
Modem Sosyalizm

Avrupa’da Sosyalist Devrimler
Alman Devrimi: 1918-1923

1914 öncesinde Almanya dünya işçi ve sosyalist hareketi içinde önemli bir yer tutuyordu. 
Alman işçi smıfı gerek sayısal gerekse örgütsel açıdan dünya işçi sınıfının en güçlü ve 
gelişmiş bileşenini oluşturuyordu. Yılların teorik ve pratik birikimine sahip Marksist önderleri 
içinde barındıran Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD, II. Entemasyonal’in siyasetini önemli 
ölçüde belirliyordu. Ancak aynı parti Ağustos 1914’de savaş kredileri lehine oy verebilmişti. 
Alman sorunu olarak nitelendirilebilecek durumu tanımlamakta başansız devrimler ve başanlı 
restorasyonlar ifadesi kullanılabilir. Bir başka deyişle Alman sorunu, bir burjuva devriminin ve 
burjuvazinin siyasal, özerk ve kendi bilincine sahip bir sınıf olarak oluşumunun engellendiği' 
toplumsal koşullann sorunudur. Ulusal sınıf olarak burjuvazinin başaramadığını, pratik olarak 
Prusya Devleti gerçekleştirmiş ve “kan ve demir” ile ulusal devlet birliğini sağlamıştı. Bunun 
ardından Fransızların aşağıdan yukarıya yaptıklarının, yukandan aşağıya yapılması geliyordu. Bu 
yukandan devrim anlayışı Alman işçi sınıfını ve onun siyasal örgütlenmesinin faaliyetlerini de 
etkiliyor, egemen olan sımftn oluşum süreci aynı zamanda hükmedilen sınıfınkini de önemli 
ölçüde belirliyordu. Devlet elindeki şiddet araçları ile kendisinden bir şeyler talep edilen bir 
kurum oluyordu. Marx’in deyişi ile “çocukluğundan beri amir mercilere itaat etmeye alışmış 
olan Alman işçi sınıh”na kendi kendine y'ürümesini öğretmek gerekliydi. Ancak Max Weber’in 
gözlemlediği gibi “süreç içinde şehirleri veya devleti fetheden sosyal demokrasi değil, aksine 
partiyi fetheden devlet” oluyordu.

1890’laraa SPD işçi sınıhnın legal ve kitlesel partisi haline gelmişti. Bu iki özellik 1914  
öncesi ve sonrasında Pani’nin gelişimini ve eylemlerini şekillendirdi. Çünkü artık temel hedef 
parti ve sendikaların yasallığını, bu yasalhğa karşı her saldırıyı savunma mücadelesinin 
korumacılığından zafer için ataklığa dönüştürecek duruma gelinceye kadar garanti altına 
almakn. Seçimlerde alman oylann artmasının yanısıra, parti üyeleri de artıyor \e buna bağlı 
olarak parti aygıtı büyüyor ve geniş bir parti memurlan kesimi oluşuyordu. Bu sürecin 
kaçınılmaz sonucu ise parti demokrasisi karşısında bir azınlık yönetiminin gelişmesi idi. 
Muhafazakar bir biçimde düşünen ve işçi sınıfını burjuva toplumu ile bütünleştirme 
ideolojisinin taşıyıcısı olan bir parti ve işçi dernekleri bürokrasisi doğdu. Canlı bir eylem 
\erine pasif bir bekleme önem kazanmıştı. Sendikalarda da buna benzer bir süreç yaşandı.

Bismarck Prusya'nın askeri aristokrasisini Alman burjuvazisi ile birleştirdi, tüm bunun 
doruğuna Hohenzollern hanedanını oturttu ve böylelikle kendine özgü bir imparatorluk kurdu. 
Bu bileşim Alman sosyal demokratlannın mücadelelerinin hedefini de belirledi. Sosyal 
demokratların devrimci muhalefeti modern buıjuva sınıflı toplumu ve kâr ekonomisine karşı 
olmaktan çok. Wilhelm’in sınıf devletinin monarşik-otokratik özelliklerine karşı şekillendi. Bu 
tutum 1918-1923 arasında ve Weimar Cumhuriyeti döneminde SPD’nin siyasal yaklaşımını 
anlaşılır kılıyordu.

1 914  ve Sonrası

Savaş ekonomisinin ilk kurbanı işçilerdi. Savaş öncesinin bolluğu yerini kıtlığa bıraktı. 
Yüzbinlerce işçi cephede canlannı yitirdi. Geride kalanlar ise her türlü özgürlüklerin yavaş 
yavaş yitirildiği bir dönemi yaşamaya başladılar. SPD ve sendikalar savaş yıllan boyunca 
ayaklanmaya yatkın olan kitleleri dizginlemek ve disiplin altında tutmak görevini 
üstlenmişlerdi. Kitleler gittikçe radikalleşiyordu. 1915’de küçük de oka yeniden sokak 
gösterileri, kendiliğinden iş bırakma eylemleri başladı. Bu kendiliğinden gösteriler yavaş yavaş 
büyüyerek, polisle çaüşmaya kadar vardı. Berlin’de Rosa Luxemburg ve Karl Liebkiiecht’in 
oluşturduklan Enternasyonal Grup 1 Mayıs 1916’da bir gösteri yürüyüşü düzenledi.
Liebknecht’in bu gösteride “Kahrolsun savaş! Kahrolsun hükümet!” sloganları sonucunda 
tutuklanması ve mahkemeye verilmesi üzerine 55 bin işçi greve çıka. Bu gelişmelerin yanısıra 
SPD içinde de savaşa karşı bir muhalefet oluşuyordu. Gerçi parti içinde savaş kredilerinin 
onaylanmasına baştan beri karşı çıkan yalnızca Luxemburg ve Liebknecht’in içinde yer aldığı 
sol kanattı, ancak Bemstein’ın başını çektiği bir başka grup da artık SPD’nin hükümetin 
siyasetini itirazsız kabullenmesine karşı çıkıyor ve gerektiği zaman muhalif öneriler 
üretilmesini savunuyordu. Bu grup Nisan 1917’de SPD’den ayrılarak Unabhaengige 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands’ı-USPD (Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisij 
kurdu. Spartakistler de USPD'yt katıldılar, ancak buna rağmen bağımsız siyasederini de 
sürdürdüler. Nisan 1917’de Berlin’de savaşa karşı olanlann önderliğinde silah sanayiinde 
çalışan 200 binden fazla metal işçisi ekmek karnelerindeki kısıtlamaya karşı greve çıktı. 16 
Nisan’da Almanya’nın ilk Arbeiterrat’ı (İşçi Konseyi) kuruldu. Resmî sendikalann kendi 
taleplerini ve ihtiyaçlanm dile getirmekte ve savunmakta yetersiz kalması üzerine Berlin’deki 
cephane fabrikasında çalışan 10 bin işçi, iki metal işçisi ve üç USPD üyesinden oluşan bir 
konsey seçti. Ekonomik taleplerin ötesinde savaşa ilhaksız son verilmesi, sansürün ve 
olağanüstü hal yasasının sona ermesi, siyasal tutuklulara özgürlük, seçimler yapılması gibi 
siyasal talepler de yükseliyordu.

UEBKNECHT, KARL 
( 1 8 7 1 -1 9 1 9 )

1918/19 Alman Devrimi’nin önderlerinden Kari Liebk- 
necht. Alman sosyal demokrasisinin kurucularından Wil
helm Liebknecht’ In oğludur. 13 Ağustos 1871'de Leip- 
zig'de doğdu. 1890-1893 yıllan arasında Leipzig ve Ber
lin'de hukuk ve ekonomi okudu. 1893/94’de askerliğini 
yaptıktan sonra, dört yıl boyunca Arnslıerg ve Pader- 
born’da stajyer öğretmen olarak çalıştı. 1897'de, “ kamu 
hukukunda tazminat davaları ve uygulaması" konulu 
teziyle hukuk doktorasını verdi. 1899'da, ağabeyi Theo- 
dor'la birlikte Berlin’de avukatlığa başladı. Ertesi yıl 
SPO'ye üye olarak politikaya adım attı. 1901'de Berlin 
Şehir Meclisi ne, 1908'de Prusya Meclisi ne, ig i2 ’de 
de Reichstag'a seçildi.

Kari Liebknecht, özellikle kaçak Rus devrimcilerinin 
savunmalarını üstlenerek, siyasal davalarda yoğunlaştı. 
1906'da, 14-18 yaşlarındaki gençlere anti-militarist eği
tim verilmesi gerektiğini savunarak, parti içinde savaş 
ve ordu karşıtı bir kampanyayı başlattı. 1907’de, Ulusla
rarası Gençlik Hareketi Özelinde Uilltarizm ve Anti- 
Militarizm  adlı eserini yayınladı. Bu kitabı nedeniyle yar
gılanarak Ekim 1907-Haziran 1909 arasında hapis yatan 
Liebknecht, 1907-1910 döneminde, II. Enternasyonal’e 
bağlı Gençlik Enternasyonali'nin de başkanlığında bu
lundu.

Kari Liebknecht, 4 Ağustos 1914’de, grup disiplinine 
boyun eğerek bütün diğer SPD milletvekilleriyle birlikte 
askerî kredileri onayladıysa da; 2 Aralık 1914'deki ikinci 
oylamada, Reictıstag’da tek mlletvekill olarak kredilere 
“ hayır”  oyu verdi. Şubat 1915'de levazımcı olarak cep
he gerisinde askere alınarak siyasal faaliyetten yasakla
nan Kari Liebknecht; çerçevesini Rosa Luxemburg’un 
oluşturduğu Grup Entemasyonal'in örgütlenmesinde. 
Mayıs 191S'de yayınladığı Asıl Düşman Kendi Ülkemiz
de bildirisi ve 1 Mayıs 1916'da Potsdam’da düzenlediği 
savaş karşıtı mitingle eterin rol oynadı.

9 Kasım 1918’de, sosyal demokrat Schetdemann’ın 
cumhuriyeti İlan etmesinden iki saat sonra, aynı sarayın 
balkonundan. Grup Enternasyonal (Spartaküs) adına 
“ proleter devrim” ! İlan eden Kari Liebknecht, Sparta- 
küs’üt\ bütün üyeleriyle birlikte o sırada içinde bulundu
ğu USPD’de (Bağımsız SPO), “ Bütün iktidarın konseyle
re devri”  talebinin benimsenmesi için uğraştı. USPD’- 
nin SPD'yie uzlaşmasından sonra, Rosa Luxemburg'la 
birlikte Rote Fa/ıne'nin (Kızıl Bayrak) yayın yöneticiliğini 
yaptı, 30 Arahk’ta KPD’nin kuruluşunda bulundu. Ocak 
1919'da Berlin’de yeniden devrimci inisiyatif canlandı
ğında, üç kişilik devrim komitesinin üyelerinden biriydi 
ve sürecin seyri içinde devrimin hedefe ulaşma olanağr- 
nı yitirdiğini düşünen Rpsa Luxemburg’un aksine, dev
rimci eylemin tırmandirilmasından yanaydı. 15 Ocak 
1919’da, Rosa Luxemburg'la biriikte, SPD'li İçişleri Ba
kanı Noske’nin emrindeki polis kuvvetleri tarafından 
öldürüldü.



:>üsyaııst 
Devrimler

Ludwig Meidner’in 1913’te yaptığı tablo, Revolution 
(Barrikadenkampf) (Devrim [Barikatsavaşıj) henüz 

başlamadan önce savaşı ve savaşın yolaçacağı 
devrimi haber veriyor. 1914’te Avrupa doludizgin 
savaşa doğru giderken, Alman Sosyal Demokrat 

Partisi, "Bilinçli Alman proletaryası, savaş tellallarının 
dalaveralannı şiddetle protesto etmektedir", diye 

haykırmıştı. Ama bu haykırışın kendisinin bir 
“daiavera" olduğu on gün sonra anlaşılacaktı. Alman 

Sosyal Demokrat Partisi, savaş patladığında, 
“ ...görevimiz ülkemizin uygarlık ve bağımsızlığını 

korumaktır...anayurdumuzu tehlike anında çukurda 
bırakamayız”  diyerek işçileri emperyalistlerin savaşında 

taraf olmaya yöneltmekten kaçınmadı. İşçi hareketi 
içinde de sosyalizm milliyetçiliğe yenik düşmüştü. 

Savaş öncesi Avrupasında her şey kopuşuyor gibiydi, 
her yerde şovenizm alabildiğine kabarmış, sağcı 
devlet adamlarının "savaş özlemleri", yaygın bir 

ideoloji halinde paylaşılır hale gelmişti. Bu savaşın 
yaratacağı yıkımın dehşetini ve bu yıkıntıdan doğacak 

devrimi dehşetten açılmış gözlerle kendi tablosunun 
bir köşesinden izleyen Meidner, "durağanlığa karşı 

hareket" isterken hepsi savaş propagandacılarına 
dönüşecek olan İtalyan fütüristleri ile gelecek 
perspektifi bakımından da çarpıcı bir karşıtlık 

oluşturuyord- .

M uhalefet Yükseliyor

Ocak 1918’de Berlin’de başlayan ve daha sonra Kiel, Hamburg, Ruhr Havzası ve Münih gibi 
şehirlere de yayılan grevler, bu hareketliliğin doruk noktasıydı. Greve çıkan işçi sayısı 
Berlin’de 500 bini aştı, tüm Almanya’da ise 1 milyona ulaştı. Grev sırasında Berlin’de bir 
grev önderliğinin yanısıra Arbeiterrat von Gross-Berlin (Büyük Berlin İşçi- Konseyi) de kuruldu. 
Grevciler “banş ve ekmek” talep ediyorlardı. Bunun yerine yoğun askerî kuşatmayla ve 
kitlesel tutuklamalarla karşı karşıya kaldılar.

1918 sonbahannda, Almanya’nın savaşı kaybettiği artık açıkça ortaya çıkmıştı. Ordu 
Komutanlığı’nın, hükümete derhal ateşkes görüşmelerinin başlatılmasının sağlanması ve 
hükümetin SPD’nin de katılımıyla genişletilmesi istemiyle bir ültimatom vermesi üzerine, 3 
Ekim 1918’de Prens Max von Baden yeni bir hükümet kurmakla görevlendirildi. Yeni 
hükümete SPD lideri Philipp Scheidemann ve Alman sendikaları ikinci başkanı Gustav Bauer 
de katıldılar. Bu tarihten itibaren Almanya’da siyasal sistem bir parlamenter monarşi şeklini 
aldı. Savaş sona ermek üzereydi ve SPD önderliği amacına ulaşmış gibi görünüyordu; buıjuva 
demokrasisi yolunda önemli bir adım atılmış, kendisi de iktidara ortak olmuştu. Gerçi 
İmparator II. Wilhelm daha yerindeydi, ama bundan sonra pek önemli bir rol oynamayacağı 
da açıktı. Ne var ki olaylar Ekim 1918’de durulmadı, gelecekte görüleceği gibi her şey daha 
yeni başlıyordu.

K asım  D evrim inin B aşlangıcı

27 Ekim 1918 günü, Ordu Komutanlığı’nın savaşı artık sürdürmeme kararına ve hükümetin 
ateşkes sağlama çabalarına rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı donanmayı İngiliz deniz 
güçlerine karşı yeni ve son bir saldın çıkarma karan aldı. Bu umutsuz saldın planı 
öncesinde, Thüringen gemisi komutanı “Son ikibin atışımızı yaptıktan sonra dalgalanan 
bayraklanmızla batacağız” diyordu. Oysa askerler, böyle “kahramanca” ölüme gitmeye hiç de 
niyedi değillerdi. Donanmaya bağlı gemilerdeki erler, komutan ve subaylanna karşı 
ayaklandılar ve 30 Ekim günü Wilhelmshaven Limam’ndan planlanan saldın gerçekleşemedi. 
İsyancı erler tutuklandı ve Kiel’e getirildi. Kielli işçiler, donanma erleriyle dayanışma gösterileri



yaptılar. Subaylar göstericilere ateş açınca, askerler de ayaklanarak konseyleri kurdular ve 
saldınlara karşı koydular. Çoğu tersanelerde çalışan Kielli işçiler de bir işçi konseyi kurdular.
4 Kasım’da tüm şehrin yönetimi Kiel İşçi ve Asker Konseyleri’nin eline geçmişti. Hükümet, 
olaylann tehlikeli boyutlara ulaştığını görünce, duruma müdahale etmesi için sosyal demokrat 
Gustav Noske’yi Kiel’e gönderdi. Noske kendini şehir valisi seçtirerek hareketin başına 
geçmeyi başardı, ama Kiel’de başlayan ayaklanmanın öbür şehirlere de yayılmasını 
engelleyemedi. 5 ve 6 Kasım’da, donanma erlerinin isyanı önce Lübeck ve Brunsbüttel’e, sonra 
da Altona, Bremen, Bremenhaven, Cuxhaven, Flensburg, Hamburg, Neumünster, Oldenburg, 
Kendsburg ve Rostock şehirlerine yayıldı ve buralarda da işçi ve asker konseyleri kuruldu. 
Önce Kuzey Almanya’nın liman şehirlerinde başlayan ayaklanma, 7 Kasım’da Batı ve Güney 
Almanya’ya da yayıldı. Braunschweig, Frankfurt, Hannover, Lüneburg, Münih gibi büyük 
şehirlerde konseyler kuruldu. 8 Kasım’da Münih İşçi, Asker ve Çiftçi Konseyi. USPD'li ılımlı bir
politikacı olan Kurt Eisner başkanlığında Bavyera Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilân etti.

Deniz erleri ve onlara katılan işçiler, her yerde kızıl bayraklar taşıyorlardı, işçiler ve 
askerlerin büyük bir kısmı, geleneksel olarak SPD’liydiler, kendilerini sosyalist olarak  ̂
tanımlıyorlardı, ama önlerine koydukları somut bir sosyalizm tasansı yoktu. Esas olarak
savaştan bıkmışlardı ve artık anlamsız buldukları bir amaç uğruna ölmek istemiyorlardı. Öte
yandan Rus Devrimi, ayaklananlann önünde savaşa son vermenin, kendi kaderlerini kendi 
ellerine almalannın canlı ve yeni bir örneği olarak duruyordu. Merkezi bir önderlikleri, 
önceden hazırlanmış bir devrim planları yoktu, siyasal iktidarı ele geçirmek için 
ayaklanmamışlardı; söz konusu olan devrimci bir coşkuyla ayağa kalkmış bir ezilenler 
kitlesinin kendiliğinden hareketiydi.

Berlin’de Kasım 1918

SPD Başkanı Friedrich Ebert, devrimin önüne geçmenin tek yolunun İmparator’un çekilmesi 
olduğu görüşündeydi ve 7 Kasım’da hükümetin başındaki Max von Baden ile yaptığı 
görüşmede bu yaklaşımını dile getirmişti. Öte yandan ise Revohtionare Obleute (Devrimci 
İşyeri Temsilcileri) 6 Kasım’da Kari Liebknecht ile birlikte toplanmışlar ve onun 8 Kasım da 
devrimi başlatma teklifini reddederek 11 Kasım gününde karar kılmışlardı.

Devrimci işyeri temsilcileri grubu 1914’te R. Müller’in önderliğinde Berlinli metal işçi 
temsilcileri tarafından kurulmuştu. Kuruluşu izleyen yıllarda bu grup, etkinliğini önce 
Berlin’deki silah sanayiinde yaygınlaştırmış, daha sonra Berlin sınırlan dışına da taşımıştı. 
Temsilciler savaş boyunca sendikalann uzlaşmacı tavrına karşı muhalefet yürütmüş, muhalefet 
daha sonra genişleyerek tüm savaş uygulamalanna yönelmişti. Ocak 1918’deki grevleri 
düzenleyen, işçi konseylerinin kurulmasına önayak olan da bu gruptu. USPD’li yazar Ernst 
Daeumig 1918’den başlayarak teorik önderliğini üstlenmişti. Daeumig ve yine USPD’li olan 
Gorg Ledebour grubun tek işçi olmayan üyeleriydiler. Sonuç olarak Devrimci İşyeri Temsilcileri 
grubu, üyelerinin hemen tümü aynı zamanda USPD üyesi olan her anlamda bir işçi 
örgütlenmesiydi.

Berlin’de olaylar, beklendiğinden farklı gelişti. Kitleler kendileri için bir eylem günü 
saptanmasını beklemeden 8  Kasım akşamı sokak ve meydanlarda toplandılar. 9 Kasım sabahı 
Devrimci İşyeri Temsilcileri ve Spartakistler, genel grev çağrısı yapan iki ayn bildiri dağıttılar.
Pek çok büyük ve küçük fabrikada grev çağnsına uyuldu ve binlerce işçi sokaklara çıktı.
İşçiler, emniyet sarayını ele geçirerek hapisanelerdeki siyasal tutukluları serbest bıraktılar. 
Hareketin gelişmesi karşısında SPD’li bakanlar hükümetten çekildiklerini ilan ettiler. SPD, genel 
greve son ana kadar karşı çıkmış olmasına rağmen, grev hazırhklan içinde yer aldığını 
duyurdu. SPD yayın organı Vorwaerts (İleri) özel bir sayı çıkartarak “Yaşasın Toplumsal 
Cumhuriyet!” başlığını attı. Öğle saaderinde, içlerinde Eben ve Scheidemann’m yer aldığı SPD 
ileri gelenleri Max von Baden’le görüşerek, onu İmparator’un çekilmesinin önemine ikna 
etmeye çalışalar. Tüm bu kargaşa, Scheidemann’ın saat ikide Reichstag (parlamento) 
binasından cumhuriyeti ilân etmesiyle son buldu. USPD’yi, anayasayı hazırlayacak bir kurucu 
meclis oluşana kadar onak bir devrim hükümeti kurmaya razı eden SPD, devrimin önderliğini 
ve kontrolünü eline geçirmişti bile. Scheidemann’dan iki saat sonra, Liebknecht’in sarayın 
balkonundan sosyalist cumhuriyetin kurulduğunu ilân etmesi pek etkili olmadı.

10 Kasım’da, içinde SPD’den Ebert, Scheidemann ve Otto Landsberg’in, USPD’den de Hugo, 
Wilhelm Dittmann ve Emil Berth’in (Emil Berih Devrimci İşyeri Temsilcileri grubu üyesiydi) yer 
aldığı Rat der Volksbeauftragten (Halk Temsilcileri Konseyi) kuruldu. Aynı gün, İmparator 
Il.Wilhelm, Hollanda’ya kaçtı. USPD, siyasal iktidann işçi ve asker konseylerinin elinde olduğu 
ve bu konseylerin bir an önce tüm Almanya çapında bir kongreye çağnlmalan gerektiğini 
savunmasına rağmen, kurulan Halk Temsilcileri Konseyi’nde  yer almayı kabul etmişti. Ayaklanan 
işçi ve askerlerin gözünde Halk Temsilcileri Konseyi devrimci bir kurumdu. Büyük bir 
çoğunluğu kendini sosyal demokrat olarak hisseden işçi ve askerler, bir yanda tabandan 
gelişen devrimi temsil eden kendi konseylerinin, öte yandan ise tepeden inme Halk 
Temsilcileri Konseyi’nin birlikte varolmasının yarattığı çelişkiyi anlamlandıramıyorlardı. SPD ise 
durumun kendi iktidannı tehdit eden yönünün farkındaydı ve bundan sonraki çabalannı da 
işçi ve asker konseylerinin yetkilerini sınırlamaya yöneltti.

Berlin'de 5 Ocak 1919'da yaşanan olayların çapı 
tahmin edilenin üstündeydi. Silahlı işçiler Berlin 

gazetelerinin çıktığı bölgeyi işgal ettiler. Sol 
USPD’lilerin, Devrimci işyeri Temsilcilerinin ve 

Spartaküs Birliği adına hareket ettiğini bildiren Kari 
Liebknecht’in oluşturduğu Birleşik Devrimci Komite bir 
sonraki gün için hükümeti devirmek üzere genel grev 

ve gösterilerin başlatılması çağrısı yapan bir bildiri 
yayınladı. Bu Komite'n/n içinde yer alan Devrimci 

İşyeri Temsilcileri grubu bir işçi örgütüydü, etkinlik ve 
eylem alanlan daha çok fabrika ve işyeri düzeyiyle 

sınırlıydı. O nedenle işçileri harekete geçirmek, greve 
ve gösterilere çağırmak gibi eylemlerde çok 

etkiliydiler. Berlin'de işçi ve işyeri konseylerinin 
kurulmasına onlar önayak oldular. Kasım Devrimi’nin 
ertesi günü- Büyül< Berlin İşçi ve Asiler Konseyleri’n/ 

toplantıya çağırma ve Yürütme Konseyi’n/ seçtirme 
girişimi de onlardan gelmişti. Çoğunluğu SPD'ye 

kaptırmakla birlikte, grubun önde gelen isimlerinden 
Müller, Yürütme Konseyi’nm başkanlığına seçilmeyi 

başarmıştı. Ocak 1919 Ayaklanması sırasında kurulan 
Geçici Devrimci Komite’ye katılan Devrimci İşyeri 

Temsilcileri grubu, hareketin yenilgisinden sonra 
yeniden bir işyeri örgütlenmesi şekline dönüştü. Şubat 
1919'da Tüm Almanya İşçi Konseyleri’n/n yayın organı 
olarak Arbeiter-Rat (İşçi Konseyi) dergisi yayınlanmaya 

başladı. Konseylerde o güne kadar sürdürülen 
devrimci siyasetlerin hatalı olduğu, konsey hareketinin 

siyasal alandan çok ekonomik alana yönelmesi 
gerektiği görüşü hakim oldu. Özellikle anahtar sanayi 

dallarında toplumsallaştırma önemli bir talep haline 
geldi. Siyasal işçi konseylerine karşı ekonomik işyeri 

konseyleri önem kazanmaya başladı. İşçi 
konaeylerinde bin işçi için bir delege seçiliyor, bu 

konseylerde küçük işletmelerdeki sorunlar gündeme 
gelmiyordu. Oysa 100 işçiye bir delegenin seçildiği 

işyeri konseyleri her işyerinde seçilmelerinden dolayı 
sendikalara karşı bir güç oluşturmayı başardılar Mart 

1919'da toplumsallaştırma talebinin ön plana çıktığı 
grevlerin ve hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının 

ardından Berlin İşçi Konseyleri, örgütlenme ve 
propaganda sorunlarına ağıriık verdiler. Nisan’a gelindiğinde 

konseyler içindeki çoğunluk USPD ve KPD’de idi ve 
ekonomik alana ilişkin sorunlar ön plana çıkmıştı.
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Devrimci İşyeri Temsildleri’nin girişimiyle, Tüm Berlin İşçi ve Asker Konseyleri Kongresi, 10 
Kasım da toplandı. Kongre, Halk Temsilcileri Konseyi’nin  varlığını kabul etmekle birlikte, kendi 
içinden onu kontrol etmekle yetkili bir Vollzuasrat (Yürütme Konseyi) seçmeyi kararlaştırdı. 
Yürütme Konseyi 1 SPD’li ve 7 USPD’li işçi üyeden ve hemen hemen tümü SPD’li 14 asker 
üyeden oluştu. Konseye seçilenlerin içinde Devrimci İşyeri Temsilcileri’nin en önemli önderleri 
Barth, Daeumig, Ledebour ve Müller de vardı, ancak bunlar SPD’li üyelerin karşısında 
azınlıktaydılar. Gerçi Büyük Berlin İşçi ve Asker Konseyi kâğıt üzerinde, ülke çapında konseyler 
toplanana kadar, tüm Almanya’nın en yüksek yasama yetkisine sahip kurumdu, ancak bunun 
da yürütme organında Ebert yanhian çoğunluktaydı.

I

Berlin’de olayların doruk noktasına ulaştığı, bir merkezini Halk Temsilcileri Konseyi’nin, diğerini 
ise Berlin İşçi ve Asker Konseyleri’nin  oluşturduğu ikili bir iktidann söz konusu olduğu bu 
günlerde, ayaklanan işçilerin üzerinde etkili olan üç parti vardı. Bunlann en güçlüsü, 
kuşkusuz SPD idi. SPD merkezi, parlamenter demokrasiden yanaydı ve en kısa zamanda ülke 
çapında seçimlere giderek varolan sistemi sürdürmek istiyordu. SPD için konseylerin iktidanna 
dayanan bir sistem, Bolşevizm ile aynı anlama geliyordu ve bu partinin en az istediği 
Rusya’da oluşmaya başlayan türden bir sosyalizmdi. SPD merkezi için işçi ve asker konseyleri, 
bir an önce ortadan kaldıniması gereken kurumlardı. Buna karşılık SPD içinde yer alan sol 
kanat (buna Cohen, Kaliski gibi eski revizyonist grup üyeleri de dahildi), seçimlerle oluşacak 
bir parlamentodan yana olmasına rağmen, konseylerin tamamen işlevsizleştirilmesini 
istemiyordu. Konseyler esas olarak ekonomi alanında etkin olmalılar ve siyasal iktidara pek 
kanşmamalıydılar. Ancak bunlar varolmaya devam ederek ekonomik demokrasiyi temsil 
etmekteydiler. Partinin önde gelen teorisyenlerinden Hilferding de, konsey iktidannm ancak 
sendikalan ve sosyal demokrasinin başansızlığı durumunda devreye girebilecek istisnai bir yol 
olduğu kanısındaydı.

USPD içinde ise konseylerin önemi genel olarak kabul ediliyor, parlamenter demokrasi ile 
konseylerin yanyana varolacağı bir sistem hedefleniyordu. Merkezin görüşü SPD’nin sol 
kanadına yakındı. Buna karşılık USPD’nin sol kanadı, -ki bunlann en önemli temsilcileri 
Devrimci İşyeri Temsilcileri, Müller, Daeumig ve Ledebour idi- bir konseyler cumhuriyeti 
istiyordu. Üçüncü grubu oluşturan Spartakistler ise, henüz bir parti değildiler ve sekilsel olarak



USPD içinde yer almalarına rağmen, bağımsız bir siyaset izliyorlardı. Spartakistler Birliği’nin 
önderleri olan Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, demokratik bir konseyler cumhuriyetinden 
yanaydılar ve her türlü parti diktatörlüğüne karşı çıkıyorlardı. Ebert-Scheidemann yönetimine 
katılmayı bu tutumun sosyalizmin temel ilkelerine ihanet, karşı devrimi güçlendirme ve 
devrimi felç etme anlamına geleceğini söyleyerek reddetmişlerdi. 9-10 Kasım’da gerçekleşen 
ayaklanmanın sosyalist bir devrime doğru evrilmediğinin farkındaydılar. Luxemburg ve 
Liebknecht, karşı devrim tehlikesinin ne denli büyük olduğunu ve Ebert’in yönetimindeki 
SPD’nin karşı devrimden yana oynadığı rolü başından itibaren açık seçik gördüler ve bunu 
duyurmaya çalıştılar. Ama Spartakistler. tüm gruplar içinde en güçsüzü idi ve işçiler, kendi 
saflarındaki muhalif sesleri dinlemek yerine birlik istiyorlardı.

Arahk Olayları

Kasım 1918 boyunca, ordunun toparlanması ve birhklerin işçi ve asker konseyleri içinde 
Berlin’de yoğunlaşması sürdü. Diğer yandan ise konsey cumhuriyeti-ulusal parlamento konusu 
tartışılıyordu, Toplantı ve kongrelerde alman kararlar, daha çok parlamenter sistemden ve bir 
an önce seçimlerin yapılmasından yanaydı. Bu arada ordu ve hükümet çevrelerinde, bir 
Freiwilligenkorps (Gönüllüler Ordusu) oluşturulması görüşü ağır basıyordu.

6 Arahk’ta, bazı subaylar, toplantı halinde olan Berlin İşçi ve Asker Konseyleri Yürütmesi 
üyelerini tutuklamaya kalkıştı. Aynı sırada şehrin kuzeyinde bir toplantı yapmakta olan 
Spartakistler, olayı haber alınca şehir merkezine doğru bir yürüyüş düzenlediler. Sosyal 
demokrat şehir kumandanı Otto Weis tarafından gönderilen birlikler, göstericilerin şehir 
merkezine girmesini engellemeyi başaramayınca ateş açarak 14 kişinin ölmesine yol açtılar.

Aslında 10 Kasım’da cumhuriyetin ilanından sonra da eski devlet tüm kurumlarıyla ayaktaydı; 
aynı memurlar aynı devlet dairelerine gidiyorlar, bakanlıklarda ve devlet kademelerinde aynı 
kişiler görevlerinde kalıyorlardı. Ordu içinde de aynı subaylar, aynı generallerle birlikte emir- 
komutayı sürdürüyorlardı. Bu koşullar altında, monarşi yanlısı ve karşı devrimci güçlerin 
faaliyerierini - kısa zamanda başlatacakları açıktı, nitekim öyle de oldu.

15 Aralık’da toplanan USPD kongresinde, Rosa Luxemburg’un hükümetten çekilme ve tüm 
iktidan işçi ve asker konseylerine devretme çağrısı reddedilirken Rudolf Hilferding’in en 
önemli siyasal görev olarak bir an önce seçimlere gidilmesi önerisi kabul edildi. 16 Aralık 
günü Almanya l. İşçi ve Asker Konseyleri Genel Kongresi toplandı. Kongredeki tartışmalar 
“parlamento mu, konsey sistemi mi?” sorusu üzerinde yoğunlaştı. Kongrede çoğunluk 
SPD’lilerdeydi. 489 delegeden 289’u SPD’li, 90 ’ı ÜSPD’li, lO’u Spartakistti idi. Kalan yüz delege 
ise ya hiçbir partiye üye değildi, ya da sol Liberal Demokrat Parfi’nin yandaşıydı. Partisinin 
aşın parlamenter çizgisinden rahatsız olan SPD’lileri yola getirmek için ise Rusya’yı örnek 
göstermek yetiyordu. Gerçi ayaklanan kitleler, konseylerini kuran işçiler ve askerler için, 
kaderlerini kendi ellerine. almanın, dolaysız demokrasinin, daha da önemlisi savaşa ve 
monarşiye son vermenin bir örneğiydi. Spartakistler ve USPD içinde yer alan sol kanat için 
de, Almanya gibi kapitalizmin en gelişmiş olduğu bir ülkede sosyalist devrimi 
gerçekleştirmenin Rus Devrimi ve dünya devriminin zaferi için ne kadar önemli olduğu açıktı. 
Ancak öte yandan SPD için Rus Devrimi, tam da olmaması, yapılmaması ve izin verilmemesi 
gerekenler için bir örnek oluşturuyordu. SPD bir konseyler diktatörlüğü istemiyor, bu nedenle 
Rus Devrimi’nin karşı karşıya kaldığı zorlukları, kitlelere korkutucu bir örnek olarak sunuyor 
ve bunda da başanlı oluyordu. Kongre parlamenter sistemden yana tavır almakla kalmadı, 
aynca seçimlerin de öne alınarak 19 Ocak 1919’da yapılmasına karar verdi. Kongre tüm 
yasama ve yürütme yetkisini Halk Temsilcileri Konseyi'ne devrederek, seçtiği Merkez Konseyi’ni 
de yalnızca Halk Temsilcileri Konseyi’ni denedemekle görevlendirdi. Kongreye gelişmelerden 
hayal kırıklığına uğramış olan USPD’liler katılmayınca. Merkez Konsey’de yalnızca SPD’liler yer 
aldı.

Kanlı Noel

Savaş sırasında donanmaya alınmış olan Berlinli işçiler 11 Kasım’da Volksmarinedivision (Halk 
Donanma Birliği) kurmuşlardı. Görevini, devrimi korumak olarak belirleyen birlik, geçici olarak 
Berlin Şehir Sarayı’na yerleştirildi. Şehir kumandanı Otto Wels’in Birlik’in sarayı boşaltmasını 
istemesi, aksi takdirde ücretlerin ödenmeyeceğini bildirmesi üzerine askerler anahtan hükümet 
üyesi Barth’a teslim ettiler. Weis, buna rağmen ücretlerin ödenmesini, hükümetin kararını 
beklemek gerekçesi ile reddetti. Donanma Bidiği’ne bağlı askerler anlaşma sağlanamayınca,
Wels’i esir alarak saraya kapandılar. Bunun üzerine Ebert, hükümete bağlı birliklere, 24  
Arahk’da saraya saldırma emrini verdi. Saldın yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Durumdan 
haberdar olan işçiler. Donanma Birliği erleriyle dayanışmalannı göstermek üzere sarayın önüne 
geldiler, saldırgan askerlerin silahlannı aldılar ve subaylann apoletlerini söktüler. Saldın karşı 
devrimin yenilgisiyle sona erdi. Ama asıl önemU sonuç, tabandan gelen protestolara daha 
fazla karşı koyamayan USPD’li Halk Temsilcileri Konseyi üyeleri Haase, Dittmann ve Barth’ın 
konseyden çekilmek zorunda kalmalan oldu. Onlann yerine SPD’li Rudolf Wissel ve Gustav 
Noske alındılar. Artık Almanya’nın en yüksek iki siyasal kurumu olan Halk Temsilcileri 
Konseyi ve İşçi ve Asker Konseyleri Merkez Konseyi yalnızca SPD’li üyelerden oluşuyordu.
İsçiler, SPD’nin uygulamalan ve karşı devrimi açıkça destekleyen tavn karşısında gittikçe
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/. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım Almanya için sadece maddî-fizik kayıplardan 
ibaret değildi. Dünyaya meydan okuyarak girilen savaşta uğranılan tıozgun 
derin bir moral kriz ve değerier bunalımına da yolaçmıştı. Toplumsal bunalımın 
giderek keskinleştiği bu yıkım ortamında devletin geleneksel tartışmasız otoritesi 
dağıldı, devletin saygınlığı yerle bir oldu. Bu ülkede her zaman bir yandan 
varolmuş güçlü sosyalist potansiyel içinden devrimci çıkışların yapılabilmesi, 
"Sömürgelerimizi genişletelim, büyük, daha büyük Almanya!" haykırışlarıyla 
ülkeyi savaşa sokup mahva sürükleyen egemen sınıfların prestij kaybı ve 
devletin zayıflaması sayesinde görece kolaylaştı. Kültürel düzeyde de, savaş 
felaketinin sonuçlan çeşitli sanat akımlarını etkiledi, biçimlendirdi, hatta 
bazılarının doğmasına yolaçtı. Nihilist Dada akımı böyleydi mesela. Savaş 
öncesinde doğup gelişmiş ekspresyonist akım da savaştan sonra yeni unsurlar 
edindi, ilgi alanlarını ve konulan bakımından kapsamını genişletti. Bu akımın 
temsilcisi sanatçıların bir kısmı, "hissiyatı ifade"den iç dünyalarına bakmanın 
yanısıra, yüzyüze geldikleri gerçeklerle, acılarla ve sefaletle uğraşmayı 
anlamaya başladılar. Karşı karşıya bulunduktan gerçekliğin en çok göze çarpan 
yanı, insanların sürüklendiği sefalet, ölülerin geride bıraktığı acılar, sakatlar, 
kısaca, "üzerinden savaş geçmiş" bir ülkeydi. Beckmann’ın Gece adlı eserinde 
(büyük resim), yoksulların yaşadığı varoştan basan bir haydut çetesinin 
"mezalimi" 
resmediliyor, ama 
figürlerin çoğu 
savaştan artakalmış bir 
kâbustan fıriamış gibi, 
doğrudan savaşı 
hatırlatıyor. Genç 
Muhafızlar desen ve 
afişinde de (sağda), 
ekspresyonist tarz, 
öfkeli üslûp, avangard 
serbestlik ve devrimci 
niyetler buluşmuş.
Ancak, SpartakistlerVn 
gençlik örgütü bu 
dönemin 
gelişmelerinden 
doğrudan etkilenir ve 
bunu dışavururken, 
bizzat Spartaküs 
Birliği'n/n topluma 
seslenirken geleneksel 
biçim ve tarzdan pek 
kopmadığı, merkez 
organı Die Rote 
Fahne'n/n (Kızıl Bayrak) 
gotik harflerin de 
kullanıldığı afişinde 
(aşağıdaki küçük resim) 
görülüyor.
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radikalleşmelerine karşılık siyasal karar mekanizmalannda doğrudan temsil edilmiyorlardı.

Olayların gelişimi karşısında, bağımsız bir parti örgütüne sahip olmanın gerekliliğine inanan 
Spartaküs Bund (Spartaküs Birliği), 30 Aralık’ta diğer bağımsız sol gruplarla birlikte 
Kommunistische Partei DeutsMands’ı (Alman Komünist Partisi - KPD) kurdu. Rosa Luxemburg’u 
Spartaküs Birliği Programı, yeni kurulan paninin de programı olarak kabul edildi. Fakat siyas; 
taktik konusunda radikal kanadın görüşü kendini kabul ettirdi. “Bizim şimdi (parlamentodan 
başka) kürsülerimiz var. Kazandığımız en önemli kürsü sokaklardır ve üzerimize ateş etseler 
de onu bir daha elimizden bırakmayacağız." diyen delege Otto Rühle’nin seçimlere katılmam£ 
teklifi kabul edildi. Devrimci hareketin nihai zafere ulaşmasına dek, proletaryanın daha pek 
çok eğitimden geçmesi gerektiğine inanan Luxemburg, Kuruluş Kongresi’ne katılan delegeleri, 
seçimlere katılmanın gerekliliği konusunda ikna edemedi. Luxemburg, delegelere “Yoldaşlar, 
radikalizminizi biraz fazla kolaya alıyorsunuz. Olayların kendini bir fırtına gibi dayatması 
karşısında gerekli ciddiyeti ve sakin bir kafayı eksik etmemeliyiz. Seçimlere katılmamak için 
Rusya örneğini göstermek doğru değil. Orada parlamento dağıtıldığında Troçki-Lenin dönemi 
vardı. Bizde hâlâ Ebert-Scheidemann hükümeti var. Rus proletaryasının arkasında uzun bir 
devrimci mücadele dönemi vardı. Biz devrimin başlangıcındayız. Arkamızda 9  Kasım’daki 
perişan yanm devrimden başka bir şey yok. Kendimize sormamız gereken, kitleleri eğitmenin 
en emin yolunun hangisi olduğudur.”diyordu. Ancak Luxemburg’un sözleri etkili olmadı. 
Delegelerin çoğunluğu devrimin bir an meselesi olduğundan ve devrimci kitle hareketlerinin 
burjuva hükümetini kısa sûrede devireceğinden emindi.

Ocak Ayaklanması

Ocak 1919’a geUndiğinde SPD ve onun solundaki siyasal paniler arasındaki görüş aynlıklan 
iyice keskinleşmiş, işçilerin SPD’ye güvenleri sarsılmıştı. Örgütlü, kendi içinde görüş birliğine

fil
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Alman sosyal demokrasisinin I. Dünya Savaşı’nda şo
venizme ve militarizme kolayca teslim olması ve 1918- 
19’da aldığı etkin ve saldırgan karşı devrimci tavır, ulus
lararası sosyalist hareketin 20. yüzyılda yaşadığı önemli 
hayal kırıklıklarından biri oldu.

1906'da 384 binden 1913'de 982 bine çıkan üye sayı
sıyla SPD yalnızca nicel olarak büyük bir güç değildi. 
Toplam 1 milyon okuyucusu olan 79 gazetesi (1909 
verilerine göre); Arbeiter-Turnerbund’a (İşçi Cimnastik 
Birliği) bağlı toplam 150 bin üyeyi temsil eden cimnastik 
dernekleri; 1905’de kurulan ve 1918'den sonra 600 bin 
üyeye ulaşan kilise karşıtı Freidenkerbund (Özgür Dü
şünceler Birliği); işçi müzik cemiyetleri; kooperatifleri; 
aileleriyle birlikte yüzbinlerce işçiyi hafta sonlan ve 
tatil günlerinde kır gezilerinde seferber edebilen Naturf- 
reundebewegung (Doğanın Dostlan Hareketi) ile, ger
çekten hayatın her alanında örgütlü, yaygın ve etkili 
bir sosyal demokrat alt-kültür, işçi sınıfının büyük gücü
nün göstergesiydi. Büyük burjuva sosyoloğu olan Max 
Weber, bu alt-kültürün etkinliğini “ Sosyal demokrasi, 
geniş halk kitlelerinin karakterini oluşturan en kudretli 
unsurlardan biridir’ ’ diyerek teslim etmişti.

Sosyalistlere Karşı Vasa’nın yürürlükten kalktığı 
1890’dan sonraki on yıllık dönemde, “ çok yakında dev
rim olacağı”  düşüncesi işçi sınıfında yaygındı. Sosyal 
demokrat alt-kültürün oluşumunda, bu ruh halinin etkisi 
altında, “ geleceğin toplumunun nüvelerini yaratma”  saiki 
geçerliydi. Bu dönemde Edward Bellamy’nin çok satan 
kitabı 2000 Yılından 1887'ye Bakışlar, işçiler arasında 
büyük ilgi görüyor, işçi lokallerinde geleceğin (sosya
list) ^devletinin mahiyeti üzerine konuşuluyordu. 
1900’lerde ikinci sanayi devrimi dalgasıyla birlikte göre
li refahın yükselmesinin de etkisiyle, SPD’nin oy oranı

nın sürekli artmasının beklenen iktidarı getirmeyişinin 
gevşettiği “ devrim beklentisi”  konsantrasyonu kitlesel 
olarak dağılmaya başladı. İşçi kökenli araştırmacı Adolf 
Levenstein’ın 1907-1911 döneminde yaptığı bir ankette 
“ işçi hareketinin yakın gelecekte büyük dönüşümü ger
çekleştireceğini bekliyor musunuz?”  sorusuna 1890’lann 
dinamik işçi kuşağından (40-50 yaşlanndaki) işçilerin 
yiizde 60’ı “ evet”  cevabı verirken; göreli refah artış 
koşullarında yoğrulmuş olan 20-40 yaş kuşağı işçilerin 
yalnızca yüzde 25’i “ evet”  diyebilmişti. Sonradan anarko- 
sendikalizme yönelen işçi önderi Otto Rühle, o yıllarda 
şöyle yazıyordu; “ Proletaryayı yaşamdaki dışa vurumla- 
nyla sürekli izleme fırsatı bulabilen herkes, onun küçük 
burjuva atmosfere nasıl gömüldüğünü, küçük burjuva 
ihtiyaç ve arzularını tatmin edebildiğinde nasıl mesut 
olduğunu görerek hayretlere düşer.”  Alman sosyalist 
reformizminin öncüsü Lassalle bile işçileri “ bir parça 
kötü sosis ve bir bardak birayla mutlu olmakla”  eleştir
mişti, ama gelirleri ve boş zamanlan artan Alman işçile
ri, mevcut kapitalist yaşam tarzı içindeki tatminleri önem
semeye başlamışlardı. İşte bu noktada, işçi sınıfı alt- 
kültürünün kurumlan, alternatif ilişkiler üretmekten çık
maya, işçilere bu tatminleri sunmaya yarayan, bu ölçü
de benimsenip sahiplenilen yapılara dönüşmeye başla
dılar. Sendikalann ve SPD’nin verdikleri “ h izm ef’lerin 
ve “ hizmetlilerin”  de çapı bu dönemde büyümeye baş
ladı. 1914’de 4.100 ücretli militan, 11 bin parti memuru 
SPD’öe kadroluydu.

Bu gelişme içinde, sendika bürokrasisinin, işçi sınıfı
nın maddi refahındaki somut kazanımlardan ötesini dü
şünmeyen ahlakı, partinin ve alt-kültürün ideolojisinde 
kapladığı yeri genişletmeye başlamıştı. SPD’nin, 1914'de 
Rusya’ya savaş karannı desteklemeden önce yaşadığı 
kararsızlığın militarizm lehine aşılmasında sendika ön
derlerinin ağırlığını unutmamak gerekir. Sendikalann ide
olojik ve siyasal hedefi, devletin karar alma ve yürütme 
organlannda yeralmaktı: 1916’da, savaş boyunca 16-60 
yaş arası bütün erkeklere çalışma yükümlülüğü getiren 
“ Anavatana Hizmet Yasası” nı onaylamalan karşısında, 
oluşturulacak “ çalışma komisyonlan” nda temsilci bu

lundurma tavizini kopararak, düzenle tamamen bütün
leştiler.

Alman işçi sınıfı alt-kültürünün, egemen monarşik ve 
m ilitarist ideolojinin yeniden üretilmesinde kilit rol oy
nayan kurumlar olan okul ve askerlik hizmeti karşısında
ki kayıtsızlığı ve politikasızlığı da, onu burjuvazi karşı
sında teslimiyete götüren önemli gediklerdi. Wilhelm 
Liebknecht, “ Alman işçisinin ekonomik ve siyasal eği
tim bakımından İngiliz ve Fransız işçilerinden çok geri 
olduğuna”  dikkat çekerek, “ iktidar bilgi demektir, bilgi 
de iktidar”  formülünü ortaya atmıştı. Alman işçileri ve 
önderleri, “ b ilgl” ye, “ kültür” e çok büyük önem verdi
ler. Ancak, Bismarck’ın açıkça “ okuma, yazma ve biraz 
hesap öğretilmeli; yüzeysel tarih, coğrafya, doğa bilim
lerine yer verilmemeli”  diyerek niteliksizliğini itiraf etti
ği, Kral II. Wilhelm’in ise bu niteliksiz programlannın 
üstüne yalnızca bol bol dini, askert ve monarşik propa
ganda eklettiği orta düzeydeki halkokullannın Voiksschu- 
le müfredatını hiç sorgulamadılar. Halkokulları müfreda
tı, daha ilk sınıfta, “ Kral sevimli bir adamdır/Berlin’de 
oturur”  gibi çocuk şarkılarıyla başlayarak, kutsal “ Kral, 
din, anavatan”  değerlerini yüceltmeye dayalıydı. Her 
işçi çocuğunun halkokulundan sonra gittiği iki yıllık 
askerlik hizmeti, m illiyetçilik ideolojisinin silah, ünifor
ma, marş vb. törensel-simgesei donanımıyla birlikte, 
rüşdünü kazanmış her proleter erkekte kalıcı bir şekilde 
yer etmesini sağlıyordu. Feldmareşal Moltke’nin, Bis- 
marck’ın, en çok da Kral II. Wilhelm’in resimlerinin, 
Bebel’ in, Marx’in, Lassalle’ınkinin yanısıra binlerce işçi 
barakasını süslemesi, SPD kamuoyunda yadırganma- 
maktaydı. Zanaatkâr ideolojisinin izinden tam çıkama- 
yarak ülkelerinin hızlı sınainin gelişmesinden, modern
leşmesinden gururlanan işçilerin milliyetçilik duygulan, 
II. Wilhelm’in kendilerine yakıştırdığı ünlü “ vatansız 
herifler”  tanımının tahrik edici baskısıyla da bileniyor
du. Başta, “ bu ülke sizin değil, esas bizim ülkemiz 
olduğu için... bir saldınya uğradığında omuzumda tü
fekle onu savunmaya gideceğiz”  (1904) diyen Bebel 
olmak üzere, SPD önderleri, işçi sınıfını “ vatansızlık 
töhmetinden”  kurtarmak için, milliyetçilik ve “ vatan 
savunması”  motiflerini işlemekten geri kalmadılar.

Alman sosyal demokrasisinin egemen ideolojiyi üre
ten kurumlann sınıfsallığını sorgulamaktaki aczi, genel 
olarak kültür konusunda devrimci alternatif bir tavra 
sahip olmamasına bağlıydı. Partinin devrimci kanadının 
önde gelen isimlerinden Franz Mehring bite, kendi 
düşünsel-sanatsal ideallerine ihanet etmiş olan burjuva
zi karşısında, burjuva kültür mirasının esas sahibinin 
proletarya olduğu kanaatindeydi. Böyle olunca, SPD’nin 
ve işçi sınıfı alt-kültürünün genel eğilimi, “ mevcut kül
türel değerlerin ve faaliyetlerin herkese eşit ölçüde açık 
olması”  talebiyle sınırlıydı. Natüralist sanat ve edebiyatı 
klasizm açısından eleştirerek veto edecek ölçüde muha- 
fazakârlaşan bu anlayış, işçi sınıfının kültürle olan ilişki
sindeki “ alıcı, seyirci”  konumunu değiştirmeyi uzak 
bir hedef olarak dahi gözetmekten uzaktı. İşçi sınıfı 
kültürü üzerine tartışma amacıyla 1920’de yayınlanan 
Kulturwille  (Kültür İsteği) dergisinin" redaktörü Paul 
Kampffmeyer, “ işçi kültürü zaten mevcuttur, daha ge
lişmesi ancak sosyalist toplumun kurulmasıyla 
mümkündür”  diyerek noktayı koyacaktı. Sınıfsal pers-

Alman Sosyal Demokrat Partisi’n/n geniş kitleleri 
kapsayan işçi örgütlenmeleri, işçi sınıfının yeni bir 
hayata hazırlandığı alt-kültür odaklan olma konumlarını 
zamanla kaybettiler. Burjuvazinin yaşantısını örnek 
alma, maddi koşullar ve yaşantı tarzı bakımından ona 
yaklaştıkça tatmin olma, bu arada geleneksel kültürel 
değerlere sahip çıkma eğilimleri, “yeni hayat" 
motifinin yerini aldı. Fotoğraf, Berlin'deki bir kadın 
işçiler yurdunun salonunu gösteriyor.
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pektiften yoksun olmasının yanında, niteliksel geliş
meyi de önemsemeyerek, oluşmakta olan popüler kül
türün vasatiliğine nza gösteren bu “ devrim sonrasına 
erteleykH”  tutumu sonradan eleştirenlerden Kart Korsch, 
Mehring dahil tüm sosyalist yazarların felsefi sorunlan 
"materyalist bir konu değil”  diyerek küçümsemiş olma
sından yakınmıştır.

Alman işçi sınıfı alt-kültürünün 1900’lerle birlikte bü
rünmeye başladığı görünüm, 1914’den çok önceleri, 
partinin söylemindeki radikalizmle pratikteki reformizmi 
arasındaki çelişkiyi ele veriyordu. Kızıl renk, doğan gü
neş, çark, kırılmış ztncir vb. simgeler, törenlerde, flama
larda, amblemlerde kullanıla kullanıla devrimci çağrı- 
şımianndan soyunmuşlar, salt özdeşleşmeyi pekiştiren 
işaretlere dönüşmüşlerdi; tıpkı parti toplantılannın, kong
relerinin, mitinglerin ritüelleşmesl, “ sosyal demokrat 
dli” in statikleşip kapalı bir Jargon haline gelmesi gibi. 
Dış dünyadaki ve kapitalist düzendeki gelişmeleri izle
mekte yaya kalan, salt parti İçi iletişime yarayan bir 
medyaya dönüşen parti basını; 19. yüzyıldaki flklr/kana- 
ate ağıriık veren yapısından sıyrılarak İşçi sınıfını da 
ccşzbedecek haberlere, tefrikalara, atraksiyonlara yöne
len burjuva basını karşısındaki etkisizliği nedeniyle 
SPO’nIn 1913 Kongresi’nde eleştirilmişti.

Parti basınında dikkati çeken bu içe dönüklük. Alman 
işçi sınıfı alt-kültürünün, harekete geçirdiği talepler ve 
işlevleri yönünden kapalı bir evrene benzemesi gerçeği
ni yansıtmaktaydı. Bu dev alt-kültürel ortam, içinde ye- 
raidığı kapitalist toplum bünyesi ile olan ilişkisini ve 
bu bünyeye alternatif olma idialannı sorunsallaştırmak- 
tan çıkmış, kısacası karşı-kültür üretme perspektifini 
yitinnişti. Bu süreç, işçi sınıfı alt-kültürünün kurumları- 
nın 1900’lerie birlikte tamamen gündelik maddi ihtiyaç
larda odaklaşmasıyla hızlanmasının yanısıra. Alman iş
çilerinin 19. yüzyılın ortalarından beri oluşageien örgüt 
geleneğinin paternalist yapısından da besleniyordu, işçi- 
araştırmacı Adolf Levenstein, 1912’de işçi hareketi hak- 
kındaki düşüncelerini sorduğu beş bin işçiden şu örnek
lere benzer cevaplar almıştı: "İşçi hareketi l>eni budala
lıktan kurtardı” , “ hareket beni düşünen bir insan kıldı” , 
“ işçi hareketine ait olmasaydım, İnsanlık İçinde yerim 
olamazdı.”  Sosyalist tarihçi Werner Sombart, 1906’da 
şöyle yazmıştı: "Büyük kitlenin içinde eriyen ve benliği
nin tüm anlamını ve geçerilliğinl bu kitleye mensubiyeti
ne bağlayan proleter, tıpkı sofu bir insanın kendisini 
Tann'ya adamakla bir bütün ve değer olarak kendi ben
liğine kavuştuğunu düşünmesi gibi hisseder.”  Parti
ye/örgüte/davaya olan bu mutlak teslimiyet. Alman pro
letaryasının dillere destan örgütsel disipliniyle blrleşl- 
yordu. SPD’nin reformist önderierinden Ludwig Frank, 
1906’da, "Alman proletaryasının çalışkan elinin değdiği 
her şey örgütlülüğe, düzenliliğe dönüşür; özgüriük mü
cadelesi de öyle”  demişti. Alman İşçi sınıfının yürüyüş
lerde, mitinglerde görsel bir vuruculukla sergilenen “ çe
lik disiplini” , 20. yüzyılın başında dünya sosyalist hare
ketinin övünç kaynağıydı. Bu “ çelik dislplln” in proleter 
kitleleri inisiyatifsizleştirici etkisi, önce 1914’deki sos
yal şoven politikalara teslimiyette, sonra 1918/19 Devri
mi’nde işçi sınıfının önemli çoğunluğunun SPD önderie- 
rinin dediğinden çıkmamasında, 1933’e doğru da yükse
len nasyonal sosyalizm karşısındaki basiretsizliğinde 
ortaya çıktı. 1914, 1918-1919, yıllarca merkeziyetçi ör
güt disiplininin boğuculuğuyla mücadele eden Rosa Lu
xemburg için sürpriz değildi; herhalde 1933 de olmaya
caktı. Alman İşçi sınıfının kaybetmemek için üzerinde 
titrediği zincirlerin en kıymetlisi, partisi/örgütleriydi. Al
man işçi sınıfının muazzam örgütlenmesini, onun sos
yalizm mücadelesindeki engelleyici işleviyle kavrayan
lar için, 1914 ve 1918-19, salt sosyal demokrat önderle
rin ihanetiyle açıklanamaz. Ve tersi; Komplolara, ihanet
lere bel bağlamayan sosyalist tarihsel yaklaşım açısın
dan, işçi sınıfı alt-kültürü sorunsalı vazgeçilmez önem
de ve hâlâ günceldir.

TANIL BORA

Berlin, tarihinin hiçbir anında. Alman İmparatorluğu 'nun kuruluşunu takip eden yıllarda olduğu kadar, renkii bir tiyatro yaşamına 
sahip olmadı, i. Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda, Berlin'de 20 kadar tiyatro aktif olarak çalışıyor ve bu sayı giderek 
artmaya devam ediyordu. 1919’da, tjir grup sanatçı ve aydının öncülüğünde kuruian “proleter tiyatro", tiyatronun 
siyasetle iiişkisinin en tıelirgin örneklerinden biriydi. Bertolt Brecht, Envin Piscator, Max Reinhardt bu dönemin ünlü isimierinin 
sadece birkaçıydı, (sağda) 11 Kasım 1921'de, Leopoid Jessner'in yönettiği, William Shakespeare'in Othello adlı 
oyunu Staastheater'de (Devlet Tiyatrosu) sergilendi, (solda) 10 Kasım 1927’de sergilenen Erv/in Piscator’un yönettiği, 
Tolstoy ve Şegolev'in Rasputin, Ramonovlar, Savaş ve Onlara Karşı Ayaklanan Halk adlı oyunundan bir sahne.

ulaşmış, beliçli bir hareket planı olan bir önderlik hâlâ yoktu. Olaylann gelişimi, devrimci 
sosyalist güçleri yine hazırlıksız yakaladı. Hükümeti ve Merkez Konsey’i tek başına oluşturan 
SPD, 4 Ocak’da uzun zamandan beri varlığından rahatsız olduğu [/SPD’li Berlin Polis Müdürü 
Emil Eichhorn’u görevinden aldı. Aynı gün, USPD, Devrimci İşyeri Temsilcileri ve KPD, protesto 
etmek için bir gösteri çağnsı yaptılar.

İşçiler çağnya uydular ve gerçekten kitleler halinde Emniyet Sarayı’nın önüne geldiler.
Eichhom, görevini devrimden aldığını ve yalnızca devrime geri vereceğini söyleyerek çekilmeyi 
kabul etmemiş ve yandaşlanyla birlikte Emniyet Sarayı’na çekilmişti. Yine binada bulunan 
USPD, KPD ve Devrimci İşyeri Temsilcileri üyeleri bundan sonra yapılacakları saptamak üzere 
toplantı halindeydiler. Sabah saatlerine kadar süren toplantının sonucunda - gece İleri 
gazetesinin bir dizi başka gazete ve yayınevi binasının devrimciler tarafından işgal edilmiş 
olduğu haberlerinin de etkisiyle- bir devrim komitesi kurulmasına karar verildi. Kurulan 
Provisorischer Revolutions-AusschaB (Geçici Devrimci Komite) başkanlığında Liebknecht, Georg 
Hedebour ve Paul Scholze (DIE) seçildi. Devrimci Komite ertesi gün için yeniden gösteri 
çağrısı yaptı.

Kitleler ertesi gün yine toplandılar, ancak kimse olayların bundan sonra nasıl gelişeceğini 
bilmiyordu. Gün boyu, birinin çıkıp kendilerine bundan sonra nasıl davranmaları gerektiğini 
söylemesini beklediler. Devrimci Komite de, kitleleri nasıl yönlendireceğini bilmeden sürekli 
toplantı halindeydi. Bu arada Noske, daha çok işsizlerden, vatanı kurtarmak isteyen 
öğrencilerden oluşan gönüllü bidikleri Freikorps’lar ile saldırıya hazırlanıyordu. Saldırının 
başladığı 10 Ocak’da, birkaç gün önce sokaklara dökülen kitleler, ilk anki heyecanlarını ve 
mücadele isteklerini çoktan yitirmişlerdi. USPD merkezi, hükümet ve Devrimci Komite arasında 
arabuluculuk yapacak bir komisyon kurmuş, ancak hükümetin işgal edilen tüm binalardan 
çekilinmesi koşulunun reddedilmesi üzerine bu girişim sonuçsuz kalmıştı. SPD “sorunu 
kökünden halletmek” istiyordu ve Noske’nin kumandasındaki birlikler 11 Ocak’da işgal 
altındaki İleri binasına saldınya geçtiler. Saldırının başlamasından sonra, binadan görüşme 
yapmak üzere çıkan işgalcilerin temsilcileri tutuklandı ve kurşuna dizildi. KPD bürosuna 
girildi ve büro talan edildi. Hükümet yanlısı birlikler, işgal altındaki binaları teker teker ele 
geçirdiler, pek çok devrimci tutuklandı ve öldürüldü. Freikorps’u oluşturan eski düzen yanlısı, 
çoğu lümpen yeni askerlerin, devrimcilere olan nefretlerini dizginleyecek bir güç kalmamıştı 
ortada. Şehrin pek çok yerinde Spartakistleri, bu arada Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i 
hedef gösteren afişler görülmeye başladı. 15 Ocak’da, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 
Freikorps tarafından tutuklandılar ve anmda öldürüldüler. Onlann kişiliğinde, Alman devrimci 
işçi hareketi, en önemli iki önderini kaybetti. Ocak ayaklanması. Alman Devrimi’nin en trajik 
anlanndan biri oldu. Meydanlara dolan işçilerin iktidara yürüyecek bilinç ve kararlılığa sahip 
olmadığını göremeyen ve mevcut güç dengelerini doğru değerlendiremeyen önderler, olayların 
heyecanına kapılarak zamansız bir atağa giriştiler. Sonuç, devrimci işçi hareketi için ağır bir 
yenilgi oldu. O ana kadar, kendi saflanndaki maceracı radikal akımlara karşı mücadele eden



Luxemburg ve Liebknecht, işçi smıfmı ve yoldaşlarmı yan yolda bırakmak istememelerinin 
bedelini canlanyla ödediler.

Mart 1919 ve Toplumsallaştınna Sorunu

Ocak ayaklanmasmm yenilgisiyle, iktidar sorunu SPD’nin lehine sonuçlanmış oldu. 19 Ocak’ta 
yapılan parlamento seçimlerinin sonucunda da SPD en güçlü parti haline geldi. Seçmenlerin 
yüzde 37.9’u oylannı SPD’den yana kullanırken, USPD’yi seçenler ancak yüzde 7.6 idi. Bu 
siyasal tablo, bir yıl sonra yapılan seçimlerde değişti. Deutsche Nationale Volkspartei- DNVP 
(Milli Halk Partisi) ve Deutsche Volkspartei-DVP (Halk Partisi) oylannı yaklaşık iki katına 
çıkararak (yüzde 28.3) SPD’den (yüzde 21.6) daha güçlü hale geldiler. İşçiler ise SPD’nin 
solundaki partilere yönelerek (USPD: yüzde 18.8, KPD; yüzde 1.7) hareketin parlamenter 
alanda iki eşit güçteki bloğa bölünmesine yolaçtılar.

Seçimlerin ardından Almanya’nın çeşidi bölgelerinde yeni bir hareketlilik dönemi başladı. Bu 
kez hareketin odak noktasını üretim araçlannın toplumsallaştıniması (Sozialisierung) talebi 
oluşturuyordu. İşçiler, artık hayadannda somut değişiklikler olmasını ve uğruna o kadar kan 
dökülen devrimin sonuçlanm görmek istiyorlardı.

Toplumsallaştırma mücadelesi, Ocak’ta Ruhr Havzası’ndaki grevlerle başladı. Buradaki işçiler, 
Almanya’nın diğer bölgelerinden farklı özelliklere sahipti. Savaş öncesinde kömür madenlerinde 
çalışmak için Polonya’dan bölgeye gelen işçiler, alışık olduklan yaşam koşullanndan 
kopanimanm etkisiyle hızla radikalleşmişlerdi. Sendikalizm ve anarko-sendikalizm bu işçiler 
arasında kendine geniş bir taban bulmuştu. Bu işçiler parlamento ve panilerden, durumlanm  
iyileştirecek girişimler ve programlar beklemek yerine, kendileri doğrudan eylemle harekete 
geçmeyi tercih ediyorlardı. Ruhr Havzası, aynı zamanda işçi konseylerinin en gelişkin olduğu 
bölgelerden biriydi.

Toplumsallaşnrma hareketinin ikinci önemli merkezi, Orta Almanya’da Halle ve Merseburg 
çevresindeki sanayi bölgeleri oldu. Bu bölgede, 23 Şubat’ta kömür madenlerinde 
toplumsallaştırma, işçi ve asker Sovyetlerinin yetkilerinin artıniması ve işletmelerde konsey 
sisteminin yerleşik bir hale getirilmesi talepleriyle kitlesel grevler başladı. Olaylar geç de olsa 
Berlin’e sıçradı. 3 Mart’ta, Berlin İşçi ve Asker Konseyleri Genel Kongresi’nde genel grev 
karan alındı. Grev talepleri şunlardı:

1. İşçi ve Asker Konseyleri’nin tanınması 2. Yedi Hamburg Maddesi’nin uygulanması 3. Tüm 
siyasal tutuklularm serbest bırakılması; tüm siyasal davalann düşürülmesi; askeri mahkemelerin 
kaldıniması; tüm askeri davalann sivil mahkemeler tarafından görülmesi; siyasal cinayetlere 
kanşan tüm kişilerin derhal tutuklanması '4. Derhal bir Silahlı Devriınci Birliğin kurulması 5. 
Freikorps birliklerinin derhal dağıtılması 6. Rusya’daki Sovyet hükümetiyle derhal siyasal ve 
ekonomik ilişkilerin kurulması.

Berlin’de 500 binden fazla işçi greve çıktı. 3  Mart akşamı, şehrin bazı yerlerinde dükkanlann 
yağma edilmesini bahane eden hükümet, olağanüstü hal ilan ederek Noske’yi askeri birliklerin 
komutanlığına getirdi. Freikorps’un  eski Halk Donanma Birliği askerlerine ateş açmasıyla 
başlayan çatışmalar 5-12 Mart arasında bir iç savaşa dönüştü. Bu tarihler arasında Noske’nin 
komutasındaki hükümet birlikleri ve Freikorps askerleri lOOO’den fazla işçi ve donanma erini 
öldürdüler. Ruhr Bölgesi ve Orta Almanya’daki grevci işçiler de karşılannda Freikorps 
birliklerini buldu. Mart mücadelelerinden SPD, hükümet birlikleri ve esas olarak da bir an önce 
yeniden Kasım öncesi koşullara dönülmesini isteyen burjuvazi ve onun askeri güçleri galip 
çıkn. Toplumsallaştırma tartışmalannda sendikalar çekimser kaldılar hatta zaman zaman buna 
karşı çıktılar. Meseleye dar ücret pazarlığı perspektifinden baktıklan için toplumsallaştırma 
sonucunda devletin (dolayısıyla SPD’nin) ağırlıklı olacağını tasarladıklan işletmelerde, siyasal 
destek kaygılanyla yeterince “sıkı” pazarlık yapamayacaklannı düşünüyorlar, bu nedenle “özel” 
(kapitalist) muhataplan yeğliyorlardı. Savaşın son döneminde, ekonominin yeniden inşası için 
büyük sanayicilerle masaya oturan sendikalann önderi Cari Legien, bu işbirliğini “yönetime 
kanima” statüleriyle pekiştirmekten ötesini hayal bile etmiyordu.

Münih Konsey Cumhuriyeti

Almanya’nın güneyinde devrim hareketi, kuzeydeki ayaklanmalarla aynı anda başladı. Kraliyet 
hükümetinin devrilmesi ve bunu takip eden ilk dönem sırasındaki gösterilerde kan dökülmedi 
ve devrimciler silahlı saldınlarla karşı karşıya kalmadılar.

Münih’teki gelişmelerin baş aktörü, l/SPD’li Kurt Eisner’di. Eisner, Münih’e yerleşmiş ve ilk 
kez Ocak 1918’de grev örgütleyicisi olarak ortaya çıkmıştı.

Münih Devrimi, 7 Kasım’da yapılan kitlesel gösterilerle başladı. Aynı günün gecesi, ilk işçi ve 
asker konseyleri kuruldu, cumhuriyet ilan edildi ve Eisner başbakan oldu. Aynı zamanda 
kurulan Revolutionârer Arbeiterrat’m  (Devrimci İşçi Konseyi) başkanlığına da Eisner getirildi. 
Eisner’in geçici kabinesinde SPD’li Erhard Auer de içişleri bakanlığını üstlendi. SPD’nin
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Savaş başladığında Almanya, özellikle Fransa ile olan çatışmayı meşrulaştın 
için on yıllar boyu her iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Fransa tarafındı 
ilhak edilmiş Alsace'm geri alınmasını ulusal bir dava haline getirmişti. Bir 
tmlüm nüfusu Alman olan Alsace’ın halkın pek önemli bir direnmesi olmaks 
ele geçirilmesi Fransızlar için Hansi'nin illüstrasyonunda görüldüğü gibi (üsti 
utançla karışık bir alayın konusu olurken, Almanlan da savaşın kolayca 
sonuçlandırılabileceği yanılsamasına kaptırmıştı. İlk Alman Genelkurmay SaşA 
Schliefen uzun bir savaşın "akıl almaz" bir şey olduğu kanısındaydı. Onun 
yerine geçen Mareşal Moltke'nin kötümser görüşü ise, "iki yıldan fazla 
sürmeyeceği" yolundaydı. Hükümetin bütün hesaplarında ise savaşın dokuz 
aydan çok sürmeyeceği varsayılmıştı. Oysa bütün uluslan yörüngesine çeke 
dünya ölçeğindeki bu savaş ancak dört yıl sonra sonuçlandığında 
dizginlerinden tıoşanmış saldırganlığın hem öznesi hem nesnesi olan silah 
altındaki askerler için savaşın başındaki yanılsamalar yerini gerçekliğin korkı 
görünümlerine bırakmıştı. Dört yıl boyunca "ideal" denilen şeylerin hepsinin 
boşa çıkmış olmasının yarattığı hayal kırıklığı ve umutsuzluğun yanısıra 
Versailles barışının Almanya için tam bir teslimiyetle sonuçlanmasına karşı 
duyduktan öfkeyle beslenen bir savaş gazileri ve malulleri topluluğu 
Almanya’da her türlü irrasyonel ideolojinin kendisinden t>esleneceği bir insa 
hurdalığı oluşturmuştu. Otto Dix'/n 1920’de yaptığı Savaş Malulleri Kağıt 
Oynuyor adlı tablosunda dile getirilen bu insan malzemesi, devrimci hareke 
yörüngesi içinde kendilerine bir yer sağlanamayınca faşist hareketin başlıca 
kitlesel dayanaklarından birini oluşturdular. Otto Dix’in tablosundakilerden di 
şanslı çıkmış olan Adolf Hitler adındaki onbaşı yenilmiş Alman Devrimi’nin 
kapitalist ideolojisinden aparttığı kimi düşünceleri, saldırgan bir milliyetçilikle 
birleştirerek bu yığını yanına çekmeyi başaracak ve Almanlar bir kere daha 
devrimle önleyemedikleri savaşın kurbanı olacaklardı.



KaH Kors€h: A lm an  
Devrim i ve  
Toplumsallashrma Sorunu

Karl Korsch’u konsey hareketinin teori ve pratiğinde 
önemli bir yere oturtan, toplumsallaştırma (üretim araç- 
lannın toplumsallaştırılması - Sozialisierung) konusun
da yaptığı çalışmalardır. Korsch, Kasım Devrimi sonra
sında, işçi sınıfının kendiliğinden hareketiyle gelişen 
işçi konseylerine, pratiğe yönelik bir program kazandır
mak için çaba harcamış az sayıda teorisyenden biri, 
belki de en önemlisidir.

Kari Korsch, 1886’da, Almanya’nın Tostedt kasaba
sında, küçük burjuva, otoriter ve milliyetçi olarak değer
lendirilebilecek bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
1906’dan itibaren Münih, Cenevre, Berlin ve Jena üni
versitelerinde hukuk, felsefe ve ulusal ekonomi eğitimi 
gördü. Berlin’de bulunduğu 1907’de, ilk kez SPD ile 
ilişkiye girdi ve 1912’de bu partiye üye oldu. Aynı yıl. 
Ekonominin Örgütlenmesi İçin Sosyalist Formül başlıklı 
yazısında, üretim araçlarının toplumsallaştırılması for
mülünün yalnızca olumsuz yanıyla, üretim araçları üze
rindeki özel mülkiyetin reddedilmesi olarak anlaşıldığını 
söylüyordu. Bu formülün içinin olumlu anlamda doldu
rulması gerektiğini söylüyor, ekonominin sosyalist ör
gütlenmesi için programlar hazırlamasının önemini vur
guluyor ve böylece SPD’ye hakim olan anlayışı eleştiri
yordu. 1910’da hukuk dalında doktorasını yapan Korsch, 
1912 ve 1914 arasında Ingiltere’de bulundu ve bu sırada 
Fabian Derneğl’ne üye oldu. Bu yıllarda edindiği dene
yimler sonucunda, sendikalizm konusunda araştırmalar 
yapmaya başladı.

Korsch, orduda asker olarak geçirdiği 1914-1918 ara
sında herhangi bir siyasal-örgütsel faaliyette bulun
madı. 1918’de devrimci dalga başladığında, birliğindeki 
askerlerle birlikte Meiningen’deki asker konseyinin ku- 
ruculan arasındaydı. Devrimi izleyen ilk aylarda henüz 
SPD’nin içinde yer alıyordu ve partinin, 1891 'deki Erfurt 
Programı’nda dile getirilen “ kapitalist özel mülkiyetin 
toplumsal mülkiyete dönüştürülmesi”  talebini hâlâ ger
çekleştirmek istediğine inanıyordu. Kasım Devrimi'nden 
sonra, SPD/USPD koalisyonunun 24 Kasım’da USPD'W 
Volksbeauftragte (Halk Temsilcisi) Hugo Haase’nin giri
şimi ile kurduğu toplumsallaştırma komisyonuna girdi. 
Bu komisyonun herhangi bir yasal yaptırım gücü yoktu 
ve görevi yalnızca tek tek sanayi dallarında -başlangıçta 
bir tek kömür madenlerinde- toplumsallaşmanın gerçek
leştirilmesi için planlar hazırlamaktı. Komisyonun kurul
masının amacı, aslında ayaklanan ve toplumsallaştırma 
talebini gündeme getiren işçileri sakinleştirmekti ve so
nuçta 7 Nisan 1919’da SPD iktidarı tarafından dağıtıldı. 
Korsch, komisyon toplantılarına ve tartışmalara katılmak
tan çok üretim araçlarının toplumsallaştırılması sorunu
na hem teorik hem de pratik açıdan yaklaşan bütünlüklü 
bir çözüm bulmak için çalıştı. Bu çalışmalarının sonu
cunda, Mart 1919’da Toplumsallaştırma Nedir? başlıklı 
broşürü yayınlandı.

TOPLUMSALLAŞTIRMA NEDİR?

Korsch için toplumsallaştırma, sosyalizmin gerçek
leştirilmesi, yani sosyalist devrimin kendisi anlamına 
geliyordu. Toplumsallaştırmanın temel ve vazgeçilmez 
koşulu olarak üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin 
kaldınlmasını savunuyor ve kendini böylece, Bernste- 
in’in reformlar yoluyla “ özel mülkiyetin içeriğinin 
değiştirilmesine”  dayanan “ sosyal politika”  görüşün
den aynştırıyordu. Hedeflenen sosyalist ekonomide de, 
varolan üretim araçlarını hangi kişilerin üretimde kulla- 
nacaklan, üretimin hangi çalışma koşullarında sürdürü
leceği ve üretilenlerin, üreten ve tüketenlerin bütününe 
ne biçimde dağıtılacağı karara bağlanmak zorundaydı.

Bu nedenle Korsch, toplumsallaştırmanın görevini top
lumsal üretim ilişkilerinin düzenlenmesi olarak tanımlı
yordu. Özel mülkiyetin ortadan kalkması ve gerçek sos
yalist ekonomi içinde gerçek bir ortak mülkiyetin gelişe
bilmesinin toplumsallaştırmanın uygulanış biçimine bağlı 
olduğunu, yanlış adımlar atılması halinde yeni bir özel 
mülkiyet biçiminin ortaya çıkacağını düşünüyordu. 
Korsch’a göre, yeni özel mülkiyet tehlikesinin nedeni 
“ bir topluluğun ekonomik hayatında üreticiler ve tüketi
ciler arasında varolan çıkar karşıtlığında”  yatıyordu. 
İşçi hareketi içinde toplumsallaştırma konusunda varo
lan iki ayrı akımı, devletleştirme ve sendikalizmi bu 
karşıtlıktan yola çıkarak eleştiriyordu.

Özel mülkiyetin yerine devlet mülkiyeti, yerel mülki
yet (kommunales Eigentum) veya tüketici kooperatifle
rinin mülkiyetinin geçmesini öngören devletleştirme, 
üretici işçileri kapitalistlerin yerine, devlet, yerel idare
ler ve tüketici derneklerinin tayin ettiği yöneticilerie 
karşı karşıya bırakacaktı. Korsch, bu durumun işçilerin 
hayatında gerçek bir iyileşme getirmeyeceğini, onlann 
üretim sürecine doğrudan müdahalede bulunamayacak
larını ve yine ücretli işçi konumunda kalacaklarını söylü
yordu. Ayrıca devletleştirme, esas olarak tüketici ihti
yaçlarını gözönünde bulunduracağı için, sonunda yine 
bir özel mülkiyet (Sondereigentum), tüketici kapitalizmi 
oluşacaktı.

Öte yandan, üretim araçlarının işyerlerinde çalışanla
rın mülkiyetine geçmesi sonucunda, işçiler tüm üretim 
sürecine doğrudan hakim olacaklardı. Korsch, bu çözü
mün de gerçekte sosyalist ekonomiye götürmeyeceğini 
ve bu yolla da yalnızca üreticilerin çıkarları gözetilerek 
bu sefer “ üretici kapitalizmi”  biçiminde yeni bir özel 
mülkiyetin gelişebileceğini söylüyordu. Korsch’un öne
risi, bu iki yaklaşımın sentezi olarak gördüğü “ üçüncü 
çözüm”  şekliydi: Sınai Özerklik (industrielle Autonomie).

Sınai özerklik, tabandan denetim anlamına gelen sen- 
dikalist yöntemle, yukarıdan denetim anlamına gelen 
devletleştirme yönteminin birieştirilm iş şekliydi. Eko
nomik faaliyette bulunan her türiü işletmede, tüm üreti
me katılanların temsilcileri üretim sürecine hakim ola
caklar ve buna paralel olarak, Korsch’un tanımıyla tüke
tic i örgütleri, yani devlet, yerel idare, tüketici koopera
tifleri gibi kurumlar tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmiş bir plan hazıriayacaklar ve üretim bu plana 
uygun olarak yürütülecekti. İşletmeler ve onların bir 
üstünde yer alan, aynı sanayi dalında faaliyet gösteren 
işletmelerin birleştirilmesiyle oluşan kurumlar (Syndika- 
te), üretimi belirtenmiş olan ihtiyaca göre düzenleme 
yükümlülüğü dışında devlet karşısında özerkliğe sahip 
olacaklardı. Korsch’a göre, sendikalist çözümle devlet
leştirme çözümünün hangisinin önce uygulanacağı 
önemli değildi, ikisi de sonradan yapılacak bir düzenle
meyle birbirini tamamlayabilirdi. Önerdiği sınai özerklik 
biçimindeki toplumsallaştırma uygulamasıyla, ilk aşa
mada pazar tümüyle ortadan kalkmayacak, sözü edilen 
ihtiyaç ekonomisine (Bedarfswirtschaft) belli bir süreç 
sonucunda ulaşılabilecekti. Yine bu ilk  aşamada, eme
ğin toplumsallaşması henüz gerçekleşemeyecek, kafa 
ve kol emeği arasındaki fark henüz ortadan kalkmaya
cak ve böylece “ farklı işe farklı ücret”  uygulanmaya 
devam edecekti. Sosyalist ekonominin (sosyalist toplu
mun) ikinci aşamasına, yani “ hem üretim araçlarının 
hem de tek tek bireylerin emeğinin ortak mülkiyet haline 
geleceği, herkesin toplumsal üretime yeteneği ölçüsün
de katkıda bulunup ortak üretimin yaratacağı değerden 
ihtiyacı kadar pay alacağı”  aşamaya yavaş yavaş ulaşı
lacaktı. Endüstriyel özerklik, “ özel birey egoizminin ye
rine ‘sosyalleştirilmiş’ grup egoizmini geçirme imkânını 
sağlayarak”  bu gelişmeyi olumlu biçimde etkileyecekti.

Korsch, bu ikinci ve yüksek aşamaya geçişin, ekono
mik önlemlerden çok kültür politikasına ilişkin önlemler
le, “ eğitimi toplumsallaştırma”  ile mümkün olacağını 
söylüyordu. Onun kafa ve kol emeği arasındaki farklılı-

Walter Mehring'in Berlin Taciri adlı oyunu için 
yapılmış kolaj. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, geçmişte 

kısmî ve özerk olarak yapılan faaliyetlerin içiçe 
geçmesi, birbirinden bağımsız hayatların çok karmaşık 

doiayımlarla birbirleriyle ilişkilendiriimesi, kısacası 
dünyanın gerçekten tek bir dünya halini almış olması 

ve bunun kavranması, sosyalizm vaadinin maddi 
temelini oluşturuyordu. Ancak kapitalizm koşullarında, 
tek tek insanlar ve insan topluluktan birer araca, bu 

karmaşık bütünn anlamsız parçacıklarına 
dönüştürülüyordu. Bu bütünlüğün yeniden nasıl onu 

kuran insanların kontrolüne verilebileceği, dönemin 
sosyalist politikacı ve teorisyenlerini uğraştıran en 

çetrefil sorunlardan biriydi. Merkezî planlama ve 
konsey komünizmi, bu sorunu çözmek için 

geliştirilmiş, ancak birbirlerine zıt yönde hareket eden 
iki önemli teorik ve pratik perspektifi oluşturuyordu.

ğın ortadan kaldıniması konusunda eğitime verdiği önem, 
pratikteki çatialarına da yansıdı; konsey okullarının (Ra- 
teschule) kurulmasını savundu ve bu okullarda ders 
verdi.

Korsch’un Toplumsallaştırma Nedlr?’\ yazarken ama
cı, sosyalizm düşüncesini, konsey hareketi içinde yer 
alan işçilerin çabalanyla birieştirerek, varolan ekonomik 
yapıyı ve işçilerin bilinç düzeyini eşit ölçüde gözönünde 
bulunduran gerçekçi bir sistem oluşturmaktı. Bu açıdan 
bakıldığında, bu çalışmasının dönemin en kapsamlı, hatta 
tek çalışması olduğu söylenebilir. Buna karşılık Korsch, 
işçi hareketi geleneğinin dışında bir teorisyendi ve oluş
turduğu modele temel olan kapitalizm eleştirisi, bir bur
juva sosyalistinin hümanist-eşitlikçi bakış açısının izle
rini taşıyordu. 1918 Kasım devrimi gerçekleştiğinde, 
sosyalizmin hayata geçirilmesi için somut programlar 
oluşturmanın zamanının artık gelmiş olduğuna inanıyor
du. Kasım Devrimi’ni siyasal yönden çok toplumsal yö
nüyle kavramıştı, devrimin hemen ardından gelişen olay- - 
lar, konseylerin yetkilerinin sınırlandırılması, pariamen- 
tarizm tartışmalan, işçilere karşı hükümetin giriştiği açık 
saldırılar düşüncesini önceleri etkilemedi. Toplumsal
laştırma Nedlr?'öe oluşturduğu modelin, SPO’nin ikti
darda olduğu, Kasım 1918-Öcak 1919 ertesi bir Alman
ya’da gerçekleştirilebilir olduğunu düşünüyordu. Bu ne
denle de siyasal iktidar ve varolan devletin karakteri 
gibi temel sorunlar, toplumsallaştırma programının hiç
bir yerinde dile getirilmedi.

1919 SONRASI İŞÇİ HAREKETİ VE KORSCH

Korsch, 1919’u izleyen yıllarda da radikal bir konsey 
sosyalizmi düşüncesinden vazgeçmedi. 1919 ortalann- 
da, geliştirdiği toplumsallaştırma modelinin siyasal ön- 
koşullannın 1318’de henüz varolmadığını, konseyler için
de yer alan ve büyük çoğunluğuyla kendini Marksist 
olarak tanımlayan işçi sınıfının, tarihi rolünü üstlenme
ye, yani sosyalizmi gerçekleştirmeye hazır olmadığını 
ve önce bu koşulların yaratılması gerektiğini düşünü
yordu. SPO’den ayrılarak o sıralarda varolan tek radikal 
sosyalist parti olarak gördüğü USPO’ye girdi. 1919 so
nundan itibaren de Korsch, artık işçi hareketinden ko
puk bir sosyalist teorisyen değil, aktif politika içinde 
yer alan bir sosyalistti. 1920 Kapp Darbesi ve onu izle
yen ayaklanmalar sırasında, hep devrimci işyeri konsey
lerinin kurulmasından ve siyasal yürütme organlannın 
seçilmesinden yana tavır aldı.

1920’de 1 Mayıs dolayısıyla yazdığı Her Erkek ve Her 
Kadın Proletaryanın özgürleşmesi İçin Ne Yapabilir? 
başlıklı yazıda şöyle diyordu; “ Gerçek özgüriük... ancak
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çok başlı despot ‘parlamenter yönetimin’ yerine... kon
sey sistemi biçimindeki ilk gerçek demokratik özyöne
tim geçtiğinde mümkün olabilir... sosyalist nihai hede
fin hazırlanması için (seçimlere katılmaktan -ç.n.) çok 
daha önemli olan, kitlelerin doğrudan eylemi, yani eko
nomik mücadele ve bunun yanısıra, karşımızdakilerin 
kullandığı fiziki şiddete karşı koyabilmek için silahlı pro
leter direnişin örgütlenmesidir."

1920 sonlarına gelindiğinde, Korsch için sınai özerklik 
diye adlandırdığı toplumsallaştırma programı hâlâ ge- 
çerliydl, ama artık bu programın nasıl hayata geçirilece
ği sorunu ön plana çıkmıştı ve o, “ devrimci bir sınıf 
olarak proletaryanın devrimci örgütlenmesinin" önemi
ni vurguluyordu. Bu dönemde, USPD’nin KPD ile birleş
mesinden ve II. Enternasyonal’e katılmasından yana ta
vır aldı. “ Rus Devrimi’nin yenilmesinin, aynı zamanda 
Almanya için de tüm umutların kaybolması anlamına 
geleceğini", "Almanya’da devrimin bir an önce gerçek
leşmesi gerektiğini" ve bu olduğunda “ Rusya ile birlik
te dünya devriminin zaferine doğru yürüme İhtimalinin 
büyük olduğunu”  söylüyordu.

Korsch, yine 1920’de yazdığı, Almanya'da Siyasal İşçi 
Konseyleri Sorununda Dönüşümler Ijaşlıklı yazıda siya
sal işçi konseylerinin yenilgisinin nedenlerini şöyle sıra
lıyordu:

1- Siyasal konseylerin, işçilerin kendileri tarafından 
seçilerek değil, tam tersine sosyalist partiler tarafından 
genellikle eşit sayıda temsilci ilkesine dayanan bir yön
temle oluşturulmuş olmaları.

2- Konseylerin tüm yasama, yürütme ve yargı gücünü 
kendilerinde toplayacak yerde, yalnızca denetimle ye
tinmeleri ve böylece kendi kendilerini kısıtlayarak, bur
juva devlet kurumlan tarafından etkisiz hale getirme 
yolunu açmış olmaları.

3- Siyasal konseylerin görevleriyle ekonomik konsey
lerin görevlerinin birbirlerinden yeterince ayrılmamış ol-

Korsch, konsey hareketinin ideolojik nedenlere bağ
lanabilecek bu hatalarının genel ekonomik ve siyasal

gelişmelerle birleşince, siyasal konseylerin kısa sürede 
işlevsizleşerek ortadan kalktıklarını, 1919 sonundan iti
baren ortada yalnızca ekonomik konseylerin kaldığını 
söylüyordu. 1922'de İşyeri Konseyleri İçin İş Hukuku 
adlı kitabında, 1920’de hükümetin çıkardığı İşyeri Kanu- 
nu ’nu Marksist açıdan eleştirmeyi ve iş hukukunun ta
rihsel gelişimini incelemeyi amaçlıyordu.

1921-1923 arasında, KPD’nin birleşik cephe taktiğini 
savundu. KPD gibi Korsch da 1923’dekl gelişmelerin, 
Almanya’yı bir ayaklanmanın eşiğine getirdiği görüşün
deydi. Birleşik cephe taktiğini güden işçi hükümetleri
nin proletaryayı, devrimi hedefleyen bir eylemliliğe gö
türeceğine inanıyordu. Bu nedenle, SPD ve KPO’nin 
Ekim 1923’de Thüringen’de kurduğu koalisyon hükü
metinde adalet bakanı olarak yer aldı. İşçi hükümeti 
sloganının sadece propaganda İçin bir araç ve işçilerin 
gerçek örgütlenmesi için bir aşama olduğunu savunu
yordu. Ekim sonuna doğru, hükümetin Saksonya Eyale- 
t i ’ndeki SPD-KPD hükümetini tanımaması ve ordunun 
desteğiyle Orta Almanya’ya saldırıya hazırlanması üze
rine, Korsch İşçileri açıkça silahlı mücadeleye çağırdı. 
KPD’nin planladığı genel grev, SPO’nin karşı çıkması 
üzerine gerçekleşmeyince, diğer KPD'K bakanlarla bir
likte hükümetten ayrıldı. Kasım 1923 sonunda KPD’nin 
yasaklanması üzerine illegaliteye çekildi. 1923 ertesin
de, KPD içindeki tartışmalarda bu sefer birleşik cephe 
taktiğin) eleştiren sol kanat içinde yer aldı ve 1924’den 
itibaren de bu kanadın en önemli teorisyenlerinden biri
si oldu. 1924’de önce eyalet sonra Reich Parlamento- 
su’na girdi, 1926’da KPD'öen atılmasından sonra ba
ğımsız milletvekili olarak kaldı. 1928’den itibaren aktif 
siyasal hayattan çekildi. 1933’de Hitler faşizminden ka
çarak İngiltere’ye gidene kadar, yaptığı teorik çalışma
lar arasında Marksizm ve Felsefe'nin yeni baskısı (Mar- 
xismus und Philosophie); Materyalist Tarih Anlayışı (Ma- 
terialistische Geschichtsauffassung); Kapitai'de Diya
lektik Yöntem (Die dlalektlsche Methode in Kapital) var
dır. Çeşitli uluslararası gruplar, özellikle de İspanyol 
anarko-sendikalistleriyle ilişki kurdu. 1936’da Amerika’
ya giderek Paul Mattick çevresindeki Sosyalist Konsey 
Grubu ile birlikte çalıştı. Ruth Flscher’e 19S6’da yazdığı 
mektupta sözünü ettiği “ Marx-Lenin-Stalln döneminin 
sona erdiği bugün, görünürde yokedilmiş olan ‘Marx’in 
düşüncelerinin' teoride yeniden oluşturulması rüyasını"

gerçekleştiremeden, 1961’de Amerika’da öldü.

Kasım Devrimi v6 sonrasında gelişen İşçi konseyleri
nin yenilgilerini Korsh, kitlelerin sosyalizmin gerçekleş
tirilebilir olduğuna inanmamalarına bağlar. Bunun nede
ni ona göre, düşünce ile eylemlilik ve kavrama ile dö
nüştürmenin devrimci diyalektik teorisi olan Marksiz- 
min, sınıf mücadelesiyle doğrudan bağı olmayan bilim
sel bir sistem şekline dönüştürülmüş olmasıdır. Yapısal 
olarak devrimci sınıfın öznel eylemliliğinin bir parçası 
olarak ortaya çıkmış olan materyalist tarih anlayışı, gi
derek tarihsel gelişmenin dış yasalarınca belirienen nes
nel sürecin soyut, sadece gözlemleyen, herhangi bir 
eylemliliği zorunlu kılmayan "sa f teorisi”  haline getiril
miştir. Korsch İse, Marksizm! Feuerbach’m Onbirinci 
rez ’lnden yola çıkarak Hegel gibi varolanı farklı göster
meye çalışmayan ama onu devrimci tarzda dönüştürme
yi hedef alan toplumsal devrim ve proletaryanın bilimi 
olarak tanımlar. "Marksizm yeniden harekete yönelik 
biçimine kavuşturulmalı ve böylece işçilerin öznel bilin
ci, nesnel duruma tekabül eder hale getirilmelidir." 
Korsch için, ,1920'li yılların başlangıcındaki sınıf müca
delesi açısından hareketli olan dönemde, yapılması ge
reken tam da budur.

KorM h’a göre, II. Enternasyonal ile birilkte Marksist 
öğretinin bilimsel yanını koruma çabalarına ağırlık veri
lirken, mevcut ekonomik ve sosyo-psikolojik dönemde 
“ üretim araçlarının nasıl toplumsailaştıniacağına”  İliş
kin sorunlar, Marksizm öncesi ideolojiler veya ütoplzm 
olarak değerlendirilmiştir. Korsch’a göre bunun sonu
cunda, değişik biçimlerde, ancak özünde aynı sonuçla
ra doğru giden girişimler, Marksizmin l>asitleştirilmesi 
ve devrimci içeriğinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte 
“ Marksizmin bunalımını”  gündeme getirmiştir. Bu bu
nalım siyasal alanda ifadesini, sendikaların ekonomik 
sınıf mücadelesinin ve proleter partilerin siyasal sınıf 
mücadelesinin aldığı reformist karakterde bulurken, te
orik alanda da “ revizyonizm”  ve “ Ortodoks-Markslzm”  
olarak gelişir. Ona göre bu iki akım, aslında aynı madal
yonun iki yüzüdür. 1923’de yayınladığı Marksizm ve 
Felsefe adlı kitabına yöneltilen eleştirilere cevap ver
mek için yaptığı ekte şöyle der: “ Kautskyci Marksizmle, 
Bernsteinci revizyonizm arasında genellikle varsayılan 
ilişki tersine çevrilebilir ve aslında Kautsky'nin Orto
doks MarksizmI, Bernstein revizyonizminin teorik yansı
ması ve karşı yönden tamamlaması olarak tanımlanabi
lir .”

II. Entemasyonal’ in teorlsyenleri tarafından felce uğ
ratılan Marksizm, Korsch için “ toplumsal devrimin kap
samlı teorisi olmasına rağmen, burjuva devletinin, bur
juva eğitim sisteminin, din, sanat ve burjuva kültürünün 
bilimsel eleştirisi haline”  gelmiştir. Böylesi bir alana 
sıkıştırılan eleştiri, zorunlu olarak, devrimci pratiğe te
kabül etmek yerine, burjuva toplum ve devlet yapısının 
öngördüğü sınıriar içinde gelişebilecek reform hareket
lerine temel olmuştur.

ISSO’lerden sonra gelişen işçi hareketlerinin, tarihsel 
koşullar nedeniyle Marksist öğretiyi yapısal biçimiyle 
irdeleyecek güce sahip olmadıklarını öne süren Korsch, 
1890’dan sonra Avrupa ve Almanya’da devletlerin eko
nomik kalkınması ve daha demokratikleşmesi biçiminde 
değişen pratik koşulların, Almanya’da “ Kautskyci Mark
sist Ortodoksluğu’ ’nda ifadesini bulduğunu savunur. 
Marksizm ve Feisefe'öe, II. Enternasyonal'\n başarısızlı
ğının ardında yatan nedenleri ortaya çıkararak, devrimci 
Marksizmin yeniden oluşturulmasına katkıda bulunmak 
ister. Korsch’a göre Marksizmin bilimsel teorisinin Ko
münist Manifesto'öa belirtildiği gibi, toplumsal yaşamın 
tüm alanlannı kapsayacak toplumsal devrim teorisi ola
rak yeniden oluşturulması, basit bir geriye dönüşle de
ğil, esas olarak onun diyalektik geliştirilmesiyle gerçek
leşecektir.

HİLAL ONUR-FÜGEN UĞUR



baskısıyla Bavyera’da da bir an önce seçimlere gidilmesine karar verildi. Berlin’le aradaki fark, 
hükümet başkanı Eisner’in Ebert ve SPD yönetimi gibi konsey düşmanı bir politika 
izlememesi ve konseylerle parlamentonun yanyana varolacağı bir sistemin savunucusu 
olmasıydı.

12 Ocak 1919’da yapılan eyalet seçimleri, Bayerische Volkspartei'ın (Bavyera Halk Partisi) 180 
sandalyenin 66'sını kazanarak en güçlü parti haline gelmesiyle sonuçlandı. İkinci parti 61 
sandalyeyle SPD oldu, Eisner’in partisi USPD ancak 3 sandalye kazanabildi. Bu durumda 
Eisner'in parlamento ve konseyler arasında bir uzlaşma olarak düşündüğü sistemin gerçekleşrrie 
şansı pek kalmamıştı. Gerçi Bavyera’da, Berlin’de olduğu gibi Freikorps birlikleri 
oluşturulmamıştı, silahlı birlikler henüz asker konseylerinin kontrolü altındaydı ve karşı 
devrimci güçlerin doğrudan bir saldırısı henüz sözkonusu değildi. Buna karşılık, SPD ve 
Bavyera Halk Partisi’nin birlikte oluşturacağı bir hükümetin (Eisner’in USPD’nin aldığı oyların 
düşüklüğü karşısında yeni hükümetin başında yer alması söz konusu olamazdı) konseylerin 
eşit bir güç olarak varlığını kabul etmesini beklemek de gerçekçi bir tutum değildi.

Devrimci İşçi Konseyi’nin içinde üç ayrı kanat vardı; birincisi başını Emst Niekisch’in çektiği 
ve Eisner’in görüşlerini savunan ılımlı kanat; İkincisi, herhangi bir siyasal partinin görüşünü 
temsil etmeyen anarşist -pasifist entelektüellerin oluşturduğu ve şair Erich Mühsam ve Erns 

; Toller, edebiyat tarihçisi Gustav Landauer, iktisatçı Otto Neurath ve Silvio Gesell’in yer 
i aldıkları kanat; üçüncüsü, ise KPD’lilerden oluşan genç bir komünist olan Eugen Levine’nin 
i içinde olduğu kanattı, 
i

17 Mart’ta SPD’li Johannes Hoffmann, SPD, USPD ve Bauembund’dan (Çiftçiler Birliği) oluşan 
yeni hükümeti kurdu. Konseyler içinde ise, parlamenter sistemle konseylerin yanyana 
varolmasının mümkün ve arzulanır olmadığı görüşü gitgide etkin hale geliyordu. O günlerde 
Macaristan’da Konsey Cumhuriyeti ilan edilmişti. Viyana’da işçiler harekete geçmişlerdi ve 
Viyana’nm da Budapeşte örneğini izlemesi bekleniyordu. Bu gelişmelerin etkisiyle, Münih ve 
Augsburg’daki konseylerde de bir konsey cumhuriyeti kurmak düşüncesi hakim oldu; 5 
Nisan’da Münih’te Konsey Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edildi. Levine’nin önderliğindeki 
KPD’liler Konsey Cumhuriyeti’ne  katılmayı reddettiler. Levine’nin gerekçesi, zamanın bir konsey 
cumhuriyeti için erken olduğu ve tüm Almanya bir konsey cumhuriyeti olmadan Bavyera’da 
kurulacak bir cumhuriyetin uzun sûre ayakta kalamayacağı idi.

Hoffmann hükümeti. Konsey Cumhuriyeti’ni tanımayı reddederek Bamberg’e çekildi ve saldırı 
planlan hazırlamaya başladı. 13 Nisan’da hükümet birliklerinin başlattığı saldın, konsey yanlısı 
birliklerin başansıyla sonuçlandı. Bamberg’deki hükümet, Noske’nin birliklerini yardıma çağırdı. 
P rusyalI general von Oven’in komutasındaki Freikorps birlikleri de kuzeyden Bavyera’ya 
girmeye başladılar, onlara yeni toplanan Bavyerah Freikorps birlikleri de katıldılar. Münih’in
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Almanya'da kadınların siyasallaşmasında olduğu kadar 
kadın hareketinin gelişmesinde de, August Bebel'in, 

1886-1910 arasında tam 50 baskı yapan popüler eseri 
Kadın ve Sosyalizm gerçek bir öncü rolü oynamıştı. 

Ancak Bebel'in kitabı, sosyal demokrat hareketin kadınlara 
bakışını elbette bir anda, bütünüyle değiştirmedi. 

1890’ların sonlarına dek, dokumacılar ve örgütlenmesinde 
bir kadının (Ottiiie Baader) etkin rol oynadığı 

Çizmeciler Sendikası dışındaki sendikalar kadın üye 
kabul etmediler Oysa 1895 itibarıyla Almanya’da 

çalışan kadınların sayısı 6.5 milyona ulaşmıştı. Sosyal 
demokrasinin bu tutumu, Alman sosyalist kadınlarının, 
başlangıçtan itibaren, kadın mücadelesinin özerkliğini 
ısrarla vurgulamalannı getirdi. 1848 Devrimi’nin kadın 

haklan savunucusu Louise Otto'nun izinden giderek 
gerçekleştirilen ilk kadın örgütlenmesi, 1882'de 

Berlin’de kurulan Kadın İşçilerin Çıkarlarım Koruma 
Derneği olmuştu. İlk kadın işçi derneği, 1885'de 

kurulan Berlin Kadın Manto Terzileri Meslek Derneği 
oldu. Aynı yıl Kadın ve Kızlar İçin Hasta ve Ölüm 

Yardım Merkez Sandığı, ulusal çaptaki ilk kadın 
örgütü olarak kuruldu. 1886’da bütün sendikaların 

kapatılmasından sonra tek kadın örgütü olarak ayakta 
kalan Merkez Sandığı'/7;n, 1886’da 97 şube ve 12 bin 
üyesi bulunuyordu. 1885’de ilk sosyal demokrat kadın 
dergisi. Die Staatsbürgerin (Kadın Yurttaş) çıktı; çıkar 

çıkmaz yasaklandığı için, yayın faaliyetini mektuplaşmalarla 
sürdürdü. 1890 sonunda, Emma Ihrer tarafından, Die 
Arbeiterin'/n (Kadın İşçi) yayınına başlandı. 1890’tarın 
ortalarında, sosyal demokrat kadınların öncülüğündeki 

konferanslar, tartışmalar düzenlemenin yanısıra elişi, 
yemek tarifleri ve gündelik hayata dair sohbetler de 
"örgütleyen”  Kadın Eğitim Dernekleri’nde burjuva ve 

küçük burjuva kadınlar da yeralıyordu. Kopuş, 1895’de, 
hizmetçi kızların örgütlenme kampanyası çerçevesinde 

başladı. Hizmetçilik, yanaşmalık geleneğinin devamında 
sakınca görmeyen burjuva kadın hareketi, 1894'de 

Kadın Dernekleri Birliği'n/n kurulmasıyla 1899'da. 
kadınların ve kadın işçilerin özgül sorunlarının ve 
konumlarının, genel sosyalist hareket içinde ihmal 

edilmemesi gereğinde mutabık olan sosyal demokrat 
kadınlar, Berlin'de bağımsız bir Ajitasyon Komisyonu 
kurdular. Almanya'da kadınlar siyasal faaliyet yasağı 

ancak 1908'de kalktığından, ağır devlet baskısı altında 
çalışabilen bu komisyon, ‘‘hareketin bütünlüğünü yitirmesi" 

tehlikesine dikkat çeken sosyal demokrat sendikaların 
da tepkisiyle karşılaştı. 1905'de başlattıktan ‘‘kadın 

işçileri örgütleme kampanyası” . Sendikalar Genel 
Komisyonu’nun 1905 Kongresi’nde veto edildi. Sosyal 

demokrat kadın hareketi, 1914-1918 döneminde 
SPO’nin teslimiyetçi politikasını destekledi. Clara 
Zetkin, istisnai bir muhalif sesti. Burjuva kadın 
hareketinin ‘ ‘anavatan için fedakârlık”  söylemi 

çerçevesinde, kadını geleneksel tâbi konumuna 
bağlayan yaklaşımı, savaş boyunca güçlendi. 1918’den 

sonra kadınlara bir dizi hakkın verilmesinde, burjuva 
kadınlarının cephe gerisi hizmet ve fedakârlıklarının 

ödülünü talep eden bu yaklaşımın ve egemen sınıfların 
buna karşı gösterdiği ‘'anlayış''ın da, 1918-19 devrim 
sürecinde sosyalist hareketin ağırlığının yanısıra payı 

olmuştur. Kadınlar 1919'da oy hakkını elde ettiler; bir 
süre sonra kadın öğretmenler ve memurlar için 
geçerli olan bekârlık zorunluluğu kalktı; 1922'de 

avukatlık, 1924'de hakimlik yapma yolu açıldı. Ancak 
sosyalist ve bağımsız kadın hareketinin, 1914-1918 

döneminde egemen militarist ideolojiye gösterdiği 
teslimiyetle ve 1919'dan itibaren kadınlara siyasal- 

toplumsal hakların verilmesi sürecinde aslî inisiyatif 
sahibi olmamasıyla başlayan gerilemesi, 1920'ler 
boyunca sürdü. Kadın işçilerin sosyal demokrat 

sendikaların üyeleri içindeki payı gittikçe düştü (1919: 
yüzde 21.7, 1925; yüzde 17.2, 1930; yüzde 14.2).

1919'da çıkarılmaya başlanan ve 347 bin gibi 
muazzam bir abone sayısına ulaşan Kadın Sendika 

Gazetesi, 1924'de ‘ ‘finansman güçlüğü”  gerekçesiyle 
kapatıldı. 1928'de dünya ekonomik bunalımı ve artan 

işsizlikle birlikte burjuva partilerince başlatılan 
‘‘kadınların çalışmasının yasaklanması" kampanyasına 

sendikalar da en azından pasif destek verdiler. Alman 
Komünist Partisi (KPD) kadınların haklan ve kadın 

hareketi meselesinde farklı bir yaklaşıma sahip tek partiydi, 
ancak onlar da etkili bir güç oluşturamadılar. 

1930'larda ekonomik ve siyasal bunalımın derinleşmesiyle 
birlikte, muhafazakâriaşma daha da güçlendi.
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kuşatma altında olduğu günlerde, 14 Nisan’da, Levine’nin önderliğinde KPD, Konsey 
Cumhuriyeti'nin başına geçti. Bu sefer durum on gün öncesinden de umutsuzdu. Ancak 
Levine, kıyasıya eleştirdiği Konsey Cumhuriyeti'ni ve işçileri yalnız bırakmamak gerektiğini 
düşünüyordu.

Yeni hükümet programı için 1918’de yazılmış olan Spartakistler'in programı temel alındı. İlk 
anda alınması kararlaştırılan önlemler arasında işçilerin silahlandınlması; siyasal tutuklulann 
serbest bırakılması, parlamentonun ve karşı devrimci birliklerin dağıtılması vs. vardı. Levine 
yönetimindeki Konsey Cumhuriyeti düşünülebilecek en kötü koşullar altında başlatılmış, 
kuşatma altında ve açlığın başgöstermeye başladığı bir şehirdeki umutsuz bir girişim oldu. 3C 
Nisan günü, Noske ve Freikorps birlikleri Münih’e girdiler ve tüm Alman Devrimi süresince 
görülen en büyük katliamı başlattılar. Askerler bir hafta boyunca, şehirde devrimci avına 
giriştiler, ellerine geçenleri vurdular, linç ettiler. Levine tutuklandı ve çıkanidığı mahkeme 
tarafından ölüme mahkum edildi. Mahkeme karşısındaki son sözleri şunlar oldu: “Biz 
komünistler, aslında izne çıkmış ölüleriz. Siz şimdi ya benim izin belgemin bir kez daha 
uzatılmasına karar vereceksiniz, ya da Kari Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un yanma 
gönderilmeme. Beni öldürebilirsiniz, ama düşüncelerim yaşamaya devam edecektir.”

Kapp Darbesi

Cumhuriyetin ilanının yanısıra, Versailles anlaşmasına ve bu anlaşmayla kendi varlık 
koşullannın tahribine büyük tepki duyan Alman subaylan arasındaki hoşnutsuzluk, 1920 
başlannda herkesçe bilinmekteydi. Gücü ve çapı Versailles’da belirlenen yeni Reichswehr'in 
(ordu) kapsamı dışında kalacağı anlaşılan birliklerin komuta kademelerinde ve terhisten sonra 
dağılmayarak karşı-devrimci askerî çeteler halinde varlıklarını sürdüren Freikorps (Gönüllü 
Birlikler) arasında, darbe ve komplo hazırhklan yapılmaya başlanmışa. Burjuva cumhuriyetini 
kendi misyonu olarak sahiplenen SPD, askerî darbe tehhkesine karşı subaylar ve astsubaylar 
arasında propaganda amacıyla, 1919’da Republikanische Fûhrerbund'u (Cumhuriyetçi Önderler 
Birliği) kurdu. Bu örgüt, muhafazakar subaylann tepkisini daha da anırmaktan başka bir işe 
yaramadı.



Hiçbir sınıfsal veya kitlesel inisiyatife dayanmaksızın, önlem olarak sırf bu cılız örgütü kuran 
SPD. Mart 1920’deki Kapp Darbesiyle gafil avlandı. Darbenin askerî önderi General von 
Luttwitz; odağı ise, Versailles’a göre dağıtılması öngörülen Ehrhardt ve Loewenfeld tugaylanydı. 
11 Mart’ta görevinin sona erdiğine ilişkin tebligata uymayan Lüttwitz, 13 Mart’ta Berlin’e 
girerek kilit noktaları ele geçirdi ve eski Doğu Prusya genel valisi Kapp’ı Şansölye ilan etti. 
Sosyal demokrat Şansölye Gustav Bauer ve Ordu Bakanı Noske tarafından toplanan generaller 
(Reinhardt dışında), “asker askere ateş etmez” deyince, SPD’li hükümet başkenti darbecilere 
terkederek Dresden ve Stuttgart’a kaçtı. “Resmi” ordu, yalnızca Güney ve Batı Almanya’nın 
bazı bölümlerinde cumhuriyetten yana çıktı. Özellikle von Loewenfeld tugayı halk üzerinde 
terör estirirken, darbeciler yalnızca Wilhelushaven, Kiel, Saksonya ve özellikle Ruhr 
havzasında, komünistlerin önderlik ettiği direnişlerle karşılaştılar. Ruhr’da kısa bir sürede, 
işçilerce örgüdenen 50 bin kişilik bir Rote Ruhr-Armee (Ruhr Kızılordusu) General Watter’in 
darbeci kuşetleriyle bir aya yakın süre çarpıştı. Darbeci subaylan ve Kralcı yüksek 
bürokrasiyi temsilen Kapp harekatının siyasal hamiliğini üstlenen L Dünya Savaşı’nm “milli 
kahramanlarından” General Ludendorff, kitle desteği için, sosyal demokrat Hür Sendikalar’ın 
önderi Cari Legien'e başvurdu ve onu kuracakları “işçi hükûmeti”ni desteklemey çağırdı.
Ancak, yaşamı boyunca uzlaşmacı bir çizgiye sahip olan Legien bu çağrıyı sert bir şekilde 
reddederek bütün işçileri genel greve çağırdı. İşçi sınıfının anında uyduğu genel grev, önce 
Ludendorff un darbe girişiminden çekilmesine, başladıktan dört gün sonra da (17 Mart’ta) 
darbecilerin Berlin’den çekilerek yenilgiye boyun eğmelerine yolaçacaktı. KPD yönetimi, Kapp 
darbesi karşısında önce, kayıtsız bir tavır aldı. Ertesi gün reformist sendikalann başlattığı 
genel grevi destekleme gereği duydu; ancak KPD önderliği, baştaki bocalamasından ötürü, 
kendi kadrolan nezdinde olduğu kadar, işçi sınıfının radikal unsurları arasında da epeyce 
itibar ptirmişti.

Cari Legien, sendikaların temsil edileceği bir üst idare mahkemesinin kurulması, suçlu . 
subaylann cezalandırılması,' işçilerin ağırlıklı olacağı yeni cumhuriyetçi askerî birliklerin 
oluşturulması ve ekonominin gelişkin sektörlerinde toplumsallaştırma gibi talepleri içeren bir 
program ortaya koydu. Ancak, parlamentarist gelenekleri içinde, siyasal iktidann 
kullanılmasında ve oluşturulmasında asli bir rol oynamayı asla akıllarına getirmeyen Legien 
önderliğindeki sos/al demokrat sendikaların talepleri, SPD tarafından kapsamlı ve kalıcı bir 
siyasal perspektif içinde ele alınmadı. Özellikle Ruhr Kızılordusu örneğinden gözü korkmuş 
olan SPD, radikal bir tutum olarak, işçi sınıfının siyasallaşmasından, iktidarda doğrudan 
yeralraasından ve KPD’nin güçlenmesine zemin hazırlanmasından korkuyordu. Madencilik 
lektörûnûn toplumsallaştırılması için sonuçsuz hazırlıklar yürütecek olan bir komisyonun 
toplanması, 174 subayın ordudan atılması gibi, görünüşü kurtaratı önlemlerle yetinildi.
Darbede tamamen inisiyatifsiz kalan Noske, Legien’in ısrarlanyla ordu bakanlığından alındı; 
ancak yerine geçecek bir sosyal demokrat bulunamadı. Bu atmosferde, sendikalar ve SPD, 22 
Mart’ta işçilere işbaşı çağnsı yaptılar.

KPD’nin genel greve devam edilmesi yönündeki çağrılan tamamen etkisiz kaldı. KPD yönetimi,
Legien’in isteği doğrultusunda, USPD, SPD ve sendikaların desteğine dayalı bir sosyalist 
lükûmet ihtimalinin gündeme geldiği 20-21 Mart günlerinde, “böylesi bir hükümeti devirmeye 
yönehk bir çalışma içine girmeden, yasal muhalefet yapacağını” açıklamıştı. USPD 
onaylamayınca bu tasan, zaten sonuçsuz kaldı. KPD’nin 14 Nisan’daki 4. Kongresinde, Kapp 
darbesi karşısında başlangıçta benimsenen kayıtsızlığın yanısıra, USPD-SPD sendikalar temeline 
dayalı reformist sosyalist iktidar tasansına dolaylı onay verilmiş olması da, sol kanat adına 
lömle, Zetkin ve Meyer tarafından şiddetle eleştirilecekti. Kapp darbesinde izlediği politikanın 
arattığı hayal kınkhğı, KPD’nin komünist kadrolar ve işçiler arasında daha da etkisizleşmesini 

jeraberinde getirdi. Nisan 1920’de, Ekim 1919 Kongresinde partiden aynimış olan sol 
nuhalefetin (Laufenberg, Wolffheim, Schroder, Wendel, Rühle) önderliğinde kurulan 
Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (Almanya Komünist İşçi Partisi,- KAPD), KPD’nin
07 bin kişiden oluşan üye tabanının yaklaşık yansını eritti.

<app darbesine karşı direnişten geriye kalan son devrimci odak olan Ruhr Kızılordusu da,
'Jisan başında dağıtılmış durumdaydı. 6 Haziran’da yapılan seçimler, darbe sonrasında oluşan 
■üç dengelerini ortaya koydu. SPD (5.6 milyon oy), oy potansiyelinin yansını USPD’ye (4.9  
nilyon oy) kaptırdı, KPD ise, 441 bin oyu ve iki milletvekiliyle marjinal bir güce indirildi. 
lOnuçta SPD, buıjuva partileri koalisyonunun oluşturduğu bir kabineye dışardan destek 
ermeyi kabul ederek hükümet dışı kaldı.

^SPD’nin KPD’ye Kaülması

ıncak USPD, gûçlenmekteymiş gibi göründüğü 1920’de, aslında son anlannı yaşamaktaydı. 
[asım/Aralık 1919’da yapılan kongrede, III. Entemasyonal'e üyeliği ve “İşçi Konseyleri 
iktatörlüğû”nü savunan sol kanadın ağır basmasıyla, USPD bağımsız ve kendine özgü bir 
yasal temelden yoksun hale gelmişti. Yönetimdeki sol kanat, esasen KPD’nin siyasal 
rogramını savunuyor, oldukça güçlü bir azınlık olan sağ kanat ise SPD’ye yakın 
örünüyordu. USPD’nin Haziran 1920 seçimlerinde aldığı yüksek oy, işçi sınıfının radikal 
esimlerinin, KPD’nin statejisizliğini, USPD’yi yeğleyerek protesto etme eğilimlerinin 
Dstergesiydi. Seçimlerden üç hafta sonra, Crispien, Dittman, Daeumig ve Stoecker’den oluşan 
ir USPD heyeti, III. Entemasyonal’e giriş koşullannı görüşmek üzere Moskova’ya gitti.

T

EISNER, KURT 
( 1 8 6 7 -1 9 1 9 )

Kararlı bir savaş karşıtı ve Bavyera devriminin önderi 
olan radikal-reformist sosyal demokrat Kurt Elsner, 14 
Mayıs 1867’de Berlin'de doğdu. Frankfurt ve Marburg'- 
da felsefe. Alman edebiyatı ve gazetecilik okudu. Bu 
arada bir yazısı nedeniyle, krala hakaretten 9 ay süreyle 
hapis yattı. Burjuva yayın organlarında bir süre yazarlık 
yaptıktan sonra, SPD'ye girdi. İğneli, eğlenceli üslubuy
la sosyal demokrat işçiler nezdinde çok sevilen bir yazar 
oldu. Çok yönlü bir entelektüel olan ve parti kamuoyun
da “ bohem" olarak ataya alınan Eisner, tariinn determi
nist ve materyalist yorumuna kuşkuyla bakıyordu ve 
ahlakçı, ütopist bir sosyalizm tasarımına sahipti.

Wilhelm Liebknecht’ in 1900'de ölümünden sonra, par
tinin yayın organı l^orvvaerts'ln (İleri) yöneticiliğine geti
rilen Eisner, reformistlerin safında yeraldığı için, 1905'de 
Bebel tarafından bu derginin yönetiminden uzaklaştırıl
dı. Hümanist ahlakçı bakışı çerçevesinde militan bir 
savaş karşıtı olan Kurt Eisner, 1914 öncesinde SPD 
içinde, dış politikadaki gelişmelerin izlenmesi ve politi
ka oluşturulması için büyük çaba harcadı ama etkisiz 
kaldı. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında sorumluluğun 
tamamen Alman kapitalizmine, ordusuna ve soylu sınıfı- 
natılt olduğunu savundu. Nisan 1917'deSPD’den kopa
rak USPD’y] (Bağımsız SPD) kuranlar arasında yeraldı; 
Ocak 1918’de silah sanayiindeki grevin örgütçülerinden
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Eisner, 21 Şubat’ta parlamentonun açılış toplantısına 
gitmek üzere evinden çıktığında fanatik bir sağcı 

tarafından vurularak öldürüldü. Cinayet haberi 
Münih’te çok çabuk yayıldı. Lindner adında genç bir 

kasap çırağı, olay karşısında duyduğu öfkeyle, 
parlamento binasına dalarak Eisner’in ölümünden 

sorumlu olduğunu düşündüğü SPD’li İçişleri Bakanı 
Auer’e ateş ederek ağır biçimde yaraladı. Böylece 

Bavyera Cumhuriyeti’nin iki önemli adamı siyasal 
sahneden çekilmiş oldu. Eisner, işçiler arasında çok 

popüler bir politikacıydı. Öldürülmesi geniş çaplı 
protesto hareketlerine yol açtı. Münih’te ve eyaletin 

pek çok yerinde sokak gösterileri, sokaklarda dolaşan 
silahlı gruplar, tutuklamalar, çatışmalar ve bütün 

bunların sonucunda genel bir panik ortama hakim 
oldu. Hükümet fiili olarak artık yoktu; kabine üyeleri 

ya saklanıyorlardı ya da Münih’i terketmişlerdi. Ayakta 
kalan tek örgütlü güç konseylerdi. Kurt Eisner’in 

öldürüldüğü yer olan Münih'in Pranner caddesinde 
işçi ve asker konseylerinin üyeleri nöbet tutarak 

kendisine olan saygılarını gösteriyorlardı.

biri olarak tutuklandı ve Ekim’e kadar hapis yattı.

USPD'öen Münih milletvekili adayı olan Kurt Eisner,
7 Kasım 1918’de Münlh’de yapılan bir sosyalist toplantı
da, orada bulunan devrimci askerleri kendi yanına çeke
rek Özgür Bavyera Cumhuriyeti'n\ ilan etti. Eisner, 
Bavyera Cumhuriyeti’ni parlamentoyla konseylerin ikili, 
ama bileşik iktidarına dayandırmıştı. 12 Ocak 1919’da 
yapılan seçimlerde partisi USPD 180 sandalyeden sfncak 
üçünü kazanabitince, iktidarın ağırlığını sol radikal ön
der Gandorfer’ln öncülüğündeki köylülere, İşçi ve 
Asker Konseyleri’ne kaydırarak SPD ağırlıklı parlamen
toyu ikinci plana attı. Ancak, Almanya'nın savaşın baş
lamasındaki sorumluluğunu kabul etmesi karşılığında 
uygun koşullarda barış imzalamasını savunarak burjuva 
diplomasisine bağlanan tutumu nedeniyle, İşçi ve Asker 
Konseyleri’nde Eisner’e yönelik eleştiriler artmaya baş
lamıştı. Eisner'in gücünün azalmasından yararlanarak 
onu ve konsey iktidarını devirmeyi tasarlayan sosyal 
demokratlar, 12 Şubat 1919'da, parlamentonun toplan
ması için çağrı yaptılar. Kurt Eisner, 21 Şubat'ta, 
bu parlamento taplantısına gitmekteyken, aristokrat bir 
suikastçi tarafından öldürüldü. Onun ölümünden bir sü
re sonra karşı devrim harekete geçecek ve Özgür Bav
yera Cumhuriyeti’n\n kısa ömrü dolat-aHır.

USPD’nin IH. EntemasyonaVe kabulünün, KPD-USPD birleşmesi anlamma geleceğini bilen KPD 
yönetimi, böyle bir “kitle partisinin sulandırıcı etkisinden” çekindiğini açıklamıştı. SBKP 
yönetimi de, 1914’den beri yoğun bir siyasal polemik yürüterek karşıt cephede yeraldığı 
Hilferding, Kaustky gibi önderlerin temsil ettiği USPD sağ kanadıyla asla yanyana olmamaya 
kararlıydı. 1920 yazında yapılan Moskova görüşmeleri bu kararlılığın belirleyiciliğinde gelişti. 
Kızılordunun o günlerde Varşova önlerinde gösterdiği başanlarla Avrupa devrimine yönelik 
umutları artan SBKP önderleri, Merkezciler ve reformistlerle bağların kopanimasmı ve 
demokratik merkeziyetçiliğin uygulanmasını, [/SPD’nin III Enternasyonale kabulünün kesin 
şartlan olarak ileri sürdüler. Heyetin iki üyesi (Daeumig ve Stoecker) bu şartları benimseyip 
ikisi reddedince, karar kongreye kaldı.

Eylül 1920’de toplanan ilk USPD kongresi, Crispien ve Dittmann’ın Moskova’da aldıkları tavrı 
destekleyerek, şartlan reddetme doğrultusunda ağırlık koydu. Ancak sol kanat USPD ve KPD 
kadrolannın yürüttüğü başarılı propagandanın ve Zinovyev’in dört saatlik etkileyici söylevinin 
de etkisiyle, Ekim 1920’de Halle’de yapılan olğanüstü kongrede delegasyon KPD’yle birleşme 
lehine döndü. Hilferding’in aksi yöndeki çabalarına rağmen, 156’ya karşı 237 oyla, III. 
Enternasyonale giriş şartları kabul edildi. O sırada USPD, yaklaşık 900 bin üyesi, 55 yayın 
organı ve 81 milletvekiliyle büyük bir gücü temsil etmekteydi. 4-7 Aralık 1920’de Berlin’de 
yapılan ve Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands'ı (Birleşik Almanya Komünist Partisi; 
kısaca VKPD) oluşturan kongre, bu potansiyelin yaklaşık üçte birini kavrayabildi. 300 bin kiş 
bir süre daha yaşayacak olan USPD’de kalırken; potansiyelin üçte biri, çoğu SPD’ye gitmek 
üzere dağıldı. Sonuçta KPD, önemli bir kitlesel güçle birleşerek marjinal konumundan sıynim 
şansına kavuşmuş oluyordu.

Konsey Hareketi’nin Siyasal Özellikleri

Kasım 1918’de ayaklanan işçiler ve askerler, savaş koşuilannın oluşturduğu bir nefretle, 
subaylann ayrıcalıklanna, askerî disipline, otoriter-bürokratik idareye, kapitalistlerin ve 
yöneticilerin sahip olduklan haklara, işçilerin üzerindeki baskıya karşı çıkıyorlardı, bütün 
bunları temsil eden mevcut düzeni ve onun iktidar mekanizmalannı artık istemiyorlardı. Bu 
karşı çıkış, kendiliğinden, düzensiz, önceden planlanmamış bir hareketlilik sonucunda ifadesin 
konseyde buldu. Askerler, subayları kontrol altında tutabilmek amacıyla asker konseylerini, 
işçiler, hükümeti ve idari mekanizmayı kontrol edebilmek için işçi konseylerini, kapitalisderi 
kontrol altında tutabilmek için işyeri konseylerini kurdular.

6 i
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Siyasal işçi konseyleri, Alman Devrimi’nin başlangıcında oynadıklan önemli role rağmen, kısa 
sûrede etkisiz hale geldiler ve 1919’un sonlanna doğru artık Almanya’da siyasal işçi 
konseylerinin varlığından söz etmek mümkün değildi. Oysa Kasım Ayaklanması tümüyle, 
işçilerin ve askerlerin kendiliğinden hareketiyle başlamış ve gelişmişti; bu hareket, kurulmuş 
olan kendi örgütlerinin, yani konseylerin eseriydi. Bir anda Almanya’nın her yerinde ortaya 
çıkan konseylerin devrimin haklı taşıyıcıları olduğu o kadar açıktı ki, Ebert-Scheidemann 
önderliğindeki SPD yönetiminin kurduğu Geçici Hükümet bile Halk Temsilcileri Konseyi adını 
taşıyordu.

devrimin başlangıcından itibaren, tüm iMmanya’dakI siyasal konseyleri temsilen Büyük Berlin 
bürütme Konseyi, yasama ve kontrol yetkisini kendinde toplamış ve Halk Temsilcileri Konseyi’ne 
yalnızca yürütme yetkisini bırakmıştı. Bu güç dağıhmı aslında biçimsel olarak sözkonusuydu 
'it Ebert-Scheideman yönetiminin bir konsey demokrasisi istemediği ve buna izin vermeyeceği 
ıçıkn. SPD, devrimin başlangıcında, yalnızca konseylerin varlığına tahammül etmek zorunda 
çaldı ve işçiler arasında “geleneksel işçi partisi” olarak kabul görmesinden sonuna kadar 
warlanmasim bildi. Siyasal konseyler içinde de SPD’nin tutumuna karşı etkili bir muhalefet 
oluşamadı, konseylerin yürütme organlarının parti üyeliğine göre eşit sayıda temsilci seçilerek 
oluşturulması prensibinin kabul edilmesiyle başlayan süreç, konseylerin yine yalnızca kağıt 
ızerinde kalan bir kontrol işleviyle yetinmesi ve sonuçta tümüyle siyasal etkinliklerini 
kaybetmeleriyle sonuçlandı.

6 Aralık 1918’de toplanan I. Almanya İşçi ve Asker Konseyleri Genel Kongresi, konseylerin 
içimsel olarak ellerinde tuttukları siyasal iktidan, önce tümüyle Halk Temsilcileri Konseyi'ne, 
onra da 19 Ocak 1 9 l9 ’da seçilmesine kendi karar verdiği ulusal parlamentoya bıraktı. Siyasal 
onseylerin, konsey sistemi yerine parlamenter sistemi tercih ederek “kendi ölüm kararlannı” 
mzaladıklan bu kongreden sonra önemli bir etkinlik kalmadı. 8  Nisan 1919’da n. Konseyler 
:ongresi toplandığında, Almanya’nın çeşitli bölgelerinde yerel işçi konseyleri varhklanm 
ârdürüyorlardı, fakat etkinlikleri genel olarak yiyecek, yakacak ve bannma sorunlarının 
özümlenmesinde resmî kurumlarla anlık halak arasında aracılık yapmak gibi konularla 
ısulıydı. Bu konseyler, devrimci hareketin yükselişlerinde radikalleşiyor ve işçilerin sözcüleri 
larak ortaya çıkıyorlardı, ama hareketin yürütücü gücü olmaktan çoktan çıkmışlardı, hareketin

1923’de ciddi bir ekonomil< bunalım yaşanmaya başladı. 
Enflasyon azdı, işsizlik hızla yükselmeye başladı, 
gerçek ücretler savaş öncesi döneminin yarısına 
düştü. Savaş borçlarını işçi sınıfına daha fazla 
ödetemeyeceğinin farkında olan hükümet para basımını 
artırdı. Çok geçmeden fiyatlar kat be kat artarak 
yükseldi. Paranın böylesine değer kaybetmesi ülkenin 
dış tHjrçlannı etkilemiyordu. Çünkü Alman Mark’ının 
diğer kurlardaki karşılığı aynı şekilde bozuluyordu. 
Örneğin 1 ABD dolarının Haziran 1922’deki karşılığı 
300 mark iken, aynı oran Aralık 1922’de 8 bin mark 
oluyordu. 1922 sonlarında dönemin en sağcı hükümeti 
kuruldu. Bu hükümet savaş tazminatlarını ödememe 
yanlısıydı. Bu tavır çok geçmeden Fransızlan kışkırttı. 
Bunun üzerine 11 Ocak 1923'te Fransa-Belçika birlikleri 
Ruhr Havzası’na girdi. Amaçlan, kömür olarak 
ödenmesi gereken tazminattan yerinde tahsil etmekti. 
Cuno Hükümeti, Fransa ve Belçika'ya savaş tazminatlarının 
ödenmesini tümüyle durdurduğunu ııan ederek, işgal 
edilen bölgedeki işçi ve memurlan pasif direnişe 
çağırdı. Pasif direniş başarılı olmadığı gibi, işçileri 
işgalci güçlerin baskı ve terörüyle karşı karşıya da 
bıraktı. Bir yandan Cuno yönetiminin Ruhr Havzası 
işgaline karşı etkili bir mücadeleye girişmesi, diğer 
yandan da hiper enflasyon ve işsizliğin işçi kitlelerinde, 
hatta orta sınıflarda yarattığı hoşnutsuzluk, 1923 yazına 
gelindiğinde Almanya'yı yeniden karıştırdı. Alman sağ 
partileri milliyetçilik sloganlarıyla faaliyetlerini artırdılar. 
Alman sosyal demokratlan da kendilerini bu milliyetçilik 
rüzgarına kaptırdılar. Sendika liderleri, işveren temsilcileri 
ve hükümetin ortak tavn doğrultusunda Fransız işgal 
kuvvetlerine yönelik pasif direniş hareketleri başladı. 
Bütün bu gelişmeler sağ partilerin gücünü daha da 
artırdı. Sola kızgın olan orta sınıflar çareyi aşın sağ 
partilerde toplanmakta buldular. Naziler ve diğer aşın 
sağ gruplar kendilerine taban edinmeye başladılar.
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EBERT, FRIEDRICH 
(1 8 7 1 -1 9 2 5 )

Alman sosyal demokrasisinin 1919’daki devrimci ra
dikalizmini terörle tasfiyeye yönelik politikasının önder
lerinden; Weimar Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı 
olan Friedrich Ebert, yoksul bir zanaatkarın oğlu olarak 
1871'de Heidelberg’de doğdu. Katolik eğitimini, sert 
disiplini reddettiği için yarım bıraktı ve semerci kalfası 
oldu. 1889'da Lassalle'ın eserlerinden etkilenerek sos
yal demokrasiye katıldı. Aynı yıl, Semerci İşçileri Sendi- 
fcası'nın sekreteri oldu. 1895'de, ardarda gelen tutukla
malardan ve işsiz kalmaktan kurtulmak amacıyla Bre- 
men’de bir parti lokali işletmeye başladı. Bu, ona bol 
boş zamana sahip olarak örgütçülükle ve parti işleriyle 
uğraşma fırsatı verdi. 1896'da SPD yönetimince işçi 
sorunları sekreteri olarak görevlendirildi. 1900'de seçil
diği Bremen Şehir Meclisi'nde liberallerle işbirliğine açık 
bir çizgi izledi.

Partinin sağ kanadında sessiz sedasız yükselişini sür
düren Ebert’in divan başkanlığını yaptığı 1904 kongre
sinde SPD yönetimine seçilmesi, Bebel tarafından en
gellendi. Ancak 1905'de, sendikaların önderi Legien'in 
kesin desteğiyle Ebert parti yönetimine girdi. Başarılı 
örgütçülüğüyle görülenin ötesinde güçlenen Ebert, 1913 
Jena kongresinde, Hugo Haase'nin yanısıra, SPD'nin 
iki başkanından biri olarak seçildi. 1914'de, Almanya'
nın savaşa girişini ve askerî kredileri onaylayanların 
başını çekenlerden biri olan Ebert'in iki oğlu, savaşta 
öklü. Ebert, savaş süresince SPD içi tartışmalarda “ meş
ru yurt savunması”  taraftartığını hep korudu ve muhalif
lerin partiden ayrılmasından sonra partinin en güçlü 
adamı oldu. Savaş süresince Katolik Merkez Partisi ve 
sol liberal İlerleme Partisi'y\e iyi İlişkileri, burjuvazinin 
gözünde onun “ devlet adamı'' inu^nı kazanmasını sağladı.

10 Kasım 1918’de toplanan Halk Temsilcileri Konse- 
yi'nde Ebert bir an önce Ulusal Meclis'in toplanmasın
dan yana ağırlığını koyarak, devrimci ayaklanmanın şid
detle bastırılmasını savundu. Ulusal Meclis tarafından 
11 Şubat 1919'da geçici olarak cumhurbaşkanı seçilen 
Ebert'in cumhurbaşkanlığı, 24 Ekim 1922'den, 23 Hazi
ran 1925'e dek uzatılacaktı. 23 Aralık 1924’de, Magde
burg Ceza Mahkemesi, cumhurbaşkanı Ebert aleyhine, 
Ocak 1918'deki grevi yönettiği için vatana ihanet davası 
açtı. Bu grevin devrimcilerin İnisiyatifine geçmemesi 
için çaba harcayan SPD adına yeralmış olan Ebert, mah
kemeye çıkabilmek için, ağır hasta olmasına rağmen 
hastaneye yatmayı reddetti. 28 Şubat 1925'de kör bağır
sak enfeksiyonundan ani bir şekilde öldü.

191S Devrimi sonrasında ve komünistler tarafından 
“ işçi katili’ ’ olarak anılan ve radikal eğilimli Semerciler 
Sendikası tarafından üyelikten ihraç edilen Friedrich 
Ebert’in cumhurbaşkanlığını Rosa Luxemburg “ İngiliz 
Kralıyla Amerika Başkanı arası bir konum”  olarak de- 
ğeriendirmiş, ona “ I. Ebert”  adını takmıştı. Alman sos
yal demokrasisi ise Ebert’ i yüceltmiş ve SPO'nin II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra kurduğu araştırma vakfına 
onun adı verilmiştir.

durulmasıyla birlikte yerel işçi konseylerinin siyasal kontrol organlan olarak varolmaya devam 
etmelerine karar verdi, ancak konseyler bu kontrol işlevini bile yerine getirmeyi başaramadılar. 
Devletin konseylere maddi desteği kesmesi, pek çoğunun varlığının sona ermesine yol aça. 
Ekim’de üçüncü bir konseyler kongresi toplama çabalan da yine maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle sonuçsuz kaldı. 1919 sonundan itibaren, Almanya’da siyasal konseylerin yerini artık 
tamamen ekonomik konseyler almıştı ve mücadele esas olarak ekonomik alanla sınırlıydı.

Konsey fikri, işçi hareketinin çeşitli siyasal ve örgütsel akımlan içinde değişik derecelerde 
güçlü olmakla birlikte, varolan sistemin kurumlanna bir karşı çıkışı oluşturuyordu. Bu karşı 
çıkış, bu kurumlan ortadan kaldırmayı amaçlayan doğrudan bir mücadeleye yol açmadı, ancak 
hareketin geUşmesi içinde belirleyici oldu.

1) Konsey fikri, öncelikle işletme (fabrika) içindeki hiyerarşiye, işletme içi disipline, işçilerin 
üstlerine bağımlılıklanna karşı yöneliyor, işyerlerinde üretimin işçilerin kendi eylemliliği ve 
sorumluluğuna dayalı bir biçimde yeniden örgütlenmesini öngörüyordu. 2) Konsey fikri, üretim 
araçlannın yukardan, devlet tarafından belirlenmiş bir biçimde toplumsallaştınlmasına karşıydı. 
Bu karşı çıkışta hem devlet ve devlet aygıtına karşı güvensizlik, hem de bu tür bir 
toplumsallaşnrma uygulamasının işçilerin ihtiyaç ve isteklerini yeterince gözönünde 
bulundurmayacağı endişesi rol oynuyordu. 3) Konsey fikri, faaliyetlerini kapitalist sistem içinde 
sürdüren, toplumsal politikalar ve ücret politikalan konusunda mücadeleyle sınırlayan kurumlar 
olan sendikalara karşıydı. Aynca sendikalar, işçileri sınıf olarak değil, mesleklere göre 
örgütlüyorlar ve sınıhn yalnızca belirli bir kesimini kapsıyorlardı. 4) Konsey fikri, biçimsel 
parlamenter demokrasiye Icarşıydı. 5) Konsey fikri, tüm işçileri içinde banndırması mümkün 
olmayan ve işçi hareketini bölen kurumlar olarak gördüğü siyasal partilere karşıydı.

Konsey hareketinin hedefleri, ücretli emeğin, sınıflann ve devletin aşılması, her türlü baskı ve 
sömürünün ortadan kaldınlması, ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlannda insanlann 
kararlan kendilerinin vermesi, radikal doğrudan konsey demokrasisi ve ekonominin işçiler ve 
konseyleri tarafından yönetilmesiydi. Şüphesiz konseyler içinde yer alan tüm işçiler bu 
hedeflerin tümünü aynı kararlılıkla benimsemiyorlardı, aynca bu hedeflere ulaşmak için 
izlenecek yol ve siyasetin radikalliği konusunda da bir fikir birliği de yoktu. Radikal 
çözümler hedefleyen (ayaklanma yoluyla devlet iktidannın konseyler tarafından ele geçirilmesi 
ve derhal bir konsey sistemi kurulması) akımlarla ılımlı bir tutum izlenmesini savunanlar 
(mevcut sistemin içinde adım adım Herlenmesi) yanyana bulunuyorlardı ve şüphesiz bu 
sonuncular çoğunluktaydı. Bu nedenle, devrim sırasında Spartakistler’in “tüm iktidar konseylere” 
çağnlan, Spartakistler Birliği Ne İstiyor? başlıklı programlannda yer alan, “proleter kitlelerin 
devletin en üst kademelerinden en küçük birimlere kadar burjuva sınıf iktidannın tüm 
organlannın, parlamentolann, yerel idari birimlerin yerine kendi sınıf örgütlenmeleri olan işçi 
ve asker konseylerini oturtması” talebi, konsey hareketi içinde yer alan işçiler arasında pek 
yankı bulmadı. Yalnızca sosyal demokrat eğilimli işçiler değil, aynı zamanda daha devrimci ve 
radikal sosyalist işçiler de derhal ayaklanmaktan ve devlet iktidarını ele geçirmekten yana 
değildiler.

Başlangıçtan itibaren, hem konseylerin içinde, hem de konsey hareketinin dışında, ama onunla 
sıkı bir ilişki içinde olan sosyalist çevrelerde, işçi kitlelerinin ve koşullann “devrimci 
olgunluğu” tartışma konusu oldu. Hareketin amacı devrimciydi ve bu amacın gerçekleştirilmesi, 
ancak tüm toplumsal koşullann kökten dönüştürülmesiyle mümkün olabilirdi. Buna karşılık, 
konsey fikri, geniş işçi kidelerinin özgür, kendi sorumluluğuna dayanan eylemhiiğini, yani en 
geniş anlamda katılımcı bir demokrasiyi, kitlelerin sistemli bir eğitim sürecinden geçmesini 
öngörüyordu. Bu eğitim sürecinin tamamlanmasını ve işçilerin en geniş kesimlerinin bir 
konsey sisteminin gerekliliğini görerek bu amaçla harekete geçmesini beklemek ise, bir daha 
belki de tekrar ele geçmeyecek bir tarihi fırsatın boşa harcanması anlamma gelebilirdi. 
Konseylerin teorik önderleri, bu tarihi fırsatın merkeziyetçi ve disipline dayanan bir 
örgütlenmeye sahip devrimci bir parti önderliğinde ayaklanma yoluyla kullanılmasının, sonuçta 
konsey düşüncesinin özünü zedeleyeceği, önderlik ve işçi kitleleri arasındaki bağları koparacağı 
endişesini taşıyorlardı. Bu endişe, konseylerin siyasal partilere karşı tutumu konusunda da 
etkisini gösteriyordu. Hareket içindeki radikal konseyci kanat, konseyleri paritilerden bağımsız 
örgütlenmeler olarak görüyordu. Berlin Devrimci İşyeri Temsikileri'den Daeumig, 1919  
ortalarında “Proleteryanın birliği yalnızca proleter çıkarların kendisiyle... işyerinin, işçilerin 
birlikte çalışmasının dayattığı bir kurumun, işçi konseylerinin, konsey sisteminin temelleri 
üzerinde sağlanabilir... Şu ilkeyi savunuyorum; konseyler pani politikası değil, devrimci bir 
işçi politikası sürdürmeUdirler... Biz parti önderlerimize gidip, bu konuda ne diyorsunuz diye 
sormayız... Biz emir almayız... 0ye olduğum parti kendi politikasını yapar. Ben o partiye 
üyeyim, çünkü hâlâ benim görüşlerime en yakın olan parti o, onun dışında ben konsey 
sisteminin,... saf konsey düşüncesinin temsilcisiyim.” diyordu. Daeumig, partiler konusundaki 
bu tutumunu daha da ileriye götürüyor ve “Ben kişisel olarak, partilerin konsey düşüncesiyle 
uzlaştınlamayacağı görüşünü savunuyorum.” diyordu. Bu görüşlerle hem saf işçi örgütü 
olmayan, içinde çeşidi toplumsal kesimlerden insanları banndıran partilere karşı işyerlerinin, 
fabrikaların içiaden çıkan sınıf örgütleri olan konseyler savunuluyor, hem de merkeziyetçi bir 
parti örgütlenmesinin öne çıkmasının, konsey düşüncesinden tavirler vermeye zorlayacağı 
korkusu dile getiriliyordu.

Kasım Devrimi ve Ocak Ayaklanması sırasında devrimci olgunluk-devrimci sabırsızlık tartışması



Rosa Luxem burg: 
"B as lan g u ta  Eylem  
V a rd ı"

Dünya komünist hareketi tarihinde önemli ölçüde ih
mal edilmiş olan Rosa’nm entelektüel ve devrimci sos
yalist eseri bugünkü işçi hareketi açısından önemli öğe
leri İçermektedir. Rosa’nın düşünsel ve siyasal eseri 
üzerine sürdürülmüş ve sürdürülmekte olan tartışmalar 
aynı zamanda bir çarpıtmalar tarihini de oluşturmakta
dır. Karşı devrimin ve Alman sosyal demokrasisinin onu 
fiziksel olarak yok etmesinin ardından resmi sosyalizm 
de Rosa’nın düşüncelerine saldırdı, bunlara hastalıklı 
damgası vuruldu ve yazıları yayınlatılmadı.

Lenin'in "O , bir kartaldı ve kartal kalacaktır”  ifadesi, 
Rosa’ya karşı başlatılan saldırıların kendi kendilerini 
frenleme sonucunu yarattı. Rosa’nın görüşleri her za
man Lenln'lnkilerle karşılaştınlarak değerlendirilmekten 
kurtulamadı. “ Onun düşüncesi çarpıtılmamış Markslzm- 
dlr”  ifadesi ise Lenin'in bu düşünceleri kendisine yakın
lığı ekseninde değil, bunların ortaya çıktıkları toplumsal 
koşullar temelinde ele aldığını gösteriyordu. Rosa'nın 
biyografisini ve tüm eserlerini dünyanın birçok komü
nist kuşağının eğitimi için tavsiye eden Lenin, bu sözle
rinden yaklaşık 30 yıl sonra Rosa’nın eserlerinden an
cak “ en zararsız”  olarak görülen birkaçının derlenerek 
Sovyetler Birllğl’nde yayınlanacağını bilemezdi. Bu yak
laşım kimi zaman öylesine vülgerleşmekteydi ki örneğin 
Alman Komünist Partisi önderlerinden olan Thaelmann 
“ onun Lenin'den farklı bir görüşü temsil ettiği tüm so
runlardaki görüşleri yanlış İdi”  diyebiliyordu.Batı Avru
pa komünist partilerinin Stallnistleştirilmesi dönemi ile 
birlikte Luksemburgçuluk kavramı üretildi. Bu kavram 
partinin rolünü anlamamak ve kitlelerin kendiliğinden 
mücadelelerine tapınmak suçlamaları ile birilkte kulla
nıldı. 5 Mart 1871'de küçük bir Polonya şehri olan Za- 
moş'da doğan Rosa, ilk gençlik yıllanndan İtibaren sos
yalist harekette yer aldı. İlk olarak Proletarya adlı dev
rimci partinin çöküşünden sonra oluşmuş olan küçük 
çevrelerden birine katılan Rosa 1889’da Polonya'yı ter- 
ketti. Rus ve PolonyalI sürgünlerin merkezi olan Zürih'- 
te doğa bilimleri, matematik ve iktisat öğrenimi gördü. 
Paris’de çıkan Sprawa Robotnicza (İşçi Davası) gazete
sinin önde gelen yazarlanndan olan Rosa Polonya Sos
yal Demokrat Partlsl’nin üyesi İdi. Ağustos 1893'de ilk 
olarak partisini II. Enternasyonal Kongresi'nde temsil 
etti. 1896’dakl Polonya’mn Sanayi Gelişimi başlıklı ilk 
bilimsel çalışmasının kapsamı İçinde olan Polonya ulu
sal sorunu hakkındaki görüşleri ilk  olarak bu kongrede 
gündeme geldi. Polonya'nın bağımsızlığı talebinin önemli 
bir programa maddesi olduğu Polonya Sosyalist Partisi 
önderieri İle tartışan Rosa, onları milliyetçi eğilimlere 
sahip olmakla ve İşçilerin mücadelesini farklı bir yöne 
çekmekle suçladı.

Rosa'nın şovenlst Polonya Sosyalist Partisi'ne karşı 
sürdürdüğü mücadele onun aynı zamanda ulusal sorun 
hakkındaki genel görüşlerini de kapsıyordu. Öyle ki par
ti programında uluslann kendi kaderierini tayin etme 
hakkının yer almasına bile karşı çıkıyordu. Bu konuda 
Lenin ile Rosa'nın tartışmaları ilginç özellikler taşımak
taydı. Lenin Rosa'nın Polonya Sosyalist Partisi’ne karşı 
sürdürdüğü mücadeleyi destekliyordu. Sorunu Rosa gi
bi gerekçelendiren Lenin için de PolonyalI sosyalistlerin 
görevleri ulusal bağımsızlık mücadelesi vermek veya 
Rusya'dan ayrılmak değil, aksine Rus ve PolonyalI İşçi
lerin uluslararası birliğini sağlamaktı. Ancak bu nokta
daki fariclılık Rosa'nın bir PolonyalI olarak ezilen ulus
tan, Lenin'in ise ezen ulustan olmasıydı. O nedenle 
ulusal sorunu reddeden bir anlayışın büyük Rus şove
nizmini teşvik edeceğini düşünüyordu. Buna göre Po
lonyalI İşçiler ulusal bir devletin kurulmasını teşvik et

mekten vazgeçmemeli, ancak Rus sosyalistleri Polon
yalIların , istiyoriarsa ayrı bir devlet kurma hakkını sa
vunmalıydılar.

1898'de Almanya'ya giden Rosa Luxemburg kısa za
manda Neue Zeit (Yeni Çağ) adlı Marksist teorik dergi
nin önemli çalışanlarından biri oldu. Alman işçi hareke
tinin mücadelesine tüm yaşamı ve bedeni İle katılan 
Rosa, bir dizi sosyalist gazetede çalıştı, kitle gösterile
rinde konuştu. Alman işçilerinin o yıllardaki yaşam dü
zeyleri yükseliyordu. Sendikalar, kooperatifler ve Sos
yal Demokrat Parti, gittikçe güçleniyordu. Bu örgütlen
melerde ortaya çıkan bürokrasi keskin bir retoriğe sahip 
olmasına rağmen, gün geçtikçe her tür devrimci eğilim
den fiilen uzaklaşıyordu. Bu eğilimin en önde gelen 
sözcülerinden biri Eduard Bemstein'di. Bemstein’ın Yeni 
Çağ’da yazmış olduğu Sosyalizmin Sorunları başlıklı 
yazı dizisinde Marksizmin ilkelerine karşı açıktan bir 
saldırıya girişiyordu. Rosa, Sosyal Reform veya Devrim 
broşüründe reformizme karşı önemli bir polemik yürüt
tü. Bu broşür pek çok kapitalist ülkenin İşçi sınıfı hare
keti için önemli bir sorun olan ve halen de olmaya 
devam eden reformlaria devrim arasındaki diyalektik 
ilişkiyi ve pariamentarizm sorununu ele alıyordu. Rosa’- 
nın bütünsellik yöntemi, pratik düzeyde işçi hareketinin 
stratejisinde kısmi hedefler için gündelik mücadele ile 
ana hedef için mücadele arasındaki doğrudan blrilğe 
işaret edilmesine yol açtı. Bu ilişki olmadığı anlarda, 
tek tek sendikal ve pariamenter mücadeleler, kısmf he
defler ve olası kısmt zaferier, devrimci sürecin moment
leri olarak özgül niteliklerini yitirirler ve bundan da öte 
işçi sınıfının sisteme entegre edilmesinin momentlerini 
oluştu ruriardı.

Rosa Luxemburg 1905 Rus Devriml'ni büyük bir coş
kuyla destekleyerek, 1906'da önemli eserierinden biri 
olan Kitle Grevleri, Sendikalar ve Siyasal Partiler’ i yaz
dı. İşçi hareketinin kendiliğinden (spontan) eylemlerine 
şiddetle karşı çıkan parti ve sendika bürokratlanna karşı 
yazılmış olan bu eser aynı zamanda kendiliğinden kitle 
mücadeleleri ile devrimci sosyalistlerin ilişkilerini ele aldı.

Rosa, Batı Avrupa işçi hareketinin strateji ve taktiği
nin nesnel durumun değişimi nedeni ile temelli bir dö
nüşüme uğraması gerektiğini ilk ve net olarak tespit 
etmişti. Polonya ve Almanya sosyal demokrat partileri
nin önde gelen bir üyesi olan Rosa, sosyal demokrat 
ve işçi hareketindeki bu iki çelişkili eğilimin analizini 
yapma şansına sahip oldu. Almanya'da muhafazakâr 
ve bürokratik rutinin gelişmesi yaşanırken, Çariık Rus- 
yasında yeni mücadele biçimleri ve yöntemleri gelişi
yordu. Yüzyılın sonuna doğru Avrupa'yı sarsan iki ayn 
siyasal bunalım Rosa'nın tespitlerini derinleştiriyordu. 
Bunlardan biri Dreyfus olayının sonucunda Fransa'da 
yaşananlar. Öbürü ise 1902'de genel seçim hakkı için 
Belçika'da yapılmış olan genel grevdi. Bu iki örnekten 
etkilenen Rosa, kitlelerin pariamento dışı siyasal eylem
leri, seçim rutini ve ekonomik grevleri gerçekleştirdikle
ri gibi beceremedikleri sürece, yıllardan beri AImşn sos
yal demokratlannın uygulayageldikleri eski denenmiş 
taktiğin, karar günü geldiğinde karaya oturacağını ileri 
sürüyordu. Bunların üstüne yaşanan 1905 Rus Devrimi 
Rosa'ya eski denenmiş taktiğin derii toplu ve sistemli 
bir eleştirisini yapma imkanın verdi.

Paris Komünü'nden 34 yıl sonra Avrupa'da yaşanan 
ilk büyük devrimci patlamayı oluşturan 1905 Devrimi, 
Rosa için geleceğin devrimci eğilimini tespit etmede 
önemli bir araç oldu. Tedrici eylem ile devrimci eylem 
arasındaki ikilik aşılmıştı ve artık devrimci kitlesel müca
delelere hazırianmak gerekiyordu. 1917 Rus devrimleri 
ve 1918 Alman Devrimi Rosa'nın 1905'deki tespitlerinin 
isabetli olduğunu gösteriyordu. 1905-1914 arasında Al
manya'da 1905 Rusyasmı taklit etmek mümkün değildi. 
Ancak Rosa'nın işaret ettiği, sosyal demokrasinin gün
delik mücadelesini dönüştürmenin gerekliliği idi. Sos
yal demokrasi devrimci bir pratik ve eğitime yönelmeliy-

Kızıl Rosa Berlin sokaklarında

di. Ancak böylelikle burjuva devlet aygıtı ve sınıfı ile 
karşı karşıya gelişin koşullan hazırianabilirdi. SPO'nIn 
Marksist merkezinin önderieri bu yöne doğru evrilecek- 
lerine sosyalizmin kaçınılmaz zaferi, burjuvazinin kaçı
nılmaz gerileyişi, burjuva devletinin işçilerin sakin ve 
banşçı gücü karşısında geri adım atışı gibi her türiü



^ j o s y a n s i  

Devrimler

anlamını kaybetmiş olan formüllere sanlıyorlardı. Böyle
likle 1914, 1918-1923 arası ve 1933’deM acı sonuçlann 
İlk tohumlan atılmış oluyordu. İşte kitlesel grevler üzeri
ne Rosa'nın ünlü broşürü ve daha sonra yazdıkları ara
cılığı ile tartıştığı sorunun eksenini bu önemli ilişki oluş
turuyordu.

Rosa'nın planı sosyal demokrasiyi eski denenmiş tak
tikten vazgeçirmek ve yaklaşmakta olan devrimci müca
delelere hazırlamaktı. Eserlerinin ve eylemlerinin bütün
lüğünü sağlayan eksen buydu. Emperyalizm analizini 
ele alacak olursak, bu eser sadece bir teorik ihtiyacın 
cisimleşmesi değildi. Kapitalist dünyadaki ve Alman top- 
lumundakl çelişkilerin keskinleşmesinin esas nedenleri
ni ortaya çıkarmayı hedefliyordu. Keza emperyalizm kav
ramı sadece keskin bir retoriğin ve propaganda konusu
nun kavramı olarak değil, grevin ve mücadelenin uiusla- 
rarasîlaşması ve yakınlaşan savaşa karşı proletaryanın 
hazırlanması gerekliliğini göstermesi nedeni ile önem 
taşımaktaydı. Sorun Rosa için uluslararası bir öneme 
ve çözüm potansiyeline sahipti. Rosa'nın antimilitarist 
ve anti monarşlst faaliyetlerinin özünü de benzer bir 
yaklaşım oluşturmaktaydı. Bu kez de sosyalist devrimin 
zaferi halinde burjuva devletin yıkılmasına ilişkin fikirler 
öne çıkıyordu.

İşte Rosa Luxemburg’un, Marx dahil her önde gelen 
sosyalist gibi, tarihsel süreç içindeki yanlışlan da bu 
büyük tarihsel toplumsal projenin yansımalarından bir 
kısmıydı. Lenin’ in ultra merkeziyetçi bir yaklaşıma saf-.ip 
olduğunu ileri sürüp tHina karşı mücadele ederken de 
bu böyieydi. Esas olarak A/man Sosyal Demokrat Partisi 
önderliğinin proletaryanın kitlesel mücadelesinin önün
de oluşturduğu engellerin yarattığı hiddeti yansıtıyordu. 
Özellikle işçi hareketinin yeniden şekillenme döneminin 
özelliği olan âtlesel mücadeleler 19. yüzyılın son ve 
20. yüzyılın ilk yıllarında görülmekteydi. Bu özelliği gör
meyip eski denenmiş taktik üzerinden giderek işçileri 
sadece birer oy aracı olarak değerlendiren ve onlann 
aktif kitlesel mücadelelerini geliştirmeyen, tam tersine 
buna bürokratik ve disipline edici bir tutumla engel 
olan anlayışı hedef alıyordu.

O nedenle de her güçlü merkez komitesinin aynı işlevi 
göreceği kaygısı Lenin ile böylesl bir polemiğe yol açı
yordu. Çünkü Rus proletaryası yeni şekillenmekte idi. 
Bu şekillenmeyi olumsuz etkileyecek her kurum yeya  
aygıt gerici olabilirdi. Alman Sosyal Demokrat Partlsl'- 
nln gelişmiş ve büyümüş parti aygıtının memurianna 
ve parti adamlanna karşı artan güvensizlik ve bunlann 
ciddi yanlışlara yol açacak olan siyasal tercihlerinin tes
piti Rosa Luxemburg’u böylesi bir polemiğe doğru iti
yordu. Mücadele, bilinç oluşumu ve proletaryanın ör
gütlenmesi ilişkisini içeren polemikler Bemstein’dan baş
layarak sürdürdüğü tartışmalann bir ürünüydü. Nitekim 
Rosa 1906'da Lenin hakkındaki eleştirilerini b ir ölçüde 
geri almaktaydı. Plehanov’un Lenin’e yönelttiği Bianqui- 
cllik suçlamasına cevap verirken, Lenin’ in 1902'deki 
örgütlenme planında Blanquiciliğln izlerinin bulunmuş 
olduğuna değinerek, artık bunun geçmişte kaldığını be
lirtti ve BolşevIMer'in Bianquicilikle ilgilerinin olmadığı
na değindi. Rosa’nın 1902 ve 1904'de Lenin'in ö'gütlen- 
me modelini yanlış anladığı iddia edilebilir. Ancak bu 
tezlerin içinde farklı uygulamalara yol açabilecek olan 
özellikleri banndırdığını Stalln döneminde bu tezler ve 
Ne Yapmalı? üzerine üretilmiş olan çarpık anlayışlar 
göstermektedir. O anlamda Rosa’nın tarihsel b ir öngö
rüsünden söz etmek mümkün olabilir. Aşağıdan yukan- 
ya olan demokratik denetimin yerine, yukandan aşağıya 
olan bürokratik denetim geçirilmiştir. Sovyet toplumu- 
nun ve tüm dünya komünist partilerinin deformasyonu 
ve dejenerasyonunun bu yaklaşımdan kaynaklandığı bir 
gerçektir. Bertolt Brecht’in deyişi ile “ üyeler sekreterle
ri seçmiyorlar, aksine sekreterlef üyeleri seçiyorlardı” . 
Ancak bu tespitler bir başka zaafa da yol açıyordu. 
Alman Devrimi sürecinde kendiliğinden gelişmekte olan 
eylemleri yönlendirebilecek örgütlü bir partinin yokluğu 
ve böylesl kadrolann devrimci bunalım döneminde oluş
turulmaya çalışılması gerek Spartakistler, gerekse KPD 
ve Alman proletaryası için ciddi ve acı sonuçlara yol 
açıyordu. İşçi sınıfının sosyalizm mücadelesindeki araç
lardan biri olan siyasal pa rtis i, sadece bir aygıt değildi. 
Lenin bu gerçeği en canlı olarak 1917 Şubat-Ekim dev- 
rimleri arasında yaşadı ve aşmayı başardı. Bu yapı kitle

lerin devrimci yükselişinin önünde engel oluşturmaya
cak, tam tersine onlann yolunu açacak bir araç olmalıy
dı ve işçi kitlesinin içinde ama ondan ayn örgütlenecek
ti. Rosa 1918’de bunu fark etti. Tabanda kökleşmiş 
ilişkilere sahip olmaması ve izole olmuş olması Rosa’- 
nın zayıf noktasını oluşturuyordu.

Bu iki önder karşılaştmldıklannda, Lenin’in, devrimci 
süreçlerin yapısını esas olarak örgütlenme, Rosa’nın 
ise kitle inisiyatifi ve kendiliğinden dinamik açısından 
ele aldığı söylenebilir. Bu durum her ikisinin de yaşamış 
olduklan somut toplumsal ilişkilerin ve sınıf mücadelesi 
koşuilannın farklılığından kaynaklanmaktadır. Rosa, Al
man Sosyal Demokrat Partisi içinde önce Bemstein’ın 
reformist eğilimi ile, daha sonra da Kautsky’nin bürok- 

' ratik merkezi ve sendikalar ile sürekli çatışma içinde 
tMiiunmuştu. Ve bunlann yönetim aygıtlan kitlelerin dev
rimci İMiyaçlanndan ve çıkarlanndan her geçen gün 
uzaklaşıyorlardı. Lenin ise henüz kendini tam olarak 
şeklllendirememiş ve gelişememiş, köylülüğe ve küçük 
burjuvaziye karşı örgütsel, fiili ve ideolojik önderiiği 
kazanması gereken bir proletaryanın varolduğu koşul
larda yaşamış ve mücadele etmişti. Yaşadıkian tarihsel 
ve toplumsal durumun bu özgüllüğü her ikisinin de 
görüşlerine derinlemesine nüfuz etmişti. Tam da bu 
nedenden ötürü her ikisinin de toplumsal özgürleşme 
mücadelesinde karşılıklı deneyimlerini kavramak, bun
lardan ders çıkarmak ve bunlan genelleştirmek konu
sundaki çabalan anlaşılabillr. Aralanndaki çoğu zaman 
sertleşen, ama yoldaşça süren diyalog ve polemik bu 
ihtiyacın bir yansımasıydı.

Rosa Luxemburg’un ister parti isterse sendika olsun, 
bürokratik örgütlenmelerin işçi kitlelerinin gelişmelerini 
engelleme yeteneklerini küçümsediği söyienebiir. Nite
kim Alman Devrimi sürecinde Rosa’nın umduğu gibi 
paraziter sendika ve parti bürokrattan işçilerin ilk fırtına
lı yükselişinde temizlenmediler. SPD’II önderler devrim 
sürecinin her anında işçilerin taleplerinin ve örgütlen
melerinin önüne geçebilmişler ve gelişmeleri farklı bir 
yöne çevirebilmişlerdi. Belki de dünya tarihsel sürecin
de ilk  kez bu denli yoğun olarak yaşanan ve günümüze 
kadar uzanan bürokratlar tahakkümünü Rosa’nın ilk kez 
yaşıyor olması onun tarihsel talihsizliğiydi. Toplumsal 
egemenlik ilişkierinln ve egemen ideolojinin işçi kitleleri 
üzerindeki etkisi de bu dönemde daha çarpıcı bir biçim
de ortaya çıktı. SPD’nin adeta toplum içinde toplum 
gibi demeklere, kulüplere, sendikalara, gazetelere, ço
cuk yuvalanna, kültür kurumlanna vb. örgütlenmelere 
sahip olması Rosa’yı bu konuda fazla düşünmekten 
alakoymuş olabilirdi. Ancak bu etkinlik burjuva toplu- 
munun bürokratik ve disipline edilmiş özelliklerini içer
mesinden ötürü egemen ideolojiyi aşma niteliğini gös
teremedi. Sonuç olarak Alman işçi sınıfının varolan ege
menlik İlişkilerini önemli ölçüde devralan tutumu aynı 
zamanda Alman Devrimi’nin de yenilgisinde rol oyna
yan faktörlerden biri oldu.

Kendiliğinden eylemler ile parti ilişkisi, burjuva de
mokrasisi karşısında sosyalist demokrasinin özellikleri, 
işçi hareketi ile Marksizm arasındaki karşılıklı ilişkinin 
diyalektiği vb. konulardaki eserleri İle Man, Engels, 
Lenin, Gramsci gibi sosyalizme engin katkılarda bulun
muş önderlerin geleneği İçinde değerlendirilen Rosa 
Luxemburg, t>ağımsız düşünme yeteneğine sahip bir 
devrimciydi. Marksist olmanın en önemli koşullanndan 
birisinin, Maricslzmlr. İlkelerine bağlı kalarak bağımsız 
düşünme ve davranma olduğunu biliyordu. Eserlerinin 
halen çarpıcılığını korumasının nedenlerinden biri de 
budur. Clara Zetkin'in deyişi ile “ sosyalizm fikri Rosa 
Luxemburg’un hem kafasındaki hem de kalbindeki kud
retli bir tutkuydu... O, devrimin keskin kılıcı, yaşayan 
alevi id i.”  Beriin’de öldürülmeden önce yazdığı son 
makalede "Vardıml Vanml Varolacağım!”  diyen Rosa 
Luxemburg tarihsel bir gerçekliği dile getiriyordu.

SARUHAN OLUÇ



y?kici bir sorun olarak sürekli gündemdeydi, buna karşılık konseylerin derhal iktidara 
)airûmesini savunan- özellikle Spartakistler/KPD içindeki- radikal kanadın arkasında güçlü ve 
örgütlü bir devrimci parti yoktu. 1920 sonlanna gelindiğinde ise durum değişmişti.
Konseylerin gevşek örgütlenmeleri, Şubat-Mart 1919’daki toplumsallaştırma talebiyle gelişen 
genel grev hareketi sırasında Berlin, Ruhr Havzası ve Orta Almanya’daki konseyler arasında 
gerekli koordinasyonu sağlayamamış, yine Mart başındaki Berlin genel grevinin hazırlanması ve 
sürdürülmsi sırasında çeşitli organizasyon aksaklıklan görülmüştü. Konsey hareketinin diğer 
toplumsal kesimlerle örgütlü bir ilişkiler bağı, yeterli basın organlan yoktu ve hareketin 
içinden yetkin bir teorik önderi de gelişememişti. Konseylerin bu ve buna benzer eksiklik ve 
başansızlıklan, konsey hareketinin önderleri arasında da arttı daha merkezi bir örgütlenmenin 
gerekliliğinin savunulmaya başlamasına yol açmıştı. Müller, 1919’da devrimci konseyleri 
“sağlam bir teorik temelin ve onlan birarada tutacak ve yönlendirecek devrimci bir partinin 
eksikliğiyle” eleştiriyordu. Devrimci o ana kadar olan gelişiminden hayal kınkhğına uğramış 
olan ve yaşam koşullan gittikçe kötüleşen işçi kitlelerinin büyük bir kesimi de artık KPDnin 
arkasındaydı, siyasal konseyler sahneden çekilmişlerdi, işyeri konseyleri etkin olabildikleri 
yerde ekonomik alanla sinirli kalıyorlardı. 1919’un konsey hareketinden geriye kalanlar, 
bundan sonra varhklanm KPD’nin etkisi altında sürdürdüler.

Konsey hareketi içinde siyasal ve ekonomik konsey sistemi arasındaki bağ güçsüzdü; yine 
siyasal ve ekonomik dönüşüm arasındaki ilişki ve sosyalist devrimde devlet iktidarının rolü 
sorusu cevapsız kaldı. Teorik alanda, toplumsal hayatın siyasal ve ekonomik merkezi 
örgütlenmesinin nasıl olacağı sorunu da çözümlenmemişti. Geleneksel işçi örgütleri olan SPD 
ve sendikalann hâlâ çok güçlü olması ve konseyleri kendi varhklanm tehdit eden oluşumlar 
olarak görmesi onlara karşı mücadele sürdürmenin de etkisiyle, işçi hareketini bir bütün 
olarak konsey hareketinin saflarına katmak mümkün olmadı.

Berlin
Berlin işçi konseyleri hareketi, Devrimci İşyeri Temsilcileri grubundan doğdu. Devrimci İşyeri 
Temsilcileri’nin çoğu, siyasal yelpazede USPD’nin içinde yer alıyordu, ama parti görüşüyle 
aralannda hep belli bir mesafe vardı. Spartakistler'in sürekli eylem taleplerini ve radikal 
sloganlannı her zaman benimsemiyorlar ve işçi kitlelerini bu sloganlan benimsemeye, eylem 
çağnlanna uymaya yatkın olup olmadıklannı gözönünde bulundurmadıklannı düşünüyorlardı. 
USPD’de eleştirdikleri ise bunun tam tersiydi; partinin kendini parlamenter muhalefetle 
sınırlamasına ve parlamento dışı eylemlere eğilimli olmamasına karşı çıkıyorlardı. 1919 
yazında, Berlin’deki işçi konseyleri ikiye bölünmüştü ve biri SPD’li diğeri USPD ve KPD’li iki 
konsey örgütlenmesi vardı. USPD/KPD'li konseylerin Ağustos başında yeni konsey seçimlerine 
gitme çabalan, SPD hükümetinin konseyleri yasaklamasıyla sonuçsuz kaldı. 1919 sonu ve
1920 başında yeniden canlanan konsey hareketi, ağırlıklı olarak hükümetin çıkardığı İşyeri 
Konseyleri Yasası’na karşı mücadele etti. Kurulan merkezî örgütlenmenin adı artık Zentrale der 
Gross-Berliner Betriebsrâte (Büyük Berlin İşyeri Konseyleri Merkezi) idi. 1920 sonunda, Berlin’de 
komünist sendikalar, işyeri konseyleri karşısında daha büyük önem kazandı. İşçi Konseyi 
yayınını durdurdu, onun yerine Birleşik Komünist Partisi'nin sendika gazetesi çıkmaya başladı.

Berhn’deki konsey hareketinin önderleri, saf konsey sisteminin savunucusuydular. Daeumig 
(KPD ve Spartakistler gibi), işçi konseylerinin sosyalizmin araçlan olduğunu düşünüyordu.
Ağustos 1919’da yapılacak işçi konseyleri seçimi çağnsında şöyle deniyordu: “Konsey 
örgütlenmesi, (umutsuz bir) azınlığın diktatörlüğü, tek bir partinin iktidan değildir, tersine 
konseyler, birleşmiş halk kitlelerinin örgütlü iradesidir, kafa ve kol işçisini, ekonomik ve 
siyasal özgürlük mücadelesinde birleştirmenin tek yoludur... Ekonomik ve siyasal koşullann 
şekillendirilmesine aktif olarak kanlın... Bu konsey örgütlenmesinde şu sözleri hayata geçirin:
İşçi sımfinm kurtuluşu yalnızca işçi sınıfının kendi eseri olabilir.”

Ruhr Havzası

Ruhr Havzası’nda, Kasım Devrimi’nin ardından, işçi ve asker konseyleri iktidan ele geçirdiler, 
ama konseylerde bir kaç büyük şehirdekiler dışında daha çok ılımlı siyasal akımlar temsil edildiğinden, 
siyasal alanda çok aktif olmadılar. Berlin’deki siyasal gelişmelerin de etkisiyle, özellikle SPD 
ve USPD arasındaki aynlık ve Ocak Ayaklanması’nm ardından hareket burada da radikalleşti.
1919 başından itibaren toplumsallaşDrma talebi ön plana geçti, hareket gittikçe siyasallaşmaya başladı.

9 Ocak’ta Essen İşçi ve Asker Konseyi, kömür madenlerinde toplumsallaştırmayı başlatma karan 
aldı. 11 Ocak’ta Essen’deki kömür şirketinin ve Maden demeğinin bürolannı işgal ettirdi, 
genel bir ücret ve fiyat kontrolü koydu, işçiler ve yöneticilerden üretimin devam ettirilmesini 
istedi. Ruhr Havzası’nda 80  bin maden işçisi gfevdeydi. SPD’U bir hukukçu olan Ruben, 
kömür madenlerinin toplumsallaştmimasından sorumlu “halk komiseri” tayin edildi. 13 Ocak’ta 
toplanan Ren-Vestfalya Bölgesi İşçi ve Asker Konseyleri Kongresi’nde, toplumsallaşormanm derhal 
başlatılması karan alındı. Aynı zamanda kömür madenlerinde çalışanlardan oluşacak bir 
konsey örgütlenmesinin kurulmasına karar verildi. Bu kararlar üzerine grevler sona erdirildi. 
Hükümet, önceleri konseylerin taleplerini kabul eder gibi görünse de bu tavnndan vazgeçerek 
bölgeye askerî bir saldın planlamaya başladı. 14 Şubat’ta yine Essen’de toplanan Konseyler 
Kongresi genel grev karan aldı. 15 Şubat’ta hükümet birlikleri bölgenin kuzeyinden saldınyı 
başlattılar. Konseyler içinde ılımlılar ve radikaller arasında tartışmalar çıktı. Genel greve

Filozof Gustav Landauer (altta) ve yazar Erich 
Müsham (altta ikinci) 1919’da kurulmuş olan Münih Konsey 
Hükümeti’nln üyeleriydiler.. Eisner’in öldürülmesinden 
sonra başlayan gerici saldırılar 2 Mayıs’ta Landauer’i 
hedef olarak seçti. Bir şahit olayı şöyle anlatıyordu: 
“ Stadelheim hapisaneslnin kapısının önünde nöbet 
bekliyordum. Saat biri çeyrek geçeye doğru Bavyera 
ve Württemberg askerlerinden oluşan bir birlik Gustav 
Landauer’i getirdi. Girişin önünde bir asker tutuklunun 
suratına bir tokat vurdu. Bu sırada askerler : 
Bozguncu ölmeli! Onu vurun! diye bağırıyorlardı.
Sonra Landauer dipçik darbeleri ile mutfağın önünden 
geçirilerek avluya çıkarıldı. Avluda duran sivil giysili 
binbaşı bir gürz ile Landauer’e vurdu. Landauer 
dipçik darbeleri altında yere düştü. Ancak o tekrar 
kalkmak ve konuşmak istedi. Bunun üzerine bir 
nöbetçi, kahkahalar ve sevinç gösterileri arasında iki 
el ateş etti. Landauer kafasından vurulmuştu.
Landauer hâlâ nefes alıyordu. Bunun üzerine nöbetçi: 
Akbaba iki canlı, ölmüyor! diye bağırdı. Landauer 
yüzüstü yatırıldı ve nöbetçi sırtından bir el daha ateş 
etti ve Landauer’in kalbi yerinden fırladı. Landauer 
hâlâ hareket ediyordu. Bunun üzerine nötıetçi onu 
tekmelerle öldürdü. Daha sonra içindeki her şey 
boşaltıldı ve cesedi iki gün boyunca çamaşırhanede 
t>ekletildi." Alman Devrmi’nin yaşandığı günlerde ordu 
ve gönüllü birlikleri büyük bir gaddarlıkla devrimcilere 
saldırıyorlardı. Aynı yılı şubatında Rosa Luxemburg ve 
Karl Liebknecht de dipçik dartjeleri ile öldürülüyordu. 
Savaş yöntemleri, düşman imajlan ve ideolojileri 
açısından değedendirildiğinde bu birliklerin daha 
sonraki yıllarda Hitler faşizminin ilk cisimleşmeleri 
olduktan görülecekti. Askerlerin bazılarının çelik 
miğferlerinde gamalı haç taşımalan ise sadece bir 
tesadüf değildi.



:>üsyaıibi
Devrimle!
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1917'ye gelindiğinde savaşın yaratmış olduğu 
sonuçlann işçi kitlelerini yavaş yavaş radikalleştirmeye 
başladığı ve Alman Sosyal Demokrat Partisl'nin bunu 
engelleyebilecek bir siyasete sahip olmadığı deneyimli 
siyaset adamlan Kautsky, Bernstein gibileri tarafından 
görülüyordu. Ilımlı muhalefetin en önemli önderi olan 
Kautsky'yI resmî parti çizgisinden ayrılmaya zorlayan 

nedenleri onun 1915'te yaptığı bir açıklamadan 
anlamak mümkündü: “ Kitleler muhalif.../Radikal 

unsurların parlamento dışı kitlesel eylemlere girişmesi 
tehlikesiyle karşı karşıyayız...O zaman partimiz 

birbiriyle hiçbir ortak noktası kalmamış iki aşın uca 
ayrışacaktır", işte Kautsky'nin engellemek istediği bu 

idi. Haase. Ledebour. Dittmânn ve diğerleri için de 
asıl mesele büyümekte olan muhalefeti toparlayacak 
bir odak olmaktı, işte USPD 1917 paskalyasında bu 
nedenlerle kuruldu. Ancak devrim yıllarında sokaklar 
yüzbinlerce işçi tarafından dolduruluyordu. Eli silahlı 

işçiler kimi kez yürüyerek, kimi kez kamyonların 
üstünde protestolannı ve taleplerini dile getiriyorlardı. 
Bu gelişmeler USPD'nin sağ kanadını merkez partisi 

olan SPD'ye, partinin sol kanadını ise devrimci 
sosyalist önerilere sahip olan grup ve partilere 

yakınlaştırıyordu.

madenlerdeki işçilerin yansı katıldı ve grev 21 Şubat’ta sona erdirildi.

10-14 Nisan arasında, ySPD ve KPD’lilerin girişimleriyle yeniden başlatılan genel greve katılım 
bu sefer çok büyük oldu. 7 Nisan’da Ruhr Havzası Genel Komiserliği’ne atanan SPD’li 
Severing, ilan edilen olağanüstü halin verdiği yetkilere dayanarak grev öncülerini tutuklattı, 
grev kırıcılarına yiyecek dağıttırdı ve Nisan sonuna doğru grevin başarısızlıkla sonuçlanmasını 
sağladı. Ruhr Havzası, Almanya’da anarko-sendikalist akımların güçlü olduğu tek bölgeydi. 
Madenlerde çalışan işçilerin yaşam koşullarının kötülüğü, doğrudan ve anında eylemle sonuca 
varmayı savunan bu akımların kendine yandaş bulmasını sağladı. Ama madenleri işgal etmek, 
işletmeyi ele alarak kârları çalışanlar arasında paylaştırmak şeklinde özetlenebilecek ilkel bir 
sendikalizmin hakim görüş haüne geldiği sölenemez. Ruhr Havzası Konsey hareketinin 
toplumsallaştırma programı, esas olarak Berlin'deki konseylerin programından farklı değildi: 
Konseylerin teorik önderleri, konsey sistemini adım adım kurulacak bir sistem olarak görüyor, 
madenleri işgal ederek tüm üretim sürecine hakim olmayı hedeflemiyorlardı. Aksine, çeşith 
düzeylerde örgütlenmiş konseyler, önce maden işletmelerinin kontrolünü ele geçirecekler, 
ücreder ve çalışma koşulları, çalışma düzeni gibi konularda verilecek kararlarda eşit haklara 
sahip olacaklar ve merkezî konseyler toplumsallaştırmayı hazırlayacaklardı.

Orta Almanya

Almanya’nın en önemli endüstri bölgelerinden biri olan Halle ve Merseburg çevresinde (metal 
sanayi, kömür ve kimya) kurulan işçi konseyleri, tüm Almanya'nın en güçlü örgütlenmeye 
sahip ve siyasal açıdan en etkili konseyleri oldular. Orta Almanya'daki gelişmeler de diğer 
bölgelerdeki gibi oldu. Kasım Devrimi’nden sonraki haftalarda siyasal sorunlar konseylerin 
gündemini oluşturdu. Toplumsallaştırma talebi, burada da Ocak'dan itibaren gündeme geldi. 1* 
Ocak 1919’da maden işçilerinin düzenlediği gösterilerde, tüm madenlerin toplumsallaştınimaları 
en önemli talep olarak dile getiriliyordu.

23 Şubat’ta işçileri silahsızlandırmak, asker ve işçi konseylerini dağıtmak amacıyla yapılan askeı 
girişimlerin gerginleştirdiği bir ortamda ilk grevler başladı. 24 Şubat'ta tüm bölgede genel



greve gidildi. Grevcilerin talebi, toplumsallaştırmaya, işyeri konseylerinin kurulmasına ve geniş yetkilerle 
donatılmasma izin verilmesiydi. 6-8 Mart arasmdaki grev, ancak kısmî bir başan elde edilerek 
sonuçlandı. Orta Almanya’daki konsey hareketinde ön plana çıkan işyeri konseyleri sorunu 
oldu. Hareketin programında yer alan en temel kavram işyerlerinin konseyler tarafından 
denetimiydi. Toplumsallaştırma, buradaki konsey hareketi için de ulaşılmak istenen hedef oldu.

Sol İçinde Bölünme ve Yeniden Şekillenme
KPD, Kasım 1919’daki Heidelberg Kongresi’nde bölünmüş, parlamento seçimlerine katılmaya ve 
sendikalarda çalışmaya karşı olan radikal kanat partiden atılmıştı. Bu kanat Nisan 1920’de 
Kommunistische Arbeiterpartei'ı - KAPD (Komünist İşçi Partisi) kurmuştu. Bölünme sırasında 
parti üyelerinin jansm ı kendine çekmiş olmasına rağmen, KAPD, bundan sonra işçi hareketi 
içinde önemli bir rol oynamadı.

KPD’nin bölünmesi ve radikal kanadın ayrılması, USPD’nin sol kanadıyla aradaki aynlıklarm 
azalmasına yol açtı. USPD’nin Ekim 1920’deki Halle Kongresi’nde çoğunluk, KPD ile 
birleşmekten ve Komintem’e katılmaktan yana tavır aldı. 4-7 Aralık 1921’de Berlin’de yapılan 
kongrede, iki parti birleşerek Vereinigte Kommunistische Partei’ı - VKPD (Birleşik Komünist 
Parti) kurdular. Kuruluş sırasında partinin yaklaşık 300 bin üyesi vardı. Parti, kısa süre sonra 
adının başındaki Birleşik kelimesini attı ve yeniden KPD olarak anılmaya başladı. USPD’den 
gelen Daeumig ve eski KPD’nin başkanı Levi, yeni partinin yönetimini birlikte üstlendiler. 
L/SPD’nin Komintem’e katılmayı reddeden, geçmişteki yenilgilerden sonra işçi sınıfının yeni 
atılımlara girişmesinin doğru olmadığını savunan sağ kanadı da 1922’de SPD ile birleşti. 
L/SPD’den geriye, yalnızca SPD’ye katılmayı reddeden Ledebour önderliğindeki küçük bir grup kaldı.

1921 Orta Almanya Ayaklanması

20 Şubat 1921’de yapılan Prusya Eyalet Seçimleri’nde VKPD, Halle-Merseburg bölgesinde ve 
Mansfeld yöresinde en çok oyu alarak en güçlü parti haline gelmişti. Seçim sonuçlan üzerine 
Saksonya Bölgesi Genel Valisi Hörsing, “işçileri komünistlerin teröründen kurtarmak” ve 
bölgede asayişi sağlamak amacıyla polis güçlerini yoğunlaştırmaya karar verdi. 19 Mart’ta, 
silahlı polis birlikleri Ammendorf, Hettstedt, Merseburg gibi şehirleri işgal etti. İşçiler, polisin 
bölgelerine girmesini ve “işyerlerindeki hırsızlıkları engellemek” bahanesiyle fabrika ve 
madenlere kadar gelmesini bir provokasyon olarak algılayarak bölgede genel grev ilan ettiler 
ve silahlanmaya başladılar. Çeşitli yerlerde silahlı işçilerle polis güçleri arasında çatışmalar 
çıkn. 29 Mart’ta, bölgenin en büyük işletmelerinden olan Leunawerke’de işçiler grev ilan 
ettiler ve silahlanarak işletme binalarının içine çekildiler. Günler süren çatışmaların sonucunda 
polis işletnieye' girmeyi başardı.

Orta Almanya’daki ayaklanmanın yeni bir devrimci dalganın başlangıcı olduğuna inanan KPD, 
yeni başkanı Brandler’in önderliğinde tüm Almanya çapında işçileri genel greve çağırdı. Grev 
çağnsı, KPD’li işçilerin tüm çabalanna rağmen etkisiz kaldı, işçi sınıfının büyük bir bölümü, 
yerel bir çatışma olarak gördüğü Mansfeld olayları için ayaklanmak istemedi. Yöredeki 
ayaklanmalar da polis güçleri tarafından 1 Nisan tarihinde tamamen bastırılmıştı.

Mart olayları, KPD içinde çeşitli tartışmalara ve sürtüşmelere yol açtı. Parti’nin tutumunu 
eleştiren Levi ihraç edildi. Parti içi çatışmalar, Orta Almanya ayaklanması sırasındaki tavnn 
Sovyetler Birliği tarafından şiddetle eleştirilmesi ve yine Sovyetler Birliği tarafından önerilmeye 
başlayan SPD ile birleşik cephe önerileri sonucunda KPD uzun bir dönem kararsız politikalar 
sürdürdü. 1921’in bundan sonraki kısmı ve 1922 boyunca Almanya’da işçi hareketi bir 
durgunluk dönemine girdi.

İşçi Hükümetleri

SPD’nin pasif siyaseti, parlamenter kurallar dışına çıkarak seçimler dışında bir yolla iltidara 
gelmeyi reddetmesi, işçi kitlelerinin ondan uzaklaşmasına yol açtı. Öte yandan geleneksel 
sınırlar içindeki sendikal mücadele de anlamını yitirmişti. Enflasyon, sendikaları kendi 
çalışanlannm ücretlerini ödeyemez duruma getirmişti, aynca toplu sözleşmelerle sağlanan ücret 
artışlan bir hafta içinde eriyip gidiyor, işçilerin durumunda hiçbir iyileşme sağlayamıyordu. 
Sendikaların işlevsizleşmesi, SPD’nin güçsüzleşme sürecini hızlandırdı. Daha 1922 sonunda 
işçilerin çoğunun desteğine sahip olan SPD, altı ay içinde bu desteği kaybetti. İşçi kitleleri 
1923 yazında KPD’jıin arkasındaydı. Brandler yönetimindeki KPD ise SPD ve sendikalarla 
birlikte işçi hükümetleri kurmak istiyor, bunun da banşçı yollardan gerçekleştirilebileceğine inanıyordu.

11 Ağustos’ta Berlin’de komünist İşyeri Konseyleri bir genel grev çağrısı yapa. Grevcilerin ana 
talebi, Cuna hükümetinin çekilmesiydi. Grevler, Berlin’den Orta Almanya’nın çeşitli bölgelerine 
de yayıldı. Gerçekten her alanda başarısızlığa uğramış olan Cuno hükümeti (ne Ruhr 
Havzası’nm işgalini önleyebilmiş ne de enflasyonun önüne geçebilmişti) 12 Agustos’ta çekildi: 
Deutsche Volks Partei - DVP (Alman Halk Partisi) başkanı Gustav Stresemann, bu sefer 
SPD’nin de kaühmıyla yeni hükümeti kurdu. SPD’nin hükümete katılması, büyük sermaye ve 
karşı devrimci güçler tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. Bavyera’daki sağ eyalet hükümeti.

JOGKHES, LMO 
( 1 8 6 7 -1 9 1 9 )

Polonya ve Almanya’da sosyalist hareketin önderle
rinden Leo Jogiches, Ruslaşmış bir zengin Yahudi aile
nin oğlu olarak 1867’de Vilna’da (Polonya) doğdu. Lise 
öğrenimini yarıda kesti, ancak aile çevresi içinde zengin 
bir kültür birikimi edinmişti. Öğrenciliği sırasında dev
rimci gruplarla ilişkiye geçti, Vilna'daki Yahudi işçilerin 
örgütlenmesinde etkin rol oynadı. 1877’de Çar II. Alek- 
sandr’a suikast düzenleyen devrimcilerin İsviçre’
ye kaçışını Leo Jogiches ayarladı. 1888’de tutuklandı, 
dört ay hapis yattıktan sonra, askerliğini yapmak üzere 
Türkistan’a sevkedildi. Sevk sırasında kaçmayı başaran 
Jogiches, 1890 başında İsviçre’ye iltica etti.

Zürih Üniversitesi’nde okurken, Plehanov çevresin
deki göçmen devrimcilerle ilişkiye geçen Jogiches, 
1892’de Plehanov’dan ayrıldıktan sonra bir matbaa sa
tın alarak Rusça (ve 1905’den sonra Lehçe) sosyal de
mokrat yayınlar çıkarmaya başladı. Düşünsel ve siyasal 
oluşumunda büyük pay sahibi olduğu ve uzun süren, 
gerilimli ama tutkulu bir aşk yaşadığı Rosa Luxemburg’- 
ia beraberliği, Zürih yıllarında başladı. İkisi, göçmen 
PolonyalI işçilerle ilişki kurarak, 1894’de r jıo n ya  ve 
Lltvanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (PLSDP) kurulu
şunu gerçekleştirecek olan Sprawa Robotnicza (İşçi Da
vası) hareketine öncülük ettiler. 1900’e dek, Polonya’
nın Rusya sınırları İçindeki bölümünde İllegal sosyajlst 
örgütlenmeyi Zürih’ten yöneten Jogiches, birbuçuk yıl 
Berlin’de bulunduktan sonra; kısa bir süre için, ölüm 
döşeğindeki kardeşinin yanına, Cezayir’e gitti.

Jogiches, 1905 Devrlml’nden sonra Rusya Polonya- 
sındakl sosyalist örgütlenmeyi Krakov’dan yönetti. 1906 
başında, kendisine yardımcı olmak üzere Berlin’den gel
miş bulunan Rosa Luxemburg’la birlikte Varşova’da tu
tuklandılar. Sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Jogic
hes, kaçmayı başararak Berlin'e döndü. İkisinin de baş
kalarıyla duygusal ilişki kurmuş olmasının doğurduğu 
yoğun huzursuzluktan sonra, Joglches’le Rosa Luxem-
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Devrimler

Karl Liebknechl öldürüldüğü gün olan 15 Ocak 
1919’da yazdığı makalede şunları söylüyordu: 

"...Spartaküs’e hücum! SpartakistlerV vurun! naralarıyla 
inliyor sokaklar. Basın Spartaküs'ün yenilgisini 

kutluyor. Devrimci işçilerin silahlarının alınması ve eski 
Alman polisinin yeniden örgütlenmesi Spartaküs'ün 

bastırılışını damgalıyor... Evet! Berlin’in devrimci işçileri 
yenildi. Evet! Yüzlercesi öldürüldü. Evet! Yenildiler. 
Çünkü güvendikleri askerler, denizciler, halk güçleri 

onlan terk etti. Başlanndakilerin kararsızlığı ve zayıflığı 
onlan felç etti. Ve egemen smıfların muazzam karşı 

devrimci dalgasında boğuldular. Evet, yenildiler. 
Yenilmeleri tarihsel bir zorunluluktu. Çünkü vakit 
henüz olgunlaşmamıştı. Ancak ne var ki savaş 

kaçınılmazdı. Ebert çetesi proletaryayı savaşa zorladı.
Evet! Berlin’in devrimci işçileri yenilgiye uğradılar. 

Ebert-Scheidemann zafer kazandı. Çünkü generaller, 
bürokrasi, soylular, para babalan, gerici olan herkes 

onların yanındaydı. Ancak zafer olan yenilgiler ve 
yenilgi olan zaferler vardır. Ocak ayının mağluplan 

ezilen insanlığın en soylu amacı için çarpıştılar, 
kanlarını döktüler. Bugün yenilenler yarın zafer 

kazanacaklardır. ”

burg arasındaki sevgililik ilişkisi yerini salt siyasal yol
daşlık ilişkisine bıraktı. Rosa'yla birlikte Rusya Sosyal 
Demokrat İşçi Partlsi’nin 1907 Londra Kongresi’ni izle
yen Jogiches, Bolşevikler’m örgütsel ayrılığına karşı 
çıktı. Ve PLSDP'yi Menşevikler'\e onların arasında kay
naşmayı gerçekleştirecek bir güç haline getirmeyi amaç
ladı.

I. Dünya Savaşı'nın patlamasından sonra, Jogiches’in 
siyasal faaliyetinin odağı Almanya oldu. Sparlaküs ha
reketinin nüvesini oluşturan Die Internationale (Enter
nasyonal) dergisini çıkaranlar arasında yer aldı. 1916'dan 
sonra illegal Spartakûs mektuplarının dağıtımını örgüt
ledi. Ocak 1918’de yapılan büyük askerî sanayi grevini 
yönetenlerden biri olarak, Mart’ta tutuklandı. Kasım Dev- 
rimi'yle serbest kaldıktan sonra, Spartakûs BIrliğI'.mn 
yönetici çekirdeğinde idi. Bağımsız Sosyal Demokrat 
PartI’den (USPD) ayrılmaya karşı çıkmasına rağmen, 
1918’in son günlerinde A/man Komünist Partisi’nin (KPD) 
kuruluşunu gerçekleştiren önder kadro içinde yeraldı. 
Spartakûs ve KPD’nin yayın organı Rote Fahne’yi (Kızıl 
Bayrak) çıkartabilmek için burjuva Lokalanzeiger gaze
tesinin ele geçirilişinde olduğu gibi, örgütlenmeye iliş
kin bütün faaliyetlerde ağırlıklı inisiyatif sahibi idi. 15 
Ocak 1919’da Kari Liebknecht ve Rosa Luxemburg’un 
öldürülmesi üzerine Rote Fahne'öe etkin bir kampanya 
yürüterek olayın örtbas edilmesini önledi. Kısa bir süre 
sonra 10 Mart’ta sosyal demokrat hükümetin anti- 
komünlst terör ve tutuklama dalgası İle birlikte tutuklan
dı. Hücresine götürülürken arkadan polis tarafından vu
rularak öldürüldü; ölümü "kaçarken vurulduğu”  şeklin
de duyuruldu.

Kapalılığı, sert disiplini, hoşgörüsüzlüğü ve yakın ki
şisel dostluklara yatkın olmayan kişiliği nedeniyle bu
lunduğu sosyalist çevrelerde fazla sempatik bulunma
yan Leo Jogiches, özellikle illegal koşullarda, üstün 
yetenekli l>ir örgütçü idi.

olağanüstü hal ilan ederek sağ partilerin karşı devrimci diktatörlüğünü kurdu. Diğer taraftan 
DVP, SPD’li maliye bakanı Hilferding’in hükümetten çekilmesi ve devrimin en önemli 
kazanımlanndan biri olan sekiz saatlik işgününûn kaldıniması için hükümete baskı yapmaya 
başlamıştı. Stresemann Hilferding’siz yeni bir kabine kurdu ve hükümete, ekonomi, maliye ve 
sosyal politika alanında kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiyle donatan bir hak verdi. 
SPD hükümetin içinde büyük sermayenin ekonomik diktatörlüğünü kabul etmek durumunda kalmıştı.

Bu koşullar altında ekim ayına gelindiğinde KPD’nin tutumu da değişmişti, işçi kidelerindeki 
mevcut koşullardan memnuniyetsizlik devam ediyordu. KPD, Almanya’da bir kez daha bir 
devrimci durumun eşiğine gelindiği görüşündeydi. Silahlı işçi birlikleri kuruyor ve ayaklanma 
hazırlıklarını sürdürüyordu. Diğer yandan da, hâlâ ılımlı bir propaganda olan ve barışçı 
yoldan gerçekleştirilecek işçi hükümetlerinden söz etmeye devam ediyordu.

Ekim 1923’de Sachsen ve Thüringen eyaletlerinde KPD, SPD ile koalisyona giderek işçi 
hükümetleri kurdu. Merkezî hükümetin bu işçi hükümetlerinin varlığını kabul etmeyeceği ve 
bir saldın planladığı açıktı, KPD, 20 Ekim’de genel grevi başlatma ve silahlı bir ayaklanmaya 
girişme kararı verdi. Saksonya İşyeri Konseyleri, bundan sonraki stratejiyi tartışmak amacıyla 
Chemnitz’de toplandılar. Kongrede, SPD’lilerin genel greve ve hükümet birlikleriyle silahlı 
mücadeleye girmeye niyetli olmadığı ortaya çıktı. KPD, bir kez daha tarihi bir karar vermek 
durumundaydı. İşçilerin büyük bir kısmı aslında ondan yana ve eyleme hazırdılar, buna 
rağmen Brandler yönetimi tek başına hareket etmeye cesaret edemedi, Sachsen ve 
Thüringen’deki işçi hükümetleri mücadelesiz yıkıldılar. Bu arada, merkezin tutumundan 
haberdar olmayan Hamburg KPD örgütü, 23 Ekim’de hazırlıksız bir ayaklanma başlattı. Bu 
umutsuz ayaklanma girişimi, işçi kitleleriyle bağlantısız girişen KPD’lilerin geri çekilmesiyle sonuçlandı

1923 sonuna gelindiğinde, Alman işçi sınıfının beş yıllık mücadele sonucunda yeni bir yenilgi 
ve geri çekilme dönemine girdiği ortadaydı. KPD yasaklanmıştı ve faaliyetini illegal olarak 
sürdürmeye çalışıyordu, SPD, burjuva partileriyle girdiği koalisyonlarda kendi kendinin elini 
kolunu bağlamış, üstelik 8 saatlik işgünü hakkının bile korunmasını becerememişti. Artık 
ekonominin sorunlannı çözmek için işçi sınıfına karşı saldırgan bir siyaset sürdürmenin 
önünde pek bir engel kalmamıştı.

Gerçekleşemeyen bir devrimin yaşandığı 1918-1923 arasında istikrarlı, yaygın bir örgütlenmeye 
sahip ve işçi kitlelerinin mücadelelerini yönlendirebilecek güçlü bir devrimci örgütün 
olmaması, gelişmelerin sonucunu belirledi. Mücadelenin kızıştığında, anın gerektirdiği taktiksel 
uygulamaların gerçekleştirilmesinde geç kalındı veya gerekli müdahaleler erken yapıldı. Alman 
Devrimi dünya işçi sınıfı tarihine bir yenilgi olarak geçti. Bu yenilginin Almanya için yarattığı 
sonuç, bu zeminin üzerinde yeni ve son derece acı sonuçlan olacak bir diğer yenilginin, 
yani Hitler faşizminin gelişmesi olacaktı. Bu yenilginin dünya sosyalist hareketi açısından 
yarattığı sonuç ise, öncelikle 1917 Ekim Devrimi’ne ilişkindi. Tüm Bolşevikler’in büyük bir 
umut ve heyecanla gözlerini diktikleri Almanya’dan gelen yenilgi haberleri Rus Devrimi’nin 
gelecek yıllardaki gelişimini şekillendirdi, Avrupa Devrimi’nin gerçekleşmemesi Ekim Devrimi’ni 
geri toplumsal ve üretim ilişkilerine sahip olan bir ülkeye, Rusya’ya hapsetti.



Macar Devrimi
Savaştan Önce

1848 Devrimi’nin yenilgisi Macaristan için, Avrupa’nın ikinci büyük “uluslar hapisanesinde” 60  
yıl daha kalmak anlamına geliyordu. Macar bağımsızlık savaşının 13 Ağustos 1849’da 
Görgey’in Vilagos’da Ruslar’a teslim olmasıyla kaybedilmesinin ardından Avusturya vahşi bir 
bastırma hareketi ile eski düzeni yeniden kurmaya girişti.

Birkaç yıl sonra ulusal hareket yeniden başgöstermeye başladı. Kont Batthyany hükümetinin 
Adalet Bakanı Deak, 1848’de çıkanlan Nisan Yasalan’nın hukuken geçerli olduğunu ve bu 
yasalan tanımayan bir rejimin kendisinin yasadışı olduğunu, meşruiyetini kaybettiğini 
savunarak itaatsizliği teşvik etti. Bu gelişmelere İtalyan Savaşı da eklenince İmparator Franz 
Joseph yeni düzenlemelere girişmek zorunda aldı. Önce ülkenin bölünmesine ilişkin kararlar 
kaldmiıp bir saray şansölyeliği kuruldu: Macarca resmî dil ilan edilip taraflar arasında 
görüşmelere başlandı. 17 Şubat 1867’de Macar hükümeti kuruldu. “1867 Uzlaşması” olarak 
bilinen anlaşmaya göre düzenlemiş yeni yasalar 29 Mayıs’ta Macar Parlamentosu’ndan geçti. 
Avusturya monarşisi yeni bir biçim kazanmıştı: Avustuıya-Macaristan İmparatorluğu.

1867 Uzlaşması Macaristan’da hızlı bir değişimin başlangıcıydı. Demiryollannın uzunluğu 
1867’de 4.767 km. iken 1914’te 22 bin km.’ye ulaştı; 1874’te 6.2 milyon ton olan maden 
kömürü üretimi yine 1914’te 13.1 milyon tonu aşmıştı; sanayide çalışan nüfus 1869’da 647  
bin iken 1914’te 1 milyon 300 bine; 1871’de 4.409 olan tanm makinesi sayısı 1913’te 
48.070’e ulaşmıştı. 1830’den 1900’e kadar nüfus yüzde 50 dolayında artarak 13 milyondan 
19.2 milyona çıktı. Serfliğin kaldınimasıyla göreli olarak rahatlayan küçük köylülüli bu kez de 
anan nüfus ve gelişen kapitalizmin etkisiyle köşeye sıkıştı.. Tanm nüfusunun büyük bir 
çoğunluğunun elinde ya geçinemeyecekleri kadar küçük topraklar vardı ya da topraklarını 
kaybetmişlerdi. 1913’e gelindiğinde ekilebilir toprakların yarısı 60 hektardan büyük çiftliklere 
aitti ve bunlann yarısı da 12 bin hektardan büyük çiftliklerin arazisiydi.

Siyasal Güçler

19. yüzyılın ikinci yansındaki Deak Partisi adıyla anılan güçlü aristokratik kümelenme Deak'm 
ölümü ve Sırp, Roman, Slovak halklarında güçlenen ulusal mlıhafeletin yıpratıcı etkisiyle 
dağılmaya başladı. Kont Nandor Zinchy 1869’da, 1867 Uzlaşması karşısında hayırhah bir 
tutum alan Halk Partisi’ni kurdu. Parlamentonun “sol” kanat önderi Kalman Tisza ılımlı bir 
programı benimseyerek Deak Partisi'nin kahntılanyla birlikte Liberal Parti’yi kurdu. Yüzyıl 
sonlanna doğru radikal partiler uç vermeye başladı. Aristokratik ve burjuva aydınlar radikal 
ve halkçı bir programa sahip olan Bağımsızlık Partisi’nde kümelendiler. Bağımsızlık Partisi, bir 
yandan 1867 Uzlaşmasına karşı Kossuth’un ulusal bağımsızlık politikasını öne çıkarırken, öte 
yandan yoksul köylüler arasında kooperatif hareketini örgütlüyor ve teşvik ediyordu.

Macaristan’da işçi sınıfının ilk partisi, 1878’de Seçmen Olmayanlar Partisi ve Macaristan İşçi
I Partisi’nin birleşmesiyle, Macaristan Genel İşçi Partisi (MGİP) adıyla kuruldu. Alman sosyal 
demokrasisini model alan MGİP 1880’de Gotha programı doğrultusunda bir program kabul 
etti. Aralık 1890’da yapılan kongresinde enternasyonalizmi temel ilke olarak benimseyerek, 
adım Macar Sosyal Demokrat Partisi (MSPD) olarak değiştirdi. 1903’de gene Alman sosyal 
demokrasisindeki değişimi izleyerek, programını Erfurt programı doğrultusunda yeniledi.
Yüzyılın son yıllarında, Kunfi, Sandor Garbai, Wilmos Boehm ve Engelmann’ın önderlik ettiği 
MSPD, Yahudi aydmlannın yamsıra, içiçe olduğu sendikal hareketten güç alıyordu. Parti 
kongreleri, sendikaların seçtiği delegelerle parti yönetiminin biraraya gelmesiyle yapılmaktaydı. 
Parti, 1898’de sendikalann ulusal düzeyde örgütlenmesine öncülük etti. 1890’lann sonlarında, 
MSPD’nin reformist çizgisine tepkiler gelişmeye başladı. 1897’de kırsal-komünal bir toplum 
özlemim öne çıkardığı için partiden atılan Vârkonyi, Bağımsız Macar Sosyalist Partisi’ni (BMSP) 
kurdu. Emek ve servet eşitliğine dayalı anarşist bir propaganda atağı başlatan ve çabuk 
gelişen bu parti, ancak MSPD’nin legalist ve parlamentarist çizgisine tahammül edebilen 
devletin ağır baskısıyla karşılaşü. BMSP böylece güçten düşürülürken, 1899’da MSPD’den 
aynlan gazeteci Mezöfi, sosyal demokrasiyle aynı programı savunan, ancak bu taleplerin derhal 
gerçekleştirilmesi için radikal eylemden yana olan Yeniden-Örgütlenmiş Sosyal Demokrat Parti’yi 
kurdu. 1905’de bu parti bölünüp tabanının bir bölümü gücü azalan BMSP’ye giderken, Achim 
önderliğindeki radikaller, 191 l ’e dek yaşayacak olan Macaristan Bağımsız Sosyalist Köylü 
Partisi’ni kurdular. I. Dünya Savaşı arifesinde Macar işçi sınıfı hareketinde. Alman modeli 
sosyal demokrat partinin ideolojik çerçevesi çatlamış, ancak alternatif olarak olgun bir 
Marksist örgüt perspektifi henüz belirmemişti.'

İşgücünün örgütlenmesinde egemen sınıflarca ustaca kullanılan ulusal farklılıklar, emekçi sınıf saflannda 
özgün bir tabakalaşma yaratmıştı. Vasıflı işçilerin büyük bir çoğunluğu Yahudiler ve Alman kökenlilerden 
oluşuyordu. Vasıflı işçiler sendikalarda çok sıkı bir örgütlülüğe sahip olmalanna karşın tarım 
emekçilerinin örgürienmesiyle ilgilenmiyorlardı. Macar Devrimi’nin ileri aşamalarında köylü 
sorununun devrime kan vermekte yetersiz kalışında bu tarihsel faktör epey etkili olmuş olmalıdır.

Devrimci aydın çevresi Galilei'n/'n savaşa karşı 
manifestosu: "Savaş için ne bir kuruş ne Dir adam.'



sosyalist
Devrimler

1919'da bağımsızlık hareketinin zorla bastırılmasından 
sonra, hareketin önderleri yakalandıklar yerde 

öldürüldüler. Erdel Macaristan'dan ayrıldı. Tüm yerel 
yönetimler Macar görevlilerden arındırıldı. Macar 

topraklarında yeni ve baskıcı bir jandarma örgütü 
kuruldu. Macaristan'daki krallık rejimi ancak 1919'da 

yıkıldı. Macar Konseyler Cumhuriyeti’n/n doğduğu gün, 
21 Mart 1919'da "İtilaf Emperyalizmin, demokrasiyi ve 

ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını sancak gibi 
kullandığını, ama bu ilkelerin uygulanmasına sıra 

geldiğinde başka bir siyaset izlediğini" anlatan Bela 
Kun iki gün sonra yaptığı radyo konuşmasında 

devrimi şöyle yorumiuyordu: “ İtilafçıların ültimatomu, 
Macaristan'ı Romanya oligarşisine tamamen boyun 
eğdirme amacını güdüyordu. Bu ültimatoma Macar 

halkı proletarya iktidarını kurarak cevap verdi." 
Avrupa'nın ortasında yalıtılmış bir işçi devletinin bu 

cesur atılımla ne denli büyük bir güçlüğü omuzladığı 
henüz farkedilmemiş gibiydi. Devrim, çetin bir 

mücadele sonucunda iradesini egemen kılan emekçi 
kitlelerin coşkulu atılganlığından çok, ulusal bir 

bayramın naif sevincini yaşayan bir genel mutluluk 
atmosferi içinde karşılanmıştı. Birkaç gün önce 

"Silahlı isyan olmadan, tamam; ama silahsız, hele 
silahlı mücadelesiz asla" iktidarın elde 

edilemeyeceğini söyleyen Bela Kun da, iktidarın kaçıp 
giden Berinkey hükümetinden sosyalist-komünistlerin 

avuçlarına yumuşak bir biçimde bırakılacağını pek 
ummamış, devrimin ertesi günü karısına ve 

arkadaşlarına şunları söylemişti: "Her şeyin bu kadar 
iyi gitmesinden kaygılıyım, bütün gece düşündüm; 

yaptağımız hataları aradım. Korkarım bunlan anlayacak
vaktimiz yok!"

Macar Sosyal Demokrasisinin bir özelliği de Avusturya Sosyal Demokrasisi ile ilişkisinin 
zayıflığıydı. Avusturya Sosyal Demokrasisi İmparatorluk sınırlan içinde oluşturduğu “Küçük 
Entemasyonal”ine Almanlar, Çekler ve hatta Polonyalılan almış, Macarlan dışlamıştı. 
Macaristan’da sosyahzmin gelişmesi açısından önemli bir özellik de, eşraf-bürokratizmine 
eklemlenen burjuva-seçkinci kesimleri dışında kalan Macar entelejensiyasının, 1848 Devrimi’nin 
bastırılmasına ve ülkelerinin Orta Avrupa’daki yalıtılmışhğma tepki olarak edebi, sembolik bir 
“devrim” imgesini sürekli beslemesi olmuştur. Bu durum, hem küçük burjuva aydınlarının 
oluşturduğu çevrelerin birçoğunun sosyalizme yönelmesini beraberinde getirmiş, hem de somut 
bir siyasal programdan kaynaklanmaktan çok, çerçevesi oldukça belirsiz, neredeyse dinsel bir 
“devrim” anlayışına kök saldırmıştır. György Lukâcs, 1912’de bu durumu şöyle betimlemişti: 
“Macaristan’da devrim bir ruh haUdir; içinde bulunulan sonsuz yahtılmışlığı salt ifade etmek 
için bile tek olumlu biçimsel imkândır.” Bu “devrimci ruh hali”, 1919 Devrimi’nin 
beklenmedik gelişini ve bir ölçüde de yenilgisini kavramak bakımından işlevsel bir veri 
sayılabilir.

Savaş ve Yıkım

Almanya ile birlikte savaşa giren Habsburg monarşisi, savaş Avusturya için tam bir felaket 
halini almaya başladığında Almanya ile ittifakı bozarak ayn banş yapma isteğine karşı Macar 
aristokrasisinin çok ciddi bir direniş göstermesiyle Avusturya’yı savaşta tutmayı bir görev bildi.

Avusturya-Macaristan ordulan Ruslar karşısında ağır kayıplar verdi. 1917’de savaşın getirdiği 
yıkım karşısında Kasım 1916’da ölen İmparator Franz Joseph’in yerine geçen Kari, Mart 
1917’de Antant’la ayn banş yapmayı denedi ancak savaşa girmesi için yapılan gizli 
anlaşmalarda kendisine vaad edilen topraklardan vazgeçmeyen İtalya’nın karşı koyması 
nedeniyle başansızlığa uğradı.

Savaşın getirdiği yıkım askerler, işçiler ve köylüler arasındaki huzursuzluğu giderek artınyordu. 
Cattaro’da donanma ayaklandı. Konseyler kuran denizciler savaşa son verilmesini istiyorlardı. 
Amiral Horthy isyanı kanla bastırdı. Pecs’deki 6. Topçu Alayı 20 Mayıs 1918’de ayaklandı. 
Puszta’da yoksul köylüler çiftlikleri yağmaladılar. 1917’de 160 bin olan sendikalı işçi sayısı bir 
yıl içinde 700 bine ulaştı. 1 Ocak 1918’de savaş sanayiinde çalışan işçilerin Budapeşte’deki 
genel grev çağnsına 300 bin işçi katıldı. 15 Haziran 1918’de ulusal çapta ilan edilen genel



greve çok büyük bir katılım sağlandı. Fabrikalarda ardı ardına konseyler kuruluyor ve bunlar 
merkezî bir çatı altında birleşmeye yöneliyordu.

Savaş aleyhtarlığı ve bağımsızlık istemi hızla yayılıyordu. Bağımsızlık Partisi önderi Kont 
Karolyi, Radikal Parti başkanı Oskar Jazsi, devrimci sendikacı Ervin Szabo savaş aleyhtarı 
konuşmalar yapıyor, taraftarlan, askerler, işçiler, köylüler arasında yoğun bir propaganda 
geliştiriyorlardı. Tizsa Hükümetinin savaş aleyhtarlarına karşı politikası ise acımasızdı. “Hızlı” 
çalışan askerî mahkemeler aralarında Karolyi ve Szabo’nun da bulunduğu binlerce insanı 
“vatana ihanet” suçundan yargılayıp hapse atıyor ya da idam ediyordu.

Kasımpatı Devrimi

Ekim 1918’de Bulgar cephesi çöktükten sonra Antant, Romanya aracılığıyla Macaristan’a 
saldırdı. 4 Ekim 1918’de Almanya ve Avusturya-Macaristan, Başkan Wilson’a ateşkes önerdi. 
Birkaç gün içinde Budapeşte cepheden dönen askerlerle doldu. İmparatorluk dağılma noktasına 
gelmişti. İmparator Kari son bir çabayla federal bir devlet kurulmasını ve bunun için ulusal 
konseyler kurulmasını önerdi. 22 Ekim’de Karolyi parlamentoda bağımsızlık çağrısı yaptı. 23 
Ekim’de 79. Hırvat Topçu Birliği’nin Piume’de konaklarken bir ayaklanmayla kenti ele 
geçirdiğini öğrenen hükümet istifa etti. Budapeşte’de ve Macaristan’ın birçok kentinde sosyal 
demokratlann öncülüğünde işçi ve asker konseyleri kuruldu.

Başından itibaren savaşa karşı çıkan ve Antant’la ilişkiye geçmek için o sıralarda henüz 
savaşa girmemiş olan İtalya’ya elçi gönderen, Wilson ilkelerine içten bağlılığını kanıtlamış 
bulunan Bağımsızlık Partisi'nin önderi Kont Karolyi bir anda umut haline geldi.

24 Ekim’de Kont’un evinin önünde toplanan öğrenci ve askerlerden oluşan bir grup “Yaşasın 
Cumhuriyet” sloganlan ve ulusal bayraklarla saraya doğru yürüyüşe geçti ancak polis 
tarafından durduruldu.

25 Ekim’de Bağımsızlık Partisi, Radikal Parti ve Sosyal Demokrat Parti’nin  ortak toplantısında, 
Karolyi’nin başkanlığında Macar Ulusal Meclisi'nin kurulması kararlaştınldı. Karar, sansüre 
rağmen 26 Ekim’de Sosyal Demokratlann yayın organı Nepszava (Halkın Sesi) gazetesinde 12 
madde halinde yayınlandı. Bağımsızlık, banş, genel oy hakkı, toprak reformu ve uluslar 
sorununun çözülmesini isteyen Ulusal Meclis’in dayandığı en büyük güç Sosyal Demokratlardı.

Sonralan Kasımpatı Devrimi olarak anılan demokratik devrim. Haziran 1917’den başlayarak 
bağımsızlık, banş ve demokrasi amacına ulaşabilmek için her şeyi yapan Karolyi’nin 
Bağımsızlık Partisi’nin önderliğindeki halk hareketi ekseninde gelişmiş ve savaş sonrasının 
dramatik koşullannda Sosyal Demokrat Parti’nin hareket içinde kazandığı saygınlıkla 
kökleşmişti. 1917 yazında Budapeşte’de yapılan gösterilere ve genel siyasal greve 250 bin kişi 
katıhrken şimdi milyonlarca Macar hareket halindeydi. İtalyan cephesindeki bozgun haberi 
yıldınm hızıyla yayılıyor, İmparator’un askerlerin rütbelerini sökeceği söyleniyordu. Öte yandan 
Polonya ve Ukrayna’dan Sovyet Kızılordusu’nun ayak sesleri duyuluyordu.

Demokratik Cumhuriyet

Karolyi hükümeti, yıkılmış bir ülke ve kanlı-yıkıcı bir savaş boyunca beklentileri dev 
boyutlara ulaşmış bir halkın yönetimini üzerine almıştı.

Karolyi hükümeti kurullann, hoşnutsuz köylülerin, reformcu sosyalistlerin ve coşkun kidelerin 
tehdidi altındaydı. Askerler cepheden silahlanyla dönmüşlerdi ve disiplin altına ahnamıyorlardı. 
Sosyal demokratlar çok geniş bir kitleyi peşlerinden sürüklemelerine karşın sıkı bir 
örgüdenmeden yoksunlardı. Hükümete istikrarlı bir destek sağlayacak orta sınıf yoktu.
Enflasyon ve dış müdahale, ekonomiyi bunalıma sokmuş, kömür ve yiyecek sakıntısı 
başgöstermişti.

Karolyi önce, Doğu cephesindeki savaşlara son vermek amacıyla Antant kuvvetleri komutanı 
Franchet d’Esperay ile görüşmek üzere 7 Kasım’da Belgrad’a gitti. d’Esperay’ın tavn çok açıktı: 
“Siz Almanlar’dan yanaydınız; onlar gibi cezalandınlacaksınız.”

Kasım başında monarşiye bağlı hiçbir siyasal güç kalmamıştı. Baron Gyula Wlassics, Prens 
Estarhazy ve Budapeşte Başpiskoposu, kralın tahtından feragat etmesini istediler. Kral kendi 
yetkilerini azaltan bir uzlaşma önerdiyse de 16 Kasım 1918 günü cumhuriyet ilan edildi. 
Karolyi geçici cumhurbaşkanlığına getirildi. Bu sırada politika sahnesine yeni bir güç giriyordu: 
Komünistler.

Cumhuriyet ilanının ardından Macaristan’a dönen Bolşevik partisinin Macarlar grubunun 
önderliğinde 21 Kasım 1918’de kurulan Macar Komünist Partisi, Sosyal Demokrat Partisi’nden  
kopmuş “sol” kanat unsurlar Ekim Devrimi’nden etkilenerek Bolşevikler^e yakınlık duymaya 
başlayan anarşist eğilimli “devrimci sosyalisder”in bir kısmını da içine aldı. Bunlar arasında 
Gyula Alpari, György Lukâcs, Otto Korvin gibi adlar da vardı.

K U N , BELA 
( 1 8 8 6 -1 9 3 9 )

20 Şubat'ta Szilagycseh’da (günümüzde Romanya'da 
Chezul Silvaniei) doğdu. Babasc Yahudi bir l(öy kâtibiy
di. Orta öğrenimini Ciuj'da (günümüzde Romanya'da) 
tamamiadı. 1902'de MSDP'ye (Macaristan Sosyai De
mokrat Partisi) girdi. 1904-1905 yıllarında, yine Cluj Üni
versitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görürken, bir 
yandan da gazetecilik yaptı. 1.Dünya Savaşı başlarında 
Avusturya-Macaristan ordusuna katıldı. 1916’da Rus or
dusu tarafından tutsak alındı. Tutsaklığı sırasında Bol- 
şeviklerle ilişki kurdu ve 1917'de RSDİP'e (Rusya Sos
yal Demokrat İşçi Partisi) üye oldu. Savaş tutsaklan 
arasında devrimci çalışmalarda bulundu. Savaş Esirleri 
Konfederasyonu'nu kurdu. Lenin’ in güvenini kazanan 
Kun, 1918'de ülkesine döndüğünde, devrimci taktikler 
konusunda yeterli bilgi edinmişti. 24 Kasım 1918’de 
MKP'nin (Macar Komünist Partisi) kuruluş çalışmalarına 
katıldı ve daha sonra partinin başkanlığına seçildi. Vöröş 
UJsag (Kızıl Gazete) aracılığıyla hükümete karşı giriştiği 
yoğun propaganda etkinlikleri yüzünden 21 Şubat 
1919'da tutuklandı. 21 Mart'ta Karolyi hükümetinin isti
fası ve ertesi gün MKP ile MSDP’nin koalisyon kurması 
sonucu, Bâla Kun, hapisten çıkarıldı ve dışişleri komi
serliğine getirildi. Savaş sırasında dağılmış olan ordu
nun yerine Macar Kızıl Ordusu’nu kurdu. Bu arada hükü
metteki ılımlıları ihraç ederek, resmen Macaristan Sov
yet CumhuriyetI'nIn kurulduğu İlan edilmişti. Bankalar, 
fabrikalar, madenler ve büyük topraklar kamulaştırılmış
tı. İtilaf devletlerinin desteklediği Rumen ve Çek birlikle
rinin NIsan’da başlattıkları saldırıyı durdurarak, zaptedi- 
len bölgeleri geri aldı. Fakat 16 Haziran'da, Rumenler’- 
den geri alınan Slovakya'da kurulan Slovak Sovyet Cum
huriyeti, Kızıl Ordu’nun İtilaf devletlerinin baskısı karşı
sında bölgeden çekilmesi üzerine yıkıldı. Toprakların 
kamulaştırılması, yiyecek dağıtımını işlemez duruma ge
tirdiğinden kıtlık başgösterdl. Kun’un vaadettiği Sovyet 
yardımı da gelmeyince, ekonomik durum giderek kötü
leşti. Muhalefetin bu nedenlerle gelişmesi, 4 Ağustos’- 
da Kun rejiminin yıkılmasına ve Kun'un 13 Ağustos’da 
Vlyana'ya kaçmasına neden oldu. Daha sonra Rusya’ya 
giden Kun, 1920’ lerde Komlntern'\n Batı Ülkeleri kolu
nun başkanı oldu. Stalin döneminde, Troçkizmle itham 
edildi ve Stalin'in temizlik harekatı sırasında, 30 Kasım 
1939'da Ukrayna’da idam edildi. Örgütçülük konusunda 
hünerli bir insan olmasına rağmen, güç çatışmalarında 
(özellikle komünist hareket içinde) ve gerçek bir yöne
tim karmaşıklığı İçinde ayakta kalabilmeyi başaramamıştı.



Sosyalist 
Devrimler

Macar Halkı Ulusal Meclisi büyük bir coşkuyla 
karşıladı. Düzenlenen ilk gösteriye yüzblnlerce kişi 

katıldı. Ertesi gün Peşte'de, Karoiyi'nin kral naipliğine 
getirilmesini isteyen büyük bir gösteri düzenlendi. 

Yolu kesen askerler göstericilerin çağrısı üzerine, ateş 
emrine uymayarak yürüyüşçülerin saflarına katıldılar. 

Tuna üzerindeki asma köprüye gelindiğinde polisin 
açtığı ateşle 3 kişi öldü, 55 kişi yaralandı. Avusturya 

Arşidükü Joseph, partilerle yaptığı görüşmelerden 
sonra, Katolik ve işçi Partisi’y/e (İşçi Partisi, Kont 

Tisza’nın liberal partisinin adıydı) bir toplumsal 
savunma hükümeti kurmak isteyen Hadik’i 

başbakanlığa atadı. Savaşın sürmesi karşısında 29 
Ekim’de Budapeşte'de genel grev ilan edildi, işçiler 

hızla silahlandılar. Cepheden dönen ve terhis edilmeyi 
bekleyen 300 bin asker zaten silahsızlandırılamamıştı. 

Temeşvar'da geçici cumhuriyet kurulduğu haberi geldi. 
Kırlardaki hareket ise daha kararlı bir gelişme 

gösteriyordu. Polis Konseyi delegeleri bir gün önceki 
olaylardan dolayı özür dileyerek Ulusal Meclise katıldı. 

30 Ekirr. gecesi alaylannın armasını kasımpatılarıyla 
değiştiren askerler, garnizonu ve kamu kuruluşlarını 
e/e geçirdiler. Ertesi gün Budapeşteyi kasımpatılan 
örtüyordu. Genç kızlar subayların armalarını söküp 
yerine kasımpatı takıyorlardı. Arşidük Joseph, Kont 

Karoiyi'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi. 31 Ekim’de 
Başbakanlığa getirilen Karolyi, aynı gün. Liberal, 

Radikal, Sosyal Demokrat ve Çiftçi Partileri'n/n içinde 
yeraidığı bir hükümet kurdu. Ayaklanma hiç kan 

dökülmeden gerçekleştirilmiş ve başarıya ulaşmış, 
sadece savaş ve yıkımın sorumlusu kabul edilen Kont 
Tizsa Ulusal İvedise ve hükümete işbirliği önerdikten 

hemen sonra öfkeli askerlerin hışmından 
kurtuiaTiayarak, linç edilmişti. Antant’ın dayattığı barış 

ve Karolyi hükümetinin bu dayatma karşısındaki 
tereddüt ve uzlaşmacı eğilimi kasımpatı devriminin 
nedenlerinden biri olacaktı. Frans Masereei’in taş 

baskısı bu dayatmayı tasvir ediyor, (altta) işçi ve Asker Konseyleri’nin hızla çoğaldığı, köylülerin toprak işgallerinin yaygınlaştığı 
(Transdanubia’da üç büyük ailenin 125 bin hektar toprağına el koyan köylüler topraklan 
kendi aralannda paylaşmışlardı) çalkantılı bir ortamda, bir ayda 20 bin tiraja ulaşan parti 
gazetesi Voröş UJsag (Kızıl Gazete) Karolyi hükümetinin politikasına karşı yoğun bir muhalefet 
geliştirip Ocak 1918’de konseyler iktidan ve toprak reformu taleplerini öne çıkardı.

Karolyi hükümeti ciddi açmazlarla karşı karşıyaydı: Banş sorunu giderek içinden çıkılmaz bir 
hal almıştı. Savaşı, ulusal bağımsızhk için bir fırsat sayarak başlangıçtan itibaren Antanüa 
birlikte davranan Yugoslavlar, Çekler ve Romenler toprak düzenlemelerinde kayınhr bir 
konumdaydılar. Macar topraklanmn önemH bir bölümü bunlar arasında bölüştürülmekteydi.

Sosyal Demokrat Parti’nin 1917’de 160 bin olan üye sayısı 1918’de 720 bine, 1919 bahannda 
ise 1 milyon 400 bine ulaşmıştı, ama parti üyeleri arasında komünist propaganda etkili 
olmaya başlamıştı. Bela Kun ve arkadaşlan, büyük mülkiyetin ve sermayenin kamulaştıniması, 
burjuvazinin silahsızlandıniması ve genç Sovyet Rusya’nın desteğini vaadetmekteydiler. Bu 
askerî dış yardım vaadi çok etkili bir propaganda silahıydı. Çünkü tam bu sırada Belgrad 
Anlaşması’nm hükümlerine dayanarak Sırp birlikleri güney, Rumenler doğu ve Çekler batı 
bölgelerine girmişlerdi.

Korolyi, banşçı niyetini göstermek için savaştan dönen askerleri terhis etmiş olduğundan 
saldırıya karşı koyamıyordu. 12 Arahk günü sol-sosyal demokrat Joseph Pogany’nin yönettiği 
bir asken gösteri, Karoiyi’yi sosyal demokrat önderlerden Wilmos Böehm’i savaş bakanlığına 
atamak zorunda bıraktı. Szeged’de silahlı bir grup, belediye meclis üyelerini görevden alıyor; 
önemli bir sanayi merkezi olan Salgatarjan’da işçi konseyi 3 Ocak 1919’da yönetimi ele 
geçirerek bir ulusal muhafız birliği kuruyor, daha sonra işçi konseyinin denetimi kaybetmesi 
sonucu kentte yaygın bir yağma hareketi meydana geliyordu. Karolyi bu gelişmeler karşısında 
sıkıyönetim ilan etti.

Kırsal kesimde durum daha da kanşıktı: Gödöllö ve Kerepes’te topraklar bölüşülüyor, şatolar 
ateşe veriliyordu. Macar soyluları dehşet içindeydi. Böehm Karolyi’ye hareket halindeki 
yığınları geniş bir cephe içinde birleştirmeyi önermiş, Karolyi ise reddetmişti. Kırlan saran 
kanlı ayaklanmanın zorlamasıyla Karolyi, meclisten 200 hektardan büyük olan topraklan 
tazminat karşılığında kamulaştınp topraksız köylülere dağıtmayı öneren ılımlı bir toprak 
reformu yasası çıkardı. Ama yasa, toprak sahiplerinin şiddetli direnişi ve sağ-Sosyal 
Demokratlarla Kilise’nin sabotajlan sonucu uygulanamadı.

Kont Karolyi ortaya çıkan bunalımı aşmak için kitle hareketini denetim altına almaya çalıştı. 
Ocak 1919’da komünisder işçi konseylerinden dışlandılar. Şubat’a girildiğinde komünistlerin 
gazetesi Vöröş Ujsag yeraltına geçmeye zorlanmıştı.

Vöröş Ujsag komünistlerin işçi konseylerinden zorla çıkanimasını sağlamaya çalışan sosyal



demokratlara saldınrken, sosyal demokratlann gazetesi Nepszava’m n  başlıca hedefi 
komünistierdi. Bela Kun ise işsizlerin ve asker konseylerinin bütün sorunlanna sahip çıkıyor, 
toprak işgallerini coşkuyla selamlıyordu.

Komünist Partisi toplumsal ajitasyonla askerî örgütlenme yöntemlerini birleştiriyordu. 20 Şubat 
1919’da Nepszava gazetesine karşı büyük bir gösteri düzenlendi. İşsizler ve komünistlerden 
oluşan bir grup, kendilerini hedef alan bir yazıyı protesto etmek üzere gazete binasının 
önüne yürüdüler. Polisin açtığı ateşe göstericiler silahla karşı koydu, 8 polis öldü, yüze yakın 
kişi yaralandı. Olaydan sorumlu tutulan Bela Kun ve arkadaşlan tutuklanarak cezaevine 
götürüldü. Meslekdaşlanmn ölümü ile çileden çıkan bir grup polis cezaevine saldırarak Bela 
Kun’u linç etmek istedi. Çiğnenen, dipçik darbeleriyle kana bulunan Bela Kun, ancak son 
anda polislerin elinden alınabildi ve ağır yaralı bir durumda cezaevi revirine kaldınidı.

Yöneticileri tutuklu, yayın organı yasaklanmış, çalışmalan Szamuely’nin sorumluluğu altında 
(György Lukâcs’ın da içinde olduğu) gizli bir merkez komitesine indirgenmiş olan Komünist 
Partisi görünüşte ezilmiş ve yokedilmişti. Ancak basının geniş bir biçimde verdiği Bela Kun’un 
linç edilme öyküsü, kamuoyunda öfke ve tiksinti yarattı. Sosyal demokrat saflarda gözle 
görülür bir çözülme başladı. Kun ülkedeki bunalımın komünistlerin prestijini yükseltmesi 
nedeniyle cezaevinde geniş olanaklar elde etti. Dergiye yazı yazmayı sürdürüyor, Moskova ve 
Lenin’le haberleşiyor, partisini cezaevinden yönetiyordu.

Mart, komünistlerin etkinliğindeki bir kitle hareketleri dalgasıyla geldi. Birçok yerde hükümeti 
destekleyen polis ve askerler silahsızlandınidı. Hükümet, Komünist Partisi’nin  örgütleri, grevci 
işçiler, emirlere uymayan yüzbinlerce asker karşısında etkisiz kaldı. Mart başında fabrika 
yönetimleri, yasal olmayan ama açıkça etkinlik gösteren işçi konseylerine geçiyordu. Devrim,

işçi lionseyinin çağrısı üzerine Budapeşte'deki işçi 
nüfusun neredeyse yarısı gönüllüler ordusuna katıldı. 
Komutanlık ile hükümet arasındaki bağlantıyı Szamuely 
sağlayacaktı.

Avusturya D evrim i ve  
Austro-Marksizm

I. Dünya Savaşı’ndan sonra galip İtilaf üll<elerinin, 
Habsburg hapisanesindeki bütün ulusları ayrı devletlere 
ayırmasından sonra; Clemenceau “ geri kalan Avus
turya’dır”  sözleriyle, yeni Avusturya'nın çapını ve tesa- 
dUflIlğe bırakılacak ölçüdeki önemsizliğini belirlemişti. 
83 bin km< toprakla, eski büyük imparatorluğun yüzde 
12.6'sına indirilmiş olarak savaştan çıkan yeni Avustur
ya'da burjuvazi, küçük burjuvazi ve köylülük yıkıcı bir 
mağlubiyet psikolojisinin etkisi altında bulunuyorlardı. 
Ekonomik yıkım, Avusturya'yı gıda yardımına muhtaç 
bırakmıştı. İmparatorluğun dayanağı olan ordu terhis 
edilmiş, dev bürokrasi ve memur kitlesi açıkça sokakta 
kalmıştı. Bu koşullarda Kral Karl'ın 11 Kasım 1918’de 
taht ve haklarından feragat etmesinin ertesi günü, geçi
ci Kurucu Meclis tarafından Alman Avusturyası Cumhu- 
rlyetl'nln ilanı, siyasal inisiyatifini tamamen yitirmiş gö
rünen Christlichsozlale Partei’m (Hıristiyan Sosyal Par
ti) teslimiyetiyle, doğallıkla, kendiliğinden gerçekleşen 
bir rejim değişimi oldu.

Mevcut siyasal aiternatifsizlik ve egemen sınıfların 
içinde bulunduğu güçsüzlük ve programsızlık durumun
da, ülkede tek diri siyasal güç, Sozlaldemokratische 
Partei ÖsterreichsSPÖ (Avusturya Sosyal Demokrat Par
tisi) İdi. Örgütlülüğü ile Avrupa'da 1917 öncesinin en 
etkili sosyal demokrat partilerinden biri iken, emperya
list savaşta burjuvaziye en ufak bir tereddüt gösterme
den teslim olan ve en açık sosyal-şoven politika güden 
SPÖ içinde savaşta yenilgi bulutlarının göründüğü 
1916’dan itibaren giderek güçlenen bir sol kanat belir
mişti. Victor Adler'In Bebel vari denebilecek, birliği her 
şeyden üstün tutan önderliği altında SPÖ’de barınması
na izin verilen sol kanadın güçlenen varlığı, savaştan 
sonra Avrupa’nın sosyal demokrat partilerinin hepsinde 
gerçekleşen bölünmenin Avusturya'da yaşanmasını en
gelledi. Kasım 1918'de kurulan Kommunlstlsche Partel 
Österreichs-KPÖ (Avusturya Komünist Partisi) güdük 
ve marjinal bir parti olarak kaldı.

SPÖ’nün bu dönemdeki stratejisi, Avusturya ve sos
yalist hareketin yüzyıl başından beri teorik-siyasal ko
numlarını/kavramlarını belirleyen ve Austro-Marksizm 
olarak tanımlanan akım içinde gelişti. Austro-Marksizm,

sonradan Frankfurt Okulu'nun kurucusu olan Cart Grün- 
berg’in öğrencileri olan SPÖ önderleri Friedrich Adler, 
Karl Renner, Max Adler ve Otto Bauer’in düşünsel çer- 
çevesiydi. Marksizmin modern (ve moda) düşünsel- 
siyasal akımlarla bağlantısını kurma yönünde de büyük 
entelektüel çaba harcayan Avusturya Marksistleri, bir
çok özgül alanda teorik öneriler geliştiren zengin bir 
okul idiler. Felsefi yaklaşımları, yüzyılın başında Ernst 
Mach’ın simgesi olduğu Viyana Çevresi'nin etkisi altın
da, Yeni-Kantçı ve ampirist belirlemeler altında oluştu. 
(Lenin, Materyalizm ve Ampiriokritisizm’de Mach ve iz
leyicilerinin eleştirisine geniş yer ayırmıştır). Marksizmi, 
gerçek ve mükemmel anlamda nesnel ve kuşkucu bir 
bilimsel sosyoloji doktrini olarak algılamaya eğilimliydi
ler ve bunda belirleyici olan, Max Adler’In çalışmalarıy
dı. Bu bilimci ve öznel etkeni daha büyük kuşku payıyla 
ele alan nesnelci Marksizm yorumu, Austro-Marksizmin 
(ekonomist denebilecek) siyasal perspektifinin dayana
ğıydı.

Austro-Marksistler, siyasal perspektiflerini, 1914’e ka
dar reformizmle Kautsky’nin ortodoks-Vuiger Marksizmi 
arasında bir üçüncü yol olarak açıklamışlardı; 1918'den 
sonra bu akım reformizmle Bolşevizm arasında üçüncü 
bir yol aldı. Son kertede reformizme meyleden bu pers
pektifi Austro-Marksizm adına Otto Bauer, Ekim Devri
m i’nin eleştirisi bağlamında 1918’den itibaren geliştirdi. 
Lukacs gibi Lenin’in de “ akıllı”  ve Kautsky’e göre çok 
“ ince”  bir Ekim Devrimi karşıtı saydığı Bauer, nesnel 
koşulları itibarıyla sosyalizme hazır olmayan Rusya’da 
devrimin "dev bir bürokratik devlet kapitalizmine”  yola- 
çacağı kanısındaydı ve proletaryanın köylülükle ittifakı
nın ideolojik ve siyasal bakımdan sosyalist demokrasi
nin koşullarını ortadan kaldırdığını söylüyordu. Buna 
karşın, 1918 sosyal demokratlarından farklı olarak o, 
proletarya diktatörlüğünü kavram olarak reddetmiyor 
du. Bauer’e göre proletarya diktatörlüğü, ancak sosya
lizm için “ olgun”  iktisadi ve siyasal koşullarda “ doğru”  
uygulama imkânına sahip olabilirdi.

Austro-Marksizm, ulusal sorun hakkındaki tavrında 
da 1916’dan itibaren sol kanadın yaptığı manevralarla 
savaş sonrası koşullara uyarlanmayı başardı. Lenin’tn 
Emperyalizm’in 1920'deki baskısına yazdığı önsözde şid
detle eleştirdiği “ ulusal kültürel özerklik”  tezinden uzak
laşarak, ulusların kaderini tayin hakkını teslim ettiler. 
Austro-Marksizm’in ve SPÖ’nün 1918’den sonra da işçi 
sınıfının önderliğini elinde tutabilmesinde salt reel-politik

“ kıvraklık”  yeteneği olarak açıklanamayacak olan teo
rik ve ideolojik üretkenliği etkiliydi. Tom Bottomore'un 
Austro-Marksizm'6e (1978) yazdığı gibi, onların diğer 
sosyal demokrat partilerden farkları, ‘ 'b ir toplumsal ve 
siyasal teorilerinin oiması’ ’yöt.

SPÖ yeni Avusturya Cumhuriyeti'nin kurumlaştığı 
1918-1920 dönemi, Avusturya Devrimi olarak tanımlaya
rak siyasetini sürdürdü. O dönemde Avusturya’da, cum
huriyetin kurulmasının ötesinde, sosyalist anlamda bir 
devrimin verileri de vardı. Ocak 1918'deki büyük grev 
sırasında, ülkenin sanayi merkezlerinde -Almanya ve 
Macaristan'dan hayli önce- işçi konseyleri oluşmuştu. 
Yaklaşık 1.400.000 işçinin 900 binini örgütlemiş olan 
sendikaların yanısıra, işçi konseyleri ülkede en diri ve 
etkin güç durumundaydılar. Kıtlık çekilen ülkede gıda 
dağıtımının üstlenmesi gibi hayati bir görevi başarıyla 
yürüten ve yerel düzeyde örgütlenmiş olan konseylerin 
ulusal merkezlerinin başında, Friedrich Adler vardı. 
Ülkede tek askerî güç olan Volkswehr (Halk Milisi) nere
deyse tamamen SPÖ'nün denetimi altındaydı. Bahar 
1919'da Macaristan’dan gelen haberlerin yarattığı coş
kuyla işçiler birçok işletmeye elkoyarak, geçici bir süre 
de olsa özyönetim deneyimi yaşamışlardı. Almanya’da 
işçi ve asker konseylerinin oluşarak devrimci atılımının 
yükselmesi ve Macar Devrimi, Avusturya’daki konsey 
hareketinin önemini daha da artırıyordu. KPÖ bu neden
le “ konseylere dayalı proletarya diktatörlüğü”  tezini 
savundu ve devrimlerinin soluk alması için Avusturya’
daki devrimci sürecin gelişmesine büyük önem veren 
Macar komünistlerinin temsilcisi Ernst Bettelheim’ın kat
kılarıyla birkaç kez darbe girişimlerinde bulundu. 17 
Nisan 1919’da KPÖ’nün parlamento önünde örgütlediği 
gösteri de Halk M ilisi tarafından bastırıldı. Ancak KPÖ, 
SPÖ’nün yanında ciddi bir güç olmadı ve konseylerde 
etkinlik kuramadı. 1920 seçimlerinde aldığı oyun yüzde
1 ’i geçememesi, bunun göstergesi idi.

SPÖ, 1919 başında yapılan ve SPÖ’nün katılmadığı 
seçimlerden en büyük parti olarak çıktıktan sonra, Hıris
tiyan Sosyal Parti ile koalisyon ortaklığına giderek par- 
lamentarist bir çizgi izledi. Başkanlığı üstlenen Kari Ren
ner öncülüğündeki cumhuriyetçi sağ kanat ile, konsey
lerdeki siyasal faaliyete ağırlık veren Friedrich Adler 
ile Ottb Bauer öncülüğündeki sol kanat, ülkede proletar
yanın ve koşulların devrim için yeterli "olgunlukta”  ol
madığı görüşünü paylaşıyorlardı. SPÖ'nün, Austro- 
Marksizm’itı tip ik ifadesi olan bu nesnelciliğinin Avus-



:>üsyaıısı 
Devrimler

1917 Ekim Devrimi etkisini yalnızca Avrupa’daki 
sosyalist ve sosyal demokrat partiler içindeki sağ ve 

sol kanatlar arasındaki ayrılığı derinleştirerek 
göstermedi. Rus Devrimi'nin hemen ardından serbest 
bırakılan savaş esirlerinin bir kısmı devrim günlerinde 

Bolşevikler’/e eyleme katıldılar. Brest-Litovsk 
Antlaşması’nm ardından ülkelerine dönen esirlerin 

birçoğu artık Bolşevik militanlardı. Macar Komünist 
Partisi'nin önderleri de bunlar arasındaydı. Bela Kun, 
Tibor Szamuely, Andre Rudanskiy, Matlaş Kovacs ve 

Erne Par önderliğindeki Bolşevik partisinin Macarlar 
grubu, Lenin’in desteğiyle savaş esirleri arasında 
devrimin propagandasını yapmak üzere Komünist 
Savaş Esirleri Federasyonu’nu kurmuşlardı. Mayıs 

1918’de federasyonun başkanlığına getirilen Bela Kun, 
sosyalizmle Sosyal Demokrat Partisi'n/n sol kanadının 

etkin olduğu Transilvanya'da tanışmış, esir düştüğü 
Rusya’da devrimci eğitimini tamamlamıştı. Kun ve 

Szamvely burada Szocialist Frrodalom (Sosyalist 
Devrim) adlı bir dergi çıkarıyordu. Fotoğrafta 25 Mayıs 

1919'da Kızıl Meydan'da Lenin ile birlikte görülen 
Szamuely, Komünist Enteransyonal’/n kurulma 

çabalarında yer almıştı.

turya Devrimi'nin önünün Itapanmasının bizzat önemli 
nedenierinden biri oiması bir yana bırakıiırsa; devrimci 
atıiımı güreştiren en önemii iki neden, ülkenin eşitsiz 
gelişimi ve İtilaf’m askerî-dipiomatik diktasıydı. Sanayi
in geliştiği Viyana, Obersteiermark ve yukarı Avustur
ya’nın bazı kesimleri dışında tamamen kırsal ağırlıklı 
olan Avusturya’da muhafazakâr köylülük oldukça güç- 
lüydü. Bauer’ in 1924’de yazdığı gibi, işçi konseylerinin 
tanm ve gıda maddelerinin dağıtımı üzerindeki otoritesi 
nedeniyle proletaryaya iyice düşman kesilen köylüler. 
Haziran 1919’da “ Kızıl Viyana'ya”  düzenledikleri tehdit- 
kâr yürüyüşle önemli bir karşı-devrimci odak olduklarını 
ortaya koymuşlardı. SPÖ’nün sol kanadı, “ olgun olma
yan koşulların”  yarattığı elverişsizliği, kaderini Alman 
işçi sınıfı ve Alman Devrimi ile birleştirerek aşmayı ta
sarlıyordu. Bauer, Avusturya Devrimi ile birleşecek Al
man Devrimi'nin, bütün Avrupa’yı sarsacak, üstelik ge
lişkin sanayi ve demokrasi temellerine sahip bir potansi
yeli olacağını düşünüyordu. Ancak 21 Ekim 1919’da, 
“ Alman-Avusturya Cumhuriyeti”  adını “ Avusturya 
Cumhuriyeti”  olarak değiştiren İtilaf diktası, iki ülkenin 
burjuvazileri arasında olduğu gibi işçi sınıfları arasında
ki işbirliği tasarılarının da önüne dikildi.

Bu koşullarda 1918-1920 döneminde sağ ve sol kanat
larıyla SPÖ’nün stratejisi, Bauer’in “ yavaş devrim”  kav
ramı çerçevesinde oluştu. Burjuvazinin muhafazakâr par
tisiyle hükümet için yaptıkları ittifakı 1924'de Bauer’in 
“ sınıfsal güçler arasındaki dengenin getirdiği bir 
zorunluluk”  teziyle meşrulaştıran SPÖ; gene Austro- 
Marksizm’\n en önemli siyasal teorisyeni Bauer’in “ bur
juva devlet aygıtının proletaryanın bilincini ve gücünü 
geliştirmek için kullanılabileceği”  görüşü doğrultusun
da reformcu bir politika izledi. Toplumsal güvenlik siste
mi kuruldu, sekiz saatlik işgünü kabul edildi ve bazı 
büyük sanayi kuruluşlarında kamulaştırmalar gerçek
leştirildi.

SPÖ'nün “ yavaş devrim”  stratejisi. Alman Devrimi’- 
ne bağlanan umutlar da sönünce, iyice yavaşladı. Halk 
Milisi burjuva profesyonel orduya dönüştü, konseyler 
işlevlerini devlet organlarına devrettiler, ülkedeki dev
rimci dalga söndü. 17 Ekim 1920 seçimlerinde ikinci 
parti durumuna düşen SPÖ, cumhuriyeti kurup yerleş
tirme misyonunu tamamlamış olarak, iktidarı burjuvazi
nin has partisi olan Hıristiyan Sosyal Partl’ye teslim etti.

TANIL BORA

yığınları kendine çekiyor, komünistler silahlı ayaklanmaya hazırlanıyordu. 18 Mart’da Paris 
Komünü’nün yıldönümü büyük mitingler ve grevlerle kutlandı. Csepel’de işçi banliyösünde 
yapılan mitingde tutuklu komünist yöneticilerin salıverilmesi istendi. 20 bin kişi Bela Kun 
için kent merkezine yürüdü.

Demokratik Cumhuriyetin Sonu

19 Mart’ta Uluslararası Müttefik Komisyonu adına Albay Vyx tarafından verilen notada, 
Macaristan ve Romanya arasında kargaşalık patlak vereceği bahanesiyle doğu smınndaki Macar 
birliklerinin geri çekilmesi isteniyor, Debreczen ve Mako bölgelerinin işgal edileceği 
bildiriyordu. Nota, Rumen birliklerinin Macaristan’ın o ana dek hiç işgal edilmemiş 
topraklannda 100 km. ilerlemesini kararlaştınyordu. Böylece 2 milyon Macar, Macaristan 
sınırlan dışında kalacaktı.

Daha sonra Horthy rejiminin başbakanı olan Isrvan Bethien ve muhafazakâr partiler notanın 
kabul edilmesini istediler. Macar devleti Viyana’dan ayrılmış, cumhuriyeti kurmuş ama hâlâ 
temsili bir temele oturmamıştı. Ülke hâlâ üç parti arasmdaki mutabakata dayanan Ulusal 
Meclis tarafından yönetiliyordu. Ancak yaşanan bunalım bu yönetimin meşruiyetini tarnşma 
konusu haline getirmişti. Vyx notası, banş konferansı kararnamesi, müttefik Genel kurmayın 
emirleri ülkede tam bir istikrarsızlık yaratmıştı. Macaristan’ın geleneksel ekonomisi ve cılız 
kapitaUzmi yalnızca komünistlerin önemini kavradıkları bir tarihsel sarsıntı geçiriyordu. Artık 
Bağımsızlık Partisi ve Sosyal Demokrat Parti’nin, yeni M acar‘demokrasisini, Avrupa’nın 
ekonomik-mali-toplumsal ağma onurlu bir taraf olarak sokabilme hayali çökmüş, aksine bu 
proje ülkeyi dağılmanın eşiğine getirmişti. Anık “Ulusal Birlik” imkânsızdı. Karolyi notaya karşı koyabileceli 
tek gücün sosyal demokratlar olduğunu düşünüyordu: “Sadece homojen ve birlik içindeki bir parti 
yığmlann, sendikalann, konseylerin desteğini güvence altına alabilecek olan sosyalisder notaya karşı 
koyabilir.” Ancak, Karolyi’nin haberi olmaksızın, işçi sınıfının devrimci yükselişinin baskısını 
üzerlerinde hisseden sosyal demokratlar, Komünist Partisi’nin önderleriyle görüşmeye başlamıştı bile

21 Mart - Konseyler İktidarı
21 Mart sabahı, Budapeşte sanayi bölgesinin merkezinde Csepel’de fabrika ve kışla temsilcileri 
biraraya gelerek birlikte hareket etmeye karar verdiler; Komünistlerin, demokratik devrimin 
sosyalist devrime dönüştürülmesi istekleri kayıtsız şartsız kabul edildi ve Komünist Partisi 
önderlerinin serbest bırakılması karan alındı. Sol kanadın egemenliğine giren Sosyal Demokrat 
Parti yönetimi ivedi olarak toplandı. Toplantı sürerken bir sosyal demokrat delegasyon 
cezaevindeki komünist yöneticilerle görüşüyordu. Yalnızca yanm saat süren toplantı sonucunda, 
Sosyal Demokratlar Bela Kun’un bütün birleşme koşullannı kabul ettiler. Kun’un üzerinde ısrar 
ettiği koşullardan biri de Komünist Entemasyonal’le yakın ilişki kurulmasıydı. İki parti Macar 
Sosyalist Partisi adıyla tek bir partide birleşiyor; iktidar, işçi, köylü ve asker konseylerine 
devrediliyordu. Zaten fiilen gerçekleşmiş bulunan anlaşma, işçilerin silahlandıniması maddesiyle 
iç pohtikada emperyalizme karşı Sovyet Rusya ile dosduk ve dayanışma ilkelerini içeriyordu.

Üye sayısı bakımından Sosyal Demokrat Parti’nin yirmide biri büyüklüğündeki Komünist 
Partisi’nin  tezlerini program haline getiren anlaşma Sosyal Demokrat Parti yönetimince hemen



onaylandı, iki işçi partisini birleştiren ve Macar Sosyalist Konseyler Cumhuriyeti’ni ilan eden 
bildiri, Merkezi İşçi Konseyi önünde Kunfi tarafindan okundu. Bela Vago parti binasından 
halka yaptığı bir konuşmayla “Proletarya İktidan”nm kurulduğunu bildirdi, İşçi ve askerler 
derhal polisi silahsızlandırıp, siyasal tutuklulan cezaevinden çıkardılar. Askerî garnizonlar ve 
kamu binaları işgal edildi, O akşam Berinkey hükümeti Bela Kun ve arkadaşlanm serbest 
bırakma karan almaktan laşka bir şey yapamadı. Bela Kun Macar Konseyi’nin başkanlığına 
getirildi, Berinkey hükümeti istifa etti, O gece kurulan devrim hükümeti başkanlığına, sosyal 
demokrat sendikacı Sandor Garbai getirildi. Halk komiserleri arasında sosyal demokradar 
çoğunluktaydı. Komünistler bunu yardımcı komiserliklerle dengelemeye çalıştılar. Bela Kun 
dışişleri komiserliğini, Josef Pogany asker konseyi başkanlığını, Karolyi hükümetinin savunma 
bakam Wilmos Böehm Kızılordu başkomutanlığını, metal işçilerinin öncjeri Josef Haubrich, 
Budapeşte komutanlığını, Eugen Varga komulaştırmadan sorumlu halk komiserliğini, György 
Lukâcs eğitim ve kültür komiserliğini, Tibor Szamuely içişleri komiserliğini, Eugen Landler ve 
Matyas Rakosi ticaret komiserliğini üstlendiler,

Lenin ve Macar Devrimi

Sosyal demokratlar ve komünistler arasındaki birlik Lenin tarafindan olumlu karşılandı. Lenin 
devrimin komünist bir çizgide gelişmekte olduğu kanısındaydı, “Macar proletaryası daha 
şimdiden bizi geçmiş görünüyor” diyordu. “Macar işçi yoldaşlar, proletaryanın gerçek 
diktatörlüğü platformunda bütün sosyalistleri birleştirerek dünyaya Sovyet Rusya’dan daha iyi 
bir örnek gösterdiniz” diye sesleniyordu. Macar işçilerine. Ancak Komintem'in 1. Kongresi’nde 
ahnan karar gereği Zinovyev, Macar komünisderinden, Komintem adına, partinin “açıkça 
formüle edilmiş komünist bir program” kabul etmesini ve “Komünist” adını almasını istedi. 
Devrim günlerinde sosyal demokratlarla komünistler arasındaki tartışmalarda önemli bir yer 
tutan bu “ad tartışması” sonucunda partinin "Macar Sosyalist-Komünist İşçi Partisi" adını 
almasıyla çözümlendi.

Devrimci Hükümetin Önlemleri

21 Mart’ta kurulan devrimci hükümetin ilk işi, devrim sırasında harekete geçmiş olan fabrika 
konseylerini yeniden örgütlemek oldu. Fabrika konseylerinin yerine genel oyla seçilen “işçi 
konseyleri” geçirildi. 7-14 Nisan arasında yapılan seçimlerde 18 yaşını doldurmuş kadın-erkek 
bütün yurttaşlar oy kullandılar. Fabrikalar öz-yönetim ilkesince yeniden örgütlendi. İşçilerin, 
fabrikalann mülkiyetinin yaııısıra, yönetimini de kendi ellerine geçirmeleriyle çok daha verimli 
bir üretime girişeceklerine inanılmaktaydı: 26 Mart 1919’da yayınlanan 9 sayılı kararname 
uyannca fabrikalar işin önemine göre, 3-11 kişilik “işçi konseyleri” tarafindan yönetilecekti.
İşçi konseyleri, tek dereceli seçim ve gizli oyla seçiliyordu. Seçmenler diledikleri zaman 
temsilcilerini geri çağınna hakkına sahipti.

Sanayide ademi merkeziyetçilik uygulanırken ticareti denetim altına almak için bakkallar, 
tütüncüler ve eczaneler dışındaki tüm dükkanlar geçici olarak kapatıldı.

Devrimci hükümet 4 Nisan 1919’da çıkardığı bir kararname ile 57 hektardan geniş bütün 
topraklann tazminatsız olarak kamulaştınimasına karar verdi. Böylece tanm nüfusunun yüzde 
48’ini oluşturan küçük toprak sahipleri ve orta köylülük kamulaştırmanın dışında kalıyordu. 
Ancak kamulaştınlan topraklar, topraksız köylülere dağıtümayıp, tanm kooperatiflerinin 
yönetimine verildi. Kooperatiflerin çalışma biçimleri, için kesin kurallar konmadı. Tanm  
Komiserliği’ndeki yetkililer arasında görüş aynlıklan vardı. Eski bir sosyal demokrat olan Jenö 
Hamburger, Kautsky’nin “Tanm Sorunu”ndaki çözümlere bağlı olarak kolektifleştirmeyi devlet 
çiftlikleri kurmak biçiminde anlarken, devrimden önce anarşist propaganda yapmaktan 
tutuklanan, savaş öncesi 75 bin üyeli bir Tanm İşçileri Birliği kurmuş olan Sander Csizmadia, 
bu kooperatifleri, “öz-yönetim” ilkesine dayalı “tanm fabrikalan” gibi düşünüyordu, Macar 
Devrimi yenilgiye uğradığında bile bu konuda hâlâ doyurucu bir çözüme ulaşılamamıştı, 
Tanmda bir başka sorun da nitelikli eleman kıtlığıydı. Bunun çözümü olarak birçok büyük 
çifdikte eski sahipler “yönetici” görevler aldı,

26 Mart’ta yasalar halkçı ve devrimci esaslara göre yeniden düzenlendi: Budapeşte Devrim 
Mahkemesi alınan ekonomik ve siyasal kararlan sabote eden eski rejim yanlılanyla 
uğraşıyordu. 28 Mart’ta konuriann işçilere dağıtılması ve kiralann azaltılmasını öngören bir 
karamame çıkanidı. 29 Mart’ta Demokratik Devrim sırasında gerçekleştirilemeyen bir başka şey 
gerçekleştirildi: Okullar devledeştirildi. Sonuçta cumhuriyetin kurumsal yapısı, konseyler 
temelinde biçimlenen bir demokrasi olarak ortaya çıktı. Köy ve kent konseyleri doğrudan, il 
ve bölge konseyleri dolaylı seçiliyorlardı. Başkentteki merkez konseyi, mahalle konseyleri 
tarafindan atanıyordu. Üst yönetim, il ve bölge konseyleri tarafindan seçilen İşçi, Köylü ve 
Asker Konseyleri Genel Kurulu idi. Genel kurul. Devrim Temsilcileri adını aldı.

Karşı Devrim Kumpanyası

Konseylerle yönetilen Macaristan Cumhuriyeti her yandan düşman güçlerce sanimıştı: Gericilik 
ve sosyalizm düşmanlığı, komşu halklann uluslaşma özlemleriyle birleşiyordu, Paris Banş 
Konferansı’nda birbiriyle çelişmeyen iki ayn siyasal eğilim belirmişti: Bir yanda

LUKÂCS, GYÖRGY  
( 1 8 8 5 -1 9 7 1 )

Marksist estetik aniayışının oluşumuna önemli katkı
ları olan, savunmuş olduğu görüşler nedeniyle kimi dö
nemlerde suçlanan ünlü Macar düşünürü György 
Lukâcs, 13 Nisan 1885’de Budapeşte’de doğdu. Zengin 
bir Yahudi aileye mensuptu. Bankacı olan babasının 
geniş nüfuzu sayesinde iyi bir eğitim gören Lukâcs, 
küçük yaşta yazı yazmaya başladı. 1902’de ilk tiyatro 
eleştirilerini ve oyunlarını kaleme aldığı dönemde Buda
peşte’de Thalia adlı bir tiyatronun kuruluşunu gerçek- 
ieştirenler arasında yeraidı (1904). Aynı yıllarda Buda
peşte’de hukuk öğrenimi gördü. Kuruluşuna katıldığı 
tiyatroda Gorki, Ibsen, Çehov gibi yazarların oyunlarını 
sergiledi, o güne kadar Macaristan’da tiyatronun dışın
da kalmış işçilerin bu sanata ilgisini sağladı. Bu arada 
Huszadik Szâzad (Yirminci Yüzyıl), Szerda (Çarşamba) 
ve Nyugat (Batı) adlı dergilerde yazılar yazan Lukâcs, 
1909’da Budapeşte Üniversitesi’ni bitirerek Berlin ve 
Heidelberg Üniversitelerinde felsefe eğitimini sürdürdü, 
Yeni Kantçı olan Georg Simmel’in derslerini İzledi, Emst 
Bioch ve Max Weber gibi düşünürlerle tanıştı. Ancak 
yine aynı dönemde Marx ve Engels’ in eserlerini oku
muş, anti-kapitalist görüşlerden etkilenmeye başlamış
tı. Bu arada yazmış olduğu Die Theorie des Romans 
(Roman Kuramı) daha çok Hegelci görüşlerin etkisiyle 
kaleme alınmış kitaplarından biri oldu. 1914’te ise Jeie- 
na Brabenko ile evlenen György Lukâcs, Ervin Szabo 
ile Rosa Luxemburg’dan da etkilendi. Sorel’ in anarko- 
sendikaiist görüşlerine ilgi duydu. I. Dünya Savaşı’nın 
sonlarında (20 Kasım 1918) Macaristan Komünist Parti- 
s /’ne girerek, partinin Internationale adlı yayın organını 
yönetti.

1919 yılının başında partinin merkez komitesine giren 
Lukâcs, aynı yılın Mayıs ayında gerçekleştirilen silahlı 
ayaklanmanın örgütleyiclleri arasında yeraidı. Haziran 
ayında ilan edilen Macar Sovyet Cumhuriyeti’nde Bela 
Kun hükümetinde eğitim komiser yardımcılığı yaptı. Cum
huriyetin kısa bir süre sonra çökmesi üzerine başlayan 
terör karşısında Budapeşte’deki parti kadrolarını örgüt
ledi. Ancak sonunda Viyana’ya kaçmak zorunda kaldı. 
Burada İse Avusturya makamları tarafından tutuklana
cak, fakat aralannda Thomas Mann gibi ünlü aydınların 
bulunduğu önde gelen siyaset ve düşün adamlannın 
baskısıyla serbest bırakılacaktı.

Viyana’da bir yandan parti örgütlenme işlerini yürü-



Sosyalist 
Devrimler

Rumen karşı saldırısı 26 Temmuz'da başladı. 28-30 
Temmuz arasında, Rumen ordusu Tizsa'yı aşarak 

Budapeşte üstüne yürümeye başladı. Bela Kun 27 ve 
30 Temmuz'da, önce Moskova'daki Macar 

Büyükelçisi'nden, sonra doğrudan doğruya Lenin'den 
Kızılordu'nun derhal Besarabya’ya girmesini istedi. 

Gece son bir saldırı karan alındı. Komünistler 
Budapeşte'de işçi sınıfının harekete geçirilip yeni bir 
askerî güç oluşturulmasını önerdiler. 1 Ağustos'u 2 
Ağustos'a bağlayan gece "proletaryanın barikatlara 

çıkmasını, egemenliğinden vazgeçmektense ölümü 
yeğlemesini isterdim" diyen Bela Kun ve halk 

komiserlerinin büyük bir kısmı Budapeşte'den 
Viyana'ya hareket ettiler. Karşı koyma düşüncesini 

savunan Tibor Szamuely cephede çarpışırken 
öldürüldü. Ülkede kalarak Komünist Partisi'n/ gizli 

olarak örgütlemek düşüncesini savunan Otto Orvin ve 
György Lukâcs da yurtdışına çıktı 6 Ağustos 1919’da 

Rusya'da Rusya Komünist (B) Partisi Macar seksiyonu 
tarafından oluşturulan Macar Devrimci Komitesi, 

Macaristan’da devrimci faaliyeti sürdürmeye dayalı bir 
programı benimsedi. Ülkede illegal hücre çalışması 

yaparak, uzun yıllar MSPD’nin sol kanadını 
desteklemeye yönelik faaliyet gösterdi. Rumen 

ordusunun Budapeşte’ye girişini, devrimin kapıdışan 
ettiği kontlar, bankerler, toprak sahiplerinin ülkeye 

akın etmesi izledi. Birkaç ay sonra Rumenler 
çekildiklerinde denizi ve donanması olmayan bir 

ülkenin Amirali Horthy, Beyaz ordusuyla Budapeşte’ye 
girerek Rumenlerin yerini aldı.

ten diğer yandan da ulusiararası Icomünist lıarel(etin 
soruniarını içeren yazılar yazdı, Komintern’m 3. Kongre
si için İMosl(ova’ya gittiğinde Lenin’le tanıştı. Bu arada 
1923’te yazmış olduğu ünlü eseri Geschichte und Klas- 
senbewusstsein (Tarih ve Sınıf Bilinci) Komintern çev
relerinde eleştiriye uğradı. Bu yıllarda Macar Devrimi’ne 
ilişkin görüşlerini Blum Tezleri (1928) adı altında dile 
getirdi, Lukâcs, bu görüşlerde Macaristan’da burjuva 
demokratik bir devrimin gerçekleşmesini formüle edi
yordu. 1930’da Moskova’ya giderek Riyazanov ile birlik
te Marx-Engels-Lenin Enstitüsü’nde Marx’in ve diğer 
Marksist önderlerin eserlerinin yayınlanmasında çalıştı. 
Bir yıl sonra yeniden Berlin’e giderek, Brecht ile tanıştı. 
İki yıl sonra da tekrar Moskova’ya dönerek, 1945’e ka
dar burada kalan Lukâcs, bu ve daha önceki dönemde 
iki kez parti merkez komitesinden çıkarıldı. Tarih ve 
Sınıf Bilinci adlı kitabındaki görüşlerinin bir bölümünün 
yanlış olduğunu öne sürdü. Savaşın bitiminde Macaris
tan’a dönerek, parlamentoya girdi ve Macar Bilimler 
Akademisi’ne seçildi. Ancak 1949’da parti tarafından 
yeniden suçlanarak, görüşleri Marksizmden sapma ola
rak nitelendirildi. 1956’da Macar Ayakianması’ndan sonra 
Imre Nagy tarafından kurulan hükümette kültür ba
kanı oldu. Nagy hükümetinin devrilmesinden sonra 
bir süre Romanya'ya sürülen Lukâcs, daha sonra geri 
dönerek Kadar hükümetine destek oldu ve bu yıllarda 
kendini daha çok Marksist estetiğin sorunlarına verdi.

Marx'in yöntemini devrimci diyalektik olarak niteleyen 
Lukâcs, bu kuramın devrimci olması için de teori ile 
pratik arasındaki ayrılığın ortadan kaldırılması gerektiği
ni savunur. Sosyalist kültürün ise ancak klasik burjuva 
gerçekçiliğinin üstüne kurulabileceğini öne süren düşü
nürün estetiğe ilişkin görüşlerinde tarihselci eğilimler 
ağır basar ve bunlar kimi zaman edebî eserin önüne 
geçer.

1948 ve 1955’te Macaristan’da Kossuth, 1970'te ise 
Goethe ödüllerini alan György Lukâcs 4 Haziran 1971 'de 
öMü. Lukâcs’ın başlıca eserieri şunlardır: Die Theorle 
des Romans, 1920 (Roman Teorisi), Geschichte und 
Klassenbewusstsein, 1923 (Tarih ve Sınıf Bilinci), Lenin
1924 (Lenin’in Düşüncesi, Türkçede, 1979), Studies İn 
European Realism (1935, İngilizce, 1964) (Avrupa Ger
çekçiliği, Türkçe) Die Elgenart des Asthetlschen, 1962 
(Estetiğin Özgüllüğü).

Clemenceau’nun Çekoslovak ve Rumen ordulannm desteği ve Sırbistan’da üslenen Macar 
sürgünlerden kurulu Doğu Ordusu’nun saldırısıyla Macar Devrimi’ni zorla ezme eğilimi; öte 
yandan ise ABD, İngiltere ve İtalya’nın temsil ettiği daha ılımlı bir çizgi, Lloyd George, 
Macaristan’ın Müttefik baskısı sonucu Bolşevizmin kollanna atılmasına meydan verilmemesi 
gerektiği düşüncesindeydi. Sonunda ortalama bir yol bulundu. 4-5 Nisan’da Budapeşte’ye 
Müttefik temsilcisi olarak gelen Güney Afrikalı General Smuts, Vyx ültimatomundan daha 
yumuşak öneriler getirdi. Antant, Karolyi yönetimindeki burjuva demokratik cumhuriyete hiçbir 
zaman vermediği bazı ödünleri Bela Kun’un sosyalist hükümetine veriyordu. Macaristan ile 
Romanya arasında tarafsız bir bölge kurulması ve Macaristan sınırlarının kesin olarak 
belirlenmesi öngörülüyordu. Smuts’un iki koşulu vardı: Macar ordusunun harekatım 
durdurması ve dış ülkelerdeki propagandaya son verilmesi.

Smuts’un önerisi reddedilir edilmez Rumen ve Çek saldınsı başladı. 16 Nisan’da Rumen 
birlikleri sınırı geçti. Ay sonunda Çekler, İtalyan birhklerinin kuşattığı bölgelere girdiler, 
Bratislava ve Banska Stanica’yı ele geçirdiler. Rumenlerin Tizsa’yı geçerek Szolnok’u işgal 
etmeleri karşısında Bela Kun telgrafla Lenin’den yardım istedi. Ancak Kızılordu yardıma 
gelebilecek durumda değildi. 1 Mayıs’ta Rumen kuvvetleri Budapeşte’nin yakmlanna kadar 
sokulmuştu. Şehir kuşatılmak üzereydi. Karolyi, Kun’a tutuklulan serbest bırakmasını ve 
görevden çekilmesini önerdi; böylece iktidarda yalnızca sosyal demokrariar kalacak, dolayısıyla 
Antant’m Rumenlere baskı yapması sağlanacaktı. Bu öneriyi destekleyen Kunfi proletarya 
diktatörlüğünün tasfiyesini istedi. Böehm cephede operasyonları durdurma emri verdi. Ancak 
gerçek iktidar başkentdeki büyük sanayi işçilerindeydi. 2 Mayıs’ta Budapeşte İşçi Konseyi 
direnme ve sonuna kadar karşı koyma karan aldı. Devrim kendi gücüne dayanacaktı. Genç 
işçi gönüllüler Devrim Temsilcileri ve İşçi Konseyi’nin çağnsına uyarak yeni Kızılordu 
oluşturdular.

Karşı saldın 5 Mayıs’ta başladı. Rumenler Tizsa’nm karşı yakasına sürüldü. Çekler kuzeyde 
durduruldu ve geri püskürtüldü. Miskolc ve Kosica alındı, Salgatarjan kurtarıldı ve 16 
Haziran’da Eperj’de Slovakya Konseyler Cumhuriyeti ilan edildi. 28 Haziran’da Çek sosyalisti 
Antonin Janousek liderliğinde Devrim Temsilci Meclisi kuruldu. Macar Kızılordusu’nun 
cephedeki başanlan sürerken 7 Haziran’da bir telgrafla Macar hükümetine sorunlann “masa 
başında” çözülmesini öneren Paris Konfreransı başkanı Clemenceau, Slovakya’nm boşaltılması 
karşılığında Rumenlerin işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve Macarlann Banş Konferansına 
katılmasını sağlamaya söz veriyordu. Bela Kun tarafından reddedilen ilk telgrafın ardından 10 
Haziran’da İkincisi geldi. Parti yönetimi bunun üzerine Kızılordu’nun Slovakya’dan çekilmesi 
karannı aldı. Devrim Temsildleri’nde  Tibor Szamuely bu karara karşı çıktı. Böehm ise ordunun 
mücadele arzusunun kınidığmdan sözediyordu. MecUs bir yandan Szamuely’nin “sol” 
muhalefeti, diğer yandan Kunfl’nin önerdiği kapitülasyon çizgisi tartışmalara sahne oldu. 
Sonunda Clemenceau’nun önerileri kabul edildi. Cumhuriyetin kuruluşu onaylandı ve ardından 
Sigmund Kunfi’nin dışlandığı yeni bir Devrim Temsilcileri kuruldu. Hükümet 3 komünist, 5 sol 
sosyal demokrat, 3 merkez ve sağ sosyal demokrattan oluşmuştu.

Devrim Geriliyor

Sınırlardaki savaş kızıştıkça komünist ve sosyal demokratlar arasındaki birlik zayıflıyordu.
Sosyal demokratlann ılımlı unsurlannda giderek gözle görülür hale gelen komünistlerden 
kopma eğiUmi, ordunun ve devletin bazı kilit noktalannı elde tutan bu unsurlann karşı 
devrimci komplolannda somutlaşıyordu. Gramsci’nin “Macar Devrimi’nin Rasputini” olarak 
adlandırdığı Albay Romanelli (21 Mart’tan sonra Budapeşte’den aynimayan tek yabancı askeri



komisyon olan İtalyan Askerî Komisyonu’nun komutanı) hükümet çevreleriyle ve bazı Katolik 
gruplarla ilişki kuruyordu.

Sosyal Demokrat Parti’nin  Haziran Konferansı’nda sağ ve merkez Sosyal Demokratlar, 
komünistlerin tasfiyesi için girişimde bulunmuşlar, hatta, Kun’a karşı bir ayaklanma konusu 
bile görüşülmüştü. Ancak Budapeşte Komutanı Joseph Haubrich’in bu öneriyi desteklemeyi 
reddetmesi üzerine bu girişim bir sonuca ulaşmadan kaldı.

6-8 Haziran’da Transdanubia’daki demiryolu işçileri arasında grevler patlak verdi. İlk önce 
Szombathely’deki demiryolu işçileri ücretlerinin eski yönetimin çıkarttığı “mavi” banknotlarla 
ödenmesi ve temel gereksinimleri için greve gitti. Demiryolu Sendikası lideri, 3. Ordu 
Komutanı, komünist, Dr. Eugen Landler grevlerin yayılmasını önleyemedi. Tam tersine grev 
dalgası Tuna’nın batı yakasım tümüyle kapladığı gibi köylüler arasında da yayıldı. 24  
Haziran’da Budapeşte’de hükümeti devirmeyi amaçlayan Ludovica Akademisi Komplosu patlak 
verdi.

İşçi sınıfı ve halkın ulusal savaşta gösterdiği büyük gayrete karşın teknik donanımın zayıflığı 
nedeniyle askerî akademiler yeniden açılmış ve eski öğrenciler (Kadetler) akademiye 
alınmışlardı. Kısa sürede Ludovica Akademisi karşı devrimci bir üs haline geldi. “Beyaz” 
hükümetle işbirliği içinde hareket eden öğrenciler, Budapeşte Gamizonu’nun desteğini sağlamaya, 
en azından tarafsızlaştırmaya çahştılar. Engels Kışlası’ndan atılan birkaç kurşun komplonun 
işaretim verdi. Komplocular kuzey ve güneydeki haberleşme merkezlerini ele geçirdiler. Ancak 
işçileri komploya dahil etme planı tutmadı. Wolfener tabakhanesi işçileri harekete geçmediler. 
Tuna filosunun isyancılann elindeki üç savaş gemisi “Csuka”, “Maros” ve “Poszony”,
Margherita adasındaki Grand Hoteli, ırmağın sol kıyısındaki Sovyet Evi ve Hükümet Merkezi’ni 
top ateşine tuttu. Güneydeki haberleşme merkezini elde tutan isyancılar. Halk Birliği Komiseri 
Bela Szanto tarafından püskürtüldü. Budapeşte Garnizonu komutanı Joseph Haubrich 

'isyancılann silahlannı teslim etmeleri karşılığında serbest bırakılacaklannı duyurdu.
İsyıncılardan bir kısmı teslim olurken bir kısmı Yugoslavya’ya doğru kaçtı ve yol üzerindeki 
Kalosca ve Dunapaj’da köylüleri isyana teşvik ettiler, isyan, Szamuely’nin birlikleri tarafindan 
bastınldı.

Karşı devrimin siyasal merkezi iki noktada toplanmıştı: Birincisi Kont Bethien çevresinde 
Viyana’da, öbürü, Macarlar için artık ulusal bir simge haline gelmiş olan Kont Mihaly 
Karolyi’nin kuzeni Gyula Karolyi tarafından Arad’da oluşturulan Beyaz Hükümet daha sonra 
Viyana’daki karşı devrimcilerle birleşerek Szeged’e taşındı. Amiral Horthy Sırplar ve İngilizler 
tarafından korunan. Viyana tarafindan finanse edilen ilk ordu birimlerini kurdu.

Askerî Akademi komplosunun ardından Albay Romanelli’nin müdahalesi geldi. İsyancılan 
korumaya çalışan Romanelli’ye, Kun, Macar Cumhuriyetiyle İtalyan arasındaki dostane ilişkilere 
auf yaparak cevap verdiğinde, “Rasputin”, ateşkes anlaşmasının 4. maddesine dayanarak, 
“Macaristan’da meydana gelebilecek sorunlar karşısında galip devletlerin ülkenin içişlerine 
kanşabileceğini, ülke kanunlannı ve hatta Budapeşte ve Macaristan’ın diğer illerinde yetkilileri 
değiştirebileceğini” bildirdi.

Uluslararası Desteğin Yitirilmesi

Devrimin uluslararası desteği de hızla azalıyordu. 1919’un ilk yansında İngiltere’deki işçi 
örgüderi İtilaf devletlerinin Sosyalist Cumhuriyetlere (Sovyet Rusya ve Macaristan) karşı askerî 
müdahalede bulunmasına karşı tavır almıştı. Senati’nin girişimiyle Milano’da gerçekleşen 
uluslararası bir toplantıda Avrupa proleterleri adına Longuet (Fransa), Mac Donald (İngiltere), 
Serrati ve Turati (İtalya) konuşmuşlardı. Avrupa proletaryası Macaristan ve Rusya’ya karşı 
silahlı saldınnın durdurulması, en azından ertelenmesi için, genel siyasal grev hazırlığı 
yapıyordu. Grevleri, savaş malzemelerinin ve askerî birliklerin nakline karşı sabotajlar izledi. 
Macaristan’a yardım sağlayan kuruluşlar Antant kuşatmasını aşmayı başanyorlardı. Ancak grev 
dalgası giderek düştü. Macar Devrimi’nin en karanlık günlerinde, 20-21 Temmuz’da yapılan 
genel grev çağnsı (İskandinavya ve Romanya dışında) cılız birkaç hareketin ötesine geçmedi.

Orta Avrupa’yı kısa bir süre için tutuşturan Macar Devrimi ateşi kısa zamanda tek başına 
kaldı. 9 Mayıs ve 15 Haziran’da Romanya ve Çekoslovakya’daki demiryolu işçileri Macar 
Devrimi ile dayanışmalanm göstermek için greve gittiler. Ancak, Çekoslovakya’da Haziran 
1919’da seçimleri kazanan sosyal demokrat hükümet Tanm Partisi ile birlikte Macarîstan’a 
saldınyı sürdürdü. Kızılordu’nun Ukrayna içlerinden öteye geçememesi, komutan Antonov- 
Ovseyenko’nun Macar Kızılordu birlikleriyle doğrudan ilişki kurmak için harcadığı çabalar 
sonuçsuz kaldı. Petlyurka’nm karşı devrimci Ukrayna birlikleri ve Fransa • tarafından 
silahlandınlan Polonya ordusu, Rumenleri desteklemek için Macarlara karşı harekete geçtiler.

Bela Kun tarafindan Avusturya’ya gönderilen Emst Bettelheim önderliğindeki bir grup 
komünistle birlikte, ateşkes komisyonunun Avusturya ordusunda indirim yapma karanndan 
huzursuz olan askerlerin yardımıyla bir ayaklanma planlamaya Komünist Partisi, komisyonunun, 
karannı son anda geri almasıyla askerlerin desteğinden yoksun kaldı. Halk milisinde hızlı bir 
tasfiyeye girişen hükümet ayaklanmanın Bettelheim dışındaki tüm önderlerini tutuklayıp, kentin

HORTHY, MİKLOS  
(N AG YBA N YA) (1 8 6 8 -1 9 5 7 )

Kurmuş olduğu yönetim sırasında şiddet uygulaya
rak, devrimci güçleri ezen Miklos Hortlıy, 18 Haziran 
1868’de Macaristan’da Kenderes’te doğdu. Aristokrat 
Protestan bir aileye mensup olup, 1882’de Avusturya- 
Macaristan Deniz Harp Akademisi'ne girdi. Yıllarca İmpa
rator Franz Joseph’in yaverliğini yapan Horthy, donan
mada başarılı bir asker olarak ünlendi. Ocak 1918’de 
Avusturya-Macaristan donanmasının komutanlığına ge
tirild i. Savaştan sonra bir süre askeri yaşamdan çekilen 
Horthy, Mart 1919’da Bela Kun hükümetinin devrilme
sinden sonra Macar Sovyet Cumhuriyeti’ne karşı olan 
Macarların kurmuş olduğu hükümette savunma bakanı 
olarak görev aldı. Bu arada devrime karşı olan Macarlar- 
dan oluşan bir ordu toplayarak, başına geçti. Bela Kun’
un devrilmesinden sonra Kasım 1919’da Milli Ordu diye 
adlandırılan Beyaz Ordu’nun başında Budapeşte’ye gir
di. Daha önce Rumen ordusunun işgali altında olan 
başkente giren Horthy, Ocak 1920'de Macaristan Parla- 
mentosu’nun ülkede monarşinin yeniden kurulduğunu 
ilan etmesi üzerine 1 Mart 1920’de kral naibiiğine getirildi.

Krala bağlı olmasına rağmen sürgünde bulunan IV. 
Kâroly’nin tahta çıkmasını engelleyerek, kendi yöneti
mini pekiştirdi. Bu arada Macaristan 1920’de imzalanan 
Trianon Antlaşması’yia birlikte topraklarının önemli bir 
bölümünü kaybetmişti.

Bir süre ülke yönetimini Kont İstvan Bethien’e bırakan 
Horthy, ülkede sosyalistlere ve Yahudilere uygulanan 
amansız terörün planlayıcısı ve bu süre içinde binlerce 
kişinin ölümüne neden olan şiddet politikasının da baş 
mimarı oldu. 1927’de faşist İtalya ile dostluk anlaşması 
imzaladı, Nazi Aimanyasının baş destekçisi oldu. 1931’de 
istifa eden istvan Bethien'in yerine atamış olduğu Yahu
di düşmanı ve bir Nazi olan Gyula Gömt>ös döneminde 
ülkedeki baskı ve terör daha da arttı. Bu arada Alman
ya’nın desteğiyle Güney Slovakya’yı Macaristan toprak
larına kattı.

II. Dünya Savaşı başlarında Hitier’le birlikte savaşa 
girmeye çekinen ve Macaristan’ın tarafsız olduğunu öne 
süren Horthy, daha sonra Sovyetler Birllği’ne karşı Al
manya ile ittifak kurarak, aynı saflarda savaşa katıldı. 
Bu arada 1944’te Nazilerin Macaristan’ı işgal etmesin
den sonra Sovyetler ile ateşkes imzalamak istediyse 
de; Naziier bunu affetmedi ve kendisini tutuklayıp, Al
manya'ya götürdü.

Savaşın sona ermesinden sonra Müttefikler tarafın
dan kurtarılan, Horthy’nin Portekiz'e gitmesine izin ve
rildi. Öldüğü tarih olan 9 Şubat 1957’ye kadar Portekiz’
de yaşayan Horthy’nin burada yazdığı hatıralan daha 

.sonra yayınlanmıştır.



Sosyalist 
Devrimlei

\

Macar Konseyler Cumhuriyeti, Çekler, Rumenler 
Yugoslavlar vs. tarafından tehdit edilirken ve 

saldırılara maruz kalırken, Macak Kızılordusu işçi 
gönüllülerinde katılımıyla hızla güçlenmekteydi. 

Bereney'nin Silah Başına adh afişi Macar 
komünistlerinin direniş çağrısını içeriyor. Peşti Naplö 

gazetesinde çıkan afişte ise devrimci asker halkı 
devrimci savaşa çağnyor (altta).

önemli noktalarını denetim altına aldı. Ertesi gün bir grup gösterici cezaevini basıp tutuklulan 
kurtarmak istediyse de polisin açtığı ateş sonucu 20 kişi öldü ve kaçırma girişimi 
başarısızlığa uğradı. Devrim uluslararası destek şansını hemen hemen tümüyle yitirmişti.

Konseyler Cumhuriyetinin Düşüşü
Clemenceau’nun önerisinin kabulü, ordu sailannda moral bozukluğu yaratmıştı. Slovakya’nm 
boşaltılmasıyla birlikte bölgeye giren Çek birlikleri Slovakya Konseyler Cumhuriyeti’ni yerle biı 
etti. Romanya ise işgal ettiği topraklardan çıkmayacağını bildirdi. Ardından Clemenceau İtilaf 
devletlerinin komünist bir hükümetle görüşme masasına oturmayacağını ilan etti. Bu durum 
karşısında Boehm ve Stromfeld komutanlıktan istifa ettiler. İşçi erlerin birçoğu Kızılordu’dan 
aynhp evlerine döndüler. Özellikle sağ-sosyal demokratlann denedediği birliklerin bir kısmı 
Beyaz saflara geçti, bir kısmı ise savaşmayı reddetti. 11 Temmuz’da Bela Kun Paris’ten, 
Tibisco’nun doğusundaki Rumen birliklerinin çekilmesini istedi. İsteği reddedildi. Hiçbir siyasal 
ya da askerî başan şansı olmamasına karşın, Kızılordu 20 Temmuz’da Tibisco’ya saldın emri 
aldı. Oysa bu arada Viyana’daki müttefik kuvvetlerin kısa sûrede Bükreş’e kadar gelişen 
saldınlan başlamıştı. 24 Temmuz’da Kızılordu’nun son saldınsı da kısa sürede durduruldu. 
Devrim Temsilcileri 1 Ağustos’ta istifa ettiler. Budapeşte İşçi Konseyi ile bağlantı kuruldu ve 
sosyal demokrat-komünist hükümet yerini sağ-sol demokrat Gyula Peidl’in yönetimindeki 
hükümete bıraktı. Macar Sosyal Demokrat Partisi, 24 Ağustos’ta, 1903 Programı temelinde 
yeniden kuruldu. Macar Sosyal Demokrasisi, Arahk 1921’de hükümetle bir “pakt” imzalayarak 
CBethIen-Peyer Paktı), kırsal kesimde ve memurlar arasında propagandadan teragat koşuluyla 
şehirlerde serbestçe faaliyet gösterme “hakkı” elde edeceği pazarlıklar yapacak kadar ilkesizleşecekti

Rumen ordusu Budapeşteye kolayca girdi ve yerini bir müddet sonra Horthy’ye bıraktı. 1 Mart 1920’dı 
Beyaz terörün karanlık günlerinde seçilen “Millet Meclisi” Horthy’yi kralı olmayan bir ülkeye kral naibi v( 
başkomutan olarak atadı. Beyaz terör anti-Bolşevik, anti-semitik pogromlarla, yenilgiden devrime 
monarşiden cumhuriyete, ancien regime’den (Eski Düzen) komüne hızla geçen Macaristan’a 
karşı devrimin dehşetini getirdi. Savaş içinde sürekli karşı devrimci eylemlerle geçen devrim 
günlerinin (cephelerdeki kayıplar dışında) ölü sayısı 734 iken, Beyaz terör 5 bin can aldı.

Ulusal düzeyde başarıya ulaşmış Macar Devrimi, uluslararası sermayenin silahlı güçlerince, 
uluslararası sınıf dengelerindeki göreli zayıflık nedeniyle yenilgiye uğratılmıştı.
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K ara r V a k ti
SPARTAKÛS

Spartaküs'ün, Aralık 1917'de Berlin'de illegal 
olarak dağıttığı bildiri.

işçiler!

Rusya'da valttin geldiğini biidiren çanlar çaidı. Dünya 
ırihinde iil( itez proieter i<itleier, siyasai iirtidarı üstlen- 
lelc için girişimde bulundular. Şimdi Rus proleterleri, 
öylülerle beraber, benzersiz bir i<ahramanlıkia, hiçbir 
!dal(âr1ıictan ioçınmadan, ionlannt esirgemel<sizin, dev
it üzerinde elde ettikleri egemenliği ayakta tutmak ve 
sğlamlaştırmak İçin çaba harcıyorlar. Peşinde koştuk- 
in  hedef, ikilidir:

Halkların katline son.

Sosyalizmin gerçekleştirilmesine İlk adım.

Her yönden dağlar gibi güçlük, direnç ve tehlikelerle 
evriliier. Üike içinde Rus burjuvazisinin ve Junkerieri- 
In öfkeli direnişi, gericiliğin açık sabotajları, açlık, yok- 
ulluk ve devlet aygıtının parçalanmışlığıyla uğraşırken, 
liman işçilerinin elinde devrimci Rusya’ya karşı yöne- 
en Alman topları ve makineli tüfekleri de kapılarına 
ayınmış durumda. Petersburg ve Moskova’da Rus iş- 
ileri insanlığın yüksek hedefleri için boğuşurken, Al
lan işçileri Alman emperyalizminin emrinde, Rus top- 
aklannda köleciliğin bekçiliğini yapıyorlar.

Katledilen halkların çığlıktan ve felaketinin arasından, 
us işçilerinin dünya proletaryasına haykırışı yüksell
er: Savaş bitsin, ateşkes ve barış yapılsınl Peters- 
lurg’daki devrimci hükümet savaşa katılan bütün halk
ın  derhal barış görüşmelerini başlatma çağrısında bu- 
ündu. Beriin’deki Junker hükümeti bu çağrıyı kabul 
tti. Ve şimdi Rusya ve Atmanya'nın temsilcileri arasın
la, nihai barış için anlaşmayı sağlamaya yönelik ateş- 
es görüşmeleri yürütülüyor.

Alman işçileri! Alman proletaryası içinde karar anı 
raklaşmakta. Tetikte olun! Çünkü Alman hükümeti, bu 
lörüşmelerle. Alman halkının gözünü boyamayı, haik 
[atiiamının sefalet ve acılarını artırmayı amaçlıyor.

Hükümet ve Alman emperyalistleri, şimdi eski hedef- 
erlne yeni araçlarla ulaşmaya çalışıyoriar. Ulusların kendi 
kaderiertni tayin hakkı maskesi altında, işgal altındaki 
^us eyaletlerinde cüce devletler oluşturmak nlyetinde- 
er; istedikleri, kuruluşları salt görünüşte kalan ve Al- 
Tian "kurtancılarına”  siyasai ve İktisadi olarak bağımsız 
(alan bu devletlerin, Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın 
Mnçelerini dünya savaşı kapanından kurtarmalarından 
ionra çıkacak İlk fırsatta yutuiabilecek durumda kalma- 
andır.

Alman hükümetinin hedefi, ulusların kendi kaderini 
'ayin hakkı maskesiyle beceriksizce gizlemeye çalıştık- 
lan örtülü bir İşgaldir.

'işçiler! Emperyalizmin bu halnane planlarını bozmak, 
sizin elinizdedir. Bizim görevimiz, Alman hükümetinin 
ımaçiadığı bu kısmi barışı, irademiz, eylem gücümüz 
te mücadelemizle genel bir barışa dönüştürmektir.

Banş, aksi takdirde kaos ve kan deryası İçinde i>oğu- 
iacak olan Rus Devrimi için yaşamsal bir meseledir. 
IVncak, Rus işçileri büyük kahramanlıklarıyla tek başlan- 
u  savaşa son veremez ve genel bir banşı getiremezler. 
Onlar bunun farkındadıriar ve bunun bilinciyle, derhal
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a l i  jıc cin Cpffr bftuljnılcıı İitınıjtuövu& lyuıftv c  u’ ıjt bubuı.1) 
ani ja h ı ur.b îo q  iftrc' otjvnllırt;cu '2LliTİi.ıııavıi .ıjicıı motbcn.

"il(\ muKlc ilirc ‘i 'm t ı it f l . :—' lo

Arbeiter!
Auf zum Protest

gegen das Schand-Urteil im Prozefi Liebknecht!

Auf zum Kampf
gegen die forfsetzung des Krieges!

GenugdesVöil<ermordens!GenugdesHungerns!

LaBt die Arbeit ruhen! 

Wie ein Mann verlaBt die W erk- 

stâtten und Fabriken!

Mann der Arbeit aufgewachi! 
Und erkcnne deine Machl!
Atle Râder stehcn stili,

’ Wenti dela ttarker Arm es will.

üstte: Rosa Luxemburg ve Kari Liebcknecht 
önderliğindeki Alman enternasyonalistlerinin aylık yayın 
organı Die internationaie’nın ilk sayfası. Ortada: Savaş 
karşıtı propagandadan ötürü tutuklanan Liebknecht ve 

Alman komünistleri kürek cezası çekerken. Altta: 
Liebknecht’in sertıest bırakılması için işçileri gösteri 

yapmaya çağıran bir duvar ilanı.

ateşkes İçin yaptıkları çağrıda Alman proletaryasına şu 
imdat çığlığını ve uyarıyı yöneltmektedirler:

“ Almanya, Avusturya-Macaristan, Türkiye ve Bulga
ristan’daki emekçi kitlelere sesleniyoruz. Halklar arasın
da, bütün halkların iktisadi yaşamınm ve kültürünün 
özgürce gelişmesini gözetecek gerçek bir barış yapıl
masını öneriyoruz. Böyle bir barışa ancak devrimci kitle
lerin emperyalist planlara ve işgalci eğilimlere karşı t>e- 
raberce verecekleri doğrudan ve kanlı bir mücadeleyle 
erişilebilir.”

Bu çağrı Alman işçilerinin kulaklarında hiç iz bırakma
dan yankılanacak mı? Almanya Avrupa'da gericiliğin 
tek dayanağı olarak mı kalacak? Rusya’da haik zincirie- 
rini koparmışken, Almanya’da yarı-mutlakiyetçillk, Jun- 
keriik ve savaş tahrikçiliği kısıtsızca egemenliğini sür
dürecek mi?

Eğer dün bir Çarlık olan Rusya bugün sosyalist işçile
rin egemenliğindeki bir cumhuriyet olduysa, Almanya'
da da durum değişmeli demektir. Ancak tüm savaş sa
nayiini durduracak kitlesel mücadeleyle, kitlelerin aya
ğa kalkışıyla, kitle grevleriyle, ancak devrimle ve Alman
ya’da işçi sınıfının halk cumhuriyetini kurmasıyla halkla
rın katline son verilebilecek ve genel barışa ulaşılabile
cektir. Rus Devrimi de ancak böyle kurtarılabilir.

Biz, Alman işçileri, ancak bu hedefler uğruna açıkça 
mücadeleye başlarsak Fransız, Ingiliz ve Italyan işçile
rinden de aynısını talep etme ve t>ekleme hakkına sahip 
olabiliriz. Fazla da beklememiz gerekmeyecektir. Yeter 
ki Alman işçileri Rus örneğini izleyerek mücadelenin 
başına geçsinler; uluslararası sosyalizmin mücadele slo
ganı, “ Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!” , çok ya
kında gerçeğin kendisi olacaktır.

Daha fazla tereddüt etmeyin. Alman işçileri! Alman 
proletaryası için karar vakti geldi! Haydi, ekmek, barış 
özgüriük için mücadeleye!

Savaş bitsin! Hükümet yıkılsın!

Yaşasın İşçilerin kitlesel mücadelesi!

Yaşasın sosyalizm! •

K u rt Misner 7  Kasım 1 9 1 8  
Geeesig B avyera  

Cum huriyetini İla n  Ediyor

Alman Devrimi'nin İlk devlet başkanı Kurt 
Eisner’in resmî bildirisi.

Münih halkı!

Alman halkının başına gelip çatan korkunç kader, 
Münih işçi ve askerlerini önemli bir harekete yöneltti. 
Geçici bir İşçi, asker ve köylü konseyi, 7 Kasım’ı 8 
Kasım’a bağlayan gece mecliste kuruldu.

Bavyera şu andan itibaren bağımsız bir devlettir.

Kitlelerin yönetimine dayanan bir halk yönetimi, der
hal belirienmelidir.

Tüm reşit kadın ve erkeklerin seçme hakkının bulun
duğu bir m illi kongre oluşturulmalı ve en kısa zamanda 
toplanmalıdır.

Yeni bir zaman başlıyor.
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Bavyera Almanya'yı Milletler CemiyetI'ne hazırlayacak.

Demokratik ve sosyal Bavyera Cumhuriyeti, Alman
ya’da onu herşeyden koruyacak bir barışı yaratacak 
manevi güce sahiptir.

Düşman güçler sınırları basmadan ya da geçici ateş
kesin ardından hareketsiz kalan Alman kıtalarını kaosa 
sürüklemeden önce olayların gidişatına ağır sarsıntılara 
yol açmayacak bir biçimde yön vermek için acilen bir 
halk yönetiminin kurulması, bunun İçin de şu anki devri
min yapılması gerekiyordu.

İşçi, asker ve köylü konseyi düzeni sağlayacak, zor
balık ve benzeri hareketler derhal bastınlacaktır. Bireyin 
ve mülkün güvenliği korunmaktadır.

Kışlalarda askerler, asker konseyleri aracılığıyla ken
dilerini yönetecek ve disiplini koruyacaklardır. Değişen 
zamanın gereklerine karşı olmayan subaylar görevlerine 
devam etmeliler.

Tüm halkın yaratıcı, güçlü yardımını bekliyoruz. Yeni 
özgürlüğe her işçi hoşgelmiştirl Bütün memurlar görev
lerinde kalacaklar. Temel sosyal ve politik reformlar 
çok kısa zamanda yürürlüğe girecektir.

Köylüler kentlere erzak sağlanmasından sorumludur. 
Taşra ve şehir arasındaki eski karşıtlık kaybolacaktır. 
Erzak değiş tokuşu rasyonel olarak düzenlenecektir.

Münihli işçi ve vatandaşlar! Kaderin bu zor günlerinde 
kendini hazırlayan büyük ve kudretl-ye güvenin.

Kaçınılmaz değişimin, çabuk, kolay - e barışçı yoldan 
başarılmasında hepiniz yardımcı olun.

Bu anlamsız, vahşi cinayetler zamanında biz, kan dök
mekten tiksiniyoruz. Her insan yaşamı kutsal olmalıdır.

Sükûnetinizi koruyun ve yeni bir dünyanın yaratılma
sına katkıda bulunun.

Sosyalistlerin arasındaki kardeş kavgası Bavyera için 
bitmiştir. Şimdi inşa edilmiş olan devrimci temeller üze
rinde birlik ve beraberliğe geri dönecektir.

Yaşasın Bavyera Cumhuriyeti!

Yaşasın barış!

Yaşasın çalışanların güçlü emeği!

Münih, diyet meclisi, 7 Kasım 1918 gecesi 
İşçiler, Askerler ve Köylüler Konseyi 
İlk Başkan: Kurt Eisner 
“ Münchener Post”  8 Kasım 1918 •

Spartalcüs'tfff İs f i ve  
Askertere Çağnsı

Spartaküs'ün 8 Kasım 1918’de Kari Liebknecht 
ve Ernst Meyer’in imzalarıyla yayınladığı çağrı.

İşçiler ve Askerleri

Şimdi sıra sizde. Uzun süre sabrettikten ve sessiz 
günlerden sonra eylem sırası size geldi. Şu saatlerde 
bütün dünyanın gözünün sizde olduğunıt ve dünyanın 
kaderini ellerinizde tuttuğunuzu söylemek, abartma ol
maz.

İşçiler ve askerler! Eylem anının gelip çattığı bu anda 
artık geri durmak olmaz. Dört yıl boyunca hükümete 
kihyalık eden, geçtiğimiz haftalarda her gün sizl “ halk 
hükümeti” , parlamentonun kurulması ve başka yalan- 
dolanlarla oyalamış olan aynı “ sosyalistler", şimdi mü
cadelenizi zayıflatmak, hareketi bölmek için her şeyleri
ni ortaya koyuyorlar.
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Üstte: Spartakistler'/n sosyalist devrim çağrısı. Altta: 
sırada Kari Uebknecht’in başkanlığında yapılan 

toplantıda Spartakistlerin ayaklanma karan alışlarını 
temsil eden bir gravür.

İşçiler ve askerler! Kiel, Hamburg, Bremen, Lübeck, 
Rostock, Flensburg, Hannover, Magdeburg, Brauns
chweig, Münih ve Stuttgart’takI yoldaşlarınızın ve arka
daşlarınızın başardıkarını siz de başaracaksınız. Çünkü 
oradaki kardeşlerinizin zaferi, tüm dünya proletaryası
nın başarısı, sizin elde edeceklerinize, sizin başarılarını
zın dayanıklılığına bağlıdır.

Askerler! Donanmadaki arkadaşlarınız gibi hareket 
edin. İşçi kardeşlerinizle birleşin. Sizi kardeşlerinize karşı 
kullanmalarına izin vermeyin, subayların emirlerine uy
mayın, özgürlük savaşçılarına ateş etmeyin.

İşçiler ve askerler! Mücadelenizin ilk hedefleri şunlar 
olmalıdır:

1- Bütün sivil ve askerî mahpusların salıverilmesi.

2- Tekil devletlerin dağıtılarak hanedanların tasfiyesi.

3- İşçi ve Asker Konseylerl’nin oluşturularak, bunlar 
için bütün fabrika ve birliklerde delege seçimlerinin ya
pılması.

4- Derhal diğer Alman İşçi ve Asker Konseyleri'yle 
ilişkiye geçilmesi.

5. Yönetimi İşçi ve Asker Konseyieri’nin üstlenmesi.

6. Derhal Enternasyonal proletaryayla, özellikle Rus 
İşçi Cumhuriyeti’yle ilişki kurulması.

İşçiler ve askerler! Güçlü olduğunuzu, iktidarı kullanı
labilecek kadar akıllı olduğunuzu gösterin.

Yaşasın sosyalist cumhuriyet!

Yaşasın Enternasyonal! •

B erlin 'd e  G enel G rev

Saltık filosunun isyanını çeşitli şehirlerde 
ayaklanmalar izledi, işçi ve Asker Konseyleri 
kuruldu. 9 Kasım’da Berlin’deki konsey genel 

grev ilan etti.

Genel Grev!

Berlin İşçi ve Asker Konseyi genel grev karan almıştır. 
Tüm işletmeler durmuştur. Halkın gerekli ihtiyaçlan sağ
lanacaktır.

Garnizonun büyük bölümü, silah ve toplarla İşçi ve 
Asker Konseyi’nin emrine hazır durumdadır.

Hareket, Alman Sosyal Demokrat Partisi ve Bağımsız 
Alman Sosyai Demokrat Partisi tarafından birlikte yöne
tilecektir.

İşçiler, askerler, sükûnet ve düzeni sağlamaya çalışın. 

Yaşasın Sosyal Cumhuriyet!

İşçi ve Asker Konseyi •

Spartaküs Grubunun Berlinli 
İş t i ve  A skerlere Çağrısı

Spartaküs grubu genel grev ilanının ertesi günü,
10 Kasım'da bir çağrı yayınladı.

Kazandığınız gücü koruyun!

Güvensizlik birinci demokratik meziyettir.

Kızıl bayrak Berlin’ in üzerinde dalgalanıyor! Onurlu 
bir şekilde, proletarya ve askerlerin iktidarı ele geçirdiği 
şehirlerin safında yer alınız. Dünya sizin sorunlarınızı 
çözüp çözemeyeceğimizi izlediği gibi, nasıl çözdüğü
müzü de görecek. Sosyalist devrimci bir programın uy
gulanmasında tüm görev size kalıyor. Hohenzollen hane
danından birkaç kişinin istifasıyla bu iş olmaz. Hele hükümet 
teki birkaç sosyalistin gittikçe daha tepelere tırmanma
sıyla hiç olmaz. Onlar dört sene boyunca burjuvaziyi 
desteklediler ve bunu sürdürmekten başka birşey yapa
mazlar. Bakanlık koltuklarında otururken sizi yönetebi
leceklerini sananlara güvenmeyin. Görevlerin yukardan 
aşağı tekrar dağıtılması değil, kuvvetin aşağıdan yukarı 
yeniden düzenlenmesi. Kazanmak için uğraştığınız gü
cün ellerinizin arasında kaymasına İzin vermeyin ve onu 
amacınız için kullanın. Amacınız, dünya emperyalizmini 
karşısına alan proleter sosyalist bir barışın yerleşmesini 
ve toplumun sosyalist dönüşümünü sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için herşeyden önce, Berlin prole
taryasının aşağıdaki talepleri azim ve mücadele arzu
suyla izlemesi gerektiği anlatılmalı:

1. Bütün polis teşkilatının ve yeni düzen taraftan ol
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mayan tüm subayların silahsızlandırılması; halkın silah
landırılması; tüm işçi ve askerler silahlarını muhafaza 
edecelderdir.

2. Bütün sivil ve askeri makamların ve karargahların 
işçi ve asker konseyinin güvenilir adamları tarafından 
ele geçirilmesi.

3. Tüm silah ve cephanelerin, aynı zamanda silah 
üretim fabrikalarının işçi ve asker konseyine devredil
mesi.

4. İşçi ve Asker Konseyi’nin tüm trafik araçlarını kont
rolü.

5. Askeri mahkemelerin feshi, İşçi ve Asker Konseyi’
nin gözetimi altında ordudaki körü körüne itaatin yerini 
askerlerin kendi istekleri ile kurdukları bir disipline bı
rakması.

6. İmparatorluk meclisinin, hükümetinin ve tüm parla
mentoların ortadan kaldırılması; yönetimin, imparator
luk işçi ve asker konseyi kurulana dek Berlin İşçi ve 
Asker Konseyi tarafından ele alınması.

7. Yalnızca kanun koyma ve idare görevlerini ellerinde 
bulunduran işçi ve asker konseylerinin tüm Almanya’da 
seçilmesi. Seçimlere, şehir ve taşradaki tüm yetişkin 
çalışan haik, cinsiyet gözetmeksizin katılacaktır.

8. Tüm hanedan ve eyaletlerin ortadan kaldırılması; 
sloganımız bir sosyalist Almanya Cumhuriyetidir.

9. Almanya’daki tüm işçi ve asker konseyleri ve ya
bancı, sosyalist kardeş partileri ile bağlantının derhal 
kurulması.

10. Rus elçiliğinin Berlin’e derhal geri çağrılması.

İşçiler ve Askerler!

Bin yıllık bir uşaklık sona eriyor; Bir savaşın hesapsız 
acılanndan şimdi yeni bir özgürlük yükseliyor. Scheide- 
mann'lar, iktidar sosyalistleri dört yıl boyunca sizi bir 
savaş korkusu ile avladılar. Size, sadece emperyalizmin 
kaba çapulculuğu anlamına gelen, “ anavatan”  savun
ması gereğinden söz edip durdular. Alman emperyaliz
minin yıkıldığı şu günlerde, onlar burjuvaziyi ve kurtarı
lacak neyi varsa onu kurtarmak için, kitlelerin devrimci 
enerjisini boğmaya çalışıyorlar.

Artık hiçbir Scheidemann iktidarda olamaz. Hükümet
teki sosyalistlerle aynı iktidarda yanyana yer alınamaz. 
Sîzlere dört yıldır ihanet edenlerle ortaklık olmaz.

Kapitalizm ve onun ajanları ile hiçbir zaman!

Yaşasın devrim!

Yaşasın Enternasyonal! •

Ulusal Me€İis Üzerine
ROSA LUXEMBURG

Rosa Luxemburg'un, Die Rote Fahne’de (Kızıl 
Bayrak) 20 Kasım 1918'de yayınlanan yazısından.

Tarihin gündeme getirdiği soru şu: Burjuva demokra
sisi mİ, sosyalist demokrasi mİ? Çünkü, proletarya dik
tatörlüğü, sosyalist anlamda demokrasidir. Proletarya 
diktatörlüğü, kapitalizmin ajanlarının bilinçli olarak tah
rif ederek sundukları gibi bombalar, darbeler, çatışma
lar, “ anarşi”  demek değil; sosyalizmin gerçekleştiril
mesi ve kapitalist sınıfın mülksüzieştiriimesi için bütün 
siyasai iktidar araçlarının, proletaryanın devrimci ço
ğunluğunun isteği ve iradesi doğrultusunda, yani sos
yalist demokrasinin ruhuna uygun olarak kullanılması
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üstte; Spartakistler’/n önderlerinden Franz Mehring. 
Ortada: Frankfurt'taki sosyalist partilerin gericiliğe 

karşı ortak imzalı çağrısı. Altta: Rosa Luxemburg ve 
Karl Liebknecht devrim günlerinde.

demektir.

Proletaryanın çoğunluğunun bilinçli İradesi ve bilinçli 
eylemi olmadan sosyalizm olmaz. Bu bilinci keskinleş
tirmek, bu iradeyi çelikleştirmek, bu eylemi örgütlemek 
için bir sınıf organı gereklidir: Şehirde ve kırda proleter
lerin oluşturacağı parlamento. Böylesl bir temsili işçi 
heyetinin toplanması çağrısı l>aşlıbaşma sınıf mücade
lesinin yeni bir atağı, burjuva toplumunun tarihsel geç
mişiyle bağın koparılması, proleter halk kitlelerinin sil
kinmesi için muazzam bir girişim, kapitalizme karşı açık
tan ve ilk savaş ilanı demektir.

Kaçmak yok, ard anlamlar aramak yok - zarlar atılmalı
dır. Parlamento eblehliği dün bir zaaftı, bugün ikiyüzlü
lük, yarın ise sosyalizme ihanet olacaktır. (...) •

Spartakûs'efen Bağımsız 
Sosyal Demokrat Parti'ye 

Çağn
W ILHELM PIECK

Spartakûs Birliği'n'm, Bağımsız Sosyal Demokrat
Parti’ye (USPD) 22 Aralık 1918’de çıkardığı çağrı.

USPD yönetimine.

Değerli yoldaşlar!

üSPD’nin mevcut konumu, savunulabilir bir konum 
değildir. Resmi organlarınız, giderek daha açıkça, hain 
çoğunluk politikasına kayıyorlar.

“ Ulusal Meclis mi. Konseyler sistemi mi?”  meselesin
de çoğunlukla iyi bir sınav vermediler veya proletarya
nın yaşamsal çıkarlarına kabaca karşı geldiler.

Konseyler Kongresl’nde USPD'nin önde gelen üyeleri 
açıkça karşı devrimci politikayla İttifak yaptılar.

“ Sosyalist”  hükümetin kapitalist sınıf egemenliğinin 
yeniden kurularak muhafazasına yönelik çalışmalarına; 
6 Aralık’taki karşı devrimci darbenin akıttığı kanlara; 
Konseyler Kongresi’nin USPD üyelerinin önemli rol oy
nadığı gerici kararlarına; Merkez Konsey’in kuklalaştırıl- 
masına rağmen USPD temsilcileri Ebert-Scheidemann 
kabinesinde kaldılar.

USPD parti yönetiminin çabalarıyla, gelecek seçimler
de çoğunluk sosyalistleriyle USPD’nin açık veya yarı 
açık koalisyonunun yolu yapıldı. Birçok yerde, USPD'
nin biçimsel olarak da çoğunluk sosyalistleri içinde eri
mesi süreci yürürlükte.

l/SPO’nIn resmî organı olan Die Freiheit (Özgürlük) 
her gün karanlık bir biçimde egemen kliğin yoz sistemi
ni ve partinin çizgisinin bulanıklaşarak bataklığa saplan
masını destekliyor.

USPD, sınıf bilincine sahip işçiler arasında alay konu
su haline geldi.

Bu duruma daha fazla katlanılamaz.

Partinin geleceğini belirleme görevi birtakım küçük 
vekillerin değil, yoldaşlar kitlesinindir.

Bu duruma bir son vermek için, çoktan partinin olağa
nüstü kongresinin toplanması gerekirdi. Ancak bunun 
için giderek artarak yükseltilen talepler parti organlan 
tarafından pervasızca hiçe sayıldı. Parti yönetimi, so
rumluluğunu yadsıyan tavır ve düzenlemeleriyle dev
rimci İşçi hareketinin moralini bozmayı sürdürüyor. USPD 
bu parti yönetiminin elinde karşı devrimin dayanağı hali
ne gelmiştir.

Biz, USPD'nin bu sonuçlara yolaçan resmî politikasıy-
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la an be an, kararlılıkla mücadele ettik. Partide geniş 
çevreler, böylelikle proleter devrimci politikaya kazanıl
dılar ve ilkesizliğin sinsi zehirinden korunmuş oldular.

Şimdi ise, partinin bütün olarak ve kamuoyu önünde 
karannı vermesi, tercihini yapması gerekiyor.

En geç Aralık sonunda parti kongresinin toplanarak 
kararlı proleter devrimci politikanın yürürlüğe sokulma
sını devrime ve sosyalizme ihanet eden veya bu ihanete 
suç ortaklığı yapan parti üyelerinin yargılanmasını, bir 
kez daha USPD yönetimine acil talebimiz olarak yönelti
yoruz.

21 Araiık’a kadar cevabınızı bekliyoruz. •

Spartaküs Birliği'nln 
Program ı

Spartaküs’ün Rosa Luxemburg tarafından yazılan 
ve Alman Komünist Partisi'mn (KPD) 30 Aralık 

1918-1 Ocak 1919’da yapılan kuruluş kongresinde 
kabul edilen programından...

9 Kasım'da Almanya’da işçiler ve askerler eski rejimi 
yıktılar. Prusya kılıçlarının kanlı dünya egemenliği heze
yanı Fransa’daki savaş meydanlarında söndü. Dünyayı 
ateşe veren ve Almanya'yı kan denizine sürükleyen hay
dut çetesinin dağarcığında artık bir şey kalmadı. Bu 
doymak bilmez aygıtın hizmetinde dört yıldır kültürel 
sorumluluğunu, onur duygusunu ve insanlığını unut
muş olan ve bütün utanç verici işlerde suiistimal edilen 
kandırılmış halk, tam uçurumun kenarındayken, dört 
yıl dona kaldıktan sonra uyandı.

9 Kasım’da Alman proletaryası, utanç verici boyundu
ruğunu atmak için ayağa kalktı. Hohenzoilern hanedanı 
kovuldu, işçi ve asker konseyleri kuruldu. (..)

Dünya savaşı toplumun önüne şu seçenekleri koydu: 
Ya kapitalizmin sürmesi, yani yeni savaşlar ve yakın 
gelecekte anarşi ve kaos içinde çöküş, ya da kapitalist 
sömürünün yıkılm&sı. (...)

Bu kanlı kargaşadan ve uçurumun kenarından kurtul
manın sosyalizmden başka bir yolu yoktur. Ancak prole
ter dünya devrimi bu kaosu düzene dönüştürebilir, her
kese iş ve ekmek sağlayabilir, halkların birbirini boğaz
lamasının önüne geçebilir, posası çıkarılmış insanlığa 
banşı, özgürlüğü ve gerçek kültürü getirebilir. Yıkılsın 
ücret sistemi! Acil çözüm budur. Ücretli emeğin ve sınıf 
egemenliğinin yerini kooperatif emek almalıdır. Üretim 
araçtan bir sınıfın tekelinde olmaktan çıkarak herkese 
ait kamu malı olmalıdır. Artık sömürenler ve sömürülen
ler olmasın! Üretim ve ürünlerin paylaşımı genel çıkar 
doğnjltusunda düzenlensin. Sömürü ve hırsızlıktan baş
ka bir şey olmayan mevcut üretim biçimi, dolandırıcılık
tan başka bir şey olmadan mevcut ticaret sistemi yıkıl
sın. (...)

Sosyalist toplum düzenini gerçekleştirmek, dünya ta
rihinde bir sınıfın ve bir devrimin üzerine düşen en 
muazzam görevdir. Bu görev devletin bütünüyle yeni
den kurulmasını ve toplumun iktisadi ve toplumsal te
mellerinin tamamen altüst edilmesini gerektirir.

Bu yeniden inşa ve altüst ediş herhangi bir makam, 
komisyon veya bir parlamento tarafından yürütülemez, 
o ancak bizzat halk kitlesi tarafından üstlenilerek yerine 
getirilebilir. (...)

Sosyalist toplumun özü, büyük emekçi kitlesinin yö
netilen kitle olmaktan çıkarak, bizzat öznesi haline gel
diği tüm siyasal ve iktisadi yaşamın bilinçli özgür yöne
timini üstlenmesidir.

ROSA 
LUXEMBURG

REDE ZUM PROGRAMM
GEHALTEN AUF DEM GRÛNDUNOSPAKTEnAC 

DERKOMMUNtSnSCHEN-PARTEI DEUTSCHLANDS 
< SPARTAKUSBUN.'D)
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IJstte: Rosa Luxemburg'un Komünist Partisi’nin 
Program Taslağı. Altta: Alman Devriminde kadınları 

Sosyalist Cumhuriyet için mücadeleye çağıran bir afiş.

Bu nedenle proleter kitle devletin tepesinden en kü
çük yerleşime kadar heryerde, federal meclis, parla
mento, belediye gibi burjuvazinin devri geçmiş organla
rının yerine, kendi sınıf organları olan işçi ve asker 
konseylerini geçirmeli, bütün mevkileri işgal etmeli, bü
tün işlevler üzerinde denetimini kurmalı, devletin bütün 
ihtiyaçlarını sınıfsal çıkarına ve sosyalist görevlere tâbî 
kılmalıdır. Ve ancak halk kitleleri ve onların organları 
olan işçi ve asker konseyleriyle arasındaki karşılıklı iliş
ki, devletin eylemine sosyalist ruhu sindirebilir. (...)

Proleter kitleler, sermayenin üretim sürecinde devre
ye soktuğu ölü makineler olmaktan, sürecin özgür, ira
de sahibi ve düşünen yöneticileri haline gelmeyi öğren

mek zorundadır. Tüm toplumsal servetin tek gerçek 
sahibi olan, bütünlüğün etkin eklemlerinin sahip olduğu 
sorumluluk duygusunu edinmelidirler, işverenin kamçı
sı olmaksızın çalışma, kapitalist güdülendirme olmaksı
zın verimliliği geliştirme, boyunduruk vurulmaksızın di
siplinli olma ve egemenlik olmadan düzeni sağlama has
letlerini geliştirmelidirler. Nasıl dargörüşlülük, bencillik 
ve yozlaşma kapitalist toplumun ahlaki temelleri ise, 
genel çıkar doğrultusunda yüksek idealizm, sıkı özdisip- 
lin, gerçek kitlesel yurttaş bilinci de sosyalist toplumun 
ahlaki temelleridir.

Tüm bu sosyalist yurttaş erdemleriyle biriikte sosya
list işletmeleri yönetmek İçin gerekli bilgi ve yetenekleri 
işçi kitlesi ancak kendi faaliyet, kendi deneyimiyle edi
nebilir.

Tüm toplumun sosyalizasyonu, ancak işçi kitlesinin 
en geniş çapta, emekle sermayenin, halkla burjuva sınıf 
egemenliğinin yüzyüze baktıkları her noktada yürütece
ği sıkı ve yorulmak bilmez mücadelesiyle gerçekleştiri
lebilir. Sosyalizm, işçi sınıfının kendi eseri olmalıdır. (...)

Proleter devriminin hedefine varırken teröre ihtiyacı 
yoktur; o, insanların öldürülmesinden nefret eder. Mü
cadelesi bireylerde değil kurumiarla olduğu için, gerçek
leşmemeleri halinde bunun öcünü kanlı bir şekilde ala
cağı naif hayallerle sahneye çıkmadığı için böyle müca
dele araçianna ihtiyaç duymaz. O, bir azınlığın bütün 
dünyayı kendi idealine göre düzenlemek için umutsuz 
bir çabası değil, tarihsel misyonunu yerine getirmek 
ve tarihsel zorunluluğu gerçekliğe dönüştürmekle gö
revli milyonlarca halk kitlesinin eylemidir. (...)

Burjuva karşı-devriminin şiddetine karşı proletaryanın 
devrimci şiddeti çıkarılmalıdır. Burjuvazinin darbeleri
ne, entrikalarına, propagandasına karşı proleter kitlenin 
sarsılmaz hedef bilinci, uyanıklığı ve her an hazır bulu
nan eylemliliği. Karşı-devrim tehlikesine karşı halkın 
silahlandırılarak egemen sınıfların silahsızlandırılması. 
Burjuvazinin parlamenter engelleme manevralarına kar
şı işçi ve asker toplumunun eylemli örgütlülüğü, işçi 
sınıfının yoğun, birieşik gücü. Tüm Alman proletaryası
nın birleşik cephesi: Güney Almanya'dan kuzey Alman
ya'ya, şehirden kıra, işçilerden askeriere kadar uzanan 
Alman Devrimi’nin Enternasyonal’ in ruhuyla birleşme
si, Alman Devrimi’nin proleter dünya devrimine dönüş
türülmesi, üzerinde geleceğin inşa edileceği en güven
celi zemini yaratacaktır. (...)

Tüm emekçi halk kitlesinin devrimin görevlerini yeri
ne getirmek için siyasal iktidarı ele geçirerek kuracağı 
devlet, proletarya diktatörlüğüdür ve bunun için gerçek 
demokrasidir. Halkı aldatmaya hizmet etmeyen gerçek 
demokrasi, ücretli kölenin kapitalistle, tarım proleteri
nin Junkerie sahte eşitler olarak parlamentoda yanyana 
oturup yaşamsal sorunları üzerine tartışmalarında değil; 
milyonlardan oluşan proleter kitlesinin, çekicini Tann 
Thor gibi egemen sınıfların kafasına indirmek üzere tüm 
devlet gücünü nasırii ellerine aldığı yerdedir. (...) •

Brem en K onseyleri 
Cum huriyeti'n in  Duyurusu

Bremen Halk Komiserleri Konseyi’nin 10 Ocak 
1919’da yayınladığı bildirisi.

Bremenliier,

Zarlar atıldı. Kapitalist rejimin enkazı altında kalma
mak için, Bremen çalışanları, devrimci proletarya kendi 
geleceğini kendi ellerine aldı.

Bremen'de olağanüstü durum ilan edildi.

Bütün iktisadi ve siyasal iktidar, halkçı proleter hükü
metin elindedir.
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Bremen bugünden böyle özerk bir sosyalist cumhuri
yettir. Senato şu kararları aldı:

Ellerinde silah bulunan bütün subay ve yurttaşlar,
11 Ocak saat beşe kadar yeni Belediye Sarayı’na bu 
silahlan teslim etmek zorundadırlar. Bu tarihten İtiba
ren, hâlâ ellerinde izinsiz silah bulunduranlar, olağanüs
tü durum tarafından yargılanacaktır. Bütün askerî rütbe
ler bugünden itibaren iptal edilmiştir.

Hırsızlık ve yağma kolektlvlte karşısında suç tpşkll 
etmektedir. Bu suçları İşleyenler derhal kurşuna dizlle- 
çektir.

Her türlü karşı-devrimci faaliyet yüksek düzeyde İha
net sayılacak ve suçlular derhal İdam edilecektir.

Genel güvenliği sağlamak ve korumak amacıyla, ak
şam saat 9’dan sonra sokağa çıkma yasağı konmuş 
olup, şarap ve alkol satışları yasaklanmıştır.

Bremenliler, bütün bu önlemler kolektlvlteyi koruma
ya yöneliktir. Bunlara titizlikle uyunuz.

Bu takdirde, iç savaş önlenmiş olacaktır. Böylelikle 
ayrıca sosyalist bir iktisadi düzen kurutacak ve kolekti- 
vitenin çıkarları garanti altına alınacaktır. •

Haydi, H ay d i M ücadeleye

15 Ocak 1919'da Kari Liebknecht ve Rosa 
Luxemburg'un öldürülmesinden sonra devrimci 

işçiler arasında yayılan marş.

Haydi, haydi mücadeleye, haydi mücadeleye! 
Mücadeleye doğduk biz, haydi mücadeleye.
Haydi mücadeleye, haydi, hazınz mücadeleye! 
Yemin verdik Kari Llebknecht'e,
Rosa Luxeinburg'la elele.

Korkmuyoruz hiçbir şeyden,
Toplann gümbürtüsünden!
Korkmuyoruz Noske’nin polisinden 
Kari Liebknecht’I aldı elimizden,
Rosa Luxemburg da kurtulamadı katillerden.

İşte şu adam
Meşe gibi duruyor sapasağlam.
Nice fırtınalar atlatmış belli kİ,
Bir ceset olacak yarına kalmadan belki.
Birçok kardeşimiz gibi.

Haydi, haydi mücadeleye, haydi mücadeleye! 
Mücadeleye doğduk biz, haydi mücadeleye.
Haydi mücadeleye, hazırız mücadeleye!
Yemin verdik Kari Llebknecht’e 
Rosa Luxemburg'la elele.

Fabrika K onseyleri 
Yokedilem ex

IHükümetln fabrika konseyleriyle ilgili yasa 
tasarısını protesto etmek için, 13 Ocak 1920’de 

Fabrika Konseyleri Temsilcileri, Spartakûs ve 
Bağımsız Sosyalist Parti (USPD) tarafından 

yayınlanan ortak bildiri.

Fabrika Konseyleri Yasası’na karşı, kısmen ortak, kıs
men bağımsız olarak şimdiden eylemler başlatmış bulu
nan ve aşağıda İmzaları bulunan örgütler, bu eylemlerin 
yükseltilmesi gerektiğini ortak açıklamalarıyla duyururlar:

Karşı-devrim bütün devrimci kazanımlan birbiri ardın
ca yıkmaya çalışmaktadır. Asker konseylerinin boğul
masıyla askeri Iktldann yeniden asker güruhuna teslim
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Alman Cumhuriyetinin ilk başkanı Ebert'in halka ve 
askerlere düzen ve asayiş çağrısı. Askerlere, işçilere 

ve halka Sosyal demokratların çağrılarını ileten 
Vorwaerts(7/er/) dergisinin 9 Kasım tarihli nüshası. 

Gustav Noske

edilmesinden sonra, devrimci proletaryanın siyasal umu
du olan işçi konseylerini yoketti.

Şimdi de, karşı-devrim, işçilerin fabrikalarda, devrim
ci mücadeleleriyle elde ettikleri etkinliği yasayla kırarak, 
görevini tamamlamak istiyor.

Fabrika Konseyleri Yasası’nın, toplumsal devrime yö
nelik düşünceleri yoketmesl amaçlanıyor. Devrimci kol 
ve kafa emekçileri, fabrika konseyferiyie İlgili bu yasa

tasarısını bu nedenle küstahça bir aldatmaca olarak 
geri çevirmektedirler...

Ekonomideki karmaşa her zamankinden daha dizgin
sizdir ve karşı-devrimin siyasal etkinliğinin artmasıyla 
fiyatların ölçüsüzce tırmandırılması atbaşı gitmektedir. 
Bu nedenle, genel çöküşün engellenmesi ve ekonomi
nin yeniden inşası, ancak üretim biçiminin temelinden 
dönüştürülmesiyle mümkündür. Ekonomik çöküşten kur
tuluşu sağlayacak olan üretim biçiminin sosyalist dönü
şümü, tüm kol ve kafa emekçilerinin ve onların fabrika
lardaki temsilcilerinin coşkulu katılımını gerektirir. Bu
nu da sağlayabilecek olanlar, yalnızca tüm gerekli hak
larla donatılmış fabrika konseyleridir.

Bu nedenle, fabrikaların yönetiminde tam denetim 
yetkisini talep ediyoruz. Yaratan insanlar, işçiler ve me
murlar, görevlendirdikleri temsilcileri aracılığıyla, fabri
kaların üretimi durdurup durdurmayacağına, hangi ürün
den ne kadar üretileceğine, fiyatlara, kömür gibi ham
maddelerin nasıl paylaştırılacağına, neyin İthal ve ihraç 
edileceğine karar verme durumunda olmalıdırlar...

Mücadele, devrimci fabrika konseylerinin bütün fabri
kalarda tam denetim ve yönetime katılma hakkına sahip 
olması içindir! •

D evrim ci İsçi Konseyi 
H akkm d a

E RICH M Ü H S A M

Mart 1921 de Orta Almanya'da ve özellikte Hail< 
ve Meyerburg’da işçiler bölgeyi neredeyse 

tamamen kontrolleri altına almışlardı. Eyaletin 
sosyal demokrat başbakanı Horsing, bir dizi 
kararla kanunsuz grevlere ve diğer yasadışı 

eylemlere karşı güvenlik güçlerini kullanacağını 
açıkladı, işçilerin tepkisi sert ve şiddetli olduysa 

da, kanlı bir şeklide bastırıldı.

Erich Müsham Münih Konsey Hükümeti'nin üyelerin
den biriydi.

İŞÇİ konseyi, devrimde aktif rol oynayan proleterler 
tarahndan kuruldu. Bunlar yaklaşık 50 kişiydi ve o za
man çok popüler isimlerden Kurt Eisner’in çevresinde 
toplanmışlardı. Bu “ devrimci işçi konseyi” . Nisan 1919'a 
kadar Bavyera devriminin en güçlü ve sürükleyici kuv
veti oldu. Geçerli anayasa, güvenilir olmayan bir üyenin 
safdışı edilmesi ve yeni bir yoldaşın konsey üyeliğine 
seçilmesi yetkisini konseye veriyor. Eisner, 9 Kasım'da 
“ tamamen sosyalist”  bir hükümet kurup, kendisi baş
bakan ve hain Auer İçişleri bakanı olduğunda, devrimci 
işçi konseyi (bu adı taşımayı sürdürdü) hemen harekete 
geçmişti. Kuruluşun ikinci gününde üye seçimi yasası
na başvuruldu ve Eisner’In tüm isteksizliğine karşın 
ben görevlendirildim. Hemen ardından, ancak devrim
den sonra Münih’e gelmiş olan Gustav Landauer’I üyeli
ğe getirdik. (...) Münih İşçi konseyine 50 yoldaş İle 
birlikte katıldık ve oluşturulan ülke konseyleri toplantı
sının İlk kurultayında da yine birlikte yer aldık. 400 
üyeden oluşan konseye ilk tez olarak, sosyal demokrat 
partiler ve sendika memurlarının konseye katılmalarına 
izin verilmemesi koşulunu sunduk.

Zira İHI, konseyin, çalışanların organı olma karakterini 
bozabilirdi. Münih İşçi konseyinin İlk açık toplantısında 
gerici sendikalann başkanlannın gelmeleri üzerine, top
lanıp -400’e karşı 50 kişl- onlan İtiş kakış salondan 
çıkardık ve çoğunluk itaat etti.

Devrimci İşçi Cumhuriyetl’ndekl ruh, kararsız eleman- 
lann dışlanıp, azimli devrimcilerin üyeliğe alınması İle 
sürekli sağlamlaşıyordu. Bu küçük organizasyonun ha
len başkanı olan, ancak fiilen bu durumda olmayan
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Eisner, pel( yaionda en tehlitceli ralciplerinin bu organ 
içinde oiduğunu aniamaic zorundaydı. Poiitiit program 
faridıiaşmaian devrimin başında açıldığa icavuşmamıştı. 
Landauer, ben ve diğer iki ya da üç işçi, anarşistler 
olarak lıiçbir partiye iıatılmamıştıic. Hiçbir zaman en Icö- 
tüieri denilemeyecek birçok yoldaş ise halen resmi ola
rak Sclıeidemann Partisinin üyesiydi. Biz kimseye örgüt 
üyesi olup olmadığını veya hangisine üye olduğunu 
sormuyor, onlar hakkında kendi gözlemlerimize dayana
rak hüküm veriyorduk. Koşul yalnızca devrimi, sosyaliz
mi oturtana değin konseyler düşüncesi zemininde de
vam ettirmek isteğiydi. Alman Komünist Partisi halen 
yoktu. Spartaküs grubu USPD’nin sol kanadı olarak bu
lunuyordu, ancak Bavyera’da açık taraftarları yoktu.”

UEUNAWERK İŞÇİ SINIFI SAVAŞA HAZIR

Leunawerk işçileri 10 bin kişinin katıldığı işçiler genel 
heyeti toplantısında Hörsing kararlarına ve buna bağlı 
olarak Orta Almanya’nın güvenlik polisince istilasına 
karşı tavır almıştır. Leunawerk işçileri genel heyeti, Orta 
Almanya’ya karşı devrim rezervleri yığılmasını işçi sını
fına karşı görülmemiş bir provokasyon ve Kapp Darbesi
nin sa^ sosyalist tayfanın özel desteği ile oluşmuş bir 
benzeri olarak görmektedir. Leunawerk işçi heyeti, Orta 
Almanya’nın tüm işçi sınıfıyla biriikte ve tüm araçları 
kullanarak bu üstü kapalı susturma girişimlerine karşı 
koymak için hazırdır. Bir eylem komitesi seçilmiş ve 
aşağıdaki talepleri ısrarla savı-nmak ve tüm gerekli ted
birleri almakla görevlendirilmiştir.

1. Orta Almanya’dan polis ve askeri birliklerin derhal 
geri çekilmesi.

2. Orgesch ve yardımcılarının silahsızlandırılması.

3. Tüm işçi sınıfının karşı devrim eylemlerine karşı 
silahlandırılması.

4. Fabrikaların işgali ile birlikte işin hemen durdurul
ması. •

İlke ler ve T aktik  Üzerine

KPD’nin 20-24 Ekim 1924'de yapılan 2. 
kongresinde saptanan ilkeler.

1- Proletaryanın kapitalizm tarafından iktisadi olarak 
sömürüsünün ve bu sömürü ilişkisinin ayakta tutulabil
mesi için burjuvazi tarafından üzerinde uygulanan bas
kının sonucu olan devrimin iki görevi vardır:

Siyasal baskının bertaraf edilmesi ve kapitalist sömü
rü iiişkiierinin yıkılması.

2- Kapitalist sömürü İlişkilerinin yerini sosyalist üre
tim düzeninin almasının önkoşulu, burjuvazinin siyasal 
iktidarının bertaraf edilerek yerini proletarya diktatörlü
ğünün almasıdır.

3- Devrimin, proletaryanın iktidarı ele geçirişine önge- 
ien, bütün evrelerinde, devrim, proleter kitlelerin siya
sal iktklar için verdikleri siyasal mücadele anlamına gelir.

Bu mücadele her türlü iktisadi ve siyasal araç kullanı
larak yürütülür.

KPD, bu mücadelenin ancak en kapsamlı siyasal araç
larla fKİtle grevi, kitle gösterileri, ayaklanma) zafere ulaş- 
tınlabileceğinin bilincindedir.

Ancak KPD, bu büyük mücadeleler için koşulları ha
zırlayıcı nitelikteki siyasal araçlardan da esasen vazge
çemez. Gerek parlamento, gerekse belediye, yasal İşlet
me konseyleri vb. seçimleri, böylesl araçlardandır.

Bu seçimler yalnızca koşullan hazırlamaya yarayan
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IJstte; Rosa Luxemburg, Karl Liebcknecht ve öteki 
Alman Komünist önderlerini kaçırarak öldüren 

Freikorps (gönüllü birlik) örgütüne bağlı katil askerler. 
Ortada: UGPD ve KPD arasındaki ayrılıkların ortadan 

kaldırılması görüşmelerine ilişkin rapor. Altta: 
Öldürülen KPD önderleri anısına ağaç baskılar.

araçlar olarak devrimci mücadeleye tabi olduktan için, 
bu araçların kullanılması belirli siyasal durumlarda, şa
yet yürürlükte olan ve sonuç aşamasına yaklaşan dev
rimci eylemler, parlamenter araçiann kullanımını geçici 
veya sürekli olarak gereksiz hale getiriyorsa, bir yana 
bırakılabilir.

Bu bakımdan KPD, gerek siyasal araçiann gereksizli
ğini veya zararlılığını ortaya koyan sendikalist yaklaşı
mı, gerekse USPO’nin, devrimci kazanımiann pariamen- 
ter kararlar veya burjuvaziyle pazariıkiar yoluyla da elde 
edilebileceğini savunan yaklaşımını reddeder.

Seçimlere katılınmasına veya katılınmamasına, ülke 
çapında düzenlenecek bir konferansça veya parti kong
resince, ülke çapında bağlayıcı olacak şekilde karar 
verilir.

4- iktidann ele geçirilmesinden de önce, mevcut kon
seylerin geliştirilmesine ve yeni konsey örgütlenmeleri
nin yaratılmasına büyük ağırlık verilmelidir.

Burada öncelikle konseylerin ve konsey örgütlenme
lerinin tüzükler, talimatlar vs. ile yaratılamayacağı gibi, 
tüzükler, talimatlar vs. ile ayakta da tutulamayacağı göz- 
önünde tutulmalıdır.

Konseyler varlıklarını kitlelerin devrimci iradesine ve 
devrimci eylemine borçluduriar ve nasıl parlamento bur
juvazinin ifadesi ise, onlar da proletaryanın iktidar olma 
isteğinin ideolojik ve örgütsel ifadesidirler.

Bundan ötürü, işçi konseyleri, proletaryanın devrimci 
eylemlerinin taşıyıcısıdırlar. KPD üyeleri bu işçi konsey
lerde fraksiyonlar halinde örgütlenmeli ve uygun slo
ganlarla işçi konseylerini devrimci görevlerine uyarlı 
bir düzeye yükseltmeye, işçi konseylerinin ve işçi kitle
lerinin önderliğini kazanmaya çaiışmalıdıriar.

5- Tek bir darbe değil, binyıliardır ezilen ve bu neden
le görev ve güçlerinin başından İtibaren tam bilincinde 
olmayan bir sınıfın uzun ve ağır mücadelesi olan dev
rim, iniş ve çıkışlarla, med ve cezirlerle gelişir. Kullandı
ğı araçları duruma göre değiştirir. Kapitalizme bazen 
siyasal, bazen iktisadi yönden, bazen de her iki yönden 
birden saldınr. KPD, İktisadi bir devrimin siyasal devri
min yerini tutabileceği anlayışıyla mücadele eder.

İktisadi mücadele araçlar; içinde bulunduğu iktisadi 
ve siyasal sefaletin esas nedenleri hakkında proletarya
nın gözünün açılmasında taşıdıkian özel işlevden dolayı 
önemlidirler. Proletaryada bu IKtisadi mücadele araçla
rının, devrimin siyasal amaçlanna hizmet ettiği görüşü
nün güçlenmesi ölçüsünde, bu mücadele araçlannın 
değeri de yükselir.

Siyasal partinin görevi, proletaryanın bu iktisadi araç- 
lan kısıtsızca, karşı-devrimci sendika bürokrasisi tara
fından da engeilenmeksizin kullanabilmesini güvence 
altına almak, gerektiğinde sendikal örgütlenmenin [alı
şılmış] biçimlerini yıkma pahasına yeni örgütlenme bi
çimleri yaratmaktır.

Kitle hareketlerinin belirli bir örgütlenme biçimine ka
vuşturulması gerektiğini, dolayısıyla devrimin bir örgüt
lenme reformu meselesi olduğu yolundaki görüş, KPD 
tarafından reddedilir.

6- iktisadi örgütlenme, geniş kitlelerin toplandığı bir 
örgütlenmedir. Devrimci mücadeleyi yürüten kitlenin ta
mamı değilse de, önemli bir bölümü buralardadır.

Bu nedenle, siyasal partinin görevi, devrimci kitle 
mücadelesine önderilk etmektir. Proletaryanın, devrim
ci mücadeleye öncülük edecek olan en ileri ve bilinçli 
kesimleri, KPD'öe toplanır.

Bu öncü unsuriann biriiği, ruhsal eğitimleri ve bütün
lüğü açısından, bir siyasal partide biraraya gelmeleri 
zorunludur.



En bilinçli proleterlerin bir partide biraraya gelmesinin 
zorunlu olmadığı, hatta proletaryanın iktisadi örgütleri 
lorşısında partinin yokolması veya onların içinde erime
si gerektiğini, veya partinin önderlerini devrimci eylem
ler için İşletme örgütlenmelerine vs. Iıasrederek kendi
sini propagandayla kısıtlaması gerektiği doğrultusunda
ki sendikalist görüş, işçi sınıfı öncülüğünün berrak kav
rayışını kaynamakta olan kitlenin kaotik güdüleriyle ika
me etmek istediği için, karşı devrimcidir.

Ancak parti bu görevinin gereğini, ancak devrimci 
evrelerde en sıkı merkeziyetçi yapıda olduğu zaman 
yerine getirebilir. Böylesl zamanlarda adem-i merkezi
yetçilik, gerçekte partiyi felcedeceği için, aslında parti
nin örtük olarak reddi ve dağıtılması anlamına gelir. 
Siyasal örgütlenmede olduğu gibi iktisadi örgütlenme
de de en sıkı merkeziyetçilik gereklidir. İktisadi örgüt
lenmelerde adem-l merkeziyetçilik işçilerin birlik İçinde 
eylem yapmasını İmkânsızlaştırır. KPD, adem-i merkezi
yetçiliği reddeder.

7- Partinin bünyesi, örgütlenmesi ve eylemi üzerine 
bu yaklaşımı paylaşmayan üyeler, KPD'den ihraç edilir
ler. •

D uyuru

Macaristan Devrimci Konseyi’nin 22 Mart 
1919’daki bildirisi.

Herkese!

Bugün Macaristan proletaryası tüm iktidarı ele geçir
miştir. Burjuva dünyasının çöküşü ve koalisyonun iflası, 
işçi ve köylüleri bu adımı atmaya zorlamıştır. Kapitalist 
üretim çökmüştür. Ülkeyi anarşiden sadece komünizm 
koruyabilir.

Dış politikada da tam bir felaketle yüz yüzeyiz. Paris 
konferansı neredeyse tüm Macaristan’ın işgaline karar 
vermiştir. Bu karar yiyecek ve kömür tedariğini imkân
sız kılmaktadır. Kurtuluşumuz proletarya diktatörlüğün
de yatmaktadır. Bu amaç için proletaryanın biriiği zo
runludur. Sosyal Demokrat Parti ve Komünist Parti bu 
nedenle birleşmiştir. Macaristan Sosyalist Partisi ülke
nin çalışan tüm erkek ve kadınlarını üye kabul etmeye 
t>aşlamıştır.

Parti Devrimci Konsey’e yetki vermiştir. Yasama, yü
rütme ve yargı güçlerini kullanacak olan İşçi, Köylü 
ve Asker Konseyleri tüm ülke çapında geliştirilecektir. 
Macaristan, sosyalizm ve komünizm ilkelerini uygula
mak için derhal faaliyete geçecek olan bir Sovyet Cum
huriyeti haline gelmektedir. Büyük topraklar, maden
ler, büyük sanayi şirketleri, bankalar kamulaştırılacak- 
tır. Toprak reformu, toprağın küçi'-k parsellere ayrılması 
şeklinde değil, kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirile
cektir. Vurguncular, stokçular ve spekülatörlerle aman
sızca mücadele edilecektir.

Devrimci Konsey, katı disipHn talep etmektedir. Karşı 
devrim eşkıyası ve yağmacılar ölümle cezalandırılacak
tır. Konsey, Macar kapitalistlere ve toprak sahiplerine 
olduğu kadar Romen soylularına ve Çek burjuvazisine 
karşı da işçi ve köylü, diktatörlüğünün korunması ama
cıyla güçlü bir proletarya ordusu örgütlemektedir.

Konsey, askerî yardım vaadettiği Rusya Sovyet Hükü- 
metl’ne ülküsel ve manevi yakınlığını ilan etmektedir. 
Ingiltere, Fransa, İtalya ve Amerika’daki işçilere kardeş
çe selamlannı göndererek, kapitalistlerin Macaristan Sov
yet Cumhuriyeti’ne karşı açtığı yağmacı kampanyalara 
daha fazla müsamaha göstermemeleri çağrısında bulun
maktadır. Çekoslovakya, Romanya, Sırbistan ve Hırva
tistan işçilerini, burjuvalara, soylulara, toprak beylerine 
ve hanedanlara karşı birleşmeye çağırmaktadır. Alman 
ve Avusturya işçilerini Paris ile ilişkiyi sona erdirmeye

Üstte; Macar Komünistlerinin organı Kızıl Gazete. 
Ortada: Cumhuriyetin kurulduğunu ilan eden Bela 

Kun. Altta: İçişleri Komiseri György Lukacs.

ve işgalci emperyalistleri ellerinde silahla karşılamaya 
çağırmaktadır.

Karşı karşıya kaldığımız güçlükler ve fedakâriıkların 
farkındayız. Proletaryanın kahramanlığına güveniyoruz. 
Herkesi çalışmaya ve proleter orduya katılmaya çağırı
yoruz. •

P aH am entarizm  Sorunu
G EO RG  LUKACS

Lukâcs’ın, 1920’de, o dönemde bütün Komintern 
partilerini meşgul eden pariamentarizm tartışmaları 

üzerine yazdığı yazıdan...

(...) Burjuvazinin ezeli öz aygıtı olan pariamento (...) 
proletaryanın ancak b ir savunma silahı olabilir. Bu sila
hın “ ne zaman”  kullanılacağı sorusunun cevabı da bu

nunla verilmiştir; Gerek güç ilişkilerinin dışsal koşullan, 
gerekse kendi İdeolojik hamlığı nedeniyle, proletarya
nın burjuvaziyle sınıf mücadelesini kendi öz araçlarıyla 
yürütmeye muktedir olmadığı devrelerde. Dolayısıyla 
pariamenter faaliyetin kabullenilmesi, her komünist par
ti İçin, kısa vadede devrimin olmayacağının bilincine 
varılması ve kabullenilmesi anlamını taşır. O zaman, 
savunma konumuna İtilen proletarya parlamento kürsü
sünü ajitasyon ve propaganda amacıyla kullanabilir; bur
juvazinin pariamento üyelerine sağladığı “ özgürlük”  gü
vencesini, başka ifade biçimlerinin İkamesi olarak de
ğerlendirebilir; burjuvaziyle pariamenter mücadeleden, 
burjuvaziyle yapacağı esas mücadeleye hazırlık için güç 
topariamakta yararianabillr. Böyle bir evrenin bazen çok 
uzun sürmesi doğaldır; fakat bu durum, komünist bir 
parti için parlamenter faaliyetin asla esas mücadele ye
rine geçemeyeceği, esas mücadeleye hazırlıktan öte 
bir anlam taşıyamayacağı gerçeğini değiştirmez. (...)

Demek ki, parlamentonun parlamento olarak sabote 
edilmesi, parlamenter faaliyetin pariamentarizmi aşma
sının sağlanması gerekir. Komünistlerin pariamentoda- 
ki temsilcilerine düşen bir görevin, oportünizm tehlike
sinden sıyrılınmış olsa bile bu çalışmayı tehlikeli olmak
tan çıkarmayan büyük taktik zoriuğu vardır. Bu tehlike, 
bir komünist pariamento fraksiyonunun gösterebileceği 
bütün çabalanna rağmen, inisiyatifin ve dolayısıyla tak
tik  üstünlüğün daima burjuvazide kalacak olmasıdır. 
Çünkü taktik üstünlük, mücadele eden taraflardan han
gisinin kendisi için daha elverişli olan mücadele koşul
larını karşı tarafa dayatabileceğine bağlıdır. Oysa (...) 
mücadelenin parlamenter mücadele olarak kalmasının 
her koşulda burjuvazinin taktik zaferi anlamına geleceği 
açıktır. O zaman proletaryaya iki seçenek kalır: Ya nihai 
çarpışmadan kaçınmak (pariamenter düzeyde kalmak: 
oportünizm tehlikesi) ya da pariamentarizmi aşarak, kit
lelere yönelmek. (...) Biz, devrimci patlamaların, parti
nin hedef ve yön hakkında bilinçlendirme rolünü oyna
dığı kendiliğinden kitlesel eylemlere dayandığını düşü
nüyoruz. Ancak, patlamanın başlangıç noktasının paria
mento olması, bu kendiliğindenliği öldürecektir. Bu du
rumda da parlamenter eylem ya kof bir kitlesel gösteriye 
yol açacaktır (bu da zaman İçinde kalabalıklan yorar 
ve gevşetir) ya da burjuvazinin başarılı provokasyonları 
için zemin hazıriayacaktır. (...)

Salt bir propaganda yöntemi olarak seçim kampanya
sındaki ajitasyon bile düşündürücü bir şeydir. (...) Çün
kü oy vermek yalnızca bir eylem olmamasıyla kalmaz, 
bundan daha beteri, bir görünürde - eylem, hayali bir 
eylemdir. Böylelikle insanları bilinçlendirmez, bilinçleri
ni bulandırır. (...)

Bu durum, pariamenter partilerin tip ik burjuva varoluş 
koşullannın neredeyse zorunlu sonucudur. Burjuva top
lumunun örgütlenmesinin tümü gibi, burjuva pariamen
ter partilerinin bir amacı da, sınıf bilincini silikleştirmek- 
tir. Kalabalık İçinde kendini gözden kaybettiren bir azın
lık olarak burjuvazinin egemenliğini ayakta tutabilmesi
nin tek yolu, hem maddi hem ideolojik olarak sallantıda 
bulunan ve (»lirsizliği yaşayan kesimleri refakatçisi ola
rak peşine takmasıdır. Burjuva pariamenter parti, bu 
doğrultuda, farklı sınıf çıkarları arasında oluşturulmuş 
bir bileşendir (elt>ette kapitalizmin bakış açısından, gö
rünürdeki uzlaşma, gerçekte olandan çok daha büyük
tür). Seçim mücadelesine katıldığında, proletaryaya da 
daima bu parti yapısı dayatılır. (...) Ve bunun bilincine 
vanimasa bile, “ refakatçi”  avlamaya yönelik tüm seçim 
tekniği şu karanlık tehlikeyi içinde banndınr: Düşüncey
le eylemin birbirinden aynlması ve burjuvalaşma, opor
tünizme eğiliminin uyanması. (...)

Böylelikle, işçi konseyleriyle parlamento arasındaki 
ilişkinin teorik-taktik çerçevesi de belirtenmiş oluyor: 
Nerede b ir İşçi konseyi (en mütevazi çerçevede bile) 
mümkün hale geldiyse, orada pariamentarizm artık ge- 
rekslzleşmlş demektir. Hatta artık pariamentarizm, ken
di içinde, özü Itibanyla proletaryanın özeleştirisini değil, 
burjuvazinin eleştirisini mümkün kıldığı için, tehlikelidir 
bile. (...) •
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İMacor IseileHne Selam* *
L E N İN

Macar Konseyler Cumhuriyeti'nin kurulması 
üzerine 27 Mayıs 1919’da Lenin’in Macar 

işçilerine gönderdiği mesaj.

Yoldaşlar, Macar Sovyet liderlerinden aldığımız ha
berler içimizi heyecan ve sevinçle dolduruyor. Macaris
tan’da Sovyet hükümeti ancak iki aydan biraz fazla bir 
zamandan beri vardır, ne var ki örgütlenme yönünden 
Macar proletaryası daha şimdiden bizi geride bırakmış 
görünüyor. Bu anlaşılabilir bir şeydir, çünkü Macaris
tan’da haikm genel kültür düzeyi daha yüksektir; ayrıca 
sanayi işçilerinin nüfusa oranı karşılaştırılmayacak ka
dar daha yüksektir (bugünkü sekiz milyonluk Macaris
tan’ın üç milyonu Budapeşte’de bulunmaktadır) ve ni
hayet, Macaristan’da sovyet sistemine, proletarya dik
tatörlüğüne geçiş karşılaştırılamayacak kadar daha ko
lay ve daha barışçıl olmuştur.

Bu son koşul özel bir önem taşımaktadır. Avrupa 
sosyalist liderlerinin, hem sosyal-şovenler ve hem de 
Kautskici eğilimlerin çoğunluğu, göreli olarak onlarca 
yıl “ banşçıl”  kapitalizm ve burjuva parlamenter sistemi 
ile beslenmiş katıksız darkafalı önyargılar için öyle bir 
av haline gelmişlerdir ki, sovyet iktidarının ve proletarya 
diktatörlüğünün ne demek olduğunu anlayamaz halde
dirler. Proletarya, bu önderleri yolundan dışarı atma
dan, yolu üzerinden bunları temizlemeden, çağ açan 
kurtuluş görevini yerine getiremez. Bu insanlar Rusya’
daki sovyet iktidarı konusundaki burjuva yalanlarına 
inanıyorlar, ya da yarı yarıya inanıyorlardı ve yeni, prole
ter demokrasinin —Sovyet hükümetinde somutlaştığı 
biçimi ite, halk iç in , dem okrasinin, sosyalist 
demokrasinin— niteliğini, kölece tapındıkları ve “ saf 
demokrasi”  ya da genel olarak “ demokrasi”  olarak ad- 
landırdıklan burjuva demokrasisinden ayırdedemiyorlardı.

Burjuva önyargılarıyla elleri kolları bağlanmış bu kör 
insanlar, burjuva demokrasisinden proleter demokrasi
sine, burjuva diktatörlüğünden proleter diktatörlüğüne 
çağ açan değişmeyi anlayamadılar. Rus Sovyet hükü
metinin, onun Rusya’daki gelişme tarihinin özgül nite
liklerini, uluslararası bir görüngü olarak sovyet hüküme
ti ile birbirine karıştırdılar.

Macar proleter devrimi, gözü kör olanlara bile yardım
cı oluyor. Macaristan’da proletarya diktatörlüğüne ge
çiş Rusya'dakinden tümüyle farklıdır — burjuva hükü
metinin kendi isteği ile ayrılması, anında işçi sınıfı b irli
ğinin yeniden kurutması, komünist b ir program üzerin
de sosyalist birlik. Sovyet iktidarının niteliği şimdi iyice 
açıklığa kavuşuyor; şimdi dünyanın her yanında müm
kün olan, çalışan halkın ve bunların başında bulunan 
proletaryanın desteğine sahip otan biricik yönetim biçi
mi sovyet yönetimidir, proletaryanın diktatörlüğüdür.

Bu diktatörlük, sömürücülerin, kapitalistlerin, toprak- 
beyierinin ve onların bağlantılarının direnmelerini kır
mak için acımasızca sert, çabuk ve kararii kuvvet kulla
nılmasını öngörür. Her kim bunu anlamıyorsa o bir dev
rimci değildir ve proletaryanın önderiiği ya da yol göste
riciliği mevkiinden uzaklaştırılmalıdır.

Ama, proletarya diktatöriüğünün özü tek başına, ya 
da hatta esas olarak kuvvet değildir. Bunun başlıca 
özelliği, amacı sosyalizmi kurmak, toplumun sınıflara 
bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak, toplumun her bire
yini çalışan insan haline getirmek ve insanın insan tara
fından sömürülmesinin her türiü temelini yoketmek olan 
proletaryanın, çalışan halkın İleri müfrezesinin, onlann 
öncüsünün, tek liderinin örgütlenmesi ve disiplinidir. 
Bu amaç bir darbede gerçekleştirilemez. Kapitalizmden 
sosyalizme geçiş oldukça uzun bir dönem ister, çünkü 
üretimin yeniden örgütlenmesi zor bir iştir, çünkü yaşa
mın bu alanında köklü değişmeler zaman ister ve çünkü 
işlerin bir küçük-burjuva ve burjuva yolda yürütülmesi 
alışkanlığının o kocaman gücü, ancak uzun ve inatçı
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bir mücadele ile altedilebilir. Marx’m, kapitalizmden sos
yalizme geçiş dönemi olarak proletaryanın tüm bir pro
letarya dlktatöriüğü döneminden sözetmesinin nedeni 
de budur.

Bütün bu geçiş dönemi boyunca, devrime karşı diren
me, hem kapitalistlerden ve bunların burjuva entelektü
elleri arasında bilinçli olarak direnecek olan sayısız uşak
larından ve hem küçük-burjuva alışkanlıkları ve gele
nekleriyle fazlasıyla zincirienmiş olan ve çoğu kez de 
bilinçsiz olarak direnecek olan köylüler de dahil, çalışan 
halkın geniş yığınlarından gelecektir. Bu gruplar arasın
daki yalpalama kaçınılmazdır. Çalışan bir insan olarak 
köylü, sosyalizme eğilim duyar ve işçilerin diktatöriüğü- 
nü burjuva diktatörlüğüne yeğler. Tahıl satıcısı olarak 
köylü, burjuvaziye, ticaretin serbestliğine, yani o “ alışıl
mış” , eski, ‘ “ zamanın kutsadığı”  kapitalizme eğilim du
yar.

Proletaryanın köylülere ve genel olarak küçük-burjuva 
gruplarına önderlik etmesini sağlamak için gerekli otan 
şey, proletaryanın diktatöriüğüdür, bir sınıfın yönetimi
dir, onun örgütlenme ve disiplin gücüdür, onun, kapita
lizmin kültür, bilim ve teknolojideki bütün başarıianntn 
temeline dayanan merkezleşmiş iktidarıdır, onun, her 
çalışan insan anlayışına olan proleter yakınlığıdır, onun, 
politikada daha az sağlam olan kırsal kesimdeki ya da 
küçük sanayideki dağınık ve daha az gelişmiş çalışan 
halk üzerindeki saygınlığıdır. Burada genel olarak 
"demokrasi”  konusunda, “ birlik”  ya da “ emek demok
rasisinin birliğ i”  konusunda, “ emeğin bütün insanları
nın” , “ eşitliğ i”  konusunda, vb., vb. iafebeliği —küçük- 
burjuva sosyal-şovenlerinin ve Kautskicilerin pek tut
tukları iafebeliği— hiç de işe yaramaz. Lafebeliği yalnız
ca gözleri küller, zihinleri körteştirir ve eski ahmaklığı, 
tutuculuğu ve kapitalizmin alışkanlığını, parlamento sis
temini ve burjuva demokrasisini güçlendirir.

Sınıflann ortadan kaldıniması, kapitalist yönetimin ala
şağı edilmesinden sonra, burjuva devletinin yıkılmasın
dan sonra, proletarya diktatöriüğünün kurulmasından 
sonra (eski sosyalizmin ve eski sosyai-demokrasinin 
kaba temsilcilerinin sandığı gibi) ortadan kalkmayan, 
ama salt biçimlerini değiştiren ve pekçok yönden daha 
da şiddetlenen uzun, zor ve inatçı bir sınıf mücadelesi 
gerektirir.

Proletarya, burjuvazinin direnmesine karşı, tutuculu
ğa, aşılmışlığa, kararsızlığa ve küçük-burjuvazinin yal
palamasına karşı sınıf mücadelesi aracılığıyla iktidannı 
elde tutmak, örgütleyici etkisini güçlendirmek, burjuva
ziyi terketmekten korkan ve proletaryayı pek ikircikli 
bir biçimde izleyen grupları “ etkisiz kılmak”  ve yeni 
disiplini, çalışan halkın yoldaşça disiplinini, proletarya 
ile olan sağlam bağlarını, proletarya ile olan sağlam 
birliklerini —bu yeni disiplini, ortaçağın serf disiplini 
ve açık disiplini, kapitalizm koşullarındaki “ özgür”  üc
ret köleliği disiplini yerine toplumsal bağların üzerine 
kurulan bu yeni disiplini— güçlendirmek zorundadır.

Sınıfları ortadan kaldırmak için tek bir sınıfın diktatör
lük dönemine gerek vardır, yalnızca sömürenleri alaşağı 
etme gücünde değil, yalnızca bunların direnmelerini acı
masızca ezme yeteneğinde değil, aynı zamanda da bü
tün burjuva demokratik görüş açısıyla, bütün özgüriük 
ve genel olarak eşitlik konusundaki darkafalı iafebeie- 
riyle (gerçekte, bu lafebeliği, Marx’in da uzun süre önce 
sergilediği gibi, meta sahiplerinin “ özgüriüğü ve eşitçi
liğ i’ ” , kapitalistlerin ve işçilerin [kendi aralarındaki —ç.) 
“ özgürlüğü ve eşitliğ i”  anlamına gelir), ideolojik bağla
rını da koparabilecek olan salt bu ezilen sınıfın diktatör
lüğüne gerek vardır.

Dahası, sınıflar ancak, sermayeye karşı yıllar boyu 
süren grevlerinde ve mücadelesinde yetişmiş, birleş
miş, eğitilmiş ve çelikleşmiş ezilen sınıfın -b ü tü n  kent, 
sanayi, büyük kapitalist kültürünü özümlemiş olan ve 
onu korumadan ve bütün başarılarını elde tutmadan 
ve geliştirmede ve bunların bütün halkın, bütün çalışan 
halkın yararına açılmasını sağlamada kararii ve yetenek-
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II bu tek sınıfın— geçmişle bağlarını koparan ve yeni 
bir gelecek için kendilerine cesaretli bir yol açan bu 
kimseler üzerine tarihin kaçınılmaz olarak yüklediği bü
tün zorlukları, sınavları, sıkıntıları ve büyük fedakârlıkla- 
n göğüsleyebilecek olan bu tek sınıfın —en üstün üyele
rinin küçük-burjuvazi, küçük memur ve “ entelektüeller”  
arasında bol bol yeşermekte olan özelliklere karşı tiksin
ti ve öfke ile dolu olan bu tek sınıfın— “ emeğin çetin 
okulundan geçmiş olan”  ve çalışan her kişiye bu tek 
sınıfın diktatörlüğüyle ortadan kaldırılabilir.

Macar işçileri! Yoldaşlar! Sîzler dünyaya gerçek bir 
proletarya diktatörlüğü platformu üzerinde bir darbe 
İle bütün sosyalistlerin birleştirme yeteneğini göstere
rek Sovyet Rusya’dan daha güzel bir örnek koydunuz. 
Şimdi hilaf devletlerine karşı amansız bir savaşta en 
pahalı ve en zor bir görevle karşı karşıya bulunuyorsu
nuz. Metin olun. Dün sizi, proieterya diktatörlüğünü 
desteklemiş olan sosyalistler arasında, ya da küçük- 
burjuvazi arasında yalpalamalar başgösterebillr, bunları 
acımasızca bastırın. Savaşta korkağın meşru yazgısı 
mermi çekirdeğidir.

Sîzler yalnızca meşru, haklı ve gerçek bir devrimci 
savaş, ezilenlerin ezenlere karşı bir savaşın,çaiışan hal
kın sömürücülere karşı bir savaşını, sosyalizmin zaferi 
İçin bir savaş veriyorsunuz. Bütün dünyanın işçi sınıfı
nın tüm dürüst üyeleri sizden yanadır. Her ay, dünya 
proletarya devrimin! biraz daha yakınlaştırıyor.

Metin olun! Zafer sizin olacaktır! •

Blum Tezleri ^Macaristan 
Komünist Partisi'mn 
O erevleri) Üzerine

G YÖ R G Y LUKACS

Lukâcs’ın 1928’de, Macaristan’ın iktisadi ve
siyasal durumu ve Macaristan Komünist Partisi’n'm 

(MKP) görevlerine ilişkin olarak kaleme aldığı 
tezlerin “ Sonuç”  bölümünden...

a) Bethien rejimini devirmek için mücadele. Beth- 
len rejimine karşı burjuva ve sosyal demokrat sahte 
muhalefetle de mücadele. Burjuvaziyle ittifaka hayır: 
Sınıfa karşı sınıf yaşasın işçilerle köylülerin ittifakı!

Demokratik çerçeveler İçinde faşizmin kurulmasına 
karşı mücadele. İşçileri yanıltan “ ya demokrasi, ya 
faşizm”  aldatmacasıyla mücadele. Faşizmin temel da
yanağı olan sosyal demokrasiyle mücadele. İşçi sınıfı
nın hareket özgürlüğünü güvence altına alan genel hak
lar (toplanma ve örgütlenme hakkı, basın özgürlüğü 
ve grev hakkı) için mücadele. Tüm bu özgürlük ve hakla- 
nn bütünleştirilmesi için; başında İşçilerle köylülerin hü
kümetinin bulunduğu bir cumhuriyet için mücadele. İş
çilerle köylülerin demokratik diktatörlüğü için mücade
le. Proletarya diktatörlüğü İçin mücadele.

Toprağın yoksul köylülerce işgali ve 100 morg’dan 
büyük toprakların tazminatsız olarak kamulaştırılması 
için mücadele. Köylülere toprak.

b) işçi hareketinin sınıf mücadelesindeki birliği için 
İçin mücadele, işçi hareketinin bölünüp parçalanması
na, parti örgütlenmesini ayrıştıran bürokrasiye karşı mü
cadele. Eski sendikalarda -gerektiği zaman sendikaların 
dışında da- sendikacılığın sınıf mücadelesine dayalı ka
rakterinin bürokrasiye karşı korunması. Sendikaların sı
nıf mücadelesine dayalı karalcterinin korunmasında, el
lerimiz sendikacılığın temel kurailanyia bağlı olmamalıdır.

Sendikaların faşizme karşı, yani Bethien rejimine ve 
onunla müttefik olan bürokrasiye karşı korunması. Ba- 
nşçı eleştirinin tasfiyesi. İşçilerin maddi durumu da an-
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üstte: Bela Kun. Ortada; Macaristan'da yayınlanan ilk 
Slovak gazeteler. Altta: Macar Devrimi sırasında 

yiyecek karnesi dağıtımı.

cak sınıf mücadelesinin sonuna kadar götürülmesiyle 
iyileştirilebilir.

Sekiz saatlik işgünü. Gerçek ücretlerin ödenmesi. İş
sizlik yardımı. Üretimin rasyonelleştirilmesiyle mücac^le.

Sınıf mücadelesi meselesi bütün işçi sınıfının mesele

sidir. Örgütsüzlerin de ücret mücadelesine yönelen sen
dikalara katılması.

"Po litik  olmamak”  ekonomik mücadeleyi de öldürür. 
“ Politika dışı”  mesleki ayncaiıkçılık ve sendikalizm de 
işçileri faşizme götürür. Ekonomik mücadelenin politize 
edilmesi. Grev kırıcıları destekleyen, grev imkanlarını 
ve grev hakkını kısıtlayan devlete karşı mücadele. Fa
şistlere karşı mücadele. Sokaktaki egemenlik için müca
dele.

Fabrika, sınıf mücadelesinde işçinin kalesidir. İşçi tem
silciliğinin, işyeri komitelerinin, fabrikadaki ücret mese
lesinin, bürokrasiyle ve sendikaları yöneten bürokrasiy
le mücadelede seferber edilmesi. Sınıf mücadelesine 
dayalı örgütlenmenin temeli fabrikadır. Bir yeni sendika 
oluşturulması için propaganda.

Yaşasın l^örös Szakszervezeti Internationa^ (Kızıl Sen
dikalar Enternasyonali). VZSI ideolojisinin yaygınlaştı
rılması. I^ZS/’nın örgütlenmesi için mücadele.

c) Bethien rejimi Macaristan’ı savaşa sürüklüyor. Düş
man dışarda değil, içimizde. Bölgesel entegrasyona ha
yır. Revizyonist dolandırıcılıkla mücadele. Milletlerin öz
gürleşmesi ancak proletaryanın enternasyonal devrimiyle 
mümkündür.

Sosyal Demokrat Parti, Bethien rejiminin yedek kuv
vetidir. Sosyal Demokrat Parti, Merkez’ in “ muhalefet” - 
teki yedeğidir. Bethien rejiminin savaş politikasının sa
vunucuları Peyer ve Jenö Kis’i devirin.

Bethien rejimi Sovyetler Birliğ i’ne karşı savaş hazırlık
ları yapıyor. Sovyetler Birliği emperyalistlerin saldırıla
rından korunmalıdır. Savaşı iç savaşa dönüştürün. İşçi 
ve köylü askerler, Sovyetler B irliğ i’nin Kızılordusu’na 
geçin.

Pasifist hayallere son. Milletler Cemiyeti’nin "barış” ı, 
Sovyetler BIrliği’ne karşı savaş hazırlığıdır. “ Radikal”  
pasifizm işçilere karşı aldatmacadır. Onlar, son anda 
savaşı engelleyebileceklerini sanıyorlar. (Oysa bu ne 
boykotla ne de genel grevle mümkün değildir.)

Ordu boykotuna son. Orduya girelim. Levente'ye (14-
18 yaşındakilere askerlik öncesi eğitim veren resmi ör
güt) girelim. Cephaneliklere, demiryollarına, posta işlet
mesine ve telgrafhanelere girelim. Örgütlenmelerini boz
mak, silahları ve savaş araçlarını burjuvaziye karşı yö
neltmek için, savaşta gerekli bütün örgütlere girelim.

Askerler arasında ajitasyon. (Talepler formüle edilme
lidir).

Bütün bu sayılan hedefler ve görevler, şimdiye kadar 
olduğundan daha büyük ölçüde, partinin siyasal çalış
masının odağındaki, taban birimlerine, fabrikalardaki 
hücrelere yönelik; bu hücrelerin politize edilmesi, en 
temel görev. Hangi “ çalışma alanında”  olurlarsa olsun
lar, MKP’nin bu hedefleri işçilere bu bütünlükten yalıtıl
mış, tek tek kavratılamayacağı gibi, tek başına bir hedef 
İçin İşçiler harekete de geçirilemez. Bu bütünlüğün ger
çeklikteki temeli ise, işçinin yaşamı ve gündelik sorun
larıdır. Bu hedefler ancak bu yolla işçilerin kanına işle
yebilir. Demek ki hücrelerin görevi, fabrikada olup biten 
herşeyl, işletmenin bütün güncel somut sorunlarını kav
rayarak, işçi sınıfının bütünsel konumuyla, yani onun 
kurtuluşu sorunsalıyla bütünleştirmektedir. Böylesi bir 
gelişmeye uyularak ve somut, gündelik işletme sorunla
rı genelleştirilip ulusal ve enternasyonal ölçeklere uyar
lanarak, somut gündelik meselelerle bağ koparılmaksı- 
zın, mücadelenin kendiliğinden ve dar çerçevesi aşılabi
lir.

Fabrika bizim kalemiz olmalıdır. Fabrika stratejimizin 
çıkış noktasıdır. Bütün mücadelelerin, MKP’nin kitle ça
lışmasının başarılı olmasının tek yolu, bunların işçi ya
şamının ve sınıf mücadelesinin, yani işçinin fabrikadaki 
yaşantısının somut temeline oturtulmasıdır. •



Modem Sosyalizm

Komünist Enternasyonal
iki dünya savaşı arasmdaki hareketli altüst oluş yıllarında, dünyadaki bütün huzursuzluklann 
ardında, burjuva kamuoyu, gizli bir elin varlığını hissederdi. Bütün gösteri ve grevlerin, 
ayaklanma ve iç savaşlann ardında tek bir örtülü kışkırtıcı görülürdü; Komünist Enternasyonal

Komintem (Komünist Entemasyonal ya da 111. Enternasyonal, bu kısaltılmış adla anılıyordu) de 
sanki kamuoyundaki bu yaygın inanışı beslemek için elinden geleni yapıyor gibiydi. 
Moskova’daki Komintem yöneticileri, yaygın adlanyla Exekutiv-Komites der Kommunistischen 
Internationale - EKKI (Komünist Entemasyonal Yürütme Komitesi), her türden huzursuzluk, 
başkaldın, genel grev ya da isyan açıklama, bildiri, çağn ve “tezler” ile karşılık veriyordu. Bu
huzursuzluğun Asya’da bir köylü ayaklanması ya da ulusal bir isyan mı, yoksa Avrupa’da bir
öğrenci hareketi mi, bir Berberi ya da aşiret ayaklanması mı, yoksa Amerika’da bir ekonomik
grev mi olduğu hiç farketmiyordu. Komintem yöneticileri her eylemde dünya devrimine doğru
atılmış bir adım görüyorlardı.

Egemen güçlerse, dünyanın her yöresinde, siyasal baskıya, toplumsal eşitsizlik ve 
adaletsizliklere her karşı çıkışın, Komintem tarafından aşılanıp kışkırtıldığı, desteklendiği ve 
yönlendirildiği görüntüsünü yaratmaya çalışıyorlardı. Böylece, basit bir ücret grevi, durmaksızın 
yinelenen “Komintem’in emelleri” tablosunun bir parçası halini alabiliyordu. Komünist 
Enternasyonalin niteliği ve etkisi hakkında her türden hayali fikirler, Komintem’in devrimci 
eylemlerinin, gerçekçi biçimde gözlemlenmesini engelliyordu. Komintem sayfası kapandıktan 
sorra bile, çift taraflı resmî tarihlerin etkisiyle, Komintem’in gerçek yapısı ve işleyişi birçok 
bakımdan karanlıkta kaldı. Bu “dünya partisi”nin ortaya çıkış nedenleri ve başansızlıklan 
özümlenemedi. Komintem ve dünya komünist hareketine sahip olmadığı bir iç-bütünlûk ve 
süreklilik atfedildi. Komünist, sempatizan, tarafsız ve anti-komünistlerin Komintem’in etrafında 
birlikte oluşturdukları bu sis perdesi, 25 yıl içinde meydana gelen değişimlerin tatmin edici 
bir biçimde anlaşılmasını engelledi. Bu nedenle, gerek taraftarlarının, gerekse hasımlannm  
Komintem'in niteliğini ve izlediği politikaları aynı derecede yanlış anlamalanna şaşırmamak 
gerekir.

II. EntemasyonaVin Çöküşü ve Yeni Bir Entemasyonal Arayışlan
Savaşın, kapitalizmin derin bunalımının sonucu olduğu saptamasında bulunan Lenin, dünya 
durumuna ilişkin olarak yeni bir çözümleme getirmeye çalıştı. Gelecekte Komünist 
Enternasyonalin izleyeceği taktik, temel olarak 1916’da yayınlanan eseri, Emperyalizm- 
Kapitalizmin En Yüksek Aşaması’na dayanacaktı (Bkz. 14; Emperyalizm). Lenin’e göre 
emperyalizm dönemiyle birlikte, devrimin merkezi de kıta Avrupa’sından kayacaktı. (Ama yine 
de Ekim Devrimi sonrasında uzun bir süre büyük umutlarla çok yakında patlak verecek 
Avrupa devrimleri beklenecekti). Avrupa’nın büyük devletlerindeki kapitalisder, önde gelen işçi 
tabakalarını (işçi aristokrasisi) sömürgelerden elde ettikleri kârlarla satın almışlar ve böylelikle 
bu tabakalan devrime yabancılaştırmışlardı. Dünya- kapitalizmi “zinciri”nin kırılması gereken en 
zayıf “halka”lan Avrupa’nın kenar ülkeleri, yansömürgelerdi. Dünya devriminin artan önemine 
işaret eden Lenin’e göre, sömürge halklannm da katkısıyla, III. Entemasyonal gerçek bir dünya 
partisi olacaktı.

Lenin Nisan 1917’de Rusya’ya döndüğünde yeniden Entemasyonal konusuna döndü. Nisan 
Tezleri'nde şöyle diyordu: “Partimiz ‘beklememeli’, derhal bir III. Entemasyonal kurmalıdır... 
Bugün yeryüzünde Rusya’dan daha özgür bir ülke yoktur. Bu özgürlüğü kullanalım... III. 
Entemasyonal’i cesurca, namuslu, proleterce, Liebknecht tarzı kurmak için...” İnanmış bir 
entemasyonalist olan Kari Liebknecht de, 9 Kasım 1918’de Alman Devrimi’nin başlangıcım 
imparatorluk sarayı balkonunda ilan ederken, bu tavrını sergileyecekti; “Proletaryanın yeni 
düzenini inşa etmek istiyoruz, bütün Alman kardeşlerimizin ve dünyadaki kardeşlerimizin 
özgürlüğü ile, bir banş ve mutluluk düzeni. Ellerimizi onlara uzatıyor ve onlan dünya 
devrimini tamamlamaya çağınyoruz.”

III. Entemasyonal’e Doğru

1918-19 Alman Devrimi, İç Savaş’ın boğuntusu içinde ve emperyalist abluka altında bulunan 
Rus Devrimi’ne nefes alma olanağı sağladı ve dünya devrimi yolunda beslenen umutlan 
yeniden yeşertti.

Lenin’in bu sıralarda dünya devriminin ilerleyişine ilişkin görüşleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) Emperyalist sistemin dünya savaşı ile sonuçlanan çelişkileri, uluslararası sosyalist devrimin 
nesnel öncüllerinin, ekonomik yapılar ve toplumsal güçler düzeyinde tam olgunlaşmasını 
sağladı; 2) Devrim, en patlayıcı çelişkilerin birleştiği yerde (Çarlık otokrasisinden gelen baskı 
ile, kapitalist ve kapitaUzm öncesi yapılar arasındaki çelişkiler, savaşın açnğı tahribat, Rus

Lenin Eylül 1914’de yazdığı bir makalede II. 
Enternasyonal’in çöküşünü şöyle ilan ediyordu: "II. 
Enternasyonal öldü. Oportünizm yedi başını. Kaiırolsun 
oportüniznn ve yaşasın yalnız 'dönekleri’ değil 
oportünizmi de başımızdan defeden III. Enternasyonal'. 
19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın başındaki 
korkunç kapitalist köleliğin uzun ‘barışçı dönemi’ 
boyunca, proleter kitlelerin örgütlenmesinde, II. 
Enternasyonal yararlı bir çalışma yapmıştır. III. 
Enternasyonal'in görevi ise proletaryayı kapitalist 
devletlere karşı devrimci mücadeleye, bütün ülkelerin 
burjuvazilerine karşı iç savaşa iıazırlamak, siyasal 
iktidar için, sosyalizmin zaferi için proletarya güçlerini 
örgütlemek olacaktır.”  III. Enternasyonal gerçekten de 
böyle bir hedefe gözlerini dikebilirdi, çünkü —Otto 
Griebel’in tablosundaki (yanda) gibi— Enternasyonal'ı 
dillerinden düşürmeyen devrimci kitlelerin görüntüleri 
dönemin ortamını belirliyordu. Devrimci hareketin 
uluslararası marşı Enternasyonal’^  metninden 
parçaların işlendiği porselen tabak, Sovyet 
Devrimi’nden sonra gelişen yeni bir sanat-zanaat 
türünün örneklerinden. Devrimi izleyen dönemde 
"lüksün reddedilmesi”  eğilimi devrimci sanatçıları 
eskiden sadece süsleme sanatına konu olan birçok 
eşyadan devrimci ajitasyon amacıyla yararlanmaya 
yöneltti. “ Ajitasyon porseleni”  terimi, soldaki 
"Enternasyonal’U tabak”  veya sağdaki sloganlı tabak 
gibi örneklerin çoğalmasıyla doğdu. Süslemecilik 
hünerleri ile, her yerde, her şeyde ajitasyon ve 
propaganda İçin fırsatlar arayan devrimci enerji, 
zanaatın çok eskilere dayanan geleneksel zerafeti 
İçersinde birleşebildiğinde, ifade gücü yüksek ürünler 
ortaya çıkabiliyordu.
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olmayan ulusların ezilmesinin bir araya geldiği Rusya’da) ve aynı zamanda, teorik, politik ve 
örgütsel bakımdan eğitilmiş ve hazırlanmış bir politik unsurun, yani Bolşevik partisinin var 
olduğu yerde başladı; 3) Kendisini yaratan çelişkilerin uluslararası niteliğine kaçınılmaz 
biçimde boyun eğen devrim, Avrupa’nın ileri kapitalist ülkelerine yayılmaya başlıyor. Rus 
Devrimi güç kazanacak, kuzey Amerika proletaryası Avrupa örneğini izleyecek ve sömürgelerde 
başlayan kurtuluş hareketi zaferin kesinleştiğini görecek; 4) Ne var ki, Avrupa’da bilinçli ve 
örgütlü unsur, Bolşevik tipte devrimci parti eksik bulunuyor. Böyle bir parti oluşturulmadıkça, 
dünya devriminin kaderi tehlikededir.

Bu tasanmdan çıkan eylemsel sonuç açıktı. Devrimci parti Avrupa ve dünya çapında ne 
pahasına olursa olsun yaratılmalı ve bu, uygun nesnel koşullar değişmeden yapılmalıydı.

Kapitalist dünyanın Sovyetler Rusyasmı mutlak anlamda tecrit etme politikasına yönelişi de, 
yeni bir enternasyonal yaratılması için çabaların hızlandırılmasını sağladı. 1919 başında, 
devrim ikinci yılma girdiği sırada, Moskova’nın dış dünya ile bütün olağan ilişkileri kesilmişti. 
Ağustos 1918’de bütün yabancı elçilikler Moskova’dan çekilmişti. Berlin’deki Sovyet temsilcisi 
Yoffe, Kasım 1918’de, İngiltere’deki temsilci Litvinov, Eylül 1918’de istenmeyen adam ilan 
edildi. İsviçre ve İsveç gibi tarafsız ülkelerdeki Sovyet temsilcileri de aynı kaderi paylaşarak 
kovuldular. Üstelik Aralık 1918’de Varşova’dan kovulan beş kişilik Rus Kızılhaç heyeti 
üyelerinden dördü, dönüş sırasında öldürüldü. Mart 1919’da New York’ta Sovyet temsilciliği 
verilen Rus asıllı bir Alman’ın itimatnamesi kabul edilmediği gibi, bürosu polis tarafından 
basıldı.

Sovyet hükümetinin dış borçlan ödemeyi kabul etme gibi ödünlerle kapitalist ülkelere yaptığı 
banş girişimlerinin hepsi yanıtsız kaldı. İngiliz ve Fransız filosu Karadeniz’deydi, Kuzey’de 
Murmansk ve Arhangelsk’e İngiliz, Fransız, Amerikan, Kanada, Sırp, Amerikan askerleri 
çıkarma yapmıştı, Baltık Denizi' de İtilaf devletleri filolannm ablukası altındaydı, İngilizler 
Batum ve Bakû’ya, Hazer’in doğu kıyısına Karadeniz kıyısında Novorokssiyks’e, Fransızlar 
Odessa ve Kınm’a asker çıkarmıştı. Sibirya General Kolçak’ın denetimindeydi. Ukrayna ve 
bütün güneyde General Denikin egemendi. General Yudeniç Petersburg’u batıdan tehdit 
ediyordu. Paris’te Banş Konferansı toplanmadan kısa bir süre önce Litvinov, Başkan Wilson’a 
hitaben bir banş çağnsı yolladı. Beklenmedik biçimde, Buckler adında bir dışişleri görevlisi 
Stockholm’a, Litvinov ile görüşmeye yollandı. 16 Ocak 1919’da ise, Paris Konferansı’nda Lloyd 
George “Rusya imparatorluğunda çarpışan bütün hükümetler arasında bir ateşkes önerisi



getirdi. Wilson’m olumlu karşıladığı teklife Fransız ve İtalyanlar karşı çıktı. 21 Ocak’ta 
Wilson, BuckIer’in raporunu okuduktan sonra, Lloyd George’un ateşkes çağnsı onaylandı. Üç 
gün sonra da bir mesajla eski Rusya topraklan üzerinde iktidarda bulunan ya da iktidan 
elegeçirmeye çalışan bütün örgütlü gruplar, Prinkipo’da (İstanbul’da, Adalar’da) toplanacak bir 
konferansa çağnidılar. Sovyet hükümeti teklifi kabul etti, Fransızlann muhalefetinden cesaret 
alan “Beyaz” gruplar ise çağrıyı reddettiler. Böylece Prinkipo Konferansı toplanamadı. Aynı 
Adalar’da 10 yıl sonra Troçki sürgün olarak kalacaktı. Paris Konferansı’nda ise müdahale 
yanlısı Churchill ağır basmaya başladı. Onlar Mechsi’nde Churchill, Rusya’ya gönüllüler, teknik 
uzmanlar, silah, tanklar, uçak ve mühimmat yollanmasını, Anti-Boljevife güçlerin
silahlandırılmasını teklif etti. Daha sonra da Paris Konferansı’nda Sovyetler karşısında
“güvercin” ve “şahin”lerin önerileri arasında bocalamalar sürdü. Sonunda Churchill’in önerileri 
benimsendi. Beyazlara yapılan büyük yardımlarla, Sovyet Rusyası yokolmanın eşiğine kadar 
geldi.

24 Ocak 1919’da Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Polonya, Macaristan, Almanya, 
Avusturya, Letonya Komünist Partileri'nin dış bürolan ile Finlandiya Komünist Partisi, Sosyalist 
Balkan Federasyonu ve Amerikan Sosyalist İşçi Partisi adına ortak çağnda bulunuldu. Sovyet 
hükümetine bağlı radyo istasyonu dünyanın her yanındaki devrimcilere seslendiği yayınında,
yeni Komünist Entemasyonal’i yaratacak olan bir kongreye temsilcilerini yollamaya çağırmıştı.
Çağn devrimci bir EntemasyonaVin kuruluşunun aciliyetini belirtiyor, ama toplantı için ne 
zaman ne de yer veriyordu. Toplanacak olan kongrenin görevi ise, şöyle belirlenmişti: 
“Komünist Entemasyonal hareketini koordine etmek, yönetmek, çeşitli ülkelerdeki hareketin 
çıkannı, uluslararası devrimin genel çıkarlanna bağımlı kılmakla yükümlü bir mücadele 
organını yaratmak...” Rus Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Lenin ve Troçki’nin imzaladığı 
ve Spartaküs Birliği ve Rusya Komünist Partisi’nin programlannı temel alan bu mektup, II. 
Enternasyonal’t  karşı çıkan bütün partilere sesleniyordu ve bu Entemasyonal’i yeniden 
diriltmeyi amaçlayan Bem Konferansı’ndan birkaç gün önce yayınlanıyordu. Kuruluş 
Kongresi’ne otuzdokuz parti ve grup davetliydi. Bunlar arasında Asya’dan yalnızca Tokyo ve 
Yokohama’dan Japon sosyalist grupları vardı.

I. Kongre

Mart 1919’un ilk haftasında Kremlin’in duvarlan arasında sessizce, ama çok önemli bir olay 
oldu. Sovyetler Birliği çevresindeki ablukayı aşan yabancı sosyalist temsilcilerden oluşan bir 
topluluk Çarlık döneminden kalma eski bir mahkeme salonunda III. EntemasyonaVin 
kurulması konusunu tartışıyordu. Birçok temsilci de ya hükümetleri çıkmalanna izin vermediği 
ya da yolda tutuklandıklan için ulaşamamıştı. Kongre sırasında, İngiliz ve Amerikan 
hükümetleri adına gaynresmt temaslarda bulunmak üzere gelen Bullit Komisyonu da 
Moskova’daydı. Bullit yolladığı raporlarda Komünist EntemasyonaVin doğuşundan hiç bahsetmez. 
Kongre metinleri Pravda'da sürekli yayınlandığı halde bunlann farkında bile olmaz. Bu önemli 
olay, yurtdışında, hatta Rusya içinde bile çok az ilgi uyandırmış, zaten kongreye sunulan 
metinler de ablukadan dolayı Avrupa’ya aylar sonra ulaşmıştı.

Toplantıya katılan 50’den fazla temsilciden 35 ’i, 19 farklı ülkedeki komünist parti ya da 
gruplann temsilcisi olarak oy hakkına sahipti. Rusya Komünist (Bolşevik) Partisi’nden  temsilci 
olarak Lenin, Zinovyev, Stalin, Buharin ve Çiçerin vardı. Kongreye Türkiye Komünist 
Partisi'nden Mustafa Suphi de katılmış ve bir konuşma yapmıştı. Dili Almanca olan kongrede, 
Komünist EntemasyonaVin geçici olarak Moskova’da üslenmesi, merkezinin de Berlin olması 
tasarlanmıştı. Ancak, beşinci kongreden sonra Rusça egemen dil haline gelmeye başladı.

Lenin 2 Mart’ta yaptığı kuruluş kongresini açış konuşmasında, “İç Savaş’ın yalnızca Rusya’da 
değil, Almanya gibi en ileri kapitalist ülkelerde bile bir gerçekhk haUne geldiğine” işaret 
ettikten sonra, burjuva demokrasisi hayallerinin çöktüğünü belimi. Proletaryanın kendi 
iktidannı hayata geçirmek için, sovyetler sistemini bulduğunu belirten Lenin, örgütlenme 
tarzının Avrupa’da yaygınlaşmasına dikkatleri çekti. Burjuva Demokrasisi ve Proletarya 
Diktatörlüğü Üstüne Tezler başlıklı konuşması ile temel görüşlerini sergilemeyi sürdüren Lenin, 
proletarya diktatörlüğünün Sovyetler iktidan ile aldığı biçimin, bütün dünyada işçi sınıfı 
açısından yeni ve zengin bir örnek sunduğunu savunuyor ve sovyetler (konseyler) iktidarı ile 
proletarya diktatörlüğünü eş anlamlı olarak kullanıyordu: Lenin, bu tezlerin sonunda. Komünist 
Entemasyonal kongresinin, sovyet iktidannın henüz kurulmadığı çeşitli yörelerde, komünist 
partilerinin görevlerini üç ana başlık altında topladığını belirtiyordu:

“1) İşçi sınıfı kitlelerini, parlamentarizmin ve burjuva demokrasisinin yerini alması gereken, 
yeni bir proleter demokrasinin siyasal ve pratik gerekliliğinin tarihsel anlamı konusunda en 
geniş biçimde aydınlatmak; 2) Bütün sanayi alanlannda, orduda, donanmada, tanm işçileri ve 
küçük köylüler arasında Sovyetler örgütlemek ve bunlann etki alanım genişletmek; 3) 
Sovyederin içlerinde, sağlam ve bilinçli komünist bir çoğunluk elde etmek.”

Tezlerini açıklayan bir diğer konuşmasında ise Lenin, Sovyet sistemini buıjuva demokrasisi ile 
bağdaştırma çabasında olan, Kautsky, Hilferding ve Menşevikler’in görüşlerini eleştirdi ve Sovyet 
sistemine olan Bolşevik yaklaşımı, daha aynntıh biçimde açıkladı. Kısa süre önce Bem’de 
toplanan Sosyal Demokrat Partiler Konferansı’nı eleştirel biçimde ele alan kararda ise, “İşçi

Kuruluşundan başlayarak KPD ve Alman Devrimi 
Komintern7n en yakından ilgilendiği konuların başında 
geliyordu. Kuruluş Kongresine temsilci olarak 
gönderilen Eberlein, burada Rosa Luxemburg 
tarafından karşı oy kullanmakla görevlendirilmişti. 
Rosa’nın öldürülmesinden sonra Paul Levi, Leo 
Jogisches ve öteki önderler de Komintern’/n 
kurulmasının aceleye getirilmesine karşı olduklarını 
bildirmişlerdi. O yıllarda zayıf ve yoğun baskı altında 
bulunan Alman Komünistleri, /Moskova’da kurulacak bir 
Enternasyonal 7n Rus geleneğinin yoğun etkisi altında 
kalacağından endişeliydiler. Eberlein konferansta 
yaptığı konuşmada ‘ ‘gerçek komünist partileri ancak 
birkaç ülkede mevcut, çoğunda da sadece birkaç 
hafta önce kuruldular; bugün komünistlerin mevcut 
olduğu birçok ülkede hala bir örgüte sahip değiller... 
Bütün batı Avrupa'da hiçbir şey yok. Belçika, İtalya 
temsil edilmiyor, İsveç temsilcisi partisi adına 
konuşamaz, Fransa, Ingiltere, Ispanya Portekiz yoklar, 
Amerika da hangi partilerin bizi desteklediğini 
söyleyemiyor," diyerek kuruluşa karşı çıktı. Ancak, 
Eberlein'm itirazlarına rağmen 4 Mart 1919'da 
konferans Komintern’/n kuruluş kongresine 
dönüştürüldü. Bu arada Jogisches öldürüldü, Partl'nin 
başına Paul Levi geçti ve KPD Komintern’e katılma 
•karannı verdi. 1919 yaz sonunda Almanya'da hapiste 
bulunan Radek'in serbest bırakılmasıyla Komintem ve 
Bolşevil<ler Alman partisi ile çok sıkı bir bağlantı 
kurduktan gibi Radek de KPD içinde büyük bir itibar 
edindi. Alman ve Macar devrimlerinin uğradıktan 
başarısızlıklar karşısında Radek ve Levi daha sonra 
Buharin tarafından eleştirilecek olan şu tezi 
geliştirdiler ‘‘Avrupa ölçeğinde olsa bile devrim 
sürüncemen bir süreç olacaktır." Komintem 
Kongresinde kabul edilen Taktik üzerine tezlerde de 
Paul Levi'nin taslağındaki fikirler hakimdi: “Devrim, 
yalnızca tek bir darbe değil, binlerce yıl boyunca 
sürünmüş olan ve bu yüzden doğal olarak kendi 
görevi ve gücünün tam olarak bilincinde olmayan bir 
sınıfın iniş çıkışlarla karşılaşacağı uzun ve bıktırıcı bir 
mücadeledir" Bu tartışmalar Bolşevik önderlerin 
Avrupa devriminin çapı ve gelişmesi hakkındaki 
beklentileri He çelişiyordu. Zaman onların beklentilerini 
do'^rulamadı.
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Rusya’da süren iç savaşın en zorlu günlerinde kurulan Komintern bir 
yandan bütün üye ülkelerin KP'lerinin Nikolay Kotşçergin'in afişinde 
dile getirilen Wrangel ve öteki karşı devrimcilere karşı zafer için 
RKP’n/n nnücadelesine verdiği desteği, öte yandan RKP ve bütün ötek 
üP'lerin, Dmitriy Moor'un afişinde temsil edilen dünya emperyalizmine 
karşı mücadelesini örgütlemek amacıyla kurulmuştu. Komintern'/n kısa 
zamanda bütün ülkelerin işçilerini kendisine doğru çeken bir merkeze 
dönüşmesi ve Sovyet demokrasisinin işçilere yeni bir gelecek 
perspektifi sunması karşısında savaş sonrasının bunalımlan içinde 
yaşayan zengin Avrupa ülkelerinin egemen sınıflan Bolşevizm karşıtı 
kampanyalarına >ln//-Bolşevik Fransız afişinde görüldüğü gibi hız 
vermişlerdi. Savaş sonrasında devrim ve karşı devrim arasındaki 
mücadele kitlesel propaganda düzeyinde sürüyordu. Her iki tarafın da 
bol bol yararlandığı afişlerde ilgi çekici bir durum, ikonografide iyilik 
ve kötülük simgelerinin iki taraf İçin de benzer unsurlar içermesiydi.

konseyleri Paris Komünü’nden bu yana meydana gelen en önemli olgudur” deniliyor ve Bern 
Konferansı’nm ele almayarak, “manevi yoksulluğunu ve teorik iflasmı sergilediği., işçi 
Sovyetlerinin yaygmlaşması karşısmda korkuya kapıldıkları” belirtiliyordu. Alınan diğer bir 
kararla ise Zimmerwald Konferansı’mn ömrünü doldurması nedeniyle Zimmenvald Solu diye 
anılan grubun dağıldığı Rakovskiy, Lenin, Zinovyev, Troçki ve Platten’in ortak imzalan ile 
açıklanıyordu.

6 Mart 1919’da oylanan “Komünist Enternasyonal Platformu"nda, “Yeni bir çağ doğdu; 
kapitalizmin çözülmesi, içten yıkılışı çağı; proletaryanın komünist devriminin çağı” saptaması 
yapıldıktan sonra, “insanlık yıkım tehdidi altındadır, onu kurtarabilecek tek güç proletaryadır” 
deniliyordu. “Kapitalist üretim yöntemlerinin nihai sonucu, kaostur... Gerçek düzeni, komünist 
düzeni işçi sınıft kurmalıdır. İşçi sınıft sermaye egemenliğini parçalamalı, savaşlan imkânsız 
kılmalı, devletler arasındaki sınırları ortadan silmeli, dünyayı kendisi için çalışan uçsuz 
bucaksız bir topluluğa dönüştürmeli, halklann kurtuluşu ve kardeşçe dayanışmasını 
gerçekleştirmeUdir.” O dönemin ruh halini oldukça iyi yansıtan bu metinler belki biraz naif 
ve dolaysız bir söylemle, toplumsal devrimin bütün hedeflerini heyecan ve bir aceleyle 
sıralıyordu.

Kongre bir Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi seçti (EKKI). Bu komitede Rus, Alman, 
Avusturya, Macaristan komünist partileri, Balkan Federasyonu, İskandinavya ve İsviçre 
temsilcileri vardı. Kongreler arası dönemlerde bu komite kurum adına, parti merkez komitesi 
gibi hareket edecekti. Komintem'e bir sonraki kongreden önce katılan diğer partiler, EKKI’da 
bir sandalye alacaklardı. Komite başkanlığına Zinovyev, sekreterliğe ise, sembolik bir 
davranışla, o sırada Berlin’de hapiste bulunan Radek getirilecekti. Bu görevi fiilen Angelica 
Balabanoff üstlenecek, ama Zinovyev’le anlaşamayarak bu görevde ancak birkaç hafta kalacaktı, 
EKKI’nın o günlerde Moskova dışında bir yerde üslenmesi olanaksızdı, ama Zinovyev bunun 
geçici olduğunu belirtiyor, “III. Entemasyonal’in karargahını ve yürütme komitesini mümkün 
olduğu kadar çabuk başka bir merkeze, örneğin Paris’e aktarmayı başanrsak, mutlu olacağız” 
diyordu. Öteki Bolşevik önderler de bu görüşü paylaşıyordu. Troçki şöyle diyordu: “Eğer 
bugün 1 Mayıs’ta, III. Entemasyonal’in merkezi Moskova ise, yann, yürekten inanıyoruz ki, bu 
merkez batıya, Berlin’e, Paris’e, Londra’ya taşınacak. Rus proletaryası nasıl, dünya işçi sınıfının 
temsilcilerini Kremlin duvarlan arasında sevinçle karşıladıysa, kendi temsilcilerini de Komünist 
Entemasyonal'in ikinci kongresi için batı Avrupa merkezlerinden birine yollamaktan da aynı 
ölçüde, hatta daha da fazla sevinç duyacak. Çünkü Berlin ya da Paris’te toplanacak 
uluslararası bir komünist kongre, proleter devrimin Avrupa'daki, muhtemelen de, bütün 
dünyadaki tam zaferi anlamına gelecek.”

I. Kongre’nin önemi bu kongrede yapılan işlerden çok. Ki/" ,ıtem adıyla yaygınlık kazanacak
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KOMİNTERN’İN 1. VE 2. KONGRELERİ İLE 1. DOĞU HALKLARI KURULTAYI’NA 
TEMSİLCİ GÖNDEREN ÜLKELERİN KOMIJNİST PARTİ VE GRUPLARI

olan III. Entemasyonal’in, yani Komünist Entemasyonal’in fiilen kurulmuş olmasındaydı. Kongre 
sonunda yaymlanan “Bütün ülkelerin proleterlerine” başlıklı bildiri, Zinovyev tarafından daha 
sonraları ikinci bir Komünist Manifesto olarak nitelenecekti. Bildiride kapitalizmin yükselişi ve 
çöküşü ile. Komünist Manifesto’dan bu yana geçen yetmiş iki yıl içinde komünizmin gelişmesi 
gözden geçirildikten sonra, çabucak ana temalara değinilir. Kongrenin Rus devrimci 
proletaryasına ve onu yöneten parti, komünist Bolşevikler partisine olan ‘şükran ve 
hayranlığının’ belirtilmesinden sonra, Sovyet iktidannm yürüttüğü özgürleştirme ve reform 
çalışmalarının İç Savaş tarafından kesintiye uğratıldığı belirtiliyor, itilaf devletlerinin yardımı 
olmasa İç Savaş’m kısa sürede sona ermiş olacağı söyleniyordu. Dolayısıyla “tüm ülkelerin 
emekçi kitlelerinin” görevi, emperyalist müdahalenin sona erdirilmesi, yabancı ordulann geri 
çekilmesi, Sovyet rejiminin tanınması, diplomatik ve ticari ilişkilerin kurulması, onanm ve 
ulaşımın yeniden örgüdenmesine yardım etmek üzere “yüzlerce, hatta binlerce” mühendis, 
eğitmen ve uzman işçinin gönderilmesi için, kendi hükümetlerine mevcut her türlü araçla 
(“gerekirse” devrimci araçlar da dahil olmak üzere) baskı yapmaktır. Komintern Manifesto’su şu 
çağrıyla son bulur: “Dünya İçişleri! Emperyahst barbarlığa. Monarşiye, ayncalıkh tabakalara, 
burjuva devlete ve burjuva mülkiyete karşı, her tür ve çeşit toplumsal ve ulusal baskıya karşı 
mücadelede birleşin!

İşçi Konseyleri sancağı altında, III. Entemasyonal’in bayrağı altında, iktidar ve proletarya 
diktatörlüğü için devrimci mücadelede, bütün ülkelerin proleterleri, BİRLEŞİN!”

“Bütün Ülkelerin Proleterlerine” başlıklı çağn, birçok bakımdan kongrenin en önemli 
belgelerinden biridir. Rusya’daki Sovyet rejiminin desteklenmesi için dünya işçilerini 
toplanmaya çağıran bu metinde, Lenin’in bakışında saklı olan ikili amaç tutarlı bir biçimde 
ortaya çıkmaktadır: Rusya’daki Sovyet iktidannm savunulması ve uluslararası devrimin 
desteklenmesi. Kısmen önceden görülmeyen koşullar bu yeni aygıtın denetimini Ruslann 
eline bırakır ve bu koşullar, Komintem ile Sovyet rejimi arasındaki organik bağla tamamlanır. 
Mart 1919’da Moskova’da meydana gelen olay, eşit güçte denebilecek bir dizi ulusal komünist 
partisinin uluslararası bir örgüt içinde eritilmesi olmaktan çok, bir dizi zayıf, bazılan 
embriyon halinde ve henüz şekillenmemiş grubun, ana desteği ve itici gücünü zorunlu ve 
kaçınılmaz biçimde Sovyet devletinden aldığı bir örgüte koşulmasıydı. Komintem’i yaratan ve 
ona nüfuz ve itibar sağlayan Sovyet iktidanydı. Buna karşılık, kapitalist dünyadaki tüm gerici 
güçlerin tehditi aldında bulunduğu bir anda, uluslararası devrimci propaganda ve eylemin bu 
iktidann savunulmasına yardımcı olmasını beklemek de son derece doğaldı. Ancak 
Komintem’in oluşumundaki bu ikili yan ve giderek tek yanın egemen oluşu, gelecekteki 
gelişiminin sınırlılık ve tıkanıklık ve çöküşünün habercisiydi. Rosa Luxemburg’un gerek

Komintern 7n marşı olarak Eugen Pottier'nin 
L’ Internationale’/ benimsenmiş öte yandan o yıllann 

coşkusu İçinde serpilen konstruktlvist akımın 
öncülerinden Tatlin de Komintern’/ temsil etmek üzere 

bir metal spiral kule inşa etmişti. Tatlin’in modeli 
önünde göründüğü kule, daha sonra konstrüktivizm 

öncülerinin resmi sanat anlayışıyla çelişmeye 
düşmelerinden ötürü hiçbir zaman gerçek boyuttan ile 

işlevine uygun olarak kurulamadı. Diyalektiğin sarmal 
gelişim perspektifinin temsilindense, orak çekiç ve 

kızıl bayrak geleneksel simgeler olarak tercih edildi
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III. Enternasyonal, bağımsız partilerin birliği olmayı 
değil, tek bir dünya komünist partisi yaratmayı 
istiyordu. Haritada gösterilen ülkelerden gelen 
Komünist Parti ve gruplar, bu dünya partisinin 
şubeleri olacaklardı. Komintem 7n en üst organı olan 
Dünya Kongreleri arasında örgütü yönetecek olan 
Yürütme Komitesi (EKKI) sürekli olarak yerleştiği 
Sovyetler Birliği'nden gelen 5 delegeden başka 
Gençlik Enternasyonal Vnden ve sendikalar bölümünden 
birer üyenin yamsıra değişik ülke partilerinden en çok 
13 üye daha alacaktı. 2. Kongre'de EKKI’ye seçilen 
Rus olmayan üyeler şunlardı: 1) Meyer/Almanya; 2) 
Rosmer/Fransa; 3) Serrati/İtalya; 4) Queich/lngiltere; 5) 
Reed/Amerika; 6) Steinhardt/Avusturya: 7) Frles/isveç; 
8) Shablin/Bulgaristan: 9) Milkich/Yugoslavya; 10) 
Rudnianski/Macar; 11) Pak/Uzak Doğu; 12)Sultan 
Zade/Yakın Doğu; 13) Radek/Poionya; 14)Janson/Hollanda; 
15) Sneevliet/Java; 16) Stuchka/Letonya; 17) 
Chakaya/Gürcistan; 18) Shatskin/Türkiye; 19) 
Manner/Finiandiya; 20) Gula/Çekoslovakya.

proletarya diktatörlüğünün Rusya’da alabileceği biçim konusunda, gerekse zayıf bir temel 
üzerinde oluşturulacak bir Entemasyonal konusunda beslediği endişeler, olağanüstü öngörüler 
olarak, tarih tarafından doğrulanacaktır.

Komintem Kurmayı ve Yayınlar

EKKrnm halletmesi gereken ilk sorun, bir kurmayın ve örgütsel işleyişin geliştirilmesi idi. 
Lenin ve Troçki, hükümetin yoğun sorumluluklan altında boğulmuş vaziyetteydi. Rakovskiy 
Ukrayna’da sorumluluk üstlenmişti. Flatten Batıya temsilcilik göreviyle gitmişti. Sonunda 
Yürütme Kurulu aygıtının mimarı Zinovyev oldu. Lenin’in isteği üzerine, kongrede sekreterlik 
ve çevirmenlik yapan Angelica Balabanoff, Komintem sekreterliğine getirildi. Balabanoff, 
Zimmerwald hareketine katılmış, burada sekreterlik görevi üstlenmişti, gerek İtalya Sosyalist 
Partisi gerekse Bolşevikler arasında çalışmıştı, baüh sosyalist partiler arasında tanınan birisiydi. 
Lenin de BalabanofPun bu özelliklerinden yararlanmak istemişti. Daha ilk baştan Zinovyev ile 
Balabanoff arasında geriUm doğdu. Siyasal felsefeleri çok farklıydı ve karşılıklı olarak 
birbirlerine güvenmiyorlardı. Balabanoffun temel şikayeti, daha ilk baştan EntemasyonaVin iki 
merkezinin olmasıydı. Sekreterlik bürosu Moskova’da kalırken, Zinovyev Petersburg’da ikinci 
bir büro ve kurmay oluşturdu. Balabanoff aynca, belgelerde imzasının bilgisi olmadan 
kullanılmasından yakmıyordu. İkisi arasındaki tartışmalar sıklaştı ve Balabanoff 1919 yazında 
devrime Ukrayna’da yardımcı olmak üzere bu görevden aydıldı.

Komintem’in propaganda ve yayın faaliyetleri ağırlıkla Petersburg’dan yürütüldü. Yeni büro, 
Zinovyev’in başkanlığını yürüttüğü Petersburg Sovyeti’nin de merkezi olan. Ekim Devrimi’nin 
ünlü karargahı Smolniy Enstitüsü’nde açıldı. Gerçek merkez burasıydı. İlk haftalarda bütün 
kurmay iki kişiden ibaretti: Viktor Serge ve Mazine. Belçika doğumlu olan Serge Rusya ve 
Avrupa’da çeşitli devrimci çalışmalar yaptıktan sonra, Belçika’da hapsedilmiş, daha sonra bir 
Fransız subayıyla takas edilerek. Ocak 1919’da Rusya’ya dönebilmişti. Gazetecilik, fotoğraf ve 
tipografiden anlıyordu. Daha partiye üye olmadığı halde, Zinovyev, ondan yayıncılık 
hünerlerini yeni örgüt içinde göstermesini istedi. Yardımcısı Mazine de yeni bir Bolşevikti. 
Yeraltı faaliyetinden geliyordu, silahlı eylemden dolayı hapsedilmişti. Bu iki genç insan, 
birden kendilerim, dünya devrimini örgütleme ve planlama faaliyeti içinde buldular. 
Zinovyev’in yönlendirmesi altında birçok iş yaptılar. Serge bunlan şöyle sıralayacaktı: 
“Danışmanlık, parti görevliliği, sekreterlik, editörlük, çevirmenlik, basıcıhk, örgütçülük, 
yönetmenhk, kollokyum üyeliği ve daha birçok şey.” Üstlendikleri en önemli görev, Rus ve 
dünya proletaryasını, Rusya’da üslenen İtilaf ordulan mensuplannı hedef alan propaganda 
malzemesinin hazırlanması idi.

Mart 1919’dan Ocak 1920’ye kadar Smolniy’deki Komintem bürosunun en önemli faaliyeti 
yayın çıkarmak oldu. Bunlann en önemlisi Komünist Entemasyonal dergisinin hazırlanması idi. 
İlk sayı kongreden iki ay sonra 1 Mayıs 1919’da yayınlandı. EKKI Mart’ta Petersburg’da dört 
dilde (Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca) çıkacak bir derginin yayınlanmasını 
kararlaştırmıştı. Her ay bir sayı yayınlandı, Kasım-Arahk’ta tek bir sayı çıktı. 1920’de daha 
düzensiz olarak yayınlandı. Dergiye en çok katkıda bulunan Zinovyev oldu 1919 yıhnda.
EKKİ adına kaleme aldıklan dışında imzalı 11 makale. Lenin’in 7 makalesi, Serge’in 8 
parçada imza ya da rumuzu vardı. Birçok devrimcinin kendi ya da takma adla çıkan 
yazılan., ilk 7 sayıdaki konu dağılımı ise aşağıdaki gibiydi:

Bildiriler, kararlar, başvurular, mektuplar, vb. (I Kongre ya da EKKI tarafından hazırlananlar) 
47, Uluslararası hareketin belgeleri (ağırlıkla, ülke dışı devrimci faaliyetle ilgili) 61, Proleter 
devrimin kahramanlan ve şehitleri ile ilgili yazılar 14, Dışardaki komünist partilerinden 
haberler 37, I. Kongre delegelerinden yazılar 15, Komünist Gençlik Entemasyonali’ne  ilişkin 
yazılar 6, Genel yazılar (çoğu Rusça yayınlardan ya da Bolşevik yanlısı diğer gazetelerden 102

Savaştan Sonra II. EntemasyonaVi Canlandırma Girişimler

Çökmüş olan II. Entemasyonal’i diriltme yolunda ilk girişim, 1917 Şubat Devrimi’nden sonra, 
henüz Menşevikler’le Sosyalist Devrimciler’in denetimi altında bulunan Petersburg Sovyeti 
tarafından başlatılmıştı. Sovyetin yolladığı Rus delegeler Stockholm’da bir Rus-Hollanda- 
İskandinavya komitesinin oluşturulmasında başı çekerek, İtilaf devletleri merkezlerini dolaştılar. 
Sonunda, proje bir Uluslararası Sosyalist Konferans toplanmasına dönüştürüldü. Stockholm 
Konferansı’na bütün sosyalist parti ve gruplar katılmaya çağnidı. Bu konferansta bir banş 
planı taslağı oluşturulacak ve Sosyalist Konferans, hükümeder arası banş konferansı ile aynı 
zamana denk düşürülmeye çalışılacak, dünya işçilerinin taleplerinin resmî banş koşullanna 
eklemlenmesi için çaba harcanacaktı. Bu dönemde Bolşevikler de, Lenin’in Zimmenvald’dan bu 
yana ayn bir entemasyonal kumimasmdan yana olmasına karşın, Stockholm Konferansı 
projesine karşı çıkmayacaklardı. Bu Konferans hiçbir zaman gerçekleşmedi, çünkü İtilaf 
devletlerindeki bazı sosyalist partiler Almanlarla aynı masaya oturmayı reddetti. Öte yandan, 
İtilaf hükümetleri de pasaport güçlükleri çıkararak, delegelerin seyahatini engelleyerek, projenin 
olgunlaşmasını engellediler. Ruslann Ekim Devrimi’nden sonra çekilmesiyle Stockholm 
Komitesi, Hollanda-İskandinav Komitesi olarak bütün 1918 yılı boyunca genel bir konferans



;w - .

v,f

k



ve Asyada 
Devrimler

r:

n Moskova’da açılan 1. Alman Sanatı sergisinde yeralan 
n Fahnei](Kızıl Bayraklar Altında) adlı 1921’de yapılmış 
dan dünya devriminin Avrupa’dan bakıldığında nasıl 
vrupa devrimci hareketinin atmosferini en çarpıcı bir 
ken öte yandan, genel propaganda afişlerinin neredeyse 
ndıran yaklaşımıyla aynı derecede çarpıcı bir karşıtlık 
linlern'deW tartışmalarda açığa çıktığı gibi, AvrupalI 

devrimin Avrupa’daki gelişiminin sürüncemen ve çok 
'en bir gelişm': göstereceğini düşünüyor ve Komintern’e 

ın Bolşevikler'den farklı olarak Avrupa'daki duruma belirli 
■Jaşıyorlardı. Birkle'in resmi, yüzlerindeki derin kaygılara 

lyraklar altında yürümekten vazgeçmeyi akıllarından 
cadele yorgunu kitlelerin ruh halini müthiş bir gerçek 

biçimde yansıtıyor. Resim, işçi sınıfına yönelik ideolojik 
ımn aksine, çalışmaktan ve döğüşmekten yorulmuş, 

ir zaman umutsuz olmayan sıradan sınıf üyelerini 
şekilsizlikleri de içerecek bir estetikle kucaklıyor. Aynı 
dünya devrimini hedefleyen bir Sovyet afişi ise, çok daha 

ımu dile getirmesine karşın, olması beklenenin naif ve 
ıs/// olmaktan ileri gidemiyor. Dünya devriminin ilerleyişine 
r konusunda olduğu kadar, toplumsal mücadele ve sanat 
fer konusundaki bütün bu karşıtlıklara rağmen asıl önemli

o yıllarda fikirler alanında olduğu gibi sanat ürünlerinde 
fer/n bir arada yaşayabilmesi, tek bir sanat üslubunun resmi 
kılınması yönünde hiçbir eğilimin bulunmamasıydı. Lenin’in 

devrimin bütün yansımalan özgürce ifade edilebilmelerinin 
man bulabilmişlerdi.

toplanması fikrini savunmaya devam etti. Öte yandan da konferansın genel mi, yoksa İtilaf 
Devletleri Sosyalist Konferansı mı olması tartışması sürdü gitti. Brest-Litovsk Antlaşması’ndan 
sonra, Almanya ve Müttefik ülkeleri, tarafsız ülkeler gibi Rusya’nın da böyle bir konferansa 
katılmasına karşı çıktılar. Almanya’nın 1918 güzünde çökmesi ve devrimin patlak vermesinden 
sonra toplanacak konferansa herkesin çağnimasına Belçika dışında itiraz eden kalmamıştı.

Bem Konferansı 3 Şubat 1919’da toplandı. Başkanlığa İsveçli önder, İskandinav-Hollanda 
Komitesi Başkanı Hjalmar Branting seçildi. Fransızlann sağ kanadında Albert Thomas, iki ana 
tartışma maddesi önerdi: Savaşta sosyalist partilerin sommIuluğu ve sosyalizm mücadelesinde 
demokrasinin yeri. Uzun tartışmalardan ve Alman sosyal demokratlannın yeni, devrimci 
Almanya’nın savaştan sorumlu olan eski rejimden kesinlikle koptuğunu belirten açıklamasından 
sonra uzaklaşmaya vanidı. Bu konuda bir komisyon oloştumldu ve “tarihi” karar bir sonraki 
konferansa bırakıldı. “Demokrasi tartışması” ise doğmdan Bolşevikler’e  yönelikti. Benimsenen 
karar tasansmda, Rusya, Avusturya-Macaristan ve Almanya’da eski rejimlerin emperyalizm ve 
militarizmine son veren devrimler olumlu karşılanmakla birlikte, sosyalizm ile demokrasinin 
birbirleriyle aynlmayacağı vurgulanıyor, “diktatörlük”, Bolşevizmin bütün uygulamalanm içererek, 
kınanıyordu. Bu arada Rus delegelerin (yani MenşeviMer ve Sosyalist Devrimciler) önerisiyle, 
“Bütün sosyalist eğilimlerin temsil edildiği bir Komisyon’un, Rusya’daki siyasal ve ekonomik 
dumm hakkında Enternasyonal'e rapor vermek üzere, Rusya’ya gönderilmesi” benimseniyordu. 
Bu kararlar, dünya savaşında “yurtsever” tavır alan Batı Avmpa sosyal demokratlannın, en az 
Lenin kadar bir “kopma”dan yana olduğunu gösteriyordu.

Bu öncelikli meselelerin görüşülmesinden sonra Bem Konferansı, ana konusuna, sosyal 
demokratlann ve sendikalann, resmî banş görüşmelerine ortak önerilerle katılmalan somnuna 
döndü.

Bem Konferansı, yeni bir Sosyalist Entemasyonal oluşturma çabalannda süreklilik sağlamak 
için, bir Sürekli Komisyon seçti. Burada katılan her partiden iki temsilci bulunacaktı. Bem 
Konferansı, eski Entemasyonal'de bir ülkeden çeşidi parti ve gmplann katılmasına olanak 
tanınırken, her ülkeden tek parti ve sendika oluşumunun katılması ilkesini getirmişti, Ömeğin 
İngiltere’den Labour Party (İşçi Partisi) çağnhrken. Independent Labour Party (Bağımsız İşçi 
Partisi) çağnimamış, öte yandan birçok parti de bu konferansa katılmayı reddetmişti. Ömeğin, 
Zimmerwald Konferansı’nda başı çeken İtalyan ve İsviçre Sosyalist Partileri. Bunlann gerekçesi, 
konferansın, İtilaf Devletleri’ndeki “soyal-şöven” sosyalistlerin güdümü altında oluşuydu. Bulgar 
“Dar” Sosyalist, Sırp ve Romen Sosyalist Partileri de aynı gerekçeyle katılmadılar. Sonuç olarak 
26 ülkeden temsilciler gelmiş, geciken Ukrayna ve Avustralya temsilcileri kabul edilmemişti. 
Rus temsilcileri arasında Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler vardı. Gürcistan, Ermenistan, 
Lirvanya ve Estonya temsilcileri de benzeri bir bileşimdeydi. Polonya’yı General Pilsudski’nin 
Sosyalist Partisi temsil ediyordu. Filistinli Yahudiler de Konferanstaydılar. Konferansta 
Norveçliler dışında Bolşevikler’e yakın parti yoktu. AvusturyalI Adler ile Fransız Longuet’in 
benimsenmeyen bir karar tasarısında ise, “Rus Sovyet Cumhuriyeti’ni lekeleyen bir nitelemeder 
kaçınılması”, Bolşevizmin doğmdan kınanmaması, bir yargıya varmak için yeterli malzeme 
olmadığı savunuluyor, Rus temsilcilerin, işçi sınıfının ancak azınlıkta kalan bir bölümünü 
temsil ettiği belirtiliyordu. Reddedilen bu karar tasansını yalnızca Norveç, Hollanda, İspanyol 
ve İrlanda temsilcileri destekleyecek, Avusturyalılann yansı ve bir de Yunanlı lehinde oy 
verecekti. Konferansın en başanlı sonuçlanndan biri ise, sendika temsilcilerinden oluşan bir 
komisyonca hazırlanan Uluslararası Emek Bildirgesi’nin Paris’teki Banş Konferansı’na 
sunulmasıydı. Bu Bildirge’nin fiili sonuçlanndan biri ise, 1919 Washington Konferansı’ndan 
sonra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün kumiması oldu.

Bem Konferansı’nda oluştumlan Sürekli Komisyon dört kez toplandı. Nisan 1919’da 
Amsterdam’da yapılan toplantıda, Paris’teki Banş Konferansı’na “Dört Büyüklerle” görüşme 
yapmak üzere bir Eylem Komitesi gönderilmesi ve Şubat 1920’de Cenevre’de yeni Sosyalist 
Enternasyonal'in kuruluş kongresinin toplanması kararlaştınldı.

Ağustos 1919’da Luceme’de toplanan 19 ülkenin temsil edildiği toplantıda, banş koşullarının 
eleştirisinde, Bern’de' oluşan iki gmp da anlaştı. Çoğunluktaki Branting-Alman-İngiliz grubu ile 
azınlıktaki Adler-Longuet gmbu gerek yeni Sosyalist EntemasyonaVin kuruluş, gerekse Sovyet 
Rusya ve genel olarak komünist hareket karşısında alınacak tavır konusunda çok daha keskin 
biçimde bölündü. Azınlık, Moskova Kongresi’nin Manifestosuna karşın, hâlâ merkezi 
kucaklayan bir enternasyonalden yanaydı. Çoğunluk da Rusya’ya yapılan İtilaf müdahalesini 
kınamaya hazır olmakla birlikte, her türlü diktatörlük kavramına kesinlikle karşıydı.

Bern toplantısından sonra, kurulacak yeni Sosyalist EntemasyonaVin tabanı daralmaya başladı. 
Şubat 1920’de Fransız Sosyalist Partisi, ezici bir oy çoğunluğu ile Bern-Cenevre oluşumunu 
terketme karan aldı. Komintem’e derhal girilmesi bir-iki oy farkıyla benimsenmedi, geniş 
tabanlı devrimci bir Entemasyonal oluşturulması için çaba harcanması kararlaştırıldı. 
Almanya’daki Bağımsızlar da Cenevre toplantısı karşısında tavır aldılar. Avusturya ve İspanya 
gibi Bem’e katılan birçok parti, Cenevre Kongresi’nin dayanacağı esaslardan hiç tatmin 
olmadıklannı bildirdiler.

Sonuç olarak Temmuz 1920’de Cenevre’de toplanan Sosyalist İşçi Enternasyonali (SİE), İngiliz-



Alman çoğunluk Sosyal Demokratlannm ekseninde oluştu. Yalnızca Belçika, İsveç ve 
Danimarka partilerinin ve birkaç önemsiz parti ve grubun desteği sağlanabilmişti. III. 
Enternasyonal’daki Sovyet egemenliği karşısmda, İngiliz-Alman Sosyal Demokratlan 
egemenliğindeki SİE sosyalist toplumun temel kurumu olarak parlamenter demokrasiyi 
bütünüyle benimsiyordu. İkinci'temel yaklaşım “sosyalizasyon”du. “Bütün sanayilerin ve 
hizmetlerin toplum mülkiyetinde ve denetiminde olması.” SİE merkezi Londra olacak, İngiliz 
İşçi Partisi hamilik yapacaktı.

Merk':zi Amsterdam’da bulunan Uluslararası Sendikalar Birliği, -tam bağımsızlık ve eşit söz 
hakkı sağlanması koşuluyla- SİE ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. SİE, 2. 
Kongresi’ni Ağustos 1925’te Marsilya’da, 3. Kongresi’ni Ağustos 1928’de Brüksel’de ve 4. 
Kongresi’ni ise Haziran 1931’de Viyana’da toplayacaktı.

İki Buçukuncu Enternasyonal

Bir yandan II. Enternasyonal geleneğini sürdüren batılı büyük sosyal demokrat partilerin 
reformist politikaları iyice sistemleştirerek hayata geçirme hazırlığı içinde oluşu, öte yandan 
Komintem’in 2. Kongresinde 21 Koşul’u dayatması merkezci sosyalist parti ve gruplan güç 
durumda bırakmıştı. Bunlann çoğu aslında Komintem’e girmeye istekliydi, ama 21 Koşul 
sonrasında kendilerine karşı açık ve net biçimde bölme politikalannm izlenmeye başlanması 
ve tabanlanndan gelen radikalleşme baskılan, bu parti ve gruplan yeni arayışlar içine itti.

Şubat 1921’de Viyana’da, 13 ülkeden gelen Sosyalist parti ve gruplann temsilcileri bir 
konferans düzenlediler ve Sosyalist Partilerin Uluslararası Emek Birliği'ni oluşturdular. Daha çok 
“Viyana Birliği” ya da alaycı biçimde “İki Buçukuncu Enternasyonal” adıyla anılan bu 
oluşumun kökleri, savaş yıllannda İsviçre’de gerçekleştirilen Zimmerwald ve Kienthal 
Konferanslanna dek uzanıyordu. “İkinci”nin varisi olan Bem-Cenevre Konferansı ile 
“Oçûncü”nün ebesi olan Bolşevikler arasında kalma durumundan dolayı “2.5”. Enternasyonal diye 
anıldılar. Viyana Birliği, kendisi için “Enternasyonal" statüsü ileri sürmedi, amaçlannın yalnızca, gerek 
parlamento, gerekse Sovyet (konsey) yanlısı olanlan kapsayabilecek genişlikte bir 
Entemasyonal'in oluşmasına gidecek yolu hazırlamak olduğunu açıkladılar. Böylece Sosyalist 
birlik onanlacaktı.

Viyana Konferansında AvusturyalI sosyalistlerin yanında, Fransız ve Alman Bağımsızlan, 
İngiltere’den Bağımsız İşçi Partisi, Çekler, Macarlar, İsviçreliler, Rus Menşevikleri ve Sosyal 
Devrimcileri vardı. Letonya, Litvanya, Yugoslavya ve Romanya’dan gruplar da konferansa 
kanimıştı. Temsil edilmeyen Fin ve Aıjantin Sosyalist Partileri ise yolladıklan mesajlarla.
Birliğe katılmak istediklerini açıklamışlardı.

Fransızlar ve Almanlar Konferansa ancak partilerinden kopan fraksiyonlar olarak katılabildiler. 
Çünkü daha çok kısa önce bölünmüşlerdi, karşıt fraksiyonlar arasında çok sert mücadeleler 
geçmişti. Fransa’da eski Sosyalist Partisi Aralık 1920’de koşulsuz olarak Komintem’e girme 
karan almış ve Fransız Komünist Partisine dönüşmüştü; parti içindeki eski sağ ve merkez 
kanatlar, Pierre Renaudel ve Jean Longuet başkanlığında Partiden kopmuş ve Sosyalist Partiyi 
(SFIO) yeniden kurmuşlardı. Parlamentodaki parti grubunun çoğunluğu bu yeni oluşum içinde 
yeralmıştı. Almanya’da da benzer biçimde. Ekim 1920’de Halle kentinde toplanan Bağımsızlar 
(USPD) 21 Koşul temelinde Komintem’le birleşme yönünde oy kullanmışlardı. Bu karardan 
sonra Halle Kongresi iki ayn kongreye dönüştü. İkisi de USPD’nin devamı olduğu 
iddiasmdaydı. Dauming ve Helene Stöcker önderliğindeki çoğunluk kanadı Arahk 1920’de 
Berlin’de AKP ile birleşme kongresi düzenleyecek, Almanya Birleşik Komünist Partisi doğacaktı. 
Azınhk kanadı ise, Ladebour, Crispien ve Hilferding önderliğinde, USPD’nin devamını 
kararlaştıracaktı. Çekoslovakya’da da bölünme meydana gelmiş, komünistler yumruk yumruğa 
kavgalardan sonra Sosyal Demokrat Parti’den koyulmuşlardı. Macaristan’da ise, Sovyet 
Cumhuriyetine katılan Sosyal Demokrat Parti, Beyaz Terör altında, kendini komünisderden ayn 
olarak yeniden örgütleme çabası içinde olmasına karşın, temsilcilerini Viyana’ya yollamayı 
başardı. İsviçre’de ise. Sosyalist Parti Konferansı Komintem'e girilmesi yolunda karar almış, 
ancak bu karar bütün parti üyelerinin katıldığı genel oylamada üçte iki çoğunlukla 
reddedilmiş, aynlanlar küçük bir komünist partisi kurmuşlardı. Komintem’le pazarlık halinde 
olan İngiliz Bağımsız İşçi Partisi de 21 Koşul’u reddetmiş, sonuçta partiden küçük bir 
komünist grup aynlmıştı.

Viyana Birliği, “Sosyalizmi, devrimci sınıf mücadelesi hatnnda siyasal ve ekonomik iktidan 
fethederek gerçekl^tirmeyi amaçlayan Sosyalist Partilerin oluşturduğu bir Birlik” olduğunu 
açıkladı. Aslında İki Buçukuncu Enternasyonal, güçlü Avusturya Marksizmi geleneğinden önemli 
vurgular taşımaktaydı. Ve bugün bu gelenek Avrupa sosyalizmi içinde belli çapta bir etkiye 
hâlâ sahiptir. Avrupa sosyalistleri bugün de, işçi hareketinin ve sosyalist partilerin sekterce 
bölünüşü ile, Avrupa sosyalizmi adına önemli bir şansın kaçınldığına inanmaktadırlar. Bu tür 
yaklaşımlann bir uzantısı olarak, İtalyan Komünistlerinin Sosyalisderle tek partide birleşme 
girişimi, bir yandan bu tür eğilimleri, diğer yandan da tarihin gecikmiş bir alayını 
yansıtmaktadır.



ve Asyada 
Devrimler

Stockholm’de çıkan Folkets Dagblad Politiken (Politik 
Halk Gazetesi) çizerlerinin, karikatürize ettiği 
Komintem Delegeleri: 1. Japonya Delegesi, 2. Rus 
Köylü Delegesi, 3. Clara Zetkin, 4. Krupskaya, 5. 
Rosa Bloch (İsviçre), 6. Nikolay (Petersburg), 7. 
Amerikan Delegesi, 8 ve 9. Kadınlar Kongresi 
Delegeleri, 10. Reichenbach (KAP, Almanya), 11. 
Colbjornsen (Norveç), 12. Coriale (Fransa), 13. Bili 
Haywood (ABD), 14. Amerikan Delegesi, 15. Eugen 
Claussen (Norveç), 16. Kobetsky (Yürütme Komitesi 
Sekreteri), 17. Kreibich (Çekoslovakya’nın Almanya 
tarafından ilhak edilmiş bölgesinin delegesi), 18.
Burian (Çekoslovakya), 19. Ablloff (Azerbaycan), 20. 
Kadınlar Kongresi Delegesi, 21. Steinhart (Avusturya- 
Macaristan), 22. Relent (Fransız Sendikacı), 23. 
Amerikan Delegesi, 24. Terracini (İtalya), 25. Roland- 
Holst (Hollanda), 26. Jeanette Olsen (Norveç), 27. 
Radek, 28. AzerbaycanlI Kadın Delege, 29. General 
Cushmin, 30. Kadınlar Kongresi Delegesi, 31. Lazzari 
(İtalya), 32. Eugene Varga, 33. Rosmer (Fransa 
Delegesi ve Komi ıtern Yürütme Komitesi üyesi), 34. 
Herran (İngiltere).

Viyana birliği, kendisine katılan partilerden faaliyetlerini birleştirmelerini istiyor, “dünya 
çapında tüm devrimci işçi sınıfını kucaklayacak tek bir EntemasyonaVin kurulması için 
çabalarını arttırmaya” çagmyordu. Birlik, bu ilkeleri kabul eden, II. ve III. EntemasyonaVlere 
üye olmayan bütün partileri üye kabul etmeye açıktı. Üye partilerin, diğer uluslararası 
örgütlerle tek başına birleşme görüşmelerine kalkışmaması özellikle isteniyordu.

Viyana Konferansından çıkan en önemli metin, “Sınıf Mücadelesinin Yöntem ve Örgütlenmesi 
Üstüne Rapor”du. Burada Viyana Birliği, mevcut diğer enternasyonaller ile ilgili tavnnı 
açıklıyordu. Bu raporda bir yanlışın üstünde vurgulayarak duruluyordu: Ekonomik ve siyasal 
koşullannm birbirinden çok farklı olmasını gözönüne almaksızın, sosyalizme bütün ülkelerde 
tek bir rotadan ulaşılmasını öngören tüm reçeteleı" hatalıydı. Ömeğin, tanm ağırlıklı ülkelerle 
sanayi ağırlıklı ülkeleri aynı kefeye koymak, ya da büyük plantasyon ya da malikanelerin 
egemen olduğu ülkelerle küçük köylü ekonomisinin ağır bastığı ülkeleri; parlamenter 
demokrasiye sahip ülkelerle sahip olmayanları, askeri etkilere açık olanlarla olmayanlan aynı 
reçetede değerlendirmek gibi. Viyana Birliği, uluslararası sosyalizmin kendisini sadece 
parlamenter demokratik yöntemlerin kullanımına bağlı saymasını saçma buluyordu. Bazı 
ülkelerde bu aracı kullanmak için hiç olanak yokken, diğerlerinde, demokratik kurumlann 
gerici ve kapitalist sınıflar tarafından bastıniması olasılığı nedeniyle, halk oylaması boş bir 
hak hahne gelebilirdi. Ama, Komintem’in sunduğu türden “Rus işçi ve köylülerinin 
gerçekleştirdiği devrimin mekanik taklidi”ne dayalı reçeteler de aynı ölçüde saçmaydı. İşçilerir 
siyasal iktidar için verdiği mücadele, farklı ülkelerde, zomniu olarak, farklı biçimler alacaktı. 
Ancak kapitalist sınıfın zora başvurma olanağından, özellikle askeri güçten yoksun olduğu, 
bundan dolayı siyasal demokrasi mücadelesini doğmdan iç savaşa dönüştüremediği ülkelerde, 
işçi sınıfı siyasal iktidan demokratik araçlarla ele geçirebilir. Ancak bu sağlansa bile, genel 
kural olarak kapitalist sınıf, ekonomik gücünü, kullanarak işçi sınıfı tarafından ele geçirilen 
demokratik devlet iktidannın etkisini tarafsızlaştırmaya çalışacaktır. Böylesi bir dummda da, 
işçi sınıfı siyasal iktidara ulaştıktan sonra, kapitalist smıhn direnişini kırmak için dikta 
araçianna başvurmak zomnda kalacaktır. Proletarya diktatörlüğü, işçi sınıfı tarafindan kazanılaı 
devlet erkinin diktatörce uygulanması biçimini alacaktır. Demokratik parlamenter bir sistemin 
lehte koşullan altında gerçekleştirilen Devrimin, izleyeceği rota böyle öngörülüyordu.

“Ama kapitalist sınıfın, başkaldıran emekçi halk kitlelerine karşı, şiddete başvurarak yönetimin 
sürdürmeye yetecek güce sahip olduğu yerlerde, demokrasi kesintiye uğrayacak, baskı 
araçianna başvumlarak, işçi sınıfına açık savaş için meydan okunacaktır. Bu savaşta, kavgayı 
karara bağlayacak olan oy sandığı değil, karşılaşan sınıflann ekonomik ve askerî gücüdür. Bu 
koşullar altında, işçi sınıfı yöneten güç haline ancak kidelerin doğmdan eylemi kanalıyla 
gelecektir (kitle grevleri, silahlı ayaklanmalar vb.) ve iktidan yenilen kapitalist sınıfı bastırarak 
elinde tutacaktır. Bu dummda işçi sınıfının diktatörlüğü İşçi, Köylü ve Asker Konseylerine, 
Sendikalara ve diğer işçi sınıfı örgüderine dayanmak zomndadır.” Dolayısıyla, “diktatörlük” 
sözcüğüne, farklı dummlarda iki farklı anlam yüklenmektedir. Birinde, işçi sınıfı tarafından el 
geçirilen devlet erki diktatörce kullanılmaktadır. Diğerinde ise, dikta erkinin özellikle işçi sim: 
kumluşlan tarahndan, “İşçi, Köylü ve Asker Konseyleri” tarafından kullanılması sözkonusudur. 
Bolşevikler, eski devletin parçalanmasının ve yerine bütünüyle yeni bir proleter devletin 
inşasının evrensel bir zomnIuluk olduğunu ilan ederlerken. Viyana Birliği, bunun ancak belirl 
dummlarda zomniu olacağını savunuyordu; diğer dummlarda anayasal araçlarla işçilerin ele 
geçirdiği varolan devlet, sosyalist savunmada ve devrimci inşa sürecinde bir araç olarak 
kullanılabilirdi.

Viyana Birliği’nin Rapom, daha sonra kapitalist iktidann özündeki uluslararası karakteri kabul 
ediyor ve şöyle sona eriyordu: “İşte bundan dolayı nihai kurtuluş, ulusal sınırlar içinde 
kazanılamaz, sadece uluslararası eylemin bir ümnü olabilir. İşçi Sınıfı Entemasyonali’nin asıl 
ödevi, bu eylemi organize etmektir!” Diğer iki Enternasyonal’in partilere tek tip elbise 
giydirmesine karşı çıkan rapor, şöyle devam ediyordu; “Çeşitli ülkelerdeki yöntemlerin bütün 
çeşitliliğini içerecek tarzda Entemasyonal, uluslararası kapitalizme karşı uyum içinde yürütülen 
eylemde, uluslararası işçi sınıfinın tüm kaynaklannı birleştirmelidir.” ...“Partilerin kendi teorileı 
temelinde yürüttükleri propaganda ve eylem önemli olmakla birlikte, belirleyici unsur olması 
gereken işçi sınıfının kendi kaderini belirlemesi, son tahlilde, parti öğretisinden hiç de daha 
küçük önemde değildir. Bu kendi kaderini belirleme, ancak bütün sınıf bilincine sahip işçileı 
bağnnda birleştiren bir örgüt içinde hayata geçirilebilir. Ama böylesi bir uluslararası örgüt, 
yalnızca aldığı kararlar bütün bölümlerini bağlarsa fiili bir gerçeklik kazanabilir. Bundan 
dolayı, uluslararası örgütün her karan, tüm ülke partilerin özerkliği üstünde gönüllü bir 
sınırlama anlamına gelir.” Viyana Birliği bir yandan ülkelere göre eylem ve yöntem 
farkhhğmın gerekliliğini vurgularken, öte yandan da II. Entemasyonal partilerinin yandaş 
olduğu gevşek federasyon karşısında, ortak disipline duyulan ihtiyacı da vurguluyordu.

Viyana Birliği “çok aklı başında laflar” etmekle birlikte, dönemin büyük devrimci altüstlüğü 
içinde, iki Entemasyonal arasında sıkışıp kaldı. Açıklamalan, Bem ve Cenevre Bildirğelerinder 
çok daha radikaldi. Reformculara karşı çıkıyorlar, ama devrimcileri etkilemeyi de 
başaramıyorlardı. Birçok etkileyici söz etmekle birlikte, bunu hayata geçirecek güçteri 
yoksunlardı.

İki yıl kadar sonra Viyana Birliği, 20 Mayıs 1923’de Hamburg’da düzenlenen kapanış



I. Kongre gibi II. Kongre'nin da il^amet yeri Moskova'ydı. Rus KP’sinin beş üyeliği, 
Polonya’yı temsil eden, ama yıllardır Rus KP'si için çalışan Radek ve Sendikalar 
bölümü ile Gençlik Enternasyonali'm/7 temsilcileri ile de destekleniyordu. Tüzük 
tartışmalarında Zinovyev, diğer partilerin temsilcilerinin sürekli Moskova'da EKKI 
merkezinde kalmasını önerdi. Alman Komünisti Paul Levi, temsilcilerin yalnızca üç 
ayda bir, EKKI’nIn genel toplantıları için Moskova'ya gelmesi önerisini getirdi.
Zinovyev itiraz etti: "Kongre'nin gerçekleştirmeye çalıştığı iş, militan proletaryanın 
uluslararası Genel Kurmayı’nın inşası"ydı, devrimci mücadele çağı yaşanıyordu. EKKI 
her zaman talimatlar vermek ve Enternasyonal adına konuşmak zorunda olacaktı. Bu 
nedenle bir partiyi Komintern’den atma yetkisi gibi geniş yetkilerie donatılmıştı. 
Zinovyev'in görüşleri benimsendi. Komintern’/n 2. Dünya Kongresi, ne pahasına

olursa olsun, II. Enternasyonal geleneğinden kopmak istiyordu. Bolşevikler, 
Komintern’/n I. Enternasyonal7n geleneğini sürdürdüğünü savunuyorlardı. International 
Working Men’s Association’m Genel Konseyi ile, EKKI karşılaştırıldığında, bu iddianın 
doğruluğu tartışmalıydı. İlki, "Birliğe bağlı farklı ulusal ve yerel gruplar arasında 
uluslararası bir ajans" olarak işlev görüyordu. Bu mütevazi federasyon, üyelerinin 
eşit hakları temeline dayanıyordu ve Genel Konseyi sadece bir aracı rolü oynuyordu; 
Komintern’/n sürdürdüğü bu gelenek değildi. 'Yürütme Komitesi çok geniş yetkilerle 
donatılmış, Komintern aşın merkeziyetçilik ilkesi üzerine inşa edilmişti. "Şubelerin" 
(ulusal komünist partileri) Komintem’e bağımlılığını çok açık ifade eden örneklerden 
biri, 1938'de çok uzun bir devrimci geleneğe sahip olan Polonya Komünist 
Partisi’n/n, EKKI'n/n onayladığı bir kararla dağıtılmasıydı. Gerekçe, parti önderliği



ve Asya’da 
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saflarına düşman ajanların yoğun biçimde sızmasıydı. 1956’da SBKP, Polonya 
Birleşik İşçi Partisi, İtalyan, Bulgar ve Finlandiya KP’lerinin yaptığı açıklamaya göre, 
bu karar, "daha sonra maskeleri düşen ajan provakatörlerin yalan tanıklığı İle" 
alınmıştı. Aslında, Bolşevik Partisinin Komintern'de kullandığı nüfuz, tüzüğün tanıdığı 
konum ve EKKVdeki üyelerinin sayısıyla ölçülemeyecek kadar büyüktü. SBKP, fiilen 
iktidardaki tek komünist partisiydi ve bütün Dünya Kongreleri onun topraklan üstünde 
toplanmıştı. Yine de ilk dönemde Komintem, henüz SBKP’nin doğrudan etkili olduğu 
bir araç değildi. Aslında, SBKP’n/n sürekli üstün bir konumda kalması Lenin’in de 
niyeti değildi. Diğer partilerden yoldaşlarla tartışma, karşılıklı ikna ve uzaklaşma 
yöntemlerine gidiliyordu. Sol Kanat Konnünizmi’nde, Lenin, eğer Devrim ileri 
ülkelerden birinde bile üstün gelse, Rusya’nın kısa sürede model olmaktan

çıkacağını, bir kez daha geri konuma düşeceğini söylüyordu. Batı'da olaylar Lenin'in 
ve diğer Bolşevik liderlerin beklediği gibi gelişmedi. Komintem 1923’e kadar özellikle 
Orta Avrupa, Almanya, İtalya ve Balkanlarda, dünya devrimini ilerletmeye çalışmıştı. 
Taktikleri arasında ayaklanmaların yamsıra, 1921’den sonra başvurulan "birlik cephesi 
de vardı; Almanya’da Saksonya ve Tübingen’de olduğu gibi. Sosyal Demokrat- 
Komünist hükümetlerin kurulması da başarıya götürmedi. Savaş sonrasının "devrimci 
bunalımı", Bulgaristan ve Hamburg'daki komünist ayaklanmaların bastırılmasıyla, 192̂  
güzünde sona erdi. III. EntemasyonalVn tabyası olarak sadece Rusya kalmıştı. Bu 
nedenle, Komintern’ds yapılan tartışmalar, 1922'den başlayarak, daha çok Sovyetler 
Birliği’nin sorunlan etrafında döndü. Kustodiyev'un İli. Enternasyonal’in I. Kongresi’nii 
açılışı nedeniyle Petersburg’daki Urizki Meydanlarında Şenlikler adlı tablosu.



"Doğu Halkları 1. Kongresi" olarak Han edilen 
toplantıya, Fas'tan Mançurya’ya 32 "doğu ulusundan" 
1891 delege katıldı. Zinovyev’in EKKI Plenum’una 20 
Eylûl’de verdiği rapora göre, katılaniann üçte ikisi 
komünistti. En kalabalık gruplar şunlardı: 235 Türk,
192 İranlI, 157 Ermeni, 104 Rus, 100 Gürcü, 82 
Doğu KafkasyalI, 61 Tacik, 47 Kırgız, 41 Yatıudi, 35 
Türkmen vb. Ayrıca Doğu’nun siyasal yaşamında bir 
yenilik olarak 44 de kadın delege vardı. Türk 
delegeler arasında Enver Paşa da vardı. EKKI, 
başkan ve iki üyesini Kongre'yi yönetmekle 
görevlendirdi. Zinovyev, Karl Radek ve Bela Kun. 
Ayrıca "emperyalist" ülkelerdeki işçi partilerinin 
temsilcileri olarak Tom Ouelch (İngiltere), Johannes 
Proost (Hollanda), John Reed (ABD) de toplantıya 
katıldı. Komintern temsilcileri yaptıkları heyecanlı 
konuşmalarla, katılan delegeleri batı emperyalistlerine, 
özellikle İngiltere'ye, kendi ülkelerindeki sömürücülere 
karşı harekete geçmeye çağırdılar. Hatta Zinovyev 
İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı ‘Cihat’ 
açılmasından bile söz etti: "İngiliz hükümetine karşı 
her türlü devrimci mücadeleye yardıma hazırız... 
Doğu’ya kendisini İngiliz emperyalizminden kurtarması 
için yardım etmek görevimizdir..."

Komintern D oğuya  
B ak ıyo r,.,

Komlntern’in "doğu polltlkalan” nm özel olarak de- 
ğerlendirtleblleceği, ayn bir çerçeveden sözetmek müm
kün mü? Böyle bir sorunun, asgari bir uyuşma temelin
de çoktan yanıtlanmış olması gerekirdi. Ne var ki, bir 
yanda geleneksel yorumlann bu eski defteri pek açmak 
istememeleri, öte yandan genel Marksist kökenli diğer 
akımlann aynı geçmişe neredeyse bir engizisyon mantı
ğıyla yaklaşmaları, 1919-43 pratiğini verimsiz bir hınç 
dökme duvarı konumuna getirmiştir.

Komintern, doğudaki bFrikime yaklaşımda kendi adına 
Marksistçe bir yol bulmaya çalıştı. Bu aranışın kendine 
özgü güçlükleri vardı. En başta Marx’in geçerliliği Rus
ya için bile tartışılmış olan “ aşırı ttatıiı”  modelini bu 
kez çok dalıa ücra alanlara taşımak gerekiyordu. Sonra, 
Lenin’in emperyalizm teorisinde doğuyla batının aynı 
çözümleme bütününe yerleşmesiyle de iş bitmiyordu. 
Çünkü, Komintern bir emperyalizm-kapitalizm araştırma- 
lan enstitüsü değil, bir ihtilal örgütüydü. Dolayısıyla dev
rim sorunu da, sömürge ve yarı sömürgeler bağlamın
daki somut hedefleri, güçleri ve araçianyia birlikte, üs
telik uygulamaa bir açıklıkla ortaya konulmak zorun
daydı.

ÖZEL ÇÖZÜMLEME GÜÇLÜKLERİ

Böyle bir görevde, önce yöntemsel sorunlar dikkat 
çekiyor. Örneğin batıya ilişkin politikalar açısından bakı

lırsa Komintern, 1848’lere dek inen, 70 yıllık bir teori- 
pratik alışverişine ve bunun oluşturduğu zemine yerle
şebiliyordu. Özetle batıda, Komintern kendini daha çok 
"ev inde" hissedebiliyordu.

Oysa sömürge ve yarı sömürgeler açısından bakıldı
ğında, teori-pratik ilişkisinin Komintem’m kendisiyle ay
nı doğum tarihine sahip olduğu görülecektir. Bir ön 
birikimden ve modelden yoksunluk, böylece Komintem’- 
in doğu politikalarına kaçınılmaz bir pragmatizm soku
yor. Kuruluşun 24 yıllık tarihinde bu pragmatizm ve 
Sovyetler’deki kazanımların korunmasına ya da metro
poldeki süreçlerin hızlanmasına yapabileceği katkı açı
sından, ama hep batıya bakan bir içerik' taşıyacaktır.

ikinci bir güçlük, İç farklılaşmaların doğuda belirli 
bir sınırın ötesine taşmasından kaynaklanır. Örneğin 
proletaryanın fiziksel varlığı, hareketliliği, devrimci ön
derliğin oluşup yerleşmesi gibi ölçütlerle bakıldığında 
Komintern dönemi Asya’sı, aynı dönemin Avrupası’na 
göre çok daha belirgin iç eşitsizliklerin temsil olunduğu 
bir alandır.

Komintern ilk  ağızda “ proletaryası olan ve bu nedenle 
ulusal mücadelenin aynı zamanda toplumsal bir içerik 
de taşıması gereken”  ülkeleri ötekilerden ayırmayı de
nedi. Ancak ortada gene de bir belirginlik yoktu. Örne
ğin 1920’lerln ortasında, göreli batılılığı ve başarı kazan
mış ulusal kurtuiuşçuluğu nedeniyle ön sıralarda yer 
verilen Türkiye’de, bu önemle örtüşen bir aydın ve pro
letarya hareketliliğinden sözetmek mümkün değildi. Bu
na karşılık Çin’in özellikle birkaç kentinde proletaryanın 
gösterdiği hareketlilik, neredeyse Avrupa’nın işçi mer

kezleriyle yarışacak boyutlar kazanabilmişti. Özetle eşit
siz gelişim, emperyalizmin etkisindeki tüm alanlara ya
yılarak ilginç çelişki yığılmalan getirirken, Komintem’m 
sınıflamaları bu çeşni karşısında yetersiz ve kategorik 
kalabiliyordu.

Sonuçta Kom/ntern politikaları belirli bir bütünlük ara
dığı ölçüde “ en genei’ ’ i vurgulamak zorunda kaldı. Da
ha özele İnilip sınıf mücadelesinin taktik incelikleri de
ğerlendirildiğindeyse, bunlar gene kaçınılmaz biçimde 
tikel (örneğin Çin) kimi deneylere ilişkin bir nitelik taşı
yabiliyordu.

Bu yöntemsel güçlükler, Komintern politikalarının be
lirlenmesinde ağırlıklarını sürekli olarak duyurdular. Ko- 
mintem'\n  batı politikaları (doğru yanlış, İyi kötü) belirli 
tarihsel deneyimlere ve geleneklere oturtulmaya ça
lışılmış, bu anlamda her politikanın kendine özgü bir 
teorik söylemi olmuştu. Buna karşılık doğu politikaları 
neredeyse katıksız pratiğin içinden ve daha çok bir etki- 
tepki dinamiğiyle belirlendi. Örnek gerekirse, Komin- 
(em ’in 1929-33 arası “ sol”  dönemi, batıya genel bir 
kapitalist bunalım öngörüsü ve sosyal demokrasinin 
sınıf niteliğine ilişkin genel gerekçeleriyle birlikte yan
sırken, doğuda aynı tutumun diyelim “ ulusal burjuvazi’- 
’yi hedef alan simetrisini bulmak pek mümkün değildir. 
Sertlik, elbette doğuya da bir ölçüde yansımıştır; ancak 
özellikle pratiğin sınırları içinde ve en çok da Çin’de 
Kuomintang'm  ihanetine yönelik tepkilerden kalkarak...

KOMİNTERN VE ROY’UN TEZLERİ

Gözlerin doğuya göreli olarak en çok çevrildiği uğrak-



ve Asya’da 
Devrimler

konferansından sonra, tekrar II. Entemasyonal’e katılma karan aldı. Ledebour önderliğindeki 
azınlık kanadı, “saflannda en adi türden faşist örgütlerin yer aldığı” II. Entemasyonal’e katılma 
karannı bir “Açıklama” ile protesto etmek istediyse de, bu açıklamanın okunmasına olanak 
tanınmadı. Ancak Avusturya marksizmi, Avusturya işçi sınıfı saflannda oldukça başanlı ve 
mücadeleci örgütlenme sağlamayı başardı. Ve Avusturya işçileri, yenilmekle birlikte, 1934’te 
faşizme karşı silahlı işçi direnişinin en onurlu örneklerinden birini sergilediler.

Viyana Birliği’nin kısa ömründe başardığı en önemli eylem ise üç enternasyonal’in 
temsilcilerini biraraya getirmek oldu. Viyana Birliği 1922 yılı başlannda dünyadaki bütün işçi 
örgütlerinin genel bir konferansta biraraya gelmesini önerdiler. Komintem, o sıralarda yeni 
oluşturulan birleşik işçi cephesi politikasının da ilk heyecanı ile teklifi derhal kabul etti.
Şubat 1922’de toplanan EKKI genişletilmiş oturumu bütün komünist partileri adına projeyi 
olumlu karşıladı ve ister Amsterdam EntemasyonaVine, ister Profintem’e üye olsun bütün 
sendikalann, ya da bağımsız sendika birliklerinin konferansa katılması önerisinde bulundu. 
Siyasal fikirlerde ilke farklıhklan olmasına karşın, “emekçi kitlelerin eylem birliği” 
sağlanabilirdi. II. Entemasyonal teklifi daha ihtiyatlı karşıladı. Konferans toplanması karanndan 
önce, üç enternasyonalin temsilcileri arasında bir ön toplantı yapılmasını önerdi.

Ve böylece kamuoyu 2 nisan 1922’de Berlin’deki Reichstag binasında garip bir toplantının 
açılışına tanık oldu. II. Entemasyonal adına katılan en kalabalık grup Ramsay MacDonald 
başkanlığındaki İngilizlerdi (6 kişi); Vandervelde başkanlığındaki Belçika grubu da dikkat 
çekiyordu. İki Buçukuncu Entemasyonal grubunun başını Avusturyah Adler ve Bauer çekiyordu 
Grupta Fransa’dan Longuet, iki Rus Menşevife’i Martov ve Abramoviç, İngiliz Bağımsız İşçi 
Partisi'nden Wallhead de vardı. Komintem heyetinde ise Rusya adına Buharin ve Radek, 
Almanya adına Klara Zetkin vardı. Üç heyette de temsil edilen tek ülke Almanya idi. Üç 
enternasyonale de üye olmayan İtalyan Sosyalist Partisi adına da Serrati toplantıya gelmişti. 
Gürcü Menşeviği Çeretelli de II. Entemasyonal heyeti içindeydi ve Gürcistan’daki Menşevik 
rejimin yıkılışı çok taze bir olaydı.

Toplantıdan çok sınırlı sonuçlar sağlanabildi. O da Komintem delegelerinin ne pahasına olursa 
olsun, tartışmayı kopma noktasına vardırmayışlan ve ortak bir açıklama için büyük ödünler 
vermesi sayesinde sağlandı. Ama özellikle Vandervelde ile Radek arasında çok sert suçlamalar 
içeren tartışmalar da geçti. Radek, Versailles antlaşmasına birlikte karşı çıkılmasını gündeme 
getirince, ülkesinin çıkarlanna ters geldiği gerekçesi ile Vandervelde buna karşı çıktı ve üç 
sorunu gündeme getirdi: 1) İşçi örgüderi içinde komünist hücreler oluşturuluyordu; 2)
Ukrayna ve Ermenistan’ın işgalinden sonra Gürcistan’daki Menşevik rejim, “Bolşevik 
emperyalizmi” tarafından devrilmişti; 3) Yakında Moskova’da Sosyalist Devrimci liderlerin 
yargılanmasına başlanacaktı. Radek ise, Vandervelde ile MacDonald’a, savaşı bir “sosyalist” 
olarak desteklediklerini ve burjuva hükümetlerine katıldıklannı hatırlatarak saldınya geçti.

larda bile Komintem  önderliğinin temel sorunu hep batı 
olmuştur. Yanlış anlaşılmaması gerekir: Komintem, eği
tim, l<adro, maddi destek, vb. alanlarda doğuya hiçbir 
dönem baştan savıcı yaklaşmadı. Ancak doğudaki biri
kimin teorik dökümünde, beklenti yoğunluğunun batıya 
dönük olmasından kaynaklanan bir kolaycılıktan sözet- 
mek mümkündür. 1917’yl emperyalist zincir ve onun 
zayıf halkasıyla açıklayan gelenek, doğudaki kimi ülke
lerin aynı zincire belki de yeni zayıf halkalar olarak 
eklenebllmeleri olasılığı üzerinde yeterince durmamış
tır. Komintem'in özellikle Çin politikalarında görülen 
yanlışlıklar, en başta bu yetersizlikle açıklanabilir.

Oysa en başlarda, örneğin Komintem’in 2. Kongresi’n
de, doğudaki devrimci süreçlere ilişkin oldukça ciddi 
bir tartışma ortamı yaratılabilmişti. Gene bu kongrede 
doğu sorunu üzerine tezler değerlendirilirken, ilginç ve 
gelecek açısından anlamlı bir saflaşma ortaya çıkıyordu. 
Doğudaki ulusal hareketler içinde doğrudan burjuva yö
nelimli ve açıktan sosyalizm düşmanı olanların farklılaş
masına dikkat çeken ve bu gözlemleriyle “ devrimci 
önderiik”  gereğini özellikle vurgulayan Roy’un tezleri, 
ardındaki desteğe karşın, batılı Komintem  önderierince 
bir ölçüde soğuk karşılanıyordu. Batılı Marksist Orto
doksluğun bu tutumundaki asıl neden, Roy’un doğuyu 
merkez, doğudaki devrimleri de batı devrimleri için bir 
olmazsa olmaz gören aykırı sistematiğiydi. Böylelikle 
Komlntern’öe, doğuya ilişkin olarak daha baştan kaza
nılabilecek bir uyanıklılık ve radikalizm, Roy ve benzer
lerinin aşın doğucu kimlikleriyle sakatlanıyor ve haketti- 
ği değeri bulamıyordu.

Komintem gene de İM konuda ilkesel olmaya çalıştı:

Birincisi, komünist hareketin örgütsel ve ideolojik ba
ğımsızlığı; İkincisi, komünist önderiiğin belirii bir kitle
sellikle desteklenmesi halinde, batıdaki devrlmierin (ya 
da güçlenmiş bir Sovyetier’ln) de yardımıyla, kapitalist 
gelişim aşamalarının atlanarak sosyalizme geçebilme 
olasılığı:.. Ne var ki, ulusal hareket içindeki farklı yöne
limleri ayrıştırabilmede yetersizlik, bu ilkelerin daha ileri 
ve koruyucu adımlaria pekiştirilmesini engelledi. Aynı 
eksiklik nedeniyle genç komünist hareketler pek çok 
durumda kendi “ yanıbaşlarına”  karşı savunmasız kaldı
lar. Örneğin Türkiye’deki hareket esasen sınırii olan 
kadroların hep “ yanıbaşım”  yitirirken, Çin'de proletar
yanın öncü kesimleri Kuomintang'a ılımlı bakan genel 
politikaların yan ürünü olarak, fiziksel anlamda yokedl- 
lebillnmiştir.

Komintem  batıya ilişkin olarak, kapitalist birikim sü
reçlerinin nesnel dinamikleri ışığında yükseliş ya da 
iniş projeksiyonları da yapabiliyordu. Ömeğin 1928'deki 
“ sola dönüş”  başka gerekçelerin yamsıra, kapitalist 
dünyayı sarsan bunalımın öngörüsüne dayanır.

Benzer türde projeksiyonlar Asya ülkeleri için elbette 
geçerii olamazdı. Ömeğin Çin’de zaman zaman İç Sa
vaş, daha uzun bir zaman kesidinde de Japon saldırısı
na direniş UçImlerinI alan sürekli bir hareketlilik sözko- 
nusuydu. Sonuçta Komintem’in doğu politikalan hare
ketin sürekli olduğu yere, yani Çin’e ilişkin taktiklere 
indirgenmeye başladı. 1928'de Komintem’in resmî söz
cüleri genel olarak doğu için “ henüz birikmekte olan 
deneyler” den sözederken, Hindistan'daki durum bir ön 
"mayalanma”  olarak niteleniyordu. Türkiye'ye gelince; 
kitle hareketliliği şöyle dursun, tasfiyeye uğramış bir

partinin, kadrolarıyla biriikte yeniden inşasıydı gündem
de olan...

O halde Komintem'in ilk yıllarına, özellikle de 2. Kong- 
re'ye damga vurabilen kimi umutların zamanla sönmeye 
yüz tuttuğunu, Sovyet dış politikası açısından taşıdığı 
önem dışında doğunun devrimci teori-devrimci politika 
alanında önemli bir malzeme oluş niteliğini (Çin dışında) 
yitirdiğini söylemekte sakınca yoktur. Örneğin özellikle
1926-42 yılları için, tek başına Çin’deki süreçlerin ince
lenmesi bile, Komintem’in "genel”  doğu politikalarının 
değeriendirilmesinde yeterii olacaktır.

Yazının başında, Komintem’e bir “ hınç duvarı”  ola
rak yaklaşıldığından sözediimişti. Gerçekte, tarihin ta
nık olduğu üç Enternasyonal’öen son ikisi bir öncekinin 
uçlarına duyduğu tepkilerle, hatta ondan öç alırcasma 
şekillendi. Komintem, sonuncu Enternasyonal örgüt
lenme girişimiydi. Troçkici IV. Entemasyonal bir yana 
bırakılırsa tarih aynı kapsamda bir başka uluslararası 
örgütlenmeye tanık olmadı.

Gene de Komintem'e  yönelik hıncın, örneğin bir dö
nem Maolzmin büründüğü ulusalcılık ve batı düşmanlı
ğıyla alınmaya çalışıldığını söylemek mümkündür. Mark- 
sizmln doğulu ve “ kendine özgü”  bir yorumu olarak 
Maoizm kuşkusuz çok değişik etmenler açısından ele 
alınabilir. Ancak, böyle bir çizginin ortaya çıkabilmesin
de, Komintem  yönelimi ve politikalarının, Çin devrimci 
hareketinde “ biriktirdiklerinin'’ çok özel bir payı da ol
malıdır.

METİN ÇULHAOĞLU



Bakû’da 26 komiserin kurşuna dizilişi, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in öldürülmesi, 
Versailles antlaşmasmm sömürge baskısmı onaylamasmı gündeme getirdi. Macaristan’daki beyaz 
terörü de hatırlattıktan sonra, bu katliamlann sorumlulanmn ortaya çıkaniması için araştırma 
yapılmasını önerdi. Beklenmedik şekilde Serrati de Komintem’i savunan bir konuşma yaptı.

Radek, bu konferanstan önce. Alman hükümeti ile Sovyet hükümeti arasında Versailles 
antlaşmasını eleştiren Rapollo Anlaşmasının kotanimasmı sağlamıştı. Entemasyonal’lerin de ortak 
biçimde Versailles antlaşmasını kınamasını sağlama istiyordu. Ancak bir çok ödün vermesine 
karşın bunda başanlı olmadı.

■ Radek şöyle diyordu: “II. Enternasyonal partilerine güvenmiyoruz; bu güven konusunda yalan
■ söyleyemeyiz. Ama buna rağmen şunu söylüyoruz; ‘Sorun birbirimize güvenip güvenmemiz 
f değil; işçiler ortak bir mücadele talep ediyor, o halde bunu başlatalım!’ ”

i
Sonunda 5 Nisan 1922’de ortak bir açıklamanın çıkması sağlanabildi. Üç enternasyonalin 
üçer temsilci bulunduracağı bir Dokuzlar Komitesi kurulacak, gelecekteki “Konferans” için 

; hazırlıkları bu komite yapacak, aynca Amsterdam Sendikalar Enternasyonali ile Kızıl Sendikalar 
Enternasyonali arasındaki görüşmelere nezaret edecekti. Bu arada Radek en büyük tavizi 
vermişti: Moskova’da yargılanacak olan 47 Sosyal devrimcinin istedikleri avukatı 
seçmesine izin verileceği, yargılamaların kamuoyu önünde sürdürüleceği ve üç enternasyonalin 
temsilcilerinin izlemesine olanak tanınacağı konusunda Komintern temsilcilerinin taahhütte 
bulunduğu, ortak açıklamada yeraldı. Verilen bir diğer taviz ise, üç yürütme kurulundan yetki 
alari Komitenin, Gürcü sorunu ile ilgili araştırma yapması ve gelecekteki konferansa rapor 
sunmasının da Komintern temsilcilerince kabul edilmesi idi.

Mümkün olduğu kadar erken bir tarihte sol örgütlerin genel konferansının toplanması için 
taraflann istekli olduğunu bildiren açıklama, daha sonra Sovyetlerin batıhlarla birlikte 
katılacağı ilk uluslararası toplantı olan Cenova Banş konferansı sırasında, eğer bu 
gerçekleştirilemezse, 1 Mayıs’ta her ülkedeki işçi kitlelerinin birlik içinde büyük gösteriler 
düzenlemesi çağrısında bulundu:

“Sekiz saatlik iş günü;

Kapitalist güçlerin tazminat politikalan nedeniyle olağanüstü artan işsizliğe karşı mücadele; 

Kapitalist saldın karşısında proletaryanın birleşik eylemi;

Rus Devrimi’nden, açlık içinde Rusya’dan yana tavır; bütün ülkelerin Rusya ile yeniden siyasal 
ve ekonomik ilişki kurması;

Her ülkede ve Enternasyonal içinde proletaryanın birleşik cephesinin yeniden kurulması için” 
derhal kitle gösterileri düzenlenmeliydi.

Lenin bu ortak açıklama uğruna verilen tavizleri çok fazla bulacak, Radek ve Buharin’i sert 
biçimde eleştirecekti. Sosyal devrimcilerin yargılanmasına ilişkin verilen tavizler, ‘teröristlere’ 
bağışıklık kazandıracaktı. Bütün bunlar, “devrimci proletaryanın gerici burjuvaziye verdiği

Bir dünya savaşının yaşanmış ve bir dünya devriminin 
yaşanmamış olmasının 1920'lerde Avrupa'da yarattığı 
ruh halinin en anlamlı göstergelerinden biri, Oswald 
Spengier’in çetrefil bir dille yazılmış. Batının Çöküşü 
kitabının 1918'de yayınlanır yayınlanmaz popüler bir 
‘bestseller’ haline gelmesiydi. “ Çöküş", hastalık", 
çürüme", "yozlaşma" iki savaş arası dönem boyunca 
içinde yaşanılan dünyayı betimlemek için en sık 
başvurulan kavramlardı. Thomas Mann Batı dünyasının 
önündeki entelektüel ve varoluşsal seçenekleri 
karşılaştırdığı ve tartıştırdığı Büyülü Dağ (1924) 
romanına mekân olarak bir sanatoryumu seçti. Bir 
yandan Avrupa'yı savaştan koruyamamış olan 
geleneksel terbiye ve değerlere duyulan inanç 
yitirilirken, diğer yandan geri olan her şey genel 
yozlaşmanın bir sembolü gibi değerlendiriliyordu. 
Örneğin Caz popüler kaynağına karşın. Otta Dix’in
1927-28 yıllarında yaptığı Triptychon Grossstadt’da 
(Büyük Şehir Üçlemesi) olduğu gibi, sefahatla 
özdeşleştiriliyordu.



ve Asyada 
Devrimler

ZİNO VYEV, G R leO R İ 
YEVSEYEVİÇ (1 8 8 3 -1 9 3 6 )

Ekim Devriml'nden önce her zaman Lenin’ le birlikte 
davranmış ve Komintem’in kuruluşunda başkanlık yap
mış olan Grigori Yevseyeviç Zinovyev 11 Eylül 1883'te 
Ukrayna'da Kerson'a bağlı Yeiizavetgrad'da doğdu. Kü
çük çiftçilikle uğraşan bir Yahudi ailesinin oğlu olan 
Zinovyev iyi bir eğitim gördü. Henüz onyedi yaşınday
ken devrimci hareketin etkin İsimlerinden biri oldu ve 
1901 'de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partlsl’ne (RSDİP) 
girdi. Asıl adı Radomislaskiy olan Zinovyev, 1903’te 
İsviçre'de Lenin ve Plehanov’la tanıştıktan sonra parti 
içinde Bolşevikler’in safında yeraidı. 1905 Devrimi sıra
sında bir grup Bolşevik’ ie birlikte Petersburg's gelerek 
genel grevin örgütlenmesine katıldı. 1907'de Londra'da 
yapılan RSPİD’in V. Kongresi’nde merkez komitesine 
seçildi, bir yıl sonra da kısa bir süre tutuklu kaldı. Daha 
sonra Avrupa'ya giderek Lenin'le Proletari (Proletarya) 
gazetesinin yayın kurulunda çalıştı, 1912’de yeniden 
Bolşevik partisinin merkez komitesine seçilerek Kra- 
kpv'daki merkez komite bürosunu yönetti. Nisan 1917'de 
Lenin’le birlikte Petersburg’a dönen Zinovyev, Lenin’in 
Nisan TezlerI’ni açıklamasından sonra ilk kez farklı gö
rüşler taşıdığını belirtti. Bununla birlikte yine de Prav- 
da’nın bir editörü olarak parti içindeki konumunu koru
du, Temmuz 1917’de Lenin’le birlikte saklandı, Ağus
tos’ta Petersburg’a dönerek Proletarya ve Ruboçiy Put 
(İşçilerin Yolu) adlı parti organlarında yazmaya devam 
etti ve merkez komitesindeki çalışmalarını sürdürdü.

Zinovyev, ayaklanmaya ilişkin hazırlıkları Bolşevik ol
mayan basına sızdırdı. Devrimin gerçekleşmesi üzerine 
hükümetin bir koalisyondan oluşmasını savundu. Bu
nun da gerçekleşmemesi üzerine partinin merkez komi
tesinden istifa etti. Ocak 1918’de Petersburg’un savu
nulması için oluşturulan Devrimci Komite’nin başına 
getirilerek Lenin’in önermiş olduğu banş tezlerini des
tekledi, aynı dönemde Polltbüro üyeliğine seçildi. Parti 
içindeki konumunu yeniden kazanan Zinovyev, Mart 
1919’da Moskova’da yapılan Komintem’in I. Kongresl’- 
nde yürütme kurulu başkanlığına seçildi, ardından da 
Eyiül’de Bakü’de toplanan Doğu Halkları Kurultayı’na 
başkanlık etti. Zinovyev bundan sonra Kamenev ve Sta- 
lln’le birlikte TroçkI’ye karşı oluşturulan Troyka (Üçlü 
Yönetim) içinde yeraidı, Lenin’ in ölümünden sonra hız
lanan tasfiye sürecine katkıda bulunarak 1925’te de 
sol kanadın parti dışına itilmesini sağlayanlardan biri 
oldu. Ancak 1926’da bu kez de Kamenev ve Troçki’yle 
birlikte Stalin’e karşı cephe alan Zinovyev, aynı yıl Pollt- 
büro'dan, bir yıl sonra da partiden ihraç edildi. Bu arada 
Kom/ntem'dekl görevini de bıraktı. 1928’de ise daha 
önce parti içinde yapmış olduğu “ hatalarını”  itiraf ede
rek tekrar partiye alındı. Fakat 1932’de yeniden çıkarıla
rak, sürgüne gönderildi. Ocak 1935’te ise Sergey Kl- 
rov’un öldürülmesi olayında Kamenev’le birlikte suçlu 
görülerek, gizli duruşmalarda yargılandı. Aynı zamanda 
Troçki ile işbirliği yapmak ve Stalin’le diğer parti önder
lerini öldürmekle suçlanıyordu. Sonunda 25 Ağustos 
1936’da idama mahkûm edilerek, kurşuna dizildi.

siyasal tavizlerdi” ve karşılığında “hiçbir şey” alınmamıştı. “Diplomatlan kimliğinde, buıjuvazi, 
Komünist Enternasyonal’in temsilcilerinden çok daha akıllı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Birleşik işçi cephesi taktiğinin pek yürümeyeceği anlaşılıyordu. Ama yine de Pravda, hâlâ 
bütün ülkelerde birleşik gösteriler yapılması çağrılarında bulunuyordu; “sendikalar, komünistle: 
anarşistler, sosyal demokratlar, partisiz işçiler, sermayeye karşı olan Hıristiyan demokratlar 
birlik halinde” yürümeliydi. 1 Mayıs 1922’de ilk kez Rus Komünist Partisi sloganlan arasında 
ilk kez “Dünya Devrimi”ne yer vermedi.

Ancak kısa süre içinde, yukardan aşağı doğru işçi sınıfı birliği sağlama taktiklerinin başanlı 
olmadığı anlaşıldı.

Berlin toplantısından altı hafta sonra, Fransız, İngiliz ve Belçika partileri II. ve İki Buçukuncı 
Enternasyonallerin III. olmadan birleşmesi için hazırhk yapacak bir konferansın toplanması 
yolunda karar aldılar. 23 Mayıs 1922’de üç enternasyonalin ortak örgütleme komitesi, Berlin’e 
ilk toplantısını yaptığında Komintem temsilcileri çekildiklerini açıkladılar. Bu garip deneme, 
aynı zamanda birleşik işçi cephesi taktiğinin geri plana itilmesinin gerçeklerinden biri oldu.

Avrupa’da Sol Komünizm Hayaleti

1919 boyunca Avrupa’da Komintem yanlısı sol grup ve partiler içinde, yoğun bir 
parlamentarizm tartışması yaşandı. Komintem’in birinci kongresinin metinlerinde de, 
parlamenter mücadeleye katılım konusunda açık bir şey söylenmiyor, ana vurgu Konseyler 
üzerine yapılıyordu. Almanya’da KPD, başlangıçta parlamertarizme karşı çıkarken, taktik 
nedenlerle Ekim 1919 seçimlerine katılıyor ve üyelerinin yansını bu nedenle yitiriyor, 
Komünist İşçi Partisi sınıf saflannda partiye rakip etkili bir çalışma yürütmeye başlıyordu. 
İngiltere ve Fransa’da da, Komintem yanlısı gruplar arasında parlamentarizme karşı güçlü bir 
çıkış vardı. Sonuç olarak tek tek bu gruplar küçük ve etkisiz olmakla birlikte, III. 
Entemasyonal’e ilk giren kesimler arasında önemli bir bölüm oluşturuyorlardı.

Bolşevikler, kitleleri ayaklandırmak, buıjuva partilerine ve politikalanna saldırmak için 
devrimcilerin parlamenter kurumlara katılması politikasını oldum olası uygulayagelmişlerdi. 
Ancak devrim dalgasının yükselme dönemlerinde bu silahın terkedileceğini savunmuşlardı. 
Bolşevikler’in bu tavır ve deneyimleri Batı Avrupa’da o dönemde çok az biliniyordu. Bilinen 
ise Komintem Manifestosu, Lenin’in Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Tezleri ve 
Kongre’ye katılım çağnsı idi. Davet mektubunda parlamentarizme karşı çıkıldığı gibi, 
sendikalist unsurlar da komünist harekete katılmaya çağniıyordu. Lenin’in tezlerinin ana 
teması parlamenter sistemin proletaryayı bastırma aracı olduğu ve yerini proletarya 
diktatörlüğünün alması gerektiği idi. Hiçbir metinde komünistlerin parlamentolardan geçici 
olarak yararlanılacağı önerisi yoktu. Aslında Bolşevikler^in kafasında da, büyük devrim beklenti: 
içinde, bu sorunlar çok gerilere itilmişti. İlk kez Temmuz 1919’da Lenin, proletaryanın sınıf 
mücadelesinde parlamento faaliyetlerinden yararlanmayı ihmal etmemesi gerektiğini İngiliz 
Bağımsız İşçi Partisi önderi MacDonald’ı eleştirirken belirtmiş, Zinoviev ise Komünist 
Entemasyonal dergisinin Eylül 1919 sayısında konuya ilk kez aynntıh biçimde değinmişti. Or 
göre, parlamenter hükümete karşı olmak, devrimcilerin devrim öncesi dönemde parlamento 
seçimlerinden, kaçınmasını gerektirmez. Tersine devrimci strateji parlamentonun bir silah 
olarak kullanılmasını gerektirir. Aina bu mesajlar yerine ulaşmadan KPD, Heidelberg 
Kongresi’nde bölünmüş, Fransa’da Loriot Kasım seçimlerine katılmamış, İngiltere’de sol gruplaı 
anti-parlamenter kampanyalan yoğunlaştırmıştı. Derken sorun, Komintem’de daha ciddi bir hal 
aldı. Çünkü 1920 başlannda Komintem’in Amsterdam’da oluşturmaya çalıştığı Batı Avrupa 
Bürosu’nda sol kanat egemen oldu.

Komintem’in yetkili temsilcisi Rutgers Kasım 1919’da iç savaş ve abluka engellerini aşarak 
Amsterdam’a ulaştı. Burada oluşacak Büro’da üç dilde bülten yayınlayacak, Avrupa ve 
Amerika’da çeşitli komünist partileri ile yazışacak, olabildiğince çabuk, uluslararası bir 
konferans örgütleyecekti. Büro kısa sürede Hollanda Komünist Partisi’nin etkisine girdi. Parti 
1908’de Sosyalist Parti’den  atılan Tribünist grup ile anarşist ve sendikalistlerin ittifakına 
dayanıyordu. Parti daha Komintem kurma girişimleri başlamadan, 1918 sonlannda “Komünist” 
adını almıştı. Saflannda astrofizikçi Anton Pannekoek, ozan Hermann Gorter ve ünlü sosyalis 
önderlerden Henriette Roland-Holst gibi isimler vardı. Parti içinde parlamentoda kalan Tribüni 
kanatla yoğun tartışma sürüyordu. Komintem’in yetkili kıldığı Rutgers bu tartışmada 
anarşistlerden yana tavır alınca iş kanştı. KPD ve Berlin’deki Batı Avrupa Sekreterliği ile 
yazışma çabalan sonuçsuz kaldı. Şubat 1920’de yirmi delegenin yetkili olarak katıldığı bir 
toplantı düzenlendi. Toplantıya Roland-Holst, Winjkoop ve diğer HollandalI önderler, 
İngiltere’den Punkhurst, Murphy, Fred Willis ve Hodgson, Amerika’dan Louis Fraina, Rusya’da 
Borodin katıldı. Endonezya, Çin ve Macaristan’dan gelenlerin oy hakkı yoktu. Belçika ve 
İskandinavya’dan ve Alman komünistlerinin sol kanadından temsilci de vardı. Konferans, poli: 
operasyonlan başlayınca yanm kaldı. Bu arada KPD’den aralannda Klara Zetkin’in de 
bulunduğu temsilciler de Hollanda’ya ulaşmıştı. Daha dar yapılan toplantılarda. Büro ve 
Sekreterlik ilişkileri konusunda Almanlarla anlaşmaya vanidı. Üç ay boyunca karşılıklı 
çatışmadan kaçınılacak, propaganda organı olarak işlev görülecek, bu süre sonunda toplanacal 
yeni konferans ile yetkili ve daha oturmuş bir Uluslararası Büro oluşturulacaktı.



Yanm kalmasına karşın Konferansta İtilaf devletlerinin Sovyet Rusya ile banş yapması çağnsı, 
Batı’da müdahale ve ablukaya karşı kitlesel uyan grevleri çağrısı gibi birçok kararlar da alındı. 
Konferansa katılanlar, Amsterdam Bürosu’nu geleceğin önemli devrimci araçlanndan biri olarak 
görüyor, bir dizi siyasal karar alıyorlardı.

^msterdam Bürosu, Komintem'i oluşturan panilere daha geniş eylem özgürlüğü tanınmasından 
yanaydı. KPD’nin bölünmesinde ise Berlin Sekreterliği’nin tersine, KAPD’yi oluşturanlan 
iestekledi. Büro adına Fransız Sosyalist Partisi’nin , Strasburg Kongresi’ne katılan Roland- 
Holst’un, sağ kanadın atılarak, Komintem'e girilmesini savunan bir konuşma yapması,
Comintem’in o dönem politikasıyla ters düşmüyordu. Ancak KAPD’nin desteklenmesi ve 
lüro’nun genelde “sol” tavra sahip olması affedilmedi.

}ç ay sonra Moskova Radyosu’nda yayınlanan bir kararla “Amsterdam Bürosu”nun kapatıldığı 
iuyuruldu. Mesajda Batı Avrupa Bürosu adı geçmiyordu. “Bütün sorunlarda” EKKI’den farklı 
,örüş ahndığı için yetki iptal edilip, bütün fonksiyonlar Batı Avrupa Sekreterliği’ne 
ievrolunuyordu. Gerekçe, “sekter politika” ve “verilen görevi yapma yeteneğinin bulunmayışı” 
di. Büro karara uydu, ama görüşlerini terketmedi.

Batı Avrupa Bürosu’nun en faal olduğu sıralarda, kapatma karanndan kısa sûre önce Lenin 
ünlü yazısı, “Sol Kanat" Komünizmi: Bir Çocukluk Hastalığı’m  kaleme aldı. Ancak kitap. Batı 
Avrupa’ya aylar sonra ulaşacaktı. Lenin, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda’daki “sol kanat” 
unsurlan sert bir dille eleştirdi. Alman sol muhalefetinin sendikalan boykot etmesini “Çocukça 
e akılsızca” niteleyerek alaya aldı. Rusya deneyiminden örnekler vererek, bunu Batı Avrupa 
Bşullanna uygulamaya çalıştı.

^ncak, bu “çocukluk hastalığının” ortadan hemen kalkması için Amsterdam Bürosu’nun 
apatılması ve Lenin’in kitabı yeterli olmadı. Bu tür görüşler Amsterdam Bürosu’yla ilişkisi 
jlmayan gruplar arasında da yaygındı. Örneğin Avusturya’da anti-parlamentarizmin değişik bir 
Diçimi, diğet bir yan-resmi büronun desteği ile yaşamaya devam etti.

\vusturya Komünist Partisi, Şubat 1919’daki kurucu meclis seçimlerini boykot ettikten sonra, 
920’de de geleneksel siyasal çalışmalara karşı çıkışını sürdürdü. Avusturyahlann bu tavnnı, 

k̂ iyana’da sürgünde bulunan iki ünlü Macar komünisti, Bela Kun ve Lukacs da destekliyordu. 
920 başlannda yayınlanmaya başlayan Kommunismus adlı derginin altında, Komintem’in Güney 

Doğu Avrupa organı ibaresi yeralmaktaydı. 1920 başlarında, İngiltere ve Almanya’da 
3arlamentarizm tamşmalan doruğa tırmandığı bir sırada, Kommunismus dergisinde, G.L.
■umuzlu bir makale yayınlandı.

.enin parlamentarizmin bir ilke değil, taktik sorunu olduğunu belirtmişti. Lukâcs ise, elbette 

.enin’in o sıralarda yazmaya başladıklanndan habersiz, ilke ve taktiğin birbirinden 
lynlamayacağını yazıyordu. Lukâcs’ın yaklaşımına göre, parlamento burjuvazinin bir aygıtıydı, 
jroletarya ancak işçi sınıfı savunma konumundayken ve daha fazla güç kazanmak için bunu 
cullanmalıydı. Eğer işçi sınıfı, sınıf mücadelesinde saldın konumunda ise, eğer işçilerin kendi 
)z aygıtlan, konseyleri yaratma zamanı gelmiş çatmışsa, parlamento seçimleri ya da faaliyetleri 
le uğraşmak gereksizdi. Parlamenter araçlara başvurarak, proletarya, devrimin güncelliği 
lüşüncesinin benimsenmediğini kabul etmiş olurdu. Komünistlerin parlamentodaki uygunsuz

KomintemVn yakından ilgilendiği mücadelelerden 
doğuda Hindistan, batıda Italya’dakiler nitelikçe farklı 
özellikler gösteriyordu. İtalya’da, Eylül 1920’de 
Torino’da Fiat fabrikası önünde kurulan barikatlarda 
süren mücadeleler, fabrika konseylerinin işçilerin 
kendilerini yönetme organları haline getirilmesini 
amaçlıyordu. Gramsci, "sovyet devriminin verdiği 
coşku ve umutla her fabrika konseyinin kendisini 
Sovyet cumhuriyetlerine bağlamasını" öneriyordu ama 
PCI (Italyan Komünist Partisi), bir yandan mücadelede 
izlenecek taktikler öte yandan Komlntern’/'n üyeliğe 
ilişkin 21 şartının yorumu üzerinde ortaya çıkan 
bölünmeler yüzünden devrimin eşiğine kadar geldikten 
sonra mücadeleyi kaybetti. Yenilen devrimi kısa süre 
sonra f^ussoHni’nin faşist diktatörlüğü izleyecekti. 
Hindistan’da Kalküta’da Ingiliz sömürge polisi ile, 
Gandi’nin takipçisi kitleler arasındaki mücadeleler, 
Komintern’/n bağımlı ve sömürge devletlerde izlenecek 
taktikler üzerine tartışmalarının canlı konularından 
biriydi. Roy’un başını çektiği "so l" kanat tezleri, 
sömürgelerde proletaryanın ulusal burjuvazi 
önderliğindeki mücadelelerden ayrılıp bağımsız çizgisini 
sürdürmesini öngörüyordu. Asya’daki devrimler Roy'un 
Lenin’in de katıldığı tezlerini doğruladı. Asya 
devrimlerinin sosyalizm yoluna girmesi ancak 
mücadelede işçi sınıfı partilerinin hegemonyası ile 
gerçekleşebildi.



ve Asya’da 
Devrimler

BALABANOFF, ANGBLİCA 
(1 8 7 8 -1 9 6 5 )

1878'de Ukrayna’da oldukça varlıktı bir çiftçi ailenin 
kızı olarak doğdu. Brüksel Üniversitesi'nde serbest öğ
renci olarak eğitim görüp, kültürel yönden kendisini 
geliştirdi. 20. yüzyılın başında sosyalist fikirlerle tanı
şıp, devrimci militanlığı benimsedi. İtalya’ya yaptığı sa
yısız yolculuktan sonra sosyalist faaliyetlerinden ötürü 
sınırdışı edildi. Zorunlu olarak gittiği İsviçre’nin Lozan 
şehrinde Paris Komünü’nün 33. yıldönümünü kutlama 
törenlerinde Mussolini ile tanıştı. Balabanoff bu sefalet 
içindeki gence yardım elini uzatarak siyasal kariyerinin 
yolunu açmış oldu. Üniversite’ye gittiği yıllarda Brüksel 
Halkevinde Italyan göçmenlerle tanıştığından, İtalya’da
ki sosyalist hareketin sorunlarıyla ilgilenmeye başladı.
I. Dünya Savaşı öncesi Italyan Sosyalist Partisi’nin ön
derlerinden biri olan Balabanoff Avantl (İleri) gazetesi
nin yayınlanmasına katkıda bulundu. I. Dünya Savaşı 
boyunca tamamen barışçıl bir tavır aldı ve Eylül 1914’te 
Lugano’da toplanan İsviçre ve İtalya Sosyalist Partileri 
Konferansına, Zimmerwald ve Kienthal konferanslarına 
katıldı. Bern’de toplanan Sosyalist Enternasyonal’in yü
rütme komitesi üyeliğine seçildi. Bolşeviklere duyduğu 
siyasal yakınlık nedeniyle Eylül 1917’de Rusya’ya gitti. 
Komintem’in I. Kongresinde yürütme komitesi sekreter
liğine seçildi. Kısa bir müddet sonra. Başkan Zinovyevle 
anlaşmazlığa düştüğünden görevinden istifa etmek zo
runda kaldı. Daha sonra Şubat 1919'da Lenin tarafından 
Rakovskiy’e dışişlerinde yardımcı olmak üzere, Ukrayna 
Bağımsız Sosyalist Cumhuriyeti’ne gönderildi. Bolşe
vikler’in taktiklerine eleştirel bir gözle bakan Balabanoff 
1921 'de Sovyetler Birliği’nden ayrıldı. İsveç, Avusturya, 
Fransa, İtalyan Sosyalist Partisl’ne bağlı olarak çalıştı. 
İtalyan faşizmi ile mücadeleye katıldı. 1926’de ABD'ye 
yerleşti, 1938'de My Life as a Rebel (Bir Asi Olarak 
Yaşadıklarım) başlığıyla, deneyimlerini kaleme aldı. 
1965'de öldü.

davranışı, “oportünizme” yolaçabilirdi; parlamentodaki temsilciler kitielerden daha az devrimci 
olup, devrimci padamayı geciktirmeye çalışabilirlerdi; ya da, kitleler daha yeterince 
hazırlanmadan önce, komünist milletvekilleri parlamentoda olumsuz çalışmalar yürütebilirlerdi.

Bela Kun ise, 8 Mayıs’ta Kommunismus’tz yazdığı makalede parlamento işlerinde “aktif 
boykot”u savundu. Bu ne bir taktik ne de ilke sorunu idi. Bir parti seçimden çekiUr, aynı 
zamanda diğer partilere ve parlamenter sisteme karşı bir propaganda kampanyası başlaursa, 
adaylar sunmaktan çok daha etkili olabilirdi. Kommunismus, Amsterdam Bürosu’nun yayınladığı 
metinlere de yer veriyordu. Lenin daha sonra, Viyana eğilimim de “sol kanat” hatası olarak 
sert bir dille eleştirecekti.

Parlamenter faaliyet yalnızca devrimci unsurlar savunmada iken işe yaradığına göre, 1920 
başlannda Bolşevik yanlısı unsurlar, bütün Avrupa’da hâlâ devrimin yakın olduğuna inandığı 
bir sırada, buna hiç de gerek yoktu. Konseyler ne kadar çabuk oluşursa komünistlerin 
parlamenter biçimleri muhafaza etmesi o kadar gereksiz olurdu. Gereksizdi çünkü komünist 
basın konseyler hareketinin gelişimini anlatan haberlerle dolup taşıyordu.

1919 yıhnda Almanya, Macaristan ve Avusturya’daki başansızlıklar, abluka ve İtilaf devlerieri 
tarafından desteklenen Beyazlann saldınlannın Sovyet iktidannı neredeyse boğulma noktasına 
getirmesi, Avrupa’da işçi kitlelerinin büyük çoğunluğunun hâlâ revizyonist ve merkezci 
sosyalist partilere bağlı kalışı Bolşevik önderler arasında “dünya devrimi”nin daha uzun erimh 
gerçekleşeceği kanısını yerleştirdi. Bunun için öncelikle, merkez sosyalist partilerin kitlesi, 
elbette önderleri tecrit edilerek, komünist partilerine çekilmeh, Avrupa devrimi gecikeceğine 
göre, Doğu’ya açıhm sağlanmah; gerek sol-kanatın 1919-20’deki ataklan, gerekse bağımsız, 
merkezci sosyalist partilerin, tabandan gelen baskılar ve II. EntemasyonaVi canlandırma 
girişimlerinin bu partilerde destek bulmaması sonucu, III. Enternasyonal't mevcut yapılan ile 
girmek için yaygın başvurularda bulunmalan karşısında, Komintem daha ilkeli ve disiplinli bir 
yapıya kavuşturulmalıydı. Bu çok yönlü arayışlar, Komüntem’in Temmuz 1920’de toplanan İL 
Kongresi’nin temel konulannı oluşturacak, gerçek anlamda Komintem bu Kongre’yle oluşacaktı.

Komünist EntemasyonaVin İkinci Kongresi

1920 yılıyla birlikte sol sosyalist çevrelerin Komintem’e karşı beslediği sempati ve buna 
paralel olarak yeni Entemasyonal'in iyimserliği artmaya başladı. Lenin’in deyişiyle, “büyüme”, 
yeni örgütün konumunun teorik ve pratik bakımdan, kesinlikli biçimde saptanışı ve öteki 
sosyalistlere karşı sınırlann çizilmesi ile güvence altına alınmalıydı. Bu hedefe özellikle 
Komintem'in Temmuz 1920’de gerçekleştirdiği 2. Kongre ile erişilmeye çalışıldı.

1918 Alman devriminin ilk sonuçlan, işçi sınıfı partilerinin sağ kanadannın, yeni Kerenskiler 
olma kompleksi ile, düzenin en gerici kurum ve partileri ile ittifak içine girmeleri, Orta 
Avrupa’da geniş kideler arasında büyük düş kınklığı yaratmıştı. Sola genel bir akış 
sözkonusuydu ve Komünist EntemasyonaVin büyük devrimci coşkusu da büyük bir çekim gücü 
oluşturuyordu. 1919 ve 1920’de birçok sosyalist parti III. EntemasyonaVe girmeye hazırdı. 
İtalyan ve Fransız Sosyalist Partileri’yle, Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi (USPD) 
saflannda Komintem’e katılma konusunda yoğun bir tartışma sürüyordu. Lenin, yeni 
EntemasyonaVe bu partilerin bir bütün olarak katılmasını, komünist olmayan gruplann örgüte 
girmesini engellemek istiyordu. Bu nedenle komünistleri sadece sağ sosyal demokraüara değil, 
“Merkezcilere” karşı da mücadele etmekle görevlendiren ünlü “21 Koşul”u hazırladı. 2. 
Kongre’de benimsenen bu koşullar USPD, Fransız ve İtalyan Sosyalist Partilerin bölünmesine 
neden olacaktı.

2. Kongre, Boişevifeier’in iç savaşı kazandıklan bir dönemde toplandı. Daha da önemlisi. Kızıl 
Ordu PolonyalI General Pilsudski’nin Kiev’e yönelik saldınsını püskürttüğü gibi, 4 Temmuz 
1919’dan sonra Varşova’ya doğru yürüyüşe geçmişti. Bolşevikler’in, Avrupa’daki “en ileri” Alman 
proletaryası ile kısa sûrede birleşmelerine olanak doğacağı yolundaki umutlan iyice 
güçlenmişti.

2. Kongre’de kabul edilen “21 Koşul” sayesinde Komintem, sıkı merkeziyetçi bir biçimde 
yönetilen bir örgüt haline geldi. Merkeziyetçilik, ulusal seksiyonlan bir “komünist dünya 
partisi” olarak III. EntemasyonaVi II. Entemasyonal'deki partilerin gevşek birliğinden ayırt 
edecekti. O dönemde çoğu sol kanat akımı, üye partilerin bağımsızlığı ve milliyetçi tavırlan 
nedeniyle paramparça olan II. EntemasyonaVin düştüğü yanlışlara düşmemek için, sıkı disiplinli 
bir uluslararası örgütü gerekli görmüşlerdi. Öte yandan da, “iç savaşın sert koşullan altında iş 
gören EntemasyonaVin", sıkı bir merkezi otoriteye ihtiyacı olduğuna yaygın biçimde 
inanılıyordu. Her komünist partisinin “neredeyse askerî bir disipline” ihtiyaç duyduğu açıkça 
ifade ediliyordu. Bu koşullar Komünist EntemasyonaVe katılmak isteyen her partinin tüm 
propaganda ve ajitasyon faaliyetine, 21 KoşuVa göre, komünist bir kimlik kazandırması 
gerekmekteydi. Basın, tümüyle parti MK’sine bağlı olmalıydı. Reformistler, tüm sorumlu 
mevkilerden uzaklaştınimalıydılar. Parti illegal bir aygıta sahip olmalıydı. 21 KoşuVa göre her 
ülkede sadece bir komünist partisi olabilirdi. Dolayısıyla Komintem'e girebilmek için çeşith 
ülkelerdeki birçok grup ve partinin, yeni ilkeler etrafında yeniden örgürienmesi gündeme 
gelecekti.



Bu ilkelerin getirilmesi bir yerde zorunluydu. Çünkü 1920 yılında iç savaşın da başanyla 
sonuçlanmasıyla, Komintern, birden bütün dünyada birbirinden çok farklı yaklaşımlar ve 
hedeflerle mücadele veren toplumsal hareketlerin ilgi odağı haline gelmişti. Sendikalistlerden 
anarşisdere, sosyal demokratlardan sömürge ülke milliyetçilerine kadar çok geniş yelpazeden 
akımlar, gruplar ve insanlar, Komintem’e girmek için girişimlerde bulunmaya başlamışlardı. 
Bunlar arasında, Mustafa Kemal’in kurdurduğu Resmî-TKP bile vardı. Daha sonra Lenin’in de 
Rusya’daki deneyime aşın biçimde bağlı olarak hazırlandığını kabul edeceği 21 Koşul, 
uluslararası merkeziyetçi disipline bağlı, Komintem’ce yönlendirilen partiler oluşturmayı 
amaçlıyordu.

Bu amaçla İngiliz gruplan arasında ve İtalyan Sosyalist Partisi içinde, şemaya uygun bir 
yapılanma sağlamak için çalışmalara derhal girişilecek, bu da 2. Kongre’de, daha sonrakilerde 
rastlanmayacak canlılıkta tartışmalara neden olacaktı. II. Entemasyonal’in çöküşüne ve 
işlemeyişine duyulan tepki içinde hazırlanan, Komintem’in örgütlenme tarzı, aşın merkeziyetçi 
müdahaleleri ise, bu kez III. Entemasyonal’in ilerdeki gelişimindeki tıkanmalan ve çöküşünü 
hazırlayacaktı.

Parlamentarizm konusu, önce komisyonda, sonra bütün Kongre’nin önünde tartışıldı.
Komisyonun önerilerini Buharin sundu. Bütün ana yaklaşımlar, Lenin’in "Sol Kanat”
Komünizmi adlı yapıtındaki tezlere dayandınimıştı. Bordiga ise kendi hazırladığı, anti- 
parlamentarist bakış açısını taşıyan tezlerini sundu. İtalyan Sosyalist Partisi’nin sol kanat lideri 
ve Avanti’nin başyazarı Senati, iki cepheden ateş altında kalmıştı. Buharin, partinin 
parlamentodaki üyelerinin yüzde “otuz”unun “reformist” olduğunu, Serrati’nin de partideki 
“merkezci” kanadın önderi olduğunu belirtti. İtalyan partisi “en iyi partilerden biri” olarak 
nitelenirken, lideri Bolşevikler’in hoşlanmadığı özelliklerinden dolayı, kınanıyordu. Serrati 
konumunu açıklamak ve Buharin’in çıkarsamalannı düzeltmeye çalıştığında ise, Bordiga 
tarafından sorgulanıyor, çelişkiye düşürülüyordu. Kongrenin önünde, İtalyan arkadaşlanndan biri 
karşısında kendini savunma durumunda kalıyordu. Bu tartışmada Senati Bolşevikler’le aynı safta 
olduğu halde, Buharin’in kendisine taktığı “Merkezci” etiketini, henıen Bordiga da kullanıyordu. 
Zinovyev, bir sınıf düşmanına samimi şekilde “sen” diye hitap etmekle suçlarken; bir 
konuşması sırasında Lenin sözünü kesiyor, azarlıyordu. Çevirmenlik yapan Angelika Balabanoff 
daha sonra şöyle yazacaktı: “En yakın dostlanmdan bazılarının bulaştığı, sadece siyasal değil, 
kişisel bir trajediye katılmakta olduğum duygusuna kaptırdım kendimi.”

Daha Kongre’nin ilk oturumunda, İngiliz İşçi Partisi içinde çalışma önerisi tepkiye yol açtı. 
Sonunda bu isyanı yatıştırmak için Lenin’in müdahalesi gerekecekti. Bu tartışma sırasında, 
İngiliz Shop Stewards (İşyeri Komiteleri) hareketinden gelme Jack Tanner’in ileri sürdüğü 
görüşler, başkalannca da desteklenince, isyan büyüdü. Tanner şöyle diyordu:

“Ancak, Zinovyev, Ingiltere ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde bulunup, oradaki koşullar ve 
işçilerin yeni görünümünü inceledikten ve bunlan Rusya’daki koşullarla karşılaştırdıktan sonra, 
ancak bundan sonra, politika ve bunlann devrimle ilişkisi konusunda uygun yargıda 
bulunabilir.

Ruslara ve diğer yoldaşlara sormak istiyorum, diğer ilkelerdeki mücadelelerden, hareketlerden 
ve devrimlerden öğrenecekleri daha fazla şey yok mudur? Buraya öğrenmeye değil, sadece 
öğretmeye mi geldiler? İngiltere’de devrimi bizim yapmamız gerekiyor; bunu Rus yoldaşlanmız 
gerçekleştiremez. Bize yardım edebilirler, ama eylemi biz yapmalıyız ve biz bu amaç için bir 
şeyler öğrenmeye çalışıyor, bunun için hazırlanıyoruz...

III. Enternasyonal, öyle bir temel üzerinde kurulmalıdır ki, farklı partiler daha önemli ilkeler 
ve yöntemler üstünde ortak zemin bulabilsinler. Bunun dışında her şey, farklı partilerin 
kendisine bırakılmalıdır.”

Tartışmaya katılan Lenin, Tanner’e şöyle yanıt verecekti: “Yoldaş Tanner şimdi gelip, çok 
dogmatik olmamalı diyor. Bu ifadenin burada yeri yok. Yoldaş Ramsay da şöyle diyor: İngiliz 
komünistleri bu konuda kendileri karar versin. Eğer küçük bir hizip gelse ve ‘kimimiz 
yandaş, kimimiz karşı, bu sorunu kendimiz karara bağlayalım’ dese, bu, ne türden bir 
Enternasyonal olurdu? O zaman bir Enternasyonal ve Kongre’ye ve bir tartışmaya ne gerek 
vardı?” Lenin’in aktif bir biçimde tartışmaya müdahalesine karşın, “sol kanat” sonuna dek 
İngiliz Komünist Partisi’nin İşçi Partisi’ne girmesi önerisine direnecekti. Çıkan karar yirmi 
dörde karşı, kırk sekiz oy gibi, aşın sayılmayacak bir farkla alınacaktı. Pankhurst’la birlikte 
Kongre’ye gecikerek katılan İngiliz temsilcisi Gallacher, III. Enternasyonal liderlerim 
“oportünistlik ve demokratik yöntemler yerine kölece itaati savunmakla” itham edecekti.

21 Koşuî’un getireceği “disiplin” anlayışı, ilerde “sol kanadı” da, “sağ sapma”yı da, yerine ve 
zamanına göre, “halletmek” için uygun bir araç olacaktı.

Komintem’in yapısı belirlenirken, tüzük taslağını sunan Bulgar KP’si önderi Kabakçiyev, şöyle 
bir gerekçe getirdi: “Rusya’da devrimci proletaryanın zaferi bize, bütün komünist partilerin ve 
bizzat Komünist Entemasyonal'in örgüdenmesinde merkezileşmenin zorunluluğunu açıkça 
göstermiştir. Rus KP’si sadece, hedefi açık politikasıyla ve kesin Marksistçe davranışlanyla

MANABENDRA NATH  
( 1 8 8 7 -1 9 5 4 )

Bengal’de bir Brahman ailenin oğlu olarak doğan Roy, 
genç yaşlarda siyasete atılıp, bir Hint milliyetçisi olarak 
devrimci anti-emperyatlst harekete girmişti. 191S'e ka
dar İngiliz sömürgeciliğine karşı çeşitli eylemci grupiar 
içinde yer aldı. Aynı yıl, Bengal devrimcilerinin gizli 
ajanı olarak, Alman cephanesinin Hindistan’a sokulması 
işinde görev aldı. Cava’da, Tokyo’da, Berlin'de, Paris’
te, Amsterdam’da ve ABD’nIn çeşitli merkezlerinde faa
liyetler gösterdi. ABD'de bulunduğu sırada evlendi ve 
ABD’nin İtilaf devletlerinin yanında yer almasından son
ra karısıyla birlikte Meksika’ya kaçtı. Meksika'da köylü 
mücadelelerine katıldı ve burada Rus Marksist Borodin'- 
le tanıştı. BorodIn'In etkisiyle Marksist olan Roy, savaş
tan sonra Komintem’in Berlin ve Paris bürolarında çalıştı.

1920 yazında Petersburg’da başlayıp Moskova'da de
vam eden II. Komintern Kongresi'ne katıldı ve burada 
AsyalI komünistlerin sözcülüğünü yaptı. Kongre'de Do
ğu ülkelerinde ve sömürgelerdeki anti emperyalist sa
vaş konusunda Lenin'le görüş ayrılıklarına düşen Roy'a 
göre; anti emperyalist savaşta milli burjuvaziye güven
mek sözkonusu olamazdı, gerçek anti emperyalist sava
şı gerçekleştirecek olanlar proleterler ve köylülerdi. Bu 
nedenle, komünistlerin asıl yapması gereken şey, ko
münist partiler kurmak ve bunları güçlendirmeye çalış-



ve Asya’da 
Devrimler

BolşeviklerVn iç savaşa müdahaleye yönelen İngiliz 
birlikleri arasında sürdürdüğü propaganda çalışmaları 
meyvesini verince Arhangelsk'te üslenen müdahaleci 

birlikler arasında ayaklanmalar patlak verdi. İngiliz 
birlikleri geri çekildi. İngiliz işçileri de hareketlenince 
1919'da Glagow'da K om in tern ’/n dikkatlerini üzerinde 
yoğunlaştırdığı b ir genel grev patlak verdi. 9 Şubat 

1919'da Londra’da Royal Albert Hall’da hükümetin 
Rusya karşısındaki politikasını kınayan bir toplantı 

düzenlendi ve "Rusya'dan elinizi çekin" kampanyası 
başlatıldı. K om intern '/n  kuruluş toplantısında İngiliz 
temsilci Fineberg, “ Grev hareketi İngiltere'nin her 
yanında yoğunlaşıyor ...bu durum diğer, ülkelerde 

devrimin ilk belirtisi sayılmaktadır", demişti. Ancak, 
K om intern’/n İngiliz işçi hareketinin taktiklerine ilişkin 
perspektifleri, daha sonraki yıllarda İngiliz temsilciler 
arasında sert tepkilere yol açtı. Tanner, Ramsay ve 

diğerleri Lenin ve B o lşe v ik le r ’/ “ öğrenmek değil 
sadece öğretmeye kalkışmak"la suçladılar. 21 Koşul, 

neredeyse tüm Avrupa komünist partilerinde büyük
sıkıntılara yol açtı.

değil, aynı zamanda demir disiplini ve sıkı örgüdenmesi ile de örnek olabilir.”

Tüzük daha önceki Enternasyonallerdin değerlendirmesi ile başlamakta, Komintem'in I. 
Entemasyonal geleneğini sürdürürken, İL Entemasyonal geleneği ile tam bir kopuşu 
gerçekleştirdiğini savunmaktadır. Hollandah Wijnkoop, 8. maddeye getirdiği itirazda, tüzüğün 
bu haliyle EKKÎ’yı Entemasyonal değil, genişletilmiş Rus Yürütme Komitesi haline getirdiğini 
söyledi. Alman Levi de bu yönde eleştiri getirdi. Öte yandan John Reed ile Fraina 
sendikalara çok az özerklik tanıdığı için 14. maddeye itiraz ettiler.

İkinci Kongre’de kabul edilen tüzük maddeleri, Komintem kapanana dek yürürlükte kaldı. 
1928’da 6. Kongre’de yapılan değişiklikler sadece bazı ifade değişiklikleri getiriyor, öze 
dokunmuyordu. Tüzüğün 1. maddesinde Komintem'in amacı şöyle tanımlanmıştı:

“Yeni Uluslararası İşçiler Birliği, değişik ülkeler proletaryasının tek bir hedefe yönelik ortak 
eylemini örgütiemek için yaratılmıştır - kapitalizmin yıkılması, proletarya diktatörlüğünden 
kurulması, Komünist toplumun ilk aşaması olan sosyalizmin gerçekleştirilmesi ve sınıflann 
tümüyle kaldıniması için uluslararası bir Sovyet cumhuriyetinin kurulması.

maktı, milli burjuvaziyle ittifal< gündeme gelirse, öncü
lük mutlaka komünistlerde olmalıydı. Roy’un bu görüş
leri, Kongre tarafından “ Tamamlayıcı Tezler’ ’ olarak 
kabul edildi.

1926’da Komintem temsilcisi olarak Çin’e gönderildi. 
Çin’de de eski arkadaşı Borodin'le görüş ayrılıklarına 
düştü. Borodin, şehirlerdeki işçi kitlelerine dayanmaya 
çalışan Çinli Marksistlerle, Sağ Kuomintang grubu ara
sındaki ittifakı sürdürmeye çalışıyordu. Roy ise, Çin 
Komünist Partisinin asıl kitlesinin şehirlerdeki işçiler 
değil, yoksul köylüler olması gerektiğini savunuyordu. 
1928’deki 6. Komintem Kongresi'nde, Stalin yanlıları 
tarafından eleştirilerek, örgütten atıldı. Daha sonra Bu
harin ve BorodIn'In yardımlarıyla Almanya’ya giderek 
burada Çin Devrimi hakkında bir kitap yazdı. Almanya’
dan ülkesine dönen Roy, İngilizler tarafından tutuklandı 
ve 6 yıl hapiste kaldı. II. Dünya Savaşı sıralarında, Nehru 
ve Gandi’nin görüşlerine karşı çıktı. Fakat bu yıllarda 
giderek Marksizmden uzaklaşan ve hümanist bir filozof 
olan Roy, 1954’te Hint hükümeti tarafından ikamete 
mecbur edildiği Himalaya eteklerindeki bir köyde öldü. 
Nazım Hikmet’in "BenercI Kendini Niçin Öldürdü?”  adlı 
şiirinin Roy’a imada bulunduğu söylenir.

Heyetler ülkelerine döner dönmez, 2. Dünya Kongresi’nde alınan kararların etkisi, sözkonusu 
partilerin içinde, gerek siyasal gerekse örgütsel olarak görülmeye başlandı. Üyelerinin bir 
bölümü, IH. EntemasyonaVe girilmesi için baskıda bulunan parti ve gruplar, 21 Koşul'un 
benimsenip benimsenmemesi sorununda bölündüler. Ekim 1920’de Halle’de toplanan kongrede, 
Alman Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi (USPD)’nin çoğunluğu, bizzat gelip uzun ve etkileyici 
bir konuşma yapan Zinovyev’in de etkisiyle, Komintem’e girilmesi yönünde oy kullandı. Bu 
grubun KPD ile birleşmesi sonucunda VKPD (Alman Birleşik Komünist Partisi) oluştu. 
Fransa’da Tour Kongresi’nde, Section Française International Ouvriere'in aynlıkçı çoğunluğu 
Fransız Komünist Partisi'ni oluşturdu. İngiltere’de fiili bir bölünme olmadı. 2. Dünya Kongresi 
kararlannı kabul etmek isteyen küçük gruplar Büyük Britanya Komünist Partisi’nde birleştiler. 
İtalya’da 21 Koşul Sosyalist Parti'nin sağ ve merkez kanatlannca reddedildi. İtalyan Komünist 
Partisi azınlık kanadı tarafından kuruldu. Amerika’da AKP yanında bir de Birleşik Komünist 
Partisi vardı ve ikisi de Komintem'e üye idi. Ancak uzun görüşmelerden ve EKKÎ’nm ikisini 
de atma tehdidinden sonra. Mayıs 1921’de tek bir parti kurulabildi.

Komintem  ve Doğu’da Ulusal Kurtuluş Hareketleri

Komintem’in ikinci Dünya Kongresi, komünist partilerinin örgütlenme temellerini belirleme 
yanında, daha sonraki politikalarının üç ana yönelimini belirleme bakımından da önemU bir 
başlangıç noktası oldu ve dünya komünist partilerinin bugüne kadar gelen geleneksel 
politikalannın ilk taslağını sundu. Bunlar da, batida parlamenter mücadele yöntemlerinden 
yararlanma politikasına dönüş, doğu’da ise, emperyalizm karşısında milliyetçilerle [ve zaman 
zaman İslamcı hareketlerle] ittifak politikası idi. Üçüncü nokta ise, varolan düzen sendikalan 
içinde çalışma ilkesiyd Bu üç açılım bir yandan komünist hareketin kitleseUeşmesini



Uluslann K end i K ad erin i 
Tayin H a k la  S ınanıyor: 
Sovyetlerle Polonya  
Savaşta

Ulusal sorun ve ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı 
bakımından en ilginç ve acılı olan laboratuvar deneyimi, 
herhalde Polonya’daki gelişmeler idi. Savaş sonrası Po
lonya'da oluşan şoven ve anti sovyet rejim birçok ba
kımdan Rosa Luxemburg'un endişelerini haklı çıkara
caktı. II. Enternasyonal bünyesinde, özellikle revizyo- 
nizme ve savaşa karşı mücadelde ortak tavır alan Lenin 
ve Rosa Luxemburg, ulusal sorun konusunda çok farklı 
tavırlara sahiptiler. Bir Rus enternasyonallsti olarak Le
nin, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkından ve Po
lonya’nın bağımsızlığından yanayken, bir Leh ve Alman 
enternasyonalisti olarak Rosa Luxemburg, bu bağımsız
lığa kaışı çıkıyor, özerklikten yana tavır koyuyordu. Ro
sa, bu karşı çıkışta, Polonya sosyalist hareketi içindeki 
güçlü şoven duyguları gözönünde tutuyordu. Ve Ekim 
Devrimi sonrasındaki gelişmeler de bu konudaki endişe
lerini doğrulayacaktı.

Piisudski önderliğindeki Polonya Sosyalist Partisi 
(PPS) Almanya, Avusturya ve Rusya arasında üçe bö
lünmüş olan Polonya'nın yeniden kurulmasından ya
naydı. 1893'te Rosa Luxemburg'un da katılımıyla kuru
lan Polonya Sosyal Demokrat İşçi Partisi ise (5 yıl sonra 
Litvanyalı sosyalistler de bu partiye katılacak ve partinin 
adına Litvanya da eklenecekti) ulusların kendi kaderini 
tayinden yana değildi. 1905 Devrlml'nden sonra PPS 
bölünecek, bu kanat Aralık 1918'de kurulan Polonya 
Komünist Partisi’ne katılacaktı. Rosa yanlıları Rus Sos
yal Demokrat Partisl’n\n 1903 Kongresi'nde de Bolşevik 
ve Menşevikler'\n UKTH yanlısı politikalarına karşı çık
mışlardı. Bu konuda çatışma 1916 Zimmenwald kongre
sinde de sürdü. Rosa Luxemburg cezaevinde Junius 
takma adıyla yazdığı broşürde, sosyalizmin her halkın 
bağımsızlık hakkına ve kendi kaderini denetleme özgür
lüğüne sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, kendi 
kaderini tayin etmenin kapitalizm altında sağlanmasının 
olanaksız olduğunu savunuyordu. “ Bugün ulus kavra
mı, emperyalist arzulan saklayan bir örtüdür... emper
yalist hasımların bir kavga çığlığıdır”  diyordu Rosa. 
Lenin, Zimmerwald konferansında Polonya'nın bağım
sızlığından yana tavır koydu ve Junlus broşürünü eleş
tirdi. Ona göre, emperyalizm döneminde ulusal kurtuluş 
savaşları mümkündü ve gündemin önemli maddelerin- 
dendi. Keza kapitalizm altında da kendi kaderini tayin 
mümkündü. 1915 yılında Buharin ve Platakov da kendi 
kaderini tayine karşı çıkmıştı. 1919'da parti kongresinde 
ise, bu hakkı “ gerici”  bir hak olmakla nitelemiş, Lenin 
tarafından “ Büyük Rus şovenlstl”  olmakla suçlanmış
lardı.

I. Dünya Savaşı öncesinde Rus Çarlığı bir yandan 
1905 Devrimi sonrası PolonyalIlara tanınan hakları geri 
alırken, diğer yandan da pan-slavizm bayrağı altında 
Polonya'nın Rus imparatorluğu sınırları İçinde birleştir
me yolunda yoğun bir propaganda yürütmüştü. Alman
ya ise, PolonyalIlar üstünde yoğun bir asimilasyon poli
tikası izliyordu. PllsudskI Rusya'yı terketmek zorunda 
kalınca, Polonya ulusal uyanışın merkezi haline gelen 
Galiçya'da üstlenerek Çarlığa karşı silahlı direnişi örgüt
lemeye başlamıştı. Savaş patlayınca, Piisudski Avustur
ya yanında çarpışan Polonya Gönüllüre Lejyonundaki 
alaylardan birinin başına geçti. Kurulan Yüksek Ulusal 
Komite, Rus ve Avusturya Polonya'sının Habsburg mo
narşisi altında birleşmesi için uğraş veriyordu. Rusların 
tarafından kurulan benzeri bir komite de bu işi Çarlık 
bayrağı altında gerçekleştirme peşindeydi. Savaş ağır
lıkla Polonya topraklarında geçti ve çok ağır tahribata 
neden oldu. Ama Rus Polonya'sının da aşgali İle Alman
lar Polonya'nın fllll birliğini sağladı. 1916 yazında, Al-

Tukhaçevski’nin niyetini sezen Pilsudski'nin 
kuvvetlerinin saldırısı sonucu; PolonyalIlar 66 bin 
askeri esir almış, 231 top ve 1023 tüfek ele 
geçirmişlerdi. Onbinlerce Sovyet askeri Doğu Prusya 
ve Litvanya yönüne kaçtı. Tukhaçevski Sejn-Grodno- 
Volkvysk hattında bir cephe oluşturmaya çalıştıysa da, 
çabalan boşa çıktı. Fotoğraf, Kızılordu savaş 
esirlerinin bulunduğu kampı gösteriyor.

manlar ve AvusturyalIlar PolonyalIların kopmasını en
gellemek İçin kukla bir Polonya devleti oluşturmaya 
karar verdi. Piisudski askerî konsey başkanlığına getiril
di. Mart 1917’de Çarlığın devrilmesinden sonra, Peters
burg İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti Polonya’nın ba
ğımsızlık hakkını gecikmeksizin onayladı. Bu arada Rus 
Devrimi’nin yarattığı radikalleşmeden de korkan Polon
yalI liderler ilgilerini Almanya'dan batıya yönelttiler. Pe- 
tersburg’dakl Polonya Ulusal Komitesi dağılırken, Pa
ris'te yenisi kuruldu. Bu arada Piisudski Almanlarca 
enterne edilirken. Eylül 1917'de Almanlar ve Avusturya
lIlar bir Polonya hükümeti ile 110 kişilik bir geçici meclis 
oluşturulmasını kararlaştırdılar. Daha önce ABD başka
nı Wilson da, “ birleşik, bağımsız, otonom ve denize 
çıkışı olan bir Poionya''dan yana olduğunu açıklamıştı. 
Ağustos 1918'de ise, Sovyet hükümeti, Polonya'yı Çar
lık Rusyası, Avusturya ve Prusya arasında bölüştüren 
anlaşmayı iptal ettiğini açıklayacaktı.

İlk oluşum günlerinde, burjuvazi ve büyük toprak sa
hiplerinin desteklediği Ulusal Demokratlar ile Piisudski 
arasında iktidar mücadelesi geçti ve birçok hükümet 
oluşturulup dağıtıldı. Yığınla küçük siyasal grup vardı. 
En büyük siyasal etkiyle burjuvazi, büyük toprak sahip
leri, memurlar ve Prusya Polonya'sındaki köylü kesim
lerince desteklenen Ulusal Demokratik Parti (ND) sahip
ti. Eski Rus ve Avusturya Polonya’sındaki köylü hareke
ti ise sosyalistlerle iş birliği içindeki sol gruplarla, ılımlı 
Polonya Köylü Partisi (PSL) ve arasında bölünmüştü. 
İşçiler arasında ise Polonya Sosyalist Partisi (PPS) ve 
Komünist Partisi faaliyet gösteriyordu. Ulusal azınlıklar 
kendi ulusal partilerini örgütlemişlerdi. Milliyetçi işçi 
örgütleri ise Ulusal İşçi Partisi içinde birleşti. Bunlar 
arasında yalnızca Ulusal Demokratlar Pilsuidskl’ye karşı 
çıkıyordu. 26 Ocak 1919'da Rus Polonya'sı ve Batı Ga
liçya'da yapılan seçimler sonucunda ulusal mecills Sejm 
oluşturuldu. SeJm İse General Pllsudski'yi geçici devlet 
başkanı, ünlü piyanist Paderewski'yi ise başbakan ola
rak atadı.

Aynı bütünlükler içinde yer almış üç parçayı birleştir
mek çok büyük güçlükler yaratacaktı. Politik yapılanma
lar da, ekonomi de bu çok parçalılığı yansıtıyordu. Rus 
Polonya'sındaki fabrikalar sökülüp Almanya ya da Rus
ya’ya taşınmıştı. Erzak stoklarına çarpışan ordular el 
koymuştu, açlık ve salgın hastalıklar kol geziyordu. Bu 
arada Rus Polonya’sında sol kanat sosyalistleri işçi tem
silcileri konseyleri oluşturmaya ve sosyalist devrim pro
pagandası yapmaya girişmişlerdi. Bu konseyleri Hazi
ran 1919'da hükümetin şiddet önlemleri ile acımasızca 
dağıtıldı.

Polonya bağımsızlığı ilan edildiğinde, Rusya'nın batı

toprakları hâlâ büyük Alman ordularının işgali altınday
dı. Piisudski bunların Doğu Prusya üzerinden geri çekil
melerine izin verdi. Eski Rus topraklarının Alman birlik
lerince boşaltılması Şubat 1919 başlarında tamamlandı. 
Boşaltılan her yere derhal Kızılordu birlikleri giriyordu. 
Almanların niyeti daha o günlerde bir Poionya-Sovyetier 
çatışmasına zemin hazırlamak. Alman Devrimi ile Sov
yetlerin buluşmasını engellemek, hiç olmazsa geciktir
mekti. Şubat 1919’da Kızılordu, yaklaşık olarak bugün
kü Polonya Sovyet sınırına denk düşen Grodno-Brest- 
Kovel hattına yaklaştı. Ama Ukrayna’daki kaotik durum 
devam ediyordu. Açlık ve tifüs salgını halkı kırıyor. Be
yaz ordular yeniden saldırıya geçiyordu.

Sovyet Halk Komiserleri Konseyi Ocak 1920’de Uk
rayna’da denetimi sağlar sağlamaz, Polonya'ya derhal 
barış görüşmelerine başlama önerisinde bulundu. Şu
bat başınhda ise, EKKI, Polonya halkına seslenen uzun
ca bir bildiri ile, ülkelerine komünizm fidesini zorla dik
meye niyetleri olmadığını açıkladı. Ancak iki taraf da 
karşısındakinin iyi niyetine güvenmiyordu. Bu arada De
nikin tarafından iteklenen, Kızılordu tarafından yenilgi
ye uğratılan Ukrayna milliyetçisi Petlyura, Paris Konfe
ransı tarafından da dikkate alınmayınca, PolonyalIlarla 
bir anlaşma imzaladı. Petlyura bu anlaşma ile, Ukrayna
lIların yaşadığı Doğu Galiçya üzerindeki iddialarından 
vazgeçiyor, Ukrayna'nın, kurulacak büyük Polonya'nın 
bir uydusu olmasını kabul ediyordu. Ukrayna köylülüğü 
Polonya kökenli büyük toprak sahiplerine karşı büyük 
bir nefretle doluydu. Bu anlaşma ve işbirliği Ukrayna 
milliyetçiliğinin intihan anlamına geliyordu. Ukrayna köy
lüleri artık kararlı biçimde Bolşevikler'ln yanında yer 
alacaktı. Piisudski ise hayalindeki Polonya-Litvanya- 
Ukrayna birliğinin yaratılması için tarihi anın geldiği 
inancındaydı.

21 NIsan'da Piisudski ve Petlyura, saldırıya geçme 
konusunda son anlaşmayı da yaptılar ve Pripet nehri 
güneyinde üslenen iki zayıf Sovyet ordusuna saldırdı
lar. Bu arada Rusya'nın güneyinde Kızılordu İle, batılıla- 
rın desteklediği Wrangel kuvvet'.ri arasındaki iç savaş 
da yeniden alevlendi. Franr.ziarca donatılan Polonya 
ordusunda, Fransız-ingillz generallerinden oluşan bir 
komisyon danışmanlık yapıyordu.

Polonya'nın saldırısı Rusya'da bir şok dalgası yaşan
masına neden oldu. Savaş bir anda iki taraf için de 
ulusal bir kimlik kazandı. Bolşevlkler'\n  ülke İçinde sağ
ladıkları destek arttı. Bolşevik önderler, istemeden sü
rüklendikleri bu savaşın, yeniden Dünya devrimi olanak
tan yaratacağını düşünüyorlardı. Lenin'in statejisi, “ Sov
yet Rusya’yı devrimci Almanya'dan ayıran duvarı yık- 
mak” tı.



ve Asyada 
Devrimler

Haziran'da savaşın seyri değişti ve Kızılordu Polonya
lIların ele geçirdiği topraldan geri aldı. Savaşın geldiği 
bu noktada Troçki ve Radek geri çekilen Polonya birlik
lerinin kendi topraklarında izlenmesine karşı çıkarken, 
Lenin PolonyalI işçi ve köylülerin Kızılorduyu bir kurtarı
cı gibi karşılayacağından emindi. Ona göre, bu harekat 
Polonya’da devrimi tahrik edecek, Almanya'da yankıla
nacaktı. Tukhaçevski ise, birliklerine seslenirken, “ dün
ya çapında devrimin kaderi batıda karara bağlanacak”  
diyecekti. Bir yıl sonra da Lenin, Klara Zetkin'e, “ Kızı- 
lordu'yu PolonyalIlar kardeş ve kurtarıcı olarak değil, 
düşman olarak gördüler... Beklediğimiz Polonya Devri
mi gerçekleşmedi”  şeklinde itirafta bulunacaktı.

Savaş ağırlıkla Beyaz Rusya'da Pripet bataklıklarının 
kuzeyinde geçti. 2 Temmuz'da Tukhaçevski genel saldı- 
n emri verirken, “ Polonya'nın cesedi üstünde, bütün 
dünyayı tutuşturacak yangını başlatmalarını”  istedi bir
liklerinden. 500 kilometrelik bir cephe üstünde genel 
saldınya geçildi. İki hafta içinde asıl Polonya toprakları
nın sınırına gelip dayanılmıştı. Bu noktada Bolşevik ön
derler arasında, saldırının devamı tartışıldı. Troçki hare
katın kesilmesinden yanayken, Lenin ve çoğunluk hara- 
katın devamını destekledi. Kural olarak devrim ihraç 
edilmez denilirken, Polonya'daki işçi sınıfının ve komü
nistlerin ayaklanacağı beklentisi ile harekatın Polonya 
içlerinde sürmesi kararlaştırıldı.

Komlntern'\n 2. Kongresi Kızılordu, Varşova yakınia- 
nna geldiğinde toplandı. Kongre’de delegeler Kızılor- 
du'nun ilerleyişini büyük bir coşku ve heyecanla izliyor
lardı. Devrimin doğuya ve orta Avrupa'ya sıçradığı inan
cı iyice pekişecekti. Zinovyev daha sonraları o günlerin 
havasını şöyle anlatacaktı; “ Kongre salonunda büyük 
bir harita asılıydı. Her gün küvetlerimizin ilerleyişini ha
rita üstünde işaretliyorduk; delegeler her gün solukları 
kesilmiş vaziyette gelişmeleri bu harita üzerinden izli- 
yoriardı. Kızıiordu'nun attığı her adımın, uluslararası 
proletarya devriminin kaderini belirlediğini hepsi anla
mıştı.”

Kuzey'de Tukhaçevski Varşova'ya ilerlerken, güney
de Budyeni Lvov'a yöneldi. Cephede bir eşgüdümsüz- 
lük ve rekabet vardı. İki Sovyet ordusu arasında bir 
boşluk meydana gelmişti. Piisudski bu açıktan yararlan
dı ve 16 Ağustos’ta karşı saldırıya geçti. Kızılordu İlerle
diği gibi hızla geri çekilmeye başladı. Bu arada Belos- 
tok'ta geçici hükümet işlevi ile oluşturulan “ Geçici Po
lonya Devrim Komitesi”  de, PolonyalI komünistlerin eleş
tirileriyle karşılaşmıştı. Savaş sırasında yeraltındaki Po
lonya Komünist Partisi genel grev çağrısı yapmış, ama 
çok cılız bir yanıt almıştı, öte yandan Varşova’nın sa
vunması için PolonyalI işçiler harekete geçmiş, orduya 
katılanlar bile olmuştu.

Tukhaçevski ise hazırladığı cüretli planla, batı yönün
de hızla ilerlemeye devam ediyor, Varşova’yı savunan
lara gerilerinden, batı yönünden saldınya geçmeyi ta
sarlıyordu.

Bu niyeti sezen Piisudski 16 Ağustos’ta komutayı 
Mzzat üstlendi ve kendi şok birlikleri ile kuzey yönünde 
ilerlemeye başladı. Bu Kızılorduyu bütünüyle şaşırtan 
şiddetli bir saldmydı. Eylül sonunda Polonya birlikleri 
1919'da ele geçirdikleri topraklann aşağı yukan tamamı
nı yeniden ele geçirmişti.

Sonunda 12 Ekim 1920’de Sovyetler Riga’da Polonya 
İle geçici bir ateşkes anlaşması imzaladılar. Ama gergin
lik bir süre daha devam etti. Troçki PolonyalIlar ile 
yapılan'geçici banş anlaşmasına uyulmasını savunuyor
du. Oysa politbüronun çoğunluğu savaşın yeniden baş
lamasından yanaydı. Ama Lenin’in Troçki’den yana tav- 
nnı değiştirmesi sonucunda batı cephesinde yeni bir 
girişimde bulunulmasından vazgeçildi.
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sağlarken, bir yandan da devrimci politikaların tıkanışında ve komünist partilerin sağa ve sol 
savruluşunda, bir eksen işlevi gördü. Ancak bu üç ana politikanın, ikinci Kongre’de, daha 
sonra haklı çıkacağı görülecek eleştirilerle karşılaştığını da hatırlatmak gerekir. Parlamentarizm 
konusunda “sol kanat” komünistlerinden, sendikalar konusunda Reed ve devrimci sendikalizm 
geleneğinden gelen İspanyollardan, Punkhurst ve diğer İngilizlerden, sömürgeler sorununda 
Hintli Roy’dan gelen eleştirileri özellikle anmak gerekir.

“Ulusal sorun ve sömürgeler sorunu”na ilişkin tartışmalarda, üç eğilim karşı karşıya gelmişti. 
Serrati Avrupa’ya yönelik, Roy Asya’ya yönelik bir politika savunurken, Lenin ile bazı Rus ve 
Avrupah delegeler ortalama tutum izliyordu. Ama İtalyan Serrati ile Hintli Roy da, devrimci 
burjuva milliyetçilerine fazla güvenmemek gerektiği konusunda anlaşmaktaydılar.

“Batı devriminin kaderi bütünüyle Doğu devrimine bağlıdır” savıyla canlı bir tartışma başlatar 
Roy, Lenin’in konuya ilişkin tezlerinde değişiklikler yapmasına neden olacaktı. Roy, 
Kongre’deki delegelerin çoğunluğunun görüşünü açıkça reddetti; çoğunluk görüşü, “Asya 
emekçilerin kurtuluş saati” gelmedetı önce Avrupa’da devrimin tamamlanması gerektiği idi.

Lenin, sömürgelerde ve bağımlı ülkelerde “demokratik burjuva kurtuluş hareketini” destekleme 
gerektiği tezini savunurken, Roy, devrimin başlangıcından itibaren, öncülüğü komünistlerin 
alması gerektiğini savundu. Lenin’e göre, bu desteğin dayandırılacağı kıstas, komünistlerin, 
köylülerin ve sömürülen geniş kitlelerin, örgütlenmesine olanak tanıyıp tanımamalarıydı. 
Kongre’yi açış konuşmasında, Lenin, “Emperyalist savaş, bağımlı halklan dünya tarihi 
sahnesine çekti” demiş ve şöyle devam etmişti: “En önemli görevlerimizden biri, kapitalist 
olmayan ülkelerdeki Sovyet hareketini örgütleme işini nasıl halledeceğimizi araştırmaktır. 
Sovyederin kurulması oralarda da mümkün. Bunlar işçi sovyetleri değil, köylü sovyederi, 
emekçi halk sovyetleridir... Sovyet hareketi bütün Doğu’da, bütün Asya’da, bütün sömürge 
halklan arasında gelişmeye başlamıştır.”

Lenin’e göre, “eğer Sovyet cumhuriyetlerinin başanlı proleter sınıfı” bağımlı ülkelerdeki 
devrimci hareketlere destek olursa, “kapitalist olmayan bir evrim” mümkün olacaktı. Marx ve 
Engels’in, batıdaki muzaffer proleter bir devrimin, Rusya’nın kapitalist aşamayı atmasına yardır 
edebileceği yolundaki görüşü, bu kez Sovyet cumhuriyetlerinin bağımlı Asya ve Afrika ülkeler 
ile olan ilişkilerine uygulanıyordu. Roy’un Asya devrimine ve buradaki komünist öncülüğe 
ilişkin aşın vurgusuna, İranlı Sultanzade eleştiri getirirken, Hollandah Maring (ya da gerçek 
adıyla Sneevliet) Asya devriminin önemini kuvvetle vurguluyordu. Sneevliet, bu Kongre’de 
EKKÎ’ye Java (Endonezya) temsilcisi olarak seçilecekti. Hollanda ve Java’daki işçi hareketinin 
en iyi örgütçülerinden biri olan Komintem’in efsaneleşmiş kişilerinden Sneevliet, Komintem’in 
Uzak Doğu temsilcisi olarak Endonezya, Hindiçini ve Çin Komünist Partilerinin ilk örgüdenm 
aşamalannda önemli bir işleve sahip oldu. Daha sonra Komintem muhalefeti içinde yer alan 
Sneevliet bir süre sonra Troçki’den de koptu. Nazi işgali sırasında, yeraltı direnişini örgüdedi, 
Nazilerce yakalandıktan sonra kurşuna dizildi.

“Doğudaki devrimci olanaklar konusu üzerinde yoğunlaşanlardan biri de, uzmanlık dalı gereği,

Komintern’deW temsili uzun tartışmaların konusu olan ABD işçi hareketi 1920'li yılların başlarında, bugünkü 
görünümüyle karşılaştırılamayacak ölçüde hareketli mücadelelere sahnne oluyordu. Maden işçilerinin 1922'deki 
grevi bunlardan biriydi.



“milliyetler komiseri” Stalin’di. Stalin daha 1918’de yayınlanan bir yazısında şöyle diyordu;

“Emperyalizmin Avrupa’da dövülmüş olan ve bütün dünyayı sıkan zincirleri ilk önce orada, 
Doğu’da kırılmalıdır... Dogu’yu unutma eğilimi var. Oysa unutulmamalı, çünkü dünya 
emperyalizminin en büyük yedeği ve en sağlam dayanaklannı temsil ediyor... Komünizmin 
görevi, Doğu’nun ezilen halklannın yüzyıllık uykusuna son vermek, bu ülkelerin emekçilerine 
ve köylülerine devrimin özgürlük anlayışını vermek, onlan emperyalizmle savaşmaya itmek ve 
dünya emperyalizmini en sağlam dayanaklanndan ve en büyük yedeklerinden yoksun 
bırakmaktır. Bu olmaksızın sosyalizmin kesin zaferi, emperyalizm üstünde tam bir yengi 
düşünülemez.”

Roy, Komintem’in 2. Kongre’sinde, komisyona sunduğu tezlerinde Hindistan özelinden 
kalkarak, Asya’da komünist bir hareket yaratmanın temellerinin mevcut olduğunu savundu.

Kırsal kesimde, yoğun bir topraksız köylü kesimi vardı. Hint proletaryasının sayısı ise 5 
milyona ulaşmıştı. Sendikal hareket ve grevler hızla yayılıyordu. Hindistan’daki devrimci 
hareketin ulusal kurtuluş hareketi ile hiçbir ortak yanı olamazdı. Dolayısıyla Lenin’in 
tezlerinde savunduğu gibi, buıjuva demokratik ulusal kurtuluş hareketlerini destekleme gibi 
bir zorunluluktan söz edilemezdi. Komintern, yalnızca, komünist hareketin yaratılmasına ve 
gelişmesine yardımcı olmalıydı.

Lenin, öncelikle Roy’un ve tartışmaya katılaniann eleştirilerini gözönüne alarak, tezlerini 
yeniden kaleme aldı. Ama “yanlışlıkla” daha sonraki yayınlarda hep tezlerin ilk hali 
basılacaktı.

Birinci Doğu Halkları Kongresi

Komintem’m  2. Kongresi daha toplanmadan önce, EKKI bir bildiriyle, Eylül 1920’de Bakû’da 
“îran, Ermenistan ve Türkiye’nin ezilen kitlelerini” bir kongre toplamaya çağırmıştı. Bildiride 
şöyle deniliyordu: “Yakın Doğu’nun köylü ve işçileri, eğer silahlanırsanız, eğer Kızıl Rus 
köylülerinin ve işçilerinin ordulanyla birleşirseniz... ancak o zaman, İngiliz, Fransız ve 
Amerikan kapitalistleri ile başa çıkabilirsiniz - sizi ezenlerden kendinizi kurtarabilir, dünya 
işçilerinin cumhuriyetleri ile ittifak kurarak kendi çıkarlannıza sahip çıkma şansına sahip 
olabilirsiniz. Ancak o zaman, ülkenizin zenginlikleri kendinize ait olur. 1 Eylül’de binlerce 
İranlı, Ermeni ve Türk köylü ve işçisi. Yakın Doğu halklannın kurtuluşu için banşçıl biçimde 
toplanmalıdır.”

Kongrenin en ilginç konuşmalanndan birini, Türkmen delege Narbutabekov yaptı. Daha 
sonralan son yazılarında, Lenin de, bu tür eleştirilerde doğruluk payı olduğunu kabul 
edecekti. Eğer Sovyetler, Doğu halklannın farklı özelliklerini kabul ederlerse, Müslümanlar 
Sovyetleri terketmeyecekti; eğer Sovyet hükümeti sözlerini sadece kağıt üstünde bırakmayıp, 
eyleme dönüştürürlerse. “Radek, Batı’nın Bolşevikler’i kızıl emperyalistler olmakla suçladığını 
söyledi”. Bu suçlama, ancak, davranışlarla çürütülebilirdi. Türkmen delegesi, yerel otoritelerin 
Türkmenistan’da kitleleri Sovyet iktidanndan soğutacak işler yaptığını, ne Zinovyev, ne de 
Radek’in anladığını belirttikten sonra, Sovyet iktidannı destekleyenlerin Türkmenistan’da iki 
cephede birden savaş vermek zorunda kaidıklannı söyledi: Bir yanda gerici mollalara, öte 
yanda Avrupalılann (Ruslann) dar milliyetçiliğine karşı. Bolşevikler kendilerini, komünizm 
maskesi altında çalışan Rus kolonicilerin etkisinden kurtarmalıydı. Ve şöyle bağırıyordu: 
“Kahrolsun sovyetçi iktidann temel ilkelerini baltalamağa çalışan bu provokatör ve 
demagoglar!”

Kongre, bir “Eylem ve Propaganda Konseyi” oluşturulmasını kararlaştırdı. Konseyin sürekli 
başkanlık kurulunda iki de EKKI temsilcisi yer alacak, yılda en az dört kez Bakû’da 
toplanılacakü. Üç dilde çıkan bir gazete yayınlanacak, Konsey’in ana görevi Doğu’da 
propaganda çalışması yürütmek ve yerel kurtuluş hareketleri ile ittifak kurmak olacaka.

Bu Konsey’in varlığı bir yıl sürdü. Önemli bir faaliyet de göstermedi. Bu arada uluslararası 
iklim de değişmiş. Mart 1921’de imzalanan İngiliz-Sovyet Ticaret Anlaşması, İngiltere 
karşısındaki propaganda saldınlannm kesilmesini zorunlu kılmıştı.

Öte yandan Sovyetler Birliği İran, Türkiye ve Afganistan ile tarafsızlık ve dostluk anlaşması
imzaladı ve bu anlaşmalar 192’/'’de yenilendi.

Doğu Halıdan kohgresi’nin kapanmasından iki gün sonra, 10 Eylül 1920’de yine Bakû’da 
Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluş kongresi toplanıyordu.

1921 yılında Sovyetler gibi, Kemalistlerin de İngiltere ile anlaşma olanaklan doğmuştu. Bu 
uluslararası yeni açılım sırasında, doğuş sürecindeki Türkiye komünist hareketi de ürpanı
yiyecekti. 1921 başında Türkiye’ye dönüş yolunda olan Mustafa Suphi ve arkadaşlan
Karadeniz’de karanlık biçimde öldürülürken, Bolşevizme çok genel anlajnda da olsa sempati 
besleyen Yeşil Ordu çeteleri dağıtılıyor ve Ankara’da legal Halk İştirakiyun Partisi 
kapaülıyordu. Uluslararası dengelerin girdabında ezilen ilk komünist parti örneklerinden biri 
oluyordu Türkiye Komünist hareketi.

SNEEVUET, (HENK) HENDRICUS 
(1 8 8 3 -1 9 4 2 )

13 Mayıs 1883’te Rotterdam’da doğan Sneevliet, genç 
yaşlarda sosyalist harekete katıldı. 1902’de SDAP’a (Hol
landa Sosyal Demokrat İşçi Partisi) girdi. Hollanda de
miryollarında çalışmaya başladı ve 1910’da henüz 27 
yaşındayken Demiryolları ve Tramvay işçileri Sendika- 
sı’nın başkanı oldu. SD/»P’ın ılımlı politikası yüzünden 
SDP’ye katıldı, ama bu kez de SDP’nin sekterliği, kendi
sini, ülkeyi terkederek o zamanlar Hollanda’nın sömür
gesi olan Endonezya’daki mücadeleye katılmaya yönelt
ti. Gidişinden birkaç hafta sonra buradaki demiryolu 
ve tramvay işçilerini örgütlemeye başladı ve işçi sendi
kasının yayın organı olan Soerabajaasch Handelsblad’ı 
(Surabaja Sendika Gazetesi) çıkardı. 1914'de ISDV’\/\ 
(Hint Adaları Sosyal Demokrat Birliği) kurdu. 1920’de 
kurulacak olan Endonezya Komünist Partisi’nin öncüsü 
sayılan bu örgütte Sneevliet, partinin kitleselleşmesi 
için merkezlerde bulunan az sayıda proleterlerin yanısı- 
ra, özellikle topraklarını yitirip plantasyonlarda çalışan 
yoksul köylüler arasında çalışmaları gerektiğini savundu.

1911’de kurulan ve çok yaygın bir kitle desteğine 
sahip olan Salarat İslam gibi örgütlerle sosyalist birliğin 
gerçekleşmesinin büyük bir politik güç oluşturacağına 
inanan Sneevliet, bu örgütler içinde ISDP’mn çalışması
nı sağladı. Bu nedenle /SDP’nin etki alanı giderek geniş
ledi ve 1917’deki kongrede, Marksistierln denetimine 
giren Sakarat İslam, ilk bağımsızlık çağrısını yaptı. Fa
kat, Sneevliet 1917 Devrlml’nden sonra denizci ve asker 
sovyetlerini örgütlemeye başlayınca, 1918’de Endenoz- 
ya’dan sürüldü. 1920’de ISDP kendini feshetti ve Ko- 
mintern'e  bağlı EKP (Endonezya Komünist Partisi) hali
ne geldi. Mayıs 1920'dekl II. Komintern Kongresi'nde 
Sneevliet, Lenin ve Roy'un yanısıra Ulusal ve Sömürge- 
sel Sorunlar Komisyonu'na seçildi. Asya komünist par
tileri arasında en fazla üyesi olan EfCP’nIn (50 bin kadar 
üyesi vardı) temsilcisi olarak, köylüler arasında çalışma
yı ve komünistlere karşı ılımlı tavır alan burjuva kurtuluş 
hareketlerinin desteklenmesi gerektiğini savundu.

Temmuz 1921 'de, Uzakdoğu ve lâüneydoğu Asya tem
silcisi olarak Şanghay’a gönderildi ve aynı ay Çin Komü
nist Partisi kuruldu. Endonezya'da başanya ulaşan tak
tiklerini Çin'de de savundu. Fakat Çin’de ulusal burjuva
zi çok daha güçlüydü ve 1921'de Cumhuriyetin ilan 
edilişinden sonra ÇKP’nm Koumintang içinde çalışma 
olanağı kalmamıştı. Bu nedenle 1923’de Çin’den ayrıla
rak Hollanda'ya döndü. Sonraki yıllarda Sovyetler Birli- 
ği'nde gelişen sol muhalefete yakınlık duydu. 1927’de 
Hollanda Komünist Partisl’den ve Komintern’den tama
men koptu. 1929'da Devrimci Sosyalist Parti’y\ kurdu. 
1933’te Endonezya sularında isyan eden Hollanda kru
vazörü Zevan Provlncien'i desteklemekten dolayı altı 
ay tutuklu kaldı. Bu arada SDP adına milletvekili seçildi.
II. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'yı işgal eden Nazile- 
re karşı ilk direnme hareketini örgütledi, ama 1942'de 
yakalanarak, yedi arkadaşıyla birlikte kurşuna dizildi.
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I f f .  ENTERNASYONAL

Komünist Enternasyonal'in 
Manifestosu

Kuruluş Kongresi'nin son günkü oturumunda
delegeler “ Komünist Enternasyonalin Bütün Dünya 

Proletaryasına Manifestosu"nu ele aldılar.

(...) İnsanlığı savaş uçurumuna sürükleyen mali ser
maye, savaş boyunca kendisi için de felaket niteliği 
taşıyan dönüşümlere neden oldu. Kâğıt paranın, üreti
min maddi temeline bağımlılığı tümüyle bozuldu. Kapi
talist meta dolaşımının aracı ve düzenleyicisi olma rolü
nü giderek yitiren para, savaş vergileri biçiminde, bütü
nüyle bir elkoyma, haydutluk ve militarist-ekonomik zor
balık aracına dönüştü. Kâğıt paranın tam anlamıyla yoz
laşması, kapitalist meta değişiminin genel öldürücü bu
nalımını yansıtmaktadır. Sertıest rekalıetin üretimin ana 
alanlarındaki, üretim ile dağılımı düzenleyici rolü, tröst 
ve tekellerin ekonomik sisteminde daha savaştan önce
ki onyıllar İçinde geçerliğini yitirmişti; savaş sırasında 
ekonomik birliklerin (işadamları dernekleri, işveren sen
dikaları vb.) düzenleyici rolü, bu güçlerin ellerinden 
alındı ve doğrudan doğruya militarist devlet gücüne 
teslim edildi. Hammaddelerin dağıtımı, Bakü veya Ro
manya petrollerinin. Don kömür yataklarının, Ukrayna 
tahılının kullanımı. Alman lokomotiflerinin, vagonları
nın, otoların geleceği, açlık içindeki Avrupa’ya ekmek 
ve et sağlanması, dünya ekonomik hayatının bütün bu 
temel sorunlan, artık sertıest rekat>et aracılığıyla, ulusal 
ve uluslararası törstierin oluşturacakları kombinezonlar 
aracılığıyla değil, bunların varlığını koruma amacı güden 
askeri zorun dolaysız kullanımı ile düzenlenecekti. Dev
let gücünün tümüyle mali sermayenin emrine girmesi, 
insanlığı emperyalizmin mezbahalarına götürdü. Böyle
ce mali sermaye bu kitle katliamı aracıyla sadece devleti 
değil, biraz kendisini de tümüyle militarize etmiş ve 
artık temel ekonomik işlevlerini kan ve barutla yürüt
mekten başka çıkar yolu kalmamıştır. (...)

Ekonomik hayatın devletleştirilmesi, kapitalist libera
lizmin şiddetli muhalefetine rağmen gerçekleşti. Artık 
değil serbest rekat>ete, aynı zamanda tröstlerin, kartel
lerin ve öteki ekonomik canavarların egemenliğine de 
dönmek mümkün değil. Sorun sadece, devletleştirilmiş 
üretimin gelecekteki sahibinin kim olacağı: Emperyalist 
devlet mi, yoksa muzaffer proletaryanın devleti mi? (...)

Kapitalizmin gelişmesinde muazzam bir itici güç rolü 
oynayan ulusal devlet, bugün üretici güçlerin ileriye 
doğru gelişimini engelleyici bir hale gelmiştir. Avrupa’
nın ve dünyanın öteki büyük güçleri arasında dağılan 
küçük devletlerin durumu da aynı biçimde dayanaktan 
yoksundur. Değişik zamanlarda, çeşitli hizmetlerin be
delinin ödenmesinde harcanacak bozuk para olarak kul
lanılan, büyük devletlerin birer parçası ve stratejik ta
mpon bölgeler olarak ortaya çıkartılan t>u küçük devlet
lerin de hanedanları, egemen çeteleri, emperyalist emel
leri, diplomatik entrikaları var. Savaş çıkana kadar bun
lann hayali bağımsızlıkları Avrupa dengesiyle aynı daya
nağa sahipti; Bu dayanak, iki emperyalist kamp arasın
da süregiden çelişkiydi. Savaş bu dengeyi bozdu. Sa
vaş, başlangıçta Almanya’ya muazzam bir güç üstünlü
ğü sağlayarak, küçük devletlerin selameti ve kurtuluşu, 
Alman militarizminin yücegönüllülüğünde aramasına da 
yol açmış oldu. Almanya yenilgiye uğradıktan sonra 
küçük devletlerin burjuvazileri, yurtsever “ sosya lis fle - 
riyle birlikte Müttefiklerin”  muzaffer emperyalizmine yö
neldi ve Wilson Programı’nın iki yüzlü maddelerinde, 
bağımsız variıkiannı sürdürmelerini sağlayacak güven
celer aramaya başladılar. Aynı zamanda küçük devletle
rin sayısı da arttı; Avusturya-Macaristan Monarşisinin 
mülkünden, Çarlık'ın bazı parçalarından yeni devletler

—
/  - ------ ^
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Üstte: III. Enternasyonal7n kuruluşunu kutlayan bir 
afiş. Ortada: Kendi elyazısıyla Lenin'in III. 

Enternasyonal ve Tarihteki Yeri makalesinden bir 
bölüm. Altta: Lenin l i  Kongre delegeleriyle birlikte.

meydana geldi. Bunlar, daha gözlerini açar açmaz, dev
let sınırları yüzünden birbirlerinin gırtlağına sarıldılar. 
Bu arada Müttefik emperyalistler, yeni ve eski devletleri 
karşılıklı kinin ve genel güçsüzlüğün ortaya çıkarttığı 
tazminat yükümlülüğü ancılığıyia birbirine bağlamak 
için, onlan da katacaklan bazı kombinezonlar hazırlıyor
lar. (...)

Küçük halklara özgür varoluş imkânını sadece proie- 
terya devrimi sağlayabilir. Proletarya devrimi, bütün ül
kelerin üretici güçlerini ulusal devletlerin dar sınırlann- 
dan kurtaracak, ulusları genel bir ekonomik plan teme
linde ekonomide en sıkı olarak çalışmanın içine sokacak 
ve en küçük ve en zayıf uluslara bile, kendi kültürel 
öğelerini özgür ve bağımsız bir biçimde geliştirmek im
kânını —Avrupa ve bütün dünyanın birleşik, merkezi 
ekonomisine zarar vermeden— sağlayacaktır.

Son savaş, sadece sömürgeler uğruna yapılan bir 
savaş değil, aynı zamanda sömürgelerin de yardımıyla 
sürdürülen bir savaş oldu. Sömürge halkları, şimdiye 
kadar görülmedik genişlikteki bir çerçeve İçinde Avrupa 
savaşının girdabına çekildiler. Hintliler, zenciler, Arap- 
lar, Madagaskartılar Avrupa kıtasında savaştılar. Niçin? 
İngiltere'nin ve Fransa’nın boyunduruğu altında kalma 
hakları için. Kapitalist egemenliğin hayasızlığı kendisini 
şimdiye kadar hiç bu kadar açık göstermemişti, sömür
geci köislik sorunu hiç bir zaman bu keskinlikte ortaya 
çıkmamıştı. (...)

Daha gelişmiş sömürgelerde mücadele bugün bile, 
sadece ulusal kurtuluş bayrağı altında sürmekle kalmı
yor, açıkça ifade edilen toplumsal bir nitelik kazanıyor. 
Nasıl kapitalist Avrupa, dünyanın geri-kalmış bölgelerini 
kapitalizmin girdabı içine çekmişse, sosyalist Avrupa 
da, -p la n lı örgütlü sosyalist ekonomiye geçişlerini ko
laylaştırmak için— tekniğiyle, örgütlenmesiyle, manevi 
etkisiyle kurtarılmış sömürgelerin yardımına gelecektir.

Afrika ve Asya’nın sömürge köleleri! Proletarya dikta
törlüğünün Avrupa’daki zafer saati, sizin de kurtuluş 
anınız olacaktır! (...)

Mali oligarşi, zorbalıklarını parlamento oylamalarıyla 
örtbas etmeyi yararlı bulduğunda, sınıf egemenliğiyle 
geçen yüzyıllardan miras kalan ve kapitalist tekniğin 
mucizeleriyle gitgide çoğalan her türlü araç, istenen 
amaçlara ulaşabilmesi için burjuva devletinin emrinde
dir: Yalan, demagoji, fesat, iftira, rüşvet ve terör.

Kapitalizmle kendisi için bir ölüm kalım anlamı taşıyan 
son mücadelesinde proletaryadan kuzu gibi, burjuva 
demokrasisinin taleplerine uymasını istemek; hayatını, 
varlığını haydutlara karşı korumaya çalışan bir adam
dan, Fransız boksundaki gibi, düşmanın saptadığı ama 
hiçbir zaman uymayacağı yapay, belirlenmiş kurallara 
uymasını istemek demektir. Sadece üretim ve ulaşım 
araçlarının değil, siyasal demokrasinin kurumlarının da 
kanlı yıkıntılar haline geldiği çöküş anında, proletarya, 
işçi sınıfını bütünleştirip bağlayıcı bir işlev görecek ve 
kendisine insanlığın gelecekteki gelişmesine devrimci 
bir mücadele imkânı verecek olan aygıtını yaratmak zo
rundadır. Bu aygıt işçi konseylerinden ibarettir. Eski 
partiler, eski sendikalar, önderlerinin şahsında, yeni dö
nemin ortaya çıkardığı görevleri anlamaktan aciz olduk
larını gösterdiler; bu görevleri yerine getirmeleri nasıl 
beklenebilir. Proletarya, çalıştığı işkoluna ve siyasal ol
gunluğuna bakmadan bütün işçileri kapsayan bir aygıt 
yarattı; kendini sürekli olarak yenileme, genişleme, hep 
yeni yeni tabakaları içine alma ve kapılarını kent ve 
kınn, proletaryaya yakın durumdaki emekçi tabakaian- 
na açma yeteneğine sahip bir aygıt yarattı. İşçi sınıfının 
bu eşsiz kendini-yönetme, mücadele ve —gelecekte dev-
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I İktidannı fettıettiğinde— iktidar örgütü, çeşitli ülkele- 
fi deneyleriyle sınandı. Bu örgüt günümüzde proletar- 
kntn en büyük kazanımı ve en güçlü silahıdır. (...)

Çarlığından en demokratiğine kadar her biçimiyle 
mparyallst devletin çökmesi, emperyalist askeri siste- 
In çökmesiyle birlikte gerçekleşir. Emperyalizmin ha- 

bkete geçirdiği milyonluk ordular, proletarya itaatkâr 
pr halde burjuvazinin boyunduruğu altında kaldığı süre- 
^  ayakta durabildiler. Ulusal birliğin parçalanması, or
unun da kaçınılmaz bir parçalanması anlamına gelir, 
(nce Rusya'da, daha sonra Avusturya-Macaristan’da 
e Almanya'da böyle oldu. Aynı şey öteki emperyalist 
evletlerde de olabilir. Köylülerin büyük toprak sahiple- 
ine, işçilerin kapitalistlere, ikisinin birden monarşist 
ada “ demokrat" bürokrasiye karşı ayaklanmaları, ka- 
ınıimaz olarak askerlerin komutanlara karşı ayaklan- 
nasına ve dahası, ordunun burjuva ve proleter öğeleri 
rasında kesin bir ayrımın başgöstermesine yol açar. 
Ilusları karşı karşıya getiren emperyalist savaş, sınıflan 
arşı karşıya getiren iç savaşa dönüştü, dönüşüyor. (...)

işçi sınıfını iç savaşa, ezeli düşmanı zorlamaktadır, 
şçi sınıfı, eğer kendisini ve aynı zamanda insanlığın 
eleceği demek olan kendi geleceğini feda etmek iste
niyorsa, silaha silahla karşılık vermek zorundadır. Ko- 
nünist partileri, hiçbir zaman yapay bir iç savaşı kışkırt- 
nayarak, onu mümkün olduğu kadar kısa bir süre sona 
trdirmeye, eğer iç savaş kaçınılmaz bir zorunluluk hail
le gelmişse, verilecek kurbanların sayısını azaltmaya 
e her şeyden önce proletaryanın zaferini kesin güven- 
»  altına almaya çabalar. Buradan, burjuvazinin zama- 
ıında silahsızlandırılmasının, işçilerin silahlandırılması- 
ıın, proletaryanın iktidarını koruyacak ve sosyalist inşa- 
ıın dokunulmazlığını sağlayacak bir komünist ordunun 
Muşturulmasının zorunlu olduğu sonucu çıkar. Sovyet 
lusya'nın, işçi sınıfınm kazanımlarını İçten ve dıştan 
lelecek her türlü saldırıya karşı koruyan Kızılordu’su 
löyle bir ordudur. Sovyet ordusu, sovyet devletinden 
lyn düşünülemez.

Görevlerinin dünya tarihi içersindeki niteliğinin bllin- 
:inde olan İşçiler, örgüttü sosyalist hareketlerinin daha 
ik adımını attıktan günden beri, uluslararası bir örgüt 
>luşturmak İçin çaba harcamışlardır. Böyle bir örgütün 
Ik temel taşı, 1864'de Londra'da, /. Enternasyonal'ie  
rerleştiriidi. Hohenzolternlerin Almanya'sının doğuşuna 
^oi açan Alman-Fransız savaşı, /. Enternasyonal’i topra
ğa gümdü, ama aynı zamanda ulusal işçi partilerinin 
gelişmesini hızlandırdı. Hemen 1889'da bu partiler Pa
ris'te toplanarak II. Enternasyonal örgütünü yarattılar. 
Fakat bu dönemde işçi hareketinin ağırlık noktası, tü
müyle ulusal bir zemin üzerinde, ulusal devletler çerçe- 
rasi içinde, ulusal sanayi temelinde, ulusal parlamenta
rizm alanındaydı. Örgütçü ve reformcu çalışmalarla ge- 
;en onyıllar, çoğunluğu toplumsal devrim programını 
lafta tanıyan, gerçekte ise onu yadsıyan ve reformizme 
ı/e burjuva devletle uyuşma batağına saplanan bir ön
derler kuşağı yarattı. II. Enternasyonal partilerinin opor
tünist niteliği sonunda açığa çıktı ve tam da olaytann 
akışının işçi partilerinin devrimci mücadele yöntemlerini 
benimsemesini gerektirdiği bir anda, dünya tarihinin 
sn büyük çöküşüne yol açtı. Nasıl 1870 savaşı, toplum
sal devrim programının arkasında kitlelerin kararlı gücü
nün bulunmadığını açığa çıkartarak I. Enternasyonal'e 
t)ir darbe indirdiyse, 1914’dekl savaş da kaynaşmış işçi 
Itittelerinin üzerinde, burjuva devletin tabi organlan du
rumuna dönüşmüş partilerin varolduğunu göstererek
II. Entemasyonal'i öldürdü.

Burada sadece bugün açıkça burjuvazinin kapında, 
snlann ayncalıklı ve güvenilir adımları ve işçi sınıfının 
cettattan olarak yer alan sosyat-yurtseverleri değil; bu
gün I. Entemasyonal’i, yani darkafalılığı, oportünizmi 
re yöneticilerin devrimci güç yoksunluğunu yeniden 
:anlandırma çabasında bulunan dağınık, ikirclllkli sos
yalist Merkez'I de kastediyoruz. Alman Bağımsa Sosyal 
Jemokrat Partisi (USPD), Fransa Sosyalist Partisi'nin 
Nigünkü çoğunluğu, Rusya'daki Menşevikler grubu, İn- 
jiHz Bağımsa İşçi Partisi ve öteki benzer gruplar, ger-

üstte: Komintern’/n çağrısı üzerine 8 saatlik işgünü 
talebini ileri süren Genel işçi Konfederasyonu'nun bir 

afişi, işçiler ve burjuvaların bu konudaki kıyasıya 
mücadelesini simgeliyor Ortada: 8 saatlik iş günü 
hakkını elde etmek amacıyla greve giden Parisli 
demiryolu işçileri. Altta: "8 saat iş, 8 saat boş 

zaman, 8 saat dinlenme" talebi 19. yüzyıl sonunda 
bütün Avrupa ülkelerindeki işçilerin ortak istemiydi. 

1879'da yapılmış İsveç afişi de bu sloganı kullanıyor.

çekte, II. Entemasyonal’in eski resmî partilerinin savaş 
öncesinde kapladıktan yeri doldurmak amacındalar; Es
kiden olduğu gibi uzlaşma ve birleşme fikirleriyle ortaya 
çıkacaklar, bu yolla, bütün araçtan kullanarak proletar
yanın enerjisini azaltacaklar, bunalımı uzatacaklar ve 
böylelikle Avrupa'nın çektiği sefaleti daha da arttıracak
lar. Sosyalist Merkez'e karşı mücadele, emperyalizme 
karşı verilecek başarılı bir mücadelenin zorunlu ön ko
şuludur.

Zamanını doldurmuş bulunan resmî sosyalist partile
rin kararsızlığını, yalancılığını ve çürümüşlüğünü bir ke
nara atarken, biz. III. Enternasyonal’ûe birleşen komü
nistler, devrimci kuşaklardan uzun bir dizi oluşturan 
şehitlerin Babuef'den Kart Liebknecht'e ve Rosa tuixem- 
burg’a dek uzanan kişilerin kahramanca çabalarının 
dolaysız sürdürücüleri olduğumuzu hissediyoruz.

Nasıl /. Enternasyonal gelecekteki gelişmeyi öngör
müş ve onun yolunu göstermişse, nasıl II. Enternasyo
nal milyonlarca proleteri toplayıp örgütlemişse. III. En
ternasyonal de, açık kitle eyleminin, devrimi gerçekleş
tirmenin Entemasyonal'i, eylemin Entemasyonal'i ola
caktır. (...) •

Doğu Toplumsal D evrim i
SULTAN GALİYEV

B u  m etin  T a ta r  kom ünizm inin kurucusu , o  

. z a m a n la r  R u s  k o m ü n ist p artisi üyesi o lan  S u ltan  

G aliev  tarafın d an  1 9 1 9 'd a .  S o v y e t iktıdanyla c a n la  

b a ş la  işbirliği yaptığı d ö n e m d e  yazılm ıştır M akale  
t\/lilliyetler K om iserliğin in  yayın o rg an ın d a 

yayın lanm ıştır

Sovyet düzeyi ve komünizm burjuva kapitalist devle
tin karşısında bulunur. Bu iki düzen ne bir arada var 
olabilir, ne de yan yana banş içinde yaşayabilir. Birbirle
rine- ancak geçici olarak, karşı taraflardan birinin 
belirli bir üstünlük kazandığı —ki bu onu, daha zayıf 
olan düşman tarafa saldırmaya götürecektir— ana kadar 
katlanabilirler.

Sosyal devrimin gelişiminin bu temel ve tartışılmaz 
yasası gereğince, Rus Devrimi daha ilk günlerden itiba
ren dünya devrimine dönüşmeliydi; eğer bu şekilde ol
masaydı Rusya’da Sovyetler, emperyalizmin kudurmuş 
denizinde, dünya emperyalist curcunası tarafından her 
an yeryüzünden silinme tehlikesiyle karşı karşıya küçük 
bir ada olmaktan öteye gidemezlerdi.

Bu yasayı tamamıyla kavrayan Ekim Devrimi önderle
ri, Rus Devrimi’ni bir dünya devrimine dönüştürmeye 
çalışıyorlardı. Başka türlü de olmazdı zaten çünkü bu 
olmadan Rusya'daki sosyalist devrim tüm anlamını yiti
rirdi. Bununla beraber devrim taktik açıdan yanlış yön
lendirilmişti; Devrimin ayn belirtilerinde (Almanya’da 
Spartaküs hareketi, Macar Devrimi, vb.) önemli olarak 
görülebilecek olaylar, genel koşullarda ancak ikincil ol
gulardı. Cu ise, devrimci yöneticilerin dikkatinin tama
mıyla doğuya çevrilmiş olmasından ileri geliyor. Ekim 
Devriminin bir dünya sosyalist devrimine dönüştürül
mesi yalnızca, Rus devrimci enerjisinin doğuya -y a n i 
dünyanın, proletaryanın ve burjuvazinin sınıfsal çıkarta- 
n arasındaki çelişkilerin en keskin olduğu ve bu olgudan 
hareketle zeminin devrimci gelişimine daha elverişli gö
ründüğü bölümüne— aktaniması olarak anlaşılıyordu.

Buna karşılık Batı Avrupa burjuvazisi tarafından ezi
len bir buçuk milyarlık nüfusuyla, doğu hemen hemen 
büsbütün unutulmuştu. Uluslararası savaş akımı Doğu
yu çepeçevre sarmıştı ve Doğuda devrim sorunu yalnız
ca kabarmış devrim denizinde su damlacıktan gibi kay
bolmuş bazı tek tek kişilerin kafasında yer alıyordu. 
Doğunun, cehaleti ve uyandırdığı korku nedeniyle, dün
ya devrimine katılabileceği kabullenilmiyordu.
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Oysa uluslararası sosyalist devrimin Doğu karşısında
ki tekelci eğilimi bir hataydı.

Batı Avrupa devletlerinin ve müttefikleri Amerika’nın, 
uluslararası emperyalizmin bütün maddi ve “ manevi”  
güçlerinin yoğunlaşmış bulunduğu kaleler oldukları bir 
gerçektir. Bu devletlerin genel saldırımızın yönetilmesi 
gereken başlıca toprağı temsil ettikleri görülüyor. Fakat 
biz, Batı Avrupa burjuvazisini ezmek için salt Batı Avru
pa proletaryasının gücünün yeterli olacağından, şu ba
sit neden yüzünden emin değiliz: Bu burjuvazi uluslara- 
rasıdır ve dünya çapındadır ve onu yıkmak için Doğu 
proletaryası da dahil olmak üzere uluslararası proletar
yanın bütününün iradesi ve devrimci enerjisi gereklidir.

Uluslararası enperyalizmin karşısına Avrupa proletar
yasını yanlız başına sürerek, uluslararası emperyalizme 
Doğuda eksiksiz bir eylem ve manevra özgürlüğü sağlı
yoruz. İttifakta somutlaşmış uluslararası emperyalizm 
bütün doğal zenginliklerinin kesin efendisi olarak ege
menlik sürdürdüğü sömürgesi Doğuyu elinde bulundur
duğu sürece, metropolün işçi kitleleri ile bütün ayrı 
ayrı anlaşmazlıklarından uygun çıkış yolunu sağlama 
bağlamış bulunacaktır çünkü ekonomik istemlerini yeri
ne getirerek "çenelerini kapatma”  olanağına sahiptir.

Rusya'da devrimin ilk yılları boyunca Doğudan bir 
yardım beklentimiz —boşa çıktı— tezimizin anlamlı bir 
kanıtıdır.

Eğer Batı Avrupa işçisi kendi burjuvazisini yenmeyi 
başarmış bile olsaydı kaçınılmaz olarak karşımızda Do
ğuyu bulacaktık çünkü Batı Avrupa burjuvazisi Rus bur
juvazisi örneğindeki gibi bütün gücünü en başta Doğu 
olmak üzere “ sınırlan”  üzerinde yoğunlaştıracaktı. Batı 
Avrupa’daki sosyal devrimi ezmek için doğunun emper
yalist baskının merkezi batıya karşı duyduğu yüzyıllık 
ulusal ve toplumsal kinini kutlanmaktan kaçınmayacak 
ve Avrupa üzerine bir zenciler ordusu sürecekti.

Bu olasılığı yalnızca kabul etmekle kalmıyor aynı za
manda ona inanıyoruz, çünkü Rus proletaryasının kendi 
burjuvazisine karşı iki yıllık savaş deneyimi bize bu 
konuda pek çok şey öğretti.

Doğu toplumsal ve ekonomik açıdan incelenirse. Batı 
Avrupa tarafından tamamıyla kapitalist sömürü konusu 
olduğu görülür. Onun sanayisine temel kaynakları karşı
lıyor ve bu niteliğiyle bizim için çok zengin ve çok 
“ yakıcı”  bir konu oluşturuyor... •

M oskova*Kom ünisi 
Enleraasyenal Yürütm e  

Komitesinde Sadoul^Radek- 
Buharin

ALFRED ROSMER

Alfred Rosmer'in Lenin Döneminde Moskova adlı 
kitabından bir bölüm

Moskova’da bizi hemen arabalara soktular ve Komü
nist Enternasyonal merkezine götürdüler. Yürütme Ko
mitesi üyelerinden birçoğu oradaydı, Jacques Sadoul’- 
da gelmişti. Kendisi Rusya’ya Fransız askeri heyetiyle 
gitmişti. Ve Albert Thomas onu kendi habercisi olarak 
görevlendirmişti. Sadoul savaştan önce sosyalist parti
nin en ılımlı kanadındaydı. Ekim Devrimi tarafından ka
zanılarak Bolşevlkler'in safına geçmişti. O zamanlar ar
kadaşı Thomas’a yazdığı mektuplar görevini zekice yap
mış olduğunu gösteriyordu. O zaman Rusya'da bulunan 
Fransızlar içinden tanığı oldukları olayların anlamını an
layan az sayıdaki kişilerden biriydi. Bolşevikler bir ara
ma sırasında bu mektupların kopyalarını bulmuşlar ve 
onları yayınlamışlardı. Bunlar devrimin başlangıç döne
mi tarihi için başvurulacak kaynaktır. 1918’de Paris’te

H P A C H A R  A P / v \ H R
nOMOH<ET yrHETEHHblM BOCTOKfl 
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Üstte: 1-8 Eylül 1920'de Balfû'da toplanan 1. Doğu 
Halklan Kurultayında Komintern Yürütme Komitesi 

üyesi Kari Radek. Ortada: Kızılordu'nun ezilen doğu 
halklarına kendi "Ekim” terini yapmaian için yardım 
etmesini temsil eden afiş. Altta: 1. Doğu Halkları 
Kurultayı’na katılan 235 Türk delegeden birisi de 
Enver Paşa'ydı. Enver Paşa, Kurultay’da bir de 

konuşma yapmış, ama Zinovyev tarafından 
eleştirilmişti.

ve t>ütün Fransa’daki mitinglerimizde bunların okunma
sı coşku uyandırıyordu: Riga muhabirlerinin yalanlarına 
verilebilecek en güzel karşılıktı. Sadoul bunu çoktan 
biliyordu fakat benim onayladığımı duymaktan da mem
nun oldu. “ Nasıl oldu da Troçki’yle bu kadar yakın 
arkadaş oldunuz?”  dedi. “ Sürekli olarak sizden ve sen
dikacı arkadaşlarınızdan sevgiyle söz ediyor; oysa ben 
Fransa’dayken sosyalistler ve sendikacılar birbirlerini 
hiç sevmiyorlardı?”  Ve daha yanıtlamaya zaman kalma
dan: “ Fakat onu göremeyeceksiniz, Moskova’dan ayrıl
mak zorunda kaldı, bir sanatoryumda bulunuyor.”  He
nüz Sadoul’dan ayrılmıştım ki Radek yanıma geldi ve 
söyleşimizin daha ilk sözcüklerinde şöyle dedi: “ Troç- 
k i’yi görmek İçin umutlanmayın; kendisi hasta ve şehir 
dışında dinlenmesi gerekiyor.”  Bu sözler beni tedirgin 
edebilirdi, fakat bu hareketli öğle öncesi karmaşasında 
bu konu üzerinde duracak zamanım bile yoktu ve aslın
da Troçki’yi göreceğimi biliyordum.

Tam oturum başlayacakken küçük, çok zayıf bir adam 
içeriye girdi. Yanımda bulunan İvan “ Buharin... işte 
bizim cevherimiz.”  dedi. Bu açıklamayı duyan öbür ya
nımdaki komşum bana doğru döndü ve ekledi: “ Ne 
yazık ki dün sizin Cachin ile Frossard’ınız Parti Merkez 
Komitesi’nin karşısına çıktıklarında burada değildiniz” ; 
Buharin’e onlara savaş zamanındaki şovenizmlerini, iha
netlerini hatırlattı; Çok heyecanlıydı; Cachin ağlıyordu. 
“ Aa!”  dedim, “ o pek suiugözdür 1918’de Aisace'ın 
Fransa’ya dönüşünü kutlarken de Strasburg’da Poinca- 
re’nin önünde de ağlıyordu.”

Radek o zaman Komünist Enternasyonal sekreteriydi. 
Sendikal sorunu inceleyen bir bildiri okudu. Toplantının 
ana konusu buydu ve bu. Komünist Enternasyonal yü
rütme kemitesi üyesi olmayan fakat tartışılan metnin 
yazarı olan Losovsky’nin varlığını açıklıyordu. Ekim Dev- 
rim i’nden ve yeni Enternasyonal'öen yana olan bütün 
sendikal elemanları toplamak söz konusuydu. Şu anda 
bu unsurlar, aralarında blok oluşturmuş olan anarko- 
sendikalist örgütlenme en az çok kalabalık azınlıklar 
oluşturdukları reformist sendikalarda yer alıyorlardı. Gö
revi, onların ilişkilerini kolaylaştırmak ve çatışmalannın 
eşgüdümünü sağlamak olan bir “ Kızıl Sendikalar Geçici 
Uluslararası Konseyi” nin kurulması öneriliyordu. Giriş 
konuşmasında sendikacı şeflerin ihanetinin toptan be
lirtildiği bir cümle, Pestana’nın bir açıklamasına neden 
oldu. İyice ve açıklıkla belirtmek gerekiyordu; Örneğin 
C.N.T’deki arkadaşlar bu ihanete dahil edilmezdi. Ben 
de onun örneğine, özellikle savaşa karşı ve Rus Devrimi 
için devrimci çalışmalarından dolayı kovuşturulmuş ve 
mahkûm edilmiş Amerika I.W.W’leri örneğini ekleyerek 
kendisini destekledim. Radek metni, istemediği halde 
gerekli şekilde değiştirdi; toplantının sonunda kendileri 
—sosyal demokratlar- Kautsky’yi bile teşhir etmekte 
tereddüte düşmezken benim, Jouhaux’yu savaş sırasın
daki tavrından dolayı kınamayı reddetmemi anlayamadı
ğını söyledi. Sorundan oldukça haberdardı fakat kendi
sinin sandığı kadar değili ve açıklamasıyla, bizim müda
halemiz sırasında hiçbir şey anlamamış olduğunu gös
teriyordu.

O sırada bizi Kongre boyunca kalacağımız otele götür
düler. Kremlin’e az bir mesafede ve ‘Çin şehrinin”  
ötesindeki Dielovay Dvor kusursuz döşenişiyle dikkat 
çekiyordu: Kullanışlı bir mimari biçimdi denebilir bu
gün. İki katta basit biçimde döşenmiş odalar vardı: Bir 
yatak, bir çalışma masası ve iki sandalye. Birinci katın 
bir bölümünde büyük bir yemek salonu yer alıyordu 
ve zemin katında bir toplantı salonu vardı. Otel, biz 
gelmeden az önce gitmiş olan Britanya trade- 
un/ons’larının (İngiltere İşçi Sendikaları) kalabalık dele
gasyonunu yerleştirmek için çabucak düzene koyulmuş
tu. Hoş bir sürprizdi; Sadoui’a söyledim; “ Troçki bu 
işle görevliydi” , diye yanıtladı. “ Fakat nasıl olur? bu 
işin onun komiserliğiyle hiç bir ilgisi yok k il” , “ Elbette 
öyle, fakat bir şeyin güzel ve zamanında yapılması iste
niyorsa her zaman Troçki’ye başvurulur.”

İtalyanların büyük delegasyonu daha önce yerleşmiş
ti; Parti ve sendika yöneticileri erzakla yüklü trenle-
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riyle gelmişlerdi. Kendilerine l(itlıl(tan o icadar çoit söz 
edilmişti ki, önlemlerini almışlardı. Tifüse karşı da ön
lemlerini almışlardı, lıastalık bulaşmasına karşı bağışık
lık İçin kendilerine el ve ayaklarından kapalı tulumlar 
yaptırmışlardı. Bunun için onlarla sessizce alay ediliyor
du, kendilerini bu şekilde koruyan yalnız onlardı, bu
nunla birlikte tifüs o zamanlar ne yazık ki Riga muhabir
lerinin bir uydurması değildi. Delegasyonda şu kişiler 
bulunuyordu: Sosyalist Parti’yi temsil eden Serrati, Gra- 
ziadei, Bombacci ve kongreye katılmak İçin değil de 
görmek için gelmiş sendika şefleri arasında C.G.L’nin 
ve biıçok federasyonun sekreterleri: D’Aıagona, Dugo- 
ni, Colombino ve çabucak çekip giden diğerleri. Çekim
ser fraksiyonun lideri Bordigha ve İtalyan Sendikal Birli- 
ği’nin sakreteri Armondo Borghi ancak daha sonra geldi 
ler.

Bu kadar dolu geçen saatlerden sonra, tam bu ard 
arda gelen olaylar ve görüşmelerin bizde bırakmış oldu
ğu izlenimleri toparlamaya çalışıyorduk ki, İvan Pestana 
beni götürmeye geldi. Moskova banliyösüne yerleş
miş olan Kızılordu askerlerine Enternasyonal'den söz 
etmeye gidecektik. Araba şehir sınırlarını aştı, ormanla
rın içine girdi ve birden bir düzlüğe çıktı, bizi bekleyen 
askerler ağaçların dibinde kümelenmişlerdi. Bizi ortaya 
aldılar ve biz de elimizden geiebildiğince Komünist En- 
ternasyonai’in bizim için ne olduğunu, onun için ülkele
rimizde neler yapmış olduğumuzu ve ondan neier bekle
diğimizi açıkladık. İkimiz de oldukça heyecanlıydık, top
luluk önünde konuşmaya benden daha alışkın olan Pes
tana bile heyecanlanmıştı. •

Komünist Enternasyonal
m **_•• V ••Tuxugu

Komintern'in Temmuz-Ağustos 1920’deki II. 
Kongresi'nde Komünist Entemasyonal'in  rolü ve 

yapısı üzerine görüşüldü. Bulgar Komünist Partisi 
önderi Kabakçiyef, sunulacak tüzük taslağını 

açıkladı. Uzun tartışmalardan sonra, 4 
Ağustos’da tüzük oybirliğiyle kabul edildi.

1864 yılında Londra'da Uluslararası Emekçiler birliği, 
yani i. Enternasyonal kuruldu. Bu Uluslararası Emekçi
ler Birliği'nin genel tüzüğünde: “ İşçi sınıfının kurtuluşu
nun bizzat işçi sınıfı tarafından gerçekleştirilmesi gerek
tiği; işçi sınıfının kurtuluşu için verilen mücadelenin, 
sınıf ayncalıklan ve tekelleri için değil, eşit haklar ve 
görevler ve her türlü sınıf egemenliğinin yok edilmesi 
İçin verilen bir mücadele olduğu; her çeşit köleliğin; 
tüm toplumsal sefaletin, her türlü manevi alçalmanın 
ve siyasal bağımlılığın temelinde, emekçi insanın, üre
tim araçlarını, yani yaşam kaynaklarını tekelinde bulun
duranların ekonomik boyunduruğu altında bulunması
nın yattığı; bu nedenle, İşçi sınıfının ekonomik kurtulu
şunun asıl büyük amaç olduğu, her siyasal hareketin 
bu amacın bir aracı ve ona tabi olması gerektiği; bugüne 
kadar bu büyük hedefe yönelik bütün çabaların, bir 
ülkedeki çok çeşitli işkolianndaki işçi sınıfları arasında 
birliği sağlayacak bir kardeşlik örgütünün yokluğu ne
deniyle başarısız kaldığı; kurtuluşun ne yerel ne de 
ulusal bir sorun olduğu, modern toplumun varolduğu 
bütün ülkeleri kapsayan toplumsal bir sorun olduğu 
ve çözümün, en Heri ülkelerin teoride ve pratikte birlikte 
hareketine bağlı bulunduğu; Avrupa'nın sanayi ülkele
rinde işçi hareketinin şimdi eşzamanlı olarak yeniden 
canlanışının, bir yandan yeni umutlar verdiği, öte yan
dan ise eski yanlışlara yeniden düşülmesine karşı uyan
da bulunduğu ve hareketin şimdiye kadarki kopukluğu
nu derhal gidererek birliği sağlamaya çağırdığı" söyle
niyordu.

1889'da Paris'te kurulan II. Enternasyonal, I. Enter- 
nasyonal’ in görevini sürdürme sorumluluğunu üstlendi. 
Fakat 1914 yılında, dünya kıyımı başladığında, tam bir 
yıkıma uğradı. Oportünizm ve burjuvazinin safına geçen 
önderlerin ihaneti onun kuyusunu kazdı ve II. Enternas
yonal çöktü.

üstte: Radovski. Ortada: itaiyan 1 Mayıs afişi. Altta:
II. Kongre sırasında Lenin.

Mart 1919'da Rus Federatif Sovyet CumhuriyetI'nin 
başkenti Moskova’da kurulan Komünist Enternasyonal,
i. Uluslararası Emekçiler Birliği'nin yüce görevini dev
raldığını, bu görevi sürdüreceğini ve sonuçlandıracağını 
kıvançla bütün dünyaya ilan ediyor.

Komünist Enternasyonal, çeşitli ülkelerin emperyalist 
burjuvazilerinin 20 milyon İnsanı feda ettiği 1914-1918 
emperyalist savaşının bitiminde kuruldu.

“ Emperyalist savaşı hatıria l" Bu, Komünist Entemas
yonal'in  nerede yaşarsa yaşasın, hangi dili konuşursa 
konuşsun bütün emekçilere seslenirken kullandığı söz
dür. Kapitalist düzenin varlığı sayesinde, t>ir avuç emper

yalistin dört uzun yıl boyunca çeşitli ülkelerin işçilerini 
birbirlerine boğazlatma fırsatını elde ettiğini hatırla! Bur
juvazinin savaşı Avrupa’da ve bütün dünyada en kor
kunç açlık felaketine ve en korkunç sefalete neden oldu, 
hatırla! Kapitalizm yıkılmadan, bu tür soygun savaşian- 
nın tekrarlanmasının sadece mümkün olmakla kalmayıp 
kaçınılmaz olduğunu unutmal

Komünist Entemasyonal'in seçtiği hedef: her türlü 
aracı kullanarak, gerekirse silah elde uluslararası burju
vaziyi yıkmak için ve devletin tümden yok oluşuna geçiş 
aşaması olarak uluslararası bir Sovyet Cumhuriyeti'ni 
kurmak için mücadele etmektir. Komünist Enternasyo
nal, proletarya diktatörlüğünü, insanlığa kapitalizmin 
vahşetinden kurtulma imkânı veren biricik yol sayar. 
Ve Komünist Enternasyonal, Sovyet iktidarını bu prole
tarya diktatörlüğünün tarihsel olarak verilmiş biçimi sa
yar.

Emperyalist savaş, bir ülkenin proleterlerinin kaderini 
diğer bütün ülkelerin proleterlerinkiyle sim sıkı birbirine 
bağladı. Emperyalist savaş, I. Entemasyonal'in genel 
tüzüğünde söylenenleri bir kez daha doğruladı: İşçilerin 
kurtuluşu ne yerel ne de ulusal, ama uluslararası bir 
sorundur.

Komünist Enternasyonal, gerçekte sadece beyaz de
rili insanların varlığını kabul eden II. Enternasyonal'ie 
bağlannı kesin olarak koparttı. Komünist Enternasyo
nal, kendisini bütün dünya emekçilerinin kurtuluşu gö
revine adıyor. Komünist Enternasyonal saflannda be
yaz, sarı, siyah derili insanlar, dünyanın bütün emekçi
leri kardeşçe birleşiyor.

Komünist Enternasyonal, Rusya’daki bütün proleter 
devriminin, dünya tarihinin ilk muzaffer sosyalist devri
minin kazanımlannı tümüyle destekler ve bütün dünya
nın proleterlerini aynı yoldan yürümeye çağınr. Komü
nist Enternasyonal, nerede yaratılırsa yaratılsın, her Sov
yet Cumhuriyetini desteklemeyi görevi sayar.

Komünist Enternasyonal, zafere daha çabuk ulaşmak 
İçin, kapitalizmi ortadan kaldırma ve komünizmi yarat
ma amacıyla mücadele eden Emekçiler Birliği'nin sıkı 
merkezi bir örgütlenmeye sahip olması gerektiğini bilir. 
Komünist Enternasyonal gerçekten, fiilen, bütün dün
yanın birleşik komünist partisi gibi olmalıdır. Ayrı ayn 
ülkelerde çalışan partiler, sadece onun tekil seksiyonla- 
n olmak durumundadırlar. Komünist Entemasyonal'in 
örgütsel mekanizması, öteki ülkelerin örgütlü proleter
lerinin mümkün en büyük desteğini her an elde edebil
me imkânını bütün ülkelerin işçilerine sağlamalıdır.

Bu amaçla Komünist Enternasyonal aşağıdaki tüzük 
maddelerini kabul eder:

1. Yeni Uluslararası İşçiler Birliği, değişik ülkelenn 
proleterlerinin, kapitalizmi yıkma, proletarya diktatörlü
ğünü ve sınıfların tümden ortadan kaldırılmasına ve ko
münist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleş
tirilmesine yönelecek bir uluslararası Sovyetler Cumhu
riyetini kurma hedefiyle girişecekleri ortak eylemleri ör
gütlemek için kurulmuştur.

2. Yeni Uluslararası İşçiler Birliği kendisine "Komü
nist Enternasyonal" adını verir.

3. Komünist Enternasyonal'e üye tüm partiler, “ Şu 
şu şu ülkenin komünist partisi {Komünist Entemasyo
nal'in  Seksiyonu)" adını verir.

4. Komünist Entemasyonal’ in en üst kurumu, bütün 
üye parti ve örgütlerin katıldığı Dünya Kongresi'dir. Dün
ya Kongresi yılda bir kez düzenli olarak toplanır. Sadece 
Dünya Kongresi, Komünist Entemasyonal’in proğramı- 
nı değiştirmeye yetkilidir. Dünya Kongresi, program ve 
taktiğe ilişkin, Komünist Entemasyonal’ in faaliyetleriyle 
bağlantılı en önemli sorunian görüşür ve bunlar konu
sunda karar alır. Her partinin veya örgütün sahip olacağı 
oy hakkı özel bir kongre karanyla belirlenir.
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5. Dünya Kongresi, Komünist Enternasyonal'ln Dün
ya Kongreleri arasında geçen sürede Komünist Enter- 
nasyonal'm yönetici organı olan Komünist Enternasyo
nal Yürütme Komitesini seçer.

6. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesinin yer
leşeceği yer, her defasında Komünist Enternasyonal 
Dünya Kongresince saptanır.

7. Komünist Enternasyonal’in olağanüstü bir Dünya 
Kongresi, Yürütme Komitesinin icararıyla ya da son Dün
ya Kongresi sırasında Komünist Entemasyonal'e üye 
olan partilerin yarısının talebiyle gerçeideşir.

8. Yürütme Komitesi çalışmalarında asıl ağırlığı, Dün
ya Kongresi tarafından Yürütme Komitesinin yerleşece
ği yer olaralt belirlenen ülkenin partisi üstlenir. Bu ülke
nin partisi Yürütme Komitesine, kararlarda oy hakkı bu
lunan beş temsilci gönderir. Bunun dışında, olağan Dün
ya Kongresince saptanacak 10-13 kadar en önemli ko
münist partisi, Yürütme Komitesine kararlarda oy hakkı 
bulunan birer temsilci gönderir. Komünist Enternasyo- 
na/’e alınan öteki örgüt ve partiler, istişari oy kullanabi
len birer delege ile Yürütme Komitesinde temsil edilme 
hakkına sahiptirler.

9. Yürütme Komitesi, iki toplantı arasında, Komünist 
Entemasyonal'in bütün çalışmalarını yönetir. Komünist 
Enternasyonal'ln merkezî organını {"K om ün is t 
Enternasyonal" dergisini) en az dört dilde çıkartır. Ko
münist Enternasyonal adına gerekli duyuruları yapar. 
Komünist Entemasyonal'e üye bütün örgüt ve partileri 
bağlayan ilkeleri belirler. Komünist Enternasyonal Yü
rütme Komitesinin üye partilerden, uluslararası disiplini 
zedeleyen grup veya kişileri ihraç etmelerini isteme ve 
aynı biçimde. Dünya Kongresi kararlarını çiğneyen par
tileri Komünist Enternasyonal'öen çıkartma yetkisi var
dır. Bu partiler Dünya Kongresi'ne başvurarak kararı 
temyiz etme hakkına sahiptirler. Gerekli durumlarda Yü
rütme Komitesi, çeşitli ülkelerde tümüyle kendi emrinde 
bulunacak olan teknik ve başka yardımcı bürolarını ör
gütler. Yürütme Komitesi üyeleri, siyasal görevlerini 
her ülkenin parci merkeziyle en sıkı ilişki içinde yerine 
getirirler.

10. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi, Ko
münist Entemasyonal'e üye olmadığı halde sempatizan 
veya yakın durumda bulunan örgüt ve partilerden istişa
ri oy hakkına sahip temsilciler alabilir.

11. Komünist Entemasyonal'e üye olan ve sempati
zanlar arasında sayılan tüm partilerin ve tüm örgütlerin 
organları, Komünist Enternasyonal'ln ve onun Yürütme 
Komitesinin bütün resmî kararlarını yayımlamakla yü- 
kümiüdürier.

12. Avrupa ve Amerika’daki genel durum, bütün dün
ya komünistlerini yasal örgütlerin yanısıra yasadışı ko
münist örgütler kurmaya zorunlu kılıyor. Yürütme Komi
tesi her yerde bunun pratiğe geçirilmesini sağlamakla 
yükümlüdür.

13. Kural olarak. Komünist Entemasyonal’e üye parti
ler arasındaki ilişki Yürütme Komitesi aracılığıyla yürü
tülür. Acil durumlarda ilişki doğrudan kurulur fakat aynı 
anda Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesine bil
dirilir.

14. Komünizmi temel alan, uluslararası çapta biraraya 
gelen sendikalar. Komünist Entemasyonal'in Sendika
lar Seksiyonu’nu oluştururiar. Bu sendikalar. Komünist 
Enternasyonal Dünya Kongresi’ne, bulundukları ülke
nin komünist partisi aracılığıyla temsilci gönderirier. 
Komünist Enternasyonal Sendikalar Seksiyonu, Yürüt
me Komitesine kararda oy hakkına sahip bir temsilci 
gönderir. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi, 
Komünist Enternasyonal Sendikalar Seksiyonu’na ka
rarlarda oy hakkına sahip bir temsilci gündermeye yetki
lidir.

H . .1 E H H H

/ j E T C i t a a
BOJIE3Hb

B
HM3ME

IJstte: Pilsudski. Ortada: Lenin'in  Sol Radikalizm Bir 
Çocukluk Hastalığı kitabının kapağı. Altta: Sosyalist 

Parti'nin  III. Entemasyonal'e katılmasından sonra 
reformcu kanadın tasfiye edilmesini hicveden Fransız 

karikatürü.

15. Komünist Enternasyonal'm  üyesi olan Komünist 
Gençlik Enternasyonali, bütün ötekiler gibi, bu Yürütme 
Komitesine ve kendi yürütme komitesine tâbidir. Komü
nist Gençlik Enternasyonali Yürütme Komitesinin bir 
üyesi. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesinde 
karariarda oy hakkı sahibi olarak bulunur. Komünist 
Enternasyonal Yürütme Komitesinin, Komünist Gençlik 
Enternasyonali Yürütme Komitesine, karariarda oy hak
kı bulunan bir temsilci göndemie yetkisi vardır.

16. Yürütme Komitesi, Komünist Kadın Hareketinin 
Uluslararası Sekreterini saptar ve Komünist Enternas
yonal'ln  Kadın Seksiyonunu örgütler.

17. Bir ülkeden ötekine İltica eden her Komünist En-

temasyonal üyesi, oradaki Komünist Enternasyonal üye
lerinin kardeşçe desteğiyle korunur. •

Kominlern'e K attim am n " 2 1  
K o su l"u*

Komünist olmayan grupların Komlntern'e 
alınmasını önlemek amacıyla II. Dünya Kongresi

(2 red oyuna karşılık bütün delegelerin kabulüyle) 
“ Komünist Entemasyonal'e Katılma Koşullarına

İlişkin İlkeler” ! onayladı.

( ...) Komünist Enternasyonal'ln II. Kongresi, Komü
nist Enternasyonal üyeliği konusunda aşağıdaki koşul
ları koymaktadır:

1. Bütün propaganda ve ajitasyon, gerçekten komü
nist nitelik taşımalı ve Komünist Enternasyonal progra
mı ile kararlanna uygun düşmelidir. Partinin bütün ba
sın organları, proletarya davasına bağlılıklarını kanıtla
mış, güvenilir komünistler tarafından yönetilmelidir. Pro
letarya diktatörlüğünden, basitçe, bilinen ve araya so
kuşturulmuş bir talep gibi söz edilemez; aksine onun 
propagandası öyle yapılmalıdır ki, her basit işçi, her 
kadın işçi, her asker ve köylü, günlük hayatın basınımız 
tarafından sistemli biçimde gözlenecek her gün kullanı
lacak olgularından kalkarak bu diktatörlüğün zorunlulu
ğunu anlamalıdır.

Periyodik ve periyodik olmayan basın ve bütün parti 
yayınevleri, bellrii bir anda, partinin bütünüyle yasal 
veya yasadışı olmasına bakılmaksızın Parti yönetiminin 
direktifi altına sokulmalıdır. Yayınevlerinin özerkliklerini 
kötüye kullanmaları ve partinin politikasına bütünüyle 
uymayan bir politika gütmeleri kabul edilemez.

Basın organlarının sütunlarında, halk meclislerinde, 
sendikalarda, tüketici derneklerinde — Komünist Enter
nasyonal taraflarının girme imkânı buldukları her yerde, 
sadece burjuvaziyi değil, onun işbirlikçilerini, her tür
den reformistleri, sistemli ve acımasız biçimde teşhir 
etmek zorunludur.

2. Komünist Entemasyonal'e katılmak isteyen her ör
güt, işçi hareketi içinde şu ya da bu oranda sorumluluğu 
olan bütün görevlerden (parti örgütleri, yazıkurulları, 
sendikalar, parlamento fraksiyonları, kooperatifler, ko- 
münal yönetimler) reformistleri ve Merkezcileri doğru
dan doğruya ve planlı bir biçimde uzaklaştırmalı, onların 
yerine sınanmış komünistleri geçirmelidir; ve özellikle 
başlangıçta “ tecrübeli”  oportünistlerin yerine kitlenin 
içinden basit işçileri geçirmekten çekinmemelidir.

3. Avrupa ve Amerika'nın hemen bütün ülkelerinde, 
sınıf mücadelesi iç savaş evresine giriyor. Bu koşullar 
altında komünistler, burjuva yasallığına güvenemezler. 
Onlar, belirieyici an geldiğinde, devrime karşı görevleri
ni yerine getirmesi için partiye yardımcı olabilecek pars- 
lel örgüt mekanizmaları oluşturmakla yükümlüdürler. 
Kuşatma durumu ve olağanüstü yasalar yüzünden ko
münistlerin bütün çalışmaları yasal olarak sürdürmeye 
imkân bulamadıkları bütün ülkelerde, yasal çalışmanın 
yasadışı çalışmayla kombine edilmesi kesinlikle zorun
ludur.

4. Komünist fikirlerin yaygınlaştırılması görevi, ordu 
içinde ısrarlı, sistemli bir propaganda yürütme zorunlu
luğunu da kapsar. Olağanüstü yasaların bu ajitasyonu 
önlediği yerierde bunu yasadışı olarak yapmak gerekli
dir. Böyle bir çalışmadan kaçınmak, devrimci görevlere 
ihanetle eş anlama gelir ve Komünist Enternasyonal 
üyeliğiyle bağdaşmaz.

5. Geniş kırsal kesimlerde sistemli ve planlı bir ajitas
yon zorunludur. Tarım proleterlerini ve en yoksul köylü
lerin hiç değilse bir bölümünü arkasına alamamış ve 
izlediği politika aracılığıyla gerikalan köy nüfusunun ta
rafsızlığını sağlayamamışsa, işçi sınıfı zafer kazanamaz. 
Kırsal kesimdeki komünist çalışma, günümüzde gittikçe
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artan bir önem kazanmaktadır. Bir çalışma tercihen, 
kentin ve kırlardaki devrimci, komünist işçilerin yardı
mıyla sürdürülmelidir. Bu görevden kaçmak ya da onu 
güvenilmez, yarı-reformist ellere teslim etmek, proleter 
devrimden vazgeçmekle aynı anlama gelir.

6. Komünist Enternasyonal’e katılmayı arzulayan her 
parti, sadece açık sosyal-yurtseverliği değil, sosyal- 
pasifizmin namussuzluğunu ve ikiyüzlülüğünü de teşhir 
etmekle yükümlüdür: Kapitalizm devrimci yoldan yıkıl
madıkça ve uluslararası hakem mahkemelerinin, ne sa
vaş silahlarının sınırlanmasına ilişkin anlaşmaların, ne 
de Cemiyet-i Akvam'ın “ demokratik" tarzda düzeltilme
sinin hiçbir zaman yeni emperyalist savaşları önleyeme
yeceğini işçilere sistemli biçimde anlatmalıdır.

7. Komünist Entemasyonai'e katılmak isteyen parti
ler, reformizmden ve “ Merkez” in politikasından tümüy
le kopuşu onaylamak ve parti üyelerinin geniş çevrele
rinde bu kopuşun propagandasını yapmakla yükümlü
dürler. Bu olmadan tutarlı bir komünist politika yürüt
mek mümkün değildir.

Komünist Enternasyonal’in bu kopuşun en kısa zaman
da gerçekleştirilmesi yolunda yaptığı talep, kayıtsız şart
sız bir ültimatom niteliğindedir. Komünist Enternasyo
nal, artık Turati, Modigliani, Kautsky, Hilferding, Hillqu- 
ith, Longuet, Macdonald, vb. kişilerin temsil ettiği mü- 
seccei oportünistlerin kendi üyesi sayılma hakkına sa
hip olmasına katlanamaz. Bu, yalnızca. Komünist Ente- 
ransyonal’in bugün büyük ölçüde çökmüş bulunan II. 
Entemasyonai’e benzemesine yol açar.

8. Burjuvazisi sömürge sahibi olan ve başka ulusları 
ezen ülkelerde, partilerin sömürgeler ve ezilen uluslar 
sorununda özellikle belirgin ve açık bir tavır almaları 
zorunludur. Komünist Entemasyonai’e katılmak isteyen 
her parti, “ kendi”  emperyalistlerinin sömürgelerde g i
riştiği oyunları teşhir etmek, sömürgelerdeki her kurtu
luş hareketini sırf sözlerle değil eylemlerle de destekle
mek, kendi ülkesinin emparyalistlerinin bu sömürgeler
den kovulmasını teşvik etmek, ülkesinin işçilerinin yü
reklerinde sömürgelerin ve ezilen ulusların çalışan nü
fuslarına karşı gerçekten kardeşçe duygular yaratmaya 
yönelik bir eğitim çabası sürdürmek ve ülkesinin askeri 
birlikleri içinde sömürge halkları üzerindeki her türlü 
baskıya karşı sistemli bir ajitasyon yürütmek yükümlü
lüklerini taşır.

9. Komünist Entemasyonai’e katılmak isteyen her parti, 
sendikalar, işçi ve işyeri meclisleri, tüketici kooperatif
leri ve işçilerin öteki kitle örgütleri içinde sistemli ve 
ısrarlı bir komünist faaliyeti sürdürmek zorundadır. Bu 
örgütler içinde, sürekli ve ısrarlı bir çalışmayla sendika- 
lan, vb. komünizm davasına kazanacak komünist hücre
ler örgütlemek gerekir. Hücreler, günlük çalışmaları içer
sinde, her yerde, sosyal-yurtseverlerin İhanetini ve “ Mer- 
kez” cilerin ikiyüzlülüğünü teşir etmekle yükümlüdürler. 
Komünist hücreler kesinlikle bütün-partlnin direktifi al
tında olmak zorundadır.

10. Komünist Enternasyonal üyesi olan her parti, sarı 
sendika biriiklerlnln Amsterdam “ Entemasyonal” \ne kar
şı amansız bir mücadele sürdürmekle yUkümlüdür. Sen
dikalarda örgütlenmiş işçiler arasında sarı Amsterdam 
Enternasyonali’y]e balğIan koparmak gerektiğinin pro
pagandasını yapmalıdır. Komünist Entemasyonai’e bağ
lanan kızıl sendikaların oluşmakta olan uluslararası birli
ğini elindeki her türlü araçla desteklemelidir.

U . Komünist Entemasyonai'e katılmak isteyen parti
ler, parlamento fraksiyonlannı bunlarda yer alan kişiler 
açısından bir revizyondan geçirmekle yükümlüdürler; 
bütün güvenilmez öğeleri uzaklaştırmaları, bu fraksi
yonları sırf sözde değil fiilen de parti yönetimlerinin 
direktifi altına sokmaları gereklidir; öyle ki, tek tek her 
komünist parlamento üyesi, bütün çalışmanın gerçek
ten devrimci bir propagandanın ve ajitasyonun çıkarları
na tabi kılınmasını teşvik etsin.
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IJstte: Lenin ünlü yazar H.G. Wells’le bir söyleşi 
sırasında. Ortada: Lenin’in parti kartı. Altta: Lenin I. 

Kongre'nin Prezidyumunda.

12. Komünist Enternasyonal üyesi partiler, demokra
tik merkeziyetçilik ilkesi temeli üzerinde örgütlenmeli
dir. İçinde yaşadığımız, iç savaşın keskinleşme döne
minde, komünist parti ancak, olabildiğince merkeziyetçi 
bir tarzda örgütlenmişse, parti içinde demir disiplin hü
küm sürüyorsa ve parti üyelerinin güvenini kazanmış 
parti yönetimi, yönetim gücü, otorite ve en geniş yetki
lerle donatılmışsa, görevlerini yerine getirebilir.

13. Komünistlerin faaliyetlerini yasal olarak sürdüre
bildikleri ülkelerin komünist partileri partiyi içlerine sı
zan küçük-burjuva öğelerinden sistemli biçimde temiz
lemek için parti örgütlerinde zaman zaman temizlikler 
(üye kayıtlarını yenilemeler) yapmak zorundadırlar.

14. Komünist Entemasyonai’e üye olmak isteyen her 
parti, bütün sovyet cumhuriyetlerine, karşı devrimci güç

lerle yürüttükleri mücadelede kayıtsız koşulsuz destek 
sağlar. Komünist Partileri, sovyet cumhuriyetlerinin düş
manlarına silah ve cephane taşınmasını önlemek için 
çok kesin ve anlaşılır bir dille propaganda yapar; ayrıca 
işçi cumhuriyetlerini boğmak için gönderilen askerî bir
likler arasında bütün araçları kullanarak yasal ya da 
yasa dışı propaganda sürdürmelidirler.

15. Şimdiye kadar eski sosyal demokrat programlarını 
korumuş olan partiler, mümkün olan en kısa zamanda 
bu programlarını değiştirmek ve ülkelerinin özel koşul
larına uygun yeni bir komünist programı Komünist Ente- 
ransyonal kararları doğrultusunda hazırlamakla yüküm
lüdürler. Kural olarak. Komünist Entemasyonai'e üye 
bütün partilerin programlarının, Komünist Enternasyo
na le  üye bütün partilerin veya Yürütme Komitesi tara
fından onaylanması gereklidir. Komünist Enternasyonal 
Yürütme Komitesinin bu partinin programını onaylama
ması durumunda, sözkonusu partinin Komünist Enter
nasyonal Kongresi’ne başvurma hakkı vardır.

16. Komünist Enternasyonal Kongresi’nin ve Yürüt
me Komitesinin bütün kararlan. Komünist Enternasyo- 
nal'e  üye olan bütün partiler için bağlayıcıdır. En keskin 
iç savaş koşullarında faaliyet gösteren Komünist Enter
nasyonal, II. Enternasyonal’de olduğundan çok daha 
fazla merkeziyetçi bir tarzda örgütlenmek zorundadır. 
Komünist Enternasyonal ve onun Yürütme Komitesi do
ğal olarak, ayrı ayrı partilerin, içinde mücadele ettikleri 
ve faaliyet gösterdikleri çok farklı koşulları hesaba kat
mak ve genelde geçerli olacak kararlan, ancak böyle 
kararlar almanın mümkün olduğu sorunlarda almak du
rumundadırlar.

17. Bununla bağlantılı olarak, Komünist Enternasyo- 
nal’e üye olmak isteyen bütün partiler, adlannı değiştir
mek zorundadırlar. Komünist Entemasyonai’e üye ol
mak isteyen her parti, ‘Şu ya da bu ülkenin Komünist 
Partisi {Komünist Enternasyonal Seksiyonu)’ adını taşı
mak zorundadır. Adlandırma sorunu sadece biçimsel 
bir sorun değil, son derece önemli bir siyasal sorundur. 
Komünist Enternasyonel, bütün burjuva dünyasına ve 
sarı sosyal demokrat partilere savaş açmıştır. Komünist 
partilerle, işçi sınıfına ihanet etmiş eski resmî “ sosyal 
demokrat”  veya “ sosyalişt”  partiler arasındaki farkın 
her basit emekçinin kafasında açığa çıkması zorunludur.

18. Bütün ülkelerin partilerinin önde gelen basın or- 
ganlan. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesinin 
bütün önemli resmi belgelerini yayınlamakla yükümlü
dürler.

19. Komünist Entemasyonai’e üye olan ya da katıl
mak için başvuran bütün partiler, mümkün olduğu kadar 
çabuk, ama en geç Komünist Enternasyonal’ in II. Kong
resi’nde sonraki 4 ay içinde, olağanüstü bir kongre 
toplamak ve bütün bu koşullann yerine getirilip getiril
mediğini araştırmakla yükümlüdürler. Bu arada, mer
kezler, bütün yerel örgütlerin. Komünist Enternasyonal
II. Kongre karariannı öğrenmesi için çalışmalıdır.

20. Şimdi Komünist Entemasyonai'e katılmak iste
yen, ama şimdiye kadarki taktiklerini radikal biçimde 
değiştirmemiş buiunan partiler. Komünist Enternasyo- 
nal’e katılmadan önce, merkez komitelerindeki ve bütün 
önemli merkezi kurjmlanndaki üyelerin en az üçte ikisi
nin, Komünist Enternasyonal II. Kongresinden önce, 
partinin Komünist Entemasyonai’e katılması yönünde 
açıkça görüş belirtmiş yoldaşianndan oluşmasını sağla
malıdırlar. İstisnaları kabul edip etmemek. Komünist 
Enternasyonal Yürütmesi, 7. maddede sözü geçen Mer
kez çizgisi temsilcilerinin durumu için de Istisnalan ka
bul etme yetkisine sahiptir.

21. Komünist Enternasyonal tarafından konulan ko
şullan ve ilkeleri temelden reddeden parti üyelerinin 
partiden çıkaniması gerekir.

Aynı şey olağanüstü parti kongresi delegeleri içinde 
de geçerlidir. •



Modem Sosyalizm

Tek Ülkede Sosyalizm
. Dünya Savaşı’nın, Ekim Devrimi’nin ve İç Savaş’m ardından genç Sovyet Cumhuriyeti 20 ’li 
ıllann sonlanna kadar sürecek olan siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin yoğun olarak 
amşıldığı ve şekillendiği bir süreç yaşadı. Bu sürecin önemi veya dünya tarihsel anlamı 
iadece Sovyetler Birliği’nin değil, aynı zamanda uluslararası komünist hareketin de geleceğine 
re gelişimine ilişkin son derece önemli işaretlerin ve etkilerin de içerilmesindendi.

:kim Devrimi’nin umulanın aksine Rusya gibi gerek toplumsal ilişkiler gerekse üretim iUşkileri 
ıçısmdan geri özelliklere sahip olan bir ülkede yalnız kalması bu dönemin tartışmalannın ve 
lygulamalannın içinde temel bir öneme sahip olan tek ülkede sosyalizm fikrinin kökleşmesi 
ionucunu doğurdu. Devlet kurumlannm, partinin işleyişinin yerleşmesi ve üretim sürecinin 
irgütlenmesi ile birlikte gelişmeler kısmî ve geçici olmaktan çıkıp sistemleşerek yapısal 
izeelikler kazandılar.

’O’li yıllann sonlanna kadar parti içi muhalefetin çeşitli talepler, tartışma eksenleri ve kişiler 
ıtrafında oluşması bu sürecin son derece canlı geçtiğinin de bir ifadesi oldu. Bu dönemde 
iovyerier Birliği’nde oluşan ideolojik yapı tüm özellikleri ile dünya komünist hareketini, en 
cûçük hücrelerine kadar nüfuz ederek şekillendirdi.

Rusya Komünist Partisfnde Görüş Aynlıklan: 1918-1921
L918 ile 1921 arasında parti içi tartışmalarda birbiriyle yakından ilgili üç konu merkezi bir 
ol oynamıştır. Bunlardan birincisi devlet örgütünün merkeziyetçi ve bürokratik bir nitelik 
sazanması, İkincisi parti içi demokrasi sorunu, üçüncûsû ise ekonomik yönetimin örgütlenmesi 
K sendikalann işlevi sorunudur. Bolşevikler Ekim Devrimi’nden sonra kurulan devleti 
‘proletarya diktatörlüğü” olarak tanımlıyor ve sovyetleri de bu devletin organlan olarak 
ilgiliyorlardı. 10 Temmuz 1918’de kabul edilen Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti 
^ayasası 1917’de kendiliğinden oluşan sovyetleri kurumlaştırmış ve bu kuruluşları devrimin 
Taçlarıyken, devlet gücünü kullanan organlar haline getirmişti.

lolşevifeler’in temel tezi, profesyonel olmayan üyelerden oluşan sovyetlerin, emekçilerin temsil 
ırganlan olarak işçi ve köylü kideleri ve onlann örgüüeriyle sürekli bir temas içinde olduğu, 
lu nedenle klasik parlamentolu yönetimlere üstün olduğu yolundaydı. Sovyet sistemi Lenin’in 
)evkt ve İhtilal’de öngördüğü devlet ile halk arasındaki yabancılaşmamn kaldınidığı,
•ûrokrasinin gereksiz hale geldiği bir “doğrudan sınıf yönetimi”nin gerçekleşme biçimi olarak 
.örülüyordu. Ekim Devrimi’nden sonraki ilk günlerde Bolşevikler toplumsal yaşamın çeşidi 
lanlannda görev yapmak üzere sovyetlerin bölümleri olarak çalışması öngörülen komisyonlar 
luşturulmasma önayak olmuşlardı. Ancak İç Savaş’ın patlak vermesi eski devlet örgütüne 
eniden işlerlik kazandınimasını gerektirmiş, pek çok alanda “buıjuva uzmanlar”ın kullanılması 
ir zorunluluk olmuştu.

Lenin 22 Aralık 1920'de 8. Tüm Rusya Sovyetler 
Kongresi’nde yaptığı konuşmayı Sovyetler’i, Polonya’ya 

ve Kırım’da Wrangel'in ordularına karşı sürdürülen 
savaşın sona ermesini kutlayarak açtı. Konuşmasının 

sonunda ise elektrifikasyon sorununun önemini 
vurguladı: "Şimdi Kongre'nin gündeminde yer alan 

son konuya, elektrifikasyon konusuna geliyorum. (...) 
Bundan böyle Tüm Rusya Kongrelerinde kürsüye 

yalnızca politikacı ve idareciler değil, mühendis ve 
agronomistler de çıkacak. Bu politikanın giderek geri 
plana düşeceği, giderek politikadan daha seyrek ve 
daha kısa konuşulacağı ve konuşmanın da çoğunu 

mühendis ve agronomistlerin yapacağı o mutlu 
zamanın başlangıcına işaret ediyor. (...) Kuşkusuz 

politikayı öğrendik; bu konuda kaya gibi sağlamız. 
Ama sözkonusu olan iktisat olduğunda durumumuz 

fena. Bundan böyle iyi politika, az politika demek 
olacak. Ortaya daha çok mühendis ve agronomist 

çıkarın, onlardan öğrenin, işlerini gözleyin ve kongre 
ve konferanslarımızı birer propaganda toplantısı 

olmaktan çıkarıp, ikitisadi başarılarımızı tasdik 
ettiğimiz, iktisadi kalkınma işini gerçekten öğrendiğimiz 

organlara dönüştürün. (...) Önümüzde küçük bir cilt 
halinde, birazdan size dağıtılacak olan Devlet 

Rusya’nın Elektrifikasyonu Komisyonu’nun yaptıklarının 
sonuçlan duruyor. Umarım bu küçük cilt sizi 

ürkütmez. Bu kitabın özel önemi konusunda sizi ikna 
etmekte güçlük çekeceğimi sanmıyorum. Benim 

kanımca bu, Partimiz'in ikinci programıdır. (...) Bir 
küçük köylü ülkesinde yaşadığımız sürece, Rusya’da 

kapitalizmin komünizmden daha sağlam bir tabanı 
var, demektir. Bu hiç akıldan çıkarılmamalı. Kırlardaki 

hayatı şehirlerdekiyle dikkatli bir şekilde karşılaştıran 
herhangi biri, kapitalizmin henüz kökünü kazımamış, 

iç düşmanın temelini, dayanağını çökertmemiş 
olduğumuzu b ilir Bu küçük üretime bağlıdır ve 

çökertmenin tek bir yolu vardır, o da ülkenin, tarım 
dahil bütün iktisadını yeni bir teknik zemin üzerine, 

modern, büyük ölçekli üretimin zemini üzerine 
yerleştirmektir. Ancak elektrik bu zemini sağlayabilir.

Komünizm Sovyet iktidarı artı bütün ülkenin 
elektrifikasyonu demektir.”  Sağda yeni bir elektrik 

ampulünü inceleyen köylüler. Solda aşağıda ise 
Aleksandr Rodçenko ile Vladimir Mayakovski’nin 

1923’te birlikte düzenledikleri bir reklam afişi: “ Güneş
geceleri de parlasın".

ncak hemen belirtmek gerekir ki, daha Ekim Devrimi’nden önce bile sovyederin sahip 
Iduklan güç geniş ölçüde bunlann yürütme kurullannın eline geçmeye başlamıştı. Zamanla 
etkilerin yürütme kurullannın az sayıda üyeden oluşan prezidyumlan elinde yoğunlaşmaya 
aşladığı gözlendi. En yüksek iktidar organı olarak tanımlanan Tüm Rusya Sovyetleri 
ongresi’nin fiih siyasal gücü benzer biçimde giderek Merkez Yürütme Kurulu ve Halk 
omiserleri Konseyi elinde toplandı. Kamenev Aralık 1919’da toplanan VII. Tüm Rusya Sovyet 
ongresi’nde bu olguyu kabul ediyor ve bunu İç Savaş koşullanna bağlıyordu. Kamenev’e göre 

Savaş nedeniyle en iyi işçilerin şehirlerden çekilmiş olması çoğu kez sovyederin düzenli 
ır biçimde çalışmalanm engelliyor, genel kurullar seyrek olarak ■ toplanıyor ve etkili 
amıyordu.

yasal ve idari işlevlerin geniş temsil organlanndan giderek küçük komitelerin ehne

İANTE COnHUEI 
> HDHbu!

HRÛflEUlb
DCİlEnMTEnfaHD 
M n E l U E B D



sosyalizm

geçmesinin yanısıra, yetkilerin merkezi devlet organlan elinde yoğunlaşması olgusu da, yerel 
sovyetlerin hareket alanlannı geniş ölçüde kısıtlamaktaydı. Her ne kadar sovyederin 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 kararların sovyetler yerine parti organlarında alınması anlamına geliyor ve 
temsili organlan, kararlan onaylamaktan öteye gitmeyen bir işleve zorluyordu. Öte yandan 
Komünist Partisi'nin önderleri de partinin sovyetlerin üstüne çıktığını kabul etmekteydiler. 
Troçki 1920’de yönetimin parti elinde toplandığım, partinin doğrudan olmasa bile temel 
kararlan alarak ülkeyi yöneten tek güç olduğunu söylüyordu. Zinovyev’de Rusya’da Sovyet 
iktidanmn partinin diktatörlüğü olmadan değil üç yıl, üç hafta bile dayanamayacağını 
behrtiyor ve “sınıf bilincine sahip her işçinin, proletarya diktatörlüğünün işçi sınıfının öncüsü 
olan Komünist Partisi’nin diktatörlüğü dışındaki bir biçimde gerçekleştirilemeyeceğini bilmesi 
gerektiğini” söylüyordu. Ona göre partinin sovyet organlan ve sendikalar üzerindeki kontrolü, 
grup çıkarlan yerine proletaryanın çıkarlannm gerçekleştirilmesinin tek garantisiydi.

Ancak Lenin ve Troçki başta olmak üzere RKP(B) yöneticileri emekçilerle devlet örgütü 
arasında bir yabancılaşmanın ortaya çıktığı yolundaki Sol Muhalefet tarahndan öne sürülen 
eleştirilere bir ölçüde hak verilmesi gerektiğini de kabul ediyorlardı. Özellikle son yıllarda 
Lenin sovyet bürokrasisi sorunu ile yakından ilgilendi. Lenin 1922’de yeni bir yapılanmanın 
aradan geçen ve İç Savaş’m egemen olduğu kısa süre içinde gerçekleştirilmesinin mümkün 
olmaması nedeniyle, eski Hevlet aygıtının aynen devralınmak zorunda kalındığını kabul 
ediyordu. Lenin bürokrasinin varlığının sürmesini her şeyden evvel ülkenin geri kültür 
düzeyine bağlıyor ve “aslında emekçilerin yönetim araçlan olması gereken sovyetlerin, 
emekçileri yönetme araçlan haline geldiğini” belinerek, bunun emekçi kitlelerin yönetimi değil, 
fakat proletaryanın ileri kesimlerinin yönetimi anlamına geldiğini söylüyordu. Troçki’de aynı 
noktalar üzerinde durmakta ve devrimin bu açıdan amacına ulaşmasının zor ve uzun bir 
sürecin işleyişine bağlı olduğunu savunmaktaydı. Troçki’nin o zamanlar geliştirdiği görüşler, 
daha sonra Stalin’e yönelteceği eleştirilerin öncülerini içinde taşımaktaydı.

Parti Merkez Komitesi üye sayısının arttınlması ve Merkezi Denetleme Komisyonu'nun kurulması 
ile parti düzeyinde, işçi-köylü denetimini gerçekleştirmeye yönelik önlemlerle de devlet



Bolşevik Partisi ̂ ncfe 
M u h ale fe i

Ekim Devrimi sonrası, bütün muhalefet eğilimleri ile 
birlikte düşünüldüğünde, bunların Sovyet toplumunun 
geleceği üzerine olan önerileri de Bolşevik deneyimin 
ve devrim tarihinin birer parçası olarak kabul edilmeli 
ve değerlendirilmelidir. Devrim, Bolşevikler’in Nisan’- 
dan önce belirledikleri sınırları aşarak Rusya’da her alan
da sosyalist dönüşümlerin gerçekleşmesinin başlangıcı 
oldu. Devrimin hemen sonrasında kapitalistler siyasal 
olarak tasfiye edildi ve Sovyet hükümeti tarafından eko
nomik alanda işçi kontrolünü yasallaştıran karar çıkarıl
dı. Üretim birimlerinde devrim öncesinde ortaya çıkmış 
olan fabrika komiteleri kapitalistlerin ekonomik olarak 
tasfiyesini gerçekleştirdi. Böyiece üretim birimlerinde 
işçi organları olan fabrika komiteleri, fabrikaların yöneti
mini de ele geçirdi. Fabrika komitelerinin bu eylemi 
ekonomik alanda kapitalistlerin egemenliğinin ve bu
nunla birlikte kapitalist iş örgütlenmesinin ortadan kal
dırılması doğrultusunda atılmış bir adımdı.

1918'den itibaren emek süreci üzerine başlayan tar
tışmalar, bir ölçüde fabrika komitelerinin de geleceğini 
belirliyordu. Çünkü Bolşevlkler'in  çoğunluğu emek sü
recinin Taylorist yöntemlere göre örgütlenmesinden ya
naydı. Bu ise kapitalist iş örgütlenmesinin muhafaza 
edilmesi anlamına geliyordu. Emek sürecinin örgütlen
mesi ile ilgili tartışma sürecinde. Mayıs 1918’de yapılan 
Birinci Ekonomik Konseyler Kongresl’nde Bolşevik Par
tisi içinde Demokratik Merkeziyetçiler adlı bir muhalefet 
hareketi oluştu. Demokratik Merkeziyetçiler’in görüşle
ri, bu kongreden önce Osinskiy tarafından hazırlanan 
ve Komünist adlı derginin 1. ve 2. sayılarında yayınla
nan “ Sosyalizmin İnşası Üzerine’ ’ adlı çalışmada şekil
lendi. Osinskiy, Taylorizmin ve parça başı ücret ödeme
nin üretim araçlarının devlet mülkiyetine geçmesi ve 
kapitalistlerin ortadan kalktığı koşullarda tehlikeli olma
dığını öne süren düşünceyi eleştirmekte ve devlet mül
kiyetinin sosyalizmin garantisi olamayacağını belirtmek
teydi. Sosyalizmin toplumsallaştırma eylemine dayandı
ğını savunan Osinskiy, toplumsallaştırmanın doğrudan 
üreticilerin inisiyatifinin geliştirilmesi ve bilinçli müda
haleleri ile gerçekleşebileceğini ileri sürüyordu. Osins- 
kiy’e göre sosyalizm üstyapıda gerçekleşecek bir sis
tem değildi ve bütün sorun üretimin nasıl örgütlenece
ğinde düğümleniyordu. Bu nedenle Taylorizme dayalı 
bir iş örgütlenmesi, proleter dayanışmayı kırmak için 
sermaye tarafından geliştirildiği, işçiler arasında parça
lanmayı ve rekabeti körükleme amacını taşıdığı, işçilerin 
dikkatini sadece fabrika İşine ve meslek yaşamına çekti
ği ve işçileri toplumsal görevlerden uzaklaştırdığı için 
nötr olamazdı ve proleter devlet tarafından uygulanma
malıydı. Osinskiy, bu nedenlerle Sovyet hükümetinin 
Taylorist yöntemleri uygulamasını Rus işçi sınıfının ato
mize edilmesi ve sosyalist inşaya katılmaktan işçileri 
uzaklaştırması olarak değerlendiriyordu. Oslnskly’e, Tay
lorizmin ve parça başı ücretin geliştirilmesi halinde Rus 
işçileri fabrikalarının sınırları İçinde kalacak ve sadece 
çalışmayı ve para kazanmayı düşünen bireyler haline 
geleceklerdi.

Uzmanlardan yararlanılmasına karşı çıkmayan Osins
kiy, fabrikalarda emek sürecinin denetiminin uzmanlara 
bırakılmasını eleştiriyordu. Osinskiy’e göre “ Kapitalist 
toplumun işçisi sanayi ordusunun sıradan bir askeri 
ise, mühendisi de bu ordunun subayı”  İdi. Osinskiy, 
buradan hareketle emek sürecinin sermaye tarafından 
örgütlenmesini bir ordu örgütlenmesine benzetmekte 
ve bu örgütlenmede askerî bir disiplin ve hiyerarşi oldu
ğunu söylemekteydi. Sorun, emek sürecindeki kapita
list iş disiplininin ve hiyerarşinin nasıl aşılacağıydı. Osins
kiy, emek verimliliğinin düşmesinin İşçilerin bilgisizli
ğinden kaynaklanmadığını, kapitalist toplumda İşçilerin 
üretim bilgisinden sürekli biçimde koparıldığını ve bu 
bilginin sanayi ordusunun subayları olan yöneticilere

devredildiğini ileri sürüyordu. Dolayısıyla sorun, sosya
list iktidar altında bunun aşılması ve bu amaç İçin gerek
li mekanizmaların oluşturulmasıydı. Osinskiy, emek ve
rimliliğinin düşmesini işçilerin bilgisizliğine değil, üre
tim aygıtlarının çalışamaz durumda olmasına, hammad
delerin yetersizliğine, makinelerin kullanışsızlığına ve 
gerekli malzemenin bulunamayışından ötürü üretimin 
kesintiye uğramasına bağlamaktaydı. Bu eksikliklerin 
giderilmesi durumunda, fabrika komiteleri üretimi yön
lendirebilecekler ve emek verimliliği artırılabilecekti.

Demokratik Merkeziyetçiler'in  emek süreci ile ilgili 
bu görüşleri, bir ölçüde II. Enternasyonal’in ekonomist 
sosyalizm anlayışının dayandığı üretici güçlerin nötr 
olduğu düşüncesinden bir kopuşu ifade etmekteydi. 
Fakat bu görüşleri fazla sayıda taraftar bulamadı.

İç Savaş ile birlikte başlayan Savaş Komünizmi, Sov
yet toplumu için tehlikeli olabilecek gelişmeler ortaya 
çıkarmıştı. Sovyet devleti, ekonomik ve siyasal alanda 
üreticilerden bağımsızlaşmış, özyönetim organları et
kinliklerini kaybetmiş, işçi sınıfı atomizasyon sürecine 
girmişti. Bu koşullarda bürokratlaşmaya karşı mücadele 
ön plana çıkmaya başladı.

10. Parti Kongresi’ne gelindiğinde başını Şliyapnikov 
ve Kollontay'ın çektiği İşçi Muhalefeti, bürokrasiye karşı 
mücadele bayrağını açan ilk grup oldu. Mücadelenin 
kalkış noktasını “ Sınıf içgüdüsüyle, İşçi Muhalefeti'n'ın 
başını çeken yoldaşlar, bir şeylerin yürümediğini tespit 
ettiler. Devrim’in üçüncü yılında, kuşkusuz Sovyet dev-

Eieştirinin 1938'de aldığı biçim. Boris Efimov'un 
karikatüründe Rikov, Çernov, Buharın, Radek ve 
Troçki Gestapo tarafından besleniyor

letinl yarattık ve emekçilerin işçi ve köylü cumhuriyeti 
ilkesini ortaya koyduk. Ama kendine özgü, bölünmez 
ve türdeş ihtiyaçları, çıkarları ve amaçları olan, dolayı
sıyla başka sınıflarınkinden net bir şekilde ayrılan sürek
li bir politikası olan işçi sınıfının, Sovyet Cumhuriyetin
de giderek önemi azalan bir rol oynamaya başladığını, 
kendi yönetimince alınan kararları giderek az etkilediği
ni, merkezî iktidar organlarının politikasının giderek da
ha az yönlendirikliğini anladı”  diyerek İfade ediyordu. İşçi 
Muhalefeti böyiece, Sovyet devletinin giderek bürokrat- 
laşma sürecine girdiği tesbitlnde bulunuyordu. Bolşevik 
Partisi Merkez Komitesi de bürokratlaşma sürecinin bi
lincindeydi. Fakat İşçi Muhalefetl'ni Merkez Komitesi 
çoğunluğundan ayıran nokta, bürokratlaşmanın nere
den kaynaklandığıydı. 5o/şeWMer arasındaki yaygın dü
şünceye göre, bürokratlaşma, Rusya’nın yoksulluğun
dan ve kültür eksikliğinden kaynaklanıyordu. Bürokrat-

laşmanın aşılması da öncelikle Rusya’nın modernleş
mesine bağlanıyordu. Kollontay, 10. Kongre’ye sundu
ğu tezlerde bu görüşleri “ Bürokratizm kitlelerin inisiya
tifinin olumsuzianmasıdır... Bürokrasi yoksulluğumuzun 
bir sonucu olarak doğmamıştır... Düşünce özgürlüğü 
olmadan hangi özinisiyatiften bahsedilebilir? (...) Özini- 
siyatif ancak bağımsız düşünce üretmede ortaya çıkabi
lir. Biz, kitlelerin özinislyatlfinden, sınıfa bu inisiyatifin 
verilmesinden, eleştiriden korkuyoruz ve kitlelere artık 
güvenimiz kalmadı. Bürokratizm tam olarak buradan 
kaynaklanıyor”  diyerek eleştiriyordu. Kollontay, çeşitli 
mevkilerde bulunan görevlilerin değiştirilmesiyle, bü
rokrasiye karşı mücadele edilemeyeceğini, işçi kitleleri
nin bağımsız inisiyatifinin geliştirilmesiyle bürokratlaş- 
manın giderilebileceğini öne sürmekteydi. Üretici güçle
rin gelişmesinin ve işçilerin yaşam koşullarının düzeltil
mesinin kendi başına yeterli olmadıklarını da vurgula
yan Kollontay, işçi kitlelerinin bu gelişmelere egemen 
olmasının zorunluluğuna dikkat çekiyordu.

İ Ş Ç İ  Muhalefeti’ne göre her koşul altında sosyalist 
demokrasi ilkeleri yaşatılmalıydı; parti içinde temizlik 
yapılmalı ve işçi sınıfının dışından gelenlerin küçük bur
juva eğilimlerine karşı önlem alınmalıydı; işçi olmayan 
üyelerin belirli bir deneme sürecinden sonra partiye 
alınması yöntemi gündeme getirilmeliydi; Sovyet yöne
ticilerinin üretim faaliyetinden kopmamaları sağlanma
lıydı. Partinin demokratikleştirilmesi amacıyla bütün mer
kez organlarda işçilerin çoğunlukta olması sağlanmalı, 
atamalar yerine her organda seçim mekanizması işle
meliydi. Düşünce ve tartışma özgürlüğüne geri dönül
meli ve eleştiri özgürlüğü hiçbir şekilde kısıtianmama- 
lıydı.

10. Parti Kongresi’nden sonra İşçi Muhalefetl’nin faa
liyetlerini kontrol etmek amacıyla oluşturulan Kontrol 
Komisyonu, Perm şehrinde bir muhalefet hareketinin 
doğduğunu tespit etmişti. Myasnikov önderliğinde baş
layan bu hareket basın özgürlüğü için faaliyete başla
mıştı. Parti Merkez Komitesi, Myasnikov’un görüşlerinin 
partinin çıkarlanyla uyuşmadığını açıklamış ve parti ör
gütlerinde bu biçimde propaganda yapılmasını yasakla
mıştı. Lenin, Myasnikov’a yazdığı mektupta, basın öz
gürlüğünün burjuvaziye hizmet eden Menşevikler'e ve 
Sosyalist Devrimciler’e özgürlük anlamına geleceğini 
söylemiş, onu bu görüşlerinden vazgeçirmeye çalışmış
tı. Myasnikov, bütün baskılara rağmen, bu doğrultuda 
faaliyetlerini sürdürdü ve çok partili Sovyet sisteminin 
gerçekleştirilmesi için mücadeleye devam etti. 22 Ocak 
1922'de de bu mücadelesinden ötürü partiden atıldı. 
1923 başında İşçi Muhalefeti'nin eski üyeleri ile birlikte 
İ Ş Ç İ  Grubu adıyla bir muhalefet hareketi oluşturdu. Şu
bat 1923’te de bir manifesto yayınlandı ve Merkez Komi- 
tesl’nln işçi sınıfını sadece kendisinin temsil ettiğini 
söylemesi eleştirildi: “ Komünist işçi sınıfına sahip deği
liz. BİZ, içerisinde Bolşevlkler'in, anarşistlerin. Sosyalist 
Devrimciler'in  ve diğerlerinin olduğu bir işçi sınıfına 
sahibiz. Bunlara karşı nasıl davranılmalıdır? Burjuvaziye 
karşı tek hir İlaç vardır, o da tasfiyedir. Fakat işçi sınıfına 
karşı böyle davranılamaz. Burada İkna tek geçerli ilke 
olmalıdır.”  İşçi Grubu bu görüşleriyle burjuvaziyi dışar- 
da bırakan, işçi sınıfı partilerine ve örgütlerine dayalı 
çok partili bir Sovyet sisteminin korunmasını savun
maktaydı. Aksi durumda Bolşevik Partisi'nin  kendisini 
sınıfın yerine ikame edeceği iddia ediliyordu.

İŞ Ç İ  Grubu, parti diktatörlüğü düşüncesinden vazge
çilmesini ve konseyler demokrasisine dönülmesini öne
riyor ve şu önlemlerin acilen gerçekleşmesi için müca
dele ettiğini açıklıyordu: 1. Bütün fabrikalarda İşçi tem
silcilerinden oluşan konseyler örgütlenmeli, 2. Konsey
lerin kongrelerini yetkili organları seçmeli, 3. Ülke çapın
daki konseylerin yürütme organı ülkeyi ve endüstriyi 
yöneten bir organa dönüştürülmeli. Halk Komiserilkleri 
kaldırılmalı ve bunların görevleri konseylerin yürütme 
organlarına devredilmeli. İşçi Grubu'nun “ parti dlkta- 
töriüğü” ne karşı yürüttüğü mücadele, üyelerinin tutuk-



Sosyalizm

lanması ve Myasnikov’un sürgüne gönderilmesiyle so
na erdi.

[
I 1923’de Bolşevik Partisi içindeki muhalefetin tezleri

nin önemi giderek arttı. Bu muhalefetlerin tarafında yer 
almamış olan Bolşevikler arasında da bürokrasiye karşı 
mücadelenin giderek öne çıktığı görülür. Çünkü bürok- 
ratiaşma süreci bütün hızıyla sürmekteydi. Bu ortamda 

: Lenin’in mücadelesi başladı. Lenin de Sovyet devletinin 
' yeni baştan örgütlenmesi çağrısını yapmakta ve taban
i örgütlenmelerine önem vermekteydi. Taban örgütlen-
I melerinin geliştirilmesi ve bunların kontrolü ile Sovyet 

devletinin bürokratlaşma sürecinin aşılacağını açıkla
yan Lenin, işçi kitlelerinin inisiyatifinin geliştirilmesinin 
bürokrasiyi altedeceğini öne sürdü. Parti aygıtı ile Sov
yet aygıtının giderek kaynaştığını gören Lenin, bu iki 

: aygıtın aynştırılmasını ve Sovyet aygıtının canlanacak 
; taban örgütlenmeleri aracılığıyla yeniden inşa edllmesi- 
\ ni birincil görev olarak tespit etti. Parti aygıtındaki bür 
' rokratiaşmaya karşı ise İşçi Muhalefeti'nm  önerdiği gibi 

merkez organlarda işçilerin çoğunlukta olmasını önerdi. 
İşçi sınıfından kopmuş ve devlet partisi durumuna gel
miş olan Bolşevik Partisi’nin, işçi sınıfının organik par
çası olabilmesi için üretim birimlerinden kopmasını ön
leyecek biçimde örgütlenmesinin yeniden oluşturması
nın gerekliliğini açıkladı. Lenin’in Sovyet toplumunda 
bürokratlaşmaya karşı mücadelesi. Demokratik Merke
ziyetçiler, İşçi Muhalefeti ve İşçi Grubu’nun mücadelesi
ni tamamlayan bir biçimdeydi. Fakat bu mücadelelerin 
Sovyet toplumunda başarıya ulaşamadığı görüldü.

Daha önce muhalefetin Ekim Devrimi’nin geleceği ile 
İlgili göstermeye çalıştığı tehlikeler bir bütün olarak or
taya çıktı ve ortaya atılan teorik tezlerin önemi önemli 

.ölçüde kanıtlandı. “ Parti diktatörlüğü’’ bir ilke olarak 
yerleşti, üreticiler sadece üretenler durumuna geldi, işçi 
kitlelerinin taban örgütlenmelerine dayalı inisiyatifleri 
yok edildi, düşünce ve tartışma özgürlüğünün ortadan 
kaidınimasıyla tek sesli bir toplum ortaya çıktı, Taylorist 
iş örgütlenmesiyle üreten-yöneten ayrımı yeniden üre
tildi ve sonuç itibariyle işçi sınıfı yönetilen bir sınıf 
durumundan kurtulamadı.

1918-1923 döneminde Bolşevik Partisi’nde ortaya çı
kan Demokratik Merkeziyetçiler, İşçi Muhalefeti ve İşçi 
Grubu nun analiz ve eleştirilerinin, devrim sonrası bir 
toplumsal formasyonun sorunlarını çözme girişimleri 
olarak şekillendiği söylenebilir. Günümüz Marksistleri- 
nin, sosyalizm, sosyalist demokrasi ve bürokrasi, ya
bancılaşma, toplumsal işbölümü gibi devrim sonrası 
toplumiannın karşılaştıkları sorunlar üzerine sürdürdük
leri tartışmalarda yararlanılabilecek teorik malzemenin 
bu muhalefet hareketleri tarafından ortaya koyulmuş 
olduğu kabul edilebilir. 1960’ların sonundan itibaren 
Marksistier arasında yaygınlık kazanmaya başlayan, üre
tici güçlerin nötr olup olmadığı ve kapitalizmden devra
lınan üretici güçlerin üzerinde yeni toplumun kurulup 
kurulamayacağı tartışmalarında, alternatif sosyalist üre
tici güçler anlayışını geliştiren Marksistlerin görüşleri
nin ilk nüveleri Demokratik Merkeziyetçiler’ in kapitalist 
iş örgütlenmesine yönelik eleştirilerinde görülebilir. Bu 
tartışmalarda başlıca üretici güç olan insanın bilinçli 
eylemi ve inisiyatifi olmadan üretici güçlerin gelişiminin 
yeni toplumu ortaya çıkaracağını düşünen ekonomizmi 
eleştiren Marksistlerin düşüncelerinin bazı yanları İşçi 
Muhalefeti’n\n analizlerinde bulunabilir. Üreticiler adına 
politika yapmanın, üreticilerin eylemlerinin yerine poli
tik örgütlenmeleri ikame etmenin ve politikada tekelci 
anlayışın ne gibi sonuçlar üretebileceğini ve devrim 
sonrası toplumlarda hangi olumsuzlukların üreyebilece
ğini, İşçi Grubu'nun ikameciliğe karşı yürüttüğü müca
delede göstermeye çalıştığı düşünülebilir. Bu nedenle 
Demokratik Merkeziyetçiler, İşçi Muhalefeti ve İşçi Gru
bu günümüz Marksistlerine önemli deneyimler ve tartış
ma malzemeleri sunmaktadır.

AYDEMİR GÜÇ—SARUHAN OLUÇ

Petersburg’dan 20 mil uzaktMaki Kronstadt, 1703’ler Büyük Petro'nun kentteki ilk kaleyi yaptırmasından sonra, 
Rusya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmişti. Kronstadt'm altın çağı diye adlandırılan bu 
dönem, 1893’te yüksek tonajlı gemiler için Petersburg’s ulaşan kanalın açılmasına kadar sürdü. Kronstadt ticari 
önemini yitirmiş olmasına karşın, siyasal önemini bütün Rus devrimleri boyunca hissettirdi. 1905 Devrimi 
sırasında kara ve deniz erlerinin Çar’a karşı ayaklanmaları, 1400'den fazla Kronstadtiının tutuklanmasına, 36’sının 
ise ölüme mahkûm edilmesine neden oldu. 1917’de, denizciler A vrora kruvazörünün desteğiyle Kerenskiy 
hükümetine karşı yürüdüler ve bu yürüyüş devrimin başarıyla sonuçlanmasına büyük katkıda bulundu. Mart 
1921'de Kronstadtlı denizciler bu kez de " B o lş e v ik  otorite"ye karşı ayaklandılar. Ekonomik krizin yarattığı 
hoşnutsuzluk ve B o lşe v ik  komiserlerine karşı duyulmaya başlanan hayal kırıklığı, çoğu zaten B o lşev ik  parti üyesi 
olan Kronstadtlılann tekrar örgütlenmesine ve hükümetin karşısına basit ekonomik taleplerle çıkmasına neden 
oldu. İsteklerinin varolan Sovyetler tarafından yansıtılmaması durumunda, Sovyetler içersinde yeni bir seçime 
gidileceğini ve bu seçimin gizli oylamayla yapılacağını beyan ettiler. ‘Kölelikten Kurtarma’ diye adlandırılan 
ekonomik talepler: İşçilerin iş değiştirebilme özgürlüğü: sol-kanat grubunun işçi ve köylülerin konuşma ve basın 
özgürlüğü: özellikle işçi sendikalarının toplanma ve örgütlenme özgüriüğü; köylü ve zanaatçının, kiralık emek 
kullanmadan, üretim özgüriüğü: kırlık yörelerden şehirlere yiyecek satmak için gelenlerin mallarına el konması 
korkusu duymadan alışveriş edebilme özgüriüğü: hükümetin komiserlerinin fabrikalardan geri çekilmesi: işçilere 
maaşlarının değeri olmayan kâğıt para ile değil, altın olarak ödenmesi. Bütün bu talepler, aslında anti Bolşevik  
olarak değerlendirilemezdi. “Bütün iktidar partiye değil Sovyetlerel" sloganı, 1917 ruhunun devamından başka 
bir şey değildi ve parti tarafından hiçbir zaman resmî olarak reddedilmemişti. Fakat Komünist Parti yetkilileriyle 
diyalog başvurulan, Ordu v e  S a v a ş  H alk K om iseri Troçki ve Petersburg parti başkanı Zinovyev tarafından 
reddediliyor ve hoşgörüsüz bir emirie, kayıtsız şartsız bir şekilde teslim olmalan, aksi takdirde 'keklik gibi 
avlanacakları' duyuruluyordu. Sonuçta 7 Mart'ta 45-50 bin kişiden oluşan bir kuvvetle, bastırma harekâtı başladı. 
Ada sıkı bir şekilde ablukaya alındı. 8 Martta başlayan uçak bombardımanı ve hükümet topçu kuvvetlerinin 
kaleyi ve çevresini ateşe verme girişimi büyük bir direnişle karşılaştı, ama Kronstadtlılann askeri açıdan 
kazanmalan imkansızdı. 11 gün süren bastırma harekâtı, 18 Mart'ta 'başarılı' bir şekilde sona erdi. Petersburg 
ordu ve sağlık yetkililerinin verdiği resmi bilgiye göre, 3-21 Mart arası yaralananların sayısı 4127, ölenlerin 
sayısıysa 527 idi. (Bu rakamlara boğulanlar ve buzda ölüme terk edilenler dahil değildi.) 18 Mart gecesi, 
Kronstadt ayaklanmasının başını çekenlerden birçoğu Kronstadt'ı terk etti. Yaklaşık 8 bin insan Finlandiya'ya 
kaçtı. Kızılordu kuvvetlerinin Kronstadt'ı bozguna uğratmasından sonra, K ro n stad t S o v y et! bir daha toplanmadı. 
Sovyetierin yetkileri yeni K a le  K om utanlığı S e k re ta ry a s ı S iy a s i S e k s iy o n u n a  devredild i.



düzeyinde bürokratikleşmeye ve siyasal gücün az sayıda insan elinde yoğunlaşmasına karşı 
denge kurulmak isteniyordu. 1921’de Tüm Rusya Sovyetler Kongresi Merkez Yürütme Kurulu 
Prezidyumu yayınladığı bir genelge ile İç Savaş’m bitmiş olduğunu ilan ediyor ve bundan 
sonraki temel görevin emekçi kitlelerin yeniden yapılanmada aktif olarak rol almalannı 
sağlamak olduğunu belirtiyordu. Bu amaca yönelik olarak sovyet seçimleri yenilenecek ve 
seçilecek organlann düzenli olarak toplanmalannın sağlanmasının yanı sıra, tüm önemli 
konularda karar almalan da gerçekleştirilecekti.

1919’da, yani İç Savaş’m dorukta olduğu bir sırada yapılan VIII. Kongre’de bürokratikleşme ve 
parti içi demokrasi sorunlan tartışılmakla beraber, Kongre kararları esas olarak Lenin 
tarafından savunulan merkezileşme ve katı parti disiplininin sağlanması konulannda odaklandı. 
Ancak IX. Kongre’de (1920) kendilerine Demokratik Merkeziyetçiler diyen bir grup aynı 
konulan bir kez daha ve güçlü bir biçimde gündeme getirdi. Bu grup Merkez Komitesi’ni 
bürokratik merkeziyetçilikle suçluyor ve I9 1 9 ’da Politburo ve Örgüt Bürosu’nun  kurulması ile 
de gelişen iktidar yoğunlaşmasına karşı çıkıyordu Geniş ölçüde 1918 Sol Komünistleri’nden  
oluşan ve Moskova’da yayınlanan Kommunist adlı gazete etrafında toplanan bu grup, parti ve 
devlet örgütünün bürokratik bir nitelik kazandığını ileri sürüyor, işçi sını&nın ve tüm parti 
üyelerinin parti ve devlet faaliyetlerine katılımının sağlanması gerektiğini savunuyordu. 
Demokratik Merkeziyetçiler parti yönetiminin Kongre tarafından seçilmesinin demokratik 
merkeziyetçiliğin sağlanması için yeterli olamayacağını, bunun ancak yerel parti örgütlerinin 
özerklik ve sorumluluğunun korunması ve pani içi tartışmaların açıkça yürütülmesi ile 
gerçekleşebileceğini ileri sürüyorlardı. IX. Kongre kararlarında bir yandan parti yaşamında 
merkezi ve yerel parti yöneticilerini serbestçe eleştirmenin sağlanması gerektiği belirtiliyor, öte 
yandan bu eleştirilerin yayılabilmesi ve parti kararlannın tartışılabilmesi için bültenler 
yayınlamak ve gerekli yayın organlarını sağlamak Parti Merkez Komitesi’ne  görev olarak 
veriliyordu. Aynı yılın Eylül ayında toplanan Parti Konferansı’nda parti içinde demokrasinin 
korunması ve geliştirilmesi yönündeki görüşler önemli destek buldu. Konferans seçimle 
gelinmesi gereken görevlere atama yapılmasının önlenmesi, bürokratik imtiyazlann kaldıniması, 
parti görevlilerinin muhalefetini engellemek amacıyla yerlerinin değiştirilmesinin önüne 
geçilmesi gibi konularda kararlar aldı.

Sendikalar Sorunu

Sendikalar tartışmasının temelinde ekonominin örgütlenmesi ve yönetimi alanındaki genel 
sorunlar yatmaktaydı. Şubat Devrimi’nden sonra fabrika işgallerinin bir sonucu olarak öncelikle 
sanayi işletmelerinde olmak üzere işçi sınıhmn ekonominin yönetimi üzerinde doğrudan etkili 
olduğu bir döneme geçilmişti. Fabrikalarda kendiliğinden ortaya çıkan fabrika komiteleri, 
sovyetlerin ve sendikalann yanısıra işçi sımhnın üçüncü örgüdenme biçimini oluşturmuştu. 
Geçici Hükümet’in tanıması ve sovyetlerin de desteğiyle güç kazanmış olan bu komiteler, 
önce Petersburg ve sonra da Moskova’da bir üst örgüdenmeyi de gerçekleştirmişlerdi. Fabrika 
komitelerinin işçilerin doğrudan temasta olduklan kuruluşlar olmalan, onların devrimci 
rolünün de önem kazanmasına yol açmıştı. Bokevikler ise 1917 baharından itibaren işletmeler 
üzerinde işçi denetimini savunmuşlar ve bu sayede fabrika komitelerinin geniş desteğini 
sağlamayı başarmışlardı. Lenin 1 9 I7 ’de yazdığı Bolşevikler Devlet İktidarını Koruyabilecekler mi? 
adlı kitabında “proletarya devriminin önündeki en büyük güçlük, ülke çapında tam ve bilinçli 
bir hesaplama ve denetleme düzeninin, üretim ve mallann dağıtımı konusunda işçi 
denetiminin kurulmasıdır” demekteydi.

Lenin’in savunduğu anlamıyla işçi denetimi proletarya diktatörlüğü ve toplumsal üretimin işçi 
sınıfı tarafından denetlenmesi ile yakın ilişki içinde düşünülüyordu. Nitekim Ekim 
Devrimi’nden hemen üç hafta sonra yayınlanan İşçi Denetimi Kararnamesi, sovyet örgütlenmesi 
modeline uygun bir işçi denetimi örgütlenmesini öngörmekteydi. Buna göre fabrika komiteleri 
şehir, il ya da bölge düzeyinde oluşturulacak yerel denetim komitelerine karşı sorumlu 
olacak, bu yerel komitelerde Tüm Rusya İşçi Denetimi Konseyi’ne  bağlı olarak çalışacaklardı. 
Kararname bu konsey ile ekonomi alanında yetkili olan diğer organlar arasındaki ilişkilerin 
de aynca düzenleneceğini bildiriyordu.

İşçi Denetimi Kararnamesi fabrika komitelerine tüm üretim sürecini gözetme, üretim normlarını 
saptama, üretim harcamalarını ve işletmenin ticari ilişkilerim denetleme yetkisini vermekteydi. 
Gerçekte ise resmî düzenlemeler geniş ölçüde kâğıt üzerinde kalmaktaydı. Fabrika komiteleri 
genellikle denetleme işlevini aşıyorlar ve işletmelerin tüm ilişkilerini ve yönetimini üstlenir bir 
konum ediniyorlardı. Bunu yaparken de, işletme düzeyini aşan ve ekonominin tümünü 
ilgilendiren boyutlar pek hesaba katılmıyordu. İşverenlerin Bolşevifeler’in belirlediği koşullarda 
işletmelerini çalıştırmayı ^kabul etmemeleri de bu süreci hızlandınyordu. Haziran 1918’de tüm 
sanayiin devletleştirilmesinden önce, fabrikaların büyük çoğunluğu işçilerin denetimine geçmiş 
durumdaydı.

İşçi Denetimi Kararnamesi özellikle sendikalar tarafından eleştirel bir gözle karşılandı. Tüm 
Rusya Sendikalar Merkez Komitesi sözcüsü Lozowskiy, kararnamenin temel eksikliğinin 
ekonominin planlı yönetimi ile ilişkinin kurulamaması olduğunu söylüyor ve bu kararnamenin 
toplumsal üretim süreci üzerindeki kontrolün yoğunlaştırılması yerine dağıtılması anlamına 
geldiğini söylüyordu. Gerçi bu kararname işçi denetiminin amacı olarak ekonominin planlı

KAMENEV, LEV BORİSOVİC 
(1 8 8 3 -1 9 3 Ö )

En eski Bolşevik önderlerden ve Lenin’in çol< yakın 
arkadaşı olan Kamenev, 22 Temmuz 1883'te Moskova’
da doğdu. Yahudi kökenli Kamenev’in gerçek soyadı 
Rosenfeld'di. 1901’de, T iflis ’te orta öğrenimini tamam
ladıktan sonra RSDİP’ye katılarak, profesyonel devrim
ciliğe başlayan Kamenev’in 1902'de, bir yıl kadar süren 
Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndekl öğrenimi, 
devrimci çalışmalara katıldığı gerekçesiyle tutuklanma
sından sonra bitti. 1903’de, partinin Bolşevik kanadına 
katıldı. 1907'deki üçüncü tutukianışından sonra, tekrar 
Avrupa'ya gitti ve bu dönemde Lenin'le yakın bir ilişki 
kurdu. Ocak 1914’de, Lenin tarafından Rusya'ya gönde
rilen Kamenev, Bolşevlkler'in temsilcisi olarak Duma'ya 
girdi. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'na katılmasını protes
to ettiğinden dolayı tutuklandı ve Kasım 1914'de Sibir
ya’ya sürüldü. 1917 Şubat Devrimi’nden sonra, genel 
aftan yararlanarak serbest kaldı ve Petersburg’s geri 
döndü. Nisan 1917'de Parti Merkez Komltesi'ne ve Pe
tersburg İ Ş Ç İ  ve Asker Sovyetl prezidyumu üyeliğine 
seçildi. ZInovyev'le birlikte. Geçici Hükümet’in koşullu 
olarak desteklenmesini savunarak, LenIn'In silahlı ayak
lanma çağrısını erken ve maceracı buldu. Ekim Devri
m i’nden sonra, Bolşevlkler'in  diğer sosyalist partilerle 
koalisyon oluşturmasını savundu. Bu sırada, Bolşevik 
partisinin İlk Politbürosu’na girdi ve Tüm Rusya Sovyet- 
lerl Merkez Yürütme Kom/tesf’nin ilk başkanı oldu.

1920'den 1925 ortasına kadar, Kamenev gücünün do- 
ruklarındaydı; Moskova Sovyetl başkanlığının yanısıra, 
partinin başta gelen beş önderinden biriydi. Aynca, Halk 
'Komiserleri başkan yardımcılığı ve Çalışma ve Savunma 
Konseyi başkanlığı yapıyordu. 1922'de, Lenin’in hasta
lığı sırasında, Troçki’ye karşı Stalin ve ZInovyev’le bir
likte Troyka'yı (üçlü yönetim) oluşturdu. Troçkl’nln et
kinliğinin azalması ile birlikte, Stalin’le Kamenev ve Zi
novyev arasındaki çelişkilerin öne çıkmasına yol açtı; 
Kamenev 1925'te, Moskova Sovyet! başkanlığından ve 
Halk Komiserleri Sovyeti başkan yardımcılığı görevle^ 
rlnden, Stalln tarafından uzaklaştınIdı.Kamenev 1926'da, 
bu kez Troçki ve ZInovyev’le birlikte Stalin'e karşı mu
halefet başlattı. Bu nedenle, Ekim’de Polltbüro’dan, Ka- 
sım’da Merkez Komite'den çıkarıldı. 1926-1927 arası, 
Ticaret Komiserliği ve Lenin Enstitüsü müdürlüğü ve 
İtalya büyükelçiliği görevlerini sürdürdü. 1927'de, (daha 
sonra üç kez çıkanlacağı -1927,1932 ve 1934-) partiden 
ilk çıkanlışmı yaşadı. Öz eleştirisini yaparak partiye geri 
döndü. 1932'de geçici olarak çıkarılışından sonra, Sta
lin ’e yakın parti önderlerinden Sergey Kirov'un 1934’de 
öldürülüşünde payı olduğu öne sürülerek, partiden ke
sin olarak çıkanidı ve 1935’de 5 yıl hapis cezasına çaptı- 
nldı. 1936’de yeniden yargılandı ve Troçkl'yle birlikte 
yalnızca Kirov'u değil, Stalln ve diğer parti önderlerini 
öldürmeyi planladığı suçlamasıyla,!kurşuna dizdirildi.



Sosyalizm

1920’ler boyunca sinöma ve afiş, sanatçıların 
toplumsal hayatın dönüştürülmesine katılabilmelerinin 
başlıca araçlarından biri oldu. En başarılı sanatçılar 

enerjilerinin büyük bir bölümünü afişler için yeni 
teknikler geliştirmeye ayırdılar. Örneğin aşağıdaki, 

Lilya Brik ve Vitsli Jemçuşni'nin yönettiği Cam Göz 
(1928) filminin afişini yapan Nikolay Prusakov özellikle 

fotomontaj tekniğinden yararlanması ile ünlüydü. En 
alttaki, E. A. Dupont’un filmi Molin Rouge’un (1928) 

afişini yapan Sternberg kardeşler ise Aleksandr 
Rodçenko ile birlikte dönemin en ünlü afiş 

sanatçılarıydı. Sağdaki afiş ise bilinmeyen bir 
sanatçının Aieksander Zarhi ile Yosif Harzi’nin 

yönettiği Yüze Çarpan Rüzgâr (1930) filmi için yaptığı 
afiş. Genç bir komünistin kendi cemaatindeki 

geleneksel hayat tarzına karşı mücadelesini anlatan 
bu film, "Leningrad Film Fabrikasındaki bir komsomoi 

alayı tarafından yapılmıştır" diye tanıtılmış.
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yönetimini gösteriyorsa da fabrikalann işçi komitelerinin denetimine geçmesi, ekonominin 
küçük birimler halinde bölünmesi tehlikesini beraberinde getiriyordu. Öte yandan bu durum 
işletme düzeyinde yer yer grup mülkiyeti eğilimini güçlendirmekte, grup çıkarlannm genel 
çıkara karşı bağımsızlaşması sorununu da doğurmaktaydı.

Bolşevikler ekonomideki bu parçalanmaya Aralık 1917’de kurulan Yüksek Ekonomi Konseyi ve 
sendikalann yardımı ile karşı koymaya çalıştılar. Ocak 1918’de yapılan 1. Tüm Rusya 
Sendikalar Kongresi’nde işyeri komitelerinin alt kademe birimleri olarak sendikalara 
bağlanmalan kararlaştınidı. Böylelikle işçi sınıfım temsil işlevini doğrudan sendikalar üsdenmiş 
oldu. Bu kongrede sendikalann sosyalist bir düzendeki rolleri de tanımlandı. Buna göre 
sendikalar proletaryanın sınıf örgütü olarak üretimin örgütlenmesi ve ülkenin üretici güçlerinin 
geliştirilmesi temel görevini üstlenecekler ve sosyalist düzenin gelişmesi ile birlikte sosyalist 
devletin organlan haline dönüşeceklerdi.

28 Mart 1918’de Troçki yeni Savaş Bakanı olarak gelecekteki uygulamaların çizgilerini açıkça 
belirtti. Buna göre Sovyet rejiminin isterleri, çalışma, disiplin ve düzenin sağlanması gereğini 
ön plana çıkanyordu. Lenin de 1918’de yazdığı Sovyet İktidannın Acil Görevleri adlı broşürde 
gündemin “mallann üretiminin ve bölüşümünün hesaplanması ve denetlenmesi sisteminin 
kurulması” olduğunu söylüyordu. Bu ise “burjuva” memurlar, teknisyenler ve yöneticiler 
olmaksızın mümkün değildi. İşçiler emeğin verimliliğinin yükseltilmesi için çaba göstermeli, 
üretim artışı için yanşmalı ve çalışma disiplinine uymalıydılar. Bu ise tek elden yönetimi 
zorunlu kılıyordu. Lenin bunun bir uzlaşma, Paris Komûnü’nün ve proletarya iktidannın 
ilkelerinden bir uzaklaşma olduğunu kabul ediyor, ancak sorunu tarih boyutu içinde 
değerlendiriyordu. Ona göre “devlet kapitalizmi” Rusya için büyük bir adımdı. Lenin kapitalist 
işletme yönetimi teknikleri ve milyonlarca insanı, üretim ve bölüşüm normlanna uymasını 
sağlayacak devlet örgütü olmaksızın, sosyalizmin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını 
belirtmekteydi.

Tek Kişi Yönetimi

Lenin sorunu bütün katılığı ile ortaya koyuyor ve sosyalizmin kuruluşunun halkın çalışma 
yöneticilerinin tek iradesine kayıtsız şartsız boyun eğmesini gerektirdiğini ifade ediyordu. 
Lenin’e göre “ideal disiplin ve sınıf bilincinin yokluğu halinde tek bir iradeye kayıtsız şartsız 
tabiyet, büyük ölçekli makine sanayii modeli üzerine kurulu süreçlerin başansı için mutlak 
bir zorunluluk”tu. Lenin’in savunduğu ekonomide “tek kişinin yönetimi” ilkesi hiç kuşkusuz 
çoğu kez komünist olmayan “burjuva uzman”lann yönetici ve tek yetkili olmaları sonucunu 
verecekti. Bu olasılık pek çok işçi, sendikacı ve yerel ekonomi komiteleri yöneticilerini 
rahatsız ediyordu.

1919’dan itibaren Lenin ekonomik etkinliğin arttıniması zorunluluğundan harelcede tek kişinin 
yönetimi konusundaki kampanyasını hızlandırdı. O tarihte ekonominin yönetiminde geçerli 
olan sistem sendikalara da söz hakkı tanıyan ve kolektif bir yönetimle tek kişinin yönetimi 
ilkesini bağdaştırmaya çalışan bir uzlaşmayı temsil ediyordu. Ne var ki bu uygulama umulan 
başanh sonuçlara ulaşılması için yeterli olmamıştı. Ancak Sendikalar başka bir rota



Ulusların K endi 
K adeHerini Tayin H a k k ı

Tarihsel maddeciliğin kurucularının milliyetçilikle iliş
kileri daima sorunlu olmuştu. 1848’de İtalyan, Macar 
ve Leh miUiyetçiUği hareketlerini temkinli bir biçimde 
de olsa, desteklerken Avusturya-Macaristan İmparator
luğu'nda yaşayan Güney Slavların milliyetçi (Pan-Slavcı) 
hareketini karşı-devrimci bularak mahkum etmişlerdi. 
Görünürdeki bu çelişkiyi açıklamak için, Hegel’den eleş
tirmeden devraldıkları bir ayrıma, “ tarihsel halklar"la 
"tarihsiz”  olanlar arasındaki ayrıma başvurdular. Bu 
ayrım demokratik ve merkezî bir hukuk devleti kurmaya 
yönelen, üretici güçleri geliştirmepblansiyelleri yüksek 
hareketlerle, daha ziyade pre-kapitalist ilişkilerin çözül
mesine bir tepki olarak doğmuş milliyetçilikler arasında
ki aynma tekabül ediyordu. Gerçi Marx’in farklı milletler 
arasındaki ilişki konusunda Kapital’öe aldığı tavır çok 
daha netti: “ Başka bir milleti baskı altında tutan bir 
millet kendi zincirlerini yaratmış olur”  diyordu. Engels 
Güney Slav milliyetçiliği konusundaki görüşlerini değiş
tirdiyse de, “ tarihsel/tarihsiz halklar”  ayrımını hayatının 
sonuna kadar kullanmaya devam etti.

İdealist içeriğinin yanısıra, bütün dünya halklarının 
aynı tarihe tâbt kılındığı emeperyaiizm koşullarında, po
litika üretiminin önünde hatırı sayılır bir engel oluşturan 
bu aynmı II. Enternasyonal devraldı. Gerçi 1896'da mil
letlerin “ tam özerklik ve kendi kaderini tayin hakkı”  
kabul edilmişti ama bunun pratik/politik anlamı muğlak 
bırakılmıştı. Örneğin Rosa Luxemburg ayı yıl bağımsız 
bir Polonya Devleti’nin kurulmasını bir “ ütopya”  olarak 
nitelendirerek Leh milliyetçiliğine karşı çıkmış ve 1908’de 
yazdığı, “ Milliyetler Sorunu ve Özerklik”  yazısında bu 
tavnnı genelleştirerek "Sınıflara dayalı toplumlarda, tür
deş bir toplumsal ve siyasal bütün olarak millet mevcut 
değildir. (...) En güçlü maddi ilişkiden en hassas manevi 
olanına kadar, mülk sahibi sınıflarla kendi bilincine var
mış proletaryanın birlikte, ayrışmamış bir milli bütün 
olarak aynı tavn alacağı tek bir toplumsal arena yoktur”  
diye yazıyordu.

Polonya örneğinde karşı çıkmakla birlikte milliyetler 
sorunu Kautsky’nin, Rosa Luxemburg'la ilkesel düzey
de fikir birliği halinde olduğu nadir konulardan biriydi. 
Milli dillerin bile yerlerini Londra, Paris, New York, Ber
lin gibi dünya iletişim, merkezlerinde konuşulan dillere 
bırakacağını öngören Kautsky'nin bu entemasyonalist 
perspektifi, emperyalizmin yarattığı güç ilişkilerinin sos
yalist bir platformda yeniden üretilmesi tehlikesine kar
şı son derecede duyarsızdı. Bu entemasyonalist muta
bakata karşı ilk tepki çok-uluslu Avusturya-Macaristan 
İmparatoriuğu Marksisti Otto Bauer’den geldi. Bauer 
“ Milliyetler Sorunu ve Demokrasi” de tarihsel olarak ku
rulmuş insan toplulukları olarak milletlerin, sınıf karşıtlı- 
lıklarının yanısıra bir "kader ve karakter ortaklığı”  da 
İçerdiğini öne sürüyordu. “ Milliyetçliğin kendi zeminin
de yenilgiye uğratılması”  gerektiğini vurgulayan Bau- 
er’in savlan pratik/politik düzeyde milliyetçi bir örgüt
lenme tam  önermeye yönelik değildi. Aksine Bauer’ in 
“ kendi kaderini tayin hakkı” nın politik bağımsızlık ya 
da federasyon değil, “ milli ve kültürel özerklik” .olarak 
gerçekleşeceğini, öngörüyordu. Yİne de, Bauer’ in ken
di temkinliliğine karşın, tutku ve hırsların yükselmeye 
başladığı I. Dünya Savaşı öncesi koşullarında Bauer'in 
kitabının miliyetçi bir vurgu taşıyormuşcasına okunması 
kaçınılmazdı. Örneğin Rus İmparatortuğu'ndaki Yahudi 
işçileri temsil etme iddiasında olan Bund, RSDİP içinde 
özerk olarak örgütlenme talebini gerekçelendirmek için 
Bauer’in “ milli kültürel özerklik”  tezlerinden yararianı- 
yordu.

Bolşevikler’in milliyetçilik hakktndaki tartışmalara ka
tılması böyle bir ortamda gerçekleşti. İlk tepki Stalin

tarafından yazılan, ancak yalnızca kendininkileri değil 
Lenin dahil bütün Bolşevik önderiiğin görüşlerini yansı
tan Milliyet Sorunu ve Sosyal Demokrasi aracılığıyla 
verildi. Stalin, millet tanımında Bauer’ in işaret ettiği 
"kü ltür ortaklığı”  ve “ psikolojik bünye”  gibi unsurlara 
yer vermekle birlikte, Bauer’ i hem hedef olarak siyasal 
t>ağımsızlık yerine miiii-kültürei özerkliği benimsediği için, 
hem de kışkırttığı milliyetçi yönelimlerden ötürü eleştiri
yordu. Ama Bolşevikler, Bauer’in m illiyetçiliğini olduğu 
kadar Rosa Luxemburg ve Kautsky’nin saf enternasyo- 
nalist perspektiflerini de eleştiriyoriardı. Bu perspektif, 
Bernstein’ in elinde “ sosyalist bir sömürge siyaseti” nin 
benimsenmesi gerekliliğine kadar vardmhyordu. Buna 
karşı, Lenin sömürge siyasetine koşulsuz olarak karşı 
çıkılması ve tâbi milletlerin aynima ve bağımsızlık hakkı
nın koşulsuz olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgula
dı. Ancak bu hakkın koşulsuz olarak kabul edilmesi, 
her somut durumda ayrılık ve siyasal Ijağımsızlığın ter
cih edilir çözüm olacağı anlamına gelmiyordu. Örneğin 
PolonyalI bir sosyal demokrat olarak Rosa Luxemburg, 
bağımsız bir Polonya Devleti’nin Leh proletaryası bakı
mından en tercih edilir çözüm olmayacağını söylerken 
hakh olabilirdi; hatası, buradan hareketle genel olarak 
milletlerin kendi kaderini tayin hakkını sorgulaması idi. 
1916’da Lenin bir kere daha ayrılma ve bağımsızlık hak
kı ile somut bir durumda aynima talebi arasındaki farkın 
önemini vurguladıktan sonra, “ genel bir kural olarak ezen 
milletlerin sosyal demokratlarının ayrılma özgüriüğün- 
de, ezilen milletlerinkilerinse birleşme özgüriüğünde ıs- 
rariı olmaları gerektiği” ni öne sürdü.

RUS İMPARATORLUĞUNDAN SONRA MİLLİYETLER 
SORUNU

Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevikler, milliyetler so
runu ile üç farklı cephede karşı karşıya kaldılar. Batı’da 
Rus İmparatoriuğu'na göreli olarak geç tarihlerde dahil 
edilmiş ve ilişkileri sorunlu olagelmiş, Polonya, Finlan
diya, Letonya, Litvanya ve Estonya vardı. Bunların ba
ğımsızlığı hemen tanındı ve Polonya’da bir burjuva cum
huriyeti, Letonya, Litvanya ve Estonya’da ise sovyet 
cumhuriyetleri kuruldu. Ancak bunlar, maruz kaldıkları 
Alman işgali sonuncunda yıkıldılar ve işgalden sonra 
da, buralarda da burjuva cumhuriyetleri kuruldu. Finlan
diya ise Bolşevikler’!, bir yandan milletlerin kendi kade
rini tayin hakkına diğer yandan entemasyonalist daya
nışmaya-olan inançlarından ötürü, zoriu bir açmazla 
karşı karşıya bıraktı. Finlandiya’da aynı zamanda hem 
ideolojik tercihi milliyetçilikten yana güçlü bir ticaret bur
juvazisi, hem de hatırı sayılır bir işçi hareketi ve onun 
örgütlü ifadesi olan bir Marksist parti vardı. Bu koşullar
da Bolşevik hükümeti aynı anda hem burjuva hükümeti
nin bağımsızlığını ve meşmiyetini tanımak, hem de ona 
karşı bir ayaklanma başlatmış olan Fin Sosyal Demokrat 
Partisi’ne maddi ve manevî destek vermek gibi tuhaf 
bir durumda kaldı. Hatta, o kadar ki 1 Mart 1918’de 
RSFSR ile Fin Sosyalist İşçi Cumhuriyeti arasında bir 
anlaşma imzalanınca, Bolşevikler Finlandiya’yı temsil 
etme iddiasında olan iki farklı hükümeti birden tanımış 
oldular. Ancak Bolşevik desteğine karşın, Finlandiya’
daki iç savaş, burjuva hükümetinin çağırdığı Alman as- 
kerierinin de yardımıyla kanlı bir biçimde tMitınIdı. Milli
yetçilik somnu ile karşı karşıya kalınan ikinci cephe, 
Baltık Devletleri, Finlandiya ve Polonya’ya kıyasla çok 
daha önceden Rus İmparatorluğu’na katılmış, Ukrayna 
ve Beyaz Rusya {Byelo ftusya) idi. Buraların Slav halkla
rı hem etnik ve dilsel bakımlardan Ruslara çok daha 
yakındı, hem de iktisadi hayatlan neredeyse tamamen 
Rusya’nınkiyle içiçe geçmişti. Örneğin daha Ekim Devri
mi’nden önce “ Rus Devleti’nden ayrılmadan”  ilan edil
miş özerk Ukrayna Cumhuriyeti Kasım 1917’de demir
yolu işçilerinin ücretlerini ödeyebilmek için Petrograd’- 
daki Merkez Bankası’na başvurdu. Bu tür taleplerin kar
şılanamaması, genel olarak iç savaş koşullarının iki yöre 
arasındaki iktisadi ilişkiyi sekteye uğratması ve özellikle 
başta Fransız olmak üzere yabancı kışkırtması, aynlıkçı 
Ukrayna milliyetçiliğine hız kazandırdı ve Ocak 1918’de 
Ukrayna’nın bağımsızlığı ilan edildi. Ama ayrılıkçı m illi

yetçilik hiçbir zaman Ukrayna’da geniş bir yerel destek 
görmedi. Ukrayna’daki anti-bolşevik muhalefetin asıl 
ağıriiğını, kısa zamanda müdahaleci güçlerden ve beyaz 
ordulardan ayırdedilmez hale gelen milli burjuvazi değil, 
anarşist eğilimli Nestor Mahno’nun köylü çeteleri oluştu
ruyordu. Şubat 1920'de bütün önemli şehirler bir yıl 
önce ilan edilen Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriye- 
t i ’nin kontrolüne girdiyse de, kırda Mahno’nun silahlı 
muhalefeti Ağustos 1921 ’e kadar sürdü. Milliyetçi burju
vazinin son derecede cılız olduğu Beyaz Rusya’da ise 
daha 1917’nin sonunda burjuva hükümeti devrilmiş, ye
rine bir Halk Komiserleri Konseyi kurulmuştu. Ancak 
iki ay sonra yöreyi işgal eden Alman biriikleri bu konseyi 
lağvederek yerine kukla l>ir kükümet geçirdi. Alman 
yenilgisinden sonra ilan edilen Beyaz Rusya Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti de bir süre için, bu sefer Polonya 
askerleri tarafından işgal edildiyse de, ciddi bir yerel 
muhalefetle karşılaşmadan önce RSFSC’ye sonra 
SSCB’ye katıldı.

DOĞU HALKLARI

1920’nin sonunda, ister Batı cephesinde olduğu gibi 
aynlık temelinde olsun, ister Ukrayna ve Beyaz Rusya’
da olduğu gibi ittifak temelinde, milliyetler sorunun çö
zümü yakın gibi görünüyordu. Oysa aynı yıl Bakü’de 
toplanan Doğu Halkları Kurultayı, o güne kadar göreli 
olarak daha az sorun yaratmış olan Doğu’daki milliyetler 
arası ilişkilerin alevlenmek üzere olduğunun işaretiydi.

1921'de verilen rakamlara göre, ayrılan Batı bölgele
rinden sonra, eski Rus İmparatoriuğu sınırian içinde 
kalan 140 milyonluk nüfusun yaklaşık 30 milyonunu 
Öztıekler, Tatarlar, Azeriler, çeşitli Altay dilleri konuşan 
diğer küçük gruplar ve Gürcüler gibi Kafkas yöresi kül- 
türierine mensup kişiler oluşturuyordu. Devrim’den he
men sonra Stalin’in üstlendiği Milliyetler Halk Komiser- 
liğ i’nin (Narkomnac) çalışmalarında Doğu halklan baş
langıçtan tieri ayncalıklı bir yer tutuyor, komiseriik yal
nızca “ m illiyetler”  değil, aynı zamanda “ sömürgeler”  
sorunu ile ilişkilendiriliyordu. Doğu Haiklan’na atfedilen 
bu özel önem, ilk ifadesini Kasım 1917’de “ Rusya ve 
Doğu’nun Müslüman Çalışanlanna”  t>aşlıklı duyumda 
buldu. Burada bütün doğu halklarına kendi milli hayatla
rını mutlak bir özgüriük içinde biçimlendirebilecekleri, 
özgürce ibadet edebilecekleri vaad ediliyor ve Ekim 
Devrimi’ne sahip çıkmalan isteniyordu. Ancak, çoğu
nun, hayatlarının büyük bir bölümünü Slav Rusya ve 
Avmpa’da geçirmiş olan Bolşevikler’in sandığının aksi
ne Doğu’nun Müslüman halklan türdeş bir bütün oluş
turmuyordu. Ömeğin Rus İmparatoriuğu’na ancak 
1870’de dahil edilmiş olan 12 milyonluk Türkistan’da 
nüfusun büyük bir çoğunluğu geçimlik tanmla uğraşan 
küçük köylülerden oluşuyordu .Kapitalist ilişkiler sade
ce pamuk tanmına geçilen bölgelere nüfus etmişti. Rus 
mevcudiyetinin büyük ölçüde Taşkent’te yoğunlaşmış 
ve çoğunluğu idari görevlerie gelmiş ya da demiryolu 
işçisi olan 500 liin kişiyle sınıriı olduğu Türkistan, Rus 
İmparatoriuğu’nda kolonyal bir yapının en bariz olarak 
görüldüğü bölgelerden biriydi. Burada daha Eylül 
1917’de Geçici Hükümet’in temsilcileri (Bolşevikler’m 
kontrolünde olmayan) bir sovyetik dart>e ile devrilmişti. 
Kasım 1917’de Taşkent Sovyetler kongresi, aldığı bir 
kararla bütün devlet görevlerini yerel Müslümanlara ya
sakladı. Buna tepki olarak Fergana’da “ Demokratik Rus 
Cumhuriyeti’ne federatif ilişkilerte bağlı özerk bir Türkistan” 
ilan edildiyse de, kanlı bir iç savaşla bastınidı. Bütün 
bu olaylarda Bolşevikler'in  etkisi yok denecek kadar 
azdı. Türkistan’daki ilk Bolşevik Parti Kongresi ancak 
Haziran 1918’de ve aralannda komünist bir papaz, Rus 
bir polis komiseri ve topraklarında Kazak avları düzenle
yen bir kulak'm  da bulunduğu 40 delegeyle toplanabildi. 
Ural’ lardaki Kazak ayaklanmasından ötürü RKP(B) ile 
de laşağı yukan hiçbir ilişkisi olmayan' bu parti, hem 
karşı-devrimci bir güç olarak gördüğü köylülükle ittifakı 
reddediyor, hem de “ Büyük Rus Şovenizmi” ni körüklü
yordu.

a o n
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1919’da Kazak ayaklanmasının bastıniması ulaşımı 
mümkün hale getirir getirmez. Merkez Komite Türkis
tan'a başlıca işlevi yerel halkın Bolşevik partiye çekil
mesini teşvik etmek olan bir delegasyon gönderdi. 
1921'de toplanan Komünist Parti 10. Kongresi, delegas
yon üyelerinden Safarov’un ısrarıyla ilk kez “ Büyük 
Rus Şovenizmi” nl resmen kınayan bir karan kabul etti. 
Nisan 1921’de de Türkistan Sovyet Sosyalist Cumhuri
yeti ilan edildi. Cumhuriyet’in egemenliğinin “ İşçi, Köy
lü, Dehkan Sovyetleri Kongresi”  aracılığıyla ifa edilece
ğini karara bağladı. Yöredeki Müslüman köylüler olan deh- 
kanlann açıkça belirtilmesi, yerel halkı yeni yönetimle 
kaynaştırma iradesini yansıtıyordu. Ancak bu noktada 
da yöre, Enver Paşa’nın Basmacı çetelerinin başında 
giriştiği macerayla çalkalanmaya başladı. 1921 sonba- 
hannda başlayan ayaklanma 4 Ağustos 1922’de Enver 
Paşa’nın da öldüğü bir savaşla sona erdi. Politik hayatı 
son derecede az gelişmiş olan Türkistan’da komüniz
min yerel kökleri yok denecek kadar cılızdı ve zaten 
zayıf olan milliyetçi hareketlerle Bolşevik yönetim arasın
da çıkan çatışmalar büyük ölçüde askeri ve idari yön
temlerle çözüldü. Oysa Don ve Volga arasında, dağınık 
bir biçimde yaşayan Tatarlarla Bolşevik yönetimin ilişki
si zorlu bir ideolojik mücadeleye dönüştü. 16. yüzyıldan 
beri Ruslarla içiçe yaşayan bu Müslüman halk içinde 
iktisadi egemenlik 18. yüzyıldan sonra toprak sahiple
rinden ticaret burjuvazisine geçmiş; 19. yüzyılın sonun
da ise İslamiyet’ i modernize etmek isteyen “ ıslahatçı”  
bir akımın ortaya çıkmasıyla da entelektüel ve politik 
hayat canlanmıştı. İmparatorluk devlet aygıtınUa görev 
alan, yeni okullarda eğitilmiş entelejansiya öncülüğünü 
ettiği bu akım, önemli ölçüde anti-emperyalist öğeler 
de banndınyordu. Şubat Devrimi patlak verdiğinde, Müs
lüman Tatarlann politik örgütleri başlıca iki büyük cep
he etrafında toplanmışlardı. Duma’ya seçilen ve milli 
burjuvaziyi temsil eden milletvekilleri “ Rusya Müslü- 
manian Geçici Merkez Bürosu”  adında bir siyasal kuru
luş oluşturdular. Teker teker her biri Kadetler'in  siyasal 
platformunda seçilmiş olduklan halde. Geçici Merkez 
Büro çok daha soldaydı. Diğer yandan aydınlann daha 
radikal kanadı ise, Kazan’da Molla-Nur Vahitov ve Sul
tan Galiyev'in önderliğinde Müslüman Sosyalist Komite 
adı altında bir örgüt oluşturdular. Komite’nin üyeleri 
ideolojik bakımdan çok heterojen olmakla birlikte, be
nimsenen pozisyonlar giderek 5o/şeWk/er’ inkine yakla
şıyordu. Ekim Devrimi’nden sonra Sultan Galiyev Bolşe- 
vlkler’e katılmakla kalmadı, Bolşevik yönetimine karşı 
başlatılan silahlı milliyetçi ayaklanmanın bastınimasına 
önayak oldu ve Narkomnac’m bünyesinde oluşturulmuş 
İç Rusya İçin Müslüman Merkez Komiserliği’nde de ça

lışmaya başladı. Ancak Sultan Galiyev’ in doğu halklan 
üzerindeki görüşleri daha bu zamandan Komintem  ve 
Bolşevik öndertiğinkinden önemli ölçüde aynlıyordu. 
Sultan Galiyev, Müslüman doğu toplumlannda bir prole
taryanın henüz gelişmemiş olduğu gözleminden hare
ketle, radikal burjuvazinin devrim süreci içinde çok da
ha ağıriıklı b ir rol oynayacağını öngörmekle kalmıyor, 
“ Müslüman toplumun hemen tüm sınıflan bir zamanlar 
sömürgeciler tarafından fark gözetilmeden ezildiği için, 
sömürgeleştirilmiş tüm Müslüman halklannın proleter ola
rak anılmalan”  gerektiğini öne sürüyordu. Dünya devri
minin gerçekleşmesi için Almanya’dan bir devrim bekle
yen Boişevikler’i eleştiren Sultan Galiyev Batı’daki dev
rimin başlangıcının da “ kaçınılmaz olan dünya ölçüsün
deki sömürgeler devrimi”  olacağını iddia ediyordu. “ Sö
mürgeleşmiş ülkelerin bu dev planı gerçekleştirmeye 
hazır olmalan için, komünist ama III. Enternasyonal’den 
ayn, hatta öncekiler gibi sanayi toplumlannın temsilcile
riyle dolu olan bu örgüte karşı bir ‘Sömürgeler Enter- 
nasyonali’nde birleşmeleri gereklidir". Sultan Galiyev’- 
le Bolşevik önderiik arasındaki enternasyonal devrim 
perspektifi hakkındaki bu fik ir aynlığı, iç politikaya da 
yansımakta gecikmedi. Sultan Galiyev, doğu halklannın 
kendilerinden beklenen devrimci işlevi yerine getirme
leri ve komünizmi dünyaya yayabilmeleri için, dev bir 
Turan içinde örgütlenmeleri gerektiğini düşünüyordu. 
23 Mart 1918’de onun istekleri doğrultusunda ve yerel 
Rus örgütlerin direnişlerine karşın bir Rus Sovyet Sos
yalist Federasyonu Tatar-Başkır Cumhuriyeti ilan edildi. 
Ancak iç savaş dolayısıyla fiiliyat kazanamayan bu dev
let topraklannda 23 Mart 1919’da bir Başkır, Sovyet 
Cumhuriyeti kuruldu. Yine aynı sırada toplanan 8. Parti 
Kongre’sinde ulusal komünist örgütlerin özerklikleri kal- 
dınldı. "Rusya Komünist Partisi (Bolşevik) 8. Kongresi, 
merkezileştirilmiş tek bir Merkez Komitesine bağlı. Parti 
çalışmalannı tüm ülke topraklan üzerinde tek elden yö
neten bir Komünist Parti’nin variiğını çok önemli sayar.”

Ancak bu kararlar iç savaş koşullanna bağlı geçici 
bir politika değişikliğinin ürünüydü ve Sultan Galiyev'in 
Müslüman yörelerdeki komsomollan kendi görüşleri doğ
rultusunda örgütlemesini engellemedi. Ancak kendisi 
içten bir komünist olmakla biriikte, örgütledikleri unsur
lar arasında koyu milliyetçi ve anti-Boişevik unsurlar 
da vardı. Örneğin yakın arkadaşı ve kısa bir süre Başkır 
Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı yapmış Validov (daha 
sonra Zeki Velidi Togan), çok geçmeden Orta Asya'ya 
geçerek Basmacı ayaklanmasına katıldı. Türkistan'la 
Volga-Don havzası arasında kurulan bu tür bağlantılar, 
giderek “ Sultangaliyevizm”  diye anılan görüşlerin ge

rek partide, gerekse toplum içinde giderek yaygınlaş
masına yolaçıyordu.

Milliyetler sorunu hakkında böylesine farklı görüşlerin 
bir arada varolabildiği bu çoğulcu yapı bakımından dö
nüm noktası 1922 yılı oldu. Ağustos ayında Stalin’ in 
taslağını hazıriadığı bir karar tasansına göre, RSFSC’nin 
devlet organlan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Gürcistan, Azer
baycan ve Ermenistan hükümetlerinin başlıca işlevlerini 
devralacaktı. LenIn’In müdahalesine rağmen 12. Parti 
Kongresi’nde milliyetler sorunu büyük ölçüde Stalin’in 
istekleri doğrultusunda çözüldü, karara muhalefet eden 
Gürcü önderier Gürcistan’dan sürüldü. Olay yalnızca 
Transkafkasya’yı ilgilendiren münferit bir olay değildi. 
1923 yılında Sultan Galiyev önce tutuklandı sonra parti’- 
den ihraç edilerek Gürcistan’a sürüldü. Ancak 1924’te 
yeniden tutuklandı, 8 ay hapis yattı, “ devrime yaptığı 
hizmetlerden ötürü”  serbest bırakıldı ve 1929’a kadar 
Moskova’da yaşadı.

Gürcistan’ın da içinde yer aldığı Transkafkasya bölge
si, milliyetler sorununun en çetrefil ve kanlı biçimde 
yaşandığı bölge olmuştu. Bölge gerek etnik kompozis
yonu gerekse iktisadi yapısı bakımından son derecede 
karmaşıktı. Bakü’de gelişkin sanayi ve petrol yataklan- 
nın cezbettiği son derece kozmopolit ve bilinçli bir pro
leter nüfusu yaşıyordu. Azert>aycan ve Dağıstan’daki 
göçebe ve özellikle hayvancı kabileler arasında gele
neksel sünni/şii çatışması etkililiğini sürdürüyordu. Bu
rada “ Müftü”  ünvanını alan Molla Gotsinskiy’nin önder
liğinde, daha başından anti-BolşevIk olan yegâne büyük 
hareket 1920’nin sonuna kadar direnebildl. Diğer yan
dan, Gence, Batum ve Tiflis gibi şehirierde yaşayan 
ve kültürel bakımdan İstanbul’un çekim alanında olan 
Azeristan’ın m illi burjuvazisi Ermenistan’ınkiyle rekabet 
halindeydi. Beklenebileceği gibi. Ekim Devrimi’ni izle
yen aylarda Bolşevik hakimiyeti yalnızca Bakü’de ve 
orada da kanlı bir sokak savaşından sonra kurulabildi. 
T iflis ’te kurulan Transkafkasya Komiserliği ise Menşe
vik kontrolündeydi. Sözkonusu komiseriik, OsmanlI iş
gali tehlikesine karşı ancak bir ay yaşayabilen bağımsız 
bir Transkafkasya Federasyonu ilan ettiyse de. Fede
rasyon kısa zamanda dağıldı ve Azerbaycan, Ermenis
tan ve kısmen de Gürcistan Alman ve Oşmanlı birlikleri 
tarafından 1918 yazında işgal edildi. İşgal altında kuru
lan hükümetler ciddi bir yerel destekten yoksundu ve 
1920’de işgalci (bu sefer İngiliz) biriiklerin çekilmesin
den sonra Bakü’de başlayan bir ayaklanmayla kolayca 
devrildiler. Bütün bu olaylar sırasında, yerel Marksist 
sosyal-demokrat partisi en güçlü olan Gürcistan’daki 
Menşevik hükümet 1921’ye kadar ayakta kalabildi. Bu 
tarihte Gürcü ve Rus Bolşevikler biriikte sının geçerek 
burada bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurdular. Le- 
nin'in Gürcü sorunuyla ilgilenmesi de bu dönemden 
başladı. Onun ısranyla yalnızca Gürcistan aydınlan ve 
küçük esnafına taviz verilmekle kalınmadı, Menşevikler 
için de genel bir af ilan edildi. Ancak bütün bunlar 
daha sonra yerel Bolşevikierle, Rus ve Ruslaşmış Bolşe
vikler arasında çıkan çatışmayı önleyemedi. Gürcistan 
Komünist Partisi (Bolşevik) “ m illiyetçi”  diye anılan sap
madan anndınlan ilk yerel parti oldu.

İhracından sonra Sultan Galiyev, Moskova'da Doğu 
Sosyalist Partisi'nin çekirdeği olarak düşündüğü bir giz
li örgüt kurdu. Gerek Tatar gerekse Türiâstan Komünist 
Partisi içinde hatın sayılır bir desteğe sahip olmaya de
vam ediyordu. 1923-28 arasındaki Rusya'daki parti içi 
çekişmeler boyunca, diğer Cumhuriyetler’deki parti ör
gütlerinde, Sultan Galiyev’in laaliyetleri aktif ve pasif 
destek gördü. Ancak 1929'da Sultan Galiyev tekrar tu
tuklandı ve 10 yıl bir çalışma kampında çalışmaya mah
kum edildi. Bunu bütün yerel parti örgütlerindeki 
“ Sultangaliyevist”  eğilimin tasfiyesi ve partinin Rusiaş- 
tınlması izledi. Bütün SSCB’deki devlet aygıtı bu şekilde 
merkeze tâbi kılındıktan sonra, 1936 Anayasası Türkis
tan’ı yerel etnik ve kültürel özellikleri çok daha gözeten 
bir biçimde, Özbekistan, Tacikistan, Türkistan ve Kırgı
zistan olmak üzere dörde böldü.



izlemekteydiler. Tüm Rusya Sendikalar Birliği’nin  1919’da yapılan 2. Kongresi’nde sendikalann 
ekonomik yaşamda aktif rol alarak üretimin denetlenmesinden üretimin örgütlenmesi 
aşamasına geçtikleri ileri sürülüyor ve Sovyet yönetiminin her alanında doğrudan rol alarak 
geniş işçi kitlelerinin yalnız üretim değil, devlet yönetiminin her kademesinde görev almalannı 
sağlama ödevini üstlenmek zorunda olduklan belirtiliyordu. Sendikalar daha sonra 1920’deki 3. 
Kongre’de de ortaya koyacakları bu görüşlerini 1919’da yapılan 8. Parti Kongresi’nde kabul 
edilen programa dayandınyorlardı. Gerçekten de bu kongrede kabul edilen parti programında 
toplumsallaştınimış sanayiin örgütlenmesinin ilk planda sendikalara dayandıniması gerektiği 
belirtilmekteydi.

Lenin’in partiyi ve sendikalan kendi görüşlerine ikna etme çabalan önemli bir muhalefetle 
karşılandı. Pek çok parti ve sendika toplantısında karşı görüşler ağırlık kazandı. Muhalefetin 
başını Merkez Komite üyesi etkili sendikacı Tomskiy, Metal İşçileri Sendikası başkanı 
Şliyapnikov ve kendilerine Demokratik Merkeziyetçiler diyen bir grup aydın çekiyordu.

Özellikle Troçki tarafından ortaya atılan “çalışmanın askerileştirilmesi” görüşüne karşı çıkan 
Demokratik Merkeziyetçiler komünist iktisatçı Ossinskiy çevresinde sunduklan Kolektif Yönetim 
ve Tek Kişinin Yönetimi Üzerine Tezler’inde her iki ilkenin de “teknik” olarak birbirlerine 
üstünlüğünün mudak anlamda savunulamayacağını, ancak kolektif yönetimin “siyasal ve 
toplumsal üstünlüğü” nedeniyle bürokratikleşmeye karşı önemli bir araç ve demokratik 
merkeziyetçiliğin gerekh bir ilkesi olarak korunması gerektiğini ileri sürüyorlardı.

Yine de Lenin Mart 1920’de toplanan 9. Parti Kongresi’nde kesin bir haşan kazandı.
Kongre’nin “işçilerin burjuva uzmanlardan en sorumlu mevkilerde yararlanmadan sorunlannı 
çözemeyeceğini anlamayan demagojik unsurlara karşı” mücadele edilmesi gerektiği yolundaki 
karan bunun açık bir belirtisiydi. Böylelikle sanayiin sektörel yönetiminden tek tek fabrikalara 
kadar yönetimin tek kişinin elinde toplanması gerçekleştirilmiş oluyordu. Az sayıda sendikacı 
ve Demokratik Merkeziyetçiler dışında bu konuda önemli bir muhalefet görülmedi. Bunun en 
önemU nedeni Lenin’in büyük prestijinin yanısıra, kabul edilen kararın sendikalara 
yöneticilerin seçiminde ve işletmenin yönetim ve denetiminde söz hakkı tanıyan belli bir 
uzlaşmayı da içermesiydi. Lenin’in Sovyet İktidanmn Acil Görevleri adlı yazısında savunduğu 
“bugün çalışma süreci içinde yürütme işlevleri açısından kişilerin diktatörlüğünü ne kadar 
kararlılıkla savunma durumundaysak, aşağıdan yukanya denetim biçimleri ve araçlan da o 
ölçüde çeşitli olmalıdır” görüşü çerçevesinde yetki ve sorumluluklan arttınlan yöneticilerin 
fabrika komiteleri ve sendikalar aracılığıyla dengelenmesi amaçlanmaktaydı.

Troçki ve Sendikalar

Ancak 9. Kongre kararlan sorunlann ve tartişmalann sona ermesi anlamına gelmedi. Kongrede 
sağlanan hassas denge, İç Savaş’ın sona ermesi ile birlikte siyasal enerjisini iç siyaset 
sorunlanna veren Troçki’nin girişimleri ile bozuldu. Şubat 1920’de Savaş Komünizmi’nden 
vazgeçilmesi yolundaki önerisi reddedilen Troçki, ordudan edindiği deneyimleri ile ekonominin 
merkezi denetimini geliştirmek, sanayiin verimhiik sorunlannı çözmek ve köylülük üzerinde 
işçi sınıfının denetimini sağlamlaştırmak amacıyla “emeğin militarizasyonu” tezini ön plana 
çıkardı. Troçki bu amaçla boşta kalan bazı askerî birliklerin “emek ordulan”na 
dönüştürülmesini sağladı. Bu yalnızca sınırlı bazı kamu görevlerinin ordu tarafından yerine 
getirilmesi anlamına gelmemekte, aynca bazı bölgelerin tüm ekonomik ve yönetimsel 
yetkilerinin orduya devredilmesi biçiminde ortaya çıkmaktaydı. Troçki “her işçinin kendisini 
verilen emirleri uygulayan ve aksi takdirde cezalandıniması gereken bir kaçak olarak kabul 
edilecek bir emek askeri” gibi değerlendirilmesini sağlayacak bir sistemin kurulmasını 
savunuyordu. Bu yolla Sov}'et h alW in  İç Savaş döneminde gösterdiği coşkuyu sivil amaçlar 
için harekete geçirmeyi amaçlayan Troçki, “emeğin militarizasyonunun, sendikalann 
militarizasyonu olmaksızın düşünülemeyeceğini” de ileri sürerek sendikalann tepkisini üzerine 
çekiyordu.

1920’de Ulaştırma Komiserliği görevini üstlenen Troçki bu fikirlerini kendi alanında 
uygulamaya koyuyor ve sendikalann da katılacağı merkezî bir Ulaştırma Komitesi kurulmasını 
sağlıyordu. Başına Troçki’nin getirildiği bu komite sendikalar üzerinde merkezi yönetimin 
etkisinin arttınlması anlamına geliyordu. Troçki’nin sendikalann gücünü kırma ve ulaşürmayı 
tek elden yönetme çabası, sendika liderleri dışında önemli parti yöneticileri tarahndan da 
eleştiri konusu edilmekteydi. Başta Zinovyev olmak üzere bir grup Merkez Komitesi üyesi, İşçi 
Muhalefeti denen sendikacılar ve Demokratik Merkeziyetçiler parti yönetimince de desteklenen 
bu politikaya karşı sert bir muhalefet yürütmekteydiler.

Kasım 1920’de yapılan Tüm Rusya Sendikalan Konferansı’nda Troçki’nin sendikalann yeniden 
örgüdenmesi ve yeni yöneticilerin seçimle değil, fakat parti tarafından seçilerek tayinle gelmesi 
gerektiği yolunda yaptığı konuşma, Merkez Komitesi’nde  açık ve kesin bir bölünmenin 
habercisi oldu. Lenin de bu kez Troçki’ye karşı tavır aldı. Parti yönetiminde sendikalann rolü 
ve işlevlerine iUşkin olarak ortaya çıkan bu görüş aynlığı, sorunun parti içinde tartışmaya 
açılmasını zorunlu kıldı. Moskova’da başlatılan tartışma süreci, tüm ülke çapında 
yaygınlaştınldı. Aralık 1920’de X. Parti Kongresi’nin toplandığı Mart 1921’e kadar geçen 
dönem sendikalar sorununun yanısıra, parti içi demokrasi sorunu ve İç Savaş sonrası hangi
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iç Savaş yıllan eski Rus Imparatorluğu'ndaki bütün 
ezilen kesimlerin geniş bir ittifak içersinde 

birleşebildikleri yıllar olmuştu. Kuşkusuz savaş 
koşullannın bunda önemli bir payı vardı. Lebedev'in 

1921 yılına ait yandaki afişi, üretim gerekleri ile 
askerî gerekleri birbirine bağlayan savaş komünizmi 

yıllan ruh halinin çarpıcı bir örneği. Yalnızca 
yukarıdaki Bolşevik afişin temsil ettiği işçi-köylü ittifakı 
kurulmakla kalmamış, İmparatorluğu oluşturan değişik 

etnik gruplar da, karşı-devrim tehlikesi karşısında 
ortak bir devrimci cephe içinde birbirlerine 

kenetlenmişlerdi. En sağdaki resim, sosyalist simgeleri 
taşıyan çeşitli milletleri temsil ediyor. Ancak daha 

resmin yapıldığı 1924 yılında bu geniş cephe içinde 
çatlaklar belirmeye başlamıştı. Gerçi daha 1921 

yılında, kırdaki huzursuzluklar artmaya başlar 
başlamaz NEP’in ilan edilmesi, işçi-köylü ittifakının 

bozulmasını önlemişti ama milliyetler sorunu giderek 
daha sert bir çatışmaya doğru evriliyordu. 1923 

yılında Gürcü milliyetçiliği sorunu, Lenin’le Stalin’in 
ilişkilerinin kopması sonucunu doğurmuştu. Yine 

Haziran 1923'te toplanan Parti Merkez Komitesi 4. 
Konferansı’nda, daha önce tutuklanmış olan ve 
tutuklama kararının sorumlularından Kamenev'in 

deyişiyle "partinin saygıdeğer bir üyesi”  olan Kazan 
Tatarlarının komünist önderi Sultan Galiyev Parti’den 

ihraç edilmişti. Aynı Konferans'ta Türkistan’lı delegeler 
de "Sovyet Türkistanı ile Çarlık Türkistanı arasında, 

eğitim dışında hiçbir fark" olmadığından yakınmışlardı.
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siyasetin uygulanması gerektiği konusundaki canlı tartışmalarla doludur. Tartışmalar sırasında 
ortaya konan tüm tez ve platformlar parti organlannda yayınlanmaktaydı.

Ocak 1921’de Merkez Komitesi, X. Kongre delegelerinin platformlara göre seçilmesini' 
kararlaştırdı. Ekim Devrimi’nden sonra ilk kez parti içinde kendi siyasal platformları ile 
siyasal fraksiyonlar belirgin bir biçimde ortaya çıkıyordu.

X. Parti Kongresi

Parti içi tartışmalarda en az sekiz ayn platformun ortaya çıktığından söz edilebilirse de, 
Kongre’de başlıca dört ayn görüş temsil edilmekteydi. Bunlardan biri eski Merkez Komitesi 
üyesi Kollontay’ın ve eski Çalışma Komiseri ve Metal İşçileri Sendikası Başkanı Şliyapnikov’un 
başını çektiği İşçi Muhalefeti idi. Sanayi alanındaki tüm yönetimsel görevlerin sendikalara 
devrini savunan bu grup “tüm ulusal ekonominin yönetiminin sendikalann elinde 
toplanması”nı öngören parti programına dayanıyor, sektörlere göre örgütlenecek ve sendikalar 
tarafından seçilecek yeni bir merkezi organın kurulmasını öneriyordu. Tek tek işletmeler ise 
yine bir üst sendika örgütüne bağlı olarak seçimle oluşan işçi komitelerinin yönetimine 
verilecekti. Sendikalar içinde tüm yöneticilerin seçimle gelmesi ilkesinin titizlikle 
uygulanmasını isteyen İşçi Muhalefeti’nin bu önerileri Merkez Komitesi ve yerel parti 
örgütlerinin sendikalar üzerindeki etkisini kırmayı amaçlıyordu.

Bir diğer görüşü temsil eden Troçki’ye göre ise sendikalar sorunu iki yöntemin birlikte 
uygulanması ile çözüme kavuşturulabilirdi. Sendikalar bir yandan olabildiği kadar süratle 
devlet aygıtı içinde eritilmeli, öte yandan en yetenekli ve bilinçli işçiler parti ve devletin 
yönetim kademelerine getirilerek “üretim demokrasisi”' gerçekleştirilmeliydi. Böylece Troçki İç 
Savaş döneminde orduda yaptığını sendikalar konusunda da uygulamak istiyor ve bu 
uygulamanın hem partinin merkezî denetiminin arttınimasına, hem de çalışma disiplininin 
güçlendirilmesine imkan vereceğini, bu arada en yetkin işçilerin de yönetim işlerinde 
yükselmelerine yol açacağını savunuyordu.

Başlangıçta ayn bir tampon grup oluşturmaya çalışan ve partinin sendikalar üzerindeki etkisini



mırlamak isteyen Buharin, kısa bir süre sonra Troçki’nin görüşlerine yakınlaştı ve bu grupla 
lirlikte hareket etmeye başladı,

jçüncü küçük bir grup ise 9. Parti Kongresi’nde de muhalefet olan Demokratik Merkeziyetçiler 
di. Bunlar sendikalar sorununu partinin aşın merkezileşmesi ve bürokratikleşmesi sonucu 
ırtaya çıkan genel bir bunalımın parçası olarak değerlendiriyorlardı. Bunlara göre Troçki ve 
^nin’in görüşleri temelde aynıydı ve asıl sorun parti içi demokrasinin geliştirilmesi ve 
adım ın sağlanmasıydı. Bu grup esas olarak partili aydınlardan oluşuyor ve aşın 
merkezileşme konusundaki eleştirileri ile görüşlerine yakın olmakla beraber başını profesyonel 
>endikacılanıl çektiği İşçi Muhalefeti’ne  kuşkuyla yaklaşıyorlardı.

.enin ve Zinovyev tarafından hazırlanan Stalin, Tomskiy ve Kamenev’in de içinde bulunduğu 
önde gelen Bolşevik tarafından imzalandığı için lO’lar Platformu olarak anılan görüşler Parti 

(ongresi’nde önemli bir çoğunluk sağladı. Bu platform bir yandan Troçki’nin “emeğin 
nilitarizasyonu” ve “sendikalann devlet içinde eritilmesi” yolundaki görüşlerini reddediyor, 
endikalann “ülke ve ekonominin yönetimiyle komünizmin bir okulu” olarak bağımsız ve 
levlet aygıtı dışında kalması gerektiğini savunuyor, öte yandan partinin üretim ve sendikalar 
ilerindeki etkisini kaldırmaya yönelik önerilere karşı çıkıyordu.

îöylece Lenin ve lO’lar Platformu sendikalara ikili bir görev yüklemiş olmaktaydılar, 
sendikalar bir yandan işçilerin iktisadi mücadelelerinin bir aracı olarak bağımsızlıklannı 
coruyacaklar, öte yandan üretimin arttıniması ve sosyalist düzenin sağlamlaştınimasında parti 
K devlete yardımcı olacaklardı. Kongre’de alınan kararla Troçki’nin talep ettiği “sendikalann 
(Tıkardan aşağıya doğru yeniden yapılanması gerektiği” görüşü reddediliyor ve sendika 
yöneticilerinin atanması yönteminin terkedilerek, tüm sendikal organlann oluşumunda seçim 
^̂ önteminin en geniş şekilde uygulanacağı belirtiliyordu. Bu nedenle lO’lar Platformu’nun  karar 
asansı önemli bazı sendika yöneticilerinin de desteğini sağlayabiliyordu.

X. Parti Kongresi Buharin tarafından önerilen İşçi Demokrasisi üzerine bir karar tasansım da 
sabul etti. Bu kararda parti içi işçi demokrasisinin “tüm üyelerin parti yaşamına, tartışmalara 
ve ortaya çıkan tüm sorunlann çözümüne aktif katılımı anlamına geldiği” vurgulanıyor ve işçi 
demokrasisinin her örgüt düzeyinde seçime dayah bir sistemi gerektirdiği beUrtiliyordu. Bu 
«arara göre partf çalışmasının en önemli yönlerinden biri “tüm önemli sorunlann geniş bir 
jiçimde tartışılması ve bağlayıcı bir karar alınana dek parti içi eleştirinin tam bir özgürlük 
içinde” yürütülmesiydi.

Ancak X. Parti Kongresi’nin en önemli yanını Kongre’nin son günü onaylanan ve SBKP 
çindeki farkh platformlara sahip gruplann derhal dağıtılmasını öngören karar tasansı 
oluşturuyordu. Karar parti içinde bağımsızlaşan ve kendi iç disiplinine sahip muhalefet 
gruplannm varlığına işaret ederek, bunlann tıpkı Kronstadt ayaklanmasında olduğu gibi, 
devrim düşmanlanna cesaret verdiğini ileri sürüyor ve bu tutumlannda ısrar edecek olan parti 
üyelerinin Merkez Komite üyesi olsa bile partiden atılacağını belirtiyordu. Yine aynı gün kabul 
edilen bir başka karar tasansıyla da Kongre İşçi Muhalefeti’ni “anarko-sendikalist” eğilimleri 
temsil etmekle suçluyor ve bu “sapma”yla mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyordu.

İParti yönetimi için yapılan seçimler sonucu Troçki ve bazı yandaşlannın yanısıra, Şliyapnikov 
|da dahil olmak üzere çeşitli platformlardan Bolşeviklet^i dışlamayan bir Merkez Komitesi’nin 
seçilebilmesi, Lenin’in sahip olduğu büyük saygınlığın ve uzlaşmayı amaçlamasınm bir 
sonucuydu. Ancak bir kısım eski Bolşevik liderlerin yerine Stalin’in yakınlanndan sayılabilecek 
bir grup Merkez Komitesi’ne  girmiş. Organizasyon Bürosu bu yeni üyelerden oluşturulmuş, 
Troçki’ye yakın görüşleri bilinen ve Merkez Komitesi’nin  dışında kalan üç eski sekreterin 
yerine de bu gruptan üyeler seçilmişti. Politbüro da ise Buharin’in yerini Zinovyev almış,
Lenin, Stalin ve Kamenev’in yanı sıra Troçki’de yerini korumuştu.

X. Parti Kongresi Sovyetler Birliği ve SBKP tarihi açısından önemli bîr dönemeci simgeler.
Yeni Ekonomi Politikası’na geçişin ilk sinyallerini de veren Kongre geniş bir parti içi 
demokrasi ve özgür eleştiriyi parti yaşamı içinde zorunlu gördüğünü açıklamakla birlikte, 
muhalefet gruplaşmalannın hemen dağıtılması yolunda alınan karar ve İşçi Muhalefeti’nin bir 
sapma olarak mahkûm edilmesi parti içi demokrasi ve eleştiri konusunda sorunlan da 
beraberinde getiriyordu. Başka bir deyişle, parti kararlan bu açıdan birbiriyle çelişen iki ayn 
yönü işaret ediyor gibiydi.

RADEK, KARL 
( 1 8 8 5 - 1 9 3 9  ?)

Ekim Devrimi'nden sonra siyasal etkinliğini devrimin 
başka ülkelerde de gerçekleşmesi için sürdüren Avus
turya asıllı Rus devrimcisi Kari Bergardoviç Radek, Do
ğu Galiçya’da Lvov'da doğdu. Yahudi bir ailenin çocu
ğuydu. Krakov ve Bern Üniversitelerinde öğrenim gör
dükten sonra Polonya ve Litvanya Krallığı Sosyal De
mokrat Partisi’ne üye oldu (1902). Kısa bir süre içinde 
Polonya’daki sosyalist hareketin önde gelen isimlerin
den biri olarak öne çıktı. Sendikalardaki çalışmaları ve 
siyasal yazılarıyla tanındı. Ardından Rusya’ya giderek 
1905 Devriml'ne aktif olarak katıldı. Burada bir süre 
tutuklu kalan Radek, daha sonra Polonya’ya dönerek 
Czerwony Sztandar (Kızıl Bayrak) gazetesinin yayın yö
netmenliğini yaptı. Bundan sonra Almanya’ya geçerek 
1908’den 1913’e kadar burada yaşadı. Almanya’da dev
rimci hareket içinde hem örgütçü hem de stratejisi ola
rak öne çıkan Radek, 1907’de Alman Sosyal Demokrat 
Partisi'ne  üye oldu. Aynı yıllarda partinin sol kanadının 
yayın organlannda yazılar yazdı. Özellikle savaşa karşı 
tutumuyla dikkati çeken Radek, I. Dünya Savaşı sırasın
da Bern’de çıkan bir gazetede sürekli yazdı, antl-militarist 
bir politika izledi.

Eylül 1915'de Zimmerwaid’da yapılan kongreye katı
larak savaş aleyhtan tutumunu sürdüren Radek, konfe
ranstan sonra Lenin ve Zinovyev ile birlikte Vorbote 
(Haber) adlı gazeteyi çıkardı. Nisan 1916’da da savaşa 
karşı toplanan Kienthal Konferansı’nın hazırlanmasına 
katkıda bulundu.

Yeni Ekonomik Politika (NEP)
NEP’in birinci amacı, her şeyden evvel işgücünün korunmasına ve yeniden üretimine 
yönelikti. Bunun için de tanm alanındaki üretici güçlerin geliştirilmesi gerekiyordu. NEP 
PoUtikası bunun ötesinde, kapitalist ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine erişme 
amacının da bir ifadesiydi. Başka bir deyişle, hem çökmüş bulunan eski ekonominin 
diriltilmesi hem de yeniden yapılanma amaçlanmaktaydı. NEP devlet eliyle bir sanayileşme ve 
köylülüğün kooperatifler içinde toplanmasına yönelik bir programdı. Siyasal hedef ise, 
köylülüğün taleplerini karşılayarak rejimin istikrara kavuşturulması olarak kendini gösteriyordu.
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Nisan 1917’de Lenin’le birlikte ünlü “ mühürlü tren’ ’e 
binen Radek’in Rusya’ya girmesi Geçici Hükümet tara
fından engellendiği için Stockholm'da kaldı. Bu arada 
Bolşevik partisinin yurtdışı örgütlenmesini yürüttü. Ekim 
Devrimi'nin gerçekleşmesi üzerine Rusya’ya dönen Ra
dek, Brest-Litovsk Anlaşması nı imzalayan Sovyet de
legasyonu arasında yeraldı. Aralık 1918’de Almanya’da 
başlayan ayaklanmaya katılmak üzere Berlin’e gönderi
len Radek, burada Rosa Luxemburg ve Kari Liebknecht 
ile birlikte çalıştı. Alman Komünist Partisi’nln kurulu
şunda bulunarak, partinin merkez komitesine girdi. An-



sosyalizm

Lenin sonrası dönemde B o lşev ik  Parti içinde başlayan 
mücadeleler, dogmatizmin şekUtenmesinin ve giderek 

partiye egemen olmasının ortamını hazırladı. Stalin, 
Zinovyev ve Kamenev'den oluşan üçlü. Leninizm i 

S av u n alım  adı altında Troçki'ye karşı kampanya 
başlattılar. Bu kampanya ile Leninizm bir dogma 

haline getiriliyor ve Lenin'in görüşleriyle çelişen her 
kişi anti-Leninist olarak değerlendiriliyordu. Bu üçlünün 

Leninizm i S av u n alım  kampanyası Sovyet Rusya 
dışında da geliştirildi ve K om internV n seksiyonlan 

B olşev ik leştirilm e adı altında yeniden örgütlenmeye 
çelişildi. B o lşev ik leştirm e'm n  özü aslında Troçki ve 

Luxemburg’un görüşlerinin K o m in te m ’d e n  silinip 
atılması amacını taşıyordu. Böyiece Troçkizm ve 

Luxemburgizm diye iki akım üretilmiş ve bu akımların 
anti-Leninist olduğunun propagandası yapılmıştı. Staiin, 
Zinovyev ve Kamenev üçlüsünün, B o lşe v ik  P artisi ve 

K om in tern 'de yürütülen bu kampanyalar, bir ölçüde 
tek sesli bir parti örgütlenmesinin zemini için gerekli 

koşullan ortaya çıkardı.

cak Şubat 1919’da tutuklanan Radek, aynı yılın Aralık’- 
ında serbest bırakıldıktan sonra tekrar Sovyetler Birliği 
ne döndü. Bu arada Bolşevik partisi merkez komitesi 
üyeliğine seçildi ve aynı zamanda Komintern yürütme 
kuruluna girdi.

Bolşevik partisinin merkez komitesinde olmasına rağ
men esas etkinlik alanı Komintern'öe yürütmüş olduğu 
çalışmalardı. Hareketin uluslararası stratejisi konusun
da ise doğrudan Lenin’le bağlantılı bir biçimde davran
dı. Bu konumu ise radikal kimliğini belirleyecek ve iler
deki gözden düşmesine kaynaklık edecekti. I. Dünya 
Savaşı sırasında Troçkl’nln sürekli devrim tezini benim
seyen Radek, parti İçinde Sol KomünIstler’In önderiydi. 
Onların ekonomik görüşleriyle devrimi liıraç etme politi
kalarından yanaydı. Bu nedenle de Brest-Lltovsk görüş
melerinde LenIn'In konumuna karşı tavır aldı.

1925'te Moskova’da kurulan Sun Yat Sen Üniversite- 
sl'nln başına getirilen Radek, 1927’de Troçki İle birlikte 
Stalin'e karşı oluşan muhalefetin İçinde olduğu İçin par
tiden uzaklaştırıldı. Bir süre Urallar'da sürgünde kaldı, 
iki yıl sonra İse özeleştirisini yaparak, eski görüşlerinin 
yanlış olduğunu açıkladı. 1930'da tekrar partiye alınarak 
Izvestia'mn yazı kuruluna alındı. Bu arada hareketli bir 
Stalln yanlısı olmuştu. Bir kaç yıl sonra yeni Sovyet 
Anayasası’nın hazırlanması İçin görevli olan komisyon
da çalıştı. Ancak bütün bunlar da fayda vermedi ve 
1937’de yine “ Troçkist etkinliklere gizli olarak katıldığı”  
gerekçesiyle tutuklanarak, yargılandı. Duruşmada suçlu 
olduğunu İtiraf ettiği İçin on yıl hapse mahkûm edildi. 
Tutuklu olduğu sırada öldürüldüğü sanılmaktadır.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra yurtdışına kaçan İttihat 
ve Terakkl’nln önde gelen kişileri olan Enver, Talat 
ve Cemal Paşalarla Bakü ve Ermeni sorunu konusunda 
Sovyetler adına görüşmeler yapan Radek'In Proletarian 
Dictatorship and Terrorism (Proletarya Diktatörlüğü ve 
Terörizm) ve Portraits and Pamphlets (Portreler ve Bro
şürler) gibi eserleri vardır.

NEP’in Sovyetler Birliği dışı gelişmelere bağlanan bir boyutu da vardı. Bütün beklentilere 
karşın sanayi ülkelerinde umulan proletarya devrimi gerçekleşmemiş ve ülke kapitalist bir 
kuşatma ile karşı karşıya kalmıştı. İç Savaş’ın bitişinden sonra askerî sorun arka plana 
düşmekle birlikte, ekonomik bakımdan ayakta kalabilme' sorunu ön plana çıkmıştı. Lenin daha 
1921’de mücadelenin ekonomik platforma kaydığını ve bu mücadelenin kazanılması gerektiğini 
söylemişti.

15 Mart 1921’de, Kronstadt ayaklanması henüz sürerken Rus>'a Komünist Partisi’nin X. Kongresi 
köylülerin ürün teslim mükellefiyetini kaldırmıştı. Bu andan itibaren çiftçiler -çok daha düşük 
oranlı- bir aynî vergiye tabi tutulacaklar ve ürün fazlasını serbestçe pazarlayabileceklerdi.
Lenin, bu karan işçi sınıfı ve köylüler arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için atılmış bir adım
olarak kabul ediyordu. Parti karannda bu politikanın temel amacının, kapitalizmden
sosyalizme geçiş sürecinde işçi ve köylüler arasında istikrarlı bir ekonomik ittifakın, tanm ve
sanayi arasında düzenli bir mal veya ürün değişimi sistemi sağlanmadan
gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor ve bu sistemin tanm alanlarının genişletilmesi ve tanmın 
güçlendirilmesi için kaçınılmaz olduğu vurgulanıyordu.

Aslında Sovyet yönetimi değişim sürecini yerel düzeyde ve daha çok takas biçiminde 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktaydı. Ancak ekonominin kurallan serbest pazar işleyişinin de kısa 
bir süre sonra yasallaştıniması sonucunu verdi. Lenin Ekim 1921’de serbest pazann ağır 
bastığını ve mal takasının yerini ahm-satım mekanizmasının aldığını belirterek, mal takasına 
dayandınimak istenen sistemin başansız olduğunu kabul ediyordu. Bu nedenle aynî vergi 
usulünden de vazgeçilerek, nakdi vergi sistemine geçildi. Özel girişim yalnız tanmda değil, 
küçük ticaret ve atölye üretiminde de gelişme imkânı buldu. Böyiece Rus ekonomisinde 
kapitalist ilişkiler yeniden yaygınlık kazanmaya başladılar. Yine de tüm büyük sanayi, ulaşım, 
banka ve kredi sistemi ile dış ticaret ve büyük ölçekli ticareti tekelinde tutan devlet, 
ekonominin belirleyici faktörü idi. Bu konumu ile devlet özel sektörü kontrol altında tutma 
ve bu yolla sanayii geliştirme olanağını elinde 'bulunduruyordu. Aynca, artık devlet kuruluşlan 
da verimlilik ilkesini gözönünde tutarak çalışıyor ve serbest piyasaya girebiliyorlardı.

1921 sonunda çalışma mükellefiyeti de kaldınidı ve emek ordulan lağvedildi. Ücretlerde
yeniden nakdi ödeme esasına dönüldü ve ücretlerin saptanmasında iş verimi ön plana
çıkanidı. Tüketim mallan ve hizmetler yeniden ücredi hale getirildi, kentlerde ve köylerde 
doğrudan ve dolaylı vergiler konuldu. Bunlann gerektirdiği para reformu ise 1924’de yapılarak, 
Ruble’nin değeri altına bağlandı. Böylelikle de mal-para ilişkilerinin gelişebilmesi için gerekli 
koşullar tamamlanmış oluyordu. Devletin işle'vi ise plan hedeflerini piyasa ile uyum içinde
saptamak ve piyasayı giderek denetimi altına almak olarak kendini gösteriyordu.

1921, 30  yıldır görülmeyen bir kuraklık nedeniyle tanm açısından çok kötü bir yıl oldu. 
Ancak 1922’den itibaren tanm sektörü kendini toplamaya başladı. Ekim alanı, ürün miktan ve 
hayvan stoku 1926’da savaş öncesi miktarlar düzeyine ulaştı. Sanayi alanında da, savaş 
komünizmi döneminin aksine, yeniden inşa programı piyasaya yönelik bir anlayışla yürütüldü. 
Yeniden özelleştirilen küçük sanayiin yanı sıra, tüketim mallan üreten devlet sektörü de hızlı

A O ';





Sosyalizm

1928'den 1941’deki Nazi istilasına kadar 
geçen süre içinde Sovyetler Birliği gözalıcı 
bir dönüşüm geçirdi. Birinci, İkinci ve 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemlerinde 
erişilen sanayileşme düzeyi gerçek bir 
devrim anlamına geliyordu. Ancak bu gelişme 
bütün plan dönemleri boyunca eşitsiz bir 
gelişme gösterdi. Çok sayıda inşa projesinin 
başlatıldığı Birinci Beş Yıllık Plan dönemi 
tıedeflerine bitim tarihinden dokuz ay 
önce ulaşıldığının ilan edilmesine karşın 
bunların çoğu 1930’da tamamlanabildi. 
Gene de dönem içinde ortalama yıllık 
büyüme hızı yüzde 10 gibi inanılması 
güç bir rakama ulaştı. Bu başarıya 
ulaşılmasında birinci etken çok yüksek 
yatırım hadleriydi. 1928-41'de toplam 
yatırım, gayri safi milli hasılanın yüzde 
25'ine yaklaşırken Birinci Beş Yıllık Plan 
döneminde yüzde 30 olmuştu. Bunun insani 
karşılığı halkın yaşam standartlarında 
büyük bir düşüş ve çoğunluğun açlık sınırında 
yaşaması oldu. İkinci etken emeğin dolaşımının 
kitlesel ölçeklerde çoğaltılmasıydı. On 
yıldan kısa bir zaman içinde kentli nüfus 
30 milyonluk bir artış gösterdi. Sanayide 
çalışanlar, nüfusun sekizde birinden üçte 
birine yükseldi. Bu kitlenin büyük bölümü 
köylerden çekildi. Kırdaki nüfus fazlasının, 
nüfusun büyük bölümünün işsizliğine yol 
açmış olmasına karşın, kente nüfus aktarım 
hızı da özellikle 1930-31’de işçi 
sınıflarının yaşam standartlarını büyük 
baskı altına soktu. Milyonlarca köylü, 
kentlerde yarattıktan kaosa, yaşam 
standartlarının asgarinin altına inmesine 
ve temel ihtiyaçların karşılanamamasına 
karşın sanayiye aktarılmış oldu. Üçüncü 
etken ise, devlet iktidarının muazzam 
ölçüde genişlemiş olmasıydı. 1928 
öncesinde hayli daraltılmış olan özel 
teşebbüs artık bütünüyle ortadan 
kaldırılmıştı. Bağımsız imalat ve ticaret 
tümüyle kamunun denetimine girmiş ve 
kolektifleştirmeyle birlikte tarımda üretim 
araçtan hemen hemen bütünüyle devlet 
eline geçmişti. Bu sayede birinci öncelikli 
alanlar üzerinde yoğunlaşmak ve merkezi 
plan şubelerinin ekonominin değişik 
sektörlerini plan uyarınca yönetmeleri 
mümkün hale gelmişti. Bütün bu güçlerin 
harekele geçirilmesi ve tüm ekonominin 
devlet denetimi altına alınması çok büyük 
ölçekli bir zor kullanımına da yol açtı. 
Devletin baskı aygıtlannın rolü, emek 
disiplininden, sanayi idaresinin denetimine 
eğitim ve kültür alanlarının gözetimine 
kadar uzandı. Parti hayatı da bu 
denetimin dışında kalmadı, üyelerin 
sadakatleri güvenlik örgütlerinin gözetimi 
altına girdi. Karar alma süreçleri bütünüyle 
önderliğe ve genel sekretere geçti. Dönem 
sonuna gelinirken Stalin’in kişisel iktidarı 
da doruğuna çıktı, Stalin’in çevresindeki 
kişilik kültü onu tann mertebesine çıkardı. 
Kendisine halkın ‘baba’sı gözüyle bakılmaya 
başlandı. Bununla birlikte, sanayileşmenin 
yalnızca zora dayandığı iddiaları bütünüyle 
yanıltıcıdır. Toplumun sosyalizme doğru 
gelişmesinin bütün bu fedakarlıktan 
gerektirdiğine inanmış bir öncü azınlığın 
yanısıra ülkenin Batıdan gelecek istila 
tehlikesi altında en büyük hızla gelişmeye 
mecbur olduğu inancı büyük kitleler 
tarafından rejime içten bir onay verilmesini 
de sağladı. Aleksandr Deyneka'nın Yeni 
Fabrikalann inşası adlı tablosu (solda) bu 
hızlı sanayileşme yıllarının tüketim mallan 
karşısında üretim araçları üretimine 
öncelik verilmesini çıplak ayaklı kadın 
işçilerin coşkulu çalışmasıyla simgelerken, 
bu onayı da dile getiriyor. Toplumun ‘baba’sı 
Stalin ise anonim bir sosyalist gerçekçi 
tabloda Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin 
coşkulu tebriklerini kabul ederken görülüyor.

bir gelişme gösterdi. 1922 sonlarına doğru ilk defa defa sanayi işçisi sayısında bir artış 
gözlenmeye başlandı. Ancak bu sektör 1923 sonlarında sanayi ve tanm ürünleri arasındaki 
fiyat makasının fazlaca açılması nedeniyle bir bunalıma girdiyse de, bu durum 1924un  
başında fiyatların yönetim tarafından tanm lehine düzeltilmesi ile atlatılabildi.

Tarımdaki gelişme bir bütün olarak köylülerin refahının artmasının yanı sıra, kırsal alanda 
toplumsal farklılaşmanın da artmasına neden oldu. Bir yandan tarım proletaryası, öbür yanda 
büyük çiftçi işletmeleri sayıca artış gösterdi. Kırsal alanda geniş bir kitle yeterli çalışma ve 
beslenme olanaklarına dahi sahip değilken, küçük bir çiftçi grubunun elinde giderek daha 
fazla kaynak toplanıyordu. Bunlar 1925’de toprak kiralamanın serbest bırakılması sayesinde 
çiftliklerini genişletme olanağına kavuşmuşlardı. Gerçi toprak kiralayanlann büyük çoğunluğu 
orta çiftçilerdi ama, kiralanan alanların yaklaşık üçte biri bu grubun elinde toplanmıştı. Yine 
1925’de ücretli işçi çalıştırma imkânının tanınması, bu gelişmeyi hızlandıran bir faktör oldu. 
Bu grubun yüksek verimlilikle çalışması tanm piyasasında etkin bir rol oynamalan sonucunu 
veriyordu. 1926-27’de piyasaya sürülen tahılın yüzde 20’si bu çiftliklerde üretiliyordu. Yine 
1926-27 rakamlarına göre (aile nüfusu dahil olmak üzere) köylülerin 5.8 milyonu köy 
proletaryası, 22.4 milyonu yoksul köylü, 76.7 milyonu orta köylüler grubuna giriyor; büyük 
çiftçilerin ve ailelerinin sayısı ise 4.9 milyonu buluyordu.

Kulak denilen bu kişiler 1920’li yıllarda köyün toplumsal siyasal yaşamında da giderek önen 
kazandılar. Köy Sovyetleri ve köylerde az sayıda bulunan parti örgütlerinde kulakların aktif 
olduğu görülüyordu. Bunlar özellikle 1925-26 seçimlerinde önemli siyasal etkinlik gösterdiler. 
1920’lerin ortasından itibaren kulak tehlikesi, parti içindeki kamplaşmanın temelini oluşturdu 
Sol muhalefet bu gelişmelerin en azından potansiyel siyasal tehlikeleri üzerinde dururken, 
parti yönetimi kırsal alandaki değişikliklerin ekonomik yararlannı ön plana çıkanyordu. 
Yönetim, tarımdaki kapitalist birikimi ekonomik gelişmeyi hızlandırabilmek için gerekh bir 
önkoşul olarak savunuyordu. Buharin 1925’de köylülere zenginleşmelerini önerirken bu husus



ön planda tutmaktaydı. Bu görüş Komünist Parti içinde tepkiyle karşılansa bile, Sovyet 
iktidanmn politikasının bir bakıma açık bir ifadesiydi -de. Bu türden bir yaklaşımın 
zorunluluğu bir bakıma muhalefet tarafından da paylaşılıyordu. Troçki 1926’da tanmsal 
üretipıe yeni teknoloji sokulmadıkça, iki yolun mevcut olduğunu söylüyordu. Ona göre ya 
•Savaş Komünizmi yöntemlerine başvurulacak, bu da tanmda üretim güçlerinin gelişmesini 
engelleyecek, dolayısıyla sanâyiin duraklaması sonucunu verecek, ya da tanmın 
kolektivizasyonu başanlana kadar, bu alanda üretim güçlerinin gelişmesine kapitalist 
yöntemlerle de olsa, imkân sağlanacaktı. Muhalefet, devletin büyük çiftçilerin elinde biriken 
kaynaklan kooperatifler aracılığıyla ya da vergileme yoluyla olabildiğince sanayie aktanimasmı 
sağlarnası gerektiğini ısrarla savunmaktaydı.

Kulaklann ekonomik ve siyasal güçlerinin artışı. Komünist Partisi'ni bu konuda tedbirler 
almaya yöneltti. Tanm alanında kapitalizmin gelişmesini engellemek için kulaklann köy 
sovyetleri seçimlerinde oy kullanmasını engelleyen, işçi kiralamalannı güçleştiren, kredilerini ve 
devlet desteğini sınırlayan, vergi yüklerini arttıran düzenlemeler yapıldı. Bunun ötesinde kırsal 
örgütler ve kooperatiflerde oy haklan kaldınidı. Ancak Parti Merkez Komitesi sol muhalefetin, 
kulaklann stoklanna el koyma önerisine, orta köylülere de zarar vereceği ve işçi-köylü 
ittifakını zedeleyeceği gerekçesiyle karşı çıktı. Aralık 1927’de yapılan XV. Parti Kongresi’nde 
Merkez Komitesi'nin bu görüşünü Stalin, kulaklara karşı polisiye tedbirler ahnmayacağmı ve 
ekonomik düzenlemelerle yetinileceğim belirterek ortaya koydu.

Tanm Sorunu ve Rus>a Komünbt Partisi’ndeki Görüş Aynlıklan

1920’lerde Sovyet tanmmm sorunlan konusunda parti içinde görüş birliği vardı. Herkes, 
tanmın teknolojik geriliğinin modernleşmenin gerekliliğinin köylüler arasında ekonomik 
farklılaşmanın büyüdüğünün, sanayi ile ticaret arasındaki piyasa dengesinin önemli ve 
bunahmlara gebe bir alan oluşturduğunun bilincindeydi. Ancak, sorunlann niteliği konusunda 
aşağı yukan bir görüş birliği sağlanmış olsa bile, bunlann çözümü konusunda Bolşevik 
yöneticiler ve iktisatçılar arasında önemli farklılıklar söz konusuydu.

1920’lerin ikinci yansında Stalin ve Buharin’in etkili olduğu Politbüro çoğunluğunun eğilimi, 
NEP’e güvenme biçimindeydi. Onlara göre sanayileşme, iç pazann geliştirilmesi, işçi ve 
köylülerin yaşam koşullannın iyileştirilmesi ve sınıfsal çıkarlar arasındaki çelişkilerin 
yumuşatılarak, birbiriyle uyumlu hale getirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilirdi. Sanayileşme için 
tanmsal üretim düzeyinin arttınlması ve tanmın geliştirilmesi ön planda tutulmalıydı. Ancak 
Politbüro çoğunluğu içinde bile bu konuda farklı görüşler vardı. Örneğin, Büharin, sosyalizme 
piyasa ilişkileri yoluyla geçişin önde gelen savunucusu olarak ortaya çıkarken, Stalin onun 
köylülere yönelik “zenginleşin” çağrısına karşı çıkıyor ve sorunu daha çok işçi-köylü 
ittifakının sürdürülmesi zorunluluğu çerçevesinde değerlendiriyordu. Bununla birlikte, Politbüro 
çoğunluğu bir bütün olarak, özellikle 1926’nın zengin hasadını da gözönünde tutarak, 
ekonomi politikasının geleceğine iyimser bir bakışla yaklaşıyordu.

Lenin'in ölümünden sonra 
başlayan liderlik çatışmasını 
dile getiren Alman karikatürü 
Kamenev, Zinovyev ve 
Stalin’in Troçki'yi yetkili 
görevlerden uzak tutmaya 
çalıştıklarını gösteriyor.



Sosyalizm

1921 yılının sonuna doğru Lenin'in sağlığı ciddi bir 
şeiiilde bozuimaya başladı. Ötedenberi şil<ayetçi 
oiduğu uykusuzluk vahim boyutlara ulaşmıştı. Yeni 
beliren bir semptom ise sık sık başının dönmesi ve 
düşmemek için bir yere tutunmak zorunda kalması 
idi. Aralık ayında Gorki köyündeki evine dinlenmeye 
çekildi. Mart 1922’de katıldığı 11. Kongre katıldığı son 
parti Kongresi oldu. 23 Nisan'da ameliyatla 
vücudunda 1918’deki suikastten kalmış olan iki 
kurşundan biri alındı. 25 Mayıs'ta beyinde damar 
tıkanmasının yol açtığı ilk krizini geçirdi. Sağ tarafına 
felç geldi ve konuşma yeteneğini yitirdi. Yeniden 
çekildiği Gorki’deki nekahat dönemi beklendiğinden 
kısa sürdü. 2 Ekim'de tekrar Moskova'da işinin 
başındaydı. Sağda Lenin Gorki'de karısı Krupskaya 
ile, solda onu ziyaret eden Stalin ile birlikte. Bu 
dönemde, aralarındaki ilişki henüz tamamen 
kesilmemiş olmakla birlikte iki Bolşevik önder, dış 
ticaret üzerindeki devlet tekeli sorunu hakkında 
giderek sertleşen bir tartışma içindeydiler. Konulardan 
birincisi, Stalin ve çevresi (bu noktada özellikle 
Kamenev, Zinovyev ve Buharin) NEP çerçevesi içinde 
köylülüğe tanınmış olan özel mülkiyet hakkının dış 
ticarete de tanınmasını istiyorlardı. Lenin ise, dış 
ticaret gelirleri devlet tekelinde olmadığı sürece, işçi 
sınıfının kendi kontrolündeki bir sanayii inşa etme 
olanaklarından yoksun kalacağına ve dolayısıyla geçici 
bir önlem olarak benimsenen NEPVn kalıcılaşacağına 
inanıyordu. 6 Ekim'de Merkez Komite Stalin'in önerisi 
doğrultusunda oy kullandıysa da, daha sonra bu 
karar Lenin’in arzuladığı yönde geri alındı. Tartışmanın 
çok daha sertleşmesine yol açan ikinci konu ise 
milliyetler sorunu idi.

Parti 1923-24’de Troçki tarafından yönetilen Sol Muhalefet, 1925’in sonunda önderleri Zinovyı 
ve Kamenev olan Leningrad (önceden Petersburg) parti örgütü muhalefeti ve nihayet ikisinin 
birleşmesinden oluşan 1926-27 Birleşik Muhalefet'i ise bu iyimser bakış açısına karşı çıkıyordı 
Muhalefet, partinin “bürokratik bir bozulma”ya uğradığı konusunda görüş birliğine varmıştı ve 
çoğunluğun savunduğu Sovyetler Birliği’nde sosyalist toplumun tam anlamıyla kurulabileceği 
inancının, partinin politikalarının küçük burjuva karaktere bürünmesi sonucunu verdiğini ileri 
sürüyordu. Sol Muhalefet, yürürlükteki pohtikanın tersine, tanmm dönüştürülebilmesi için sanay 
önceUk verilmesini savunuyordu. Bu gruba göre, sanayileşme Sovyet demokrasisi ve parti içi 
demokrasi yeniden işlerlik kazanmadan gerçekleştirilemez, sosyalizmin inşası ise gelişmiş 
ülkelerde gerçekleşecek devrimlerin desteği olmadan tamamlanamazdı.

Her iki görüşün iktisatçılan arasındaki çatışma ise, parti önderleri arasındaki tartışmadan dah 
radikal ayrılıklar gösteriyordu. Buharin’i destekleyen en etkili iktisatçılardan biri olan 
Kondratiev tanm alanında sınıfsal farklılaşmayı açıkça savunuyor ve sanayileşmenin 
yavaşlatılması, ücretlerin dondurulması, kaynaklann tüketim sanayiine kaydmiması ve köylü 
işletmelerinden alınan verginin düşürülmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Tanm iktisatçısı 
Çayanov da sosyalizme giden yolun, kolektif tanm işletmelerinden değil, üretici 
kooperatiflerinden geçtiğini ve köylülerin ancak bu yolla sosyalizme yöneltilebileceklerini 
savunuyordu.

Sol kanadın parlak iktisatçısı Preobrajenskiy ise Yeni Ekonomi adlı kitabında Sovyeüer 
Birliği’nin bir “ilkel sosyalist birikim” aşamasından geçmek zorunda olduğunu öne sürmüştü. 
Preobrajenskiy’e göre sanayiin geliştirilmesi için devlet sektörü içindeki birikimle yetinilemezdi 
Preobrajenskiy, kapitalist ilkel birikim aşamasında tanmm kapitalizm öncesi üretim 
biçimlerinin ve sömürgelerin oynadığı role benzer bir biçimde, sosyalist ilkel birikimin 
kaynağım oluşturması gerektiğini savunuyordu. Öncelikle kulaklardan olmak üzere, tanm 
ürünleri ya da buradan elde edilecek gelirler devletçe kamulaştınimalıydı. Ancak 
Preobrajenskiy de Troçki gibi bunun piyasa ekonomisi içinde vergileme ya da fiyat pohtikası 
türünden ekonomik yöntemlerle gerçekleştirilmesini savunuyordu. Bu görüşü savunanlar tanmıı 
yakın gelecekte kolektifleştirilmesini öngörmüyorlardı. ,

Preobrajenskiy ile karşıtlan arasındaki temel farklılık NEP içinde piyasanın rolü konusundaki 
teorik tartışmada kendini açıkça ortaya koydu. Preobrajenskiy’e göre ekonomide düzenleyici 
olan iki temel yasa, “değer” ile “sosyalist birikim” yasalan birbiri ile çatışıyordu, bu çatışma 
ise ancak bunlardan birinin zaferi ile çözülebilirdi. Buharin başta olmak üzere karşıdanna 
göre ise, iki ilke geçerliydi. “Kendiliğindenlik” ile “plan” ilkeleri değer yasası çerçevesinde 
çatışma ve işbirliği halindeydi, bu çatışma giderek planlamanın ağırlık kazanması ile zaman 
içinde çözülecekti. Tartışmanın önemi, Preobrajenskiy’nin devletin sosyalist birikime yönelik 
düzenleyici gücünü piyasadan bağımsız bir ilke olarak ele almasmdaydı.

Sovyetler Birliği’nin sanayileşmesi tartışmasında muhalefetin bu görüşleri, Stalin, Buharin ve 
Rikov tarafından köylülük ile ittifakın bozulmasına yol açacağı ve tanmm çöküşüne neden 
olacağı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bununla birlikte Politbüro çoğunluğu, tanmm tek taraflı 
olarak desteklenmesine de, Sovyetler Birliği’nin sanayi ürünleri bakımından kapitalist ülkelere 
muhtaç kalmasına yol açacağı gerekçesiyle karşıydı. En azından SSCB’nin uğradığı “kapitalist 
kuşatma” ve bunun yol açabileceği muhtemel askerî tehlikeler, ağır sanayiin hızla 
geliştirilmesini zorunlu kılmaktaydı.

10. Parti Kongresi, 8 Mart 1921'de BolşevikierVn ülke 
yönetiminde o güne dek karşılaştıklan en ciddi 

sorunlarla uğraşmak zorunda oldukları bir sırada 
toplanmıştı. Daha Kongre'nin ilk gününde, Lenin terhis 

edilen askerlerin ve artık ürünlerinin müsadere 
edilmesine karşı çıkan köylülerin giriştikleri eşkiyalık 

eylemlerinde ifadesini bulan yeni savaş hâline dikkat 
çekti. Daha sonra, delegelerin çoğu ayaklanan 

Kronstadt'a gitmek zorunda kaldığı için, toplantılara 
ara vermek zorunda kalındı. İç Savaş boyunca 

yanyana savaşmış olan müslüman komünistlerle 
Bolşevikler arasındaki ittifakın sona ermekte olduğu 

da, bu Kongre sırasında sezilmeye başlandı. Türkistan 
delegesi Saharov, "doğu sorunlarına özel bir devrimci 

yaklaşım gerektiğini" söyleyerek, bu bölgede hem 
Büyük Rus şovenliğine, hem de "demokratlaştırılmış 

pan-Türkizm kalıbına giren (...) proletaryanın çıkarlarına 
düşman küçük burjuva ‘popülist’ hayalciliğine”  karşı 
daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Kongre kararlarında Büyük Rus şovenizmi 

ilk kez sert bir dille mahkum edildi. Kongre'niri 
hizipleri yasaklayan karan da, bütün bu "merkezkaç" 

eğilimlerin baskısı altında alınmıştı. Ancak bertik 
üzerindeki bu vurguya karşın, Riazanov'un Kongre 

delege seçimlerinin "platformlar JSmelinde" yapılmasını 
yasaklama önerisi, Lenin'in ısrarıyla reddedildi.



Bolşevikler iktidarı ellerine geçirdiklerinde, sanayide 
olduğu gibi tarımda da kolektif üretimden yanaydılar. 
Ancak sertliğin anılarının hâlâ taze ve toprak açlığının 
büyük olduğu Riisya’da, toprağı devletleştirmektense 
Sosyalist-Devrimcilerin toprak reformu tasarısını 
benimsediler. Bu noktadan, kolektifleştirmenin başladığı 
1929 yılına kadar, Bolşevik lerV n tarım politikası, 
köylülüğün çeşitli kesimleri ile B o lşe v ik  idealler 
arasında verilen karşılıklı tavizler ve kurulan değişken 
dengeler şeklinde işlerlik kazandı. Bunun ilk ifadesi, 
kaynaklan geleneksel Rus o b ş in a s/n d a  yatan ve her 
üçü birlikte kolhoz diye anılan kolektif toprak tasarruf 
biçimleri oldu. Hepsinde üretim araçları kolhozun 
ortak mülkiyetindeydi. Bu üç biçimden, önderlik 
değilse de, bazı B o lşev ik  ve diğer sosyalist ve 
anarşist kadrolar tarafından en hararetle desteklenileni 
komün/erc/(. Komünlerde yalnızca bütün üretici 
faaliyetler birlikte yapılmakla kalmıyor, aynı zamanda

birlikte tüketmiyor ve genel olarak birlikte yaşanıyordu 
da. Anellerde ise, aileler kendi hanelerinde yaşıyor, 
yalnızca temel üretim faaliyetlerini birlikte 
yürütüyorlardı. Dahası genel olarak buralarda - her 
hanenin kendine ait b ir bahçesi ve hayvanlan vardı. 
Son olarak kolektiflik oranın en düşün olduğu tozlar 
geliyordu. Örneğin 1926'da yapılan bir çalışmaya göre 
komünlerde toprağın yüzde 100’ü, a rte l/e rd e  yüzde 
55.5’u, tozlarda ise yüzde 33 ’ü ortak mülkiyet 
konusuydu. Bu oranlar toplam sermaye sözkonusu 
olduğunda İse komünlerde yüzde 98, arteU erd e yüzde 
30, tozlarda yüzde 15’ti. Toprağın kolektif tasarruf 
biçimindeki bu farklar, köylülük içindeki farklı 
kesimlerin özlemlerine de tekabül ediyordu. Örneğin 
yoksul köylülük için komünler, yalnızca n aro d n ik  ve 
sosyalist propagandanın vaadlerini değil. Eski hAümin 
(bkz. Rusya’da Devrimci Hareketin Doğuşu) ve 
muhalif tarikatlerin diri tuttuğu ütopyaları da

çağrıştırıyordu. Dönemin yazarlarından Katayev, 
komünlerin tarih sahnesinden çekilmek üzerş olduğu 
1930’da, yoksul köylülerin, tanm işçilerinin komünlere 
dair beklentisi şöyle dile getirmişti: "Burada, yarı- 
bilinçli iktisadi özlemlerin işlenmiş, harekete geçirilmiş 
bu toprakları üzerinde, eski kardeşlik-eşitlik rüyasının 
tohumlarının, hatta belki de  eg a litö , fra te rn ite ’n/n ateşli 
zamanlarından, ya da hiç değilse narodnik/er/n vaiz 
ve broşülerinden; göçler, peri masalları ve sütten 
ırmaklardan: 1919’un paritzan rüyalarından kopup 
gelen tohumların kök salması ve yeşermesi çok 
kolaydır.”  Diğer yandan, yanm yüzyılı aşkın bir 
süredir ticarileşmiş tarımla uğraşan ve bağımsız küçük 
köylülüğünün tutuculuğunu edinmiş olan orta köylüler 
ve burjuvazi ile kader birliği halinde olan kulaklar 
içinse kom ün, aynı derecede mitik b ir düşmanın 
adıydı. Bu dönem boyunca bu kesimlerde en sık 
işlenen temlardan biri, komünün, 100 (ya da 80)
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metrelik bir yorganın altında herkesin birlikte yatması 
anlamına geldiğiydi. B o lşev ik  önderliğin tercihi ise 
açıkça sovhoz/arc/an,' devlet çiftliklerinden yanaydı.
Daha 1919'da toprağın komün tarafından tasarruf 
ediliyor olmasının, toplumun bütünü tarafından tasarruf 
edilmesi anlamına gelmediği, bu yüzden komün 
mülkiyetinin özel mülkiyetin b ir biçimi saylması 
gerektiği açıklanmış, so v h o z /a ra  kolh oz/ar karşısında, 
vergilendirme konusunda, ayrıcalık tanınmıştı. Ancak 
çelişkiler uzlaşmaz olmadığından, bütün bu biçimlerin 
bir arada yaşaması mümkün oldu; 1928’e kadar, 
devrimci iktidar altında olan kır, gevşek örgülü tozlarla 
Bolşevik yönetimindeki sovhozların, Eski Müminlerin 
sofu ve Püriten komünleri ile öğrencilerin köylülerle 
kaynaştığı ve tarımın sürekli olarak sefahat yüzünden 
kesintiye uğrama tehdidi altında olduğu komünlerin 
birarada varolduğu bir deney ve yaratıcılık alanı halini 
aldı. Ancak bütün ideolojik önemine karşın, kolhozlar

1929’a varıldığında bütün çiftlik toprklarının ancak 
yüzde 4 ’ünü işletiyordu. Ama S. V. Gerasimov’un 
yukarıda görülen “ Bayram Gününde Kolektif Ç iftlik"i 
resmettiği 1937’de ünlü kolektifleştirme hamlesi artık 
büyük ölçüde geride kalmıştı. Bu hamlenin İlk, ‘ ‘so l" 
evresinde köylülerin neredeyse yansı komünlere 
katılmaya, evlerini, hayvanlarını varolan ya da yeni 
oluşturulan komünlere terketmeye zorlanmıştı. 
Hayvanlarını komünlere vermektense öldüren köylüler 
ya k o m so m o l/a r tarafından öldürülüyor ya da çalışma 
kamplarına sürülüyorlardı. Diğer yandan Parti 
tarafından komünleri idare etmek için atanan görevliler 
İse bu işi başarmakta güçlük çekiyorlardı. Direnişin 
yoğunluğuna karşın. Mart 1930’da kolhozlann işlettiği 
toprak oranı yüzde 60 ’a çıkmıştı. Dahası kolhozler 
içinde de, NEP dönemi boyunca yüzde 6.9’a kadar 
düşmüş olan komünlerin olsa, aza da olsa yükselerek 
yüzde 8.8’e çıktı. Ancak, kolektifleştirme hamlesinin

neredeyse b ir iç savaşa dönüşmek üzere olduğu Mart 
1930’da Stalin “ Başarıdan Başı Dönmüş’’ adlı bir 
makale yayınlayarak, kolektifleştirme sırasında terich 
edilmesi gereken biçimlerin komün değil, artel, başka 
bir deyişle ortak yaşam değil, ortak üretim, işgününe 
göre gelir ve hanehalkı temelinde tüketim olması 
gerektiğini bildirdi. Bu yeni kolhozda üretimi 
sürdürmek üzere çalışma ekipleri oluşturuldu ve 
bunlar genellikle askerî Cbrıgada,- tugay) ya da 
bürokratik Cotdeleniya,’ şube) diye adlandırıyordu. 
Kolhoz yönetiminin başına seçilen kişi ise önceleri 
"ih tiya r"  C s ta ro s t^  diye adlandırılırken, giderek 
“ başkan" terimi yaygınlaştı. Bu kişınuı aynı zamanda 
yöredeki devlet memurlan tarafından da kabul 
edilebilir olması gerekiyordu.
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Bu nedenle, sonraları Sanayileşme Kongresi adı verilen XIV. Parti Kongresi “SSCB’nin makine 
ve teçhizat ithal eden bir ülke olmaktan çıkarılarak, makine ve teçhizat ihraç eden bir ülke 
haline dönüştürülmesi gerektiği” kararını veriyor ve üretim araçlan sanayiinin geliştirilmesini 
sanayileşme politikasının ana çizgisi olarak ilan ediyordu. Parti kongresi, bu görevin üç 
hedefin birbiriyle bağlantı halinde gözönünde tutulması ve “dinamik bir ekonomik denge” 
politikası çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini karara bağlıyordu; Bunlar, üretim güçlerinin 
geUştirilmesi, yaşam koşullannın iyileştirilmesi ve ekonomideki devlet ve kooperatif işletme 
biçimlerinin geliştirilmesiydi.

1927-28’de daha hızlı bir sanayileşmenin lorunluğu kendisini giderek daha çok hissettirmeye 
başladı. Üretim düzeyi mevcut sistem içinde sınırlanna ulaşmış durumdaydı. Sanayi üretiminin 
arttınlabilmesi ancak kapasite arttınmı ve teknolojik yenilenme ile mümkün görülüyordu. 
Kentlerdeki işsizUk ve kırsal alandaki nüfus fazlası sorunları, ancak hızlı bir sanayileşme ile 
çözüme kavuşturulabilirdi. Öte yandan XV. Parti Kongresi’nde alınan karar uyannca tanmda 
büyük işletmelerin kurulmasının hızlandmlması, büyük tanmsal makine talebine yol açmıştı. 
Yine bu yıllarda dış ülkelerle, özellikle İngiltere ile ilişkiler gerginleşmişti. Bu durumda ağır 
sanayi bakımından SSCB ile gelişmiş ülkeler arasındaki farkın kapatılmasına yönelik hızlı bir 
sanayileşme politikası, ekonomik ve askerî potansiyelin de güçlendirilmesi için zorunlu 
görülmekteydi.

Tüm zorluklara rağmen 1925-26’da sanayi yatınmlan hızlandınlabilmiş, yıllık üretim artışları 
çoğu kez tahminleri aşmıştı. Yeniden inşa döneminin sona ermesinden sonraki yılda da 
sanayide üretim artışı bir önceki yılı aşmış, bu da savaş öncesi üretim düzeyine ulaşılmasıyla 
birikte, sanayi üretimindeki artışın giderek düşeceği varsayımının doğru olmadığı inancını 
yaratmıştı. Bu nedenle 1928’de kabul edilen 1. Beş Yıllık Plan’da çok daha hızlı bir 
sanayileşme programı öngörülmüştü. Tanmsal üretimde planlanan yüzde 50’lik üretim artışı 
için, esas olarak bu süre içinde toplam tanmsal üretimdeki payı 1927-28’deki yüzde 2’den 
1932-33’de yüzde 15’e çıkması öngörülen devlet işletmelerine ve kolektif çiftliklere 
güveniliyordu. Dönem sonunda bu kuruluşlann piyasaya sürülen tahılın yüzde 43 ’ünü 
sağlaması ve böylelikle kulaklann etkisinin azaltılması amaçlanmaktaydı. Bunun için 5-6 
milyon dolayında küçük çiftçi işletmesinin kolektif çiftliklere dönüştürülmesi gerekmekteydi.
Bir bütün olarak 1. Beş Yıllık Plan NEP’in hedeflerine uygun olarak, çalışanlann yaşam 
düzeyinin yükseltilmesi, devlet ve kooperatif sektörünün geliştirilmesine yönelikti.

Lenin’in Hastahğı ve Stalin’in Yükselişi

1922 başında Sovyet Devrimi istikrar kazanmış ve yeni bir yörüngeye oturmuş görünüyordu. 
Ekonomik ve siyasal alanda temel kararlar alınmış, uygulanacak politikalar belirlenmişti.
Türkiye, Almanya ve İngiltere ile imzalanan antlaşmalarla dış ilişkilerini de düzeltmiş 
olan Rusya uluslararası toplumun bir parçası olarak kabul görmeye başlamıştı. Ne var ki, 
parti içinde Lenin’in kişisel prestiji sayesinde sağlanmış olan birlik görüntüsünün altında, parti 
içinde görüş farklılıklan kendini korumaktaydı.

24 Mayıs 1922’de henüz 52 yaşındaki Lenin bir beyin kanaması geçirdi. Bu andan itibaren 
ölüm tarihi olan 21 Ocak 1924’e kadar kısa dönemler hariç Lenin ülkenin siyasal yaşamının 
dışında kalacaktı. Lenin’in siyasal sahneden çekilmek zorunda kalması, Rusya Komünist Partisi 
yönetiminde bir otorite boşluğunun doğmasına yol açtı. Gerçi teknik olarak bakıldığında 
Lenin’in parti içindeki görevi Merkez Komitesi ve Politbüro üyesi olmaktan ileri gitmiyordu 
ama, Lenin’in resmî konumunu çok aşan kişisel bir gücü ve otoritesinin varolduğu da bir

Kirov'un haftalık çalışma süresinin 35 saatle 
sınırlandırılması önerisine karşı çıkan birleşik muhalefet 
kendisini parti içinde yalıtılmış buldu. 21-23, Ekim 
arasında toplanan Merkez Komite, Troçki ve 
Zinovyev'i ihraç karan aldı. 16 Kasım günü Brest- 
Litovsk görüşmelerine katılmış olan Yoffe intihar etti. 
Yoffe'nin cenaze töreni birleşik muhalefetin büyük bir 
gösteri düzenlemesine fırsat verdi. Törende konuşan 
Troçki "  Yoffe mücadeleye devam etmekten 
vazgeçtiği için değil, bunu yapacak fiziki gücü 
kalmadığı için bizi terketti. İntihan değil, yaşamı bize 
örnek olmalıdır. Mücadele sürüyor. Herkes görevi 
başında kalsın “  diyerek muhalefete cesaret vermeyi 
denediyse de 12 Ocak 1928'de Troçki’ye ceza 
kanununun 58. maddesi gereğince sürgüne gideceği 
bildirildi. Sibirya’da tekrar buluşan muhalefet üyeleri 
Ekim Devrim i’nin 11. yıldönümünde bir gösteri 
düzenlediler. Üzerlerinde Lenin ve Troçki'nin portreleri 
bulunan pankartlardan sağdakinde "proletarya 
diktatörlüğüne uzun öm ürler" ve soldakinde ise 
“ sağda olanlara, bürokratlara, kulaklara NEP'den çıkar 
sağlayanlara savaş açalım" yazılıdır. 15 Kasım 1927 
tarihli mizah dergisi K rokodil’d e  yayınlanan karikatürde 
Zinovyev şarkı söylüyor, Troçki org çalıyor ve 
Kamenev papağan rolünde. Karikatürün altında ise 
şunlar yazılı: “ Bu müzik çok sıkıcı oldu. Biz çalıyoruz, 
kimse dinlemiyor."
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14. Kongre 1925 yılının sonunda toplandı. Kongrede 
söz alan Kamenev Stalin’i  birleştiricilik rolünü yerine 

getirememekle suçladı ve tek bir kişinin iktidarına, bir 
şef yaratma düşüncesine karşı olduğunu açıkladı. 

Stalln'in cevabı İse oldukça kısa oldu: "Parti, Rikov, 
Molotof, KalInln, Tomskiy, Buharin olmadan nasıl 

yönetilir?.. Partiyi ancak kolektif olarak yönetebiliriz. 
Lenin'den sonra böyle b ir şeyi düşünmek açıkça 

ahmaklıktır." Tartışmaya Lenin’den yaptığı b ir alıntıyla 
katılan Krupskaya her bolşeviğin kongre kararlarına 

uyma zorunluluğundan bahsetmesine rağmen, bir 
erkeği kadına çevirme gibi kararlar karşısında aynı 

itaatin savunulamayacağını söyledikten sonra sözlerini 
Troçki’ye şükranlarını sunarak bitirdi.. Kongre 65'e 
karşılık 559 oyla Stalin’i  destekledi. Yeni Merkez 

Komite 106 kişiden oluşuyordu. Molotof, Kalinin ve 
Voroşilov siyasi büroya seçildi. Nisan 1926’da birleşen 

muhalefet, Radşk, Rakovskiy, Smilga, Krupskaya, 
Sokolnikov ve Piyatakov imzalı 22 sayfalık b ir metni 

kabul etti. Buna karşılık Stalin, birleşik muhalefetin 
savaş, kollektifleştirme ve köylülerin soyulması yanlısı 

olduğunu İleri sürdü. Temmuz 1926’daki Merkez 
Komitesi toplantısı dramatik b ir olaya tanık oldu. 
Jerzinskiy Kamenev’e yönelttiği ağır suçlamaların 

hemen sonrasında kalp krizinden^ öldü. Zinovyev'in 
ihraç edildiği siyasi büroya toplantı sonunda 5 yeni 

üye, Ordjonikidze, Kirov, Andreyev, Kaganoviç ve 
Mikoyan seçildiler.16 Ekim I926’da Stalin’le muhalefet 

arasında çatışmanın durdurulması karan alınmasına 
rağmen, 18 Ekim’de New Y o rk  T im e s  Amerikalı bir 
Troçkist olan Max Eastman’m kendilerine ulaştırdığı 
Lenin’in Vasiyetnamesi’ni yayınladı. Bunun üzerine 

Troçki siyasi bürodan uzaklaştırıldı ve Zinovyev 
Komünist Enternasyonal Başkanlığı görevinden istifa 

etti. 15. Kongrede ise “Orta çağda yaşamıyoruz. 
Kimse yakılmaya mahkum edilemez" diyen Kamenev 

siyasi bürodan ihraç edildi. Jerzinskiy’ln cenaze töreni
15. Kongrede Fransız Devrimi’ne atıfta bulunarak 

Termidor’dan bahsederek devrimin geri çekilme 
dönemine girdiğini söyleyen Troçki’nin resmi olarak 

son kez görüldüğü yer oldu. Fotoğrafta soldan ikinci 
Rikov, arkasında Troçki, sağdan üçüncü Stalin, en 

sağda Buharin görülüyor.

gerçekti. En uzlaşmaz muhalifleri üzerinde bile azımsanmayacak bir etkisi vardı.

Lenin’in bu kişisel otoritesine karşın, Rusya Komünist Partisi içinde yönetime karşı bir 
muhalefet her zaman olagelmişti. Lenin’in X. Kongre’de alınmasını sağladığı disiplini 
pekiştirmeye yönelik kararlar da, parti üyelerinin zaman zaman bir baskıyla karşılaşmaksızın 
onun yüzüne karşı eleştiride bulunmalanna bir engel oluşturmamıştı. Kararlann oylama 
yoluyla alındığı parti kurullannda Lenin’in azınlıkta kaldığı durumlar hiç de seyrek değildi.

Lenin’in yöntemi emir vermekten çok, ikna etmekti. Yönetimde azınlıkta kaldığı durumlarda 
doğrudan parti üyelerine hitap etmek ve sahip olduğu prestij sayesinde görüşlerini bu yolla 
kabul ettirmek sık uyguladığı bir yöntemdi. Öte yandan Lenin, kendisine karşı zaman zaman 
çok sen eleştiriler yönelten kişilerle de ilişkilerini sürdürmeyi ve gerektiğinde ortak tutum 
içine girmeyi başarabilmişti. 1917 Sağ Muhalefeti ve 1918 Sol Muhalefeti’ne kin tutmamış, 1921 
İşçi Muhalefeti’ni de “kazanılması gereken bir sapma” olarak değerlendirmişti. Lenin’in 
önderliğinin kişisel otoritesinden kaynaklanan bu niteliği, onunla birlikte iktidan paylaşanlann 
sahip olduğu bir nitelik değildi. Bu nedenle Lenin’in hastalığı ile birlikte ortaya doldurulması 
gereken bir önderlik boşluğu çıkmıştı.

Lenin’in siyasal arenadan çekilmesi, Stalin’in Sovyet politikasında yeni bir güç odağı olarak 
ortaya çıkışı süreciyle örtüşûr. 1912’den itibaren Merkez Komitesi üyesi, 1917’den itibaren de 
Politburo üyesi olarak görev yapan Stalin,, devlet örgütü içinde de önemli görevler yüklenmiş 
durumdaydı. Ekim Devrimi sonrası kurulan ilk Halk Komiserleri Konseyi’nde Uluslar Komiseri 
olarak yer alan Stalin, bu görevini'sürdürürken 1919’da kurulan İ?çi ve Köylü Denetimi 
Komiserliği’ni de üstlenmişti. Devlet aygıtının işleyişinin denetlenmesi amacına yönelik olarak 
kurulan bu örgüt, Stalin’e yönetimin her alanında etkih olma yollarını açıyordu. Bu 
komiserliğin amaçlarından biri de, güvenilir ve etkili çalışabilecek yeni bir yönetici kadrosunu 
yetiştirmekti.

Bütün iç savaş boyunca Politbüro 5 kişiden oluşuyordu. Başbakan olarak Lenin ve onun 
yardımcısı Kamenev hükümet işleriyle ilgileniyorlar, Troçki Kızılordu’yu yönetiyor, Buharin ise 
basın ve propaganda işleri ile görevli bulunuyordu. Bu durumda Stalin parti örgütünün gerçek 
yöneticisi işlevini yerine getiriyordu. Politbüro’nun yanı sıra giderek güç kazanan ve parti 
üyelerini sivil ve askerî makamlara yerleştirmekle görevli olan Örgütlenme Bürosu ile parti üst 
yönetimi arasındaki en önemli bağlantı halkasını da Stalin oluşturuyordu. Böylece parti 
merkez yönetimi ile parti örgütü arasındaki eşgüdümü sağlamak ve parti örgütünün gündelik 
işleyişinde etkili olmak imkânına da sahip olan Stalin, hem prestij kazanıyor, hem de yerel 
parti örgütleri ile ilişkisini pekiştirebiliyordu.

1922’de toplanan XI. Parti Kongresi, bir Genel, Sekreterlik makamı oluşturmaya karar verince, 
bu konuda ilk akla gelen yine Stalin oldu. Troçki, Stalin’in Zinovyev’in de desteğiyle bu 
göreve gelmesine, kuşkuyla baksa da, de karşı çıkmadı. Stalin’in yakın destekçileri olan 
Molotov ve Kuybişev’de Genel Sekreter yardımcısı seçildiler. Genel Sekreterlik Politbüro'ya bağlı 
olmakla birlikte, giderek onun yürütme organı haline dönüştü. Öte yandan Genel Sekreterlik 
yalnızca uygulamayı denetlemekle sınırlı kalmıyor, Politbüro gündemini belirlemek ve 
toplantılara bilgi aktarmak yoluyla kararlann oluşumunda da etkili olabiliyordu.

Öte yandan, 1921’deki X. Parti Kongresi’nde kurulan ve parti örgüt ve üyflerini denetlemekle 
görevli olan Merkez Denetim Komisyonu da giderek önem kazanmaktaydı. Komisyonun başlıca
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görevi parti üyelerine yönelik suçlamaları değerlendirmek, parti içine zararlı elemanlann 
sızmasını önlemek ve Parti’den atılan üyelerin itirazlarını karara bağlamaktı. Giderek Parti 
içindeki tartışmalarda “doğru ideoloji”nin bekçisi konumuna gelen komisyon yetkilerini 
tamamen bağımsız olarak kullanmaktaydı. Böylelikle Genel Sekreterlik, Merkez Denetim 
Komisyonu, Politbüro ve Merkez Komitesi arasında bir eşgüdüm organı niteliği kazanmakta ve 
Stalin o tarihe kadar kitlesel olarak hiç söz konusu olmamış olan parti içi tasfiyeyi de 
etkileyebilecek bir konuma gelmekteydi. Aslında Bolşevikler’in tarihinde Stalin hiçbir zaman 
Lenin’in yakınlan arasında yer almamıştı. Zinovyev, Kamenev, Buharin ve hatta sık sık 
çalıştığı Troçki ona kişisel olarak hep daha yakın olmuşlardı. Ancak Stalin’in organizasyon 
yeteneği, güçlü çalışma temposu ve pratikliği ona parti yönetiminde vazgeçilmez bir yer 
kazandırmıştı. Hemen hiç kimse onu partinin ikinci adamı olarak düşünmüyor, örgütün 
gündelik ve sıkıcı sıradan işlerini yürüten bir kişi olarak onun görevine de özenmiyordu.

Lenin’in, Stalin’e ve parti “apparatçiki”ne karşı duyduğu hoşnutsuzluğun ilk ipuçlan 1921’de 
ortaya çıkmakla birlikte, 1922’de giderek bir güvensizliğe dönüştü. Lenin’in hastalık dönemi 
aynı zamanda onun Stalin’e karşı güvensizliğinin artışı dönemiydi. Daha 1921 içinde Stalin’e 
gönderdiği bir mektupta Lenin, İşçi ve Köylü Denetimi’nin başlıca amacının o andaki 
uygulamada görüldüğü gibi insanlan “yakalamak” ve “teşhir etmek” değil, onlan “geliştirmenin” 
yollannı bulmak olduğunu söylüyordu. Yine Lenin partideki işçi oranının azalmasından kaygı 
duymaktaydı. Bu nedenle 1922 başında Merkez Komitesi’ne yazdığı bir dizi mektupta 
Zinovyev’in savunduğu ve parti üyeliği için deneme süresinin işçiler için 6  ay, diğerleri için 
12 ay olmasını öngören teklife karşı çıktı. Lenin’e göre 10 yıldan tecrübeli ağır sanayi işçileri 
için bu süre 6  ay, diğer işçiler için 18 ay olmalı, köylü ve Kızılordu mensuplan için 2 yıl, 
diğerleri için ise 3 yıllık bir deneme süresi konulmalıydı.

XI. Parti '^ongresi Lenin’in bu görüşlerinin Zinovyev ve Stalin’inkilerle uyuşmadığını ortaya 
koydu. Zinovyev konuşmasında köylü unsurlann partiye alınmasının önemi üzerinde durdu ve 
üyelik için deneme süresi köylüler için bir yıl, işçiler ile işçi ve köylü kökenli Kızılordu 
elemanlan için 6 ay olarak kabul edildi. Yine kongrede Lenin’in hazırladığı sendikalarla ilgili 
karar tasansma önemli bir ek yapıldı. Buna göre bu alanda “parti Merkez Komitesi ve il 
komitelerinin güncel görevi sendikalann merkezdeki ve illerdeki yönetim organlannın
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1671'de KraKtk'la birleşmiş 
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nPİ«ııonte.Sarcluny» Krallığı, orta 
hatya'nın ilhakı (1659- Man 1860)

□ Napdl KraHığı'nın aWki ve HMya 
Kıallığı'nın kıautoıa» ( IK ’ I

I [ Venadlk'ln ete geçirilmesi (1886)
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1850-1914 dönemi hanedanların sürekliliğini vurgulayan 
"meşruiyet”  ilkesine karşı milliyetler ilkesinin zaferine 
tanık oldu. Ulus-devletler oluştu. Parçalanmış uluslar 
birleştiler. Cavour’un liberal Piyemonte’si dış yardım 
ve ulusal anti-Avusturya duygusunu Italyan Birliğini 
gerçekleştirmek için kullanırken, Bismarck, 1866’da 
Avusturya'ya, 1870'de ise Fransa’ya karşı açtığı savaş 
sonunda Prusya etrafında Almanya'nın Birliğini 
sağladı. Buna karşılık çok uluslu imparatorluklar 
dağıldı. Osmanlı İmparatorluğu Balkanlardaki milliyetçi 
hareketler karşısında pek fazla b ir şey yapamadı. 
1867’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna 
dönüşen Avusturya ile Rusya, iç baskılar ve dış 
yayılma nedeniyle bu süreci gecikerek yaşadı. 
B o lşe v ik le r ’in  iktidara gelmesinden sonra aynima 
hakkını savunan 15 Kasım 1917 tarihli Rusya Halklan 
Hakları Bildirgesi "büyük Rus şovenizmi’’ne son 
vermeyi hedefliyordu. İç savaşın kazanılması daha 
önce kaybedilen bölgelerin (Ukrayna, Beyaz Rusya, 
Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu) yeniden ele 
geçirilmesini sağladı. Buralarda Rusya Sosyalist 
Federatif Sovyetler Cumhuriyetine bağlı sovyet 
cumhuriyetleri kuruldu. 30 Aralık 1922'de Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler B irliği kuruldu. Birlik, federatif 
cumhuriyetleri, sosyalist cumhuriyetleri, özerk 
cumhuriyetleri ve özerk bölgeleri içeriyordu ve ayrılma 
ve birleşme olasılığına her zaman açıktı.



SSCB'de 
1921'den 1924’« kadar 
yönetsel yapının evrimt
1. RSFSR, 1117, (Rusya Sosyakst 

Pwteralif Sovyei CumhuriyM)
2. Tûr1(isUn Özerk SovyM Sos^rttt 

Cumh.
3. Başiun ÖSSC. l i t»
4. Ta*r ÛSSC. 1*20
5. Karek proMer komünü (Ttmma 

1923'de Karen ÖSSC.’ye
tû.)

6. Çw8« özerk BAlgesi.
7. Kirgizttun ÖSSC.
8 Vn'tar özerk BdiQesi.
9. Uanlet Ozwk Bölgesi.

10 1921‘den 1924’e kadar DaJ 
ÖSSC. 1922, bölgeterin özerkkği.
• Kabardln-Balkar
• Çeçen
• K»aç«y<*rke*

1924, dzerk bölgeter 
• Kuzey Osesya 
•Inguçe

11.DağetanöSSC., 1921
12. Eskımola; özerk Bölgesi.
13. Kabanlinler Özerk Bölgesi.
14. MoğoHar özerk Bölgesi.
15. Ç«î«zler özerk 8 ö ^ .
16. Yakubstan ÖSSC.
17. VuoroOar özerk Bölgesi.
18. Çerkesier Özerk Bölgesi.
19. Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhu- 

riyeo.
20. Beyaz Rusya SSC.
21. Transkaftasya Federatif SSC.
22 Azeitaycan SSC.
23. Nahçıvan özerk Bölgesi.
24. Emenist») SSC.
25. Gûroaan SSC.
26. Abaza ÖSSC., 1921
27. Acanstan ÖSSC., 1921
28. Güney Osesya özerk Bölgesi 
'29. Hanem Demokratik Sovyet Currt-

h u ^ .  1930 
30. Bıdtara ÖSC.

I 1980 I Kuruknt iarM

ia»-dw< 1922-ye U 
- Otmiryotlan I A/Wsmaiv

Transkafkasya Federatif Cumtıuriyetleri

bileşimlerinin yenilenmesi”ydi.

Vasiyetname

1922 içinde sağlığı bozulmaya başlayan ve bu nedenle XI. Parti Kongresi’nin açılış ve kapanış 
oturumlarından başkalarına katılmayan Lenin Aralık sonunda ağır bir kriz geçirdi ve kısmen 
felç oldu. Kendi deyimiyle “saflardan ayrılacağı anın her dakika gelebileceğini” hisseden Lenin 
daha sonra Lenin’in Vasiyetnamesi diye adlandınlan ve 1923’de yapılacak XII. Parti Kongresi’ne 
mektup olarak düşünülen nodannı yazdırmaya başladı. Lenin’in 23 Aralık ile 31 Aralık 
tarihleri arasında yazdırdığı notlardan ve 4 Ocak 1923 tarihli bir ekten oluşan Vasiyetnamesi 
parti içinde ortaya çıkacak bir bölünmeden duyduğu kaygılan yansıtıyordu.

Vasiyetnamesi’nde Sovyet rejiminin temelinde işçi-köylü ittifakının bulunduğunu vurgulayan 
Lenin, bu ittifakın zedelenmesi halinde parti ve rejimin kaçınılmaz olarak çökeceğini 
belirtiyordu. Ancak Lenin’e göre bu uzak bir olasılıktı. Daha acil sorun parti önderliği 
arasında ortaya çıkabilecek bölünmeydi. Lenin noriannda daha sonra kendisine halef olması 
söz konusu olabilecek iki önde gelen parti önderi, Troçki ve Stalin’i ele alıyor ve portrelerini 
çiziyordu. Lenin’e göre Troçki hiç kuşkusuz Merkez Komitesi’nin en yetenekli üyesiydi.
Bununla birlikte Lenin’e göre Troçki aynı zamanda bireyciliği ön plana çıkan ve parti 
disiplinine uymayı fazla önemsemeyen bir liderdi. Lenin’in Stalin baklandaki yargısı ise daha 
farklıydı. “Stalin yoldaş Genel Sekreter olduğundan beri elinde sınırsız yetkiler toplanmış 
durumdadır” diyen Lenin “onun bu gücünü her zaman gerekli ılımlılıkla kullanacağından 
kuşku duyduğunu” belirtiyordu. Zinovyev ve Kamenev’in Ekim Devrimi sırasındaki kararsız 
tutumlannı hatırlatan Lenin, bunun bir rasdantı olamayacağını, ancak bu iki liderin geçmişteki 
hatalanndan dolayı tıpkı Troçki’nin geçmişte Bolşevik olmaması nedeniyle suçlanamayacağı gibi, 
onlann da suçlanmamalan gerektiğini belirtiyordu. “Partinin favori kişisi” olarak nitelendirdiği 
Buharin’i ise “zeki ve becerikli” bulan, ancak “diyalektiği anlamamakla” eleştiren Lenin’in parti 
içinde temel bölünmenin Troçki ile StaUn arasında çıkabileceğini öngörmüş olduğuna kuşku 
yoktur. Öyle anlaşılıyor ki, Lenin o aşamada Stalin ile Troçki’nin etkili konumlannı 
korumalanndan, hem her ikisini dengeleyebilecek, hem de aralanndaki çatışmanın 
sertleşmesini engelleyecek, Zinovyev ve Kamenev’i de kapsayan eski Bolşevikler’den oluşan bir 
parti yönetiminden yanaydı. Bu nedenle Lenin Merkez Komitesi'nin üye sayısının arttıniması ve 
otorite ve saygınlığının güçlendirilmesinden yana tavır alıyordu.

4 Ocak 1923’de Lenin “vasiyetname”sine önceki notlanndaki dengeci sayılabilecek görüşlerini 
aşan bir ek yaptı. Bu kez Stalin’i doğrudan hedef alan Lenin şöyle diyordu: “Stalin çok kaba 
bir insandır ve... bu kusur bir Genel Sekreter’de hoşgörülemeytcek bir kusurdur. Bu nedenle 
yoldaşlanma Stalin’i bu görevden uzaklaştırmanın ve yerine Stalin yoldaştan her bakımdan 
daha üstün olan, yani daha hoşgörülü, daha sadık, yoldaşlanna karşı daha saygılı ve 
düşünceli, daha az fevri v.s. birini getirmenin yollannı aramalannı öneririm.” Lenin’in Stalin’e 
yöneUk tepkisinin bir nedeni de Stalin’in, Lenin’in eşi Krupskaya’ya hakaret etmesi olarak 
değerlendirilmiştir. Ancak yalnız başına bunun Lenin’i parti içindeki güç dengesini bozacak biı 
harekete itmiş olabileceğini düşünmek doğru olmaz. Bu tavnn temel nedeni Stalin’in Gürcü 
Sorunu konusundaki uzlaşmaz tutumu ve bu konuda Lenin’e ulaşan yeni ve farklı bilgilerdir.
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Devrim sonrası toplumlarda özerk bir işçi sınıfı sanatı 
yaratılabilir mi? Zulmün, sömürünün, eşitsizliğin Icaçı- 
nılmaz izlerini taşıyan eski kültürden tümüyle bağımsız, 
saf ve yeni bir proleter sanatının oluşması mümkün 
müdür? Ve gerekli mi?

Devrim kadrolarının ve devrime katılan sanatçıların 
bu soruya verdiği farklı cevaplar, Rusya’da 1917-20'deki 
kısa ömürlü Proletkült deneyinde sınanacaktı - sorunun 
bundan ibaret olmadığını da göstererek.

Devrim gerçekleştiğinde, Bolşevikler’in hazır ve sis
temli bir kültür politikası yoktu. Hemen her alanda oldu
ğu gibi burada da el yordamıyla ilerlemek, sosyalist 
projenin deneysel niteliğini kabul ederek genel ilkelerle 
somut durumlan uzlaştırmak, planlar ve ilkelerle kendi
liğinden oluşumlar arasında bir köprü kurmak zorunday
dılar. Ve bir süre öyle yaptılar.

Marksizmin kurucuları, kapitalizmin olumlu, geliştirici 
yönünü hep vurgulamışlardı. Başta Lenin olmak üzere 
Bolşevik önderler de Marx ve Engeis'in klasik kültürü, 
burjuva hümanizmine duyduğu saygıyı ve hayranlığı 
paylaşıyorlardı. Kültür alanında, devrim öncesiyle son
rası arasında bir kopuştan çok, bir süreklilik olduğunu 
vurgulama eğilimindeydiler. Lenin bunu açıkça söyle
mişti; “ Proleter kültürü, insanlığın kapitalist toplumun 
baskısı altında, toprak sahipleri toplumunun, bürokratik 
toplumun baskısı altında yarattığı bütün o bilgi kaynak
larının mantıksal bir uzantısı, mantıksal bir gelişimi ol
mak zorundadır... Ancak belleğini insanlığın yarattığı 
bütün değerlerin bilgisiyle zenginleştirerek bir Komü
nist olabilirsiniz.”

Ama Marx ve Engels’ten devralınmış bu genel yakla
şım bite, bir bakıma, Rusya’nın özgül durumuyla belir
lenmiş bir zorunluluktu; Ülkenin yoksulluğu, geriliği ve 
savaşın yıkımlan, bir külterei dönüşümden çok, varolan 
kültürün yaygınlaştırılmasını, gelişmeyi hızlandırmak 
amacıyla kullanıma sokulmasını gerektiriyordu. Ya da
o sırada böyle sanılıyordu.

Buna bir de Bolşevik önderlerin çoğunluğunun özel 
kültürel formasyonunun etkilerini eklemek gerek; He
men hepsi, geleneksel bir orta sınıf eğitiınlnden geçmiş- 
ti; burjuva toplumunun geç döneminin ya da “ çözülü
şünün”  ürünü olarak görülen, aslında bu toplumun İçer- 
pen eleştirilmesi, için için kemirilmesi demek olan, ön
cü, yenilikçi, yıkıcı bir sanata değil, burjuva toplumunun 
“ gençlik”  döneminin ürünü olan, sağlıklı, dengeli, ölçü
lü bir sanata yakınlık duyuyorlardı. Onlar için, sanatın 
kendi iç kavgasından çok, bu sanatın olduğu kadanyla 
kitlelere maledilmesi önemliydi. Modelleri Dostoyevskiy 
değil, Tolstoy'du.

Oysa 1890'larda Rusya'da yenilikçi sanat akımlan bir
birini izlemeye başlamış, edebiyatta Simgecilikten son
ra Fütürizm ve Imgecllik gelmiş, plastik sanatlarda Dışa
vurumculuk, Kübizm ve Konstrüktivizm doğmuştu. Ar
tık Moskova da Avrupa'nın kültür merkezlerinden biriy
di. Üstelik, bu akımlann hepsi, ulusal ve uluslararası 
alandaki toplumsal çalkantıdan etilenmiştl. Aralarında 
en tutucu, sosyalizme en uzak akım sayılan Simgecilik 
bile, İnsanın ruhsal ufkunu parçalayacak .şiddetli bir 
toplumsal altüst oluşa bel bağlamış görünüyordu.

Ama sanatçıların çoğunluğu, Ekim 1917’de Bolşevlk- 
/er’in iktidan ele geçirişini kuşkuyla, hatta düşmanlıkla 
karşıladılar.

Rusya’nın uçsuz bucaksız stepleri ve ormanian içinde 
kentlerin konumu neyse, Rus aydınlarının ülke nüfusu
nun yüzde doksanını oluşturan köylü yığınları içindeki

yeri de oydu. Rus entelicensiyası, karşısında hep Çarlık
la köylülüğün sarsılmaz ittifakını bulmuş, kendisini de 
bir gerilik ve duyarsızlık okyanusu içinde küçücük bir 
duyarlılık adası olarak görmeye alışmıştı. Dayanıksızlı
ğıyla ünlüydü, pek narindi. Yıllarca baskıcı b ir iktidara 
tahammül etmişti ama, şimdi açlığa, sertliğe, konfor- 
suzluğa, kitlelerin hayat koşullarını paylaşmaya ve yeni 
bir iktidarın olası baskılanna gelemiyordu. Böylece dev
rimin ilk yıllarında birçok sanatçı ülke dışına göç etti. 
Ama göç edenler sadece Merejkovskiy, Zinaida Cippius 
ve Leonid Andreyev gibi “ yozlaşmış” , “ dekadan”  Sim
gecilerden ibaret değildi. İlerde edebi kurumlaşmanın 
temel direkleri haline gelecek olan llya Ehrenburg ve 
Aleksey Tolstoy da, belki bir savunma refleksiyle, bu 
yılları yurt dışında geçi . 'neyi daha uygun bulmuşlardı. 
Hatta Maksim Gorki bile 1918'e kadar kendi gazetesi 
Nevaya zhlzn’öe Bolşevikler'e  karşı çıkmaya devam et
miş, bu tarihte gazetesi kapatılmış, 1921'de kendisi de 
Lenin tarafından geçici bir süre için göç etmeye ikna 
edilmişti.

Şüphesiz, Marksist olmadıkları halde devrimi coşkuy
la, hiç değilse tevekkülle karşılayan bazı sanatçılar da 
vardı. Simgeci akım içinde özel bir tavrın temsilcisi 
olan şair Aleksandr Blok, Rus Devrimi'ni, Asya stepleri
nin ilkel ruhunun Batı aklına karşı bir isyanı olarak be
nimsiyordu. Devrim, köy kökenli edebiyatçılara da yeni 
bir imkân açmıştı. Yapıtlarını ilk kez 1917’den sonra 
yayımlamaya başlayan ya da bu tarihten sonra edebiyat 
sahnesinde ön plana çıkan birçok yazar için, devrim 
Rusya’nın ulusal tarihinin bir parçasıydı: Rusya yine 
de devam ediyordu, aslında fazla bir değişiklik olmamış
tı, bu kadar değişiklikten de zarar gelmezdi. Troçki, 
Edebiyat ve Devrim'de, bütün bu grubu “ devrimin ede
bî yol arkadaşları”  olarak nitelendirilmişti. Ama araların
da önemli tavır farklılıkları da vardı; Anna Ahmatova 
ve Osip Mandelştam gibi şairler, devrime razı olmuşlar
dı; devrimi görmezden gelenler olduğu gibi, onu sadece 
taşra kasabalarındaki tuhaf sonuçlanyla gören Boris 
Pilnyak gibi romancılar da vardı; ama devrimi bir kara
basanın ilk  bölümü olarak görüp, devamını da yaşamak 
isteyen Yevgeni Zamyatin gibileri de yok değildi; doğ
duğu ülkede ölmekten başka birşey İstemeyen Simgeci 
şair Feodor Sologub vardı; 1917’den sonra Bolşevik 
partisine üye olmak istediği için, hem Parti içinde hem 
de eski arkadaşları arasında “ fırsatçı”  olarak damgala
nan Simgeci şair Valeri Briyusov vardı; sırf para bulama
dıkları için Batı'ya kaçamayanlar vardı; Batı'ya değil 
Doğu’ya, daha da Doğu’ya kaçmak isteyen ama yolda 
kaybolan Vrankoviç vardı; başka kim vardı? Şunlar; (1) 
Kendilerini sadece yenilikçi sanatın sol ucu olarak değil, 
aynı zamanda devrimin de “ mızrak başı”  olarak gören 
ve bütün hünerierini Partinin, hayır, İşçi sınıfının, hayır, 
devrimin emrine veren, verdiklerini düşünen Fütürist- 
ler; (2) yeni rejimin ilk  kültür kurumlannda görev alan 
ama Marksist eleştiri kuramını kendi özel bilimsel yön
temleriyle tamamlamak İsteyen Biçimci eleştirmenler; 
Biçimciliğin Marksist bir değişkesini yaratmak isteyen 
Mihall Bahtın; (3) ve Rusya'nın Lermontov'dan sonra 
en büyük şairi olan, şiirlerinin çoğunu da 1917 içinde 
yazan Boris Pasternak - o yılı şöyle anacaktır sonradan; 
“ 0 1917 yazında, iki devrim arasındaki günlerde, Insan- 
lann yanıbaşında sanki yollar, ağaçlar ve yıldızlar da 
kendi aralannda toplantılar düzenliyor, konuşmalar ya- 
pıyoriardı. Yolların, yollann, binlerce kilometrenin sıcak 
soluğu, soluk alıp verişi duyuluyordu havada; Kendi 
kişiliği, kendi adı vardı, bu öteyi gören, esinlenmiş top
rağın.”

Ama gerçek bir toplantıya. Aralık 1917'de yeni Kültür 
Bakanı Lunaçarskiy'nin sanatçıiaria yeni rejim arasındaki 
Işbirilği imkânlarını görüşmek amacıyla düzenlediği ve 
120 ünlü sanatçıyı çiğ ııd ığı toplantıya sadece beş kişi 
katıldı; Blok, MayakovskIy, Meyerhold Natan Altman ve 
Riurik Ivney. Bu, şair Gumilev'in bir antl-Sovyet ayak
lanmaya katılmakla yargılanıp idam edilmesinden ön
ceydi.

Yeni müzik mekanik çağın tüm gürültülerini, büyük 
şehrin ve fabrikaların gürültülerini, kayışların 

gıcırdamalarını, motorların homurdanmalarını, otomobil 
klaksonlarının tiz tonlarını kendi alanı içine alan bir 

özelliğe sahip olacaktı. Fabrika düdüklerinin 
senfonisinin oluşturulmaya alışıldığı bu gösteriler kısa 

zamanda çeşitli kutlamaların vazgeçilmez 
eğlencelerinden biri haline geldi. Devrimin azgın 

ozanlarından Mayakovski ve Gastyef, proleter müziğin 
artık dar mekanlara sığdırılamayacağını ileri sürerek, 

bu müziğin dinleyicilerinin b ir bölgenin tüm 
yaşayanlarını kapsaması gerektiğini savunuyorlardı. Bu 

yaklaşıma göre fabrika düdüğü bu orkestranın en 
önemli enstrümanı idi. Çünkü bir yandan çıkardığı ses 

şehrin tüm alanlarında duyulabilirdi. Öte yandan ise 
düdük proletaryayı asıl vatanı olan fabrikayı 

çağrıştırıyor ve hatırlatıyordu. 191B'de Petersburg’da 
daha sonra ise Nişniy Novgorod’da fabrika düdükleri 

senfonileri denendi. 7 Kasım 1922'de Bakü’de ilk 
büyük konser verildi. Bu konsere Karadeniz donanma 
gemilerinin sis düdükleri, tüm fabrikaların sirenleri, iki 

top taburu, b ir piyade taburu, b ir makinalı tüfek birliği 
ve seyircilerin oluşturduktan korolar katıldı. Gerçekten 
de bu müzik Bakü’nün şehir duvarlarının dışına taştı.

Moskova’da da pek başarılı olmasa da fabrika 
düdükleri senfonileri yaratma girişimleri gerçekleşti. 

Orkestra şefleri yüksek kulelerin veya evlerin 
damlarına çıkarak, işaret bayraktan ile fabrika 

düdüklerinin orkestrasını yönetmeye çalışsalar da, 
akustik b ir sese ulaşmanın mümkün olmadığı ortaya 

çıkıyordu. Böylelikle anıtsal b ir proletarya müziği 
yaratma çabalan sonuçsuz kaldı.

İç Savaş başladığında, eski sanat gruplarının çoğu 
dağılmıştı. Bütün bu dönem boyunca devletten resmi 
destek gören tek akım, Proletkült’tü. Bu örgüt aslında 
1909'da Bogdanov, Lunaçarskiy ve Gorki tarafından ku
rulmuştu. Bogdanov, felsefede olduğu gibi sanatta da 
sadece işçi sınıfının çıkariannı, bakış açısını dile geti
ren, saf proleter b ir eğilimin gerekli olduğunu düşünü
yordu. Bu yaklaşımın temelinde de, genel olarak bilgi
nin, bilincin, özel olarak da kültürün ve sanatın sadece 
dış gerçekliğin basit bir yansıması olmadığı, bilincin 
de dünyaya kurucu, dönüştürücü bir etken olarak katıl
dığı düşüncesi yatıyordu; Bogdanov ve Lunaçarskiy'ye 
göre, dış gerçekliği nesnel ve tarafsız bir biçimde yansı
tan bir bilim ya da sanat olamazdı: Gerçeğin kendisi 
taraflıydı. Ama Lenin daha 1908'de, materyalizm ve 
Am pirlo-Kritisizm 'i»  bu yaklaşımı çok sert bir dille eleş
tirerek, yansıma kuramını ve tarafsız bilimsel bilgi dü
şüncesini savunmuştu. 1909’dan sonra da Proletkült'ün 
aktif bir çalışma içine girmesini engellemişti.

Proletkült 191? yazında yeniden faaliyete geçti; Geçi
ci Hükümet’te yan Özerk bir kurum olarak Kültür Bakan
lığı bünyesi içine alındı. Bu konumunu Bolşevik yönetim 
aHında da korumayı başardı. Bogdanov, sonunda Bol
şevik  önderiere, Proletkült’ün bir yaygın eğitim kurumu 
olarak da çalışabileceğini anlatabilmiş görünüyordu. Dev
rimin temel mesajian, etkili ama yalın IHr dille kitlelere 
iletilmeliydi. Böylece gerçekten yaygın bir eğitim ağı 
kuruldu; 1919-20’de bu okullarda 400 binden fazla isçi 
eğitim görüyordu.

Yöneticilerine göre, Proletkült, proletarya diktatörlü
ğü döneminin tek mümkün sanat akımıydı. Ve harekete 
üyelik koşullan açısından, sınıfsal köken, ideolojik for
masyondan, hatta parti üyeliğinden daha önemliydi. Pro- 
ietküKçülere göre, kendisi işçi olmayan U r sanatçının 
önemli bir yapıt yaratması İmkânsızdı. Bu yüzden geç-
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mlş çağların sanatını bütünüyle reddediyorlardı ve bu 
bakımdan, rakipleri olan Fütüristlerle gizli bir İttifak İçin
deydiler. Hareketin önderlerinden Vladimir Kirilov bir 
şiirinde şöyle diyordu: “ Yakalım Rafael’ I, geleceğimiz 
adına, / yıkalım müzeleri, sanatın çiçeklerini çiğneyelim.”

Proletkült’e göre, yeni sanatın konusunu, içeriğini 
uluslararası işçi sınıfının çıkarları ve özlemleri oluştur- 
maiıydı. Proletkült yazar ve şalrieri, proleter yaşantısı
nın bütün yönlerini yüceltiyoriardı; makineler, metaller, 
özellikle de demir ve çelik, yeni sanatın imge deposu 
lıailne gelmişti. Şair Gerasimov, Demirin Şarkısı’nda, 
burjuvazinin bu metali zincir ve mermi üretmek için 
kullandığını, oysa proletaryanın demiri barışçı amaçlar
da kullandığını, bu yüzden de bu soğuk maddenin şimdi 
“ aşkla parıldıyan, şefkatli”  bir görünüm aldığını, hatta 
"bir flüt gibi tatlı sesler çıkarmaya başladığını”  söylü
yordu. Standartlaşma ve eşgüdüm, Proletkült için en 
değerii erdemlerdi. Şair Aleksandr Gastev, Fabrika Dü
dükleri adlı şiirinde sınıfın yekpare davranışını şöyle 
övüyordu; “ işçi semtlerinde sabahları çalan fabrika dü
dükleri bir esaret çağrısı değildir. Geleceğin şarkısıdır 
bu./ Bir zamanlar hepimiz iç karartıcı atölyelerde çalışır 
ve sabahleyin işe farklı zamanlarda gelirdIk./Oysa şimdi 
her sabah saat sekizde düdükler milyonlarcamızı işe 
çağırıyor./ŞImdI hepimiz aynı anda işe başlıyoruz./Bü- 
tün bir milyonumuz çekiçlerimizi aynı anda elimize alı- 
yoruz./ilk çekiç darbelerimizin sesi aynı anda duyulu- 
yor./Fabrika düdükleri neyin şarkısını söyler?/Blriiğin 
şartusını-birilğin sabah llahisinll”  Gastev, kısa bir süre 
sonra şiiri bırakacak ve kendisini çalışmanın bilimsel 
örgütlenmesi araştırmalarına adayacaktır.

Proletkült-ün belki de en iyi şairi Vasili Kazin’di. Ama
o da lirizmi elden bırakmamasıyla eski edebiyata yasla
nıyordu. Troçki, Edebiyat ve Devrim’de, Proletkült’ü 
eieştiriricen, akımın en iyi temsilcilerinin gittikçe Fütü-

rizmin etki alanına kaydıklarını söyler.

Proletkültün en parlak dönemi, 1918-20'ydi. Bütün 
iç savaş döneminde bir yandan resmî destek görürken, 
bir yandan da devlet karşısında özerkliğini korumuş, 
böylece edebiyat alanında bir tür tekei oluşturmuştu. 
Ama özerkliğini savunurken zaman zaman saldırgan bir 
tutum almasıyla ve farklı akımlara karşı hoşgörüsüz dav
ranışıyla çok da tepkiye yol açmıştı. Bu tepkinin ilk 
ciddi ve etkili belirtisi, Lenin’den geldi. Materyalizm 
ve Amprio-Kritlslzm'in  Eylül 1920’deki ikinci basımına 
yazdığı önsözde şöyle diyordu: “ Bogdanov’un son ya
pıtlarına gelirsek, ben bunları inceleme fırsatını bulama
dım, ama Yoldaş V.l. Nevskiy’nin ekteki makalesi gerek
il bilgiyi veriyor. Yoldaş Nevskiy, sadece bir propagan
dist olarak değil, aynı zamanda ve özellikle Parti okulu
nun aktif bir çalışanı olarak ‘proleter kültürü' kılığı altında 
Bogdanov’un burjuva ve gerici görüşleri yaydığını kav
rayacak imkâna sahiptir.”

Evet, Bogdanov ve Proletkültçüler, yapmak istedikle
rinin tam tersiyle suçlanıyorlardı şimdil Bu önsözün 
yayımlanmasından bir ay sonra da Proletkült’ün özerkli
ği kaldırıldı.

Bundan sonra Proletkült bir daha kendine gelemedi. 
Üyelerin çoğunluğu partinin kendi kültür örgütü olan 
VAPP'a (Proleter Yazarlar Birliği) katıldılar. Küçük bir 
azınlık, Kuznitsa (Dökümhane) grubu olarak bir süre 
daha vartığını sürdürdü. Bu dönemde grubun en önemli 
ürünü, Gladkov'un Çimento (1925) adlı romanıydı. 
1928’de Kuznitsa'nm da yeni kurulan parti örgütü RAPP’a 
(Bütün Rusya Proleter Yazariar Birliği) katılmasıyla pro
leter kültürü çabaları sona erdi. Aralık Sosyalist Gerçek
çilik dönemi başlıyordu. Hem de Proletkült’ün İlk kuru
cularından Gorkl’nin desteği ve kefaletiyle!

Nasıl açıklanabilir, Proletkült’ün tam da en etkili gö
ründüğü dönemde etkisizleşmesi, gözden düşmesi ne
ye bağlanabilir?

Görünüşte en önemli neden, grubun ürünlerinin sa
natsal düzeyinin düşüklüğüdür. Gerek Proletkült, ge
rekse Kuznitsa, ürün vermekten çok, polemik yapmaya 
ağırlık verdiler. Daha önemlisi, önerdikleri yeni öze, 
yani içeriğe uygun düşecek yeni biçimler yaratamadılar. 
Eski sanata karşı çıkarken, genellikle eski biçimlerden 
yararianmak zorunda kaldılar. Sanatı küçümsedikleri için, 
yeni biçim deneylerine girişmekten kaçındılar, eski sa
natın sunduğu hazır kalıplaria yetindiler. Oysa 1920'lerin 
başında iç savaş sona ermişti; gündelik hayat normale 
dönüyordu; artık biraz da dinlenmek isteyen, zaten her 
gün duyduğu çekiç seslerinden sonra boş zamanında 
biraz da kuş cıvıltısı işitmek isteyen bir okur vardı orta
da. Bu okur, Mayakovskiy’nin, Fütüristlerin aşırılığından, 
“ sanatsal Bolşevlzmlnden" ve tuhaflıklanndan fazla hoş
lanmıyordu ama, kendi gündelik çalışma ve yaşama 
koşullarının mutlaklaştırılmasından, yüceltllmesinden de 
zevk almıyordu. Edebiyat, sanat, ona başka bir şeyler 
verebllmellydi. Sanatı propagandadan ayıran Bolşevik- 
le r  de vardı. Gorki, LenIn’In, kendisine Beethoven’in 
Appasslonata’sı için şöyle dediğini yazar: “ Appassio- 
nata’öan daha iyi bir şey tanımıyorum, her gün dinleye
bilirim. Şaşırtıcı, insanüstü bir müzik. İnsanın ne muci
zeler yaratablldiğinl gururia, belki de biraz safdillikle 
görüyorum... Ama her zaman müzik dinleyemiyorum, 
slnlrieriml etkiliyor, o zaman İnsanlara budalaca iltifatlar 
yapmak geliyor İçimden, bu iğrenç cehennemin içinde 
yaşadıkları halde böyle bir güzellik yaratabildikleri için 
başiannı okşamak istiyorum...”  Vyaçeslav Polonski de 
1929’da Moskova’da yayımlanan Devrim Çağında Ede
biyat adlı notlannda şöyle der: “ Leıüln’ le konuşurken, 
söz dönüp dolaşıp dinin yerini neyin alacağı sorusuna 
gelirdi. Lenin, tiyatronun, yani sanatın dışında, dinin 
yerini doldurabilecek tek bir kurumun, tek bir organın 
bile olmadığını söylerdi.”  Proletkült, insanların sinirleri
ni etkileyemediği için okur kaybetti: Dinin yerini doldu

ramadığı, onları kendi bireysel ve kolektif güçleriyle 
yüzyüze getiremediği, insanı üretime indirgediği için.

Troçki, Edebiyat ve Devrim’de, Proietkült’ür\ yanlış 
bir analojiden hareket ettiğini söyler: Burjuva kültürü 
ile proleter kültürü benzetmesi. Troçki’ye göre, burjuva
zi, kendi kültürünü, siyasal iktidarı ele geçirmeden yüz
yıllarca önce kurmaya başlamıştır. Bunun için gerekli 
olan ekonomik bağımsızlığa sahiptir. Siyasal iktidarı ele 
geçirmeden önce, kendi kentlerini, kendi belediyelerini, 
kendi mimarisini kurmuş, kendi felsefesini ve sanatını 
yaratmıştır. Oysa feodal toplum içinde burjuvazinin sa
hip olduğu imkânlara, kapitalist toplum içindeki prole
tarya ancak devrimden sonra, iktidarı ele geçirdikten 
sonra kendi kültürel gelişimini hızlandırabilir. Proletar
yanın devrim öncesi kültürünü yüceltmek demek, aslın
da devrim öncesi sömürü koşullarını yüceltmek, kapita
lizmin işçilerin kültürel gelişmesine imkân verebildiğini 
sanmak demektir. Ama devrim sonrasında da proletar
yanın durumu burjuvazinin durumundan farklıdır: Burju
vazi, sınıflı toplumu ve kendi sınıf egemenliğini sürdür
mek için iktidara gelir, işçi sınıfı ise, kendisiyle birilkte 
bütün sınıfların varlığına son vermek üzere iktidara ge
lir: Hedefi, bir proleter kültürü yaratmak değil, sınıfsız, 
evrensel bir sosyalist kültür yaratmaktır. Yine de, Troç- 
k l’ye göre, bütün cılızlığına karşın, Proletkült’ün bazı 
ürünleri, bazı çıkışları, bu sosyalist kültüre geçişte bir 
rol oynayabilir; ama aynı şey Fütüristler ve “ yol arkadaş
ları”  sanatı İçin de geçerlidir.

Proietkülte yöneltilen bütün eleştirilerdeki haklılık pa
yı ne olursa olsun, bütün bir İç Savaş boyunca kültür 
tekelini elinde tutmuş bir akıma böyle birdenbire son 
verilmesinin daha güncel, daha acil bir nedeni de olma
lıdır. Sorun, sadece sanatsal düzeyin düşüklüğü ve Bol- 
şevikier’ln bunu görmesi olamaz: Daha sonraki Sosya
list Gerçekçilik döneminde yaratılan parti sanatının dü
zeyi bellidir.

Sorun, Bolşevikler'in parti-dışı sınıf etkinliklerine ba
kışıyla da ilgilidir. Bolşevikler, parti-dışı sınıf etkinlikleri
ne çoğu zaman kuşkuyla bakmışlar, orada yabancı ideo
lojilerin, yabancı sınıfların etkisini aramışlardır. Devri
min, sosyalizmin kuruluşunu, kitlelerin kendi öz- 
eylemlillklerine değil, PartI’nIn yönetim ve gözetimine 
bağlama eğiliminde olan bir bakış açısı İçin, Proletkült’
ün “ saf sınıfsallık”  iddiası da ürkütücü bir boyut taşır.

1919’dan sonra, ekonomide ve yönetimde işçi komi
telerinin ve Sovyet kurumlarmın partiye bağımlı kılınma
sıyla biriikte, kültürel alandaki özerk oluşumlar da sınır
lanacaktır. VAPP ve onun yerini alan RAPP, sanatın 
ve edebiyatın, parti politikası doğrultusunda denetlen
mesi işlevini üstlenirler. Parti, burada en büyük yardımı, 
başlangıçta devrime uzak kalan, hatta kaygıyla bakan 
Aleksey Tolstoy, Gorki ve Ehrenburg gibi yazariardan 
alır. Devrimin “ mızrak başı”  olduğunu iddia eden ve 
şiirini bir propaganda malzemesi olarak kullanmaktan 
çekinmeyen MayakovskI ise 1930'da intihar eder.

Troçki, sendikalar tartışmasında olduğu gibi burada 
da yanılmıştır: Kapitalizmden sosyalizme geçiş çok kısa 
bir sürede gerçekleştirilememektedir; bu geçiş süresin
ce, proletaryayı kendi devletine karşı bile güçlendire
cek, onun öz-eylemllliğinl geliştirecek kurumlara ihtiyaç 
vardır. Hızlı geçiş düşüncesi, proletarya ile devleti he
men özdeşleştirdiği ve sonuçta sınıfı devlete, yani geçi
ci olması gereken bir baskı aygıtına bağımlı kıldığı için, 
hızlı değil hiç geçmek istemeyenlerin elinde bir silah 
haline gelebilir.

Proletkült, yaşasaydı, sınıfın öz-etkinliğini, yaratıcı gü
cünü geliştiren bir kanal olabilir miydi? Bu, uzun erim
de, Proletkült sanatçılarının İyi ve başanlı yapıtlar ver
melerinden daha önemli bir hedefti çünkü.

ORHAN KOÇAK
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Gürcistan Sorunu

SSCB’nin kuruluş çahşmalan sırasında Stalin dahil pek çok kişi Ukrayna ve Beyaz Rusya’nın 
yanısıra Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ın oluşturacakları Transkafkasya Federasyonu’nun 
Rus Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Federasyonu’na katılmaları ile birliğin oluşturulmasının daha 
pratik bir çözüm olduğunu düşünmekteydi. Ancak Gürcistan Komünist Partisi yöneticileri böyle 
bir federasyon aracılığıyla RSSCFna katılmaya karşı çıkıyor ve bağımsız bir Gürcistan’ın eşit 
haklara sahip olarak diğerleriyle bir birlik oluşturmasını savunuyorlardı. Gürcü önderlerin 
başvurusu üzerine Lenin “RSSCFye katılma” şeklinde oluşturulan birlik fikrini eleştiren bir 
notu parti yönetimine iletmişti. Lenin bu notunda birliğin “eşit şartlarda bir birleşme” olarak 
düşünülmesi gerektiğini vurguluyor ve “büyük Rus şovenizmi”ne karşı çıkacağını bildiriyordu. 
Stahn’in, Lenin’in görüşlerini kabul etmesi üzerine de Gürcistan Komünist Partisi'ne bir mesaj 
gönderen Lenin, ulaşılan çözümün kabul edilmesini talep ediyordu. Buna dayanan Stalin,
Gürcü önderlere taleplerinin Merkez Komitesi tarafından reddedildiğini bildirerek, önerilen 
formülü kabul etmeleri için baskı yapıyordu. Gürcistan Komünist Partisi önderleri Transkafkasya 
Federasyonu formülünü kabul etmemekte ısrar edince de, Stahn yakın dostu ve partinin 
Transkafkasya Bölge Sorumlusu Oıjonikidze aracılığıyla Gürcistan Komünist Partisi’nin 
yöneticilerini tasfiye etme girişimini başlatıyordu. Bu konuda yapılan itirazlar üzerine Merkez 
Komitesi’nin kurduğu özel komisyon da merkez parti yönetiminin haklı olduğu sonucuna 
ulaşınca, Gürcü liderlerin Moskova’ya çağrılmaları kararına vanlıyordu. Bu arada Transkafkasya 
Federasyonu aracılığıyla birleşme planı gerçekleşiyor ve 30 Aralık 1922’de Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin kuruluşu gerçekleştiriliyordu.

Ne var ki bu arada Lenin’in Gürcü sorunu hakkmdaki görüşü yeni edindiği bilgiler 
çerçevesinde değişti. Lenin 30-31 Aralık 1922’de Gürcü sorunundan harekede “Uluslar Sorunu” 
konusunda önemli sayılması gereken notlar yazdırdı. Lenin “ezen” ulusun ulusçuluğu ile 
“ezilen” uluslann ulusçuluğu arasında bir aynm yapılması gerektiğini behrtiyor ve 
enternasyonalizmin “büyük” ulusun, uluslararasında biçimsel eşiüiğin ötesinde, kendisi aleyhine
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Rusya 1920 ile 1935 arasında iifi büyük açlık yaşadı. 
Birincisi 1921 yılında büyük ölçüde İç Savaş'ın neden 
giduğu açlıktı. 1921-22 kışında yaklaşık b ir milyon kişi 
açlıktan öldü. Bu dönemde B o lşe v ik  parti geniş bir 
siyasal ve sınıfsal ittifak kurarak, Rusya'nın tarihinde 
görülmemiş bir yardımlaşma ağı kurdu. Daha o 
bahar, 150 bin ton tmsin kıtlık bölgelerine ulaştırıldı. 
Bahar ekimine yardımcı olmak için 5 bin parti ve 
sendika üyesi "kıra dağıldı. Yazın çeşitli köylerde 
kurulan 30 bin aşevi 12.500.000 kişiyi besledi.
Ağustos'ta hasadın hemen ardından ise bu kez 225 
bin ton ■ tohumluk 'mısır kıtlık bölgelerine ulaştırıldı.
Gerçi 1922 hasadı hâlâ savaş öncesi hasadın ancak 

■ yarısına, ulaşabilmişti .ama önceki iki yıla kıyasla yine 
de daha çoktu. Kıtlığın en zor dönemi geride kalmıştı. 
Ama kıtlığın, anısı uzun sürdü. Parti soldaki 
propaganda afişi türünden araçlarla kıtlık tehlikesine 
karşı seferberliği diri tutmaya çalıştı. Pankartlarda 
bebekler ‘ 'sineklerden korunma, kuru elbise, anne 
sütü, temiz hava, güneş ışığr, yaşlı kadınlardansa 
ebeler ve sağlıklı ebeveynler" taleplerini dile 
getiriyorlar.' Sağdaki çocuklar ise. 1932 kıtlığının 
kurbanları. Bu kıtlık, büyük ölçüde 1929-30 kışında 
başlayan kolektifleştirme politikasının doğrudan 
sonucuydu. Kolektifleştirmeye karşı köylüler kitlesel bir 
halde hayvanlarını kolhoz ya da sovhozlara 
terketmektense öldürmeye başladılar. Tarımda 
kolektifleştirme, ağır sanayi üretiminin dört kat 
artmasını öngören Birinci Beş Yıllık Plan'ın 
gereklerinden biriydi. Birinci Beş Yıllık Plan'ın ilan 
edildiği 1928'de Rusya, 1913'teki sınai üretim 
düzeyine ulaşmıştı. Plan dönemi boyunca herşey 
sanayileşmenin gereklerine feda edildi. Sayılan tam 
olarak bilinmemekle birlikte kolektifleştirme sırasında 
beş milyonu aşkın kişi açlıktan ya da zorunlu göç ve 
çalışma kamplan koşullarından can verdi. Kırdaki bu 
altüst oluşun yansımalarından biri, çok sayıda insanın 
şehirlere göçmesiydi. Bu insanlar, Ukrayna'da ve 
Sibirya’da yeni sanayileşmekte olan şehirlerde kurulan 
ağır sanyiin başlıca işgücü tabanını oluşturdular Bu 
sırada kın gezenleri dehşete düşüren şeylerden biri, 
yanıbaşındaki köylerdeki fabrikalarda ihracata yönelik 
üretimin sürmesiydi. Daha sonra Sovyetler'den kaçan 
Viktor Kravçenko anılarında şöyle b ir olay anlatır: "O  
sabah Çaday'daki evleri gezerken karşılaştığım 
manzara, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar 
korkunçtu. Bir savaş alanında insanlar çabuk ölürler, 
karşı korlar, bir yoldaşlık ve görev duygusu onlara 
destek olur. Burada, b ir dava uğruna ölüyor olmanın 
bilinci de olmadan yalnız başına yavaş yavaş ölen 
insanlar gördüm. Her biri, uzaktaki başkentte 
konferans ve şölen masalarında alınmış siyasal 
kararlarla evlerine kıstırılmış ve acından ölmeye 
bırakılmıştı. (...) Tereyağ fabrikası köyün biraz 
dışındaydı. Müdürü cana yakın ve derin bir mutsuzluk 
içinde bir partiliydi. Bana işletmeyi gezdirdi.
Odalardan birinde tereyağ dilimleniyor ve üzerinde, 
İngilizce olarak “ USSR BUTTER EXPORT" (SSCB 
tereyağ ihracatı) yazılı b ir kağıtla paketleniyordu."

bir eşitsizliği kabul etmesinin zorunluluğunu vurguluyordu. Bu “büyük” ulusun geçmişteki 
hatalannı telafi etmesi ve “küçük” ulusların ona karşı duyduklan köklü güvensizliğin ortadan 
kaldmiması için şarttı. Lenin’e göre Stalin’in aceleciliği ve “sosyal milliyetçiğe” karşı gösterdiği 
tehlikeli kızgınlık bu konudaki yanlış tavnnın temelini oluşturuyordu. Konuyu araştıran 
komisyonun başında bulunan Ceıjinskiy de Rus olmayan kişilerde sıkça görüldüğü üzere 
“gerçek Rus” tavnnı abartılmış olarak yansıtmıştı. Lenin’e göre bu “büyük Rus milliyetçisi” 
tavnn hesabım vermek Stalin ve Ceıjinskiy’ye düşmekteydi. Oıjonikidze’ye de “örnek olacak” 
bir ceza verilmeliydi.

Lenin notlannda Sovyetler Birliği’nin korunması ve güçlendirilmesi gereğini kabul etmekte, 
ancak dış politika ve savunma alanlan dışında Birlik üyesi devletlerin bağımsızlıklannın 
sağlanması gerektiğini de ısrarla vurgulamaktaydı. Ulusal sorun hakkında parti yönetiminin 
uygulamakta olduğu politikadan farklı görüşlerini böylece ortaya koyan Lenin, Gürcistan 
Komünist Parti Konferansı öncesi bu konuda yeni girişimlerde bulundu. Troçki’ye ilettiği bir 
mesajla “Gürcü sorununda Stalin ve Ceıjinskiy’ye güvenmediği”ni belirterek Merkez 
Komitesi’nde  görevden alınan Gürcü liderlerin savunmasını isteyen Lenin, 5 Mart günü Gürcü 
liderlere gönderdiği bir notta kendilerini savunacağını ve bu amaçla bir konuşma hazırladığını 
da bildirdi.

Bu arada parti gazetesi Pravda'da Lenin’in en son yazısı olan Az Olsun, Öz Okun adlı 
makalesi yayınlandı. Lenin bu yazısında Rusya’nın kültürel geriliğinden kaynaklanan geleneksel 
bürokrasinin Sovyet yönetimini de etkisi altına almasından yakınıyordu. Çünkü Lenin’e göre 
işçilerin yönetim için kültürel temelleri henüz yeterli değildi ve bu “işleri aceleye getirmek, 
ataklık, heves ve çabayla” halledilebilecek bir sorun olarak görülmemeliydi. Ona göre devlet 
aygıtını yenilemek için yapılması gereken şey “ilk olarak öğrenmek, ikinci olarak öğrenmek ve 
üçüncü olarak yine öğrenmek”ti. Lenin bu yazısının önemli bir bölümünü Stalin’in başında 
bulunduğu İşçi-Köylü DenetimVnin önemine ve bunun eleştirisine ayırmıştı. Lenin’e göre “İşçi- 
Köylü Denetimi kurumlanndan daha kötü örgütlenmiş” bir kurum yoktu ve “mevcut koşullarda 
İşçi-Köylü Komiserliği’nden hiçbir şey beklememek” gerekiyordu. Lenin bu alanda radikal bir 
reform yapılmasını ve İşçi-Köylü Denetimi’nin daha küçük, ancak örnek bir kurum haline 
dönüştürülmesini öneriyor ve “devlet mekanizmasının düzeltilmesinin” bu yoldan geçeceğini 
vurguluyordu.

Lenin’in siyasal yaşamının son aylanndaki etkinlikleri, Komintem'in IV. Kongresi’nde 
örgütün giderek “Ruslaşması”na karşı çıkan konuşması, ulusal soruna ilişkin notlan, Vasiyeti 
ve İşçi Köylü Denetimi’ne ilişkin yazdıklan, onun bu dönemlerde “pratik” sorunlardan “Sovyet 
gerçeği” ile “devrimin ilk amaçlan” arasında ortaya çıkan çelişkiyi ön plana çıkaran bir 
dönüşe yöneldiğinin belirtileri olarak görülebilir. Pratik politikada Stalin ile bir kopuşu da 
yansıtan bu tavır, Lenin’in 9 Mart 1923’de felç olması ve konuşma yeteneğini yitirmesi ile 
birlikte sona ermiş ve o günden bu yana ister istemez farklı yorum ve değerlendirmelere 
konu oluşturmuştur.

Troyka Oluşuyor

Lenin’in hastalığı süresince parti yönetiminde onun otoritesinin eksikliği “kolektif önderlik” ile 
doldurulmaya çalışılmış, Merkez Komitesi adına yetki kullanan Politbüro üyelerine gündelik 
yönetim kararlannın alınmasında danışılması ve sorumluluğunun paylaşılması genel kural 
olmuştu.



Politbüro’nun en ünlü üyesi Ekim Devrimi’nin askerî uygulayıcısı, Kızılordu’nun kurucusu ve İç 
Savaş kahramanı olarak büyük prestij kazanmış olan Troçki’ydi. Parlak bir hatip ve yaratıcı 
bir Marksist olan Troçki büyük saygı görmesine rağmen, parti örgütleri üzerinde doğrudan bir 
nüfuza sahip değildi. Öte yandan Troçki, Lenin’in yerine göz dikebilecek ve parti üzerinde 
kişisel otorite kurabilecek tek siyasal önder olarak kendisinden çekinilen ve korkulan bir 
konumdaydı da. Gene de yaygın kanı, Lenin’in yerini almaya en yakın adayın Troçki olduğu 
yolundaydı. Lenin’in hastalığı sırasında Politbüro başkanlığı görevini yürüten ve Lenin 
tara&ndan eserlerinin yayını ile görevlendirilen Kamenev, hem Bolşevik hareket içinde kıdemi, 
hem de parti çalışmalanndaki yeri ve teorik bilgisiyle SBKP içinde etkili bir kişiydi. Moskova 
Parti Sekreteri ve Moskova Sovyeti başkanı olarak önemli görevler üstlenmiş bulunan 
Kamenev hemen her konuda Zinovyev ile birlikte hareket ediyordu.

Politbüro’nun diğer üyesi olan Zinovyev ise, Lenin’in Zimmervvald günlerinden beri en yakın 
takipçilerinden biri olarak etkili bir siyasal önderdi. Petersburg Parti Sekreteri ve Komintem'in 
başkanı olarak gerek parti, gerekse uluslararası işçi hareketi içinde güçlü desteklere sahipti. 
Kendini Lenin’in halefi olarak gören Zinovyev 1917’den itibaren ortaya çıkan tüm 
tartışmalarda Troçki’nin karşısında yer almıştı. Politbüro’nun öbür üyesi ve Lenin’in kendisine 
yönelik sert eleştirileri nedeniyle parti içinde durumu sarsılmış olan Stalin’i de yanlarına alan 
Zinovyev ve Kamenev, Lenin’in siyasal yaşama bir daha aktif olarak dönemeyeceğinin belli 
olduğu 1923 başlannda parti yönetimine tümüyle egemen olmuşlar ve Troçki’yi Politbüro 
içinde izole etmeyi başarmışlardı.

Bu “üçlü yönetim” -Troyka- içinde Stalin, önceleri arka planda görünüyordu. Ancak onun ne 
ölçüde güçlü olduğu kısa bir süre sonra. Nisan 1923’de toplanan XII. Parti Kongresi’nde 
açıkça ortaya çıkacaktı.

XII. Kongre

XII. Kongre öncesi SSCB’ne gerilimli bir atmosfer hakimdi. Lenin'in hastalığı nedeniyle Nisan’a 
ertelenen Rusya Komünist Partisi Kongresi onun katılamayacağı ilk kongre olacaktı. NEP’e 
geçişin ve yeniden inşa döneminin ilk sanalart hissedilmeye başlanmıştı. Bu nedenle Troçki dahil 
tüm parti ileri gelenleri kendilerini "birlik ve beraberlik” konusunda çok hassas davranmak 
zorunda hissediyorlardı.

Kongre öncesi "haztrhklar"ı yürüten Genel Sekreterlik sayesinde Troyka ve özellikle Stalin 
kongreye ve katılacak delegeler üzerinde önemli bir denetim imkânı kazanmışlardı. Kongre 
öncesinde parti içinde örgütlü bir muhalefet pek görülmemekle birlikte, parti üyeleri arasında 
dağıtılan ve anonim platforma adıylâ" adlandırılan bir platformda tüm muhalefet gruplan İşçi 
Grubu etrafında birleşmeye çağnlıyor ve Zinovyev, Kamenev ve Stalin’in parti yönetiminden 
uzaklaştıniması savunuluyordu. Ne var ki, ana fikirleri itibariyle İşçi Muhalefeti’nin görüşlerine 
yakın olan bu platform, kongrede “siyasal fraksiyonlar oluşturma yasağı”nm haklılığının bir 
kanıtı olarak kullanılacak ve hiçbir delegenin desteğini bulamayacaktı.

Stalin Kongre’de Merkez Komitesi’nin ana raporunu Troçki’nin, o ise Stalin’in okumasını 
önermiş, her ikisi de reddedince, raporu sunma görevini Zinovyev üstlenmişti. Böylece 
Zinovyev “eşider arasında birinci” konuma yükselmiş oluyordu. Ancak Kongre Zinovyev’in 
raporunu hoşnutsuz bir suskunluk içinde dinlemiş, bu nokta Stalin ve Troçki’nin gözünden 
kaçmamıştı.

Kongre genel olarak bir “birlik ve beraberlik” gösterisi olarak geçmekle birlikte, genel siyaseti 
ve parti çalışmalannı eleştiren konuşmalar da yapıldı Ne var ki yerel parti sekreterlerinin 
atanması yönteminin süreklilik kazanmasına karşı çıkan Preobrajenskiy partinin artık bir 
yeralü öıgütü olmadığını, görevlerinin nitel ve nicel olarak değiştiğini vurgulayan Lenin’in 
yakın arkadaşı Krassin’i; Buharin de parti için tartışmanın imkânsız kılındığını ileri süren eski 
Demokratik Merkeziyetçileri “merkeziyetçiliği yıkıp partiyi çeşitli gruplann bir federasyonu” 
haline dönüştürmeyi amaçlamakla suçluyordu. Partiyi üyelerin yönetime mutlak itaatini 
gerektiren bir “organizma” olarak tanımlayan Stalin ise Genel Sekreterliğin görevinin bunu 
gerçekleştirmek olduğunu bildiriyordu. Zino\yev de Merkez Komitesi Raporunda “parti çizgisine 
yönelik her eleştirinin, güya soldan da olsa, objektif olarak Menşevizm” olduğunu 
savunuyordu.

Ulusal sorun konusundaki raporu hazırlayan Stalin, görevden alınan Gürcü komünistlerine 
sempati duyan ve uluslar sorununda farklı görüşler ileri sürerek SSCB’nin kuruluş biçimini 
eleştiren Buharin ve Ukrayna Başbakanı Bulgar asıllı Rakovskiy’i. Troçki’nin tavnr 
almamasından da yararlanarak susturmayı başarıyordu. Kongre, yine Stalin’in hazırladığı bir 
parti reformu”nu da onaylıyordu.

Sanayileşme konusunda da kongre, Troçki’nin sunduğu raporu kabul etti. Troçki, ağır sanayiin 
ve bu alanda planlamanın önemini vurgulamakta ve sanayi temeUnin kurulmaması halinde 
yapılan her şeyin boşa gideceğini savunarak “proletarya diktatörlüğünün sarsılmaz temelini 
yalnızca sanayiin sağlayabileceğini” ileri sürüyordu. Ne var ki, Kongre’nin kabul ettiği bu 
görüşler dört yıl süreyle kâğıt üzerinde kalacak ve Sol Muhalefet’in tutamak noktasını

M A YA K O VSK İY , VLADİMİR  
VLADİM İROVİÇ (1 8 9 3 -1 9 3 0 )

Şair, ressam, tiyatro ve sinema yazan ve oyuncu ola
rak Rus avangard ve devrimci sanatınm en başta gelen 
isimlerinden Mayakovskiy, Gürcistan’a bağlı Bağdatti’- 
de (ölümünden sonra Mayakovskiy oklu) doğdu. Bir 
orman bekçisinin oğlu olarak, ilk eğitimini doğduğu 
kasabada yaptı. Daha 12 yaşında (1905), Çarlık rejimine 
karşı gösterilere katıldı. 1906’da babasının ölümüyle 
birlikte Moskova’ya taşındı. 1908'de, 15 yaşındayken 
RSDİP'e katıldı. 1908-1909 arası iki kere tutuklanarak, 
onbir ay hapis yattı. 1910’da lise üçten aynlıp, resim 
dersleri almaya başladı. Aynı yıl Stroganov Uygulamalı 
Sanatlar Okulu’na kayıt oldu. 1910’da Moskova'da Re
sim, Heykel ve Mimarlık Okulu'na girdi. İlk şiirlerini 
bu yıllarda yazmaya t>aşladı. 1912’de yayınlanan şiiri 
Poşçoçina obşçeatvennom v kusu’yu (Yaygın Beğeniye 
Bir Şamar), Rus fütüristlerinin ilk bildirisi izledi. Arka- 
daşlan David Birlik ve Hlebnikov Kroçonuk'la beraber 
hazırlanan bildirinin sloganı, Mayakovskiy'in sert ve hi
civ dolu dilinde biçimlendi; “ Puşkinler, Toistoylar Kapı 
Dışan!” . Mayakovskiy şiirlerini sadece dergilerde yayın
lamakla kalmıyor, onlan edebiyat çevrelerinin toplandı
ğı kahvelerde okuyordu. 1913'de, Petersburg Lunapar- 
kı’nda kendisinin sahneye koyup oynadığı “ Vladimir 
Mayakovskiy”  adlı oyunu, Rusya'da sergilenen ilk fütü- 
rist gösteri oldu. 1915'de, iki kübist tablosu sergilendi. 
Oblako V  ştanakh (Pantalonlu Bulut) ve Fleyta- 
pozvonaçnik (Omurganın Rütü) adlı iki uzun şiiri, adının 
giderek yayılmasına ve Rusya dışına taşmasına neden 
oldu. Aynı yıl tanıştığı Lili Brik’e olan aşkı, onu hayatı 
boyunca etkiledi. 1916’da, 23 yaşındayken sahnelenen, 
savaşın olmadığı b ir dünya özlemini dile getiren, Vayna
i  m ir (Savaş ve Banş) adlı oyunu daha çok tanınmasını 
sağladı.

Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevikler'i destekleyen Ma
yakovskiy, devrimin sadece politik alanda kalmaması, 
eski sanat anlayışının da yıkılması gerektiğini vurguladı
ğı LEF'in (Sol Sanat Cephesi) anlayışını yaymaya çalıştı. 
"Sokaklar fırça, alanlar paletimizdir!" sloganının özetle
diği, sanatı kitlelere mal etme, sokağa indirme, ülke 
kültürünü yeniden canlandırmak için sanatı kullanma, 
Mayakovskiy önderliğindeki Rus fütüristlerinin devrimci 
çabalannın en belirgin örneğidir. Rusya sokaklan, mey- 
danlan bu anlayışla sloganlaria, fütürist resimlerle do
nandı.

1917, sadece Rusya için değil, Mayakovskiy için de
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oluşturan bu program ancak onların tamamen tasfiye edilmesinden sonra uygulamaya 
konulacaktır.

çok canlı bir dönem oldu. Yukarda sayılanlardan başka: 
Narkompros'a (Halk Eğitimi Komiserliği) girdi; Toplu
mun Sanatı adlı dergiyi yönetti; tüm ülkeyi dolaşarak 
şiirlerini okudu, böylelikle propaganda çalışmalarında 
etkin bir rol oynadı; edebiyat, resim, sinema komisyon- 
ianna katıldı, sanat tartışmalannın canlanmasına katkı
da bulundu; Neptün Yapımevt’nin birçok filminde başrol 
oynadı, senaryolar yazdı.

1918’de, Oda revolutsi (Devrime Övgü) ve Levy marş 
(Solun Yürüyüşü) adlı uzun şiirleri yazdı. 15 Mart’ta 
Burliyuk ve Kemenskiy’ le birlikte Fütürist Gazete’nin 
ilk ve tek sayısını çıkardı. Lili Brik'le birlikte oynadığı. 
Bileklerine Film Zinciri Vurulmuş Kadın'ı yazdı. Devrim’- 
in birinci yıMönümü için, destan biçimiyle yazılmış 
bir taşlama olan MIsteriya-BufTu (Kutsal Güldürü) yazdı.

1922’de, LEFin aynı adı taşıyan dergisini çıkardı ve 
yönetti. Bu dergide “ psikolo]izm” e karşı çıkan devrimci 
bir sanat hareketi oluşturmaya çalıştı. 1924’de Lenin’In 
ölümünden sonra Vladimir lly lç Lenin (Lenin Destanı) 
adlı ağıdı yazdı. Bu ağıtta, Lenin’In devrimci kişiliğini 
ve önderiiğini övmesine rağmen, onun da etten kemik
ten bir insan olduğunu, doğup ölen bir insan olduğunu 
vurguladı. 1925 MayakovskIy için tam bir gezi yılı oldu. 
Inestla  gazetesinin muhabiri olarak, ABD, Meksika, Kü
ba ve Fransa’ya gMİ. Bir yıl sonra anılannı Moye otkrytl- 
ye Amerikl (Amerika’yı Keşfettim) adlı kitapta topladı.
1926-1927 arası, SSCB’de birçok kenti dolaşıp, tartış
malı konferanslar verdi. Bu arada Pravda'da çalışmaya 
başladı ve Paris, Beriin ve Prag’a geziler düzenledi. 
1927'de Novly LEF (Yeni Sol Sanat Cephesi) dergisini 
çıkardı. 1925'de kurulan RAPP'm (Rus Proleter Yazariar 
Biriiği) "sekter devrimci tutumunu ve bağnaz sanat 
anlayışını”  eleştirdi. Paris’te Aragon ve sinema yönet
meni Ren6 Clair ile görüşmeleri yine bu yıl içinde ger
çekleşti. 1930’da daha önce eleştirdiği RAPP'a katıldı. 
Ancak RAPP tarafından bireycilikle suçlandı. Bir bürok
rasi taşlaması olan Banya (Hamam) adlı oyunu, resmî 
çevrelerin ve örgüte bağlı yazariann sert eleştirilerine 
hedef oldu. 1925’de intihar eden yakın arkadaşı Yese- 
nin'i eleştirmesine karşın bu davranışından derinden 
etkilenmiş olan MayakovskIy, 1930'da henüz 37 yaşın
dayken, umutsuzluk, yalnızlık ve kişisel mutsuzlukları 
yüzünden Yesenin’i İzleyerek intihar etti.

Kongre sonunda Lenin dahil eski Politbüro üyeleri görevlerini korumuş, ancak Rikov ve 
Tomskiy’in de katılmasıyla Politbüro’nun üye sayısı yediye çıkanlmışn. Stalin’in denetimi 
altındaki Örgütleme Bürosu ve Sekreteriik’in üye bileşimi de değişmeden kalmışa. Ne var ki, 
üye sayısı 27’den 40 ’a çıkanlan Merkez Komitesi'ne hemen tümü Stalin’in destekçilerinden 
oluşan yeni üyeler seçilmişti. İşçi-Köylü Denetimi ile birleştirilerek güçlendirilen ve üye sayısı 
5’den 50’ye çıkarılan Merkez Denetleme Komisyonu ise bütünüyle Stalin’in denetimine girmişti.

Böylece Lenin’den kaynaklanan Merkez Komitesi ve Merkez Denetleme Komisyonu’nda reform 
yapılması yoluyla bürokratik bozulmaya karşı mücadele etme görüşü, pratikte Genel Sekreterlik 
gücünün karşı konulmaz ölçüde artmasına yol açmış oluyordu.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde XIL Kongre, parti yöneticileri arasındaki önemli görüş 
ayrılıklarının örtbas edildiği bir kongre görünümündeydi. Delegeler, Stalin’in Lenin ile 
anlaşmazlık içinde olduğunu biliyor ve Troçki’nin açıkça Troyka’ya karşı çıkacağını 
sanıyorlardı. Öte yandan Troçki ile Polithüro’nun öbür üyeleri arasında partide reform, 
sanayileşme, uluslar sorunu gibi önemli konularda kesin görüş ayrılıkları vardı. Ancak Troçki, 
sanayileşme konusunda sunduğu rapor dışında hiçbir konuda taraf olmamayı yeğlemiş,
Lenin’in ricasına rağmen Gürcü sorunu konusunda bile tartışmalara katılmamıştı.

Kongre sonrasında Stalin giderek ön plana çıkmaya başlamış, Sovyet basınında Troçki’nin 
“Menşevik” geçmişi konusunda alttan alta bir kampanya başladlmışn. Bu arada Zinovyev de 
kolektif yönetime yönelik tehdidin Troçki’den çok Stalin’den kaynaklandığını sezmiş ve onun 
artan gücünden kuşkulanır olmuştu.

1 9 2 3  Sol Muhalefeti

1923 sonbaharı Sovyeder Birliği’nde parti içi muhalefet için temel dönüm noktalarından biri 
oldu. O zamana kadarki parti içi muhalefetten farklı olarak, bu kez söz konusu olan, iki 
görüş arasında uluslararası komünist harekete de yansıyan açık bir iktidar mücadelesiydi.

1923 muhalefeti Troyfea’nm ekonomi ve parti içi politikasına karşı duyulan genel 
hoşnutsuzluğun bir ürünüydü. Bu hoşnutsuzluk 1923 yazı’nda tanm ve sanayi ürünleri 
arasında açılan fiyat makası nedeniyle ekonominin bunalım belirtileri göstermesi ile birlikte 
kendisini açıkça ortaya koymuştu. Sanayi ürünleri fiyadannm suni olarak arttırılması bir pazar

21 Ocak 1924’de Lenin öldü. Milyonlarca kişi eksi 30 derece soğuğa rağmen tabutun önünden geçti. 
Petersburg'un adı Leningrad olarak değiştirildi. Lenin’in ölüsünün bir kabre yerleştirilmesine ve isteyen herkesin 
önünden geçmesine karar vefildi. Zinovyev bu karan şöyle selamladı: “ Lenin'i böyle b ir mezara koymakla ne iyi 
ettik. Aklımıza bu fikrin gelmesinden ne kadar mutlu olmuştur. Mezarın üstünde çok kısa b ir yazısı olacak:
Lenin. Mezar taşını asla unutkanlık böğürtlenleri kaplamayacak. Hemen yakında Lenin müzesi olacak. Yavaş 
yavaş bütün meydan Lenin'e ayrılmış b ir şehir haline gelecek. Onlarca yıl, asırlar geçecek ve bu mezar, 
onlarca, yüzlerce milyon insan, bütün insanlık için daha kıymetli hale gelecek. Sadece dünyanın altıda birini 
kaplayan Sovyetler B irliğ i’nden değil, Çin'den, Hindistan'dan, Amerika'dan, bütün dünyadan milyonlarca insanın 
kendisini selamlamaya, hacı olmaya geldiğini yattığı yerden görecek." Zinovyev’in kullandığı "hacı olma”  
ifadesiyle dini b ir özellik de kazanan'bu putlaştırma çabalarına Krup»;aya 30 Ocak 1924’de Pravda'da 
yayınlanan teşekkür mesajında karşı çıkmaya çalıştı: “ Sizden b ir ricam var. Lenin’i  anma biçiminin onun 
kişiliğine hayranlığa dönüşmesine izin vermeyin. Onun için anıtlar dikmeyin, adını yollara, saraylara vermeyin, 
törenler düzenlemeyin. Sağlığında bütün bunlara hiç önem vermezdi. Unutmayın ki, ülkemiz hâlâ yoksuldur. 
Lenin’in adını onuriandırmakjştiyorsanız, kreşler, okullar, çocuk bahçeleri, kütüphaneler, sağlık merkezleri, 
hastaneler, sakatlar için merkezler kurun... ve her şeyin ötesinde temei ilkelerini pratiğe geçirin." Krupskaya 
sonraki yıllardaki kişi putlaştırmasına adeta çok önceden cevap veriyordu.
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sorunu doğurmuş, bunun sonucu olarak işçi ücretlerinde kesintilere gidilmişti. Ağustos ve 
Eylül’de sendikalann karşı çıkmasına rağmen kentlerde grev ve direnişler patlak vermişti. Aşın 
sol kabul edilen İşçi Grubu’nun  da desteğiyle işçi direnişleri siyasal bir nitelik kazanmaya 
başlamış, bunun üzerine hükümet bu grup üzerinde baskı u ygu l^ aya başlamıştı.

Eylül’de toplanan Merkez Komitesi, verimliliğin yükseltilmesine bağlı olarak ücretlerin 
arttmlması kararına vardı. Makas bunalımıyla ilgili olarak kurulan alt komite, Troçki' ve 
Preobrajenskiy gibi “sol kanat” üyelerce boykot edilirken Aralık 1923’de makası kapatmak 
amacıyla tanıiıı destekleyen kararlar alındı. Bu arada parti yönetimi muhalefete karşı daha sert 
bir tavra yöneldi. Aynı sırada Almanya’da cereyan eden olaylar da parti içi tartışmalarda 
önemli bir rol oynuyordu. Almanya’da Ekim 1923’de bir ayaklanma girişiıpinde bulunan 
Alman Komünist Partisi’nin  yenilgisinin sorumluluğunun kime ait olduğu sorunu parti yönetimi 
ile “sol” muhalefet ve Troçki arasında önemli bir gerginliğin de sebebi oldu.

Bu koşullar altında nihayet Troçki 8 Ekim 1923’de Merkez Komitesi’ne  gönderdiği bir 
mektupla açıkça muhalefete geçti. Mektubunda parti yaşamının sağlıksız olduğunu ileri süren 
Troçki, ekonomik durumun bozukluğu nedeniyle işçi ve köylüler arasında varolan 
hoşnutsuzluğun nesnel koşullardan değil, parti yönetiminin yanlışlanndan kaynaklandığını 
savunuyordu. Planlamanın tamamen ihmal edildiğini söyleyen Troçki, makasın kapatılmasının 
ancak devlet elindeki sanayiin daha verimli çalışmasıyla mümkün olabileceğini ileri sürüyordu.

Bu mektuptan birkaç gün sonra 46 önde gelen Bolşevik, Merkez Komitesi’ne hitaben bir ortak 
bildiri hazırladılar. 4 6 ’lar Bildirisi denilen bu metin, eskiden beri Troçki’nin yanında yer alan 
Preobrajenskiy ve Piyatakov gibi Bolşevikler’in yanısıra. Demokratik Merkeziyetçiler’! de aynı 
platform etrafında birleştiriyordu. Hemen hemen Troçki’nin mektubundaki görüşler çerçevesinde 
hazırlanan bildiri, parti yönetiminin ekonomik alanda başarısız olduğunu ileri sürmekle 
birlikte, asıl ağırlığı parti yaşamındaki aksaklıklara veriyordu. 46’lar “birlik” görüntüsü altında 
küçük bir yönetici çevrenin tek yanlı bir kadrolaşma hareketi yürüttüğünü belirtiyor ve bu 
dar görüşlü politikanın partiyi gerçek yaşamı kucaklayabilen bir topluluk olmaktan 
uzaklaştırdığım ileri sürüyorlardı. Onlara göre parti, giderek bir “sekreterler hiyerarşisi” ile, 
sıradan üyeler arasında bölünmekte ve yukardan aşağı seçilen parti yöneticileri dışında kalan 
parti kidesi kamusal yaşamda etkili olamaz duruma düşmekteydi. Artık partinin yerel 
yöneticilerinin ve Merkez Komitesi’nin  üyeler tarafından seçilmesi ilkesi yerini parti 
sekreterlerinin kongre delegelerini saptamasına bırakmış, kongreler, hiyerarşinin üyelere 
talimadannı- ilettikleri toplantılar haline dönüşmüştü. 46’lar grubu, bu olgunun 1921’de yapılan 
X. Kongre sonunda ortaya çıktığını söylüyor ve Lenin’in hastalığının bu durumu mazur 
göstermede kullanıldığım ileri sürüyordu. 46 ’lar parti içinde varolduğunu ileri sürdükleri “hizip 
yönetimi”ne son verilmesini ve parti içi demokrasinin gerçekleştirilmesini talep ediyor ve bu 
amaçla muhalefetin katılmasının da sağlanacağı bir parti konferansı toplanması önerisinde 
bulunuyorlardı.

Ekim sonunda yapılan Merkez Komitesi ve Merkez Denetim Komisyonu’nun  ortak toplantısında 
Troçki’nin hasta olması nedeniyle muhalefetin görüşlerini açıklayan Preobrajenskiy, “işçi 
demokrasisi”nin gerçekleştirilmesini istedi. Ne var ki toplantıda muhalefeti “hizipçilikle” ve 
partiyi zayıflatmaya çalışmakla suçlayan bir karar kabul edildi. Ancak “üçlü yönetim” gerilimi 
azaltmak için partide bir bunalım olduğunu kabul etti ve konuyu tartışmaya açtı. Tartışmalar
sürerken de Troçki ile bir uzlaşma sağlamaya yöneldi. 5 Aralık’da Troçki’nin de katıldığı bir
Politbüro toplantısında ikdisadî durum konusunda “sol” tezleri içeren ve “hizip yasağı”na atıfta 
bulunmakla birlikte, bürokratik sapmaya karşı mücadeleyi ve parti içi demokrasinin 
geliştirilmesini öngören bir karar alındı.

İlk bakışta muhalefet etkili olmuş görülmekteydi. Aitia bu yalnızca geçici bir mütarekeydi.
Troçki’nin bir parti toplantısına yazdığı ve parti örgütünü suçlayan mektubu, açık savaşı
yeniden başlattı. Muhalefet özellikle Moskova örgütünde ve partinin genç üyeleri arasında 
etkili olurken, işçiler arasında destek bulamadı. Yapısı itibariyle proleter olmaktan çok 
entelektüel kökenli olan muhalefet, ekonominin yönetimi konusunda işletme yöneticilerine 
verdiği önem nedejjiyle de sempati kaybediyordu. Bu nedenle de Aralık a}a içinde işçi 
hücreleri hemen tümüyle yönetimin yanında yer aldılar.

Durumun denetim altında olduğunu gören Stalin, Ocak içinde bir parti Konferansı önerdi. Bu 
toplantıda Stalin Troçki’yi açıkça hedef aldı ve onu altı noktada suçladı. Bunlann en ağırını 
parti üyelerinin ve gençliğin partiye karşı harekete geçirilmek istendiği suçlaması ve Troçki’nin 
“küçük burjuva entelejansiyası” adına konuştuğu iddiasıydı. Konferans muhalefeti “Leninizm’den 
küçük buıjuva sapma” olmakla niteleyen bir karar aldı. Aynı dönemlerde muhalefetin önde 
gelenleri ya SSCB dış temsilciliklerine atandılar, ya da görevlerinden alındılar. Stalin’in 
yakınlarından ve daha sonra Sovyet siyasal yaşamında önemli roller üstlenecek olan Kaganoviç 
muhalefetin özellikle güçlü olduğu Ukrayna’da “temizlik” yapmakla görevlendirildi. Yine aynı 
Konferans’da Stalin’in önerisi üzerine partiye en kısa zamanda işçi kökenli 200 bin yeni 
üyenin kaydedilmesine karar verildi.

TURKS»

1920’lerde Almanya’da yayınlanmakta olan sosyalist 
A rb eiter lllustrierten  Z e itu n g  (Resimli İşçi Gazetesi) 

sayfalarında sık sık, Sibirya'ya yapılan demiryolunun 
bir "destan”  olaraj nitelendiği üstteki resimde olduğu 

gibi SSCB’yle ilgili haberlere yer veriyordu. Ancak 
derginin €SCB ile ilgisi pasif b ir habercilikten ibaret 

değildi; Sovyet sanayinin inşası için açılan bağış 
kampanyalarına aktif olarak katılıyordu. Örneğin 

Uluslararası İşçi Yardımlaşma Örgütü, hAoskova’da 
2000 hektarlık arazi satın almıştı. Ancak burada tarım 

yapılabilmesi traktör tedarikine bağlıydı. Bunun için 
açılan kampanyaya dergi sayfalarında geniş yer ayırdı 

(ortadaki resim). Dahası AIZ böylesi kampanyalarda, 
satış gelirlerinin SSCB’ye gönderildiği özel sayılar 

hazılayarak, aktif olarak da yer alıyordu. Sağda üstte 
kapağında tAoskova’da bozuk lokomotifleri onaran 

İşçilerin bulunduğu böyle b ir sayı. SSCB’ye yapılan 
yardımlar sadece maddi de değildi. Bu ülkeyi görmek 

ve yakından tanımak amacıyla yolculuk yapmak 
isteyenler için yarışmalar düzenleniyordu. Bu 

yarışmalar b ir yandan burjuva basının üretmiş olduğu 
biçimlerden yararlanırken, bir yandan da onlara 

alternatif olmayı hedefliyordu. Örneğin en aşağıdaki 
resimde üç gün sürecek b ir yarışma sorulan dizisinin 

ilk gününün kupürü görülüyor. Yayınlanan fotoğrafların 
kime ait olduğunu bilenler arasında yapılacak kura 

sonucunda kazananlar ödüllendirilecekti. Büyük ödül 
Karadeniz kıyısına kadar Sovyetler’e iki hafta sürecek 

bir yolculuktu. Teselli armağanlan ise şöyle 
sıralanmıştı: 1. Son model bir araba 2. Çok iyi bir 

dikiş makinesi. 3. Daktilo. 4. Kaliteli bir bisiklet. 5. İyi 
bir gramafon. 6. Özel korunmalı b ir fotoğraf makinesi.

7. Jack London’un bütün eserleri.

Konferans’ın bitiminden üç gün sonra Lenin öldü. Bundan 5 gün sonra SSCB II. Sovyetler 
Kongresi’nde, bir hafta sonra da Lenin’in cenaze töreninde önemli iki konuşma yapan Stalin,
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Troyka içinde açıkça öne çıkü. Başta Stalin’inki olmak üzere Sovyetler Kongresi’nde yapılan 
konuşmalar ve alınan kararlar bir Lenin kültünün yaratılması yolunda atılan ilk adımlan 
yansıtmaktaydı. Lenin’in ölüm gününün ulusal matem günü ilan edilmesi, ölüsünün 
mumyalanarak bir mozeleye konulması, bütün büyük kentlere heykellerinin dikilmesi, 
Petersburg’un adının Leningrad olarak değiştirilmesi gibi kararlar bu Kongre’de alındı. (Aynı yıl 
içinde Yekaterinburg’a Sverdlovsk, Yelizavetgrad’a Zinovyevsk adı verilecek, 1925’de ise 
Çaristsin Stalingrad adını alacaktır.)

Lenin’in Ölümünden Sonra

1923’deki yenilgisinden sonra muhalefet aktif mücadeleye ara vermiş, çatışma Troçki ile 
diğerleri arasında bir üst düzey tartışması haline dönüşmüştü. Bu durum Zinovyev-Kamenev 
grubunun Stalin’den koptuğu 1926’ya kadar sürecekti.

Mayıs 1924’de toplanması kararlaştınlan XIII. Parti Kongre’si öncesi Krupskaya tarafından o 
ana kadar gizli tutulmuş olan, Vasiyet’inin Merkez Komitesi’nde okunması Stalin’i çok zor bir 
duruma düşürdü. İstifa etmeyi öneren Stalin’i kurtaran Zinovyev ve Kamenev oldu ve Genel 
Sekreter Merkez Komitesi’nden güvenoyu almayı başardı. Vasiyertn yalnızca parti delegelerine 
ulaştıniması, ancak yayınlanmamasına da karar verildi. Lenin’in Vasiyeti’nin SSCB’de yayınlanması 
için 1956’ya kadar beklemek gerekecekti.

Muhalefetin önde gelen iki ismi olan Troçki ve Preobrajenskiy’nin oy hakkına sahip olmadan 
gözlemci delege sıfatıyla katıldıklan XIII. Kongre, Zinovyev’in “parti içi birlik” konusunu ön 
plana çıkaran siyasal raporu ile açıldı ve aynı çizgide sona erdi. Zinovyev konuşmasında 
muhalefetin hatalannı açıkça itiraf etmesi gerektiğini de istedi. Troçki ise bunu, tahlilde 
partinin her zaman haklı olduğunu, ne var ki kendisinin de eleştirilerinde haksız olmadığını 
söyleyerek cevapladı. Kongre tümüyle yönetim yanlılanndan oluşmakla birlikte, Troyka 
Troçki’nin Merkez Komitesi ve Politbüro’ya seçilmesini de sağladı.

S
XIII. Parti Kongresi Lenin’in siyasal yaşamdan koptuğu Aralık 1922’den sonra Komünist Partisi 
içinde ortaya çıkan belirsizliğin sona erdiğini simgeliyordu. 'Troçki’yi iktidardan uzak tutmak 
için oluşan ittifak başanlı olmuş, 'Troçki’nin yıldızı sönmeye yüz tutmuştu. Ancak bu durum, 
Troyka’yı bir arada tutan bağın da gevşemesi anlamına geliyordu. Gerçekten de XIII. Kongre 
Zinovyev’in Parti’nin “1 numaralı önderi” rolünü oynayabildiği son toplantıydı. Kamenev 
“ikincilik” rolünü benimsemiş, Lenin’in Vasiyef’inin muhtemel sonuçlanndan kurtulan Stalin ise 
üye sayısı da çoğaltılan Merkez Komite içindeki etkisini arttırmıştı.

Aktif mücadeleye ara vermiş olmakla birlikte, Troçki ve destekçileri, parti örgütü ve parti 
basınına hedef oluşturmaya devam ediyorlardı. Bu dönemde parti içinde yürütülen “kayıt 
yenileme” işlemi de Troyfea’nın parti içindeki egemenliğini pekiştirme yönünde kullanılıyordu.

Ekim Devrimi’nin 7. yıldönümünde Troçki, Ekim Dersleri adlı uzun bir makele yayınladı. 
Troçki bu yazısında Alman Devrimi ile Ekim Devrimi arasında ilişki kuruyor ve yaptığı 
değerlendirmelerle Ekim 1917’de iktidann ele geçirilmesine karşı çıkmış olan Zinovyev ve 
Kamenev’i doğrudan hedef alıyordu. Troçki bu yazısında Lenin’in “proletarya ve köylülüğün 
demokratik diktatörlüğü” formülünü “proletaryanın köylüler tarafından desteklenen sosyalist 
diktatörlüğüne geçişin Bir aşaması” olarak anlaşılması gerektiğini ileri sürüyordu. Troçki’ye göre 
partinin bazı kesimlerinde Lenin’in formülü “işçi sınıfı ve köylülüğün diktatörlüğü” yönü ile 
değil, bu diktatörlüğün “sosyalist niteliğiyle çelişen demokratik karakteri vurgulanarak” ele 
alınıyordu. Bu anlayış, Rusya’da yalnızca demokratik bir devrimin mümkün olduğu, sosyalist 
devrimin Ban’da başlatılması gerektiği anlamına geliyor ve 1917’de kendini göstermiş olan 
Menşevik sapmanın yansımasını oluşturuyordu.

Troçki’nin eleştirileri Zinovyev ve Kamenev’in zayıf noktasına yöneltilmiş bir saldınydı ve 
onlann Stalin’le gevşeyen bağlannm Troçki’ye karşı bir kez daha sıkılaşması sonucunu verdi. 
Bu kez Lenin’in ölümüyle boşalan Politbüro üyeliğine seçilmiş bulunan Buharin de 
“Troçkizm”e yöneltilen saldınlara katıldı. Parti yönetimi Troçki’yi Leninizmin yerine 
Menşevizm’in bir türü olan “Troçkizm”i yerleştirmeye çahşmakla suçluyordu. Öte yandan 
Troçki’nin parti içi “sol”un Ekim Devrimi’ndeki ideolojik katkısını vurgulayarak mevcut 
yönetimi eleştirme girişimi, geçmişi gündeme getirerek, parti tarihinin ideolojik tartışmalarda 
bir silah olarak kullanılması yolunu da açmaktaydı. Parti içi tartışmalarda geçmişin 
kurgulanması yöntemiyle siyasal avantaj sağlanması bundan sonra Sovyetler Birliği’nde yaygın 
olarak görülecek, bunun en tipik ve dramatik örneğini ise 1939’da yazılan Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi Tarihi adli resmî metin .oluşturacaktır.

Tek Ülkede Sosyalizm

Sol Muhafelete yöneltilen saldınlar onlann “köylülüğü ihmal ettikleri” noktasında 
odaklanmaktaydı. Troçki’nin geçmişteki Menşevizm’i ile dönemin köylülüğü yatıştırma 
politikasına karşı sanayileşmeyi savunması arasında ilişki kuruldu ve sorun onun “sürekli 
devrim” teorisi bağlamında ele ahndı. Zinovyev Troçki’ye yönelttiği eleştirilerde bu teorinin 
Lenin ve Bolşevikler tarafından her zaman Menşevizm’in bir biçimi olarak görülmüş olduğunu

713



ileri sürüyor ve “Menşevik öncüllere dayanan akıllıca düşünülmüş entelektüel bir şemadan 
başka bir şey olmadığını” söylüyordu.

Troçki’nin geliştirmiş olduğu sürekli devrim teorisi Sol Muhalefete yöneltilen saldınlar için 
ortak bir hedefti. Bu teoriye yöneltilen eleştiriler Sol Muhalefeti Troçki’nin Lenin’le devrim 
öncesi polemikleri ile bağlamakta, ekonomik politikaya yöneltilen sol tezlerin Troçki’nin 
“köylülüğü ihmal edişi” ile ilişkilendirilmesine imkân vermekte ve her şeyden önemlisi dünya 
devriminin gerçekleşmemesinin Sovyet rejiminin sosyalist niteliğini etkileyeceği görüşünü 
reddetmeye yaramaktaydı. Kamenev’in Parti ve troçkizm adlı yazısı sürekli devrim teorisine 
resmî eleştiriyi biçimlendiriyordu. Ona göre “eğer Troçki’nin teorisi doğru olsaydı, Sovyet 
iktidannm çoktan sona ermiş olması gerekirdi. Köylülüğü ihmal ederek ve temel sorun olan 
işçi sınıfı ile köylülük arasındaki ittifakı dikkate almayarak “sürekli devrim teorisi Rusya’daki 
işçi yönetimini tamamiyle Batı’da gerçekleşecek bir devrime bağımlı kılıyor”du.

Ne var ki Rus sosyalizminin başansımn dünya devrimine bağımlılığı sorunu Bolşevikler’in 
temel varsayımlanndan biri olması nedeniyle doğrudan hedef alınamıyordu. Bu nedenle 
Troçki’nin sürekli devrim teorisi ile Lenin’in burjuva-demokratik devrimden sosyalist devrime 
kesintisiz geçiş görüşü arasındaki farklılıklar ön plana çıkarıldı. Stalin’in Leninizm’in İlkeleri 
adh kitabında bu fark şöyle açıklanıyordu: “Lenin, sürekli devrim teorisine niçin karşı çıktı? 
Çünkü o köylülüğün devrimci kapasitesini ve enerjisini Çarlığın tümüyle tasfiyesi ve 
proletarya devrimine dönüşümü için mümkün olan en üst düzeyde kullanmayı amaçlarken, 
sûrekH devrim teorisinin şampiyonlan, köylülüğün Rus Devrimi’nde ne denli önemli bir rol 
oynadığını ve oynayacağını anlayamıyorlardı. Onlar köylülüğün devrimci enerjisini 
önemsemiyorlardı.” Buharin ise Avrupa devriminin desteğinin gerekliliği konusundaki temel 
inancı tamamen bir yana atıyor ve köylülüğe neredeyse eski Rus devrimcileri kadar büyük 
inanç duyuyordu. Buharin “kurtuluşumuz köylülükle bir uzlaşmaya varmamıza bağlıdır” 
diyordu, “bunu gerçekleştirmek mümkündür ve bu sayede Batı’daki devrim çok gecikse bile, 
durumumuzu korumamız mümkün olacaktır.”

İşçi-köylü ittifakı parti içindeki “sağ” kanadın temel teorik dayanağı olurken. Sol Muhalefete 
karşı Stalin’in egemen olduğu parti aygıtından da destek buluyordu. Sürekli devrim teorisine 
ilişkin tartışmalann sert bir biçimde yürütüldüğü sırada, Stalin teorik alanda önemli bir çıkış 
yaptı ve tek ülkede sosyalizm teorisini ortaya attı. Stalin daha 1924 başında yayınladığı 
Leninizm’in İlkeleri adh kitabında “bir ülkede siyasal iktidann proletarya tarafından ele 
geçirilmesinin yalnızca o ülkede sosyalizmin kurulmasına yetmeyeceğini” açıkça belirtmekteydi.
O sıralarda tüm Bolşevikler tarafından kabul edilen görüşe göre sosyalizmin nihai zaferi bir 
ülke proletaryasının gerçekleştirebileceği bir şey değildi. Sosyalizmin kurulması ancak geUşmiş 
ülkeler işçi sınıfı ile birlikte ve evrensel olarak gerçekleştirilebilirdi. Ancak Stalin aynı yıl 
içinde farklı bir anlayışı savunmaya başladı. Aralık 1924’de yayınlanan Ekim Devrimi ve Rus 
Komünistlerinin Taktikleri adlı yazısında eski görüşünü Troçkistlere karşı bir taktik olarak 
niteledi ve tek ülkede sosyalizmin kurulmasının mümkün olduğu görüşünü savundu. Stalin bu 
görüşünü daha sonra Nisan 1925’de yapılan XV. Parti Konferansı’nda da tüm eleştirilere 
rağmen etkili bir biçimde savundu.

Tek ülkede sosyalizm teorisi, sürekli devrim teorisine olduğu kadar 1925’e kadar sûren 
yeniden inşa döneminin ortaya çıkardığı sorunlara da bir cevaptı. Sosyalizmin SSCB’deki 
geleceğinin ne olacağı, ekonomik politikalann hangi yönde ilerletilmesi gerektiği, ekonomik 
gelişmeyi sağlamakla birlikte tanmda kapitalizmin güçlenmesine de yol açan NEP ile sosyalist

Sovyet fotoğrafçıları ve traktör: Solda Boris 
Ignatoviç'in "ilk Traktör", sağda Türkistan'lı fotoğrafçı 
Gergi Selma'nın "İlk Putilov-Traktörü geldi" adlı 
fotoğrafları. 1 Ekim 1929'da özel mülkiyetteki bütün 
traktörlere el konulması tamamlanmıştı. Ancak bu 
traktörlerden nasıl yararlanılacağı, kolektifleştirme 
sırasında en çok tartışılan konulardan biri oldu. 
Sonunda kolhozlann protestolarına karşın, traktörler 
devlet mülkiyetindeki hAakine Traktör İstasyonları'nda 
toplandı ve böylelikle traktörler, kolhozlann bürokratik 
kontrole tâbt tutulmalarının önemli araçlarından biri 
oldu.
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C V L l ^ T T i r

1917 Rus Devrimleri sadece makalelerde, yazılarda, 
gazetelerde, dergilerde veya güzel sanatların çeşitli 

alanlarında değil, aynı zamanda fotoğraf ve film 
alanlarında da süreci, sonuçlan ve estetiği ile 

cisimieşiyordu. Fotoğraf yayıncılığı içeriği ve biçimi ile 
karşı devrimci saldırıların ve dış müdahalelerin 
yoğunlaştığı, ekonominin yıkımdan kurtarılmaya 

çalışıldığı ve ilk beş yıllık kalkınma planının yapıldığı 
devrim sonrası mücadele yıllarında gelişiyordu. Bu 
günlerde fotoğraflar adeta bir doküman hazırlama 

anlayışı ile çekiliyordu. Ekim Devrimi’nin gerçekleştiği 
günlerde ve İç Savaş süresince Rus fotoğrafçılan tüm 

bu tarihsel gelişmelerin içinde bulunuyorlar ve olan 
bitenleri elden geldiğince kaydetmeye çalışıyorlardı. O 
günlerde tüm Rusya’da iki-üç fotoğraflı dergi vardı. O 

nedenle basınsız fotoğraf hatıerciliği oldukça yaygın 
kullanılan bir yöntem haline gelmişti. Çeşitli parti, 

sendika kongrelerine ve konferanslarına katıianlann, 
uluslararası işçi ve komünist hareketin toplantılarındaki 

temsilcilerin mücadelelerini ve faaliyetlerini ele alan 
fotoğraflar çoğaltılarak şehirlere dağıtılıyor, işçi 

lokallerine ve evlere asılıyordu. Adeta yeni 
Cumhuriyet’in gündelik yaşamı ve mücadelelerinin 
gerçeği fotoğraflarda canlandırılarak ülkenin bütün 
köşelerine yayılıyordu. 20’li yılların gelişmeleri ile 

birlikte basınsız fotoğraf haberciliğinin bilgilenmenin 
yaygınlaşması için yetersiz bir araç olduğu ortaya 
çıktı. Sovyet yurttaştan amatör bir ruhla gündelik 
yaşamın çeşitli boyutlarını yakalıyorlardı. 1928’de 

düzenlenen ve 10 Yıldır Sovyet Fotoğrafçılığı isimli 
sergiye Sovyet fotoğrafçılığının iki akımı da katılıyordu. 

Birincisi daha geleneksel olan ve güzel sanatlara 
yönelik olan fotoğrafçılık, diğeri ise yaşananlann ele 

alındığı bir fotoğraf gazeteciliği idi. Doküman 
fotoğrafçılığı sanat fotoğrafçı akım tarafından 

eleştiriliyordu. Doküman fotoğrafçı akım her gün 
gerçekleşmekte olan gelişmeleri tespit eden bir 

yaklaşıma sahipti. 1936’da çekilmiş olan yandaki genç 
işçi fotoğrafı Arkadi Şayhet’in eseridir. Tornacılık 

eğitimi görmüş olan Şayhet Moskova'da portre çeken 
bir fotoğraçmm yanında rötuşçu olarak çalıştı. Şahyet, 

diğer fotoğrafçıların aksine yükselen büyük binaların, 
anıtsal makinelerin vb.’lerini fotoğraflamak yerine, 

insanlan ele almayı seçti.

bir ekonomik sistemin kurulup kurulamayacağı gibi sorulara toptan ve basit bir cevap olarak 
sunuluyordu: “Evet, SSCB’de sosyalist bir ekonomik sistem ve tam anlamıyla sosyalist bir 
toplum kurulabilirdi ve kurulmalıydı”. Bu anlayışa göre 1917’de emekçiler, kapitalizmi siyasal 
düzeyde yıkmış ve kendi siyasal diktatörlüklerini kurmuşlardı. Bu diktatörlük sosyalist bir 
ekonomik sistemin kuruluşunun ön koşullannı sağlamıştı. Şimdi temel hedef yeni ve sosyalist 
bir ekonominin tüm ülke boyutunda kurulması ve kapitalizmin ekonomik düzeyde de yok 
edilmesiydi. Bu büyük hedefin ilk adımı da ülkenin hızla sanayileşmesiydi. Batı’da devrimlerin 
gerçekleşmemiş ve kapitalizmin istikrar kazanmış olması bu gidişi engelleyemezdi.

Tek ülkede sosyalizm anlayışı bir “iç” sorun olarak ele almıyor. SSCB’nin kendi içinde 
sosyalist toplumu tam anlamıyla gerçekleştirebileceği söylenirken, sorunun “evrensel” boyutu 
olarak kapitalist kuşatmanın bir tek Sovyetler Birliği’nin gayretleri ile kınlamayacağını, bunun 
ancak gelişmiş kapitalist ülkelerde patlak verecek proletarya devrimleri ile mümkün olabileceği 
ileri sürülüyordu. Buna göre sosyalizmin SSCB’deki zaferi bir dış askerî müdahale olasılığı ve 
kapitalizmin restorasyonu tehlikesi mevcut olduğu sürece “nihai bir zafer” sayılmazdı. Bunun 
için SSCB’nin karşı karşıya olduğu kapitalist kuşatmanın kıniması gerekliydi. Böylece tek 
ülkede sosyalizm teorisi, kapitalist ülkelerdeki proletarya devrimi ile Rus Devrimi arasındaki 
ilişkiyi SSCB’nin kapitalist ülkelerce kuşatılması ve bunun kıniması gerektiği düzeyinde kuruyordu.

Stalin’in teorisi zamanlama bakımından çok uygun bir âna denk düşmekteydi. 1923’de Almanya’da 
devrimin son atılımı da başansızhkla sonuçlanmış, yakın gelecekte Batı’da devrimin gerçekleşmesi olasılığı 
tamamen ortadan kalkmıştı. Stalin dünya devrimine bağlanan umutlar gerçekleşmediğine göre, 
Troçki’nin yaklaşımının uzun dönemde kitleleri şüphecilik ve hareketsizliğe iteceğini 
farketmişti. Bu, Rus Devrimi’nin kaderini uluslararası gelişmelere bağlaması anlamına gelecek ve 
ülkenin sosyalizm yolunda geliştirilmesini engelleyebilecekti. Nitekim komünist Macar iktisatçısı Varga
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Tek Ü lkede Sosyalist 
G e m k tilik

Sosyalist gerçekçilik değil, teorisyeni Bogdanov’un 
“ katıksız proleter ideolojisi” nin laboratuvarı dediği Pro- 
letkült, tek sözcükle özetlenebilir: Heyecan! İstenilirse, 
çılgınlık da denebilir. Yüzyılın çehresini değiştiren 
bu boşanmış zembereği, yani Ekim Devrimi’ni çıkarın, 
sosyalist gerçekçiliği önceleyen en etkili, fakat etkisiyle 
ters orantılı “ teorik c ldd iye f’e sahip Proletkült’ten geri
ye hiçbir şey kalmaz. Evet, devrimini yapan sınıfın dışın
daki sınıfların sanatını fizik olarak da yok etmek, Mark
sist sanat-edebiyata bir teorik argüman bile olamaz ama, 
bir gerçek var: Proletkült, kurulduğu 1917’nin hemen 
ertesinde, sonradan karşı karşıya geleceği birçok ismin 
sempatisini kazanmıştır. Bir tek isim yeter; Mayakovskiy.

Devrimin sıcaklığı, kuruluşun soğukluğu, Lenin’in mü
dahalesi, önemli ölçüde “ eski” nin aydınlarını kazanma
nın dayatıcıiığıyia 9 Ekim 1920’de gelir. Proleter Kültür 
Üzerine Ön Karar Tasansı’nda “ yeni bir proleter kültü
rün yaratılması değil, Marksizmin dünya görüşü ve pro
letaryanın kendi diktatörlüğü dönemindeki hayat ve kav
ga koşulları açısından varolan kültürün gelenek ve ba- 
şanlannın geliştirilmesl” ne değinen Lenin, Proletkült'e 
Eğitim Komiserliği kurumlan içerisinde bağımsızlık ver
mek hususunda girişilecek her türlü teşebbüsü, teorik 
olarak yanlış, pratik olarak da zararlı bulur. Proletkült’- 
ün tam bu tarihte olmasa bile, bu noktadan geriye say
maya başladığını söyleyebiliriz.

1920’li yıllar, bir çok edebî sanatsal grubun yayınlarıy
la “ rahat”  tartışma olanağı bulduğu bir kabaca on yıldır. 
İki önemli çizgiden sözedilebilir. RAPP, Rus Proleter 
Yazarlar Birliği çevresinde örgütlenen edebiyatçılar, bir, 
iki, 1923’de kurulan ve Mayakovskiy’nin isminde özetle
nebilecek LEF grubu. Kuşkusuz burada, çok sonraki 
yıllarda, yapısateilığı da etkilemiş, dilbilim  çalışmaları 
yapan OPAYAZ ve konstrüktivisitler de sayılmalı.

Parti MK'sinin 18 Ocak 1925 tarihti Edebiyat Politikası 
Üzerine Karar't, işte bu renkliliği değerlendirmesi ve 
Marksist edebiyat üzerine yapılacak tartışmalara önemli 
bir kriter bırakması açısından önemlidir. Ülkenin kültü
rel gelişiminin gelecek aşamasında, partiyi tek direktife 
bağlayan her teşebbüs kesin olarak reddedilmiştir. Artı, 
varolan edebî grupların hiçbirine bir ayrıcalık tanınma
mıştır. Ön önemlisi, Karar’ın diliyle yazarsam, “ Parti, 
edebî konulara kaba ve yetersiz müdahale ve elatma 
gibi teşebbüsleri, kökünden söküp atar” .

7 yıl sonraki 23 Nisan 1932 Kararı’yla ilk perdesi açı
lan sosyalist gerçekçiliğin Ekim Devrimi'yle başlayan 
çok özet görüntüsü budur. Şimdi, sosyalist gerçekçiliğe 
başlanabilir.

26 Ekim 1932! Geniş sayılabilecek bir yazar topluluğu, 
Moskova’da Gorki'nin evinde bir araya geldiler ve bu 
tarihte bir edebî sanatsal yöntemi tartıştılar. Stalin gel
di, dinledi ve burada “ eğer bir sanatçı”  dedi, “ bizim 
hayatımızı doğrulukla betimleyecekse, bu hayatın için
den sosyalizme doğru gideni gözlemlemek ve göster
mekte başarısız olamaz, işte bu, sosyalist sanat olacak
tır. Bu, kesinliMe sosyalist ga-çekçilik olacaktır” .

Şimdi bu toplantıdan, yeniden dönmek ve geçmek 
üzere, biraz geri dönelim. Bol’shala Sovetskaia Entsik- 
lopedlla (Büyük Sovyet Ansiklopedisi), aynı adlı madde 
“ sosyalist gerçekçilik bir terim darak Sovyet basınında 
ilk kez, 1932’de {Llteratumala Gazela, 23 Mayıs) 
kullanıldı" bilgisini veriyor. İngilizce yazılan ve konuşu
lan ülkelerde karizmasın Sovyet edebiyatı araştırmala- 
nna borçlu Max Hayward, terimin sözü edilen aynı tarihli 
yayında, Kirpotin tarafından kaleme alınan bir yazıda 
ilk kez görüldüğünü belirtiyor.

Bu bilgileri tamamlayabiliriz. Gronskiy, 20 Mayıs 
1932’de, Moskova’da bir grup yazara yaptığı konuşma
da “ gerçeği yazın, bizim gerçekliğimizi kendi diyalektiği 
içinde doğrulukla yansıtın”  diyor. “ Sovyet edebiyatının 
temel yöntemi, sosyalist gerçekçiliğin temel yöntemi
d ir.”  Bu tarihte sosyalist gerçekçilik ilk kez telaffuz 
ediliyor. Üç gün aonra Llteratumala  Gazeta’dakI imzasız 
yazı, Gronskiy’e yaptığı referansla, bir “ ilk tarlh” i de 
yazmış oluyor.

Şimdi 20 Mayıs 1932’nin bir gün öncesindeyiz.

Sovyet Yazarlar Birliği Örgütleme Komitesi (Orgbüro) 
ilk toplantısını 19 Mayıs 1932’de yapıyor; Gronski, Kir
potin, Fadeyef, Panferof, Malişkin, Leonof ve Tikhanof 
Başkanlık Divam’na seçiliyorlar. Gronskiy komitenin baş
bakanlığına, Kirpotin sekreterliğine getiriliyor, Gorki’ye 
temsili başkanlık sıfatı veriliyor. Bir cümle daha: 1. Ya
zarlar Kongresi’nden sonra B irlik 'in yayın organı olacak 
Llteratumala Gazeta’nm yönetmeni Schivanovskiy’nin 
"görevden affı” nı içeren dileği Divan’a okunuyor, kabul 
ediliyor. Kodrolarda gerekli düzenlemelere, bir başka 
ifadeyle tasfiyelere gidildiği anlaşılıyor.

ÖRGÜTLENME KOMİTESİ NEDEN KURULUYOR?

VKP(B), Tüm-BIrlIk Komünist Partisi (Bolşevik) Mer
kez Komltesi’nln 23 Nisan 1932 tarihli Edebt Sanatsal 
Örgütlerin Düzenlenmesi Üzerine başlıklı Kararı’ndan 
sözetmenin yeridir. “ Merkez komitesi, sanat ve edebi
yatta, son yıllarda sosyalizmin inşasındaki kaydadeğer 
başarılardan kaynaklanan büyük bir niceliksel ve nitelik
sel gelişimle karşı karşıya olduğumuzu karara bağlar”  
sözleriyle açılan Karar’da, hemen devamında, NEP dö
neminin edebî ortamı ve edebî örgütlenmeleri değerlen
dirildi: “ Birkaç yıl önce, edebiyat yabancı unsuriann 
çok açık etkisi altındayken ve bu etki, özellikle NEP’in 
ilk  yıllarında çok canlı ve üstelik edebî kadrolar büyük 
zaaflar İçindeyken; parti, proleter yazar ve sanatçılann 
konumunu sağlamlaştırmak, edebiyattaki örgütlenme
leri yaratmak ve güçlendirmek üzere, mümkün olan bü
tün yollarla büyük yardımlarda bulundu” , MK, varolan 
edebî sanatsal örgütleri, “ günümüz politik sorunların
dan uzaklaşmış”  ve “ sosyalizmin inşasına sempatiyle 
bakan bir grup kaydadeğer yazar ve sanatçıdan kopmuş”  
olmakla suçladı ve “ sonuç olarak; 1; Yazar birliklerinin 
tasfiyesini 2; Sovyet iktidannı destekleyen ve sosyaliz
min inşasına katılmak isteyen bütün yazarları, içinde 
komünist fraksiyonunun da bulunduğu tek Sovyet Sos
yalist Yazarlar Birliğ i içinde birleştirmeyi, 3; Benzer de
ğişikliklerin sanatın diğer türleri de dikkate alınarak ger
çekleştirilmesini, 4; Kararın yürütülmesi için, pratik ön
lemlerin alınması işinin Orgbüro'ya  (Örgütlenme Komi
tesi) bırakılmasını”  karara bağladı.

Sovyet Yazarlar Birliğ i ve bunu örgütleyen komitenin 
kurulması, 23 Nisan 1932 tarihli MK kararı gereğidir.

Kare kare geriye aldığımız filmi, yeniden ve hızla gös
termeden önce, şu bilgiye ihtiyacımız var. Orgbüro'nm  
üç önemli isminden Gorki'yi biliyoruz. Peki, Kirpotin 
ve Gronskiy kimdir?

1898 doğumlu Valerii Iakovlevich Kirpotin, 20 yaşında 
İç Savaş'a katılıyor, 1925’de Kızıl Profesörler Enstitü- 
sü’nü bitiriyor, 1956’da Gorki Enstitüsü’nde profesör 
Unvanıyla göreve başlıyor. Rus devrimci demokrat, çağ
daş Sovyet ve yabancı yazarlar ve DostoyevskIy üzerine 
çalışmalanyla biliniyor. Ancak, hepsinden önemlisi, 1932- 
1936 yılları arasında. Merkez Komitesi üyesi.

Gronskiy’e gelince; Büyük Sovyet Anslklopedlsl'nde, 
ne adına bir madde var, ne de “ sosyalist gerçekçilik”  
maddesinde adına rastlamak mümkün. Orgbüro baş
kanlığından önce, Izvestla’nın başyönetmen yardımcısı. 
Politik hayatı, 1936-1938 tasfiyelerinde bitiyor. Bu tasfi
yelerin ağırlığı düşünüldüğünde, Gronskiy’nin en az Kir-

Sosyalist gerçekçilik 
"tek ülkede 

sosyalizm" pratiği ile 
çeşitli düzeylerde içiçe 

geçmiş bir sanat 
pratiğiydi. Örneğin 

1939’da ûikede hızla 
yaygınlaşmaya 

başlayan ve Lenin’in 
hayatının son yıllarında 

Staiin'le ilişkisini 
tamamen tahrif eden 

aşağıdaki resimdekine 
benzer heykeller, daha 

sonra "kişi 
putlaştırması" diye 

anılacak sürecin 
başlıca araçlarından 

biriydi. Diğer yandan 
yanda görülen Adolf 

Strahov’un 1932 tarihli 
"Dinyeper hidro
elektrik santralı 

yapıldı" adlı afişi, 
sosyalizmin bir 

kalkınma ideolojisine 
dönüşme sürecine 

katkıda bulunuyordu.

potin kadar sorumlu bir yerde olduğunu çıkarmak müm
kün.

Bu bilgiler ne işimize yarayacak? Tek başına buna 
dayanmamakla birlikte, şunu söylemek mümkün; Sos
yalist gerçekçiliğin teorik biçimlendirilişiyle birlikte, ku
ruluşunda, örgütlenişinde, bir “ edebiyat olmayı” , ya 
da daha düzgün bir ifadeyle “ edebî dinamikler”  aramak 
boşunadır. İlk kez dillendirilişinde bil#, bir sanat- 
edebiyatçı değil, politikacı vardır. Peki Gorki? Gorki’ye 
sıra gelecek.

Artık, geriye aldığımız film i, kimi karelerin montajıyla 
başından ve hızla gösterebiliriz.

Bir; 23 Nisan 1932, VKP(B), UK’nin tarilısel kararı: 
Bütün yazar örgütleri dağıtılıyor, iki; karar gereği, Sov
yet Yazarlar Birliğ i Örgütleme Komitesi ilk toplantısını 
ve görev paylaşımını yapıyor. İlk “ küçük”  tasfiyeler 
de başlamıştır. Takvim; 19 Mayıs 1932. Üç; bir gün 
sonra, 20 Mayıs’da Örgütleme Komitesi Başkanı Grons
kiy, Moskova’da bir grup yazara yaptığı konuşmada 
ilk kez sosyalist gerçekçiliği telaffuz ediyor. Dört; 23 
Mayıs’da, M /f’nin kararından tam bir ay sonra, üç gün 
önceki bu konuşma referans gösterilerek, ilk kez basın
da kullanılıyor. Beş; 26 Ekim 1932’de Stalin, Gronskiy’
nin bu sözlerini, neredeyse tekrarlıyor. Fakat, Stalin, 
“ sosyalist gerçekçilik”  üzerine ilk kez ve çok net ko
nuşmuş oluyor. Altı; üç gün sonra başlayan ve 3 Ka- 
sım'da son bulan Orgbüro toplantısından sonra, yönte
min “ resmen”  kabul edildiği Eylül 1934’e kadar, ?arti 
basınında sosyalist gerçekçilik salvosu banlıyor. Net 
rakamlar verilebilir. 1932’nin son ayında 11, 1933 yılın
da 239, 1934’ün Ocak-Ağustos ayları arasında da 
134 yazı ve makale yayımlanıyor. Yedi ve son; Ağustos 
1934. Sovyet 1. Yazarlar Kongresi.

Bütün bu tarihler, İkinci Beş Yıllık Plan dönemidir. 
Bir önceki ve zamanından önce, 4 yMa tamamlanan
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bosyalizm

planla NEP’in palazladığı kulaklar tasfiye edilmiş, tarım
da kolektivizasyonda ciddi başanlar sağlanmış ve şimdi 
kesin bir hedef konmuştur: Sanayide, özel olarak da 
üretim araçlannın üretiminde yüksek bir kalkınma hızı. 
Kısaca, hızlı sarayileşme. Başan, açık olarak, merkezi 
otoritenin gücüne bağlıdır. Başka şekilde söylersek, gü
cün merkezileşmesine. İşte sosyalist gerçekçilik, "tek  
ülkede sosyalizm” ln sanat edebiyattaki pratiğidir.

Sosyalist gerçekçilik, edebiyatta, ilk  sosyalist ülkenin 
en çalkantılı bir döneminin, deyim uygunsa, “ nev’i şah
sına münhasır”  bir pratiğidir. Doğrudan sosyalist olarak 
adlandınlışında bile, bir dönemin politik açılımı vardır. 
Neden komünist, proleter, taraflı, anıtsal gerçekçilik kav- 
ramlan uygun görülmüyor? Geoffrey Hosklng, 1980’de, 
Beyond Socia lly Realism ad\ı çalışmasında, yanıtlıyor: 
“ İlk Beş Yıllık Plan’ın tamamlanışı (1928-1932) ve kulak- 
lann bir sınıf olarak tasfiye edilişiyle parti, ‘proletarya 
diktatörlüğü’nün son, yani, ‘sosyalist’ aşamasına giri
yor olduğunu ilan etti. Bu nedenle, ‘proleter gerçekçi
lik’, ‘komünist gerçekçilik’ veya ‘diyalektik maddeci ya
ratıcı yöntem’ terimleri, çok dar olduklan gerekçesiyle 
reddedildi.”

Sosyalist gerçekçiliğin çıkışı 23 Nisan 1932’yle, “ çok 
bilinen”  1. Kongre’nin kapanış tarihi olan 5 Eylül 1934 
arasına oturuyor. Burada, büyük bir hız olduğu kabul 
edilmelidir. Hız, aypı zamanda İkinci Plan çerçevesinde, 
sanayileşmenin hızıdır. Aynı dönemin birçok dönüşü
müyle biriikte, konumuz içinde, sanat ve edebiyatta 
merkezileşmeye yönelen bu hız, en azından başlangı
cında “ gücü" yerieştirmeye değil, “ güçsüzlüğü”  etki
sizleştirmeye yöneliktir. Teorideki köksüzlük, aynı an
lamda, güçsüzlük, hızla etkisizleştirilmeye çalışıldığın
da, kaçınılmaz bir bedeli ortaya çıkanr: Deformation, 
bozuşma! 1930’lu yıllarda kabaca yüzyıllık bir geleneği 
olan Avrupa ve Rus gerçekçiliği, yer yer romantik versi
yonuyla ama sadece tek bir noktadan kırılmaya çalışıl
mıştır: Partiinost, Türkçedekl karşılığıyla partizanlık. Oy

sa, bu anahtar kavramın dayandınldığı tek “ klasik”  var
dır; Lenin’ in 1905 tarihli Parti Örgütü Parti Yazını maka
lesi. Ancak, hatıriatmakta yarar var. İlk kez 1956’da 
Sovyet tarihçisi Strochkov’un tartışmaya açtığı, şiddetli 
bir tepkinin ardından bir süre gündeme getirilmeyen 
makaleyi Krupskaya, çok önce yazılan, ancak ilk kez 
1960 yılında Druşba Narodov’da yayımlanan yazısıyla 
tartışılır olmaktan çıkarmıştır. Sosyalist gerçekçiliğin par
tiinost yorumunu Lenin’e dayandırmak boşunadır. Yazı
daki llteraturya’y\a anlatılmak istenen, güzel sanatlar 
değil, doğrudan, Türkçesiyle literatür’dür. Parti literatü
rüdür.

Kaldı ki, diğer iki temel öge narodnost, halkçılık ve 
id ilnost, ideolojik tavır, Rus devrimci demokrat edebi
yatın da ayrılmaz parçalarıdır. Üstelik burada, narod- 
nost’un, çok uzun bir süre “ ulusal tip ”  bağlamında, 
kelimenin tam anlamıyla “ ulusalcı”  bir vurguyla kulla
nıldığını, işlendiğini belirtmek gerekir. Partiinost, na
rodnost ve id6inost, üçü bir arada, Marksist edebiyatta, 
1940’lı yılların uygunluk (conflictlessness) kuramıyla bir
likte (bunun bugün bile bir Kağan terminolojisi olduğu 
bilinmelidir) bir deformationdur. Sıra GorkI’ye geldi. 
1930’lu yıllarda çok öne çıkanlan ama önceye dayanan 
Lenin’le kişisel dostluğuna rağmen, Lenin’in mektupla
rındaki adıyla “ sevgili”  Aleksey Maksimoviç’in karizma
sı, devrimden sonra ülkede değil, Avrupa’da daha güç- 
iüdür. Sovyetler’deki itibannın, daha yolun başındaki 
çok genç yazariann ve özellikle non-communist, komü
nist olmayan edebiyatçılar üzerinde olduğunu söyleme
liyiz.

Çok kısa bir özet. Gorki, Ekim Devrimi’ni kararsızlık
tan da öte, soğuklukla karşıladı. Yurt dışına çıkışına 
yardım elini uzattığı Yevgeni Zamyatin’le biriikte, Le
nin’In “ darbe” sinin (coup d ’M at) “ amansız”  bir düş
manı kesildi. Bolşevikler'in aMığı iktidann, kaçınılmaz 
olarak tek kişinin diktatöriüğüne dönüşeceği savında 
bulundu; Lenin’in Rus halkı üzerindeki “ kibiriiliğini ve 
derebeyi saygısızlığı” nı sert biçimde eleştirdi, reddetti. 
1921’de sağlık nedenleriyle yurt dışına çıktı. Ülkeyle 
en önemli bağlantısı, basılan kitaplanyla ilgili olarak 
Devlet Basımevi’yie yürüttüğü yazışmalardı. Belki de 
bu nedenle konumunu “ bir tür yan-sürgün”  diye nite
lendirdi. ie28 ’de 60. doğum gününü kutlamak ve çok 
kısa kalmak üzere yurda döndü; b ir yıl sonra 1929’da 
da “ kesin dönüş”  yaptı. Bu yıllar, bir yandan Yol Arka
daşları, bir yanda RAPP, öte yanda Mayakovskiy’nin 
adında anlam bulan LEF olmak üzere, birçok akım ve 
edet>î grubun oldukça hareketli ve yer yer de kuşkusuz 
yayınlaria sertleşen kavgalapna tanıklık ediyordu. Gor
ki, 1929’a bu kavganın uzağında, yıpranmamış bir isim 
olarak geldi. Geride bıraktığı 8 yılını, içerde kavgası 
olmayan, dışarda Hiban yüksek bir “ diplomat”  gibi ya
şadığını söylemek, yanlış olmayacaktır.

Öyleyse, Yazarlar B irliğ i Örgütleme Komitesi’nin tem
sili başkanlığına Gorki’den başka kim uygun olabilirdi? 
14 Nisan 1930’da intihar eden, ölümünden 20 gün önce 
topluluk önünde yaptığı son konuşmada “ ömrüm, ku- 
laklannızı okşayan şu sevimli ıvır zıvırian üretmekle 
değil, nasıl becerdiğimi t>en de pek bilmiyorum, herke
sin başını ağrıtmakla geçti”  diyen Mayakovskiy’nin ölü
sü mü? 1932’de 50 yaşında olan, ilk öyküsünü 48 yaşın
da yayımlayan Gladkov mu? 1932’de 27 yaşında olan 
Şolohov mu?

Her atılım, geçmişten köprü kurmak ister. Sosyalist 
gerçekçiliğin sözünü ettiğimiz ilk 20 ayı, önemli yanıyla 
böyle bir zorlamayı yapmıştır. Gorki’nin 1905 tarihli Ana’- 
sı, gerçekten bu yeni yöntem’in söylendiği gibi lıaşyapı- 
tı mıdır? Kuşku duymak gerekli. Zola’nın Germinal’\n- 
den eğer bir farkı varsa, 50 yıldan bu yana Marksist 
sanat edebiyat tartışmalannı meşgul eden bir estetik 
çizginin başyapıtı olmaya yeter mi? Sosyalist gerçekçi
lik  üzerine, en önemlisi Biriiğin 1. Kongresi’ndeki uzun 
konuşma metni olmak üzere, toplasanız 40 sayfayı geç
meyecek sözler etmiş bir edebiyatçı, nasıl “ kurucu”  
oluyor? Eğer, kurdurucu ise, bu tam anlamıyla çarpıtma 
değil midir? Kendi dinamikleri üzerine yükselen bir teo
rik açılım değil, bir idari tedbir olan sosyalist gerçekçili
ğin “ v itrin ” idir Gorid.

Sosyalist gerçekçilik, “ tek ülkede sosyalizm” in belki 
anlaşılat>ilir bir idari tedbiriyse, bu yazıyı şu soruyla 
bitirebiliriz: Maricsist sanat edebiyatın üzerindeki bu ya- 
nmyüzyıllık tahakkümün anlamı nedir?

AKİF KURTULUŞ
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1926’da Troçki’nin eleştirilerine cevap verirken, tek ülkede sosyalizm teorisinin ideolojik 
bakımdan savunulamaz olmakla birlikte, Rus işçi sınıfı için sağlam bir tutamak noktası 
oluşturduğunu açıkça belirtecekti.

Stalin, tezini Lenin’den yaptığı alıntılarla desteklemeye çalışmakla birlikte, onun için önemli 
olan Lenin’in yazdıklanndan çok, Troçki ve Sol Muhalefete karşı yürüttüğü mücadelede sağlam bir 
ideolojik araç elde etmekti. Stalin bunu yaparken Troçki’nin özellikle 1923’den önce yazdığı 
ve Rusya’da sosyalizmin kuruluşunun önkoşulu olarak Batı Avrupa proletaryasının zaferini 
öngören sözlerini kullanmıştı. Ancak Stalin Troçki’nin dünya devriminin gerçekleşmemesi 
Bedeniyle sosyalist Rusya’nın yaşama şansı kalmadığını ileri sürdüğünü ve devrimin elini 
kolunu bağladığını iddia ederken haksızdı. Unutmamak gerekir ki, Troçki 1924’de güçlü bir 
Sanayileşmeyi öngören ilk kapsamlı ekonomik plan önerisini ortaya koyanlardan biriydi.
Troçki SSCB’nin daha onyıllarca kapitalist ülkelerin çembere alma girişimleri ile karşı karşıya 
blabileceğini de hesaba katıyordu. Troçki XV. Parti Kongresi’nde Avrupa işçi sınıfının ilerki 
10-30 yıl içinde iktidarı ele geçireceğinin kabul edilmesi gerektiğini, ancak karşıtlannın 30-50  
yıl sûre ile Batı’dan bir destek beklemediklerini sandığını söylediğinde, Stalin söylenen 
sürelerin yan yanya kısaltılmış olarak düşünülmesi gerektiğini ileri sürecekti.

Stalin, kendi görüşlerinin parti üyeleri ve özellikle genç komünistler için daha cazip ve 
gerçekçi, olduğunun bilincindeydi. Ancak Stalin tek ülkede sosyalizmin mümkün olduğunu 
söylerken güçlü bir özel mülkiyet duygusuna sahip olan Rus köylülüğünün bu yolda bir 
engel olduğunu görüyor ve yüksek bir emek verimliliği ve gelişmiş bir sanayi olmaksızın 
sosyalist toplum yolunda ilerlemenin mümkün olmadığını da seziyordu. Bu engelleri aşmanın 
en basit yolu ise devletin müdahalesi olarak görünüyordu. Köylüler gerekirse güç kullanılarak 
yola getirilecek, tanmda kolektivizasyonun çapı genişletilecek ve sanayileşme hızlandınlacaktı. 
Tek ülkede sosyalizm teorisine yöneltilen itirazlann susturulabilmesi için bu iki yöndeki 
atıhm, Stalin için gerekli görünüyordu. Bu nedenle tek ülkede sosyalizmin mantığı Stalin’i 
kulaklara taviz politikasına son verme ve hızlı sanayileşme politikasına itiyordu. Bu durum 
Stalin’i Sol Muhalefete karşı birlikte hareket ettiği ve köylülerin desteklenmesinden yana olan 
Buharin, Rikov ve Kalinin gibi müttefikleri ile kaçınılmaz bir çatışmaya doğru sürüklüyordu.

Sürekli Devrim

Troçki, 1904-1906 içinde Marksizme en önemli katkısı sayılan ve Troçkizm ile çoğu kez eş 
mlamlı kullanılan sürekli devrim teorisini geliştirdi. Sürekli devrim terimi Marx’tan 
kaynaklanıyordu ve 1905’de Mehring ve Lenin tarafından kullanılmıştı. Troçki’nin teorisi, geri 
3İr tanm ülkesi olan Rusya’nın dünya devriminde ilk atılımı yapabileceğini öngörüyordu.
Troçki Rusya’nın Marksizmin sosyalist bir devrim için gerekli gördüğü olgunluğa sahip bir 
sanayi ülkesi olmadığının bilincindeydi. Ancak Rusya geri bir ülke olmakla birlikte, kentlerde 
>foğun bir proletarya oluşmuş durumdaydı. Geniş ve güçlü bir burjuva sınıh ise gelişmemişti. 
Köylülüğün ise potansiyel bir devrimci güç olmakla birlikte, bilinçsiz ve ülke düzeyine 
serpilmiş bir güç olarak ortak devrimci eyleme geçmesi zordu. Rus Devrimi bu nedenle 
Dtokrasiye karşı basit bir demokratik mücadele olmayı aşıyordu. 1905 Devrimi Lenin ve 
Troçld’de buıjuvazinin demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için yeterli güce ve iradeye 
sahip olmadığı inancım pekiştirmişti. Demokratik bir devrim programının tek güvencesi 
Troçki’ye göre bir proletarya diktatörlüğüydü. Devrim, hedefleri açısından burjuva devrimi 
Dİarak kalacak, ancak yönetimi proletaryanın elinde olacaktı. Proletarya propaganda çalışması 
ile köylülüğü harekete geçirecekti. Devrim hükümeti büyük tanm işletmelerinin köylülere 
devredilmesine ve kapitalistlerin baltalamalanna karşı koyacak, gerekirse devletleştirmelere 
jdilecekti. Böylelikle butjuva devriminden zorunlu olarak sosyalist devrime geçiş sağlanacaktı. 
Sürekli devrimin bu ilk aşamasından sonra asıl büyük zorluklar kolektifleştirmeye geçilmesiyle 
jirlikte ortaya çıkacaktı. Devrim yönetiminin köylülerden sağladığı destek zayıflayacak ve 
devrim için çıkış Batı Avrupa ülkelerinde devrimin padaması olacaktı. Rusya’dan kaynaklanan 
de'.Tİm Avrupa devrimine yol açacak, böylece buıjuva devriminden proletarya devrimine, 
oradan da evrensel devrime ulaşılmış olacaktı.

Lenin de buıjuva-demokratik ve sosyalist devrimi birbirini zorunlu olarak izleyecek bir süreç 
olarak değerlendiriyor, ancak Troçki’rün “proletarya diktatörlüğü” formülü yerine “proletarya ve 
köylülüğün demokratik diktatörlüğü” kavramını öne sürüyordu.

Troyfea’mn Dağılışı; Zinovyev-Kamenev Muhalefeti

Sol Muhalefet’in yenilgisinden kısa bir süre sonra, 1925 sonbahannda, üçlü yönetim dağıldı. 
Zinovyev ve Kamenev, Stalin’in belirleyicisi olduğu parti uygulamalanna karşı sert bir biçimde 
muhalefete başladılar. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, Zinovyev ve Kamenev’in, Stalin ve 
Buharin liderliğine karşı yürüttükleri mücadele teorik farklılıklar düzeyinde yürütülmekle 
birlikte, parti içi kişisel iktidar kavgası niteliği ağır basan bir çanşmaydı. Zinovyev-Kamenev 
muhalefetinin asü önemi 1926 Zinovyev-Troçki ortak muhalefetinin oluşumunun öncüllerini 
içinde taşımasıdır.

Sol Muhalefet’in yenilgisi ile sonuçlanan XIII. Kongre’nin ardından teorik sorunlarda da ön 
plana çıkmaya başlayan Stalin, 1924 sonbahanndan başlayarak Zinovyev’in parti içindeki

BUHARIN, N İK O U kY İVA NO VİÇ  
( 1 8 8 8 -1 9 3 8 )

Marksizme yapmış olduğu katkılar nedeniyle Lenin’
den sonra özellikle ekonomi politik alanındaki çalışma
larıyla önde gelen bir Bolşevik sayılan Nikolay İvanoviç 
Buharin 9 Ekim 1888’de Moskova’da doğdu. Bir öğret
men çocuğu olarak iyi eğitim gördü. Bolşevik önderler 
arasında hemen hemen tüm yaşamını Moskova’da geçi
ren, siyasal kariyerini burada elde eden ve bu çalışmala
rı içinde belki de takma ad kullanmayan tek Bolşevik 
Buharin’di. Henüz beş yaşındayken okuma yazma öğre
nen Buharin çok genç yaşta devrimci harekete katıldı. 
Üniversitede ekonomi öğrenimi gördüğü sırada Rusya 
Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne girerek Bolşevik kanatta 
yeraldı. 1906’da parti üyesi olarak örgütlenmeler için
deyken, iki kez tutuklandı. 1908’de partinin Bolşevik 
kanadının Moskova komitesi üyeliğini yapan Buharin, 
1911 ’de tutuklandıktan sonra sürgüne gönderildi, bura
dan da Rusya dışına kaçtı. 1912’de Krakov’da Lenin’le 
tanıştı.

Buharin daha Rusya’da iken ekonomi politik üzerine 
çalışmalar yapmış, yazılar yazmıştı. Yurtdışında da ör
gütsel çalışmalanyla birlikte teorik üstünlüğünü de ka
nıtlayacak yazılar yazdı. Pravda’da Lenin’le birlikte ça
lıştı, yazılarında Böhm-Bawerk, Tugan-Baranowski gibi 
iktisatçıları eleştirdi. Özellikle emperyalizm üzerine yaz
dığı makalelerie dikkati çekti. I. Dünya Savaşı’ndan ön
ce İsviçre’ye ardından ABD’ye gitti. Savaşa karşı verilen 
mücadele İçinde yeralan Buharin bazı konularda Lenin’
le anlaşmazlığa düştü. Özellikle ulusal sorun konusun
da Rosa Luxemburg’un yanında yeralırken, ulusal dev
let, bağımsızlık gibi konulan enternasyonalizme aykın 
buluyor, bu konuda Bolşevik parti programında yeralan 
hususlan şiddetle eleştiriyordu. Parti içinde sol kanadı 
temsil eden Buharin, kendisini öncelikle devlet ve ulu
sal sorun konu^nda  eleştiren Lenin’in görüşlerini say
gıyla karşıladı.

ABD'de Troçki ile tanışarak biriikte Novi U lr  (Yeni 
Dünya) adlı bir dergi çıkardıktan sonra. Şubat 1917 Dev- 
rimiyle Rusya’ye döndü. Ağustos’ta yapılan VI. Parti 
Kongresi’ne katıldı. Görüşleri Lenin tarafından şiddetle 
eleştirilen Buharin yine de Lenin’ in desteğiyle parti mer
kez komitesine getirilerek, EMm Devrimi sırasında önemli 
görevler üstlendi. Devrimden sonra Pravda’mn yayın 
yönetmeliğini yaptı, bir süre de Yüksek Ekonomik Kon
sey’de görev yaptı. 1918’den sonra ise yeniden parti 
içindeki sol kanadın sözcüsü haline gekli, Lenin’in Brest- 
Lüovsk’ta sürdürmüş olduğu banş politikasını şiddetle 
eleştirerek, savaşın Avrupa’da devrimin yayılması için 
uygun bir ortam yarattığını savundu. Bu arada Pravda’- 
daki görevinden aynlan Buharin, Mart 1919’da Komln- 
tem ’in yürütme kuruluna seçikti. Kendi yayımladığı (Com- 
munist adlı dergide sol muhalefetin görüşlerini dile ge-



Sernograd Sovyeti’nde 1 Mayıs kutlaması. 
Başlangıçtan beri Bolşevikler'/n tercih ettiği tarımsal 

örgütlenme biçimi olan Sovhozlar, fabrikalar örnek 
alınarak düzenlenmişti ve kırda sosyalizmin aldığı 

biçim olarak değerlendiriliyorlardı. Yine sol sosyalist 
devrimciler, anarşistler arasında ve hatta Bolşevikler 

içinde bile bir azınlık, kolhozların, gerek üretimin 
örgütlenmesi, gerek hayatın kolektifleştirilmesi 

bakımından komünist değerlere daha yakın olduğu 
görüşündeydiler. Molotov kolektifleştirmenin başladığı 

1929 yılında kolhozlara, “ toplumsal üretimi 
örgütlemede sovhozlan örnek alma" çağrısı yaptı.

Ancak Temmuz 1930’da 16. Parti Kongre'si 
Molotov’un bu çağrısının reddi anlamına gelen bir 

karar aldı: "Sovhozların örgütlenme sistemlerini 
kolhozlara aktarma yolundaki bütün girişimler anti- 

Leninist'tir çünkü devlet kaynaklarıyla, bir devlet 
girişimi olarak kurulan sovhozların aksine kolhozlar, 

köylülerin kendi kaynaklarıyla kendi aralarında 
kurduklan gönüllü birliklerdir." Bu karar azınlık 

görüşünün son ifadelerinden biri oldu: kolektifleştirme 
süreci içinde kolhozlar da sonunda tamamen devlet

denetimine girdiler.

tirdi. Bu yıllarda muhalif konumuna rağmen devrimin 
yerleşmesi için girişilen tüm çalışmalara aktif olarak 
katılan Buharin, İç Savaş koşulları İçinde yürütülen “ Sa
vaş Komünizmi” ni destekledi. Bu politikayı komünizmi 
yerleştirmek için temel ve zorunlu bir iktisadi politika 
olarak görüyordu. Aynı dönemde yazdığı kitaplarda gö
rüşlerini en radikal biçimiyle yansıttı ve köylü sorununa 
kestirme çözümler önerdi. Ancak 1921'de girişilen, pi
yasa ekonomisini ve küçük mülkiyeti destekleyen geçici 
NEP döneminin İktisadi politikasını destekleyerek, bu
nun kalıcı olmasını savundu. Bu görüşleriyle sol muha
lefetten koparak daha sağ bir konuma düşen Buharin, 
Lenin’ln ölümünden sonra Polltbüro üyesi oldu.

Buharin bundan sonra parti içindeki mücadelede Troç- 
ki'nln temsil ettiği sol muhalefete karşı tavır alarak, 
Zinovyev İle Kamanev’I de hedef alan bir çizgi izledi. 
Onun bu politikası Stalin tarafından da desteklendi. 1924 
İle 1929 arasında karmaşık görüşlerini slstematlze et
meden oldukça pragmatik bir biçimde savunan Buharin, 
1929'da Zinovyev’In yerine Komintern’in yürütme komi
tesi başkanlığına getirildi. İki yıl sonra bu kez de muha
liflerin özellikle tarım ve sanayileşme konusundaki gö
rüşlerini benimsemeye başlayan Stalln, Buharin’I sağcı
lıkla suçladı. Nisan 1929’da Komintem’dekl görevine 
son verildi, ardından da Kasım'da Politbüro’dan çıkarıl
dı. Bundan sonra parti İçinde daha alt düzeylerde görev
ler alan Buharin, bir süre İzvestiya'öa çalıştı ve yeni 
Sovyet Anayasası’nm hazırlık çalışmalarına katıldı. Da
ha sonra siyasal itibarı bir hayli azalan Buharin 1937'de 
tutuklamalar sırasında Troçklst ve Sovyet düşmanı ol
duğu gerekçesiyle yargılandı. Duruşmalar sonunda hak
kında ölüm cezası verilen Buharin 18 Mart 1938’de İdam 
edildi.

Marksist ekonomi politiğe katkıda bulunmuş olan Bu
harin, emperyalizm konusunda tekelleşmeyi değil ser
maye birikimini öne çıkarıp bu birikimin uluslararası 
bir konuma yükseldiğini ve böylelikle bir dünya ekono
misinin oluştuğunu öne sürer.

Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov döneminde itibarı iade 
edilen Buharin'in başlıca yapıtları şunlardır: Uirovoye 
Hozayistova i Imperyallzm, 1918 (Dünya Ekonomisi ve 
Emperyalizm), Azbuka Kommunizma (Preobrajensky İle) 
1919 (Komünizmin Alfabesi), Ekonomika Prekhodnogo 
Periods, 1920 (Geçiş Döneminin Ekonomisi), Teoriye 
Istoriceskogo Uateryalizma Populamly Ucbnik Maritsist- 
kol Soclologll (Tarihi Materyalizmin Kuramı, Marksist 
Sosyoloji Elkitabı), Lenin as a Marxist, 1924 (Bir Mark
sist Olarak Lenin), Imperialism and the Accumalation 
of Capital, 1925 (Emperyalizm ve Sermaye Birikimi).

destekçilerine karşı harekete geçti. İlk olarak Kamenev’in etkisi altında olan Moskova 
örgütünün yöneticilerini değiştiren Stalin, potansiyel bir muhalefet odağını denetimine aldı. Ne 
var ki Troçki’nin aynı yıl içinde Zinovyev ve Kamenev’i hedef alan bir kampanya başlatması, 
bu İkiliyi tekrar Stalin’le işbirliğine itti. Bu aşamada parti yönetiminin her iki kanadı da 
rakibinin Troçki ile birleşmesinden çekinir durumdaydı.

Ocak 1925’de Savaş Komiserliği’nden istifa ettirilen Troçki’nin partiden atılması yolunda 
Zinovyev’in yaptığı önerinin Stalin’in karşı çıkışı nedeniyle Merkez Komitesi'nde reddedilmesi, 
taraflar arasında ilk açık kopma oldu. Stalin “Zinovyev ve Kamenev’le farklı düşünüyoruz” 
diyordu “bugün birini atarsınız, yann bir başkasını, daha sonraki gün bir üçüncüsünü, partide 
kim kalacak o halde?”

Nisan 1925’de toplanan XIV. Parti Konferansı’nda NEP çerçevesinde köylülere yeni tavizler 
verilmesi söz konusu olunca, Zinovyev, Stalin-Buharin ekibini anti-Leninist bir sapma içinde 
olmakla suçladı ve aktif mücadele patlak verdi. Lenin’in eşi Krupskaya’yı da yanına alan 
muhalefet “köylü politikası” konusunda parti içi tartışma açılmasını istedi, ancak başanlı 
olamadı. İlkbaharda yapılacak olan parti kongresini sonbahara erteleten Stalin parti aygıtını 
muhalefete karşı harekete geçirdi. Muhalefet parti içinde Leningrad haricinde pek etkili 
olamadı.

Örgüt düzeyinde etkili olamayan Zinovyev ideolojik kampanyaya hız verdi. Üst üste yazdığı 
kitap ve makalelerindeki temel tezi Sovy êt rejiminin “küçük burjuva eğilimlerin etkisi altına 
düşme” tehlikesiyle karşı karşıya olduğuydu. Zinovyev NEP’in “stratejik bir geri çekilme” 
olduğunun unutulmamasını istiyor ve “Savaş Komünizmi’nden sosyalizme değil, proletarya 
devletinde kendine özgü bir ‘devlet kapitalizmine’ geçildiğini” Lenin’den alıntılarla 
hatırlatıyordu. Zinovyev “küçük burjuva dejenerasyonun” önüne geçilmesi için proletarya ve 
yoksul köylülerin “sınıflann ortadan kaldırılması, sosyalist eşitlik ve yeni yaşam biçimi” için 
harekete geçirilmelerini öneriyordu. 1925 boyunca kulak sorununu ısrarla vurgulayan 
muhalefetin baş hedefi köylülere “zenginleşin” tavsiyesinde bulunan Buharin’di. NEP konusunda 
giderek Sol Muhalefet’in tezlerine yakınlaşan Zinovyev-Kamenev grubunun eleştirilerine Stalin- 
Buharin yönetimi muhalefetin “orta köylülüğü” ihmal ettiğini ileri sürerek karşı koyuyorlardı.

Öte yandan Komintem’in izleyeceği politika da iki grup arasında bir çatışma alanı 
oluşturuyordu. Zinovyev’in Komintem’in başkanı olması Sovyet partisi içindeki tartışmalann bu 
platforma aktarılmasına yol açmaktaydı. Komintem 1924’de “dünya kapitalizminin” istikrarlı bir 
döneme girdiğini, yakın gelecekte devrimci bir oluşumun beklenemeyeceği görüşünü kabul 
etmişti. Bu saptama Rus Devrimi’nin geleceğini Batı’daki devrimle ilişkilendiren görüşler için 
pek uygun olmayan bir hava doğurmaktaydı. Bu açmazdan kurtulabilmek için Zinovyev 
1925’de “dünyada bir bütün olarak devrimci durumun sürdüğünü” savundu ve “kapitalizmin 
istikrar kazandığım İleri süren sağ sapmayı” kötümserlikle suçladı. Zinovyev’in bu tezine “sol” 
kanadın yönettiği Alman Komünist Partisi de destek oldu. Ama sonuçta Stalin Alman Komünist 
Partisi yönetimini değiştirmeyi başardı.

Komintem’dt  de başarısız olan Zinovyev Stalin’in tek ülkede sosyalizm teorisine açıktan cephe 
almak durumunda kaldı. Leninizm adh kitabında “sosyalizmin nihai zaferinin tek bir ülkede
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! gerçekleşmesinin mümkün olmadığı”m savunan Zinovyev, “sosyalist düzenin kapitalizm 
üzerindeki nihai zaferinin ancak uluslararası boyutta gerçekleştirilebileceğini” ileri sürdü. Stalin 
ise Ocak 1926’da yayınladığı Leninizm’in Sorunları adlı kitabında “tek ülkede sosyalizmin 
reddedilmesinin, sosyalizmin kurulacağına duyulan güveni yıkmak, Lenin’in yolunu terketmek 
ve yenilgiyi kabul etmek” anlamına geleceğini söylüyordu.

Zinovyev partinin otoriter yapısına ve sekreterliğin yönettiği parti aygıtına yönelik eleştirilere 
de yer veriyordu. Ancak “Leninist partinin yapısı her koşulda parti içi proletarya 
demokrasisini en üst düzeyde gerçekleştirecek bir biçimde oluşturulmalıdır” diyen Zinovyev 
kendisinin egemen olduğu Leningrad örgütünde uyguladığı yöntemler nedeniyle aynı eleştiriyle 
karşı karşıya kalmaktaydı. Muhalefetin parti içi demokrasi konusundaki pratik önerisi kolektif 
liderliğin korunması ve parti üye sayısının öncelikle işçiler arasından yapılacak kayıtlarla hızla 
arttınimasıydı. 1925’in son günlerinde toplanan XIV. Parti Kongresi Zinovyev-Kamenev 
muhalefetinin yenilgisi ile sonuçlandı. “Sosyalizmin tek ülkede kurulmasına karşı ileri sürülen 
inançsızhkla mücadeleyi partinin en önde gelen görevi kabul eden kongrede, Stalin ve 
Molotov tarafından okunan Merkez Komitesi raporlan 65 ’e karşı 559 oyla kabul edildi.
Zinovyev, Politbüro’daki yerini korurken Kamenev bu organın dışında kaldı. Önde gelen 
muhalefet mensupları Merkez Komitesi’nden  tasfiye edildiler. Kongreden kısa bir süre sonra ise, 
Leningrad işçi hücrelerinde ezici çoğunluk sağlayan Stahn-Buharin ekibi, son muhalefet odağı 
olan Leningrad örgütünü de denetimleri altına aldı.

Birleşik Muhalefet Oluşuyor:

1926-27’nin Birleşik Muhalefet’i 1923 ve 1925’de yenilgiye uğrayan iki ayn hareketin doğal 
olarak birleşmesinden ortaya çıktı. Sol Muhalefet’in Zinovyev ve Kamenev’i baş hasım olarak 
görmesi, XIV. Kongre öncesi bu grubun Zinovyev grubunun muhalefetine kayıtsız kalması 
sonucuna varmıştı. Yakınlaşmayı XIV. Kongre’de tüm grupların Merkez Komitesi’nde  temsil 
edilmelerini önererek Zinovyev başlatmış, ancak Sol Muhalefet’in bir bölümü buna 
yanaşmamıştı.

Her iki muhalefet grubu arasında işbirliği Troçki’nin sürekli devrim tezinden “Lenin’in gerçek 
fikirlerinden ayrıldığı ölçüde” vazgeçmesi, Zinovyev-Kamenev’in ise “1923 muhalefetinin partide 
proletarya çizgisinden aynima ve bürokratik bir sapma olduğu yolundaki eleştirisinde farklı 
olduğu”nu kabul etmeleriyle kuruldu.
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Kolhozlara katılmak için oy veren köylüler. 
Kolektifleştirme öncesinde kolhozlar genellikle küçük 
birimlerdi. 1928’de Rusya’daki kolhozlar ortalama 
olarak 12.5 hanehaikmdan oluşuyordu. Ancak 
kolektifleştirme ile birlikte, fabrika modelinde 
düzenlenmiş ve öyle yönetilen dev kolhozlar 
kurulmaya başlandı. 1 Mart 1930'da Stalin’in 
“ Başarıdan Başı Dönmek" yazısı yayınlanmadan önce, 
kolhozlardaki ortalama hanehalkı sayısı 132.7'ye çıktı. 
Ancak bu dev kolhozlar ve orada kullanılan idari 
yöntemler, kolhozlardan yana olan köylülerin şiddetli 
tepkisini çekiyordu. Bu yüzden, kolektifleştirmenin 
ikinci evresinde, bu dev kolhozlar hızla dağıtıldı. 1 
Eylül’de ortalama hanehalkı sayısı 58’e düşmüştü.



Sosyalizm

Yaşanan dönemin yarattığı sonuçlar Parti’yi tek tek 
bireylerin ekonominin gelişimine katkıda bulundukları 
ölçüde yaratılan zenginlikten pay alma uygulamasına 
yöneltti. Bu uygulamanın doğal sonuçlarından biri de 
ücret maliyetlerinin düşük tutulabilmesi idi. Böylelikle 

bir yanda endüstride yatırımların yapılabilmesi için 
sermaye birikimi artırılabilecek, öte yanda ise tüketim 
maddelerinin yokluğunun yarattığı sorunlar, satın alma 

gücünün sınırlılığı nedeni ile azaltılabilecekti. İşte 
kolektifleştirmenin yarattığı karmaşanın ve 

askerileştirilmiş sanayileşmenin gündeme getirdiği 
sorunların ardından Stahanovcuiuk Ocak-Şubat 

1934'de yapılan ve aynı zamanda "muzafferlerin 
kongresi" oiarak da anılan XVII. Parti Kongresi 
ertesinde gündemi belirlemeye başladı. Ağustos 

193S'de maden işçisi Aleksey Grigoreviç Stahanov’un 
havalı kompresör ile bir işgününde 102 ton kömür 
çıkardığı ve üretim normunu onüç katına yükseittği 

iddiası ile birlikte yeni bir kampanya başlıyordu. 
Kasım 1935’de Stahanovcu işçilerin konferansı 

toplandı. Staiin ve SBKP’n/n diğer önde gelenleri bu 
konferansa katılarak Stahanov hareketinin 

koruyuculuğunu üstlendiler. SBKP Merkez Komitesi 
toplantısında alınan kararla birlikte bu kampanya 
“ emek örgütlenmesinin yeni biçimi ve teknolojik 

gelişmenin rasyonelleştirilmesi...emek üretkenliğinin 
hızia yükselmesinin garantisi" olarak değerlendiriliyordu. 

Bu sürede devletin resmî merciierince sürdürülen 
“sosyalist yarışma" kampanyası emek yoğunluğunun 
artmasına yönelik olan her türlü aracı kullanıyor ve 

Stahanovcu işçiler sayesinde üretim normlan 
yükseltiliyordu. Filmler ve romanlarda Stahanovcu 

işçiler konu ediliyor, bu kişiler etrafında adeta mitoloji 
kahramanlan yaratılıyordu. Küçük kafalı, geniş pazuiu, 

doğa güçlerine karşı giriştiği mücadeleleri sabrı, 
dayanıklılığı, kararlılığı, fedakarlığı, parti ve Staiin'e 

karşı sadakati ve itaati sonucu kazanan bu "olumlu" 
kahramanların diğer işçilerce aynı biçimde 

değerlendirildikleri söylenemezdi. Birçok yerde 
Stahanovcu işçiler arkadaştan tarafından öldürülüyorlar, 

hatta aynı dönemde bir iç temizlik ile karşı karşıya 
bulunan sendikalarda direnişlerle karşılaşılıyordu. 

İşçiler arasında üretim normlarının artırılması sonucunu 
doğurması nedeni ile pek popüler olmayan bu 

kampanya ayrıcalıklı bir işçi kesimini de yaratmaya 
başladı. Stahanov’un kendisi önce Moskova’da Maden 
Bakanlığı’nda, daha sonra ise bir madende yöneticilik 
yaptı. 1975’de "sosyalist emeğin kahramanı”  ödülünü 
alan Stahanov’un Staiin döneminde başlatmış olduğu 

bu “sosyalist yarışma" kampanyası çeşitli biçimler ve 
isimler altında emek verimliliğinin ve üretkenliğin 

artırılmasının gündeme geldiği her anda sürdürüldü ve
sürdürülüyor.

Birleşik Muhalefet ilk olarak Nisan 1926’da Merkez Komitesi’ne  sundukları hızlandınimış bir 
sanayi programı önerisiyle kamuoyu önüne çıktı. Aynı sıralarda Polonya’da Mareşal 
Pilsudski’nin askerî diktatörlüğünü kurması ve İngiltere’deki genel grevin başarısızlığı uğraması, 
muhalefete bu konularda da yönetimi eleştirme fırsatı verdi. Muhalefet yayınladığı ] 3 ’ler 
Bildirisi ile temel görüşlerini açıkladı. Bu görüşler 1923-1927’de parti içi muhalefetin yönetime 
yönelttiği eleştirilerin en kapsamh özeti oldu.

Birleşik Muhalefet Sovyetler Birliği’nde sağlıklı bir siyasal yaşamın kurulabilmesinin ön koşulu 
olarak, sanayi ve tanm arasındaki dengesizliği giderecek hızlı ve planlı bir sanay'ileşmeyi 
savunuyor ve köylülüğün kapitalist içgüdülerini hedef alan politikalardan vazgeçilmesini, 
istiyordu. Muhalefete, göre “orta köylülerle yoksul köylülerin ittifakı görünümü altında  ̂ yoksul 
köylülerin orta köylülerin çıkarlarına, bunların da kulaklann çıkarlarına feda edildiğini” 
söylüyordu. Öte, yandan Birleşik Muhalefet’e göre sanayiin az gelişmişliğinden kaynaklanan 
proletaryanın zayıflığı sorunu, parti yönetiminin “proletaryanın egemen sınıf olarak siyasal' ve 
kültürel özgüvenini sarsan” politikasıyla daha da kritik bir sorun haline dönüşüyordu. Bu 
nedenle devletin proleter doğasını koruyabilmek ve “devlet aygıtının proletaryanın ideolojik ve 
siyasal egemenliği altında tutabilmek için” mücadele edilmeliydi.

13’ler Bildirisi Sovyet yönetimine egemen olan bürokratik eğilimlerin Rus Devrimi’nin 
başansının güvencesi olan uluslararası devrimci potansiyeli körlettiğini, Komintem’in demokratik 
işleyişinin ve bağımsızlığının da ihlal edildiğini ileri sürmekteydi. Muhalefet parti içinde 
“gerçek birliğin” ancak muhalefete yönelik baskılara son verilmesi ile mümkün olacağını 
bildiriyor ve “ortak çabayla” ve parti geleneğine uygun olarak “tam tartışmalı konularda işçi 
sınıfı ideolojisine uygun kararların alınmasını sağlayabilecek bir parti yaşamının 
oluşturulması”nı istiyordu.

Parti yönetiminin süregiden baskılan karşısında Birleşik Muhalefet doğrulan parti hücrelerine 
seslenmek karannı aldı. Bu amaçla Eylül içinde Moskova ve Leningrad’da bazı fabrikalarda 
toplantılar düzenlendi. Parti yönetimi ise bunu “küçük buıjuva muhalefetin parti birliğine 
karşı yeraltı faliyetine giriştiği”nin bir kanıtı olarak yorumladı ve “partinin buna izin 
vermeyeceğini” bildirdi. Birleşik Muhalefet’in doğrudan işçilere yönelme politikası hiçbir sonuç 
vermedi. Zinovyev’in konuşma yaptığı ünlü Putilov fabrikasında parti üyelerinin 1375’i 
yönetimi desteklerken, yalnızca 25 kişi muhalefetin yanını tutmuştu.

Muhalefet önderleri 16 Ekim 1926’da açık mücadeleden vazgeçtiler ve parti disiplinine aykın 
davrandıklannı kabul eden ve gelecekte “hizip çalışması” yapmayacaklannı bildiren bir 
açıklama hazırladılar. Ancak muhalefetin bu yolla hiç değilse parti içindeki sınırlı etkisini 
koruma amacı sonuç vermedi. Troçki Poüfbüro’dan çıkanlırken, Zinovyev Komintem başkanlığı 
görevini Buharin’e terketmek zorunda kalmıştı. 192 6 ’nm son aylan muhalefetin “bir hizip 
olmadıklan” ve “anti-proleter bir sapma” oluşturmak istemedikleri yolundaki etkisiz 
savunmalanyla geçti. Ekim sonunda İşçi Muhalefeti'nin eski liderleri Şliyapnikov ve Medvedev 
muhalefeti suçlayarak sempatizanlann faaliyetlerine son vermelerini istediler. Aleksandra 
Kollontay bu sıralarda muhalefeti terketti. “Muhalefetin eleştirilerinde çok ileri gittiğini” 
söyleyen Lenip’in eşi Krupskaya da Mayıs 1927’de muhalefetten aynidı.

Arahk 1927’de toplanması kararlaştınlan XV. Kongre öncesinde muhalefet liderleri görüşlerim 
açıklayan bir platform hazırladılar. Ne var ki parti yönetimi muhalefetin görüşlerinin 
basılmasına izin vermedi. Staiin bu konudaki Politbüro karannı X. Parti Kongresi’nin hizipleri 
yasaklamış olmasına dayanarak savundu. Bunun üzerine muhalifler görüşlerini gizlice bastınp, 
parti üyelerine dağıttılar. Siyasal polisin raporlanna dayanan parti yöneticileri muhalefeti karşı 
devrimci bir örgütle birleşerek Sovyet Yönetimini devirmeyi amaçlamakla suçladı. Bu o tarihe 
kadar herhangi bir muhalefet gruplarına karşı yapılan bu türden ilk suçlamaydı. Muhalefet 
liderleri bir kez daha doğrudan kitlelere seslenmeyi denediler. Moskova ve Leningrad’da 
Troçki, Zinovyev ve Kamenev kitle gösterilerinde konuşmalar yaptılar. Bunun hemen 
arkasından Troçki ve Zinovyev’in Merkez Komitesi’nden  atılması kararlaştınidı. Aynı Merkez 
Komitesi toplantısında Lenin’in Vasiyetini, gündeme getiren Birleşik Muhalefet’e Staiin XIII. 
Kongre’den sonra kendisine Merkez Komitesi’nde Troçki, Zinovyev ve Kamenev dahil oy 
birliğiyle güven gösterildiğini hatırlatarak karşılık verdi. Bundan kısa bir süre sonra Ekim 
Devrimi’nin 10. yıldönümünde Sovyetler Birliği’nde muhalefetin son kitle gösterisi yapıldı.

XV. Parti Kongre’si muhalefetinin delege seçimlerine katılmasına izin verilen son parti 
kongresi aldı. Ne var ki muhalefet 724 bin parti üyesinden ancak 6 binin oyunu alabildi ve 
hiç delegelik kazanamadı.

Kongre toplandığında Zinovyev-Kamenev grubu mücadeleden vazgeçtiklerini ilan ettiler. Ancak 
“muhalefetin ideolojik ve örgütsel anlamıyla tüm silahlann bırakılmasını” ve “bütün dünya 
önünde anti-Bolşevik görüşlerini itiraf etmesini” isteyen Staiin “partinin yüzde 0.5’inin 
...desteğine inanmıyoruz, ihtiyacımız da yok” diyerek bu banşma önerisini reddetti. Kongre 
muhalefet liderlerinin partiden atılmasını karara bağladı. Ocak 1928’de partiden atılan 
muhalefet liderlerinin önemU bir bölümü Sovyetler Birliği’nin çeşitli yerlerine sürgüne 
gönderildi. XV. Kongre ile Sovyetler Birliği’nde aktif bir siyasal güç olarak Sol Muhalefet 
Ortadan kaldınimış oluyordu.



Lenin

Geyorgiy Plehanov, Tarihte Bireyin Rolü adlı makale
sinde, toplumların tarihinde bireylerin oynadığı rolün 
gene toptumsa^ve tarihsel şartlar tarafından belirlendi
ğini, eğer Napoleon olmasaydı, Fransız burjuvazisinin 
emrine kılıcını verecek bir başka generalin ortaya çıka
cağını, Cromwell olmasa bir başkasının onun İngiliz 
devriminde oynadığı rolü oynayacak olduğunu söyler. 
Gerçekten de, büyük tarihsel dönüşümlerin, kendilerini 
yaratan maddi şartlarla birlikte, bu şartların bilgisine 
sahip bir insan rezervini ve bütün insanlar arasında 
da önderlik kapasitesine sahip birden çok bireyi yarata
cağı, maddeci tarih anlayışı için artık ispatı gerekmeyen 
bir postulat gibidir.

Ancak daha derinden bir bakış ad hoc oluşlarının, 
çoğu zaman daha fazla ispatı gereksiz kıldığı bu gibi 
mülahazaların, ancak büyük tarihsel dönüşümleri kavra
mak için gerekli olan üretim tarzları ölçeğindeki genel
leştirmeler için bir kabul sağlamayı amaçladığını göste
rir. Bu ilkenin, bireylerin toplumsal dönüşüm süreçlerin
de oynayabilecekleri rollerin zenginliği ve bu rollerin 
gerçekleşme imkanlarının çokluğu ve çeşitliliği bakı
mından daha ötede bir üst sınır getirmiş olduğu yargısı
na varmak bizzat bu bireylerin eylemlerinin kapsadığı 
imkanların da tarih tarafından tıelirlendiğinin üzerinin 
örtülmesine yol açar. Öte yandan, çok büyük tarihsel 
dönemleri kapsayan maddi dönüşümlerle, bu dönüşüm
ler içinde gerçekleşen, büyük ölçüde insan iradesinin 
ve aklının rol oynadığı maddi temelden görece özerk 
bir alan üzerinde cereyan eden ve bu temel üzerinde 
mukabil etkide bulunan siyasal ve entelektüel süreçle
rin tümünün tek bir deterministik ilke ile açıklanması 
da bir metodolojik hata olduğu kadar, bireylerin oyna
mış oldukları rollerin de çoğu kere gözden kaçırılmasına 
ve değerinin azımsanmasına neden olur.

Bu açıdan, Ekim Devrimi'ni yaratan maddi şartların 
Lenin olmasaydı, bir başka Lenin’i ortaya çıkartmış ola
cağı “ maddeci”  varsayımı, eğer geçmişte kalmış bir 
imkansızlığı değilse bile, varolmuş olduğu pek kuşku 
götürür bir imkanı işaret etmektedir.

Lenin, Ekim Devrimi’nin yalnızca önderi değil, en baş
ta gelen nedenlerinden biridir. Ekim Devrimi’nin tarihi
ne ilişkin bütün kayıtlar, Rus Çarlığının yıkıldığı Şubat 
1917’de bütün Rusya’da bir sosyalist devrimin mümkün 
olduğunu düşünen yalnızca iki kişiye işaret eder: Lenin 
ve Troçki. Düşünceler de tarihsel mücadelelerin izleye
ceği yol üzerinde mukabil etkide bulunur ve çoğu kere 
onlann alacağı biçimi belirlerler ama ikisi de Şubat 
1917’de Rusya’da bir sosyalist devrimi öngören iki kişi
den Troçki’nin değil de Lenin’In Ekim Devrimi'nin ne
denlerinden biri olmasının, bu noktadan sonra bireylere 
bağlı olmayan bir başka özgül maddi nedeni vardı. Çün
kü, düşüncelerin kendi kendilerine harekete geçen bir 
gücü yoktur, onlar ancak “ kitleleri kavradıkça birer maddi 
güç haline gelirler” . Lenin, yalnızca kitlelerin tarihsel 
özlem ve güçlerine denk düşen bir düşünceye sahip 
olmakla kalmamış, bu düşüncelerin kitleleri kavraması 
için gereken organizasyonu da daha 1901’den başlaya
rak kurmak, korumak ve geliştirmek İçin bütün güçlerini 
şeferber etmişti. Aralıksız 16 yıl sürmüş olan bir müca
dele içinde birbiriyle kaynaşmış, bir toplumsal devrimi 
gerçekleştirecek olan tarihsel aksiyon yeteneğine sahip 
sınıflarla bağlar kurmuş, dolaysız bir tecrübe birikimini 
yeniden üretecek mekanizmalarla donanmış bir siyasal 
örgütün BolşevikPartlsi’nln, nihai karar anında otoritesi 
tartışılmayan önderiydi. Kendi kararını öteki Parti ön
derlerinin çoğunluğunun eğiliminin karşısına her koyu- 
şusunda dalma o kazanmıştı. Bu yüzden, yalnızca doğru 
bir düşünceye sahip olduğu için değil, düşüncesinin 
doğruluğunu tarihte, pratikte kanıtlamak için maddi güç
lere dayanabilme yeteneğine sahip olduğu için de Ekim

Devrlml’nde belirleyici bir rol oynayabildi. Bolşevik Par- 
tisi'nm  ve Rus sosyalist hareketinin öteki önderleri de 
AvrupalI sosyalistlerin tarihin ayrıcalıklı kıldığı özel bir 
tabakasını oluşturuyorlardı. Hemen hemen hepsi bilgi
leri, yetenekleri, yetişme tarzları ve davalarına bağlılık
ları ile ayırdedilebilen aydınlar arasından geliyorlardı. 
Plehanov , Akselrod ve Petrosov gibi eskilerin yanında, 
Martov, Troçki, Bogdanov, Lunaçarskiy, Zinovyev, Ka
menev, Pyatakov, Buharin ve diğerleri yalnızca Rusya’
da değil uluslararası sosyalist hareket içinde de öne 
çıkmışlar ve değer kazanmışlardı. Ancak bir tek Lenin, 
Rusya proletaryasının insanlık tarihinde oynaması müm
kün olan rolü yalnızca herkesten önce kavramakla kal
mamış, bunun gerçekleşmesinin aracını inşa etmek için 
de olağanüstü bir irade göstermiş, hem entelektüel hem 
maddi güçleri birbirine bağlayacak bir konumu elde tu- 
tabilmlştl. Bu konum ona tarihte eşi görülmeyen istisnai 
bir rol sağladı.

Lenin daha 1901-2’de Ne Yapmalı’da şunları yazmış- 
tı:” Tarih şimdi karşımıza herhangi bir ülkenin proletar
yasının karşısındaki tüm acil görevlerin en devrimcisini 
getirip koydu. Bu görevin yerine getirilmesi, yalnızca 
Avrupa değil, (artık denebileceği gibi) Asya gericiliğinin 
de en güçlü kalesinin yıkılması, Rusya proletaryasını 
uluslararası devrimci proletaryanın öncüsü kılacaktır.”  
Lenin, bu görevi yalnızca Rusya çerçevesinde değil ulus
lararası bir çerçeve içinde kavradığını 1894’te yazdığı 
Halkm Dostlan Kimlerdir...?  başlıklı, o zaman yayınlana- 
mamış kitabında şöyle kaydetmişti: “ Rus işçisi, tüm 
demokratik öğelerin başını çekerek mutlakıyeti devire

cek ve Rusya proletaryasını (bütün ülkelerin proletarya
sıyla yanyana) açık siyasal mücadelenin düz yolundan, 
komünist devrimin zaferine götürecektir.”

Lenin, Gramscl’nin ifadesiyle “ hakikaten yerel ve ha
kikaten enternasyonal”  olan bu kavrayışa Rusya'daki 
devrimin bütün iniş çıkışları içinde her zaman sımsıkı 
sarılmış olarak kaldı. Bolşevik Partisi'ni her zaman ör
gütsel olarak sağlam tutabilmek, ideolojik olarak dev
rimci Marksizme dayandırmak ve onu işçi hareketine 
bağlayan kanalları açık kılmak için, kendi tarihinden 
bakıldığında kavranması çoğu zaman zor görünen ayrı
lıklar ve uzlaşmalar ve bunun çevresinde dönen tartış
malara harcanan enerji Nisan 1917'ye gelindiğinde Le
nin’e “ dünyayı yerinden oynatacak kaldıraç”  olarak SoJ- 
şevik Partisi'ni vermişti. Lenin bu kaldıraca sahip olabil
diği için Ekim Devrimi’ne de sebep olabildi.

Lenin’ in Marksizme yaptığı en önemli katkı da bütün 
hayatının en önemli mesaisini verdiği bu alanda siyaset 
teorisi alanında oldu. Ne Marx, ne Engels, ne de onlann 
ardından Alman sosyal demokrasisinin ve uluslararası 
sosyalist hareketin “ babası”  rolünü üstlenen Kautsky, 
sosyalist mücadele için özel bir siyaset teorisi geliştir
miş değillerdi. Lenin’ le birlikte ilk kez, uluslararası alan
dan aktarılan teorik aygıtla, Rusya’daki kronik devrimci 
kavganın birleşmesinden maddeci tarih anlayışının te
mel ve üstyapı arasındaki temel bağıntılarını ayrıntılan- 
dıran bir kavramsal sisteme doğru geçilebiidi.

Sınıf mücadelesinin, iktisadi, politik ve teorik mo-



Sosyalizm

Lenin'in siyasal yaşamındaki en önemli özelliklerinden 
biri işçi yığınlarını harekete geçirmek idi. Bu özelliği 
ile Bolşevik Partisi'n/n diğer önderlerinden farklılaşan 
Lenin, "halkın şenlik günleri”  olarak nitelendirdiği 
devrim günlerinde bile bu tutumundan vazgeçmedi. 
1917'de tüm eski Boişevikler’/n muhalefetine karşı 
sokaktaki işçileri ve partinin tabanındaki militanlan 
harekete geçiren Lenin, Ekim 1917 ayaklanması 
tanışmalan sırasında kendisine karşı çıkan Merkez 
Komitesi’nden istifa edeceğini ilan ederek yine 
tabandaki işçilere ve militanlara gitmişti. Yaşamının 
son yıllarında sağlık nedenleri ile uzun süredir aktif 
siyasetin dışında kalmış olan Lenin, bürokratızm 
tehlikesine karşı mücadelede aynı inisiyatifi 
gösteremedi. Lenin'in işçi kitlelerine dönerek 
eleştirilerini ve önerilerini kitleselleştirme alışkanlığının 
ve yönteminin diğer Bolşevik önderlerde olmaması, 
pani muhalefetinin sınırlı ve etkisiz kalmasına ve 
partinin işçi kitlelerinden kopuşunun kökleşmesine yol 
açan faktörlerden biri olacaktı.

mentleri arasındaki Icarşılıldı bağlantılar, İşçi sınıfının 
mücadele örgütlerinin birblrleriyle lilşldsl, kendiliğin- 
denllk ve bilinç, siyasal önderlik ve ittifaklar, ajltasyon 
ve propaganda arasındaki bağlantılar ve bunların araç
larının kullanımı, siyasal bunalımın evreleri, devrimci 
bunalım ve devrimci durum, taktik ve strateji, parlamen
ter mücadele ve parlamento dışı mücadelenin ilişkisi 
ve bütün bunların toplandığı merkezi aygıt olarak parti 
ve onun işleyiş diyalektiği ve İlkeleri ile aygıtları gibi 
işçilerin siyasal sınıf mücadelesinin iıer bir cepiıesi Le- 
nin’de bir teorik bütünlüğe kavuşmuş oldu. Çok büyük 
ölçüde Çarlık Rusya'sının özgül koşullarında süren top
lumsal mücadelelerin dolaysız İzlerini taşıyor olmakla 
birlikte ilk kez Lenin, Marksizme özgül bir siyasal müca
dele teorisi kazandırmış oldu.

Ne Yapmalı?, Bir Adım İleri İki Adım Geri, ik i Taktik, 
Savaş ve Sosyalizm, Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin 
Hakkı, Proletarya Devriminin Askeri Programı, Nisan 
Tezleri, Devlet ve Devrim, Marksizm ve Ayaklanma, Sol 
Komünizm gibi bu alana tıasredilmiş başlıca eserlerinde 
Lenin, kilit taşını "somut durumun somut tahlIH" kavra
yışının oluşturduğu sınıf ve öncünün maddi ve manevi 
güçleri arasındaki ilişkinin tarihsel maddeci teorisini 
geliştirdi. Datia önce askerlik, iktisat, sosyoloji vb. di
siplinlerden devralınarak kullanılan, "tak tik ” , "strate
ji” , “ med” , “ cezir” , “ bunalım” , “ güç” , “ aygıt”  vb. 
birçok kavramın içeriğini siyasal olarak belirlenmiş bir 
tarzda yeniden formüle ederek işçi sınıfı mücadelesinin 
kavramsal aletleri haline getirdi. Merkezinde siyasal par
tinin bulunduğu bu teorik sistem Lenin’in sağlığında 
Bolşevizm olarak biliniyor ve yalnızca proleter siyaseti
nin özgül bir kavranışını değil, bir politik üslubu ve 
kültürü de dile getiriyordu. Lenin'in kişisel damgasını 
büyük ölçüde taşıyan bu teori ve kültüre ölümünden 
sonra özellikle Staiin ve öteki Sovyet önderleri tarafın
dan Leninizm denmeye başlandı. SBKP'nIn damgası 
Komintem üzerinde gittikçe daha büyük bir güçle kendi
sini duyurmaya başladığı dönemde “ emperyalizm ve 
proletarya devrimieri çağının Marksizmi" olarak 
Marksizm-Leninizm'den sözediiir oldu. Lenin'in, yaşa
mış olsaydı kendi adının Marx'inkinin yanına eklenerek

Marx’in teorisinden sözedilmesine hoşgörüyle bakma
yacağı tahmin edilebilir, çünkü olağanüstü alçakgönüi- 
lüğü yanında Bolşevizm 'ien  siyasal anlamı dışında baş
ka bir anlamda hiçbir zaman söz etmiş değildi. Ancak 
ne kendisine özgü bir felsefi teoriden, ne de bir iktisat 
düşüncesinden söz etmemiş olmakla birlikte Lenin özel
likle iktisat alanında Manc'ın düşüncesine hatırı sayılır 
bir katkıda bulundu. Ancak bu katkı da saf teorik olmak
tan ziyade, 20. yüzyılda bir devrimin imkanlarını öngör
mek bakımından sağladığı siyasal avantajlar bakımın
dan önem kazandı.

Leninist emperyalizm teorisi, daha önce anahatları 
bakımından Hobson ve Hiiferding’in öngörmüş ve belir
lemiş oldukları bir gelişmeyi tesbit ediyordu: 1903 dün
ya bunalımı ile birlikte dünya kapitalizmi serbest reka
bet evresinden çıkarak tekellerin ve tekelci grupların 
egemen oldukları bir evreye girmişti. Bu gelişme yol 
açtığı bir dizi yeni gerilim ve çelişki ile birlikte bütün 
ülkelerde yeni devrimci İmkanlar yaratıyordu. Birinci 
olarak, meta İhracı yerine sömürge ve bağımlı ülkelere 
sermaye ihracına dayanan emperyalizm sömürgelerde 
eski yerel sanayileri çökertirken, yeni sanayilerin kurul
masına ve bir proletarya sınıfının oluşmasına yol açıyor
du; öte yandan emperyalistler arası rekabet kapitalizmin 
eşitsiz gelişiminin ihtilaçlarını şiddetlendiriyor ve büyük 
sıçramalarla İleriye ve geriye doğru yer değiştiren emper
yalistler arasındaki güç ilişkilerini savaşa doğru yönlen
diriyordu; bütün ülkelerin birbirine olan bağımlılığını 
artırarak kapitalizmin alanını ulus-devlet çerçevesinin 
dışına taşırarak, bir dünya devriminin şartlarını olgun
laştırdığı gibi, sanayi proletaryası sayıca nispeten az 
geri ülkeler (bu arada Rusya) için de sosyalist devrimi 
kapitalizmin son haddine kadar gelişmesini beklemeksi
zin imkan dahiline sokuyordu.

Lenin, kapitalizmin bu yeni evresinin yarattığı yeni 
imkanları kavradığı andan başlayarak, bir yandan duru
mun nesnel bir iktisadi açıklanışının teorisini kurarak 
Marksist iktisat teorisine büyük bir katkıda bulunduğu 
gibi, kapitalizmin “ en yüksek aşaması", "çürüme 
aşaması" dediği bu yeni İktisadi ilişkiler çağının Rusya 
ve bütün öteki emperyalist ülkelerin işçilerine yarattığı 
devrim imkanlarını belirledi ve enternasyonalist Mark- 
sistlerln bir devrimle önleyemedikleri savaştan bir dev
rimle çıkmaları için harekete geçti. Bunun ürünü yalnız
ca 1917 Devrimi değil, III. Enternasyonal, proletaryanın 
devrimci partilerinin kurduğu ve Avrupa’nın işçi sınıfla
rıyla sömürgelerin köylü halklarının tek bir dünya devri
mi çevresinde birleşecek mücadelelerini örgütlemeye 
yönelen dünya devriminin partisi oldu.

1905-7 dönemini izleyen gericilik yıllarının yolaçtığı 
kafa karışıklıklarının ve siyasal mücadelelerin yatışıp 
yerlerini bütünüyle spekülatif teorik tartışmalara bırak
malarının gerektirdiği felsefi çalışmaları içinde de Le
nin’ in kayda değer bir miras bıraktığı bilinir. Materya
lizm ve Ampriyokritislzm'in daha çok felsefi tartışmala
rın pratik sonuçlarıyla ilgili polemiksel havasına karşılık, 
Lenin'in yayınlanmamış not ve çalışmalarını içeren Fel
sefe Defterieri’nöe Marx ve Engels’ten yola çıkarak, 
Feuerbach, Hegel ve Aristo’yu yeniden okurken birçok 
önemli belirleme ve saptamada bulunur. Bunlarda dik
kati çeken yön, felsefi kavramlarla insan pratiği arasın
daki bağı her seferinde yeniden inşa etmekte gösterdiği 
fikri takiptir. Örneğin "Mantık Kategorileri ve İnsan 
Pratiği”  başlığı altında çerçeveye aldığı bir aforizmada 
şunları yazar:"İnsanın pratik faaliyeti, insan bilincini, 
çeşitli mantık kalıplarını, bu kalıplar aksiyomlar halini 
alıncaya kadar, milyonlarca kere tekrarlamaya yönelt
m iştir” . Formel mantık kalıplarının maddeci tarihle açık
lanma girişimlerinden diyalektiğin bir düşünme yöntemi 
olarak ayırdedici özelliklerinin maddeci bir sınıflandırması 
çabalarına kadar geniş bir felsefe ve felsefe tarihi alanı
nı kapsayan bu çalışmasında da Lenin, bir teorisyen 
olarak gücünü ortaya koyar. Ama Lenin için, felsefe, 
politika, tarih vb. bütün entelektüel çalışma alanları.

yalnızca işçi sınıfını ezilen konumundan egemen konu
muna çıkartacak sınıf mücadelesinin içinde bir anlam 
taşır ve onun asıl ilgisi ve çat>ası her seferinde politika
ya yönelir. Çünkü işçi sınıfının kurtuluşu siyasal müca
dele içinde ve siyasal biçimler alarak gerçekleşecektir.

Lenin, işçi sınıfının kurtuluşunun siyasal biçimini Dev
let ve Devrim’öe Marx ve Engels'ten devralarak araştır
maya girişir ama burada da “ somut şartların somut 
tah lili”  onu kendi kafasından icadettiği biçimlere değil, 
bizzat Rus devrimci hareketinin yarattığı biçimler olan 
Sovyetler'e yöneltir. Paris Komünü'nden çıkan işçi dev
leti ilkelerini Sovyetler içinde yeniden keşfederek Rusya 
şartlarında bir işçi devletinin alacağı biçimi gösterir.

1917 Devrimi, büyük çoğunluğu köylülerden oluşan, 
bir yandan en gelişmiş kapitalizmin İlişki ve sömürü 
biçimlerini öte yandan en arkaik ilişkileri bağrında taşı
yan Rusya'da gerçekleşti. Lenin, kapitalist devletler sis
teminin bu en geri ülkesinde zayıf halkanın koparılması 
şansı doğduğu an bunda tereddüt etmeyen yegane Bol
şevik önderdi. Bolşevikler dışında kalan öteki Markslst- 
ler arasında aynı tavrı gösteren ikinci kişi ise Troçki 
oldu. Lenin 1903’ten beri kendisine karşı sık sık polemik 
yürüttüğü ve hatta bir dönem “ Janus", mitolojinin İki 
yüzlü tanrısı olarak nitelediği Troçki ile birleşmekte bir 
an için tereddüt etmedi. Tıpkı, 1909'da “ Tanrı Yaratıcı- 
lar” a karşı felsefi materyalizmi savunmada Plehanov'la 
birleşmekte tereddüt etmediği gibi, ya da 1896'de Na- 
rodnlkler'e karşı Struve ile birleşmekte tereddüt etmedi
ği gibi. 1917 Devrimi ile birlikte Lenin ve Bolşevikler 
yeryüzünde bir işçi devletini tesis edip yönetmeye giri
şen ilk Marksistler oldular. Böylelikle bir işçi devletinin 
işleyişi pratiğini tanıyan ve bunun bir teorisini yapmaya 
ilk girişen kişi de Lenin oldu. Lenin ve Bolşevikler, 
iktidara geldikleri andan başlayarak, Rus devriminin ulus
lararası alanda tamamlanacağı düşüncesiyle hareket et
tiler ve kendi devrimlerini dünya proletarya devriminin 
bir parçası olarak gördüler. Brest barışını İmzalarken 
umutları yaşar kalabilen Sovyet Devrimi'nin Alman Dev- 
rimine katılabileceğiydi. Kızıl Ordu'yu kurarken ve dü
zenli orduyu yeniden tesis ederken, kuşatma altında 
ayakta kalabilmenin kendilerini dünya devrimine dünya 
devrimini Sovyet Devrimi’ne yaklaştırabileceği umudu
nu besliyorlardı. Sovyetler Birliği'nI sanayileştirmeye 
girişirlerken, kendi içinde bir son olarak görmedikleri 
Sovyet Devrimi'nin dayanaklarını sağlamlaştırmak dü
şüncesini gütmüşlerdi. Bu yüzden Lenin, “ ileri ülkeler
deki ilk muzaffer devrimin ardından biz gene geri bir ülke 
olacağız”  diyor ve Komintem bir dünya sovyet cumhuri
yetini başlıca amacı olarak İlan ediyordu.

Ne var ki, tarih Lenin'in umduğu gibi seyretmedi. 
Batı Avrupa'da bir devrim Sovyet Devrimi'ne eşlik etme
di. Emperyalist kuşatma altında ayakta kalma kaygusu, 
üretimin yeniden örgütlenmesi zorunluluğu işçileri doğ
rudan üretim görevlerine iade ederken, İşçi sınıfının 
Bolşevik öncüsü de devlet görevlerini birer birer yığın 
örgütlerinden devralmaya girişti. Bunun yol açtığı bütün 
sakatlıklara ilk isyan eden de Lenin'den başkası değildi. 
Ancak yaşaması halinde olayların alacağı seyre ilişkin 
bütün tartışmaları açık bırakarak 21 Ocak 1924'te öldü. 
Lenin'in bizzat kendi eserine ve kendi mesai arkadaşla
rına karşı açtığı eleştiri kampanyası, her zaman kaçın
mış olduğu kişiliğinin yüceltilmesi edebiyatının gerisin
de gündemden kaldırıldığında Sovyet Devrimi artık don
muştu. Oysa, Marx, daha 1850’de şöyle yazmamış mıy
dı; "(...) proletarya devrimleri(...) durmadan kendilerini 
eleştirir, her an kendi akışlarını durdurur, yeni baştan 
başlamak üzere daha önce yerine getirilmiş gibi görüne
ne geri dönerler, kendi ilk girişimlerinin kararsızlık, zaaf 
ve zavallılığı ile alay ederler (...) kendi amaçlarının mu
azzam sonsuzluğu karşısında boyuna dalma yeniden 
gerilerler, ta ki, her türlü geri çekilişi olanaksız kılıncaya 
ve bizzat koşullar bağırıncaya kadar:

Hic Rhodus, hlc salta!”



SINAI KALKINMA 1929-1938
(1929 = 100)

NEP dönemindeki satış ve ticaret özgürlüğü meta üreticilerini "sermaye sahibi olanlar" ve "bu sermayeyi 
yaratanlar" olarak, kapitalistler ve ücretli işçiler biçiminde ayrıştıracaktı. Lenin bu tehlikeye işaret ediyordu. Satış 
ve ticaret özgürlüğü serbest pazarlarda cisimleşirken, ücretli emeğin mücadelesi de grevlerde kendini 
şekillendiriyordu. 192Z’de 192 bin işçi greve katıldı. 1922-28 arasında ise 2321 grev yaşandı. 1923’de 165 bin, 
1924’de 43 bin, 1925’de 34 bin, 1926’da 33 bin, 1927’de 20 bin, 192S’de ise 9 bin işçi greve çıktı. 1923'de 
683 bin işçi 4 bin iş anlaşmazlığına düşerken, bu sayılar 1924’te 1 milyon 754 bin ve 4 bin, 1925’te 1 milyon 
570 bin ve 3 bin 400, 1927’de ise 2 milyon 600 bin ve 3 bin 500 olarak gerçekleşti. Bu iş anlaşmazlıklarının 
yüzde 80’i toplu sözleşmeler yoluyla çözüldü.

NEFin Sonu

NEP’in kaderi tahıl piyasasında çizildi. Bu piyasadaki gelişmeler yalnız tanm için değil, tüm 
Sovyet ekonomisi için son derece önemliydi. 1920’lerin sonunda bile tüm tanm alanlannm  
yüzde 80’i tahıl üretimine tahsis edilmekteydi. Ancak tahıl üretiminin yalnızca yüzde 20 ’si 
ürün fazlası olarak piyasaya sürülmekteydi. Bu nedenle kentleri beslemek ve ihracat için elde 
edilebilen miktar her zaman son derece sınırlıydı. Bunun dışında tahıl üretimi hava 
koşullanna karşı çok duyarhydı. Bütün bunlann ötesinde sanayi mallan arzı sınırlı olduğu ve 
fiyatlan yüksek tutulduğu sürece köylülerin ürün fazlalannı piyasaya süreceklerinin bir

I güvencesi de yoktu. Bu nedenlerle her yıl başlıca müşterileri kooperatifler ve devlet olan tahıl 
alım kampanyası Sovyetler Birliği’nin ekonomik ve toplumsal yaşamının önemli bir olayı 
olarak kendini gösterirdi.

1927-28 hasat mevsiminde önceleri yüksek bir tahıl arzı beklenmesine rağmen, kısa süre 
içinde ahmlann plan hedeflerinin gerisinde, kalacağı görüldü. Bunun nedeni, ürün fazlasını 
kontrol eden zengin köylülerin, önceki yıllardan kalan stoklanna dayanarak tahıl ürününü 
piyasaya sürmemeleriydi. Bunun sonucu olarak tahıl ihracatından vazgeçildiği gibi, iç piyasa 
için tahıl sağlanmasında bile güçlükler, doğdu ve 1927 sonunda gerçek bir tahıl bunalımına 
girildi.

Böylece 1928 başında Sovyet yönetimi bu bunalımın 1925-26  hasat mevsiminde olduğu gibi 
piyasa politikalanyla mı, yoksa bunlardan farklı yeni yöntemlerle mi aşılması gerektiği 
konusunda-acil bir'karar alma zorunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yönetim ürün tesliminin 
zorunlu olduğu bir acil uygulamaya geçilmesine karar verdi. Ürün teslimatını reddedenlerin 
ürün fazlalanna el konulması öngörülmekteydi. Parti görevlilerinin ve işçi gruplannm 
uygulayıcılan olduklan bu yöntemle elde edilen ürün tutannın dörtte biri düşük fiyatla ya 
da aynî kredi olarak fakir köylülere dağıtılıyor, böylelikle onlann desteği sağlanmak 
isteniyordu. Uygulama ilke olarak kulaklara yönelik olmakla birlikte, kırsal alanda en kalabahk 
grubu oluşturan ve toplam olarak ürün fazlasının en büyük kısmını elinde tutan orta 
köylüleri de etkilemekteydi. Uygulamanın doğal sonuçlanndan biri, ticaret sektörünün de baskı 
altına alınmış olmasıydı.

Uygulama başlangıçta başanlı gibi gözükmekle birlikte, ürün temini giderek azalmaya ve artan 
talebi karşılamada yetersiz kalmaya başlayınca, zorlayıcı önlemler güçlendirilmek zorunda 
kalındı. Buysa ülkedeki siyasal gerilimin artmasına yol açıyordu. Köylerdeki ürün stoklannın 
azalması, başlangıçta parti ve Sovyet yönetiminin politikalannı desteklemiş bulunan yoksul 
köylüleri de düşmanca bir tavıra itiyordu. Tanm alanındaki bunalım ve gıda maddesi 
teminindeki aksamalar kenderde de genel bir huzursuzluğa yol açıyordu. Durumun farkında 
olan Sovyet yönetimi, kent ve köy arasındaki piyasa ilişMsini yeniden kuracak önlemler 
almak zorunda kaldı. Bu amaçla NEP’in uzun vadeli bir geçerlik taşıdığı vurgulandı ve partinin

1933 1938

Yünlü dokuma 86 113

Pamuklu dokuma 79 114

Kömür 190 331

Elektrik enerjisi 265 639

İmalat 355 1100

Motorlu araçlar 3550 15500
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1934’den sonra kromozomlar yolu ile kalıtımı, yani 
klasik genetiği sorgulamaya başlayan tyssenko, Ivan 

Miçurin'in doğa çevresinin etkileri altında kalıtımsal 
yeteneklerin değişimi tezlerine dayanıyordu. Ancak 

Miçurin genlerin varlığını reddetmiyordu. Lyssenko kısa 
zamanda resmî "proleter bilimin" akıl babası ve 

yaratıcısı haline geldi. 1948’de Lenin-Akademisi’ndeki 
tarım bilimleri toplantısında genlerin ve kromozomların 

olmadığı, Mendel ve Morgan'in gen tekniğinin 
"burjuva bilimi", Lyssenko'nun teorisinin ise "yaratıcı 

bir Sovyet Darwinizmi" ve "yeni proleter biyolojisi" 
olduğu resmen açıklanıyordu. Artık biyoloji alanında 
"tek doğru"nun sahibi Lyssenko idi. Bu gelişmenin 

etkileri sadece Sovyetler Birliği’nde değil tüm 
uluslararası komünist harekette görülüyordu. Lyssenko 

çevresinde oluşturulan kişi putlaştırması ancak 
1960’ların ortalarından sonra biyoloji alanındaki 
bilimsel çalışmaların tekrardan başlatılması ile

kırılıyordu.

ekonominin sosyalist dönüşümü için bu politikayı müinkün olan tek politika olarak saptadığı 
savaş komünizmine dönüşün söz konusu olmadığı belirtildi. Nihayet Temmuz 1928’de SBKP Merke: 
Komitesi, olağanüstü önlemlere son vererek, tahıl fiyatlarının yüzde 10 ile yüzde 20 arası 
arttıniması karannı aldı. Böylelikle NEP’in ana çerçevesine geri dönülmüş oldu. Ancak kısa 
süre sonra tahıl fıyatlanndaki artışın yetersiz olduğu anlaşıldı ve tahıl teminindeki zorluklar
1928-29 kışında da aşılamadı. Bunun üzerine yeniden zorlayıcı yöntemlere dönüldü.
Ürünlerini teslim etmek istemeyen köylüler kooperatiflerden çıkarılma, kredilerinin kesilmesi v 
mallarına el konulması tehdidiyle karşılaşmaktaydılar. Böylece daha 1928-29 tahıl alım 
kampanyası sırasında kulaklann kısmen tasfiyesine başlanılmış oldu. Buna karşılık kırsal 
alanlarda yer yer sabotajlar ve yöneticilere karşı suikastlar görülmeye başlandı. Bütün bunlara 
karşın tahıl alımlannda yine de plan hedeflerine ulaşmak mümkün olmadı.

Bunalımı aşmanın yollanndan biri NEP’in ilkelerine kararlı bir şekilde dönülmesi, tarımsal 
ürün fiyatlarının arttırılması ve böylelikle sanayi ürünleri ile tanm ürünleri arasındaki 
dengenin sağlanmasıydı. Hükümet ise 1929 hasadı öncesi bir kararname yayınlayarak. Savaş 
Komünizmi döneminin zorunlu ürün teslimi yöntemini kurdu. Yerel sovyet ve parti organlan 
ürün fazlasını saptayacak ve köy kurullannın onayı ile her köylü işletmesinin teslimle 
zorunlu olduğu miktarlar kesinleşecekti. Böylelikle köylüler ürün fazlası üzerindeki tasarruf 
olanaklannı tamamen yitirmiş oluyorlar, yerel piyasalann oluşması engelleniyor ve serbest 
piyasada tahıl ahm-satımı yasadışı bir hale dönüştürülüyordu. Stalin’e göre bu aşamada 
“sosyalist ekonominin kuruluşu, sosyalizmin kapitalist ekonominin tüm unsurlanna karşı 
cepheden bir saldınya geçilmesini” gerektiriyordu. Ona göre kulak ve Nepman lerin direnci 
nedeniyle gelecekte sınıf mücadelesi yoğunlaşacaktı. Böylece köy ekonomisinin sanayileşmenin 
gereklerine uyumunun sağlanması zorunluluğu, aynı zamanda kırsal alandaki kapitalist 
unsurlarla yapılacak bir savaş haline dönüşüyordu. Bir bütün olarak bakılırsa, 1929-30 hasat 
yılı tahıl alımı için planlanan önlemler NEP’in serbest piyasaya dayalı temel ilkelerinden niha 
bir dönüş anlamına gelm.ekteydi.

Bu önlemler 1929 boyunca tüm sertliği ile uygulandı. Genellikle çok yüksek saptanmış olan 
teslimat yükümlülükleri nedeniyle varlıklı köylülerin tüm birikimlerine ve topraklanna el 
konulması ve yer yer zorunlu göçe kadar giden uygulamalar, büyük tanm işletmelerinin 
yıkılmasına yol açıyordu. Kulaklar ve varlıklı orta çiftçiler çok kez kamulaştırmalardan 
kurtulabilmek için ekim alanlannı daraltma, tanm araç ve gereçlerini elden çıkarma ve 
hayvan varlıklannı kesme yoluna gittiler. Özellikle hayvancılıkta kitlesel kesimler sonucu daha 
1929’da büyük baş hayvan sayısında 7.6 milyonluk bir düşüş görüldü.

Uygulamalann karşılaştığı sert direnç, sonuç olarak kırsal alanda karşılıklı tırmanan çatışmalar; 
yol açıyordu. NEP’in başansı olarak algılanan “durumundan hoşnut köy ve köylüler”den söz 
etmek 1929’un sonunda artık mümkün değildi. Uygulamalar, tanmsal üretim artışında önemli

Lyssenko O lay ı

“ Lyssenko”  olayı genellikle bir diktatörün, Stalin’ in 
çılgınlığına bağlı, utanma sıkılması olmayan ve amacına 
varmak için lıer yolu mübah sayan bir kişinin düzmeceii- 
ğiyle özdeşleştirilir.

Lyssenko'nun bir sahtekâr olduğu doğrudur. Lyssen- 
ko’nun gerici ve burjuva ilan ettiği “ Mendelci”  genetiğe 
karşı öne sürdüğü teorilerin bütünü dikkatle incelendi
ğinde, bu konuda hiç şüphe kalmaz. Bu teoriler, “ prole
tarya bilim i” nin ilk kez gerçekleştirilmesi adına Sovyet 
Devleti tarafından 1948’de resmî hakikat olarak kabul 
ediMIğinde, Lyssenko’nun ele alıp incelediği hiç bir 
sorun, genetiğin gerçek sorunlarına parmak basmıyor
du. Moleküler biyolojinin oluşumuyla en yüksek nokta
sına ulaşan “ biyolojik devrim” ln arefeslnde Sovyetler 
Birliği, spekülatif bir sahte-bilimsel coşku yolunu tu t
muş bulunuyordu.

Lyssenko, herhangi bir organizmanın kalıtımının, or
tamın doğrudan etkisiyle hemen değiştirilebileceğini sa
vunur ve “ edinilmiş özelliklerin kalıtımının”  mümkün 
olduğunu söylerken, “ neo-iamarckcılık”  üzerine çağ
daş bilimsel tartışma alanlarından dışarıya çıkıyordu; 
çünkü edinilmiş özelliklere lamarckcılıkla ilgisi olma
yan, tamamiyle fantastik bir anlam yüklüyordu. Her ku
şakta sırf “ edinmiş”  olduğu özellikleri korumak için 
ortamı değiştirmekten sakmma yeteneği olduğunu far- 
zediyordu. Lyssenko, kendisine dayanak olarak Dar-

w in’i gösterdiğinde, sadece darwinizmin nihai yorumu
na yaslanıyordu. Kendilerini “ Türlerin Kökeni” nin yaza
rının yandaşı olarak sunan birçok evrimci ve doğa bilim
cisinin, klasik Marksist perspektiflerden yaptıkları Dar
win yorumlarının, doğaya ilişkin gerçek bir metafiziği 
“ inandırıcı”  kılmış oldukları doğrudur. Lyssenko, “ Blno 
keşişi”  Mendel’ i ve “ Drosophile uzmanı”  Morgan'ı çü
rüttüğünde, mendelci teoriyi Auguste Weissmann'in ka
lıtımın taşıyıcısı olan cevherin ölümsüzlüğü üzerine spe
külasyonlarına doğrudan bağladığı için, bu teorideki 
yeniliğin değerinin farkında değildi.

Stalin’in bu alana şiddetli müdahalesi ve yetkilerini 
sınırsızca kullanması olmasaydı, Lyssenko'nun Tarım 
Bilimleri Akademisi ve N.VanlIoy çevresinde oluşan Rus 
biyolojisinin en güzide unsurları olan yetenekli genetik
çileri kazanamayacağı çok açıktı.

Ancak Lyssenkoculuğun nedenleri çok daha ciddi ve 
derindir. Bugün bile bu nedenler bizi kendilerinden söz 
etmek zorunda bırakıyor, çünkü, bu nedenler, onun 
uğursuz zafer ve yükselişine katkıda bulunan bireyleri 
çok aşıyor. Bu nedenler, 1928-1930'dan bu yana Sov
yetler B lriiğ i’nde uygulamaya konulan “ sosyalizmin 
inşası”  kavramının kendisinde aranmalıdır.

Gerçekten de Lyssenko, çok eski bir tarım tekniğini 
—güzlük buğdayı daha yüksek verimli yazlık buğdaya 
dönüştürme tekniği— yeniden uygulamayı denediği için
1928-1929’da ismini duyurmaya başladı. Bu teknik, bir 
bitkinin vejetatif dönemini tohumlar üzerinde ısı uygula
ma yoluyla değiştirmeyi, elverişsiz iklim koşullarında 
randımanı arttırmayı olanaklı kılacaktı. Sovyet iktidarı,

çözüm bekleyen ve esas olarak toprağın kolektifleştiril
mesi süresince alınmış ve de ağıriaştırılmış önlemlere 
karşı köylülüğün direnişinin yol açtığı gıda sorunları 
İçin “ mucizevi”  bir çare olarak gördüğü bu tekniğe 
dört elle sarıldı. Köylülükle ittifak siyasal sorunupu doğ
ru olarak koymak yeteneğinden yoksun iktidar, üretici 
güçlerin gelişmesinin “ teknikçi”  yorumu içinde ileriye 
doğru bir atılım imkânı bulduğunu sanıyordu. Sonuçta, 
Lyssenko tezlerini kabul ettirmek ve egemen kılmakta 
bir mühendisler, teknisyenler ve kadrolar tabakası oluş
turmayı becerdi. 1935'den itibaren Lyssenko, filozof 
I. Prezent’In yardımıyla tekniğini teorileştirip Devletin 
resmî felsefesi olan “ diyalektik materyalizm” e dayanı
yor olarak sunduğu zaman, yeni bir dramla karşı karşıya 
kalındı. Temel araştırma yöntemlerini inkar etmeye ve 
bunları “ uygulamalarına”  bağımlı kılmaya veren bir fel
sefe geliştirdi. Bu uydurmaca, baskı ve siyasi davaların 
yeniden başladığı ve Sovyetler Blrliği’nin ansızın "so
ğuk savaş” a girdiği bir dönemde, entelektüelleri bir 
tür tehdit sonucu parti etrafında bir araya getirmeye 
yaradı.

Sonuç olarak, denilebilir id, Lyssenko ve Lyssenkocu- 
luk, politikanın stalinist pratiğinin karşılaştığı iki ana 
sorunun hayali bir çözümü ve alameti oldu: köylü soru
nu ve entelektüeller sorunu. Bu anlamda bugün hâlâ, 
Sovyetler Birliğ i’nde politikanın stalinist pratiği canlı 
bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. Bu pratik, her 
siyasal iktidar için temei araştırmanın programlanamaz 
özelliğini kabul etmekteki zoriuğa işaret ediyor. Bu an
lamda da hepimiz hâlâ bunu konuşmaya devam ediyoruz.

DOMİNİOUE LECOURT
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1924-1928’de SBKP’nm üye 
sayısı 472 binden 1 milyon 305 
bine yülfseliyordu. Aynı yıllarda 

Parti'nin sınıf karakteri sosyal 
gruplara göre düzenlenen resmi 
göre şöyle idi: Yüzde 56.8 işçi;

yüzde 22.9 köylü; yüzde 18.3 
çalışanlar; yüzde 2 diğerleri. Bu 

oranların daha detaylı bir 
incelemesinde ise yüzde 47.5 

parti, sendika üyesi her türden 
bürokratın olduğu görülüyordu. 
1929'a gelindiğinde SBKP'nm 

üye yapısı ile devrim günlerinin 
partisinin arasında pek bir 

benzerlik kalmamıştı. Bundan 
sonraki üye alımlan ve tasfiyeler 

ise artık parti içi dengelerin 
kurulmasında ve muhalefetin 

bastırılmasında kullanılan 
araçlardan biri oldu.

1929-1939 ARASINDA PARTİ ÜYELERİ
(Milyon kişi)
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bir duraksamaya da yol açtı. Hızlandmlan sanayileşme, ham madde ve gıda maddesi talebini 
arttınrken, tanm sektöründe üreitim artış hızı gerileme gösterdi ve sanayi hızla gelişirken, 
tanmsal üretim artışı 1927’de yüzde 4.1’e, 1928’de yüzde 3.2’ye, 1929’da ise yüzde 3 ’e düştü.

Bu duraklama, tüm ekonomik politika için önemli sorunlar doğuruyordu. Her şeyden önce, 
makina ve hammadde ithali için zorunlu olan tanmsal ürün ihracından vazgeçmek 
gerekiyordu. Hammadde ithalindeki zorluk ve aksamalar ise hafif sanayide ve öncelikle tekstil 
sektöründe üretimin düşmesine yol açıyordu. Öte yandan, temel gıda ürünlerinde özel 
piyasalarda önemli fiyat artışlan ortaya çıkmaktaydı. Bu nedenle, NEFin uygulanmasından sonra, 
ilk kez 1928’de işçilerin gerçek ücretlerinde bir gerileme ortaya çıktı. Sovyet yönetimi 1928  
ve 1929’da sanayi merkezlerinde ve kentlerde giderek yaygınlaşan bir biçimde tüketim 
maddelerinde vesika yöntemine geçmek zorunda kaldı. Ancak gerek tüm halkı kapsamaması, 
gerekse özel ticaretin işlevini bir anda üstlenebilecek bir dolaşım ağının mevcut olmayışı 
nedeniyle fiyatlar artmaya devam etti. Böylece tarımdan kaynaklanan bunalımın tüm 
sanayileşme programını da açıkça tehdit ettiği görüldü.

Kırsal alanda olanlar parti içinde de yankısını buldu. Buharin, Rikov ve Tomskiy’nin başını 
çektiği grup 1927-28’deki uygulamalan bir defaya özgü acil bir zorunluk olarak görmüşler ve 
onaylamışlar, ancak kararlann sonuçlanm görünce zorlayıcı yöntemlerden vazgeçilmesini 
savunmaya başlamışlardı. Bu grup, uygulamalan köylülerin “askeri-feodal yöntemlerle 
sömürülmesi” olarak görüyor ve köy ile kent arasında dengeli bir mal değişimi sisteminin 
gerçekleştirilmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Küçük ve orta çiftçilerin yeni tanmsal tekniklere 
ulaşması sağlanmalı ve tanmda kolektifleştirmenin hızı, modem üretim yapısına ve kalifiye 
personele sahip büyük tanm işletmelerinin kurulması süreci içinde düşünülmeliydi. 
Kolektifleştirme öncelikle tanm alanlanyla sınırlı olarak ele alınmalı, hayvancılık daha uzun 
bir maddi ve psikolojik hazırlık gerektirdiği için bu konuda acele edilmemeliydi. Ancak 
yaygın bir politik çalışma ile desteklenecek böyle bir tanm politikası, sanayiin gelişimi için 
de sağlam bir temel oluşturabilirdi. Tomskiy, Rikov ve Buharin bu görüşlerini politik düzeyde 
parti içi demokrasinin geliştirilmesi, devlet ve parti örgütünde anti-bürokratik bir reformun 
yapılması ve yönetimde desantralizasyona gidilmesi gibi önerilerle birleştirmeye çalışıyorlardı. 
Buharin 1928’de yazdığı bir yazıda milliyetçilikten yakınıyor ve “Lenin’in önerdiği komün 
devleti yönünde bazı yeni adımlar atılıp atılmaması gerektiğini kendimize sormalıyız” derken, 
yerel sovyetlere daha çok yetki ve sendikalara daha geniş özerklik tanınması gerektiğini ileri 
sürüyordu.

Sağ Muhalefet'in Tasfiyesi:

Yapılan birhk çağnianna ve alınan kararlara rağmen Sol Muhalefet’in tasfiye edilmesinden 
hemen birkaç ay sonra pani içinde yeni bir bölünme ortaya çıktı. Stalin’in Politburo’daki 
kıdemli destekçileri Buharin, Rikov, Tomskiy kendilerini kısa bir süre içinde daha önce Sol 
Muhalefet’e karşı uygulanan ve kendilerinin de destekledikleri uygulamalarla karşı karşıya 
kaldılar. Bu üç Politbüro üyesinin yönettiği Sağ Muhalefet Sol Muhalefet’ten öz olarak oldukça 
farklıydı. Sol Muhalefet uzunca bir döneme yayılan ideolojik bir sürekliliğe dayanıyordu. Sağ 
Muhalefet ise ne görüşleri, ne programı ne de liderleri bakımından böyle bir geçmişe sahip 
değildi. Daha çok varolan uygulamalann birdenbire değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni 
uygulamalara karşı bir muhalefeti temsil ediyordu. Ancak Sağ Muhalefet aynı zamanda sert ve 
derin görüş aynlığının da bir ürünüydü.

Tahıl Bunalımı ve Stalin’in Sola Dönüşü:

Parti içi çatışmanın en sert görüldüğü dönemlerde bile, taraflar arasında planlama, tanmın 
büyük kolektif çiftlikler biçiminde yeniden örgütlenmesi ve sanayileşmenin gerçekleştirilmesi

SSCB TARIMINDA 
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Sosyalizm

Kolektifleştirme ile birlikte kulaklara karşı mücadele de 
zirveye çıktı. 1929 yazından itibaren 1.1 milyon 

tahmin edilen kulaklara ait tarım işletmeleri ekonomik 
ve toplumsal baskı altına alınmış, aynı yılın 

Temmuz’unda kulakların kolhozlara kabul edilmesi 
yasaklanmıştı. Aralık 1929 sonunda Stalin "kulakların 

bir sınıf olarak tasfiyesi" için güçlü bir kampanya 
başlatılması gerektiğini bildirdi. Gerçi o tarihlerde,
1927-28’den beri uygulanan politikalar sonucu, en 

azından tahıl bölgelerinde kulaklar geniş ölçüde 
tasfiye edilmiş durumdaydı ama, Stalin'in talimatı 

yankısız da kalmadı. Köy scvyetlerinde kurulan 
"kulaklan tasfiye komisyonlan" bu amaçla eyleme 

giriştiler. Her türlü direniş sert biçimde cezalandırıldı. 
Öte yandan bu kampanya kulakların yanı sıra 

kolektifleştirmeye karşı çıkan diğer köylülerin de 
sindirilmesinde etkili oldu. 1930'un rekor ürününden 

sonra 1931'de büyük bir üretim düşüşü olmasına 
karşın, devletin tarım ürünlerine daha büyük oranlarda 

el koyması, kırsal alanda yer yer açlık tehlikesinin 
ortaya çıkmasına yol açtı. Pek çok bölgede köylülerin 

ürünlerini kendi gereksinimlerini karşılamak için 
saklamak istemeleri silahlı çatışmalara dahi yol açtı. 

SSCB yönetimi ülkede artık kulak kalmamış olmasına 
karşın olaylan "kulakların sabotajı" olarak 

değerlendirdi ve sert önlemler aldı. Ağustos 1932'de 
çıkarılan bir yasada gıda maddelerini saklayanlar için 

kurşuna dizilmeye kadar giden cezalar 
öngörülmekteydi. Kasım 1932’de Stalin "devletin 

çıkarlarına karşı çıkan kolhozlara şiddetli bir darbe 
indirilmesi" gerektiğini söyledi. Kuzey Kafkasya ve 

Ukrayna'da cezalandırma hareketleri uygulandı, 
güvenlik güçleri sayısız tutuklamada bulundular Çok 

sayıda köylü ve kolhoz görevlisi kurşuna dizildi, 
kitlesel göç ettirme olaylan yaşandı. Komünist 

Partisi'n/n kırsal örgütü de uygulamalardan geniş 
ölçüde etkilendi. Fotoğrafta köylülerin tahıl saklayıp 

saklamadıklarını kontrol için toprağı kazan "şok 
birlikleri" görülüyor.

İt-

gibi ekonomik hedefler konusunda bir fikir birliği mevcuttu. Ancak bu ortak noktalar bu 
amaçlara hangi araçlarla ulaşılacağı ve bunun zamanlaması konusundaki önemli farklan ortadan 
kaldırmış değUdi. Parti içinde ortaya çıkacak büyük çatışmanın habercisi bilinen bir sorundu: 
Köylülük ve kentleri doyurmak için gıda temini. 1927-28 kışında düşük tanm fiyatlan ve 
fiyat artışı beklentisi nedeniyle ürün ahmlannda önemU bir düşüş oldu. Parti, ürün fazlasını 
kontrol eden kulaklan suçladı ve tahıl açığını kapatmak için “acil tedbirler” aldı. Kulaklara 
karşı girişilen hareketin başını çekenin Stalin olduğu herkes tarafından biliniyordu. Her ne 
kadar Parti yönetimi içinde “acil tedbirler”in gerekliliği konusunda bir fikir birliği var idiyse 
de, bu durum uygulamanın kapsamı ve biçimi konusunda görüş farklılıklannın ortaya 
çıkmasını engellememekteydi. Başbakan Rikov ile arasında sert tartışmalar geçen Stalin “bazı 
yoldaşlar köylülük ile ittifakımızı kulaklar ile ittifak olarak anlıyorlar, bunun Leninizm ile 
ortak hiçbir yönü yoktur” diyerek açık çatışmanın ilk işaretlerini veriyordu.

Haziran 1928’de Sovyetler Birliği’nin pek çok bölgesinde köylü direnişleri görülmeye başlandı. 
Stalin yönetiminde uyguknan zorlayıcı önlemleri eleştirenler özellikle parti basını ve devlet 
bürokrasisi içinde etkili olmaya başladılar. Stalin ise Temmuz ayında yaptığı bir konuşmayla 
bunalımı aşmak için tanm fiyatlannm yükseltilmesini önerenleri “Sovyetler Birliği’nin 
sanayileşmesini engellemeye çahşmakla” suçladı. Bu konuşmanın ilginç yanı, Stalin’in NEP’i bir 
“geri çekilme” değil, fakat kulaklara karşı sert önlemleri ve kolektifleştirmeyi de içeren bir 
“saldın” olarak yeni bir biçimde yorumlamasıydı. Stalin’in 1928 yazı boyunca temel sorunu, 
köylülüğe yönelik savunduğu “sol” uygulamayı Troçki ve Sol Muhalefet “sapma”sıyla 
ilişkilendirmeden uygulayabilmekti. Bu nedenle o sırada uygulanmakta olan parti politikasını 
savunanlan “parti çizgisinden sapmak” ile suçlamak Stalin’in kullanacağı temel taktik olacaktı.

10 Temmuz günü Merkez Komitesi’nde bir konuşma yapan Buharin, Stalin’i kastederek, 
sanayileşmenin işçi köylü ittifakının zorunlu olarak tehlikeye düşürmesini gerektirmeyeceğini 
söyledi. Bunun Troçkist ve yanlış bir varsayım olduğunu ileri süren Buharin, tanm krizinin 
nedeninin başansız plan ve yanlış fiyatlandırma olduğunu belirtti. Olağanüstü önlemlerin Savaş 
Komünizmi’ne geri dönüş eğilimini yansıttığını da ileri süren Buharin, orta köylülüğün herşeye 
rağmen desteklenmesi gerektiğini savundu. Kulaklara karşı hareketin sürdürülebileceğini, ancak 
bunun öncelikle vergilendirme yoluyla yapılmasını isteyen Buharin, orta köylülerce 
desteklenmedikleri sürece kulaklann siyasal bir tehlike oluşturmayacaklan görüşündeydi.
Stalin’in Politbüro içinde “köylü yanlısı” olarak bilinen bazı üyeleri yanma çekmeye başladığını 
sezen Buharin, Zinovyev-Kamenev grubuna yaklaşmayı da denedi. Bu sıralarda Stalin de sağın 
denetiminde olan Pravda ve Bolşevik adlı gazetelerde denetimi ele geçirmeyi başardı. Temmuz
1928 sonunda iki grup arasında bir uzlaşmanın gerçekleşmeyeceği belirginleşmiş durumdaydı.

Stal'in’in Rikov-Buharin grubuna karşı örgütsel ilk önemli saldınsı, onlann önemli desteğini 
oluşturan Moskova örgütüne yöneldi. Geçmişte Sol Muhalefet’i Moskova’da tasfiye ederek ün 
yapmış olan Moskova Parti Sekreteri Uglanov kısa zamanda örgütü üzerindeki etkinliğini 
kaybediyor ve Kasım’da istifa etmek zorunda kalıyordu. Ne var ki Stalin henüz “sağ sapma”yı 
kimlerin desteklediği konusunda açık bir tavır almamaktaydı. Moskova olayından tedirgin olan 
kanadın önderleri Rikov ve Tomskiy Merkez Komitesi’ne  örgüt sorunlanna ilişkin ortak



bir metin sundular. Merkez Komifesi’nin önerilerini reddetmesi üzerine de görevlerinden topluca 
istifa ettiler. Bu Stalin’in henüz kaldıramayacağı kadar ağır bir tavırdı. Politbüro’da her iki tarafı 
uzlaştıran ve Sağ Muhalefet’in istifalannı geri almalanna yol açan bir uzlaşma tasatısı kabul edildi.

Troçki’yi hâlâ potansiyel ve güçlü bir rakip olarak gören Stalin, Ocak 1929’da Troçki’nin 
Sovyeder Birliği’nden sürülmesini önerdi ve bu önerisini Buharin’in muhalefetine rağmen 
Politbüro’ya kabul ettirdi. Bunun ardından sıra “sağ kanat” liderlerine geldi. Buharin ve 
arkadaşlarının .suçlanması aşama aşama gelişti. Stalin Şubat 1929’da yapılan Politbüro ve 
Merkez Komitesi ortak koplantısmda ilk kez isim vererek Buharin, Rikov ve Tomskiy’yi “sağ 
sapma” içinde olmakla suçladı. Buharin ise hizipçilik suçlamasını reddederek parti içinde 
demokratik kurallara uyulmamasıAı eleştirdi. Ekonomi politikası konusunda da partinin 
uygulamalanm ağır bir biçimde eleştiren Buharin “bürokratizme ve muhalefetin ezilmesine” de 
karşı çıktı.

Buharin, Tomskiy ve Rikov aynı gün ortak bir platform hazırlayarak Politbüro’ya sundular.
Metin parti yönetimini “köylülüğü askerî-feodal yöntemlerle sömürmek, bürokrasiyi güçlendirici 
bir siyaset uygulamak ve Komintem’in çökmesine yol açacak uygulamalarda bulunmakla” 
suçluyordu. Muhalifler sanayileşmenin temposunun düşürülmesini ve serbest piyasanın 
muhafaza edilmesini de öneriyorlardı.

Nisan sonunda toplanan 16. Parti Konferansı, sağ kanadı “sınıf düşmanının etkisi altında 
Leninist tezlerden açıkça sapan oportünizm” olarak mahkum etti ve partide “temizlik” 
yapılması gerektiğini bildirdi.

Üç muhalefet liderinden görevini ilk yitiren Sendikalar Birliği Başkam Tomskiy oldu.
Haziran’da bu görevden alınan Tomskiy’yi, Temmuz’da Komintem başkanlığı görevini yitiren 
Buharin izledi. Aynı ay içinde Preobrezenskiy ve Radek başta olmak üzere Sol Muhalefet’in 
bazı önde gelen liderleri, Stalin’in sol politikalan benimsediği gerekçesiyle muhalefetten 
vazgeçtiklerini ilan ettiler. Bunlar tekrar partiye alınacak ve bazılan zamanla önemli olacak 
görevlere kadar yükseleceklerdi. Zinovyev ve Kamenev muhalefetinin destekçileri ise bundan 
bir yıl önce muhalefete son verip partiye dönmüşlerdi. Kasım 1929’da toplanan Merkez 
Komitesi’nde Uglanov başta olmak üzere ikinci kademe “sağ” liderler de resmi parti 
politikasının doğru olduğunu, ancak kendi uygulamalanmn da zaten aynı amaca yönelik 
olduğunu kabul ettiler. Ne var ki bu tavır “hizipçi bir manevra” ' olarak yorumlandı ve yeterli 
görülmedi. Pravda sağ kanat liderlerinden partinin isteğine uymalannı ve eski iddialanndan 
vazgeçtiklerim itiraf etmelerini istedi. Üç lider 26 Kasım 1929’da Pravda’da bir itirafname 
yayınladılar. Sovyetler Birliği’nde parti içi açık siyasal muhalefet artık sona ermişti.

Hızlı Kolektifleştirme

1929’un yaz aylannda Sovyet yönetimi çeşidi geçiş biçimlerini içeren uzun Vadeli 
kolektifleştirme programını tam anlamıyla terketti. Bunun yerine uygulanan tanmsal 
politikalann zorunlu bir sonucu olarak görülen tanmda hızlı bir kolektifleştirme politikasına 
geçildi. Böyle hızlı ve zorunlu bir kolektifleştirmeyle, tüm gıda ve hammadde kaynaklannın 
kontrolünün ele geçirilmesi yoluyla üretimin ammlabileceği ve tanmın kaynak birikimine 
katkısının güvenceye alınabileceği umulmaktaydı. Stalin, Kasım 1929’da “Kolektif çifthklerin ve 
tanmdaki devlet işletmelerinin geliştirilmesi hızlandınlnuş bir tempoyla sürdürüldüğü takdirde, 
üç yıl içinde tahıl üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağımızdan kuşku 
duymamalıyız” demekteydi. Kolektifleştirme ile sağlanması umulan tanmsal ürün amşı, kent ile 
kır arasındaki ilişkilerin gelişmesini sürekli olarak engelleyen fiyat makası sorununun da 
çözüme kavuşurulmasmı sağlayacaktı.

Ne var ki Komünist Partisi ve devlet örgütü bu hedefe ulaşılması için gerekli somut bir 
programa ve örgüt ağına sahip değildi. Parti kırsal alanda çok zayıftı, her otuz kırsal yerleşim 
birimine yalnızca bir parti hücresi düşüyordu. Aynı biçimde devletin yönetim örgütü de kırsal 
bölgelerde son derece yetersizdi. Bu gerçeği bir ölçüde değiştirebilmek için parti 1920’lerin 
sonunda köylülere yaklaşık 230 bin devlet memuru ve kent işçisi göndermişti. Ancak bunlar 
daha çok tahıl temini işiyle ilgili görevler yapıyorlardı ve kırsal emeğin sorunlannı 
bilmedikleri gibi büyük tanm işletmelerinin kurulması konusunda da bilgisizdiler. Böylelikle 
tanmsal sistemi bir defada ve hızla dönüştürme programı bunu uygulayabilecek kaynaklara ve 
kadrolara sahip olamadı!

Sovyet yönetimi, o tarihlere kadar köylülerin çalışma ve yaşam koşullanna doğrudan idari 
yöntemlerle müdahaleden genellikle kaçınmıştı. Ne var ki, 1929 yazından itibaren yönetim 
yerel ve bölgesel yöneticilerden tanmda kolektifleştirmenin hızlanması için tedbirler alınmasını 
giderek İsrarla ister oldu. Bu makamlar “kapsayıcı kolektifleştirme” kampanyası çerçevesinde 
kulaklar dışında kalan çiftçileri giderek yaygınlaşalı bir biçimde kolhozlara girmeye zorlamaya 
başladılar. Merkezden gelen emirlerin kesinliği v e ' uygulanma zorunluğu, bu işlemin yöresel 
özellikler ve toplumsal yapılaşma farklıhklan hesaba katılmaksızın gerçekleştirilmesi anlamına 
geliyordu. 1929’un Temmuz-Eylül aylan arasında, çoğunluğu köy yoksullanndan oluşan 900  
bin kişi kolhozlara katıldı. Bu rakam 1917’den o güne kadar kolhozlara katılan çiftçi sayısına 
aşağı yukan eşitti. Ancak kurulan kolhozlar çok kez örgüt ve çahşma planları ile tanmsal 
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Bir köylünün oğlu olan Rikov, 25 Şubat 1881'de Sara- 
tov ’da doğdu. Henüz 18 yaşındayken RSDİP’e üye oldu. 
1902’de Cenevre’de Lenin’le tanışarak ertesi yıl Bolşe- 
vikler'e  katıldı. Devrimci çalışmalarını hem Rusya’da 
hem de Rusya dışında yürüten Rikov, 1905 Devrimi’nde 
aktif olarak yer aldı. 1907’de Lenin’in muhalefetine rağ
men, RSDİP içersinde farklı görüşlerin toplanmasına 
çalıştı. 1910’da Paris’ten döndüğünde, partinin yeniden 
birleşmesi için bir konferans düzenlemeye çalıştı, fakat 
aynı yıl 1 Mayıs gösterisinin düzenlenmesi çalışmalarına 
katılmakla suçlanıp tutuklandı ve Sibirya’ya sürüldü.

1917 Şubat Devrimi’nden sonra serbest kalan Rikov, 
Moskova’ya dönerek, bütün sosyalist örgütlerin katıldı
ğı bir koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini sa
vundu ve Bolşevlkler"\n İktidarı tek başına ele geçirme
sini savunan Lenin’le tekrar muhalif bir konuma düştü. 
Bütün bunlara rağmen, Ekim Devrimi’nden sonra kuru
lan ilk Bolşevik hükümetinin İçişleri Komiseri oldu, ama 
gene de 1918-21’de Ulusal Ekonomi Konseyi başkanı 
oluncaya kadar, diğer SQsyalist partilerin hükümet içer
sinde temsilcilerinin bulunması gerektiğinin ajitasyonu- 
nu yapmaya devam etti. 1922’deki Politbüro üyeliği sıra
sında, bu kez de Lenin’le ve partinin büyük çoğunluğuy
la hemfikir olarak, parti içindeki merkeziyetçiliğe ve 
partinin otoriter kontrolüne karşı olup daha fazla de
mokrasi isteyen muhalif hiziplerin bozguna uğratılması 
için çalıştı. 1924’de Lenin’in ölümünün ardından Halk 
Komiserliği Konseyi başkanı oldu ve Stalin’e, Zinovyev 
ve Kamenev’e karşı yürüttüğü iktidar çatışmasında yar
dım etti.

Rikov’un Stalin’ le birlikteliği, Stalin’ in yeni ekonomik 
politikasını açıklamasına kadar sürdü. Zorla kolektifleş
tirmeye karşı oluşu, onun Buharın ve Tomskiy'le birlikte 
“ Sağ Muhalefet”  diye anılmasına neden oldu. 1929'da 
sözünü resmî olarak kamuoyu önünde geri almaya zor
landı ve 1930’da Politbüro üyeliğinden ve Halk Komiser
liği Konseyi’ndeki görevinden atıldı. 1931-36 arasında 
Posta ve Telgraf komiserliği yaptı, fakat "Büyük Temiz
lik Harekâtı” nın ikinci göstermelik yargılamaları sırasın
da hainlikle suçlanarak 1937’de partiden atıldı ve aynı 
yıl tutuklandı. Mart 1938’de üçüncü göstermelik yargıla
manın kararına uyularak, Moskova'da kurşuna dizildi.



Sosyalizm

Stalin, ekonomik bunalımın giderek yoğunlaştığı 
1930’da toplanan XVI. Parti Kongresi’nde kendi 

politikasını kabul ettirmeyi başardı. Tomskiy ve Rikov, 
geçmişte savunduktan görüşlerin yanlış olduğunu itiraf 

ederken eski Moskova parti sekreteri Uglanov 
"Leninizmden ayrılma suçunu İşlediğini”  ve "parti 

karşıtı hizipçi yöntemler” e başvurduğunu kabui etmişti. 
Kongre’de yapılan konuşmalarda en yoğun saldırılara 

hedef olan Buharin ise Kongre’ye katılmamıştı. 
Partinin giderek yükselen yöneticilerinden Kirov, 

“sanayileşme hızındaki her artış, kurulan her kolhoz, 
yalnızca kulak ve karşı devrimci unsurlara karşı değil, 

aynı zamanda yoldaş Buharin, Rikov, Tomskiy ve 
Uglanov’a karşı yürüttüğümüz mücadelenin de bir 

ürünüdür”  demekteydi. Bütün bu saldırılara karşın. 
S a ğ  M u h alefete  görece daha yumuşak davranılıyordu. 

Moskova örgütünün eski sağ kanat yöneticileri M erkez  
K o m itesi’nc(en çıkarılırken, Rikov başbakanlık ve 

Politbüro üyeliğini sürdürüyor, Buharin ve Tomskiy ise 
M erkez K o m ite si’nde/c/ görevlerini koruyorlardı. Öte 

yandan Kirov, Kosyor ve Kaganoviç Politbü ro 
üyeliklerine seçilmişlerdi. Genel Sekreterin temsil ettiği 

çizgi, partiye egemen görünmekle birlikte, daha 
sonraki yıllarda ortaya çıkacak olaylar, Stalin'ln parti 

üzerinde kişisel egemenliğini henüz tam anlamıyla 
kuramadığının bir göstergesi olacaktı.

I. Beş Yıllık Plan döneminde zengin toprak sahipleri, 
kulaklar, sarhoşlar, rahipler, bürokratlar ve her türlü 
istifçiye karşı yoğun bir mücadele verildi. 1930’da 
yapılmış afiş şu sloganı öne çıkartıyor: "Kahrolsun 
işçilerden besin maddelerini esirgeyip saklayanlar."

araç-gereç bakımından yeterli hazırlığa dayanmıyorlardı: Buna rağmen Kasım 1929’da toplanan 
Merkez Komitesi yalnız belirli yöre ve çevrelerde değil, çok daha geniş bölgelerde de 
“kapsayıcı kolektifleştirme”nin tamamlanması gerektiğini ilân etti. Molotov, “gelecek yıl artık 
yalnızca kolektifleştirilmiş bölgelerden değil, kolektifleştirilmiş cumhuriyetlerden söz 
edebileceğiz” diyordu. 1929-30 kışında SSCB’de neredeyse kolektifleştirme kampanyasının 
yürütülmediği bir tek köy bile kalmamıştı. Merkez Komitesi karannda önemli tahıl bölgeleri 
olan Kuzey Kafkasya’da 1930 bahannda; Ukrayna, Kara Topraklar, Sibirya, Ural ve 
Kazakistan’da 1931 sonunda kolektifleştirmenin tamamlanması öngörülüyordu. Öte yandan 
başlangıçta kolhozlann. boyutlan küçük tutulurken, 1929-30 kışından itibaren makinah tanm 
yapanlar için 50-70 bin, bunun dışında kalanlar için ise 15-30 bin hektarlık büyüklükler 
öngörülmeye başlanmıştı.

Tanmdaki kitlesel kolektifleştirme tanmın giderek sanayileşmesi ve köylülerin 
proleterleştirilmelerine yönelikti. Bu amaca yönelik olarak tanm-sanayi kombinalan kurulması 
düşünülüyordu. Bu yolla dağınık köy ve yerleşim merkezlerinden daha az sayıda büyük tanm 
kentlerinin kurulması aşamasına geçilebileceği de umuluyordu.

Stalin Mart 1930’da yazdığı bir makaleyle birdenbire zorunlu kolektifleştirmeyi eleştiren bir 
tavır aldı. Kısa bir süre sonra da kırsal parti örgütlerinden zorunlu kolektifleştirmeyi 
durdurmalanm istedi. Halkm gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla, serbest 
piyasanın yasaklanmasından vazgeçilmesi, pazarlann tekrar açılması ve kolhoz üyeleri dahil 
çiftçilerin mallannı serbestçe piyasaya sürmelerine olanak verilmesi kararlaştınidı. Yerel parti 
örgütlerinde değişiklik ve tasfiyelere gidildi ve köylülere baskı uygulanmasından geniş ölçüde 
vazgeçildi. Böylece parti merkez yönetimi adeta sorumluluğu yerel örgütlere yıkmış oluyordu 
ki, bu da parti içinde kararsızlık ve şaşkınlık yaratmaktan öteye bir sonuç vermedi.

Bu yumuşama üzerine 1930 ilkbahanndan itibaren köylüler, maddi zaran da göze alarak, 
kideler halinde kolhozlardan aynimaya başladılar. Stalin “büyük bir acelecilikle kurulan 
kolhozlann aynı hızla çözülmeye başladığını” ve “eskiden kolhozlara güven besleyen pek çok 
köylünün bile bu görüşlerini değiştirdiklerini” kabul etmek zorunda kaldı. Mayıs 1930’da ülke 
çapında kolektifleştirme oranı yüzde 23.6’ya düşmüş durumdaydı. Bu rakam kolhozlarda kalan 
köylülere sağlanan yeni ayncahklara rağmen Ağustos’ta yüzde 21.4 düzeyine indi. Üstelik 
kolhozlann ekonomik bakımdan başansızhklan da açıkça görülebilen bir olguydu.

Kolektifleştirmenin Sonuçlan

1933 başında 14.7 milyon köylü işletmesi 211 .700 kolhoz içinde birleştirilmiş durumdaydı. 
Buna ek olarak 4.446 devlet tanm işletmesi (sovhoz) vardı. Sovhoz ve kolhozlar toplam tanm 
alanının yüzde 80 ’ini işliyorlardı. Tanmda belli bir ölçüde makineleşme sağlanmış, çok sayıda 
uzman ve eğitilmiş işgücü tanm alanına tahsis edilmişti. Ne var ki Sovyet yönetiminin 
tanmda sosyalizmin başansı olarak gördüğü bu durum, ilk beklentileri gerçekleştirmekten çok 
uzaktı. Her şeyden evvel sovhoz ve kolhozlann pek çoğunda verimlilik çok düşük, 
makinalaşma düzeyi çok geriydi. Ama her şeyden önemlisi, zorunlu kolektifleştirmenin



Ekim D evrim i Senrasm da  
K adm lar

Ekim 1917'de, Rus işçi sınıfı iktidarı aldığı zaman 
önündeki çözmesi gereken sorunlardan biri, hiç kuşku
suz kadını köleleştiren aile yapısını ve toplumsal işbölü
münü değiştirmek, hatta deyim yerindeyse kadını köle
leştiren toplumsal değerleri başaşağı getirmekti. Devri
min siyasi liderleri, yeni bir toplumun inşasına girişirken 
kadının kurtuluşu ve ailenin parçalanmasına çağlannın 
ilerisinde bir öncelik tanıyorlardı. (Ancak işçi sınıfı hare
ketinden bağımsız bir kadın hareketinin yokluğu netice
sinde, bu iyi niyet yetersiz kalacak ve değişen siyasi 
iktidarla beraber verilen haklar geri alınacaktı.)

Genç işçi devleti ilk yazılı yasasını kadına ve aileye 
ilişkin çıkardı (17 Ekim 1918). Gerçi, 1917-18 yıllarında 
Sovyetler yasama niteliğinde pek çok kararlar almıştı; 
ama bunlar bir bakıma sistemleştirilmek istenmeyen, 
sınanması gerekti görülen kararlardı. Aile yasasının ilk 
yasa olarak çıkışının yeri ve anlamı büyüktü. Çarlık Rus- 
yasında yalnızca Ortodoks evlilikleri resmî idi, dolayı
sıyla farklı din sayılarına göre farklı evlilik statüleri olu
şuyordu. Bu yüzden aile yasasının beklemeye taham
mülü yoktu. Ama bu acelenin tek ve asıl nedeni Çarlık 
hukuk sistemindeki bu çarpıklığı düzeltme ihtiyacı de
ğildi. Sovyet yönetimi aile sorununa öncelikle ele alın
ması gereken bir sorun olarak bakıyordu. Bu nedenledir 
ki; Sovyet hukuk sisteminde medeni kanundan bağım
sız bir aile kanunu mevcuttur.

17 Ekim 1918’de çıkartılan Aile Yasası ile eşler birbiri
ne eşit kabul ediliyordu. Evlilik basit bir kayıt işlemine 
indirgenmişti. Eşler istiyorlarsa kendi soyadlarını koru
yabiliyorlardı. Boşanma eğer eşlerin karşılıklı rızası söz 
konusuysa mahkeme kararı olmaksızın, eğer tek taraftı 
istek varsa mahkeme müdahalesiyle gerçekleşiyordu. 
Kadının maddi yaşam koşullarını sürdürme konusunda 
eşit durumda olmayışını gözönüne alan yasa, mahke
melerin kadın lehine karar almasını öngörüyordu. Mal 
varlıklarının ayrılığına dayalı bir evlilik rejimi öngörüyor
du. Çocuklar ise ister evlilik dışı, ister evlilik içi olsun 
eşit haklara sahiptiler.

Aynı yasanın 140-144. maddeleri evlilik dışında hami
le katan kadının, eğer isterse doğumdan en az üç ay 
önce hamile kaldığı tarihi, babanın ad ve adresini bildi
rip çocuğu resmen kayda geçirmeyi talep edebileceğini 
bildiriyordu. Aynı hak evli bir kadının kocasından başka 
bir erkekten hamile kalması halinde de geçerli sayılıyor
du. Eğer baba adayı bu duruma itiraz eder ve söz konu
su dönemde kadının başka erkeklerle birlikte olduğunu 
ispat ederse, bu takdirde çocuğun sorumluluğu diğer 
bütün erkekler tarafından paylaşılacaktı. 1920’de ise 
kürtaj yasallaşacaktır. Böylece Sovyet kadını çocuk sa
hibi olup olmama konusunda ve kendi bedenine sahip 
çıkma konusunda söz sahibi oluyordu.

Aynı dönemlerde ise önemli bir diğer karar eşcinsel
lerle ilgili. Moskova Sağlık Enstitüsü Müdürü Dr. Batkiz,
1923 yılında yayınlanan Rusya’da Cinsel Devrim adlı 
kitabında şöyle diyor. “ Sovyet kanunları şu ilkelere da
yanır: Devlet ve toplum hiç kimse incinmedikçe ve baş- 
kalannın isteklerine tecavüz edilmedikçe eşcinsellik ko
nusunda bir yasaklama getiremez.

Devrimi izleyen altüst oluşlann ve İç Savaş’ın karga
şası içersinde kadın ve aile 1(onusunda bir yandan karar
lar ve yasalar çıkıyor, bir yandan da ailenin, dolayısıyla 
kadının görevlerini topluma aktarmak, kadını ev işlerin
den kurtarmak amacıyla kantinler, kreşler, çamaşırha
neler açılıyordu. SSKP’nin 1919’da kabul edilen progra
mında şöyle deniyordu: “ Şu anda partinin görevi özel
likle proletarya ve köylülüğün geri olduğu alanlarda eski 
eşitsizliğin ve kalıntılann izlerini yok etmek için eğitim

Devrimi izleyen yıllarda kadınlara ilişkin bir dizi yasa çıkartılmasına rağmen, toplumda kök salmış kadını 
köleleştiren tutucu geleneklerin varlığı yadsınmaz bir gerçekti. 1927’de Moskova’da yapılan I. Kadınlar 
Toplantısı’na katılan kadınlar, geleneksel başörtüsünden hâlâ kurtulmamış gözüküyorlardı.

konusunda çalışmaktır. Resmî kadın eşitliği ile yetinme
yen parti, toplu yemekhaneler, merkezî çamaşırhaneler, 
çocuk bakımevleri kurarak kadınları ev işlerinin maddi 
sorumluluğundan kurtarmaya çalışmalıdır.”

Troçki SBKP programının bu yaklaşımını Eski Aileden 
Yeni Aileye başlıklı yazısında şöyle açımlıyordu. “ Sov
yet devletinde erkek ve kadınların siyasal eşitliği, prob
lemlerden biriydi ve en basitiydi. Onu daha güç bir 
problem izledi: Kadın ve erkek işçilerin fabrika, atölye 
ve sendikalarda eşitliğini sağlamak ve bunu erkeklerin 
kadınlara zarar veremeyeceği şekilde yapmak. Ne var 
ki kadın ve erkeğin aile içinde fiili eşitliğini sağlamak 
çok daha fazla çaba gerektiriyordu. Bunu gerçekleştir
meden önce tüm evcil alışkanlıklarımızda devrim yap
mak gereği vardır ve besbelli ki aile içinde erkekle kadın 
arasında hem normal anlamda hem de hayat şartlan 
açısından fiili bir eşittik olmadıkça, böyle bir eşitlikten 
sosyal çalışmalarda veya politikada olsun ciddiyetle söz 
etmek yersizdir. Bir kadın ev işlerinde kösteklenip, aile
nin bakımına, yemek ve dikiş işlerine saplanıp kaldıkça 
onun tüm sosyal ve politik hayata katılma şansı daha 
baştan dumura uğramıştır.”

Ancak bütün bu çabalar Rusya gibi nüfusu hayli kala
balık ve geri bir ülkede okyanusta bir su damlası gibi 
kalıyordu. Unutmamak gerekir ki, yoksul ve gelenekleri 
bir hayli tutucu, gerici bir ülkede sosyalizm inşası söz 
konusuydu. Zaten yetersiz ve sınırlı olan toptu çamaşır
hanelerde hırsızlık olayları alıp başını gitmişti, yeni Aile 
Yasası kadınların lehine ağırlık kazanması gerekirken, 
bundan yararlanan gene erkek oluyor, kadınlar eski ge
leneklerle, yeni toplumun getirdiği haklar karşısında bo
calayıp duruyordu. Kadının kurtuluşu için nesnel koşul
lar mevcuttu. Ancak, kadınlar kendi ezilmişlik konumla- 
nnı aşmak için ne mevcut imkanları kullanabildiler, ne 
de verilen hakları ileriye götürebildiler.

Yeni değer yargılarının toplumsal boyut kazanması 
epey sancılı oluyordu. Kadınlar ve erkekler yeni konum
larını kavramaya çalışırken yeni bir aile yasası daha 
yürürlüğe girdi (1926). Yeni yasa kadınların İş bulma 
ve maddi yaşam koşullarını daha bir iyileştirme imkanla
rını yaratırken, evlilik durumuna da daha bir yenilik 
getiriyordu. Unutmamak gerekirdi; 1926'lar NEP'in uy
gulamasıyla ekonomide görece de olsa bir rahatlık mey
dana getirmişti. Bu yeni yasanın oluşmasında kuşkusuz 
bu görece ferahlamanın etkisi vardı.

Yeni yasayla boşanma konusunda da bir kolaylık geli
yordu. Daha önce eşlerden birinin rızası olmadığı takdir

de boşanma yetkisi mahkemeye kalırken, yeni yasa eş
lerden birinin isteğini bile boşanma için yeterli görüyor
du. Birliktelik süresince kullanılan/edinilen mal varlığı 
veya tasarruflarda eşlerin eşit ortaklığı kabul ediliyordu. 
Çalışan kadın tekrar işe alınma gerekçesiyle doğum 
öncesi ve üonrası toplam 16 hafta süreyle izinli sayılıyor 
ve bu süre içinde ücretini kesintisiz alıyordu.

Ancak ekonomik durumda zorluklar başgöstermeye 
başlamıştı. Devletin harcamalannı kısması, tasarruf yap
ması zorunluydu. Tabii ilk tasarruf ailenin işlevini toplu
ma aktarmak üzere yapılan yatınmlardan (aşevleri, ça
maşırhaneler vs.) oldu. Böylece işgücünün yeniden üre
tim i tıpkı kapitalist toplumda olduğu gibi aileye, dolayı
sıyla kadının sırtına yüklenmeye başlamıştı bile. Bir yan
dan da kadın dışarda çalışmak zorundaydı. Diğer yan
dan eğer işten çıkarmalar söz konusu ise ilk İşten çıkarı
lan, kocası çalışan kadınlar oluyordu. Böylece kadının 
eve dönüşü başlamıştı. Tabii bu duruma teorik kılıf bu
lunmakta geçikilmedi. 1934 yılında Statin, 17. Kongre’- 
ye sunduğu raporda kadını "anne ve işçi”  olarak tanım
lıyordu ilk defa. Artık kadınların asli görevi anne olarak 
gelecek nesilleri eğitmekti. Geriye dönüşün 2. sonucu 
ise eşcinsellikle ilgili oldu: Eşcinsellik toplumsal suç 
ilan edildi.

27 Haziran 1936. Kadınlar adına yüzkarası bir yasa 
yürürlüğe girdi. Kürtaj yasaktandı. Böylece kadının cin
sel özgüriüğüne ve kendi bedenine sahip çıkma hakkına 
önemli bir darbe iniyordu. Yine aynı günlerde kabul 
edilen anayasa ilk kez “ Sovyetik aile”  kavramını kulla
nıyordu. Ve yeni yasayla devlet aileyi korumayı taahhüt 
ediyordu. Devlete karşı işlenen suçlar arasına "analık 
itibarını alçaltma”  da dahil oldu. Törenle evlenme gele
neği tekrar ortaya çıktı. Bürokratlar artık sosyalizmin 
gerçekleştiğini ilan ederken, sokaktarda vücudunu sa
tan kadınların sayısı hızla artıyordu; aileye dönüşün 
bir diğer yüzü de fuhuştu. Kınimaya çalışılan ailenin 
parçaları tekrar yapıştırılmaya çalışılırken, kadın da iyi 
anne olmaya hazırlanıyordu. Rüzgar ters yönden esme
ye başlamıştı bir kere.

Bu rüzgarın getirdiklerinden biri de nafakadır. Kendini 
sosyalist itan eden bir toplumda ise böylesine bir “ hak’- 
’dan söz etmek abesle iştigal etmek oiacaktır. Ama 
bir yandan kendine sosyalist diyen, diğer yandan da 
yasat evliliği şart koşan ve aileyi devlet güvencesine 
sokan bir İdare için nafaka bir haktır gerçekten.

Yıl 1944'lere geldikçe durumun kadın açısından daha 
da vahim bir hal aldığını görüyoruz. Evlilik bir devlet
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memurunun önünde gerçekleşirken, boşanmak nere
deyse imkânsız bir hale gelmişti. Halk mahkemeleri ay- 
nimak isteyenleri İkna etmekle görevlendirilmişti. Bo
şanma kararı alma yetkisi yoktu. Eğer ikna sağlanamı
yorsa, üst mahkeme devreye giriyor, eşlerin boşanıp 
boşanmayacaklarına karar veriyordu. Çoğu zaman ikna 
için bir süre tanınıyor, ancak bu süre ikna gerçekleşme
diği sürece uzayıp gidiyordu.

Böylelikle artık, değer yargılarında ve ahlak anlayışın
da kesin bir altüst oluştan söz edilebilinir. Devrimin 
ilk yıllarında kilise töreniyle evlenenler partiden ihraç 
ediliyorken; cinsel özgürlüğü “ komünist ahlak” a aykırı 
sayan, evlilik dışı çocuk doğuran anneyi, ahlaksız olarak 
nitelendiren, komsomollan (gençlik örgütleri) eşcinsel 
ilişkiler yaygınlaşıyor gerekçesiyle kapatan bir zihniyet 
söz konusudur artık. Aynı zihniyetin bir yüzü de “ analık 
sevinci”  kavramı ve “ analık madalyası”  (7 çocuğa bir 
madalya) dağıtımında ortaya çıkıyordu; Geriye dönüşe, 
kadının eve dönüşüne bir taç oturtulmuştu adeta.

Kruşçev’le başlayan “ destalinizasyon”  hareketinin pe
şi sıra gelen serbestleşmeler bir yönüyle kadınlara da 
değmiştir. Bunun en önemli ürünü kürtaj yasağının 20 
yıl sonra kalkmasıdır. 23 Kasım 1955’de çıkarılan kanun, 
her ne kadar sonuçta kadının bedensel özgürlüğüne 
önemli bir katkı getiriyorsa da, ideolojik bakımdan önce
ki dönemi aratmayan bir içeriğe sahipti. Bu yasada “ Sov
yet devletinin analığın teşviki ve çocukluğun korunması 
yönünde tedbirler”  hatırlatılırken, “ kadınların durmak 
bilmeyen bilinç ve kültürel gelişiminin ve ekonomik ha
yatın her alanında aktif katılımının sonucunda yasal kür
tajların yasaklanmasının çağımızda kabul edilemez bir 
tutum”  olduğu vurgulanıyordu;

Bugün hâlâ SSCB'de doğum kontrol imkanları yeter
siz ve kürtajlar kadın sağlığı açısından kötü koşullarda 
yapılıyor. Bugün Sovyet kadınının gerçeği şudur; Hem 
evde, hem işte çalışmak zorundadır. Ancak kadının ça
lıştığı alanlar erkeklerin tercih etmedikleri, analık sosyal 
fonksiyonunun sürdürüldüğü hemşirelik gibi, öğretmen
lik gibi meslekler veya hizmet ve ticaret sektörleridir. 
Buna karşılık partinin veya devletin yönetim kadroların
da kadın sayısı yok denecek kadar azdır. Hamile kadının 
1959’da yürürlüğe giren bir kanuna göre izinli olduğu 
sürede aldığı ücret ortalama ücret bazından hesaplan
maktadır. Bu kanunun belirleyici yanı ücretin azlığından 
ziyade konunun cinsiyetçi içeriğidir; Hamilelik süresin
ce normal ücretin altında bir ücretin verilmesi, kadınlık 
fonksiyonlarının kadına geri çevrilen bir silah haline 
getirilmesidir.

1934'de hem işçi hem anne olarak ilan edilen Sovyet 
kadını günümüzde yalnızca anne olması için devletten 
her türlü desteği görüyor. Gününün 4-S saatini harca
mak zorunda olduğu evişlerine daha çok zaman ayırabil
mek için part time işleri tercih etmesi isteniyor. Part 
time işlerde saat ücreti daha düşük. Erkek içinse ev, 
Antony Barnett’in de aktardığı gibi, 3 “ T”  demek. Ta- 
poçka (Terlik), Taçta (Sedir), Televisor (Televizyon).

Sonuç olarak; Sovyet kadını kendisinin karar verme
diği bir rejimin istikrarı için, erkekler tarafından alınan 
kararların uygulayıcısı hatta taşıyıcısı durumunda. Ekim 
Devrimi ona kendi kurtuluşu için maddi ve ideolojik 
imkanian sunmuştu. Sovyet kadını bu imkanların farkında 
mı? Yalnızca kendi çıkarları için, kendi konumunu de
ğiştirmek için, içinde yaşadığı cinsiyetçi sisteme karşı 
bir feminist hareket düşünüyor mu? Veya feminizmden 
ne anlıyor? “ Biz feminizmle ilgilenmiyoruz, şu günlerde 
biraz daha kadınsı olmak istiyoruz.”  Oysa ki, Sovyet 
kadını hâlâ birçok kapitalist ülke kadınından daha yakın 
kurtuluşa; bugün cinsel baskıya, erkek egemenliğine 
karşı bilinçli ve bağımsız mücadelesi kurtuluşu için tek 
koşuldur; belki de başka özgürlüklerin t>aşlangıcı olur bu.

ÖZDEN DİLBER

çökerttiği tanmsal üretimin eski yapısmm yerine yenisi oturtulamamışa. Özellikle hayvancılık 
çok büyük darbe yemiş, hayvan stoku 1928-1932 arasında yan yanya azalmıştı. 1928’de 
1913’e göre yüzde 37  oranında fazlalık gösteren hayvancılık ürünleri, 1933’de savaş öncesinin 
yüzde 65 ’i düzeyine düşmüştü. Tahıl üretimi de tanm alanlannm genişlemesine karşın 
1928’den 1932’ye yüzde 10 azalmıştı. 1930’larda tahıl dışsatımına da yönelinmesi, Sovyet 
halkının tüketim düzeyinin düşmesine yol açmıştı. Öte yandan kolektifleştirme köylerdeki el 
sanadannı da ortadan kaldırmışü.

Genel olarak bakıldığında zorunlu kolektifleştirme tanm sektörünün çökmesine ve verimliliğin 
düşmesine yol açmıştır. NEP döneminin tanmsal ekonomik önlemlerle dolaylı olarak yönetme 
yöntemi yerini, devletin tanmsal üretim ve dağmm sürecini doğrudan örgütlemesine bırakmıştı 
Tanmsal üretim idari karar ve düzenlemelerle yönlendiriliyordu. Bu nedenle mevcut üretimi 
sürdürebilmek büyük bir idari çaba ve geniş bir örgütlenmeyi zorunlu kılıyordu. Köylüler 
tarafindan bu uygulamalara karşı gösterilen pasif direniş ise, yeni idari kararlann alınmasını 
ve mevcut yönetim örgütü ile polisiye önlemlerin güçlendirilmesi sonucunu veriyor, bu da 
üretim maliyetinin yanı sıra toplumsal maliyetin de artmasına yol açıyordu.

Öte yandan sanayileşmeye hız verilmiş olması, yönetimin kolhozlar üzerinde ürün teslimat 
miktarlannı arttırmak amacıyla baskısını sürdürmesine yol açıyor, bu durumda 1920’lerin 
gündeminde yer alan devlet ile özel tanm işletmeleri arasındaki gerginliğin yerini giderek 
devlet ile kolhozlar arasındaki gerginlik alıyordu.

Çok yaygın baskı uygulanması ve zoralım yöntemi sayesinde 1932’de kentsel nüfusun tahıl 
gereksinimini karşılamak ve bir miktar dışsatım yapmak mümkün olmuştu. Ama bunun 
sonucu olarak 1932-33 kışında SSCB’nin geniş bölgelerinde o güne dek görülmemiş bir açlık 
yaşandı. Özellikle tahıl üretim merkezlerinde kitlesel ölümler görüldü. Yiyecek peşinde koşan 
köylülerin kentlere göçmesi, köylerin boşalması ve işgücü açığının ortaya çıkmasına neden 
oldu. Bu durumda pek çok bölgede zorunlu çalışma uygulamasına geçildi ve şiddetli disiplin 
kurallan kondu. Böylece tüm tanm kesimi adeta sıkıyönetim altına alınmış oldu.

Sovyet tanmının 1928’in değerlerine ulaşması bütün tedbirlere karşın ancak 10 yıl sonra 
mümkün olabilecektir. Halbuki aynı dönemde nüfus artmış, hızlanan sanayileşme nedeniyle 
yiyecek ve hammadde gereksinimi son derece artmıştı. Tanmsal ürün fazlasının düşüklüğü, 
Sovyet yönetimini uzun yıllar zoralım yöntemleri uygulamaya itmiş, bu ise tanm sektöründe 
bir duraklamaya yol açmıştı. Zorunlu kolektifleştirme sosyalist biçimlere dönüşebilme 
potansiyelini taşıyan kooperatif tanmını çökerttiği gibi, sonradan da görüleceği gibi köylülüğün 
bireyci ve mülkiyetçi eğilimini de ortadan kaldıramamıştı. Geniş toplum kesimlerinin baskı 
altına alınmasını gerektiren bu politika, ülke içi politik atmosferi de zehirlemiş, parti ve 
devlet örgütünün her çeşit toplumsal ve siyasal muhalefete karşı terör uygulamasının yollanm 
açmıştı.

Sanayileşme ve Sonuçları

1929’un ikinci yansında Sovyet yönetimi o güne kadar uygulanan dengeli gelişme 
politikasından vazgeçti. Ağır sanayiin ekonominin tümü gözününde tutularak geliştirilmesi 
politikasının yerine, seçilmiş bazı sanayi dallannda yoğunlaşacak daha hızlı bir gelişme 
stratejisi saptandı. Ağır sanayiin temel alanlanna yönelik güçlü bir atılımla ülkenin geri 
kalmışlıktan ileriye doğru hızlı bir sıçrama yapması öngörülüyordu. Bu NEP ile uyuşmayan ve
1. Beş Yıllık Plan’ın (1928-1932) çerçevesini aşan bir stratejiydi. Temmuz ve Ağustos 1929’da 
Merkez Komitesi bu sanayi dallannda puan hedeflerini önemli ölçülerde yükseltti. “Beş yıllık 
planın hedeflerine dört yılda ulaşmak” slogan olarak benimsendi. 1929-30’un hedefleri yüzde 
50 arttınlırken yatınmlar özellikle üretim araçları sanayiine kaydınidı. Merkez Komitesi ham 
demir üretim hedefini 10 milyon tondan 17 milyon tona, traktör üretim hedefini 55 binden 
170 bine, motorlu araç üretim hedefini 100 binden 200 bine yükseltti.

Böyle bir atılım emeğin ve tekniğin en verimli biçimde kullanılmasını gerektiriyordu. Bu 
amaçla ve “sosyalist yanşma” aracılığıyla işçi sınıfı harekete geçirilmeye çalışıldı. Ne var ki 
“sosyalist yanşma” İç Savaş döneminde görülen “subbotnik” hareketinden, katılmanın hemen 
hemen zorunlu olması noktasında aynlıyor ve bu yolla çalışma normlannm yükseltilmesi 
işçiler arasında direnişle karşılanıyordu. Öte yandan plan hedeflerinin hiçbir ekonomik kritere 
bağlı olmaksızın yükseltilmesi, ekonominin genel yönetiminde para-mal ilişkilerinin arka plana 
atılmasına ve idari yöntemlerin yaygınlık kazanmasına yol açmaktaydı. Devlet sanayi alanında 
üretim, dağıtım ve değişim üzerinde tam bir denetim ve karar tekeli kurmak durumunda 
kaldı. Sanayinin yönetimi sektörlere göre yeniden örgütlendi ve yöneticilerin işletmeler 
üzerindeki yetkileri pekiştirildi.

Bu kısa dönem içinde Sovyet ekonomisinde çok önemli değişikUkler oldu. Sanayi ekonominin 
önde gelen sektörü haline geldiği gibi, sanayi üretimi içinde üretim araçlan sektörünün payı 
da 1928’deki yüzde 39.5’Uk orandan yüzde 53.4’e çıktı. 1928-1932 arasında 1500’den fazla 
büyük sanayi işletmesi devreye girmiş, pek çok sanayi ürününde ülke kendine yeter hale 
gelmişti. Ancak bu sanayi dengesiz bazı gelişmeleri de içeriyordu. Tek tek üretim daflan



arasında farklı gelişme düzeyleri söz konusuydu. Öte yandan Merkez Komitesi’nin 17 milyon 
tona çıkardığı ham demir üretim hedefi 6.2 milyon ton olarak gerçekleşmiş, kömürde de 
hedeflenen miktara ulaşılamamıştı. Bazı dallarda ise artış bir yana, mutlak üretim düşüşleri de 
gözlemlenmişti. Özellikle hafif sanayi dallannda hedeflerin çok altında kalınmış, işgücünün 
verimliliğinde artış umulanın altında kalmıştı.

Sovyerier Birliği’nde kısa bir sûre içinde yeni ve modem bir sanayi yerden biter gibi ortaya
çıkmıştı. Sovyet yönetimi 1. Beş Yıllık Plan döneminde kumlan bu yeni fabrika ve işletmeleri
“sosyahzmin ekonomik temeli” olarak değerlendiriyordu. Özel sermayenin toplam sanayi
üretiminde yalnızca yüzde 0.5’lik bir paya sahip olması Sovyetler Birliği’nde kapitalizm ile 
sosyahzm arasındaki tarihi mücadelenin sosyalizmin kesin zaferi ile sonuçlandığının kanıtı 
olarak görülüyordu. Ocak 1933’de yapılan Merkez Komitesi ve Merkez Denetleme Komisyonu 
ortak toplantısında “kırda ve kentte kapitalist unsurların yenilgiye uğratıldığı, sosyalizmin 
temellerinin kumiduğu ve SSCB’deki zaferinin sağlandığı” ilan edildi. Aynı toplantıya Stalin’in 
sunduğu raporda da “sosyalizmin ekonominin bütün alanlarında zafere ulaştığı ve insanın 
insan tarafından sömürüsünün ortadan kaldırıldığı” bildiriliyordu.

Yeni Bir İşçi Sınıfı

Sovyetler Birliği’nde gerçekleştirilen hızh sanayileşme toplumsal yapıda da önemli 
değişikliklere yol açmıştı. Büyük kenderin sayısı amığı gibi, kentleşme oranında da önemli 
artışlar görüldü. 1928’de 8.5 milyon olan işçi sayısı 1932’de 18.7 milyona yükselmiş, sanayide 
çalışan işçi sayısı 8 milyonu bulmuş, işçiler arasındaki kadınların oranı yüzde 40 ’lara 
yaklaşmıştı.

Yeni işçi sınıfı esas olarak kolektifleştirme bölgelerinden gelen köylülerden oluşuyordu. Hızlı 
sanayileşmenin doğurduğu işgücü talebi işsizliği ortadan kaldırmış, Sovyet yönetimi köylülerin 
kolhozlan terkederek işçi olarak çalışmak üzere kentlere gelmelerini teşvik etmek dummunda 
kalmıştı. Ancak köylerden kendere akan bu işgücü yeni kumlan sanayiin isterlerine cevap 
verebilecek beceriye sahip bulunmuyordu. Öte yandan köylülüğün çalışma ve yaşam 
koşullanndan fabrika işçiliğine doğmdan geçiş, işyerlerinde çahşma disiplini yönünden önemli 
sorunlara yol açıyor, buna bir de kentlerdeki kötü barınma ve beslenme koşullan eklenince, 
işçilerin daha iyi koşullar için sürekli iş ve kent değiştirdikleri gözleniyordu. Buna engel 
olmak ve işletmelerde istikrarlı bir çalışma yaşamı sağlamak için 1931’de bir ücret reformu 
yapıldı ve işçi ücretleri arasında büyük bir farklılaşma yaratıldı. Böylece vasıflı işçilerin 

7 ^ 9

1932 sonunda I. Beş Yıllık Plan başarıya ulaşmış 
görünüyordu. Bazı alanlarda saptanmış aşın hedeflere 
ulaşılamamış olmakla birlikte, gerek tarımın 
kolektifleştirilmesi ve mekanizasyonunda, gerekse 
sanayide bir atılım gerçekleştirilmişti. Bunun ışığında, 
Stalin Ocak 1933’te Merkez Komitesi’nde ve daha 
sonra ertesi yıl yapılan XVII. Parti Kongresi'nde 
"sosyalizmin nihai zaferi"ni ilan etmişti. Plan 
hedeflerindeki aksamaların da II. Beş Yıllık Plan ile 
düzeltilebileceği umuluyordu. II. Beş Yıllık Plan 
(1933-37) öncelikle tüketim mallan üretimini arttırmayı, 
yaşam standardını yükseltmeyi ve tanm ile sanayiin 
modernizasyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Amaç 
Sovyetler Birliği'nin sanayi gelişimini hızlandırarak dış 
ülkelere bağımlılığını olabildiğince ortadan kaldırmaktı. 
Bu çerçevede özellikle tMİgesel planlamaya önem 
veriliyordu. Bir tjölgede çeşitli ekonomik sektörlerin 
planlı işbirliği yoluyla "sanayi kompleks"lerinin 
oluşturulması hedefleniyordu. Öte yandan 
kolektifleştirme geliştirilerek "köy proletaryası" ile 
"kent proletaryası" arasındaki farkın ortadan 
kaldırılması politikası sürdürülecekti. II. Beş Yıllık 
Plan'm hazırlıklan, tarım alanındaki bunalım ve Sovyet 
döneminin ikinci büyük açlık dönemine denk 
düşmekteydi. 1931-33 özellikle kolektifleştirmenin ileri 
düzeylere vardığı geniş bölgelerde görülen açlık, 
gerek parti gerekse ülke çapında önemli gerilimlere 
yol açmaktaydı Özellikle ulusal azınlıklar arasında 
huzursuzluklar elle tutulur bir nitelik kazanıyor, Stalin, 
"burjuva milliyetçiliği”  ile suçladığı Ukrayna, 
Ermenistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin 
yöneticilerine karşı harekete geçiyordu. Bu arada 
çeşitli kaynaklara göre 1932 sonunda karısının 
intiharının da etkisiyle bir zayıflık anında Politbüro'ya 
istifasını sunan Stalin’in bu isteği reddedildi.
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1930'lann başındaki hızlı sanayileşme sürecini teşvilc 
etmei< için başlatılan propaganda kampanyasından iki 

afiş. Bu dönemde Stalin, sanayileşmenin gereklerinden 
sözederken alabildiğine duygusal ve renkli bir dil 

kullanmaktan kaçınmıyordu: "Hayır, yoldaşlar... 
Sanayileşme hızını düşüremeyiz. Aksine olanaklarımız 

ve olasılıklarımız elverdiği ölçüde arttırmalıyız. Bu 
SSCB işçilerine ve köylülerine olan 

yükümlülüklerimizin bize emrettiği bir şeydir. Bu 
dünya proletaryasına olan yükümlülüğümüzün bize 

emrettiği bir şeydir. Hızı düşürmek geride kalmaktır; 
geride kalanlarsa yenilir. Yenilmek istemiyoruz. Hayır, 

istemiyoruz. Eski Rusya'nın tarihi sürekli yenilgilerle 
doludur. Moğol Hanları tarafından yenildi, Türk Peyleri 

tarafından yenildi, isveçli feodal lordlar tarafından 
yenildi, Litvanyalı ve Leh soylular tarafından yenildi, 
Anglo-Fransız kapitalistleri tarafından yenildi, Japon 
baronları tarafından yenildi- hep geriliği yüzünden. 

Askeri geriliği yüzünden, kültürel geriliği yüzünden, 
siyasal geriliği yüzünden, sınai geriliği yüzünden, 

tarımsal geriliği yüzünden. Onu yenmek kârlı olduğu 
için ve cezalandırılmadığı için yenildi. Devrim öncesi 
şairinin sözlerini hatırlayın: "Sen yoksul ve bereketli, 

güçlü ve çaresizsin, Rusya Ana."
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işletmelere bağlanması umulmaktaydı. Bunun dışında ağır sanayideki ücretler de diğer 
sektörlere oranla bir hayli yükseltildi. Bu uygulama sonucu bir süre sonra vasıflı işçilerin 
oluşturduğu küçük azmhkla işçilerin büyük kitlesi arasında yaşam koşullan bakımından 
önemli farklar oluşmaya başladı. Öte yandan ücrederin çalışma süresine göre değil de parça 
başına ödenmesi ve üretim normunu aşanlara artan oranlı prim ödenmesi gibi yöntemler de 
uygulamaya kondu. Bu uygulamanın amacı işgücünün verimliliğini arttırmaktı.

Rus işçi sınıfının devrimci geleneğinde kendiliğinden varolan “eşitlikçi” eğilimlere Sovyet 
yönetimi yoğun bir kampanya açtı. Bu kampanyada ücretler arasındaki farklılaşmanın 
azalmasının kapitalist ücret sisteminin bir ilkesi olduğu, sosyalist bölüşümün ise böyle bir 
farklılaşmayı gerektirdiği ileri sürüldü. Sovyet iktisatçılan ücretler alanında eşitlikçi eğiUmlere 
karşı mücadele etmenin ‘Yeni bir iş disiplini yaratma yolundaki sınıf mücadelesinin en 
ÖnemU görevlerinden biri olduğunu” savundular. “Sosyalist yanşma” işçiler arasında ücret 
farklılaşnrmasmm bir aracı olarak kullanıldı. Önde gelen başanlı işçiler ile diğerleri arasmdak 
ücret farkının 10 ile 20 misli arasında açıldığı durumlar ortaya çıktı. Bu durum işçi sınıfı 
içinde belli bir bölümenin ortaya çıkması sonucunu da veriyordu.

Ancak bir yandan ücretler arasında farklılaşma artarken, öte yandan gerçek ücretler azahyordt 
NEP döneminde sürekli bir araş gösteren gerçek işçi ücretleri 1931 ve 1932’de en düşük 
düzeyine indi. Sosyal güvenlik sistemlerinde de geriye dönüşler gerçekleştirildi.

Bu koşullar altında iş disiplinini sağlamak için sert tedbirler alma zorunluluğu duyuldu. İşletm 
yöneticilerinin yetkileri güçlendirilirken, işçilerin işyerlerini değiştirmelerini engelleyici 
düzenlemeler de yapıldı. Nihayet 1932’de ülke içi pasaport uygulamasına geçilerek işçilerin ve 
tüm çalışanlann yerleşme özgürlüğü ağır şekilde sınırlanmış oldu.

1929 ’daki Tarihsel Dönemeç

1929 sonbahannda parti içi muhalefet önemh bir politik güç olmaktan çıkmıştı. Bu tarihten 
sonraki muhalefet harekederi belli bir örgüte ve siyasal platforma sahip olmayan ve daha çol 
kişisel nitelik taşıyan hareketlerdi. Amk Marksizmin temel ilkeleri veya sorunlan gruplar arası 
tartışma konulan olarak ortaya çıkmayacak; varolan rejim, siyasal yapı, program ve ideoloji 
açısından uzun yıllar değişmeyecek bir biçim kazanacaktı.

Parti içi Sağ Muhalefet’in yenilgisi, bu grubun ortaya attığı sorunlann ortadan kalkması anlamın 
gelmiyordu. Tam tersine hızh kolektifleştirme ve sanayileşme, tam da “sağ”ın ortaya 
çıkmasından korktuğu sonuçlar doğurmuştu. Bu durum, daha önce Sağ Muhalefet’le ilişkisi 
bulunmayan pek çok partilinin, bu arada Stalin’in destekçilerinin de zaman zaman muhalefete 
yönelmelerine yol açmıştır. Öte yandan Sovyetler Birliği’nin ağırlaşan sonmlan karşısında 
kolektifleştirme ve sanayileşme hızının düşürülmesinde odaklanan bu muhalefet girişimleri, 
Stalin’in yönetiminin giderek kişiselleşmesine yönelik bir tepkiyi de yansıtıyordu.

1929 ve 1930’lann ilk yıllan, sonralan sık sık görülmeye başlanacak olan toplu “siyasal 
davalann” açılmaya başlandığı dönem oldu. Bu yıllarda açılan davalar, 1934-38  
dönemindekilerden farklı olarak, ilk planda komünist olmayan uzmanlara yönelikti. 1930’da 
başta ünlü iktisatçı ve I. Beş Yıllık Planın hazırlayıcılanndan Kondratiyev olmak üzere bir 
grup iktisatçı “Köylü Partisi” üyesi olmakla suçlanarak tutuklanıyor, aynı yılın sonlannda 
“Sanayi Partisi” davasında “Sovyet ekonomisini baltalamak. Beyaz Ruslar ve Fransız 
hükümetiyle işbirliği yapmak” suçuyla beş ünlü bilim adamı mahkûm ediliyordu. 1931 
başında planlama örgütünde çalışan Menşevik kökenli uzmanlara karşı Menşevik Parti’yi 
yeniden örgütlemeye çalışmak iddiasıyla dava açılıyordu. 1930 sonunda parti içi gerginlikler 
yeniden ortaya çıktı ve iki Merkez Komite üyesinin “parti düşmanı sol-sağ blok” oluşturmaya 
çalıştıklan gerekçesiyle suçlanmalannm ardından, Rikov başbakanlık ve Politbüro üyeliği 
görevlerini yitirdi.

1932’de Moskova örgütünün eski sağ kanat yöneticilerinden Riyutin’in StaUn’i görevden 
düşürmek için yaptığı öıgütlenme girişimi. Sağ Muhalefet’ten pek çok kişinin tutuklanması, bu 
arada Zinovyev ve Kamenev’in ikinci kez partiden atılmasıyla sonuçlandı. Riyutin, Politbûro’nuı 
muhalefeti sayesinde idam cezasından kurtulacak, Zinovyev ve Kamenev ise yaklaşık altı ay 
sonra bir kez daha “günah” çıkardıktan sonra yeniden partiye, alınacaklardı.

I

Siyasal ve ekonomik bunalım, 1933’de bu iki alanda da değişikliklere gidilmesine yol açtı. 
Önce yaygın açlığı önlemek amacıyla bir yandan ihracattan vazgeçilerek tahıl stoku halka 
dağıtılırken,, öte yandan yurtdışmdan tahıl alımı yoluna başvuruluyordu. Tüm parti aygıtı 
açhkla savaşmakla görevlendirildi ve köylülere yönelik bir iyiniyet kampanyası başlatıldı. Stalir 
Şubat’ta yaptığı bir konuşma ile “partinin yakın hedefinin kolhoz köylülerini varlıklı hale 
getirmek” olduğunu söyledi. Bu görüşlere uygun olarak alınan kararlarla da kolhoz 
topraklannm bir bölümü köylülerin kişisel tasarrufuna bırakılırken, kolhoz ürenlerinin 
satışından elde edilecek kânn köylülere dağıtılması kararlaştınidı. Buna ek olarak kolhozlar 
tanm alanındaki devlet işletmeleri olan sovhozlara tercih edildi ve pek çok devlet işletmesi 
dağıtılarak topraklan kolhozlara tahsis edildi. Ne var ki aynı konuşmasında Stalin, kolhozlann 
bazı durumlarda yönetim için özel köylü işletmelerinden daha tehUkeli olabileceğini de ileri 
sürmüştü. Stalin’e göre köylülerin kolhozlar içinde toplanmış olmalan, örgüdü olmalan



anlamına gelmekte ve ortak bir tavır içine girmeleri durumunda daha etkili olmalan olanağını 
sağlamaktaydı. Bu nedenle, 1933 içinde kolhozlarda siyasal birimlerin kurulması ve parti 
denetiminin güçlendirilmesine karar verildi. Başka bir deyişle, ekonomik alandaki yumuşama, 
siyasal bakımdan daha sıkı bir denetimin oluşturulmasıyla dengelenmek isteniyordu.

A>tii dönemde parti içinde de yönetimin gücünü pekiştiren girişimler başlatıldı. “Parti içi 
demir disiplinin sağlanması ve parti saflannın güvenilmez ve sağlıksız unsurlardan 
temizlenmesi” amacıyla “temizlik” yöntemi bir kez daha gündeme geliyordu. Bu kez uygulama, 
1929’dakinden çok daha geniş ve kökten olacak ve 1936’ya kadar sürecek ve bu süre içinde 
partinin üye ve aday üye sayısı 3.5 milyondan 2 milyonun altına inecektir. 1933’de partiden 
atılanlar arasında İşçi Muhalefeti'nin son aktif önderleri Şliyapnikov ve Medvedev’de yer 
alıyordu. Temizliğin başlıca hedeflerinden biri de ulusal azmlıklann komünist kadrolan olacak, 
özellikle Ukrayna’da pek çok yönetici görevden alınacak ve partiden kitle halinde ihraçlar 
görülecekti.

1934 XVII. Parti Kongresi’nde Stalin parti içinde birliğin her zamankinden sıkı ve tartışılmaz - 
olduğunu ilan etti. Konuşmasında “kongredeki tartışmalann parti liderleri arasında tam bir 
görüş birliğinin varolduğunu” ortaya koyduğunu söyleyen Stalin, Merkez Komitesi raporuna 
hiçbir itirazın yapılmadığını belirterek bunun “parti saflannda olağanüstü bir ideolojik-politik 
ve örgütsel dayanışmanın göstergesi” olduğunu bildiriyordu. Ne var ki bu “birlik içinde” 
olduğu söylenen partinin XVII. Kongresi’ne katılan delegelerin yansından fazlası bir sonraki 
Kongre’ye kadar geçecek 5 yıl içinde “temizliğin” kurbanı olacaktır.

XVII. Kongre’nin dikkati çeken yanı, Zinovyev, Kamenev, Buharin ve Preobrajenskiy dahil 
Troçki dışında- hemen tüm muhalefet önderlerinin Kongre’de hazır bulunmasıydı. Bir tür 
“birlik gösterisi” olan bu durum, Stalin’in konuşmasında “Troçkizm”e saldınrken, Kongre’ye 
kanlan eski muhaliflerine değinmemesinde de kendini gösteriyordu. Kongre’deki konuşmasına 
kendini suçlayarak başlayan Buharin ise yaklaşan “savaş tehlikesi” konusunda parlak bir 
değerlendirme yapıyordu. Konuşmasının ilginç bir yönü de “partinin ruh ve iradesinin”
Stalin’de “yeniden doğduğunu” ileri sürmesi ve Stalin’i “partinin teorik ve pratik konulardaki 
önderleri ve beyni” olarak nitelemesiydi.

XVII. Kongre sonunda Merkez Komitesi'nin üye bileşiminde önemli değişiklikler oldu. 1930  
Kongresi’nde Sağ Muhalefet’in tasfiyesinin söz konusu olmasına rağmen Merkez Komitesi’de 
yeniden seçilemeyen üye sayısı yalnızca altı iken, bu kez 71 üyeden 13’ü Merkez Komite 
dışında kaldı. 1930’da Merkez Komitesi’ne  aday üye olanların ise yansı bu konumlannı 
yitiriyorlardı. Merkez Komitesi’ne girenler arasında isimleri daha sonraları sık sık duyulacak 
olan Beria, Jdanov, Kruşçev ve Yezov da vardı. Kongre, parti disiplinini güçlendirmeye 
yönelik düzenlemeler yapmakla birlikte. Merkez Komitesi’nin konumunu Genel Sekreterliğe karşı 
koruyan bir tüzük değişikliğini de gerçekleştirdi. Yine aynı Kongre’de bir Merkez Komite 
üyesinin görevden alınabilmesinin ancak Merkez Komitesi ve Merkez Denetim Komisyonu ortak 
toplantısının 2 /3 ’ünün onaylanyla mümkün olabileceği kararlaştınhyordu, ama geçmişte olduğu 
gibi, gelecekte de bu kural pratik bir değer taşımayacaktı. Bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, XVII. Kongre parti içinde Stalin’in denetiminin sürdüğü, ancak partinin 
henüz tümüyle Genel Sekretere teslim olmadığı bir dönemi yansıtıyordu.

1934 Kongresi’nden sonra Politbüro içinde bir bölünme ortaya çıktığı söylenir. Buna göre 
Leningrad parti sekreteri Kirov’un başını çektiği bir “yumuşak” grup ile Stalin, Molotov ve 
Kaganoviç’in oluşturduğu “katı” grup arasındaki denge 1934 başlannda “liberal”lerin lehinde 
geUşmişü. XVII. Kongre’de Stalin’den daha fazla oy alan ve parti hiyerarşisinde StaUn’den 
sonra ikinci adam sayılan Kirov 1934’de ekonomik ve siyasal alanda göreli bir yumuşamanın 
destekleyicisi olmuştu.
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Kirov’un Öldürülmesi ve “Büyük Temizlik”

I Aralık 1934’de Leningrad Parti Sekreteri, Politbüro, Örgütlenme Bürosu ve Sekretarya üyesi 
Kirov öldürüldü. 1956’da 20. Parti Kongresi’nde Kruşçev taraftndan yapılan konuşmada 
“açıklanamayan ve bilinemeyen pek çok gizli yönü” olduğu söylenen bu olay, Sovyeder 
Birliği’nde önemli bir dönüm noktasını oluşturdu. Zincirleme tutuklamalara ve 1936-38’de 
zirveye çıkarak milyonlarca kişinin ölümüne yol açan “büyük temizlik” için Stalin’e fırsat 
veren bu cinayetten tek kazançlı çıkan kişi yine Stalin olacaktı.

Daha Kirov’un öldürüldüğü gün Stalin, bir emirname yayınlayarak tek başına harekete geçti. 
Buna göre, “teröristlere karşı yürütülmekte olan mahkemeler hızlandınlacak, daha önce 
verilmiş olan ve yeni verilecek idam kararlan geciktirilmeksizin İçişleri Komiserliği tarafından 
infaz edilecek”ti. Resmî açıklamaya göre Kirov, “Birleşik Merkez” adlı ve ülke dışından 
yönetilen bir örgüt tarafından öldürülmüştü. Aynı örgüt Stalin dahil birçok Politbüro üyesini 
daha öldürmeyi planlamaktaydı ve Kirov’un öldürülmesi bir dizi terörist eylemin yalnızca bir 
ilk adımıydı. Suikastla ilgisi kurulan ilk hedefler Zinovyev ve Kamenev’di. Hapse mahkûm 
edilen bu iki eski muhalifin yanı sıra, pek çok partili de İçişleri Komiserliği’nin (NKVD) 
karânyla beş yıla varan sürgün cezalanna çarptınidılar. Merkez Komitesi’nin  yayınladığı 
“geçmişten ve yoldaş Kirov’un öldürülmesinden ders ahnması gerektiğini” bildiren genelge



Sosyalizm

Zamanında Dada'dan esinlenmiş olan John Heartfield 
sosyalist bir perspektif ile öncü bir sanat pratiğini 

birarada götürmekte en kararlı ressam ve 
grafikerlerden biriydi. 1929’da yaptığı yandaki 

Sovyetler Birliği’ni Koruyun afişi, dönemin ilerici 
kesimlerinin çoğunun Sovyetler’le ilgili duyarlıklarının 

sadık bir ifadesi sayılabilir. Eleştirileri olduğunda bile 
bunu açıkça dile getirmemeyi tercih edebiliyorlardı. 

1926-27'yle birlikte başlayan tasfiyeler, bu mutabakatta 
ufak tefek çatlaklar açmaya başlamıştı. 1936 

Anayasası ve onu izleyen seçimler, anti-faşist, liberal 
hükümetlere olduğu kadar, Avrupa’nın bu ilerici 

kamuoyuna da verilmiş bir mesaj niteliğindeydi (üstte).

doğrudan eski muhalifleri hedef alıyordu. Önlemler ilk bakışta birkaç bin komüniste yönelik 
görünmekle birlikte, aslında herkes için tehlike oluşturuyordu. Yalnızca Leningrad’da binlerce 
partili hapse atılmıştı.

1935’in ilk aylannda Kirov’un öldürülmesi ile patlak veren devlet terörü durulmuş 
görünüyordu. Ne var ki, aynı yılın Mayıs’ında Stalin başkanlığında, Jdanov, Yezhov ve SSCB 
Başsavcısı Vişinskiy’den oluşan özel bir Güvenlik Komitesi’nin kurulmuş olması, parti içinde 
sürdürülen “temizliğin” ötesinde çok sert önlem ve uygulamalann beklenmesi gerektiğini belli 
etmekteydi. Bu hazırlık döneminin ürünleri 1936’nın ikinci yansından itibaren giderek zirvey 
tırmanan bir devlet terörü halinde kendini gösterecekti.

1936  Anayasası: Tek Ülkede Sosyalizmin Hukuksal Çerçevesi

Şubat 1935’deki Sovyetler Kongresi’nde yeni bir anayasa yapılması için alınan karar, Buharin 
ve Radek’in hazırladığı tasannm Aralık 1936’da oylanmasıyla sonuçlandı. VIIL Olağanüstü 
Sovyetler Kongresinde yaptığı konuşmada, yeni anayasayı 1924 Anayasası ile karşılaştıran 
Stalin, işçi sınıh, köyllülük ve aydınlar arasındaki toplumsal sınır çizgisinin silindiğini, 
ekonomik çelişkilerin yokolduğunu, dolayısıyla siyasal çelişkilerin de silindiğini dile getirerek, 
“sovyet toplumumuz(un)...sosyalizmi gerçekleştirdi(ğini), sosyalist düzeni yarattı(ğını), yani başi 
terimlerle, Marksistlerin komünizmin birinci evresi ya da alt evresi dedikleri şeye ulaştı(ğını) 
ilan etti. 1936 Anayasası ile Sovyetler Birliğinin toplumsal, iktisadi ve siyasal düzeni hukuks 
bir çerçeve içinde de sosyalizm olarak tanımlandı ve ilan edildi. Stalin’in “dünyanın en 
demokratik anayasası diye nitelediği bu Anayasanın hazırlanması oldukça çelişkili bir süreç 
içinde cereyan etmişti. Muhalefetin neredeyse tamamen tasfiye edilmiş ya da sindirilmiş 
olduğu partide Anayasa geniş bir tartışmaya açılmıştı. Diğer yandan Anayasanın ilanını parti 
içindeki tasfiyelerin belkide en dramatik anını oluşturan Moskova mahkemeleri izledi.

Stalin’in “dünyanın en demokratik anayasası” diye nitelediği bu anayasanın, dış dünyaya ve 
özelhkle Batı’ya yönelik önemli bir propaganda değeri vardı. SSCB 1934’te Millerier 
Cemiyeti’ne girmiş, Komintem’in 1935’teki VII. Kongresi’nde “halk cepheleri” taktiği ilan 
edilmiş, liberal demokrasileri öven kararlar alınmıştı. Sovyetler yönetimi faşizm ve yaklaşan 
savaş tehdidi karşısında Batı ile yeni bir ilişki kurma tarzı keşfetmenin yollannı anyordu.

Böylelikle, 1924’ten başlayarak Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin kuruluşunun imkânlan ve 
yollan üzerinde sürmekte olan tartışma resmi düzeyde sona erdirilmiş oluyordu. Ancak, 
Sovyetler Birliği’nde 1936’dan sonra devlete karşı bir suç halini almaksızın sürdürülemeyecek 
olan tartışmalar uluslararası sosyalist hareketin gündeminden eksilmedi. Bazılan için 1936 
Anayasasının çerçevesini çizdiği düzen sosyalizmin prototipini oluştururken, bir başka kesime 
göre sosyalizmin gerçekten kurulabilmesi için aşılması gereken bir yapıyı oluşturuyordu. II. 
Dünya Savaşı hızla yaklaşırken Sovyetler Birliği, savaşta takınacağı ve sosyalistlerin kendisine 
karşı takınıcaklan tavır dolayısıyla dünya sosyalizminin gündemine bir kere daha yerleşmek üzerey
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Geçiş Dönem inde " İk t is a d i  
O lm a y a n "

N  i KOLAY I. BUHARİN

Buharin’in 1 9 2 0  yılında Geçiş Döneminin iktisadı 
adlı k itabından bir bölüm . S ö z k o n u su  kitap 

Buharin’in en  “ s o l”  d ö n em in d ek i gö rü şlerin in  bir 
ifadesidir.

Kuşkusuz, tarihte şiddetin ve zorun rolü olağanüstü 
ölçekte olmuştur. Bu, şiddeti tarihin başı ve sonu olarak 
değerlendiren teoriler için son derecede münbit bir top
rak oluşturur. Diğer yandan, ampirik fenomenleri, açık
lama talep eden inatçı olguları görmezlikten gelmekle 
yetinen, bir dizi teori de, şiddeti reddetme temeli üzeri
ne kuruluyor. Tarihte büyük bir rol oynamış bir gerçekli
ği Marksizm "düşünerek yok edemez". İlk birikim döne
minde köylülerin ortak topraklarına el konulması, eski 
Mısır’da kölelerin angarya emeği, sömürge savaşları, 
emperyalizm, proletaryanın komünist devrimi, Sovyet 
Cumhuriyeti'nin işçi orduları- rastgele biraraya getiril
miş bütün bu fenomenler, zorlamanın örnekleri değil 
midir? Elbette. Kaba araştırmacı, hepsini aynı kategori
ye sokarak huzur bulur. Diyalektik yöntemi benimseyen 
ise, bütün biçimleri tarihsel bağlamları İçinde, bütünlük
le ilişkilendirerek ve kimi zaman aslının tam tersi olan 
ayırdedlci özelliklerini ve işlevsel önemini iıellrterek in
celemeli. Toplumsal şiddet ve zorlamanın (ve şimdi yal
nız bunlarla İlgileniyoruz) iktisatla iki yönlü bir ilişkisi 
vardır. Zorlama öncelikle İktisadın bir işlevidir ama ikin
cil olarak, o da iktisadi hayatı etkiler. Bu ikincil rolünde 
etkisi iki yönden birinde işleyebilir; Ya nesnel olarak 
gelişmekte olan iktisadi ilişkiler doğrultusunda hareket 
edebilir kİ, bu takdirde acil bir toplumsal ihtiyacı tatmin 
edecek, iktisadi gelişmeye İvme kazandıracak ve bu 
ivmenin ilerici biçimi olarak görünecektir. Ya da bu 
gelişme ile çelişebilir kİ, bu takdirde de kalkınmayı ya
vaşlatacak, onun üzerinden bir "pragna”  etkisi göstere
cek ve genel bir kural olarak yerini başka bir zorlama 
biçimine bıkrakmak durumunda kalacaktır. (...)

Bir üretim yapısının yerini bir başkasına bırakmakta 
olduğu geçiş döneminde, bu geçişin et>eliğinl devrimci 
şiddet yapar. Bu devrimci şiddet, toplumun gelişmesi
nin önündeki engelleri, yani geçmişte karşı devrimci 
bir faktör haline gelmiş olan "yoğunlaşmış şiddet” !, 
eski devleti ve eski üretim ilişkileri modelini yolcetmek 
zorundadır. Diğer yandan devrimci şiddet, yeni bir "yo 
ğunlaşmış şiddet” , toplumun iktisadi yapısını değiştire
rek iktisadi hayatının altüst olmasının aracı olacak yeni 
sınıfın devletini yaratarak yeni üretim ilişkilerinin oluş
masına aktif olarak katkıda bulunmalıdır. (...)

Geçiş döneminde analiz sınıfın türdeş (homojen) ol
duğu öncülüyle sınırlandmimamalı. Kapitalist mekaniz
manın işleyişinin soyut yasaları incelenirken, sınıfların 
İçindeki moleküler hareketlerin ve "gerçek yığınlar” ın 
içindeki yarışmaların üzerinde durmanın pek fazla bir 
anlamı yoktu. (...) “ Saf kapitalizm” in soyut ve teorik 
incelemesi İçin son derecede uygun olan bu bakışı, 
geçiş döneminin akışkan biçimlerinin ve temel dinami
ğinin analizine aktarmak büyük bir metodolojik hata 
olur. Yalnızca sınıflar arası ilişkilerin değil, sınıf içi ilişki
lerin de hesaba katılması gerekir. Hem sınıflar arası 
ilişkiler hem de sınıf içi ilişkiler son derecede değişken 
değerlerdir ve bu değişkenlik "k ritik  dönemlerde”  daha 
da önem kazanır. (...)

Proletarya iktidara bir sınıf olarak gelir. Ancak bu, 
sınıfın her üyesinin ideal bir ortalamayı temsil ettiği 
tutarlı bir bütün olarak varolduğu anlamına gelmiyor^ 
Proletarya öncüsü aktif olarak diğerlerini peşinden sü-
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rükler. Bu, önceden düşünülmüş hatlar doğrultusunda 
hareket eden bilinçli ve örgütlü bir niceliktir. İçgüdüsel 
olarak altüst oluştan yana olan, ancak hedeflerini açık 
seçik bir biçimde formüle edemeyen ve yöntemlerini 
net bir biçimde tesbit edemeyen küçük burjuvaziyi de 
yanında sürükler. Gelişme süreci içinde öncü ile bu 
diğer çok geniş katman arasında kesin bir ayrım çizgisi 
yoktur. Tersine, ileri kesime sürekli olarak yeni güçler 
katılır. Bu sınıfı sınıf yapan içsel kaynaşma sürecidir. 
Yandaşların oluşturduğu orta tabakanın da berisinde 
kayıtsızlar ve onun da berisinde çıkarcı diye anılanlar 
vardır. (...)

Demek ki, karşımızda işçi sınıfının çeşitli kategorilerinin 
"hayat tarzlan” ndan ve toplumsal bltinçliiiklerinden de 
oluşan oldukça “ alaca”  bir resim var. Kuşkusuz bu 
gruplar içinde kapitalizm tarafından tamamen yozlaştı
rılmış, güdüleri en dar, bencil ve ben-merkezci olanlar 
da vardır. Ama işçi sınıfının geniş katmanları bile kapita
list meta dünyasının damgasını taşır. Dolayısıyla, zorla
yıcı disiplin asla kaçınamayacağımız bir şeydir ve İç 
disiplin ne kadar gönülsüzse, yani proletaryanın belli 
bir kesim ya da grubu ne kadar az devrimcileştirilmişse, 
disiplinin zorlayıcı niteliği o kadar güçlü bir biçimde 
hissedilir. Devrimin partisi, komünist parti şeklinde ör
gütlenmiş olan proletaryanın öncüsü bile, kendi safla
rında böylesi zorlayıcı b ir özdisiplin kurar. Bu, öncünün 
çeşitli bileşkeleri tarafından çok az hissedilir, çünkü 
sözkonusu zorlayıcı disiplin onların en derin eğilimleri
ne denk düşer; ama yine de ortadadır. Ama başka bir 
güç tarafından yerleştirilmemiştir; herkesin herkes üze
rindeki bağlayıcı iradesinin ifadesidir. •

Lenin 'in  Vasiyetnam esi

L en in 'in  Aralık 1 9 2 2 'd e  se k re te r in e  d ikte ettirdiği 

ve toplu o ia ra k  "v a s iy e tn a m e ” diye bilinen 

n o tlard an .

Kongreye Mektup. Bu kongrede, siyasi yapımızda bir 
dizi değişiklikler yapılması için kuvvetle ısrar edeceğim.

En büyük önemi verdiğim düşüncelerden sîzlere bah
setmek istiyorum.

Listenin başına. Merkez Komitesi üye sayısının birkaç 
düzineye veya hatta yüze çıkarılmasını koyuyorum. Ka
nımca, bu reform yapılmazsa, olayların aksi çok yararı
mıza olmadığı takdirde (ve böyle olacağından emin ola
mayız) Merkez Komitemiz büyük bir tehlike içinde ola
caktır.

Bundan başka. Kongrenin, Devlet Planlama Komisyo- 
nu'nun kararlarını belirti koşullarda yasama gücüyle do
natmasını önermeyi düşünüyorum. Bu şekilde, TroçkI 
yoldaşın İstekleri karşılanmış olacaktır -belirli bir yere 
kadar ve belirli koşullarda.

İlk noktaya, yani MK üye sayısının artırılmasına gelir
sek, bunun; Mericez Komitesinin saygınlığını arttırmak, 
idari mekanizmamızı düzeltmeye yönelik kapsamlı bir 
iş yapmak MK’nIn küçük kesimleri arasındaki çatışmala
rın Parti'nin geleceği için aşırı bir önem kazanmasını 
önlemek için yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bana öyle geliyor kİ, Parti'miz, işçi sınıfından UK 
için 50-100 kişi istemek için her hakka sahiptir ve bunu 
yaparken sınıfın kaynaklarını uygunsuz bir şekilde kul
lanmış olmayacaktır.
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Böyle bir reform Parti'mizin İstikrarını büyüle ölçüde 
artıracak ve düşman devletlerin kuşatması altındaki mü
cadelesini kolaylaştıracaktır -ki, bu mücadelenin önü
müzdeki birkaç yıl içinde daha keskin bir hale gelebile
ceğini ve gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanırım 
boylesi bir tedbirle Parti’mizin. istikran bin misli daha 
artacaktır.

Lenin

23 Aralık 1922
M.V. tarafından not alındı

Notların devamı
24 Aralık 1922

Yukanda bahsettiğim Merkez Komitesi’nin istikran ile, 
bir bölünmeye karşı tedbirleri, alınabileceği yere kadar 
tedbirleri kastediyorum. Çünkü, Russkaya Mys/’daki be
yaz muhafız (galiba S.S. Oldenburg’du), Sovyet Rusya’
ya karşı beyaz muhafızların oyununda, ilk önce, Parti’- 
mizdeki bir lıölünmeye güvendiğinde ve ikinci olarak, 
bu bölünmeye yol açmak üzere Parti’mizdeki ciddi ayrı
lıklara güvendiği zaman elbette haklıydı.

Partimiz iki sınıfa dayanmaktadır ve bundan dolayı, 
bu iki sınıf arasında anlaşma olmazsa, istikrarsızlığı müm
kün ve yıkımı kaçınılmaz olacaktır. Öyle bir olayda şu 
veya bu tedbir ve iMff'mizin istikran hakkındaki tüm 
sözler yararsız olacaktır. Öyle bir durumda ne tür olursa 
olsun hiçbir tedbir bölünmeyi önleyemeyecektir. Fakat, 
bunun çok uzak bir gelecek ve hakkında konuşulmaya
cak kadar fazla olasılık dışı bir olay olduğunu ümit edi
yorum.

İstikrarı yakın gelecekteki bir bölünmeye karşı bir ga
ranti olarak düşünüyorum ve burada kişisel niteliklerle 
ilgili birkaç düşüncenin üzerinde durmak arzusundayım.

Bu bakış açısından, istikrar sorunundaki birincil et
kenlerin Stalln ve Troçki gibi M/C üyeleri olduğunu düşü
nüyorum. Sanırım aralarındaki ilişki bölünme tehlikesi
nin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu önlenebilir ve 
kanaatimce diğer şeylerin yanısıra, MK üye sayısını 50’ye 
ya da 100’e çıkarmak buna hizmet edecektir.

Stalin Yoldaş, Genel Sekreter olduğundan beri elinde 
sınırsız yetki toplamıştır ve bu yetkiyi her zaman yeterli 
dikkatle kullanabileceğinden emin değilim. Diğer yan
dan, Troçki Yoldaş, Haberleşme Halk Komiserliği soru
nunda MK’ya karşı mücadelesinin gösterdiği gibi, yal
nızca göze çarpıcı yeteneğinden dolayı temayüz etme
mektedir. Kişi olarak bugünkü MfC’daki belki de en yete
nekli insandır, fakat, kendine aşırı güven duymakta ve 
işin saf idari yanının fazlasıyla üstünde durmaktadır.

Bugünkü M/C'nin iki önde gelen önderinin bu nitelikle
ri farkında olunmadan bir bölünmeye yol açabilir ve 
Partimiz bunu önlemek için adım atmazsa bölünme bek
lenmedik bir şekilde gelebilir.

MK’nin diğer üyelerinin kişisel niteliklerinin başka bir 
değerlendirmesini yapmayacağım. Yalnızca hatırlatmak 
istiyorum ki, Zinovyev ve Kamenev’in Ekim dönemi ta- 
vırlan, tabii ki, tesadüf değildi; fakat bundan dolayı 
kişisel olarak suçlanamazlar, nasıl ki Troçki Bolşevik 
olmamasından dolayı suçlanamazsa.

Gene MK üyelerinden bahsederken, Buharin ve Pya- 
takov hakkında birkaç söz söylemek arzusundayım. On
lar, kanaatimce, en önde gelen kişilerdir (gençler ara
sında) ve haklarında şunu akılda bulundurmak gerekir: 
Buharin yalnızca Parti’nin en değerli ve başlıca teorls- 
yeni değildir; tüm Parti’nin haklı olarak en sevileni ola
rak kabul edilmektedir, fakat teorik görüşlerinin bütü
nüyle Marksist olarak kabul edilmesi ancak çekincelerle 
mümkündür, çünkü onda skolastik olan bir şey var (di
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yalektiği hiçbir zaman incelememiştir ve sanırım hiçbir 
zaman tamamıyla anlamamıştır).

25 Aralık. Pyatakov’a gelince, tartışılmayacak kadar 
seçkin bir irade ve seçkin yetenek sahibi bir insandır, 
fakat, önemli bir siyasal konuda idareye ve işin idari 
yanında güvenmeye fazlasıyla heveslidir.

Bu tespitlerin ikisi de elbette ki bugün için, bu önde 
gelen ve kendini adamış Parti işçilerinin bilgilerini artır
mak ve tek yanlılıklarını düzeltmek için bir fırsat bulmayı 
başaramamaları varsayımıyla yapılmıştır.

Lenin

25 Aralık 1922
M.V. tarafından not alındı.

24 Aralık, 1922 tarihli mektuba ek.

Stalin çok kabadır ve bu kusur, aramızda ve biz Komü
nistlerin aralarındaki ilişkilerde oldukça hoş görülse bi
le, bir Genel Sekreter’de hoş görülemez. Bu nedenledir 
ki, yoldaşların Stalin’ i o mevkiden uzaklaştırmak için 
bir yol düşünmelerini ve yerine, bir tek avantaja sahip 
olması dolayısıyla, yani daha hoşgörülü, daha sadık, 
daha nazik ve yoldaşlarına karşı daha düşünceli, daha 
az kaprisli, vb. olması dolayısıyla Stalin yoldaştan bütün 
diğer açılardan farklı olan bir kişiyi atamalannı öneriyo
rum. Bu durum gözardı edilebilecek bir aVrıntı olarak 
görülebilir. Fakat sanırım, bir bölünmeye karşı güvence 
sağlamak açısından ve Stalin’ le Troçki arasındaki ilişki 
hakkında yukanda yazdıklarım açısından bir aynntı de
ğildir, ya da tayin edici bir önem kazanabilecek bir 
ayrıntıdır. .

Lenin

L.F. tarafından not alındı.
4 Ocak 1923

26 Aralık 1922

MK üye sayısının 50'ye veya hatta 100’e çıkarılması, 
kanımca, iki veya hatta üç amaca hizmet edecektir: 
MK’da daha çok üye olursa, MK çalışmasında daha 
çok üye eğitilecektir ve dikkatsizlikten dolayı bir bölün
me tehlikesi azalacaktır. Birçok işçinin MK'ya katılması, 
işçilerin oldukça kötü olan idari mekanizmayı geliştir
melerine yardımcı olacaktır. Aslında bunu eski rejimden 
miras aldık, çünkü bu kadar kısa bir zamanda özelllikle 
savaş, açlık vb. koşuiiannda onu yeniden örgütlemek 
kesinlikle olanaksızdı. Bundan dolayı, idari mekanizma
mızın kusurlarına alay ve kötü niyetle işaret eden “ eleş- 
tlrlc iler” e, günümüzdeki devrim koşullannı hiç anlama- 
dıklan sakince söylenebilir. Mekanizmayı uygun bir bi
çimde 5 yıl içinde örgütlemek hepten olanaksızdır, özel
likle devrimimizin gerçekleştirildiği koşullarda. 5 yıl içinde 
işçilerin burjuvaziye karşı köylülere önderiik ettiği yeni 
tipte bir devlet yaratmış olmamız yeteriidir; ve bunun 
düşmanca bir uluslararası ortamda gerçekleşmesi kendi 
başına devasa bir kazanımdır. Fakat bunu bilmek hiçbir 
şekilde, gözümüzü aslında eski devlet makinesini Çar
dan ve burjuvaziden ele geçirdiğimiz ve şimdi barışın 
başlaması ve açlığa karşı asgari gerekliliklerin sağlan
masıyla biriikte, bütün çalışmamızı idari makineyi geliş
tirmeye yöneltmemiz gerçeğine kapattırmamalıdır.

MK üyesi olan birkaç düzine işçinin, devlet aygıtımızın 
kontrolü, geliştirilmesi ve yeniden biçimlendirilmesi işi
ni herkesten daha iyi yapacaklannı düşünüyorum. Baş
langıçta bu işlevin verildiği İşçi ve Köylü Müffettişliği 
işi yapmakta başanlı olamadı ve yalnızca, MK’nın veya 
bazı koşullaria bu işi yapan MK üyelerinin bir “ uzantısı”  
olarak kullanılabilir. Kanımca Merkez Komitesi’ne alına
cak işçiler tercihan Sovyet organlannda uzun zamandır 
hizmet vermekte olanlardan gelmemelidir. (Mektubu
mun bu kısmında işçiler sözü her yerde köylüleri de
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kapsamaktadır.) Çünkü o işçiler, mücadele edilmesi is
tenen dn yargılara ve geleneklere çoktan sahip olmuş
lardır.

MK’nın işçi sınıfından gelen üyeleri, esas olarak son
5 yılda Sovyet organlarına alınanlardan daha aşağı bir 
tabakadan olmalıdır; işçilerin ve köylülerin tabanına ya
kın insanlar olmalılar, fakat doğrudan veya dolaylı ola
rak sömürücüler kategorisinde olmamalılar. Sanırım 
MK’mn ve Siyasi Büro’nun bütün oturumlarına katıl
makla ve AffC'nın bütün belgelerini okumakla bu işçiler 
Sovyet sisteminin kendini adamış taraftarları olan bir 
ekip oluşturabilirler, birinci olarak MK’nın kendisine is
tikrar kazandırabilirler ve ikinci olarak devlet aygıtının 
yenilenmesinde ve geliştirilmesinde etkili bir şekilde 
çalışabilirler.

L.F. tarafından not edildi.
26 Aralık 1922

IV

27 Aralık 1922

Devlet Planlama Komisyonu’na yasama işlevleri veril
mesi.

Bu fikir Troçki yoldaş tarafından, galiba uzun bir za
man önce önerilmişti. O zaman bu fikrin karşısınday- 
dım, çünkü o takdirde yasama kurumlarımızın sistemin
de temel bir koordinasyon eksikliği olabileceğini düşü
nüyordum. Fakat konuyu yakından ele alınca özde sağ
lıklı bir fikir olduğunu gördüm. Şöyle ki; Devlet Planla
ma Komisyonu deneyimli kişilerin, uzmanların, bilim 
ve teknolojinin temsilcilerinin organı olarak işler hakkın
da yargıya varmak için aslında daha iyi bir konumda 
olmasına rağmen yasama kurumlarımızdan biraz ayrı 
durmaktadır.

Fakat, şimdiye kadar. Devlet Planlama Komisyonu’- 
nun devlete eleştirel olarak çözümlenmiş malzeme sağ
laması gerektiği ve devlet işleri hakkında devlet kurum- 
lannın karar vermesi gerektiği ilkesinden hareket ettik. 
Sanırım bugünkü durumda, devletin işleri olağan dışı 
karmaşık bir hale gelmişken, bazıları Devlet Planlama 
Komisyonu'nun üyelerinin uzman görüşlerini gerekti
ren ve bazıları gerektirmeyen sorunları tekrar tekrar 
çözmek gerekirken ve dahası. Devlet Planlama Komis
yonu'nun uzman görüşüne bazı noktalarda ihtiyaç du
yan fakat diğer noktalarda duymayan meseleleri çöz
mek için sanırım şimdi Devlet Planlama Komisyonu’nun 
iş yapabilirliğini arttırmak yönünde bir adım atmalıyız.

Bu adımı Devlet Planlama Komisyonu'nun kararları
nın Sovyet organlarında olağan işleyişle reddediieme- 
mesi, fakat yeniden ele alınmak üzere özel bir işleyiş 
gerektirmesi oiarak imgeliyorum. Örneğin, sorun özel 
bir direktif uyarınca yeniden ele alınmak için hazırlana
rak tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi’nin bir oturu
muna sunulmalı; bu direktif, Devlet Planlama Komisyo
nu kararının değiştirilmeye konu olup olmadığını incele
yen, özel kurallar çerçevesinde hazırlanmış bir yazıyı 
içermelidir. Son olarak. Devlet Planlama Komisyonu ka- 
rarlannm yeniden ele alınmasında özel zaman sınırlama
ları konulmalıdır vb.

Troçki yoldaşın isteklerine bu şekilde evet diyebilece
ğimizi düşünüyorum; fakat özellikle siyasi önderlerimiz
den birinin veya Yüksek Ekonomik Konsey Başkanı'nın, 
vb., Devlet Planlama Komisyonu Başkanı olması gerek
tiği anlamında değil. Sanırım bugün için kişisel sorun
lar, ilke sorunlarıyla sıkıca içiçe geçmiş dürümdalar. 
Sanırım Devlet Planlama Komisyonu Başkanı Krzhizha- 
novskiy yoldaşa ve vekili Piyatakov yoldaşa karşı şimdi 
yöneltilen saldırılar, ki bunlar İki ayrı yönden yapılıyor, 
şöyle ki, bir yandan aşırı ılımlılık, bağımsız yargıya var
ma eksikliği ve ilkesizlik suçlamaları duyuyoruz ve diğer 
yandan, incelmemişlik, hotzotçu yöntemler kullanmak, 
sağlam bilimsel bilgi eksikliği suçlamaları, -sanırım bu 
sâidınlar aşınya vardırılarak sorunun iki yanını (gösteri-
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yor) ve aslında bizim Devlet Planlama Komisyonu’nda, 
biri Krzhlzhanovskiy yoldaş ve öteki Piyatakov yoldaş 
tarafından temsil edilen- bu iki karakter tipinin ustaca 
bir birleşimine gerek duyduğumuz olgusunu gösteriyor. 

•
Devlet Planlama Komlsyonu'na bir yandan teknik ya 

da agronomik bilimsel bir eğitimden geçmiş teknoloji 
veya agronoml dalında onyıllarca pratik çalışma deneyi
mi olan birinin başkanlık etmesi gerektiğini düşünüyo
rum. Bu kişinin, başka Insanlann hizmetlerini işe koşma 
yeteneği ve deneyimi gibi çok yönetici nitelikleri olan

birisi olması gerektiğini düşünüyorum.

Lenin

M.V. tarafından not edildi.
27 Aralık 1922

Devlet Planlama Komisyonu kararlarının yasama nite
liği konusundaki mektubun devamı.

28 Aralık 1922

Devlet İşlerinin yönlendirilmesinde tayin edici etkiye 
sahip bazı yoldaşların idari yanı abarttıklannı farkettim; 
şüphesiz böyle birşey zamanında ve yerinde gereklidir, 
fakat işin bilimsel yanıyla, çok sayıdaki bulgunun kav
ranmasıyla, insanlara iş yaptırma yeteneğiyle, vb. karış
tırılmamalıdır.

Her devlet kurumunda, özellikle Devlet Planlama Ko
misyonu’nda bu İki niteliğin birleştirilmesi esastır; ve 
Krzhlzhanovskiy yoldaş bana Piyatakov yoldaşı komis
yona katmayı düşündüğünü ve onunla çalışmalar konu
sunda anlaşmak durumunda olduğunu söylediği, zaman, 
ben buna karşı çıkmayarak bir yandan şüphelerim ol
makla birlikte, diğer yandan da bazen, bu iki tip devlet 
adamının birleşimini bu şekilde sağlayacağımızı umdum. 
Bu umutların doğruluğunu görmek için şimdi beklemeli 
ve uzunca bir deneyimin ışığında konuyu ele almalıyız; 
fakat ilke olarak, tavırların ve tiplerin -İnsanların ve 
niteliklerin- böyle bir bileşiminin devlet kurumlarının 
doğru işlemesi için mutlaka gerekli olduğundan şüphe 
edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sanırım burada 
“ idareyi”  abartmak, herhangi birşeyl abartmak kadar 
zarar vericidir. İnsanların işini kontrol edebilmek için, 
bir devlet kurumunun başı yüksek derecede kişisel çeki
c ilik ve yeterince sağlam, bilimsel ve teknik bilgi sahibi 
olmalıdır. Bu kadarı temeldir. Bu olmadan işler doğru 
dürüst yapılamaz. Diğer yandan, yönetme yeteneği ol
ması ve konu hakkında değerli bir yardımcısı ya da 
yardımcıları olması gerekir. Bu iki niteliği kendisinde 
birleştiren bir kişi bulmak çok zordur ve çok da gerekli 
değildir.

L e n i n

L.F. tarafından not edildi.
28 Aralık 1922

VI

Devlet Planlama Komisyonu hakkındaki notların devamı.
29 Aralık 1922

Görünen odur ki, Devlet Planlama Komisyonu her 
bakımdan bir uzmanlar komisyonuna dönüşmektedir. 
Böyle bir kuruma, ancak çok deneyimli ve teknoloji 
alanında çok yönlü bilimsel eğitimden geçmiş bir kişi 
başkanlık edebilir. Yönetsel öge esas olarak tali kalmalı
dır. Devlet Planlama Komisyonu'nun belirli bir bağım
sızlığa ve özerkliğe sahip olması bu kurumun saygınlığı 
için gereklidir ve bu tek birşeye, çalışanlarının vicdanlı- 
lığına ve iktisadi ve toplumsal planımızı gerçekliğe dö
nüştürmek için gönülden arzulu olmalarına bağlıdır.

Bu son nitelik, elbette, şimdi nadir olarak bulunabil
mektedir, çünkü komisyonu doğal olarak oluşturan bi
lim adamlarının ezici çoğunluğu burjuva düşüncelerden 
ve burjuva ön yargılardan etkilenmişlerdir. Bu açıdan 
onların kontrolü. Komisyon başkanlığını oluşturabile
cek birkaç kişinin işi olmalıdır. Bunlar, burjuva bilim 
adamlarının iş süresince davamıza gösterecekleri bağlı
lığı günü gününe kontrol edecek ve burjuva önyargıları
nı terkederek, zamanla sosyalist bakış açısını edinmele
rini izleyecek komünistler olmalıdırlar. Bu iş, bilimsel 
kontrol ve saf idare ikiz hattıyla birlikte cumhuriyetimi
zin Devlet Planlama Komisyonu’nu yönetenlerin ideali 
olmalıdır.

Lenin
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AM. tarafından not alındı. 29 Aralık 1922

Devlet Planlama Komlsyonu’nun çalışmasını ayrı ayrı 
şlere bölmek rasyonel midir? Aksine, Komisyon Baş- 
canlığı tarafından düzenli olarak kontrol edilen ve görev 
İlanı içinde bir dizi sorunu çözebilecek bir uzmanlar 
jrubu kurmamız gerekmez mi? İkincisinin dalıa uygun 
olduğunu ve geçici ve acil görevlerin sayısını azaltma
nız gerektiğini düşünüyorum.

Lenin

N.V. tarafından not edildi.
!9 Aralık 1922

VII

•9 Aralık 1922

(MK üye sayısının arttırılması konusundaki bölüme ek.)

Üye sayısını arttırırken, M/C’nın aynı zamanda ve belki 
le esas olarak, hiç de iyi olmayan idari mekanizmamızın 
controlüne ve iyileştirilmesine dikkat etmesi gerektiğini 
jüşünüyorum. Bunun İçin yüksek nitelikli uzmanların 
alışmalarını da dahil etmeli ve bu uzmanların bulunma
lı işi İşçi ve Köylü Müfettişiiği’ne devredilmelidir.

Bu kontrol eden uzmanlarla -gerekli bilgiye sahip 
nsanlar- MK'nın yeni üyelerini nasıl birleştireceğiz? Bu 
lorunun pratikte çözülmesi gerekir.

Öyle görünüyor ki, işçi ve Köylü Müfettişliği (gelişme
linin ve gelişmesi karşısında bizim şaşkınlığımızın bir 
lonucu olarak) topu topu şu anda gözlemlediğimiz şe
fe, yani özel bir Halk Komiserliği ile MK üyelerinin özel 
>ir işlevi arasındaki bir ara konuma varmış durumdadır; 
lerhangi birşeyi ve herşeyi denetleyen bir kurumla çok 
layıda olmayan, iyi para ödenmesi gereken (herşey için 
»ra ödendiği ve müfettişlerin daha iyi para ödeyen 
(urumlar tarafından doğrudan istihdam edildiği zamanı
nızda bundan vazgeçilemez) birinci sınıf bir müfettişler 
»plamına dönüşmüştür. Eğer MK üye sayısı uygun bir 
«kilde arttırılır V6 bunlar çok nitelikli uzmanların ve 
ler dalda hayli yetkin olan işçi ve Köylü Müfettişliği 
İyelerinin yardımıyla yıl be yıl devlet yönetimi kurşun
lan geçerlerse, o zaman sanırım, bunca uzun zamandır 
işteşinden gelemediğimiz bu sorunu başarıyla çözebi- 
eceğiz.

Toparlarsam, MK'ya en fazla 100 üye ve 400-500’den 
fazla olmamak üzere yardımcı, onların yönlendirmesi 
litında denetim yapan İşçi ve Köylü Müfettişliği üyeleri.

Lenin

I.V. tarafından not alındı.
!9 Aralık 1922

Pariin in  ve  D evletin  
Kurulusunda U lusal E tkenler

STALİN

Ulusal sorun  ü zerin e  v e  h e r  ş e y d e n  ö n c e  y erel 

m illiyetçiliklere karşi sa v a şm a k  için  k u llan ılacak  

araçlar ü zerin e İlk ön em li a ç ık  g ö rü şm ele r , N isan  

1 9 2 3 ’te  Rus Komünist Partisi'n'm XII.

K o n g resi'n d e yapıldı. S ta lin ’in rap oru , y ere l 

milliyetçiliklerin b ü yü k -R u s şo v e n iz m in e  k arşı bir 

tepki olduklan — o  z a m a n a  d e k  e g e m e n  o la n —  

düşüncesinin y erin e , ö z ü n d e  b u n u n  o la ğ a n ü stü  bir 

olay olduğu d ü şü n ce sin i koym ak a m a cın ı güdüyor.

Başta Buharin ve Rakovskiy olmak üzere bir grup 
foMaş ulusal sorunun önemini aşırı büyüttü, abarttı 
«ulusal sorunun ardında, toplumsal sorunu, işçi sınıfı- 
un iktkları sorununu görmedi.
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Ü stte : Rusya Federatif Sosyalist Sovyetler 
Cumhuriyetinin Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleriyle 

1920-1921'de yaptığı antlaşmalar. A ltta: Okuma yazma 
seferberliğine katılan köylüler.

Oysa biz komünistler için, tüm eylememizin temelinin 
işçilerin İktidarını sağlamlaştırmaktan ibaret olan çalış
ma olduğu açık bir olgudur; ve ancak daha sonra, çok 
önemli fakat birincisine bağlı olan diğer sorun, ulusal 
sorun ortaya konur. Bize yurttaşlann Incltllmemesl ge
rektiğini söylüyorlar. Tamamen doğru, bu noktada aynı 
kanıdayım, incitmemek gerekir. Fakat tıuradan, büyük- 
Rus proletaryasını bir zamanlar ezilmiş uluslara göre 
hak eşitsizliği'durumuna koyma gereği üzerine yeni bir 
teori çıkarmak, bu saçmalıktır. Proletarya diktatörlüğü
nün politik tabanının köylü bölgeleri olan kenar bölge
lerde değil her şeyden önce ve başlıca, merkezi, sanayi 
bölgelerinde bulunduğu açıktı...

Halkların istediği gibi hareket etme hakkından l)aşka 
bir de işçi sınıfının kendi, iktidannı güçlendirme hakkının 
olduğunu ve özgür hareket etme hakkının bu hakka

bağlı olduğunu anımsamak yerinde olur. Özgür hareket 
etme hakkı belki diğer en yüce hakla, iktidara gelmiş 
işçi sınıfının, kendi iktidarını sağlamlaştırma hakkıyla 
çelişkiye girebilir. Bu durumlarda —bunu çok net söyle
mek gerekir— özgür hareket etme hakkı, işçi sınıfının 
sahip bulunduğu diktatörlüğünü gerçekleştirme hakkı
nın pratiğe geçirilmesinin önünde bir engel ne olabilir, 
ne de olmalıdır. Birincisi üstünlüğü İkincisine bırakmalı
dır. Örneğin 1920'de işçi sınıf iktidarının savunıpası 
için Varşova üzerine yürümek zorunda kaldığımızda da 
böyle oldu.

İkinci sorun büyük-Rus şovenizmiyle ve yerel şove
nizmle ilgilidir. Burada Rakovskiy yoldaş ve Buharin 
yoldaş söz aldılar. Buharin yoldaş yerel şovenizm tehli
kesi konusunun çıkarılmasını önerdi. Görüyor musu
nuz, büyük-Rus şovenizmi gibi bir “ Goliath"ımız varken 
yerel şovenizm solucanını başımıza bela etmek gerek
sizmiş.

Tüm kongre Gürcü, Başkır, vs... yerel şovenizminin 
var olduğunu ve onunla savaşmanın gerekli olduğunu 
gördü.

Rus komünistleri, Tatar, Gürcü, Başkır şovenizmine 
karşı savaşamazlar çünkü eğer bir Rus komünisti Tatar 
ya da Gürcü şovenizmine karşı savaşma —zor— görevi
ni ÜL.rine alıyorsa, savaşı Tatarlara ya da Gürcülere 
karşı bir büyük-Rus şoveninin savaşı olarak görülecek
tir. Bu ancak yanılma olacaktır. Tatar, Gürcü, vs... şove
nizmine karışı yalnız Tatarlar, Gürcüler, vs... savaşabi
lirler; Gürcü milliyetçiliğine ve şovenizmine karşı yalnız 
Gürcü komünistleri başarıyla savaşabilirler. Rus olma
yan komünistlerin görevi buradadır. İşte bu nedenle 
tezlerde, Rus komünistlerinin (büyük-Rus şovenizmine 
karşı savaşı kastediyorum) ve Rus olmayan komünistle
rin (anti-Rus, anti-Tatar, anti-Gürcü şovenizmine karşı 
savaşlarını kastediyorum) ikili görevinin belirtilmesi ge
reklidir. •

Sultan G a llev  Üzerine Rapor
STALİN

H aziran  1 9 2 3 'd e  Rus Komünist Partisi Merkez 
Komitesi’n'm IV. g e n iş le tilm iş  k o n feran sın d a , XII,

K o n g re 'd e  girilen  eğilim , K uzey K a fk a sy a ’d a  illegal 

bir örgü t ku rm aktan  v e  bir Tü rk halkları
' Enternasyonal kurm ayı ta sa rla m a k ta n  sanık  

S u lta n  G a lie v ’in “ u lu sal sa p m a la rı” o larak  

m ah kû m  edildi. Tü rkistan lı d e le g e le r  İkram ov ve 

K o ca n o v  is e , y ere l m illiyetçilikler ile Bolşevik 
iktidarın " sö m ü rg e c i  tavrı”  a ra s ın d a  b a ğ  

bulu nduğu d ü şü n ce s in i y en id en  g ü çlen d irm ey e 

çalıştılar .

(...) Kocanov yoldaş bence İyi konuştu; İkramov yol
daş fena konuşmadı. Fakat ben bu yoldaşların konuş
malarında İnsanı düşünmeye İten bir bölümü yanıtlamak 
zorundayım. İkisi de, bugünün Türkistan’ıyla Çarlık Türk
istan’ı arasında hiç bir fark olmadığını, yalnız bayrağın 
değiştiğini, Türkistan'ın eskisi gibi. Çarlık altında oldu
ğu gibi kaldığını söylediler. Yoldaşlar, eğer bu bir lap
sus linguae değilse, eğer düşünülmüş bir konuşmaysa 
ve eğer bilinçli olarak söylenmişse, o halde basmacıla
rın haklı bizim ise haksız olduğumuzu söylemek gerekir. 
Eğer Türkistan gerçekten Çarlık döneminde olduğu gibi 
bir sömürgeyse o halde basmacılar haklıdır ve bizim 
Sultan Galiev’i yargılamamız gerekmez. Onun bizl yargı
laması gerekir çünkü sovyet iktidan çerçevesinde bir 
sömürgenin varolmasına izin veriyoruz.

“ Solcular”  ve sağcılar konusuna gelince...

Bölgeler ve cumhuriyetlerin komünist örgütlenmele
rinde onlardan var mıdır? Elbette ki evet. Bu yadsınamaz.

Sağcıların günahı nedir?
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NEP’\e ilişkili olarak gelişen ve güçlenen milliyetçi 
eğilimlere karşı bir panzehir, güçlü bir kale olmamaları 
ve olamadıklarıdır.

Cumhuriyetlerin ve bölgelerin komünist örgütlerinin, 
ancak milliyetçiliği bastırmaları durumunda gelişebile
ceklerini, otonom olabileceklerini ve enternasyonalist 
Marksist kadrolann gerçek merkezleri haline gelebile
ceklerini unutmamak gerekir. Milliyetçilik bölgelerde ve 
cumhuriyetlerde, Marksist kadroların, Marksist öncü
nün oluşması yolunda başlıca ideolojik engeldir.

Menşevik güçler de dahil olmak üzere her çeşit burju
va güç çevre örgütlerimize ancak milliyetçilik maskesi 
altında girebilir...

Fakat çevre “ solculan”  daha az suçlu değiller, hatta 
belki de daha da suçludurlar. Komünist çevre örgütleri 
milliyetçiliği aşmadan gerçek Marksist merkezler haline 
gelme yolunda güçlenip gelişemezler; fakat aynı zaman
da, birazcık bile dürüst olan bütün milliyetçi unsurları, 
onlara ödünler vererek kuruluşlarımıza çekebilecek ka
dar esnek olmayı öğrenerek, ancak bu şekilde kitle 
örgütlerine dönüşebilir, emekçi kitlelerin çoğunluğunu 
etraflannda toparlayabilirler. Bu örgütler, parti içinde 
milliyetçiliğe karşı kararlı bir savaş ile yerliler ve özellik
le aydınlar, vs... arasındaki az çok dürüst bütün unsurla
rı sovyetlerin çalışması içine çekme —öbürü kadar 
kararlı— savaşı arasındaki dengeyi bulmayı öğrenmek 
zorundadırlar...

Eğer milliyetçiliğe olan eğilimleriyle sağcılar komü
nist bölge örgütlenmelerimizin büyümesini engelleme 
tehlikesi yaratıyorlarsa, buna karşılık basitleştirilmiş ve 
acele bir “ komünizme" olan eğilimleriyle solcularda 
partimizi köylülükten ve yerel geniş halk tabakalarından 
koparma tehlikesi yaratıyorlar...

Bu tehlikelerden hangisi daha büyüktür? Eğer "sağa" 
yönelen yoldaşlar bölgelerde, halkın yapay olarak taba- 
kalaştınlması politikalarını sürdürmeyi düşünüyorlarsa, 
eğer Rus modelinin, somut töreler ve koşullar göz önün
de bulundurulmadan kendine özgü ulusal koşullara nak
ledilebileceğini düşünüyorlarsa, eğer m illiyetçilikle sa
vaşırken aynı zamanda, ulusal otan her şeyi bordadan 
atmak gerektiğini düşünüyorlarsa; eğer “ solcu”  bölge 
komünistleri de tek kelimeyle onların oldukları gibi kala
bileceklerini düşünüyorlarsa, iki tehlikeden en kaygı 
verici olarak “ sol”  tehlikenin ortaya çıktığını söylemeli
yim... •

Ulusal Sorun UxeHne
STALİN

Sverd losk  ü n iv ersitesin d e  N isan  1 9 2 4  b a ş ın d a  

“ Leninizm in İlke leri"  ü zerin e  verilm iş 

k o n fera n sla rd a n  bölüm ler.

...Leninizm.... ezilen ülkelerin ulusal kuruluş hareketi 
içinde devrimci bir potansiyelin var olduğunu kabul edi
yor ve ortak düşman emperyalizmi yenmek için bu po
tansiyeli kullanmanın olanaklı olduğunu değerlendiri
yor... Bu nedenle de proletaryanın ezilen ve bağımlı 
halkların ulusal kurtuluş hareketine kararlı ve aktif bir 
desteklemek zorunda olduğu anlamına gelmez. Söz ko
nusu olan, emperyalizmi korumak ve sağlamlaştırmaya 
değil onu zayıflatmaya ve yıkmaya çalışan ulusal hare
ketleri destek verme gerekliliği...

Kuşkusuz bu, proletaryanın her ulusal hareketi, her 
zaman ve heryerde, her özel ve somut durumda destek
lemektir. Bazı ezilen ülkelerin ulusal hareketlerinin pro
letarya hareketinin gelişiminin çıkarlanyla çatışmaya gir
diği durumlar vardır. Hiç kuşku yok ki bu durumlarda 
destekten söz edilemez. Ulusların haklan sorunu ayn 
ve kendi kendine yeten bir sorun değildir, genel olarak

Ü stte :S /a //n  1929'da ikinci kansı Nadezya Alliluyan ile 
birlikte. O ra d a : Buharin ve Preobrajenskiy'i duello 
yaparken gösteren karikatür. A ltta: Troçki sürgün 

edilnneden hemen önce arkadaşlarıyla.

proletarya devrimi sorununun, bütüne bağlı ve genel 
bir bakış açısıyla İncelenmeyi gerektiren bir parçasıdır. 
1840-1850’de Marx Çeklerin ve güney Slavların ulusal 
hareketine karşı PolonyalIların ve Macarların ulusal ha
reketinden yanaydı. Niçin? Çünkü Çekler ve Slavlar o 
zamanlar Avrupa’da “ gerici halklar", “ Rus iteri 
karakolları" İken, PolonyalIlar ve Macarlar mutlakıyete 
karşı savaş içinde “ devrimci, halklar”  idi; çünkü Çekle
rin ve Slavların ulusal hareketini desteklemek, Avrupa’
da devrimci hareketin en tehlikeli düşmanı Çarlığa do
laylı bir destek anlamına geliyordu.

Ulusların özgür hareket etme hakkı da dahil-diyor Le
nin, demokrasinin değişik istemleri dünya demokratik 
(tHigün; sosyalist) hareketi birliğinin bütünü değil bir 
parçasıdır. Bazı somut durumlarda parçacığın bütüne 
karşı olması olanaklıdır, o zaman onun atılması gerekir.”

Genelde ulusal hareketlerin devrimci niteliği için de 
aynı şeyi söylemem gerekir. Ulusal hareketlerin büyük 
çoğunluğunun kuşkusuz devrimci niteliği, bazı diğer 
ulusal hareketlerin gerici niteliğinin olduğu kadar göreli 
ve özgündür. Emperyalist baskı koşullarında ulusal ha
reketin devrimci niteliği ille de hareket içinde proleter 
unsurların bulunması, hareketin devrimci ya da cumhu
riyetçi bir programa sahip olması, hareketin demokratik 
bir temeli olması anlamına gelmez. Emlrin ve yandaşla
rının fikirlerinin monarşisi özde olmasına rağmen Afgan 
emirinin Afganistan’ın bağımsızlığı İçin savaşı objektif 
olarak devrimci bir savaştır çünkü emperyalizmi zayıfla
tıyor, çökertiyor ve yıkıyor... Bu aynı nedenlerden dola
yı Mısır ulusal hareketinin liderlerinin burjuva kökenine 
ve niteliğine rağmen ve sosyalizme karşı olmalarına 
karşın Mısır burjuva tüccarlarının ve aydınlarının Mısır’
ın bağımsızlığı için savaşı objektif olarak devrimci bir 
savaştır. Buna karşılık hükümet üyelerinin proleter kö
kenine ve proleter niteliğine rağmen ve bunların sosya
lizmden “ yana”  olmalarına karşın, İngiliz İşçi Partisi 
hükümetinin Mısır’ı bağımlılık durumunda tutma savaşı 
aynı nedenlerden dolayı gerici bir savaştır. Hindistan 
ve Çin gibi daha geniş sömürge ve bağımlı ülkelerin 
ulusal hareketinden söz etme gereğini bile duymuyo
rum. Bu ülkelerin özgürlüğü yolunda atılan her adım, 
biçimsel demokrasinin gereklerine uymasa bile, en azın
dan emperyalizme indirilmiş bir balyozdur, yani kesin
likle devrimci bir adımdır. •

Elveda Dostum Elveda
SERGEY YESENİN

Ekim  D evrim i’n d en  so l so sy a lis t  devrim cilerin  

sa fla r ın d a  yer a la n  Y e s e n ın  1 9 2 5 'd e  aşağ ıd ak i 

şiiri b ıra k a ra k  bir o te l o d a s ın d a  intihar e tm iştir.

Elveda sevgili dostum elveda,
Sen kökleri içimde uzanan..
Ayrılık yazılmış alnımıza 
İlerde gene karşılaşırız inan..

Elveda dostum, el sıkışmadan 
Sessizce.. Ne keder ne tasa gerek:
Ölmek yeni bir şey değildir bu dünyada 
Ama yaşamak da yeni bir şey olmasa gerek.

Sergey Yesenin'e
M AYAKOVSKİ

S a ğ lığ ın d a  Y e s e n in 'le  d a im a ç e k işm iş  olan 
M ayakov ski, Y e s e n in 'in  ö lü m ü n e  ço k  üzülm üş, 

h e le  ken d i e liy le  c a n ın a  kıyışını şid d etle  kınam ıştı. 

M ay ak o v sk i, \4ayis 1 9 2 6 ’d a  yazdığ ı Sergey 
Yesenin'e b aşlığ ın ı ta ş ıy a n  uzun şiirine, 

Y e s e n in 'in  s o n  şiirin d e kullandığı kafiyeleri 

k u llan arak  ş ö y le  b a ^ o r :

“ Alışılmış deyimiyle 
Siz
Bir başka dünyaya göçüp gittiniz!
Hayır Yesenin 
Bu
Şaka değil.
Boğazımda 
Düğümlenen acıdır 
Kahkaha değil.”

( - )

“ Bu dünyada
Ölmek güç bir şey değil.
Bir hayat kurmaktır 
asıl güç olan...”
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Adolf Joffe 'n in  Son M ektu b u

1 917 Devrimi s ıra s ın d a  Bolşevik Partisi’n'm Merkez 
Komilesi’nde yer a la n  Jo f fe ,  1 9 0 5  Devrim i 

sırasında d a  aktif bir rol oy n am ıştı; bu devrim  

sırasında tutuklandı v e  S ib iry a ’y a  sü rü lere k  kürek 

ce z a s ın a  çarptırıldı. Ekim  D evrim i’n d en  s o n ra  

Sov yet R u sy a ’nın e n  ö n em li iki d iplom atik 

görevini üstlend i. Ö n c e  B res t-L ito v sk ’d a  R u s  

d e le g a sy o n u n a  b a şk a n lık  e tti; s o n ra  T ok yo 

Büyükelçisi Oldu. H astalığ ı n e d en iy le  g e liş e n  

bürokratlaşm ayı ö n le m e y e  k a tıla ca k  g ü cü  k en d in d e 

bulam ayın ca d a  1 6  K asım  1 9 2 7 ’d e  ş a k a ğ ın a  bir 
kurşun sık a ra k  intihar etti. J o f f e ’nin c e s e d i  

yanında bulu nan v e  T ro ç k i'y e  h ita b en  yazdığı so n  

m ektubu .

Leon Troçki’ye 

Sevgili Leon Davidoviç,

Hayatım boyunca bir siyaset adamının, tıpkı sahne
den çekilen bir sanatçı gibi gitme zamanının gelip çattı
ğını anlaması gerektiği ve çok geç kaimaktansa, çok 
erken çekilmenin daha iyi olduğu kanısını taşıdım.

Otuz yıldan fazla bir zaman boyunca, insan yaşamının 
ancak sonsuz bir şeyin hizmetinde olduğu sürece ve
o ölçüde bir anlam taşıyabileceği düşüncesini benimse
dim. Bizim için insanlık bir sonsuzluktur. Geri kalan 
her şeyin sonu vardır ve bu geri kalan için çalışmanın 
anlamı da yoktur. Bir gün, insanlık, bizzat kendisini 
aşan bir anlam taşıyacağı günlere kavuşacaksa da, bu 
anlam öylesine uzak bir gelecekte aydınlanacaktır ki, 
bugün, bizim için insanlık yine de tamamen sonsuz 
bir şey olarak kalmaktadır. Eğer, benim yaptığım gibi, 
ilerlemeye inanılacak olursa, gezegenimizin yok cima 
saati geldiğinde, insanlığın daha genç gezegenlere gö- 
çetme ve yerleşme yolunu çok zaman önce bulmuş 
olacağı kabul edilebilir. İşte ben, yaşamın anlamını her 
gün bu kavrayışın içine yerleştirdim. Ve bugün geçmişi
me, partimizin saflarında geçirdiğim yirmi yedi yıla bak
tığımda, bilinçli yaşamım süresince bu felsefeye sadık 
kaldığımı, haklı olarak söyleyebileceğime inanıyorum. 
Dalma şu ilkeye uyarak yaşadım; İnsanlığın yararı İçin 
çalış ve savaş. Ve yine,-yaşadığım her günün anlamını 
kazandığını söylemek hakkına sahip olduğuma inanıyo-

Ama öyle görünüyor ki, artık hayatımın anlamını yitir
diği an geldi ve hayatıma son verme göreviyle karşı 
karşıya olduğumu hissetmemin nedeni de bu.

Muhalefet üyelerine hiçbir görev vermemek biçimin
deki yönelişlerine yıllardır sadık kalan bugünkü parti 
yöneticileri, ne siyasi çalışma yapmama, ne de yetenek
lerime uygun düşen sovyetik çalışma içinde herhangi 
bir etkinlikte bulunmama izin verdiler. Bildiğiniz gibi, 
bir yıldır muhalefet üyesi olarak siyasi çalışma yapmam 
siyasi büro tarafından yasaklanmış durumda. Sağlığım 
da daha kötüye gitmekten geri kalmadı. 20 Eyiüi’de, 
tarafımdan biiinıâeyen nedenlerle. Merkez Komite Tıp 
Komisyonu beni uzmanlara muayene ettirdi. Bu kişiler, 
sağlığımın sandığımdan çok daha kötü durumda oldu
ğunu, Moskova’da bir tek gün daha kalmamam ve teda
vimi bir saat bile geciktirmemem gerektiğini, derhal 
yurtdışına, uygun bir sanatoryuma gitmek zorunda ol
duğumu kesin bir dille bana bildirdiler.

Lafı dolandırmadan sordum: “ Dışarıda iyileşme şan
sım ne kadar ve Rusya’da, işimin başında tedavi edile
mez miyim?”  Doktorlar ve asistanlar, Merkez Komite’de 
görev yapan doktor Abrossov yoldaş, bir başka komü
nist doktor ve Kremlin hastanesi müdürü, hep bir ağız
dan, rus sanatoryumlarında kesinlikle bakımımın sağla
namayacağı ve Batı’da tedavi görmem gerektiği yanıtını 
verdiler. Öğütlerini yerine getirsem bile, uzun süre için 
çalışmaktan uzak kalmam gerektiğine kuşku olmadığını 
da eklediler.

Ü stte : “ Hâlâ kooperatif üyesi olmayan sen, hemen 
kayıt ot" diyen sovyet afişi. Altta: Kulakların tasfiyesini 

ve kolektifleştirmeyi talep eden kolhoz üyelerinin 
1932’deki gösterisi.

Daha sonra. Merkez Komite Tıp Komisyonu, beni mu
ayene ettirme kararını' kendi inisiyatifiyle almış olduğu 
halde, ne yurtdışına gitmem, ne de ülkede tedavi edil
mem için herhangi bir girişimde bulundu. Tersine tavsi
ye edilen ilaçları o zamana kadar bana sağlamış olan 
Kremlin eczacısının, bundan böyle bana ilaç temin et
mesi yasaklandı. Böylece, o ana dek yararlanmış oldu
ğum bedava ilaçlardan da yoksun bırakıldım. Öyle görü
nüyor ki bu olay, tam da İktidardaki grubun, muhalefet
teki yoldaşlara kendi çözümünü dayatmaya başladığın
da meydana geldi; Muhalefeti en zayrf yerinden vurmak.

Sağlığım çalışmamı engellemeyecek kadar iyi olduğu 
sürece, bütün bunların benim için pek önemi yoktur; 
ama durumum giderek daha da kötüleşince, kanm Mer
kez Komite Tıp Komisyonuna ve kişisel olarak da, “ eski 
savaşçıları korumak”  için hiçbir şeyin esirgenmemesi 
gerektiğini kamuoyuna sık sık duyuran doktor Semac- 
ko’ya başvurdu; fakat başvurularına yanıt alamadı ve 
elde edebildiği tek şey, hastalığımla ilgili komisyon ka- 
rannın bir kopyası oidu. Bu metinde kronik hastalıklarım 
sıralanıyor ve yaklaşık bir yıl kadar, “ profesör Rledlân- 
der” inkine benzer bir sanatoryumda”  kalmam gerekti
ğini bildiriyordu.

Sekiz günden beri kesin olarak yataktan çıkamıyorum 
çünkü kronik ağrılarım bu koşullarda doğal olarak, son 
derece vahim bir hale geldi; ve daha da kötüsü, eski 
polinevritim yeniden ağırlaşarak bana dayanılmaz acılar 
çektirmeye ve yürümemi bile engellemeye başladı. Do
kuz gündür her türlü tedaviden yoksunum: Yurtdışına 
gitmemle ilg ili sorun yeniden ele alınmadı. Merkez Ko
mite hekimlerinden hiçbiri ziyaretime gelmedi, Başucu- 
ma çağrılan profesör Davidenko ve doktor Levin, iyileş
meme hiç bir faydası olmayacağı açıkça görünen ıvır 
zıvır şeyler tavsiye ettiler ve hiçbir şey yapılamayacağı
nı, acil olarak yurtdışına çıkmam gerektiğini bir kez 
daha kabul ettiler. Doktor Levin, komisyonun karımın 
kesinlikle bana refakat etmek isteyeceğini düşündüğü 
için sorunun daha da çatallaşacağını, çünkü bunun “ çok 
pahalıya geleceğini”  karıma söyledi. Karım, içler acısı 
bir durumda olmama rağmen, ne kendisinin ne de bir 
başkasının bana refakat etmek konusunda ısrar etmeye
ceği yanıtını verdi. Doktor Levin, bu koşullarda sorunun 
halledilebileceğine dair güvence verdi. Bugün, doktor
ların hiçbir şey yapamayacaklarını ve tek çarenin acilen 
yurtdışına çıkmak olduğunu yineledi. Daha sonra, bu 
akşam. Merkez Komite hekimi Potiomkrine yoldaş, Mer- 

. kez Komite Tıp Komisyonu’nun beni yurtdışına gönder- 
meyip, Rusya'da tedavi ettirme kararını karıma tebliğ 
etti. Gerekçe, uzmanların dışarda uzun bir tedavi öngör
meleri ve kısa bir süre için gitmemin yararsız olduğunu 
düşünmeleriydi; Merkez Komite tedavim için 1000 do
lardan fazla ödenek ayırmanın olanaksız olduğu kanısın
daydı.

Bir süre önce, yurdışında kaldığım sıralarda, hatırala
rımı yayınlamak için 20 bin dolarlık bir teklif almıştım; 
ama hatıralarım siyasi büro tarafından sansür edilece
ğinden ve ülkemizde parti ve devrim tarihinin nasıl tahrif 
edildiğini bildiğim için, böyle bir tahrifte payım olsun 
istemedim. Siyasi büronun sansür çalışmasının tümü, 
-devrimin gerçek yöneticilerinin yanısıra, öyle oldukları
nı iddia edip bununla böbürlenen- kişilerin ve eylemleri
nin gerçeğe uygun bir değerlendirmesini bana yasakla
maktan ibaret olacaktı. Bugün, Merkez Komite'den para 
almadan tedavi olabilmek için hiçbir olanağım yok ve 
Merkez Komite, yirmi yedi yıllık devrimci çalışmamdan 
sonra, hayatımın ve sağlığımın 1000 dolarlık bir bedel
den üstün görülebileceğine inanmıyor. Bu nedenledir 
ki, dediğim gibi hayatıma son vermenin zamanı geldi. 
Partinin genel kanısına göre intiharın kabul edilebilir 
olmadığını biliyorum; ama yine de, durumumu anlaya
cak olanlardan hiçbirinin beni mahkûm edemeyeceğine 
inanıyorum. Eğer sağlığım yerinde olsaydı, partideki 
mevcut duruma karşı mücadele edecek gücü ve enerjiyi 
bulurdum; ama partinin sizin kovulmanıza sessizce kat
lanmasına şu halimle tahammül edemezdim, partiyi, böy- 
lesine alçakça bir davranışın sorumlulannı ihraç etmeye 
zoriayacak bir krizin er ya da geç ortaya çıkacağından 
emin olsam da... Bu anlamda ölümüm, partiyi böyle 
bir utanç karşısında bile müdahale edemeyecek kadar 
çığrından çıkaranlara karşı bir protestodur.

Eğer büyük bir şeyle küçük bir şeyi karşılaştırmama 
izin verilirse, büyük önem taşıyan tarihsel bir olay ola
rak önce sizin sonra da Zinovyev’in İhraç edilmesi -bir 
ihraç ki, kaçınılmaz olarak, devrimlmizde termidorcu 
bir dönem başlatacaktır- ve bana, sorumlu görevlerde 
yirmi yedi yıllık bir etkinlikten sonra, kafama bir kurşun 
sıkmaktan başka yol bırakılmamış olması, bu iki olgu 
tek ve aynı şeyi açıklamaktadır: Partimizin güncel reji
mi. Ve bu iki olgu, küçük ve büyük her ikisi de, partiyi 
termldor yoluna itmeye katkıda bulunmaktadır.

Sevgili Leon Davidoviç, on yıllık bir ortak çalışma 
ve kanımca, dostluk bağları bizi birleştiriyor. Ve bu 
durum, bu aynlık anında, sizde olup bana zayıflık gibi 
görünen şeyleri size söyleme hakkını bana veriyor.

Doğru yolda olduğunuzdan asla kuşku duymadım ve 
biliyorsunuz, yirmi yıldan fazla bir zamandır, “ sürekli 
devrim”  sorunu da dahil olmak üzere, her zaman sizin 
yanınızda oldum. Ama bana hep öyle geldi ki, Lenin’in
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gösterdiği sebat ve uzlaşmaziıictan, gelecekte çoğunlu
ğu kazanacağından ve görüşlerinin doğruluğunun kabul 
edileceğinden emin olduğu için gösterebildiği, gerekti
ğinde yalnız kalma ve aynı yönde İlerleme kapasitesin
den yoksundunuz. 1905’ten bu yana, siyasette hep hak
lı çıktınız ve Lenin de bunu kabul etti; bunu bizzat 
Lenin'den duyduğumu size sık sık söyledim; 1905'te 
haklı olan o değil sîzdiniz. Ölüm anında yalan söylen
mez ve aynı şeyi bugün size yine söylüyorum.

Ama değerini abarttığınız bir birleşme ya da uzlaşma 
uğruna, sık sık doğru konumdan ayırıldınız. Bu bir ha
taydı. yineliyorum: Siyasette her zaman haklıydınız ve 
şimdi her zamankinden daha haklısınız. Bir gün parti 
bunu anlayacak ve tarih kabul etmek zorunda kalacak.

O halde, eğer sizi terkedenler olursa ve özellikle de, 
dilediğimiz kadar kısa bir süre içinde çoğunluk sizden 
yana geçmece, kaygılanmayın. Siz doğru olanı yapı
yorsunuz, ama kesin zafer ancak kararlı bir uzlaşmazlık
tan, her türlü ödünün reddinden kaynaklanır; Vladimir 
İlylç'in zaferlerinin sırrı budur.

Size bunları söyleme isteğini sık sık duydum ama 
ancak size elveda dediğim anda bu kararı verebildim.

Her zaman kanıtlamış olduğunuz gibi güçlü ve cesur 
olmanızı ve tez bir zafer kazanmanızı diliyorum. Sizi 
kucaklıyorum. Elveda.

A.JOFFE

Not: Bu mektubu, ayın onbeşini onaitıya bağlayan 
gece yazdım ve bugün, 16 Eylül günü, Maria Mikhailov
na beni bir yada iki ay için bile olsa dışarıya gönderme
leri konusunda ısrar etmek için Tıp Komisyonu'na gitti. 
Kendisine, uzmanların kanısına göre dışarıda kısa süre 
kalmamın tamamen yararsız olduğu yanıtı verilmiş; ve 
komisyonun beni derhal Kremlin Hastanesi’ne sevket- 
me kararı aldığından da haberdar edilmiş. Böylece, bü
tün hekimler Rusya’da uygulanacak bir tedavinin tama
men yararsız olduğu kanısında birleştikleri halde, sağlı
ğımı düzeltmek için yurtdışına kısa bir yolculuk yapmam 
bile reddedildi.

Elveda, sevgili Leon Davidoviç, metin ve sebatkâr 
olun, öyle olmak gerekiyor ve bana karşı kin besleme
yin. •

Talarislan Komünist Partisi 
Bölge Kom itesi Bürosunun 

Sultangaliyevizm  H ak k ın d a k i 
K a ra n

Sultan Galiyev’in tutuklanmasından sonra Parti 
içindeki "sağ” , “ milliyetçi”  eğilime karşı harekât 

önce Tataristan Komünist Partisi’nde Ekim 
1929’da başladı.

1- Suitangaliyevist tipteki burjuva milliyetçiliğinin par
timize karşı saldırısı ülkemizde sınıflar savaşının aşama- 
lanndan birini oluşturur. Yoksul orta sınıf köylülerle 
birleşen proletaryanın ve vaktiyle ezilmiş işçi yığınları
nın kapitalizmin kalıntılarına ve yarı-feodalizme karşı 
yürüttüğü hareket eski varlıklı sınıfların artan direnişle
riyle karşılaşmaktadır. Bu durumu, “ Kulak” ların Parti
mizin tarım politikasına karşı verdikleri savaşta buriuva 
gericilerinin “ Sovyetlerdeki”  teknisyenlerimize ve bil
ginlerimize saldırılarında ve Sovyetler Birliğini çevrele
yen emperyalist devletlerin politikalarında görüyoruz.

Ulusal Cumhuriyetlerde Parti’nin milliyetçi aydınlar, 
kentsoylu sınıfının bireyleri ve “ Kulak” lardan oluşan 
“ Sağ kanadı”  yarı-feodal ve burjuva kalıntıların temiz
lenmesine karşı çıkmakta, sosyalizmle mücadele etmekte 
ve onu yüceltmeye çalışan enternasyonalist kadrolarla

Üstte: Bernard Shaw 1932’da bir kolel^Uf çiftliği 
gezeri<en. Altta: Kalinin’e topladMan imzalan getiren 

mujiltier.

savaşmaktadır.

Burjuva cephesinin bir kademesi olan Sultangaliye
vizm, direnişçi ve karşı-devrimci güçlerle birleşmiş, vak
tiyle ezilmiş halklarla devrimci proletaryanın (Rus) kar
deşçe birliğini bozmaya yönelik çalışmalara girişmiştir. 
(••■)

2- Suitangaliyevist örgütün varlığı, Tataristan Komü
nist Partisi’ni m illiyetçiliğin her türlüsüyle savaşmaya 
ve özellikle Suitangaliyevist yayılmanın merkezi olan 
“ Tatarlstan” da acımasız bir savaş vermeye zorlamakta
dır.

Partimiz, kapitalizmi geri getirmek proletarya diktatör
lüğünü yıkmak ve toprak ağalarının sanayicilerin, tüc
carların, "Ku lak”  ve “ Mollal?rın”  iktidarlarını yeniden 
kurmak isteyen, sağcı milliyetçilerin karşı-devrimci tu
tumlarını Tataristan emekçilerine yeterince anlatmalı
dır. Parti, Sultangaliyevizmin İçinde yatan Tatar emekçi
lerini tutsak etme eğilimlerini açığa vurmalı ve İngiliz 
emperyalistlerine, beyaz kaçaklara ve Türkistan “ Basma
cılarına”  satılmış kişilerin iğrenç yüzlerini bütün çıplak
lığıyla gün ışığına çıkarmalıdır.

Sultangaliyevizmin saf dışı edilişi, Tatar yığınlannın 
Leninci uluslar politikasının temel dayanaklarını daha 
iyi anlamasına yol açacak ve sosyalizmin her kesiminde 
kurulmasında Parti politikasının uygulanışı kolaylaştın- 
lacaktır. Her parti üyesi, Parti çalışmaları arasında ulu
sal öğelerin değerini kavramalı ve mekanizmanın "Milileş- 
tiriimesl”  ulusal kültürün kuruluşu kırsal Tatar ekono
misinin gelişimi sırasında sınıflar politikasının saptırıl
ması olaylarına karşı uyanık bulunmalı ve mücadeleye 
hazır olmalıdır.

Partimiz, aynı anda hem Büyük-Rusya şovenizmiyle 
ve hem de yerel milliyetçilikle savaşacaktır. Böylece 
emekçileri enternasyonalist bir düşünce içinde eğitecek 
ve Parti örgütlerini sağlamlaştıracaktır.

Tatar kırsal ekonomisinin kalkınması, proleter ulusal 
kadrolar hazırlanması Parti mekanizmasının “ Millileştiril
mesi”  ulusal kültürün yeniden kuruluşu, tarım sorunla
rının çözümlenmesi, Tatar işçi ve köylü sınıflarının eğiti
mi, düşman grupların yok edilmesi konusunda Parti’nin 
elde ettiği başarılar ve çeşitli uluslar arasındaki birliğin 
güçlendirilmesi, bizi Sultangaliyevizmin karşısına çıkart
makta, bu hareketin Tataristan emekçileriyle ve öteki 
Cumhuriyetlerin çalışanianyla hiçbir ilgisi olmadığını gös
termektedir. Sultangaliyevizmin krizden faydalanarak 
emekçi yığınların İçinden milliyetçiliği söküp çıkarmalı 
ve son bir kez partisi Tatar aydın sınıfının kendi gerici 
milliyetçi kanadının elinden kurtarmalıyız.

Tataristan’da devam eden sınıflar savaşı, Büyük-Rusya 
şovenizmine can vererek, etkilerini proletaryanın geri 
kesimlerine ve Rus köylüsüne doğru genişletmek iste
yen sınıfımızın düşmanlarına silah olmaktadır. (...)

3- Tataristan Parti Örgütü Sultangaliyevizmden alına
cak dersleri incelemelidir. Sultangaliyevistler, Parti’ye 
karşı savaşlarını karşı-devrimci güçlerle açıkça birleş
meye kadar götürmüşlerdir.

Parti içinde Bolşeviit disiplinle bastırılmamış her anti- 
parti eylem önlenemeyecek biçimde böyle bir sonuca 
ulaşır. Sultangaliyevistler, cumhuriyetlerde ve ulusal böl
gelerde iki hedef seçmişlerdir. Bir taraftan kuruluş ha
lindeki Müslüman anti-sovyet partinin temelini oluştura
cak şekilde, “ beyaz”  genç burjuvalardan son derece 
gizli karşı devrimci hücreler oluşturmaya çalışmışlar öl>ür 
taraftan partisiz Tatar aydınlarını ve Parti örgütlerine 
girmeyi başaran milliyetçi burjuva eğilimli kişileri kulla
narak Parti’ye karşı mücadele vermişlerdir. İkinciler Sul- 
tangaliyevistlerin taktiklerinde önemli bir rol oynamak
tadırlar. Onlara Parti saflarında yasal bir yer hazırlamak
ta ve burjuva-milliyetçi düşüncelerini yaymak bizim ulu
sal ve toplumsal politikamızla savaşmak için kendilerine 
bir kürsü sağlamaktadırlar.

Sultangaliyevistler böylece birkaç yıl ajanlarının yete
neği sayesinde Tataristan ve öteki cumhuriyetlerin ko
münist örgütlerinde "sağcıların”  çalışmalarını yönet
mişler, Parti disiplinini zayıflatmışlar, genel çizgiyi ta
nınmaz biçime sokmuşlar, uluslar politikasını baltala
mışlar ve yığınları Parti'den uzaklaştırmışlardır.

Şimdi Suitangaliyevist örgütlerin maskeleri düşürül
müştü. Herkes “ Sağcılar" tarafından yürütülen hareket
lerin gerçek anlamını öğrenmelidir. Sağ kanat fraksiyon
larına bağlı gruplarla tüm ilişkilerin şimdi tam kesilme 
zamanıdır. Çünkü bu ilişkiler içinde bulunan kişiler, bur
juva milliyetçi ideolojinin kölesi olmuş ve Parti’mizin 
düşmaniannın elinde araç haline gelmiş kişilerdir.

Vaktiyle sağ kanat fraksiyonuna dahil olup da bugün 
içtenlikle yanlışlığını itiraf eden kişilere parti, namuslu 
ve açık şekilde Suitangaliyevist ideoloji ve eylemle tüm 
bağlarını derhal kesmelerini öğütler. Parti, ayrıca bu 
kişilerin kendi istekleriyle ve duraksamaksızın fraksi- 
yonculuktan vazgeçmelerini ve buna karşı aktif müca
deleye katılmaya hazır olduklarını belirtmelerini iste
mektedir. Sadece bu koşullar altında Parti kendilerine 
yeniden güven duyabilir.
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Sultangaliyevizmin ortaya çıkışı Tataristan Komünist 
Partisl'nde tüm fraksiyonculuk tehlikesini ortaya koy
muştur. Eylemi ve iç disiplini Parti'nin eylemi ve İç 
disipliniyle bağdaşmayan her grup, örgütümüzün sine
sinde düşman etkenlerinin girebileceği uygun bir ortam 
yaratmaktadır.

Böylece “ sağcı”  ve “ goşist”  grupların parti yönetimi
ne muhalefetleri, solcuların saptırma manevraları, frak
siyonlar tarafından Parti disiplinine karşı çıkan hareket
ler Leninci politikanın baltalanmasına yol açmakta ve 
sosyalizmin kurulmasını engellemektedir. “ Goşistlerin”  
önemii bir bölümünün Latin alfabesinin benimsenmesi 
ya da ulusal kültür gibi çok önemli ve hayati konularda 
sağcıiaria blok oluşturması rastlantı değildir. Bazı 
“ goşistlerin”  de açıkça anti-sovyet öğelerle birleştikleri 
görülmüştür.

Fraksiyonculuk, kaçınılmaz biçimde grupların ya da 
fraksiyonların dayanışmasına yol açmakta, bu da sınıf
lar politikasına çok zarar vermektedir.

Tataristan Parti Örgütü, fraksiyoncuiuğa son vermek 
için kendisinde yeteri kadar güç bulmuştur.

Fraksiyoncuiuğa karşı yürütülen savaşta elde edilen 
başanlarm bilançosunu çıkaran parti ondördüncü kon
feransı, üyelerini son bir kez bu zararlı olayı sona erdir
meye davet eder.

Sultangaliyevizmin varlığı bize bir kere daha hatırlat
mıştır ki fraksiyonculuk felâkette sonuçlanır ve bizi onu 
acımasızca yok etmeye zorlar. Henüz “ sağ" ya da “ sol”  
ideolojiyle bağlarını tam koparmamış olan arkadaşları
mız durumlannı yeniden gözden geçirmelidirler. Sultan- 
gaiiyevizme karşı açılan kampanyadan yararlanarak ye
ni fraksiyonlar yaratabileceklerini düşünenler enerjik şe
kilde izleneceklerdir. (...) •

Son M ektu p
MAYAKOVSKİ

Canına kıydığı için Y e s e n in 'i  k ın ay an  M ayakov ski 

de, b e ş  yıl s o n ra  v e  tıpkı Y e s e n in  gibi bir 

m ektup-şiir b ırakarak , bir ta b a n c a  ku rşun uyla  

kendi c a n ın a  kıym ıştı.

Hepinize!..

İşte ölüyorum. Kimseyi suçlamayın bundan ötürü. He
le dedikodudan, unutmayın ki, merhum nefret ederdi.

Anacağım, kardeşlerim, yoldaşlarım! Bağışlayın beni. 
İş değil bu, biliyorum (kimseye de öğütlemem), ama 
benim için başka bir çıkar yol kalmamıştı.

Lili, beni sev.

Hükümet Yoldaş! Ailem: Lili Brik, anam, kız kardeşle
rim ve Veronika Vitoldovna Polonkaya'dan ibarettir; ya- 
şamaiannı sağlarsan, ne mutlu bana...

Bitmemiş şiirleri Brik’lere verin, ne lâzımsa onlar yapar.

“ Bir varmış bir yokmuş”
derler hani:

Aşkın küçük sandalı
hayat ırmağının akıntısına kafa 

tutabilir mi!
Dayanamayıp parçalandı işte sonunda 
Acıları

mutsuzlukları
karşılıklı haksızlıkları 

h a t ı r l a m a ğ a  b i l e  d e ğ m e z :  
Ödeşmiş durumdayız kahpe felekle.
Ve sîzler mutlu olun

yeter.

m m m i  m m m m u m  u m i

Ü stte : 1935’de Sovyetler Birliğinin 5 mareşali (soldan 
sağa) TuhaşevsHiy, Budeniy, Voroşilov, Blüşer ve 

Yegorov. O rta d a : StaUn imzalı Ordjonikidze'nin parti 
kartı. Altta: Staiin ve Jdanov Kirov'un cenaze 

töreninde.

K iro v 'u n  Öldürülüşü

Kirov 1 A ralık -1 9 3 4 ’d e  L e n in g ra d ’d a  öldürüldü,

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Tarihi'nin 1 9 5 9 , 

1 9 6 0  v e  1 9 6 2 ’d e  yap ılan  b a sk ıla n n d a k i farklı 

yorum lar.

17. Kongre’de Troçklst Zinovyev ve Kamenev de ken
di hatalarını sert bir dille eleştiren konuşmalar yapmış
lardı... Ancak Parti, bunların bıktırıcı konuşmalarını ya
parken Kirov’a karşı alçakça bir suikastın hazırlıkları 
içinde olduklarını bilmiyordu ve şüphe de etmiyordu.

S.M. Kirov 1 Aralık 1934’de Leningrad, Smolnly’de 
hain bir kurşun tarafından alçak bir suikaste kurban 
gidiyordu.

Katil, Kızılordu polisince yakalandı ve Leningrad’daki

Zinovyevci Sovyet karşıtı illegal karşı devrimci bir gru
bun üyesi olduğu ortaya çıkarıldı.

S.M. Kirov Parti ve işçi sınıfı tarafından sevilen biriydi, 
ölümü halkı derinden etkiledi, ülke çapında bir öfke 
dalgasına ve üzüntüye neden oldu.

Yoldaş Kirov'un katlinin Troçki ve Buharin çetesinin 
işi olduğu kısa zamanda anlaşıldı.

1935'de Zinovyev grubunun kamufle edilmiş bir Be
yaz Ordu örgütü olduğu, üyelerinin Beyaz Ordu’ya layık 
bir şekilde hareket ettikleri açık seçik ortaya çıkacaktı.

Bir yıl sonra, Kirov’a karşı düzenlenen suikastı orga
nize edenlerin Troçki, Zinovyev, Kamenev ve yandaşları 
olduğu anlaşılacaktı. Bunların Merkez Komitesinin diğer 
üyelerine karşı suikast düzenlemek için hazırlık yaptık
ları da belirlendi (Sovyet Tarihi Hakkında Kısa Ders, 
1959).

Parti 17. Kongre'ye birlik içinde başladı. Kongre'de 
hiçbir muhalif grup yeraimıyordu. Parti’nin ideolojik ola
rak mal ettiği Zinovyev, Kamanev, Buharin, Rikov, Toms- 
ki ve diğer muhalifler pişmanlık dolu konuşmalar yaptı
lar ve Parti’nin başarılarını övdüler. Fakat delegeler bu 
açıklamaların samimiyetine inanmıyorlardı çünkü konuş
malarında resmen kabul görmüş hataların ve çalışmala
rıyla da Parti’nin genel çizgisini desteklemiyorlardı.

1 Aralık 1934'de Komünist Parti ve Sovyetlerin önde 
gelen liderlerinden S.M. Kirov, Smolniy’de hain bir kur
şunla alçakça öldürüldü. Kızılordu polisince yakalanan 
katilin bir dönek olduğu ortaya çıkarıldı. Hain, Sovyetler 
B irliğ i’nde sosyalizmin zaferi için Parti’nin genel çizgisi
ni hayata geçiren Komünist Parti liderlerine nefret do
luydu. Zinovyev’in parti karşıtı grubuna mensup bazı 
eski üyeleri ile bağlantısı vardı. Parti üyesiydi. Parti 
üye kartı taşıyordu ve bunu İğrenç cinayetini gizlemek 
için kullanmıştı.

Kirov’a karşı işlenen cinayet parti üye kartının Sovyet 
karşıtı iğrenç hareketler için nasıl paravan olarak kulla
nıldığım gösterdi. Bu da parti içine sızmış yabancı un
surlara karşı, Parti’de tedbirler alınmasını zorunlu kıldı 
(SBKP Tarihi, 1960).

Parti 17. Kongre'ye birlik içinde başladı. Kongre’de 
hiçbir muhalif grup yer almıyordu. Muhalif gruplann 
eski liderleri Zinovyev, Kamenev, Buharin, Rikov ve 
Tomski pişmanlık dolu konuşmalar yaptılar ve Parti’nin 
başarılarını övdüler...

Parti ve bütün Sovyet halkı başarılarından dolayı gu
rur duyuyordu... Fakat mutlulukları 1934 yılının sonları
na doğru meydana gelen üzücü bir olayla bozuldu.

1 Aralık 1934’de Komünist Parti ve Sovyetler’in önde 
gel«n liderlerinden, Politbüro üyesi Komünist Komis
yon başkanı, S.B.K.P.’nin Leningrad Bölge Komitesi 
başkanı S.M. Kirov, Leningrad Smolniy’de hain bir kur
şun tarafından alçakça öldürüldü. Kirov’un ölümü parti 
ve Sovyet halkı İçin büyük bir kayıptı. .

Kızılordu polisi tarafından yakalanan katil, Sovyetler 
B irliğ i’nde sosyalizmin zaferi için Leninist genel çizgiyi 
hayata geçiren Partl’ye ve liderlerine büyük bir düşman
lık besliyordu. Daha önce Parti’den ihraç edilen bu hain, 
parti üye kartını da çirkin cinayetini gizlemek için kullan
mıştı. Komünist Parti’nin 20. Kongresi’nde Kruşçev ta
rafından da açıklandığı gibi ayrıntıları hâlâ soruşturulan 
bu suikast önceden planlanmış bir cinayetti.

Kirov’a karşı gerçekleştirilen bu suikast Parti’de ve 
devlette çok ters bir etki yarattı. Parti Stailn’ln kişisel 
kültürünün himayesi altına girdi. Stalin kendisine uyma
yanlarla hesaplaşmak İçin partinin iplerini eline geçirdi. 
Çok sayıda tutuklama yapıldı. Bu olay toptan bastırıcı 
önlemlerin ve sosyalist meşrutiyete iğrenç saldınfarın 
başlangıcı oldu (SSKP Taritfi, 1962). •
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fscf M u h a le M in in  T e b e ri

Eylül-Ekim 1 9 2 0 'd e  Ş liy ap n ik o v 'u n  ta s la ğ ı ü zerin d e  

şel«illenen v e  X . Parti K o n g res l’n e  su n u lan  

te z lerd e n  p a rça la r .

Sendikaların Görevleri

Genel Anahatlar

1. Şu anki geçiş döneminde sendikalann rol ve görev
leri tam ve ayrıntılı olarak ülke çapındaki Sendika Kong- 
resl'nde t>elirlenmiştir. Birinci Rusya Sendikalar Kong
resi Ocak 1918’de sendikaların ödevlerini şöyle çizmiş
tir: “ Sendikaların görevlerinin ağırlık noktası, şu anda 
sanayiin örgütlenmesi olmalıdır. Sanayi kollarına göre 
kurulan ve proletaryanın sınıf örgütleri olan sendikalar, 
üretimin örgütlenmesini ve ülkenin ağır tahribata uğra
mış üretim güçlerinin yeniden yaratılmasını ana görev
leri olarak görmelilerdir.

Şubat 1919’daki II. Kongre’de ise şöyle deniyor: “ Sov
yet iktidannın koilektif pratik çalışmasının ekonomi poli
tikası ile bağlantısı ve onun örgütlenmesi sürecinde 
sendikalar, üretimin denetiminden örgütlenmesine geç
mişlerdir. Böylece her türlü İşletmenin yönetiminde ol
duğu gibi tüm yaşamda da aktif görev almışlardır."

Aynı önergenin sonucunda şöyle denmektedir: “ Sen
dikalar, sovyet hareketinin her alanında doğrudan yer 
almakta ve devlet organlarını kendi alanlarından uzak
laştırmaktadırlar. Sendikalar, bu hareket ve örgütlenme
leri ve çalışan geniş kitlelerin yardımıyla yeni katıianları 
sadece üretimin değil, aynı zamanda tüm devlet meka
nizmasının yönetimi için yetiştirip, hazırlamalıdırlar.’ ’

Nisan 1920'de yapılan 3. Kongre'de, diğer iki kongre
nin temel kararlan desteklenmiş ve sendikaların ekono
mi politikasının düzenlenmesinde yer almaları konusun
da bir dizi emir ve öneri sunulmuştur. Burada, 1. ve
2. Kongre'de karara bağlanan önergelerle ortaya çıkan 
görevlerin alanı daraltılmıştır. Sendikaların pratik görev
leri aynntılı olarak Mart 1919'da yapılan 8. Parti Kongre- 
sl'nin programında çizilmiştir.

KP'nin programında, “ ekonomik alandaki’ ’ görevler 
bölümünde şöyle denilmektedir: “ Devletleştirilmiş sa
nayiin örgütlenme mekanizması ilk aşamada sendikala
ra dayanmalıdır."

Sovyet Cumhuriyeti’nin kanunlarına ve ortaya konu
lan pratiğe göre, endüstrinin tüm yerel ve merkezi yöne
tim organlarında yer alan sendikalar, tüm ekonomi poli
tikası üzerindeki yönetimin pratik konsantrasyonunu eko
nomik bir birim olarak ellerine almalıdırlar.

2. Savaş döneminin görevlerinden ekonomik yapılan
maya ve askeri çalışma yöntemlerinden demokratik yön
temlere geçiş, işçi sendikalarında bunalıma neden oldu. 
Bu krizin kaynağı, sendikalann günlük eylemleri ile kong
re kararlannda açıklanıp parti programında yer alan gö
revlerin uyuşmazlığı idi. Son iki yılda Parti Kongresi 
ve devlet organlarının pratiği sendikalann çalışma alanı
nı daralttı ve işçi sendikalannın Sovyet’lerdeki etkisini 
hızla azalttı. Sendikaların üretim yönetiminin örgütlen
mesindeki rolü, aslında yönetimdeki kademelere me
mur bulan bir danışma veya tavsiye rolüne dönüşmüş
tü. Devlet organlan ve sendikalar arasında hiçbir uyum 
olmadığı gibi, ortaya çıkan çelişkiler de parti teşkiiatla- 
nnda dev boyutlara dönüşüyordu. Sendikaların durumu 
sendika basınında daha iyi ortaya konuyor. Şimdiye 
kadar hiçbir zaman bir yayın organına sahip olmamış 
olan sendikalann siparişleri devlet matbaalan tarafın
dan kabul edilmiyor. Büyük sanayi sendikalanndan ba- 
zılannm sahip olduklan meslek gazeteleri ise, ancak 
birkaç aylık gecikme ile yayınlanabiliyor.

3. Sendikalann anlam ve rollerinin azaltılması, üç yıl
lık devrim deneyiminin sonucu, bu kurumlann geniş

Ü stte : Pyatakov. O rta d a : Troçki İstanbul’da sürgünde. 
Yanında karısı Natalya ve Sobolevicius-Senin. Altta: 

G.K. Ordjonikidze.

partisiz işçi kitlelerine önderlik ettiği ve kesin bir komü
nist çizgi izlediği döneme rastladı. Halkın büyük çoğun
luğunun küçük üretici olduğu ülkemizde KP Programı
nın gerçekleştirilmesi, güçlü, otoriteyi elinde bulundu
ran ve her türlü proleter kesimlere ulaşabilecek kitle 
teşkilatları gerektirir. Sovyet Rusya'da sendikal kuru
luşların anlam ve gerçek rollerinin azaltılması, burjuva
zinin proletaryaya karşı yürüttüğü bir sınıf düşmanlığı
nın sonucudur ve mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. (...)

İŞLETME YÖNETİMİNDE İŞÇİ KOMİTESİ TEŞKİLATI

(...) 15. Ülkenin tüm işletme ve İşyerlerinde çalışan 
işçi ve memurlar, meslek ve sanayi sendikalannın üye
sidir. İş ve üretim koşuilannın değiştirilerek sosyalist 
temellere oturtulması için aktif ve organize bir şeklide

ekonomi politikası çalışmalannda yer almalan gerekir.

16. Fabrika, imalathane, kömür madeni, maden ocağı, 
her türlü girişim ve işyeri, her türlü nakliye ve haberleş
me kurumlan gibi iktisadi birimler ve tarımın her dalı 
ile ilgili memur ve işçiler, meslek ve konum farkı gözet
meksizin ellerinde bulunan servetin yararlı kullanımın
dan ülkenin tüm diğer çalışanlanna karşı sorumludurlar.

17. Fabrika, işyeri, ulaşım ve haberleşme müessese- 
lerlnde, tanmsal ve diğer İşletmelerde çalışan işçi ve 
memurlar, bu yerlerin o bölge IçIn önemli bir ekonomik 
birim olduğu ölçüde girişimin örgütlenme ve yönetimin
de yer alan kişiler olarak, bu girişimin yönetim organı 
olan “ işçi komitesi’ ’ni seçeceklerdir.

18. İşçi komitesi, her üretim dalındaki sendikanın ör- 
gütleyici beynidir ve bu organlar, sendikanın yönetim 
ve denetimi altında oluşturulur.

19. İşçi komitesinin görevleri arasında işyerinin yöne
tim i de vardır.

Yönetim şu hususları içerir:

a) Bu ekonomik birimdeki tüm işçi ve memurlann 
İşletme faaliyetlerini yönetmek.

b) Üreticinin her türlü ihtiyacı ile ilgilenmek.

Sendikalann karar ve direktifleri ile Ijelirlenen ekono
mik yönetim görevlerini, işçi komitesi üyeleri aralarında 
bölüşürler, böylece başkanda başlayan kolektif ve kişi
sel sorumluluklar da belirlenmiş olur.

20. Bu işyerierindeki tüm çalışma, iş programı ve 
iç işletme düzeni, işçi komitelerinin ve sendikalann yö
netimi ve tam sorumluluğu altında, söz konusu yerler
deki çalışanlar arasında paylaşılmış otan görevlerin ve 
bundan ortaya çıkan kanunların sının içinde belirlenir 
ve onaylanır.

İŞÇİLERİN YAŞAM BİÇİMLERİNİN DÜZENLENMESİ

21. Ekonomi-politikasının gelişmesi için alınması ge
reken en önemli tedbirlerden biri işçi ücretlerinin siste
matik olarak dengelenmesidir. Bu, üreticinin verimliliği
ni arttıracağı gibi, yaşam biçiminde de iyileşmeler sağ
layacaktır. Belirtilen diğer tüm örnekler ücret-cetveli 
sistemi ite bağlantılı olmalı ve gerçek işçi ücretlerine 
dahil edilmelidir.

I) Çalışanlara karne ve kartlarla verilen erzak, ev ihti
yaçtan ve kitle tüketim ihtiyaçian için yapılan ödemeler 
iptal edilmelidir.

II) Çalışanlar ve aileleri için öğle yemeği ödemeleri 
iptal edilmelidir.

ili) Temizlik, ulaşım ve kültürel faaliyetler için yapılan 
ödemeler İptal edilmelidir.

IV) Kira, aydınlatma ve ısıtma ödemelerinin durdurul
ması gerekir:

V) Konut sorununun yoğun olduğu bölgelerde, çalı- 
şaniann bu sorunlannı çözümlemek üzere Sovyet ve 
askeri makamiann İşbirliği gerekir.

VI) İŞÇİ konutlannın tamiri, işletme tarafından maliyet 
fiyatı üzerinden yapılmalı, ancak bunun sonucu bu İşlet
menin ana üretim siparişlerinin bağlantısı garanti altına 
alınmalıdır.

VII) İşçi yerleşim mekanlannın ve işçi komünlerinin 
inşası acil olarak gündeme gelmelidir. Devlet İnşaat 
komisyonunun (KOMGOSOR) önümüzdeki inşaat süresi 
için hazırladığı programda, işçiler için hazırlanan konut 
inşaatının azami programı ele alınmalıdır.
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VIII) özel İŞÇİ tren ve tramvayları sağlanmalı ve bunla
rın trafiği İşletme mesaisinin başlama ve bitiş saatleri 
ile belirlenmelidir.

IX) Toplu ihtiyaç malzemelerinin tercihli olarak işçile
re sağlanması için tedbirler alınması gerekir.

X) İş kıyafetinin kabulü ve aynı zamanda genel ikrami
ye olarak da kullanılan pirim sistemi basitleştirilmeli 
ve hıziandınimalıdır.

XI) İşçi ve memurlann ihtiyaçları doğrultusunda işlet
me bünyelerinde veya özel olarak ayakkabı, kıyafet ta
mir atölyeleri açılmaladır. Organizasyon, teçhizat ve mal
zeme temininde işletmeler bu atölyelere destek ve yar
dım sağlayacaklardır.

XII) İşletme sebze bahçesi vb. ekim alanlarını elinde 
bulunduruyorsa, buralar işletme maliyeti üzerinden tek
nik araç ve gereçlerle donatılmalıdır.

XIII) Köylerin yakınında bulunan işletmelerde tarım 
makinalannın tamiri örgütlenmelidir.

XIV) İşletmelerin mali planlanndan, erzak teminine 
kadar her türlü planlama yukandaki önlemlerin devreye 
sokulması işletmeler tarafından dikkate alınmalıdır. •

fscf O n/bu M anifestosu

Rusya Komünist Partisi (Bolşevii<) içindeki 

Myasnikov v e  K u zn eso v  ön d erliğ in d e  o lu şa n  İşçi 
Grubu m uhalefetin in  XII. Parti K o n g re s i’n d e (1 7 - 

2 5 .4 .1 9 2 3 )  dağıttıkları M a n ifes to 'd a n  p a rça la r .

Önsöz Yerine

(..., Rus işçisi o günden bu yana kendini uluslararası 
proletaryanın dünya ordusundaki bir neferi ve kendi 
sınıf örgütlenmelerini de bu ordunun birlikleri olarak 
değerlendirmeyi öğrendi. O nedenle Ekim Devrimi'nin 
kazanımlannın kaderi üzerine olan o korkutucu sorunun 
sorulduğu her defa Rus İşçisi gözlerini ülke sınırlannın 
ötesine, bir devrim için nesnel Koşullann varolduğu 
ancak devrimin bir türlü gelmediği yerlere doğru çevirir.

Devrimin belirli b|r saatte gerçekleşmemiş olması ne
deniyle proletarya ne yakınıp duracak ne de başını önü
ne eğecektir; proletarya bu durumda kendine şu soruyu 
soracaktır: Devrimin gelmesi İçin ne yapmak gerekiyor?

(...)

Tüm Ülkelerdeki Komünist Yoldaşlara!

(...) Dünyü üzerinde Sovyet Rusya ve komünizme kar
şı söylediklerimizi kullanacak olan sosyal hainler ve 
alçaktların olması nedeniyle yanlışlarımız hakkında ko
nuşmamak gerektiği Iddlalanna katılmıyoruz.

(...) Rusya Komünist Partisl'nin (Bolşevik) İşçi Grubu 
olarak biz, tüm dünyanın proletaryası önünde Sovyet 
Rusya’nın uluslararası proleter hareketin en büyük ka- 
zanımlanndan biri olduğunu açıklıyoruz. Tam da o ne
denle, proletaryanın İktidan olan Sovyet İktidannın ve 
Rusya İşçi sınıfının Ekim zaferinin bir kapitalist oligarşi
ye dönüşme tehlikesini taşımasından dolayı alarm veri
yoruz. Tüm gücümüzle Sovyet iktidarını yıkmak isteyen 
girişimlere karşı duracağımızı açıklıyoruz. Bizi Sovyet 
iktidarı adına hapse tıksalar ve sürgüne gönderseler 
de bunu yapacağız.

(...)

Proleter Demokrasisi

(...) Proletarya askerî siyasal görevlerin (İktidarın ele
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geçirilmesi ve sömürücülerin direnişinin bastıniması) 
çözümünden sonra en önemli ve güç görevlerin çözü
müne geçti: eski kapitalist ilişkilerin sosyalist ilişkiler 
için yeniden oluşturulması iktisadi sorunu. (...) Bu göre
vin çözümü için mutlaka gerekli olan proletaryanın sa
nayiin yönetimine gerçekten katılmasıdır: Üretimin do
ruğunda bulunan, “ toplumun”  ve “ devletin”  de doru- 
ğundadır.

Bunun için şunlar gereklidir: 1. İşçi temsilcileri kon
seylerini tüm fabrika ve işyerlerinde örgütlemek; 2. Kon
sey toplantılan kombinalann, sendikaların ve merkez 
organların yönetimlerini seçer; 3. Tüm Rusya Yürütme 
Komitesi ülkeyi ve endüstriyi yöneten bir organa dönüş
türülmelidir; proletaryanın önünde duran görevler pro
leter demokrasisinin ilkelerinin yardımı ile bu organa 
devredilmelidir. Bu istikrarlı çalışan ve tüm sorunlann 
ele alınması için kendi içinden ilgili sürekli bölüm ve

komisyonları kuran bir organa dönüştürülmelidir. Her
hangi bir burjuva bakanlar konseyinin kopyesi olan Halk 
Komiserleri Konseyi kaldırılmalı ve onun görevleri Tüm 
Rusya Konseyleri Yürütme Komitesi'ne devredilmelidir.

Aynca proleter etkiyi bir diğer yöne doğru da güçlen
dirmek gereklidir: Saf bir proleter sınıf örgütlenmeleri 
olması gereken sendikalar, onlara İşçi ve köylü müfet
tişliğinin araç ve haklarını devrederek bu nitelikteki kont
rol organlan haline getirilmelidir: Fabrika ve İşyeri komi
teleri fabrikalan ve işyerlerini kontrol edecekler. Yöne
tim birliğinde olan sendikaların yönetim bölümleri yöne
timleri kontrol etmeli. Tüm Rusya Merkez Birliği'niie 
birleşmiş olan sendika merkezleri, merkezdeki kontrol 
organlan olmalıdır. Ancak şu anda sendikalann, bir pro
leter devlette olmaması gereken ve onlann uluslararası 
hareketteki etkilerini ve anlamlarını engelleyen bir rolle
ri var.

Komünist bir işçi sınıfımız yok. Bolşevikierin, anar
şistlerin, Sosyalist Devrimcilerin ve diğerlerinin içinde 
bulunduğu bir işçi sınıfı vardır (İşçiler tamamiyle bu 
partilere ait değiller, ancak görüşlerinin biçimi onları 
bu partilere eklemlemektedir). Bu işçi sınıfına karşı nasıl 
davranmak gerekmektedir? Kadetler, burjuvalar, profe
sörler, avukatlar ve doktorlarla pazarlık yapılmamalıdır, 
bunlara karşı bir tek ilaç vardır o da dayaktır; ancak 
işçi sınıfı için durum farklıdır. İşçi sınıfını korkutmamak, 
aksine düşünsel olarak etkilemek ve yönlendirmek ge
reklidir. O nedenle burada şiddet değil, aksine ikna 
yöntemimiz ve kuralımız olmalıdır.

NEP Politikacılığına Karşı

(...) Proletaryanın tüm kazanımlannın kaderi onun üre
tim i ele geçirip örgütleyebilmeyi başanp başarmaması
na bağlıdır.

(...) Bugün işçi konseylerinin iyileştirilmesinden de
ğil, onların yeniden örgütlenmesinden sözetmek zorun
dayız. Bu yeni işçi konseyleri, kendilerini üretimin, fab
rikaların ve işyerlerinin yönetiminin doruğuna oturttuk
larında, sadece en geniş proleter ve yarı proleter kitlele
ri önlerinde duran görevleri çözmeye çekmede yetenek
li olmayacaklar, aynca bütün devlet aygıtını sadece söz
lerle değil aynı zamanda eylemlerle de doğrudan doğru
ya üretime yöneltebileceklerdir.

Proletarya işçi konseylerini fabrikalarda ve işyerlerin- 
deki yönetim için devlet iktidannın temel hücreleri ola
rak örgütledikten sonra bu noktada durmayacaktır; pro
letarya kombinatlann, sendikalann ve esas merkezi or- 
ganlann ve hatta iktisadın en yüksek konseyinin yöneti
minin örgütlenmesine de girişecektir ve Tüm Rusya 
Merkez Yürütme Kom/fesf’nin işleyişine yeni bir içerik 
kazandıracaktır. İşçi konseyleri, daha evvel İç Savaş 
cephesinde savaşmış olan Sovyetler Tüm Rusya Merke- 
z /’nin üyelerini şimdi İktisadî cepheye gönderecektir. 
Elbettekl kendilerini proletaryanın kurtarıcılan olarak gö
ren ancak onun sözünden ve yargılamasından her şey
den fazla korkan tüm bürokratlar, tüm iktisatçılar, ve 
aynı zamanda kendilerine kombinatlann yönetimlerinde 
ve çeşitli organlarda sıcak bir yer edinmiş olan insanla- 
nn tümü seslerini yükselteceklerdir. Onlar bu gelişme
nin üretimin çöküşü ve toplumsal devrimin iflası oldu
ğunu iddia edeceklerdir. Çünkü onlann çoğu yerlerini 
kendi yeteneklerine ve hiçbir biçimde adına tasarrufta 
bulunduklan proletaryanın güvenine değil, iltimasa, ta
nıdıklara ve “ İyi ilişkilere”  borçlu olduklarını bilirler. (...)

Sonuç

(...) Biz tüm proleter ve dürüst öğeleri {“ Demokratik 
Merkeziyetçi”  grup ve “ İşçi Gerçeği" grubu, "İşçi Mu
halefeti” , parti içinde ve dışında olan diğerleri de dahil 
olmak üzere) Rusya Komünist Partisi (Bolşevik) İşçi 
Grubu'nun Manifestosu zemini üzerinde birleşmeye ça
ğırıyoruz. Ne kadar çabuk örgütlenirsek, o kadar az 
güçlüğü aşmak zorunda kalacağız. •


