
Modem Sosyalizm

İtalya’da Sosyalist Hareket
İtalya’da sosyalist hareketin başlangıcı, Bakunin’in etkisinde I. Enternasyonal şubelerinin kurulmasına 
kadar götürülebilir. Risorgimento döneminde Mazzinici cumhuriyetçilerin ve Garibaldi’nin 
devrimci eylem geleneği (gizli örgütler, suikastler, sabotaj ve ayaklanmalar), İtalyan solunun 
başlangıçta ağırlıkla anarşist eğilimde biçimlenmesi sonucunu doğurmuştu. İlk anarşist 
mihtanlar, eski Mazzini ve Garibaldi yandaşlanydı. 1892’de İtalyan işçilerinin partisinin 
kurulmasına kadar, sosyalist hareketin görece geç gelişmesinin nedenleri arasında, sanayiin geri 
düzeyi, oy hakkının kısıtlılığı, okuma-yazma bilmeyenlerin toplumda yüzde 74’ü oluşturması, 
ülkenin genelinde ve özellikle güneyde yaşam koşullannın geriliği gibi etkenler de vardı.

İtalya’da Anarşizm

1864'te Bakunin daha İtalya’ya gelmeden önce, Proudhoncu fikirler devrimci halk muhalefetini 
ve cumhuriyetçileri etkilemişti. Bakunin de İtalya’ya yerleşirken, tutucu Avrupa’nın en zayıf 
halkası olarak değerlendirdiği İtalya’yı devrim vaad eden bir ülke olarak görmüştü.
Mazzini’nin Paris Komünü’ne karşı çıkması, Bakunin’in ve Komün’ü destekleyen 
Entemasyonal'in İtalya’da etkisini arttırmıştı. Bakunin ile Marx arasındaki tartışmalardan 
habersiz İtalya’da, 1871’de anarşizm, sosyalizm ve enternasyonalizm arasında fazla aynm 
yapılmıyordu. Bu koşullarda İtalya’da Enternasyonal şubeleri hızla artmış ve anarşizm (Komün 
sonrası İspanya hariç) bütün Avrupa’da gerilerken, İtalya’da gelişmişti. Bunlarda, şüphesiz,
İtalyan ekonomisinin geriliğinin, modem sanayi ve proletaryanın yavaş gelişmesinin ve sınıf 
olarak işçilerin mücadele geleneği eksikliğinin de etkisi vardı. Entem asynal’in  İtalya şubeleri 
zanaatkâr, küçük burjuva ve öğrencilerden oluşmaktaydı.

Bakunin’in etkisi ile onun ilk yerleştiği şehirde kurulan Floransa Kardeşlik D em eği kısa 
ömürlü olmuş, ama onun devamı olarak kısa sürede Napoli, Palermo, Sicilya ve Sciacca’da 
Enternasyonal şubeleri açılmıştı. Özellikle Mezzogiomo’da (Güney İtalya-kelime anlamı 
gûnortası) gelişme göstermiş ve Eylül 1969’da Entem asyonal’in  Basel kongresinde, hareketin 
önderlerinden Caporosso 600 üye bildirmişti. Bir deri işçileri grevi örgütleyen Napoli şubesi 
hızla gelişmiş ve 1870’de yerel polis kayıtlanna göre 4000 üyeye ulaşmıştı.

187rden sonra Komün’ün etkisi ile Bakunin etrafinda toplanan eski kuşaktan farklı ve 
aralannda yeni bir militan anarşistler grubu ortaya çıktı. Aralannda Carlo Cafiero, Errico Malatesta ve 
Cardmelo Palladino’nun bulunduğu bu grup fakir köylüler arasında sefaletin yaygm olduğu 
güneyden çıkan toprak sahibi çocuklanydılar ve harekete katılmalannda, Rus soylulannm 
“halka gitmeleri” gibi Narodnik eğilimler rol oynamıştı.

Cafiero, Malatesta ve Palladino üçlüsü Mezzogiomo’da hızla Entem asyonal’in  şubelerini 
açıyorlardı ve 18 Ekim 1871’de Cafiero’nun Engels’e verdiği şube listesinde eskilere ek olarak 
Parma, Ravenna, Piza, Torino, Milano, Roma ve Bologna da vardı. Kasım 1871’de 
Enternasyonal Genel Kumlu’na karşı anarşisderin Jura Federasyonu’nda kabul edilen ve 
Entemasyonal’in  merkeziyetçi örgütlenmesine son verip, bağımsız gmplann özgür 
federasyonunun kumimasını talep eden Sonvilliev genelgesini güneydeki şubelerle birlikte 
Bölogna, Milano ve Torino da desteklemişti (bkz. I. EntemasyonaV) Şubat 1872’de ağırlıkla 
güneyde örgütlenen ve başlangıçta sosyalist eğilimli olan Fascio Operaio  (İşçilerin Birliği), 
anarşist özerk komünler talebini benimsemişti. Mart’ta Fascıo’nun Romagna şubesi ilk kez 
Bologna’da ulusal düzeyde bir anarşist kongre çağnsı yapu. Kongreyi, Paris Komünü’nün 
coşkusu ile Enternasyonale katılan ve sonradan Malatesta’nın etkisinde kalan Romognola 
Andrea Costa yönetti.

Bologna kongresi, sosyalist hareketin olgunlaşmadığı bu dönemde Marksistlerin kendi etkilerini 
oluşturma yolundaki bütün umudannı kırdı. Marx ve Engels de İtalyanlan, “katıksız 
Bakuninciler olarak maskeleri düştü” diye nitelemişlerdi. 4 Ağustos 1872’de toplanan ulusal 
Rimini kongresi, sa;dece İtalya’da on yıldır sûren anti-otoriter eğilimli sosyalizmi yerleştirmekle 
kalmadı, aynı zamanda Entem asyonal’in  bütününün kaderini de dolaylı yönden etkilediği için 
tarihsel önem kazandı. Kongrede yirmi bir şube temsil ediliyordu. Ağırhk kuzey ve orta 
bölgelerdeydi, güneyde köylü anarşizmi büyük kentler dışında güçlenemeiniş; sadece iki delege 
gönderebilmişti. Kongrede, Entem asyonal’in  Londra’daki Genel Kumlu ile bütün bağlann 
kopanlmasım ve kendilerini destekleyen Enternasyonallerin  Neuchâtel’deki anti-otoriteryen 
kongreye temsilci göndermelerini istiyorlardı. Kongreden sonra “bugün propaganda am k yeterli 
değildir, şimdi kendimizi mücadeleye hazırlamalıyız” görüşü ile sürdürülen hareket sonucu, 7 
ay sonra Mart 1873’te Bologna’daki ikinci kongre ilkinin yedi katı delege ile toplanmıştı, 
çişleri Bakanhğı’nm da dikkatini çeken bu hızlı gelişme polisin baskısı ile karşılandı. Cafiero, 
losta ve Malatesta tutuklandı. 1874 başlannda hem anarşistlerin hem de polisin tahminine 
;öre Entemasyonal'in İtalya’da üyeleri 30 bini bulmuştu.

ura Federasyonu’nun bülteninde Malatesta “İtalyan Federasyonu, sosyalist ilkelerin davranışlarla 
fade edildiği isyan eyleminin, en etkili propaganda aracı olduğuna inanmaktadır” diyordu. 
1880’lerde İtalya’nın “Eylemle Propaganda” bakışı Avmpa anarşizmine egemen olmuştu. Andrea

/. Dünya Savaşı Avrupa’yı bir enkaz halinde 
bırakmıştı. Kurum ve hiyerarşiler yıkılmış, var kalabilen 
otoritelerin sınırları belirsizleşmiş, geleneksel sadakat 
ilişkileri çözülmüştü. Yoğun bir şiddetin eşlik ettiği bir 
özgürlük ikliminin yaşandığı bu ortamda, artık 
herhangi bir temsiliyet ilişkisi neredeyse olanaksız 
hâle gelmişti. Toplumun değişik kesimleri, kendi varlık 
anlayıştan doğrultusunda toplumsal hayatı yeniden 
kurmaya giriştiler. Kuzey İtalya’da işçiler oluşturdukları 
fabrika konseyleri aracılığıyla sınai üretimi kapitalist 
iştıölümünün dayattığından farklı bir tarzda nasıl 

-örgütlenebileceğinin çarpıcı örneklerini verdiler; kırda 
orta İtalya’dan başlayarak güney İtalya’da dev 
boyutlara ulaşan bir toprak işgalleri dalgası başladı.



Hareket

işgaller oluşturulan köylü birlikleri tarafından, bunların • 
arasında sosyalist ve komünist görüşlerden etkilenmiş 
kızıl birlikler olmakla birlikte, çoğunluğunu geleneksel 
katolizmi radikal bir biçimde yeniden yorumlayan 
beyaz birlikler oluşturuyordu. Bu kırsal hareket siyasal 
düzeyde de en önemlisi, Marx’in "feodal sosyalizm" 
diye adlandırdığı türden bir perspektifi benimseyen 
Halkçı Parti'y' yaratıyordu. Düzeni birarada tutan 
ideolojik mayanın iyice seyreldiği bu koşullarda küçük 
burjuvazinin çeşitli kesimleri ayrışıyordu. Savaş 
sırasında en çok yoksullaşan kesim olan devlet 
memuriannın radikal fikirlere olan duyarlığı artıyor, 
kendiliğinden işçi hareketine doğru meyletmelerine yol 
açıyordu. Diğer yandan temsilî ilişki ve yapılar

egemen sınıflar nezdinde de itibarını yitirmişti; onlar 
da burjuvazinin çeşitli kesimleri ile feodal niteliklerini 
hâlâ koruyan toprak sahiplerinin ortak iktidarının 
siyasal aracı olan geleneksel partilerdense, kendi 
kesimlerinin faaliyetleri ile doğrudan ilişkili, daha dar 
örgütlenme biçimlerine yönelmişlerdi. Örneğin 1920’de 
büyük toprak sahipleri Genel Tarım Konfederasyonu, 
sanayiciler ise Genel Sanayi Konfederasyonu adlı iki 
kuruluşta örgütlendiler ve aralarında kıyasıya bir 
rekabet başladı. Nisbeten zengin zanaatkarlar ve 
atölye sahipleri ise, bir yıl önce 1919’da Ulusal 
Mekanik Metalürji Birliği adlı bir kuruluşta 
örgütlenmişlerdi. Kısacası toplum alabildiğine 
parçalanmış bir görüntü kazanmıştı. Bu koşullarda.

aralarında Italyan sosyalist ve komünist partilerinin 
teorik ve pratik deneyimsizliğinin de bulunduğu çeşit 
nedenlerden ötürü, işçi sınıfı hareketinin diğer ezilen 
kesimlerin hareketleri ile buluşması mümkün olmadı; 
aksine hareket gittikçe daha kendiliğindenci, daha 
sendikalist bir yöne doğru evrildi. Faşistlerin iktidara 
geldiği 1922 yılında, işçi hareketi yaygınlaşmasının 
sınırlarına gelip dayanmıştı bile. Ama uyandırdıktan 
kızıl tehlike korkusu, orta köylülükten büyük 
sanayicilere kadar çeşitli kesimlerin faşizme olumlu 
yaklaşmasında bir rol oynamıştı. Faşizmin başarısının 
temelinde, yatan etkenlerden biri, bu parçalanmış 
toplumun çeşitli kesimlerinin özlemlerine hitap edece 
kadar eklektik bir söylem yaratabilmiş olmasıydı.
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Mezzogiornes 
Günoifasından 
Ala€akaranhğa

İtalya’nın ilk 1900’iü yıllan, Giolitti lıükümetl dönemi 
“ Dekadans”  dönem olarak bilinir. Ekonomik ve kültürei 
bunalım tüm yurtta, anarşist mliitaniarın önderliğinde 
halk ayaklanmalarına yol açıyordu. Ama en önce ve 
en canlı olarak Mezzogiorno’da (Güney İtalya) yaşanı
yordu olayların çoğu. Kuzey-Güney karşıtiığmda ezik 
konumda bulunan Mezzogiomo, özellikle entelektüel dü
zeyde daha duyarlı, daha dinamik bölge olarak öne 
çıkıyordu.

Bunun sebeplerinden biri, güneyin hayatında Risorgi- 
mento’dan sonra kurulmuş olan liberal devlet aygıtları
nın tuttuğu yerdi. Gramsci "devlet bürokrasisinin beşte 
üçten çoğunun Güneylilerden”  oluştuğunu söyler. Dev
let bu İnsanlara kendi dar ufuklarını aşmanın imkânını 
sağlar. Kendi yerel çevrelerinin onlara dar gelmemesi 
İmkânsızdır, çünkü kendi hayatlarının da maddi zemini 
olan üretim süreci ile, devlet doiayımından geçmeyen 
hiçbir ilişkileri kalmamıştır. Ticarileşmiş, kapitalizmle 
eklemlenmiş tanm koşullannda, onlan köylülere bağla
yan, köylülerin ve hatta kendilerinin de gözünde kendi 
varoluşlannı anlamlandıran feodal düzeninin karşılıklılık 
ilişkileri, artık olsa olsa bir anı olarak varlıklarını sürdür
mektedir. Yine Gramsci, bu baskılann şekillendirdiği 
bürokrat/aydın kimliğini şöyle betimler: “ Bu konum, 
aydınların köylülere imanian gevretilmesi gereken, hem 
zaten aşın nüfus sayesinde daima yerine yeni birisi 
konulabilecek bir çalışma makinesi olarak bakmalarına 
yol açar. (...) Köylüye karşı demokrat, büyük mülk sahi
bi ve hükümet karşısında gerici, entrikacı, kokuşmuş 
ve hain...”  Genellemenin haşinliğini, Gramsci'nin Mez- 
zoglorno’nun birçok özelliğini paylaşan Sardinya’da doğ
muş olması ve kendisini, bu şekilde tahkir ettiği aydınla
rın karşısında bir taraf olarak görmesi açıklayabilir. Ama 
kuşkusuz tâbi hiçbir sınıf ya da toplum, hele Mezzogior- 
no'nun mahkûm edildiği koşullara, özel, ideolojik bir 
çaba gösteriimeksizin, gönüllü olarak razı edilemez. Sı
nai burjuvazinin varlık anlayışının, dünya görüşünün 
en saf, en katışıksız ifadesi sayılabilecek ilerlemeci po
zitivizm, köylülüğün dünyasından hiçbir iz taşımadığı 
için, bu rolü üstlenemez. Bu yüzden, her şeye rağmen 
geri tarımın kapitalizm tarafından içeriimesi, bu eşitsiz 
düzenin sürekliliğin sağlanması yerel aydınlan gerektirir.

Orta ölçekte yerel kültür odaklannın yaratılmadığı ko
şullarda bu işlevi üstlenmek birkaç büyük şahsiyete 
düşer. İşte, Gramsci'ye göre, Benedetto Croce ve onun 
La Critica dergisi bu tarihsel işlevi yerine getirmiştir. 
Croce’nin pozitivizm eleştirisi, her şeye rağmen insan 
emeğine hakkını vermeye çalışan tarih felsefesi, ente
lektüel düzeyde bir “ içerme”  harekâtıdır; "Uezzogior- 
no sorununun kimi sınırlan aşmamasını, devrimci bir 
duruma gelmemesini sağlamıştır.”  (Gramsci, “ 1926’da 
Mezzoglomo Tarihsel Bloku). Bu adamlar Mezzogiorno 
ortamından çıkmışlardır. Ama Avrupa ve dolayısıyla dün
ya kültürüne vâkıf olma dereceleri, varolan koşullara 
başkaldırmak isteyebilecek tedirgin gençleri yatıştırma
ya, onlan düşüncede ve eylemde klasik bir dinginliğe 
yöneltmeye yeter.

Giolotti döneminin, entelektüel ifadesini Croce'de bu
lan liberal devletin altın çağı olduğu düşünülebilirdi. 
Oysa yaklaşan çöküş kendisini ifade edilmeyen tedir
ginliklerde, sıkıntılarda, açıkça böyle dile getirilmese 
de, Croce'nin tasarısını sürdürmektense manevi bir in
kâr, bir içedönüş tercihinde ilan ediyordu. Bu arada 
Mussolini’nin gelişi yaklaşmakta ve Uezzoglorno (keli
me anlamı “ günortası” ) giderek alacakaranlığa dönüş
mekteydi. “ Günortası”  bölgenin, şiirlerde semboiieşti- 
rilmiş olan gözkamaştıncı güneşini, kızgın sıvasız du

varlarını, çorak topraklannı nasıl çağrıştınyorsa; böyle 
bir dönemde yazabilmiş bir grup hermetik şair de kendi
lerine “ Alacakaranlık”  adını yakıştırmışlardı. Yazabil
miş, diyoruz çünkü adı üstünde; Hermetik şiir, zor ve 
kapalı şiir olarak tanımlanabiliyor. Aydınlar düzendeki 
konumlarından anlaşılmayarak istifa ediyorlardı. Çok geç
meden köylüler oluşturdukları kızıl ve beyaz birliklerle 
toprakları işgal etmeye başlayacaklardı.

Dönemin en önemli şairlerinden, Montale’nin nere
deyse tüm şiirlerinde kendini duyuran ana tema, “ klost- 
rofobi” dir. Kapalı yerden ürkme, dönemin en yalın tanı
mı olabilir, zaten: Savaş yıkıntılan, faşizmin tırmanışı 
ve ekonomik zayıflık yaşam erincini yok etmiş, bireyin 
kendisini olumsuzluğun, yalnızlığın ve kararsızlığın önün
de bulmasına neden olmuştur. Montale şiirinden söze- 
derken şöyle diyordu; “ Benim şiirlerimdeki tutsak, bir 
politik tutuklu olabilir; ama insan kendi varoluş koşuila- 
nnın tutsağı da olabilir.”

Montale’ye göre bu olumsuz, güvensiz, ölümcül ya
şam koşulları bireyin önünde tek çıkış kapısı bırakır; 
doğanın mutlak güzelliğinde yeniden, annmış olarak 
doğmak. Kültür kavramına karşılık olarak sürekli bir 
doğa özlemi, doğaya yönelme gözlenir. Yaşam “ doğa”  
ile, ölüm “ kültür”  ile ilişkilendirilerek girer şiirlere.

“ Aydınlığa yönelmede karanlık şeyler cisimler bir renk 
akışında tükenmede;/renkler müzikte erimede;/Yitip git
mektir öyleyse mutlulukların en yücesi.

Sen getir bana, sarışın saydamlıkların doğduğu yere 
ileten bitkiyi;/yaşamın esans gibi buharlaştığı;/ışıktan 
çılgına dönmüş ayçiçeğimi getir bana"

Şairin, Ossi d i Seppla (Mürekkepbaiığı Kemikleri) adlı 
şiir kitabının XX. şiirinde olumsuz değerlere bakışı görü
lebilir.

“ Yaşamın kötülüğüne sık rastladım:/hınldayan boğul
muş ırmaktı,/kurumuş yaprağın kıvnlışıydı,/vurulup ye
re yıkılmış attı.

Tek iyilik biidim:/Kutsal Umursamazlığı/aralayan tan
sık, uykulu öğle vaktinde/bir yontu,/bir bulut,/yüksek
lerden uçan şahindi”

Sözünü ettiğimiz kitaptaki tüm şiirler, dönemin kapalı 
toplumunu, kültürei yozlaşmayı anlatmasının yanısıra, 
Mezzogiorno kültürünün insanlann yaşama bakışlarının 
ifadelerinin özgün örnekleri olarak da okunabilir.

“ (...) zaman taneleri asla iki kez/eş biçimde yinelen
mez! Ve kurtuluştur/bu; yoksa, doğa ile birlikte/bir anda 
yanardı masalımız da"

Dönemi başarıyla niteleyen Ungaretti, Montale, Qua
simodo gibi hermetik şairlerin yanısıra, faşizmi roman 
ve hikayelerinde irdeleyen yazarlardan da sözetmemiz 
gerekir. Küçük toprak sahibi bir ailenin çocuğu olan 
Corrada Alvaro, 1919’da Milano Üniversitesi Edebiyat 
Faküitesi’ni bitirdikten sonra i. Dünya Savaşı’nda cep
hede savaştı. Savaş sonrası faşizmin yükselme döne
minde rejim karşıtı II Uondo gazetesinde çalıştı. Gazete
nin kapatılmasından sonra (1926) uzun süre İtalya’da 
tutunamayarak Beriin’e geçti. İik öyküleri La siepe e 
l'o rto  (Çit ve Bostan) 1920’de, L ’uomo nel labirinto 
(Dehlizdeki Adam) 1921’de yayımlandı. 1930’da İtalya’
ya döndüğünde yayımlanan Gente İn Aspromonte (Asp- 
romonte İnsanları) adlı romanındaki gerçekçilikle dik
katleri çekiyordu. Corrado Aivaro, Verga ile doruğuna 
ulaşan “ gerçekçilik”  geleneği ile 1930 sonrası gelişen 
“ yeni gerçekçilik”  arasındaki bağlantıyı oluşturuyordu.

Dönemin, gizemli ve ilginç kişiliklerinden biri de Dino 
Buzzati’dir. Aydın bir ailenin çocuğu olan Buzzati, harp 
okulunda okudu ve asteğmen çıktı. Savaş yıliannı Afri

ka ve Yunanistan cephelerinde savaş muhabiri olarak 
geçirdi. Sonra ününü İtalya dışına taşıran ve kendini 
anlattığı romanı II deserto del Tatarl’yi (Tatar Çölü) yaz
dı. Bu roman için; “ Çok iyi anlamıştım ki, eğer sonuna 
dek dürüst bir sanatçı olsaydım, o kitabı yazmayı bütün 
yaşamım boyunca sürdürmem gerekecekti, bir tür ya
şam öykümmüş gibi sanki.”  diyen Buzzati, Kafka’yı 
anımsatan fantastik öykülerinde döneminin kapalı, ka
ranlık izlerini yansıtmıştır.

1902'de Guradiaifiera’da doğan Francesco Jovine zor 
yaşam koşullannda yetiştirdi kendini. Dokuz yaşınday
ken bir tarihsel roman, onbir yaşındayken bir tarihsel 
destan yazmaya heveslenen Jovine 1920’de öğretmen
liğe başladı. Daha sonra Roma’ya taşınarak 1929’da 
felsefe bölümünü bitirdi.

Bu arada dergi yazariiğına başlayan Jovine’nin yayım
lanan iik romanı Un uomo provvlsorlo (İğreti Bir Adam)
o sıralarda iyice yerleşmiş bulunan faşizm rejimi yöneti
cilerince sakıncalı bulundu. Yurt dışına atanmasını iste
di. İki yıl Tunus’ta, bir yıl Kahire’de öğretmenlik yaptı. 
1940’da İtalya savaşa girince döndü ve Roma’da direniş 
hareketine katıldı.

Jovine ülkesinin kırsal kesiminin güncel durumunu 
tarihsel nedenleri ile biriikte, büyük bir duygusal katı
lımla incelemiş, 11. Dünya Savaşı ile sonuçlanan ulusal 
dramın perde gerisine ilk ışık tutanlardan biri olmuştur. 
Yapıtlarında kişisel deneyimlerine çok yer vermiş, geri 
kalmış yörelerin sorunlarının yanısıra o yörelerden yeti
şen aydının sorunlarını da yansıtmıştır.

İtalya’da faşizm döneminde Mezzogiorno kültürünün 
en önemli boyutunu oluşturan Mafya’yı ise l.eonardo 
Sciascia irdeledi.



Napoli sokaklarından bir görüntü. Gramsci'ye göre, 
İtalyan toplumunda Mezzogiorno bir bütün olarak 
devasa bir şehir olarak işlev gören Kuzey İtalya’nın, 
kırıdır. Bu yoruma, göre Güney'in şehirleri bile 
Kuzey'e, kın kente bağlayan tâbiyyet ilişkilieri ile 
bağlıdır

Costa da anılannda o ^ n lerd e şiddet eyleminin yeni idealleri ortaya koymak için bir 
gereklilik olarak kabul edildiğini söylüyordu. Bu görüş ile 1873 sonlannda Enternasyonal 
içinde gizli bir İtalyan Sosyal Devrim Komitesi oluşturuldu ve 1874 yazmda yaygm bir eyle 
planlandı. Plana göre Romagna anarşistleri Bologna’yı ele geçirecekler ve bu işaret ile Roma, 
Floransa, Palermo, Leghom’da, Apulia ve Sicilya’nın belli bölgelerinde isyan başlatılacaka. 
içlerindeki ajanlann polise verdikleri bilgi sonucu eylemin lideri, Andrea Costa 
tutuklandıysa da. Ağustos ayında Bologna ayaklanmasının çıkması engellenemedi, çevre illerdi 
beklenen destekler gelmedi. Diğer bölgelerde de polisin alarmda olması isyanın yayılmasını 
önledi. Buna rağmen Malatesta Apulia’da umutsuz bir ayaklanmaya kalkıştı, az sayıda militan 
ûç gün direndi. Bologna ve Apulia ayaklanmalan çok sayıda önder ve militanın 
tutuklanmasına ve hareketin bir süre kesintiye uğramasına neden oldu.

1876’da suçsuz bulunup şerbet bırakılan önderler. Ekim sonunda Floransa’da bir ulusal kong 
topladılar.

“ Her toplumsal bunalımda bir ‘baba’ arayışı vardı”  
tezini icanıtiarcasına devletin görmeziiicten geldiği Sicil
ya’da ‘baba’, itendi iuiığında ortaya çıktı: Mafya. Mezzo- 
glomo kültürünün özgün ismi Leonardo Sciascia öykü 
ve romanlarında “ Mussolini’nin bile başa çıkamadığı 
korkunç çete”  Mafya’yı anlattı. II glorno della civetta 
(Bdykuşun Günü) adlı romanında yaptığı bazı kısaltma
ların nedenlerini şöyle açıklıyor; “ Kitabı kısaltmak İste
memin nedeni ölçü, ritm ve kapsamdan çok, tanıtılmak
tan az çok gücenecek kişilerin ceplıe almasından korun
mak içindi. Çünkü İtalya’da, bilindiği gibl, ne azizlerle, 
ne de devlet adamları ile şaka edilmez; nerede kaldı 
ciddi konuşmak... Bunun için tasarının, devletin kanun- 
iannı, kanundan çok, onu saydıraniarın alınganlığının 
sınınnı aştığını görünce kısaltmak, daha çok kısaltmak 
istedim... var olan kişilerle, oluşmuş olayların, roman
daki kişi ve olaylarla rastlantıdan başka hiçbir ilgisi 
olamaz.”  Kısaltmalara karşın, roman Mafya çarkının iş
leyişini derinlemesine anlatır bize: Mafya’nın işlediği 
bir cinayeti soruşturmak için daha önce partizanlık yap
mış, kuzeyli bir Jandarma yüzbaşısı Bellodl Sicilya’ya 
gelir. Çalışma yöntemi. Mafya şefi Don Maria Arena’nın 
ilgisini çeker. İnsanlığı “ lnsanlar,yarım insanlar, İnsan
cıklar, aptallar ve vakvaklar”  olmak üzere beş bölüme 
ayıran ve İnsanlarla yanm insanlann çok az oluşundan 
yakınan Arena, kendisini tutuklayan yüzbaşıya; “ Beni 
Isa misali çarmıha gerseniz bile yine söylerim, siz bir 
insansınız”  der. Bu arada suçlulann tutuklanmaya baş
lanmasından rahatsız olanlar yoğun bir çalışma içinde
dirler. “ Ekselans” ın Roma’dan gece yanlannda bazı 
"sayın”  kişilere verdiği emirlerden sonra, yüzbaşı Bel
ledi işin tam sonucunu alacağı sırada Sicilya’dan ayrıl
mak zorunda kalır. Sonuçta, suçsuz bir kişi tutuklandı
ğında yüzbaşı Bellodi’nin tepkisi dikkat çekicidir: “ Ka
famı oralarda parçalayacağım.”

“ SicilyalI Sciascia bölgesinin kültürünü, toplumun ken
dine özgü çelişkilerini, farklı tepkilerini ve anlayışını 
incelemeye ve anlatmaya çalışmıştır. Bu çabasında iki 
büyük SicilyalI yazar kendisine başka başka alanlarda 
öncülük etmişlerdir: Verga ve Pirandello [Sciascia bu 
konudaki incelemelerini’ 1961'de Pirandello e la Sicille 
(Pirandello ve Sicilya) adlı deneme kitabında yayımlan
mıştır]. Buna yerel tarih üzerine yaptığı araştırmalan, 
en çok da gündelik gerçeği sürekli olarak gözlemieyişini 
eklemek gerekir.”  (Seçme İtalyan Öyküleri, s. 162)

Mezzogiorno için söyle düşünüyor Sciascia; “ Sicilya 
bugün çok karmaşık ve umutsuz bir durumda; üçüncü 
dünya sorunları ile kıvranan ve birinci dünya ile birlikte 
yaşamak zorunda olan bir bölge bu.”  Evet, Mezzogior- 
no’nun has şairi Quasimodo’nun söylediği gibi: “ Ve 
birden akşam” ...

HAŞAN AYDIN

Apulia ayaklanmasının başansızhğma rağmen güneydeki köylülerden umudunu kesmeyen 
Malatesta ve Cafiero 1877 yazmda güneyde Campania’da Benevento yakınlannda köylüler 
arasında bir eylem örgütlemek amacıyla karargâh kurdular. Polis baskını sonucu Apeninlere 
kaçtılar ve köylere sığındılar. Buralarda yerel vergi kayıtlannı yakarak köylülerin sempatisini 
kazandılar. Sonunda bu eylemin de askerlerin gelmesiyle bastınlması, ülke çapında ayaklanm 
umutlannı kırdı ve yeni tutuklamalar getirdi. Umutsuzluk ve genel huzursuzluk. Kasım 
1878’deki kral Umberto’ya karşı girişilen başansız suikast. Floransa ve Piza’da yapılan bomba 
saldınlar gibi bireysel şiddet eylemlerine yolaçtı. Enternasyonale karşı uygulanan baskı ve 
tutuklamalann sayısı arttı. 1878 kışı ve 1879 bahannda Enternasyonal İtalya’da bir örgüt 
olarak parçalanmıştı.

Önderler arasında da dağılma süreci başladı. Andrea Costa 1879’da hapisanede artık siyasal 
eyleme inandığını açıklıyor ve parlamenter sosyalizm çizgisini benimsiyordu. 1882’de meclise 
girerek ilk ve o sıradaki tek sosyalist milletvekili oldu, daha sonra da İtalyan Sosyalist 
Partisi’n in  kuruluşunda etkin bir rol oynadı. Mart 1882’de Cafiero da, Costa’nm çizgisini 
izliyor, anarşistleri sosyal demokrasiyi benimsemeye çağırarak parlamenter sosyalist adaylan 
destekledi. Costa’nm ayniması genel olarak İtalya’da işçilerin parlamenter sosyalizme kayışı il 
çakıştı. 1878’den sonra anarşistler giderek önemlerini yitirdiler.

Entem asyonal’in  1881 kongresine İtalya’dan yalnızca iki delege, Malatesta ve Saverio Merlino 
katıldı. Onlar da sadece Toskona’dan bir bölge federasyonu dışında Mezzogiorno, Piemonte > 
Romagna’dan küçük gruplann temsilcisiydiler. Malatesta, İstanbul, Marsilya, Cenevre ve 
İskenderiye’deki sürgün İtalyan gruplan da temsil ediyordu.

Göçmen konumundaki İtalyan anarşistlerini diğer ülkelerinkilerden ayıran özellik misyoner 
yapılanydı. Uluslararası etkileri Birleşik Devletler, Latin Amerika ve Doğu Akdeniz ülkelerine 
kadar uzanıyordu. Hareketin lideri Malatesta’nın bireysel terörist eylemlere karşı olmasına 
rağmen etkisi azaldığı için, 19. yüzyıhn sonlannda Avrupa, İtalyan anarşistlerinin siyasal 
cinayetleri ile çalkalanıyordu. 1894’de Fransız Cumhurbaşkanı Sadi Camot, 1897’de İspanya
Başbakanı Antonio Canovas, 1898’de Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth ve 1900’de İtalya Kr
Umberto İtalyan anarşistlerince öldürüldüler.

1880 ve 1890’larda diğer bir akım da, en ünlüleri 1890’da Brezilya’daki Cecilia Kolonisi olaı 
ütopik koloniler kurmak ve gönüllü komünizm koşullan altında yaşama denemeleriydi ve 
oluşan kaçınılmaz görüş aynhklan sonucunda, hepsi başansızlıkla sonuçlanmıştı.

1890’larda ekonomik yoksulluğun artışı anarşistlere yeniden güçlenme olanağı yarattı. Ocak 
1891’de Ticino’da Capulago’da toplanarak Malatesta ve Cipriani önderliğinde Anarşist-Sosyalist 
Devrimci Parti’yi oluşturmuşlar, fakat etkili olamamışlardı. Kanlı biten 1 Mayıs 1891 
gösterilerinden sonra, yönetimin yoğun baskısı devrime anarşist eylemlerle ulaşma umudann 
büyük ölçüde kırmıştı.

İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişme Koşullannın Oluşması

1880-1900 arasında Cavour zamanından beri teşvik gören sanayi, sonunda kuzeyde hıZİı bir
gelişme ve yoğunlaşma sürecine girdi. Kökü Rönesans’a kadar giden banka ve ticaret
sermayesi, sanayi sermayesi ile mali sermaye olarak bütünleşmişti. 1885’te liretin değerinin serb 
bırakılmasından sonra İtalya’ya giren yabancı mali sermaye de kapitalizmin gelişmesini 
hızlandırmıştı. Sanayiler en ileri teknoloji ile kuruluyordu.

1884’te Banco Generale ve Credito M obiliare İtaliana  tarafından Temi Yüksek Fınnian kuruld 
Aynı yıl Avrupa’nın ilk elektrik santralı - Milano’da kuruldu ve hidro elektrik santrallerinin 
sayısı arttı. Bu gelişmeler sonucunda büyük boyutlu mühendislik, makine üretimi ve yüksek 
teknolojiden yararlanan bir çelik kompleksi gelişti. 1902’de demir çelik tröstleri (İlva tröstü] 
ve 1899’da Torino’da Giovanni Agnelli tarahndan Fiat (Fabrica İtaliana Automobili Torino) 
otomobil sanayii kuruldu. Yine Torino’da Lancia, Milano’da Romeo ve Bugatti bu dönemlere



1880’leri izleyen yıllarda İtalya başdöndürûcü hızda bir 
toplumsal değişme sürecine girdi. Bir yandan 
insanların önünde yeni ufuklar açılırken, diğer yandan 
bütün geleneksel davranış biçimi töre ve kalıplar 
büyük bir taarruza maruz kalıyordu. Ancak çoğunlukla 
ideolojik kalıplardaki değişme, maddi hayatın değişme 
hızına yetişemiyor, insanlar yeni olanı geleneksel imge 
ve kavramlardan hareketle değerlendirmeye 
çalışıyordu, (solda) Bir Italyan asker tarafından 
resmedilmiş Asker ve koruyucuları -Meryem ve Azizler 
adlı tablo, (sağda) Göçmenler İtalya'yı terketmeyi 
bekliyorlar. 19. yüzyılın sonlarına doğru, hemen 
hemen her yıl yarım milyondan fazla insan göç 
ediyordu ve bunların çoğu Güney'den gelen, açlıktan 
kırılan insanlardı. Amerika Birleşik Devletleri onlann 
ortak kaderi olmaya başlamıştı. İtalyan ekonomisi 
içinse, göçenlerin ailelerine gönderdiği para çok 
önemliydi, (en sağda) 10 Eylül 1898'de, Avusturya- 
Macaristan İmparatoru Francis Joseph'in karısı, oğlu 
Rudolph'un trajik ölümünden sonra Viyana'ya kaçarak 
amaçsız bir şekilde Avrupa’da dolaşan imparatoriçe 
Elizabeth, Luigi Luccheni adlı bir İtalyan anarşisti 
tarafından, Cenevre’de öldürüldü.

kuruldu. Böylece Torino ve Milano, Avrupa üretiminin en gelişkin otomobil sektörünü 
örgütlemiş oldu. Milano, Torino ve Cenova üçgeninde yeni sanayiler gelişiyordu. 1900’lerde 
gelişen kimya sanayi dev Montecatini işletmelerini yarattı. Pirelli, araba lastiği ve hızla gelişen 
elektrik sanayiine girdi. 1908’de Ivrea’da Olivetti’nin açılması ile İtalya daktilo üretiminde 
uzmanlaşıyordu. Piemonte, Lombardiya ve Venedik’te sanayileşmenin temeli ise tekstil olmuştu.

Devlet başlangıçtan beri sanayiin gelişmesinde önemli bir rol oynuyordu. Örneğin Elbe, 
Piombina ve Portaferraio’daki yeraltı cevherleri devlet işletmeleri tarafından çıkartılıyor, ordu 
ve ulusal politika ile yakından ilişkili devasa tröst ve konsorsiyumlann büyümesi teşvik 
ediliyordu. Dikey ve yatay genişleyen tröstler ve mali-sınai kompleksler devlet aygıtıyla 
kenetlendiler. Kuzey İtalya, ileri teknoloji, tekelci kapitalizm, emperyalist yayılmacılık güdüsü 
ve devletle bütünleşme yoluna girerek hızla kapitalist Avrupa uygarlığının bir bölümü haline 
geliyordu. Ancak kuzeydeki hızlı sanayi yoğunlaşması ülke genelinde varolan ekonomik ve 
sosyal eşitsizliği daha da keskinleştirerek çelişkileri arttırmıştı. Kuzeye doğru bir sermaye 
akımı oluştu.

Gümrük duvarlan ile korunan sanayi ürünlen fiyatlan artarken tanm ürünlerinin fiyatlan 
düşmekteydi. İtalya’da sanayiin atılımı tanmda büyük bir bunalımla aynı döneme rastladı. 
1880-1890 arasında ucuz Amerikan buğdayının Avrupa’ya ihracı tanm sektöründe önemli 
değişiklikler yaratmıştı. Tanmda üretim, kânn azalması nedeniyle düştü, zaten sefalet içindeki 
güneyden büyük bir göç başladı. 1886-1890 arasında yıllık ortalama dış göç 220 bin kişi 
civanndaydı. Bunalımın diğer bir sonucu da özellikle mevsimlik tanm işçileri arasında, aşağı 
i’o yadisinde, Fenara, Ravenna ve Polesine’de grevlerin ve isyanlann başlamasıdır. Andrea 
Costa’nm da aralannda bulunduğu birçok aydın ve işçi önderi Po vadisinde ve Emilia’da ilk 
;anm sendikalan ve kooperatifleri oluşturdular.

talyan birliğinin kurulmasından sonra anarşizmin yanısıra İtalya’da, varlığını ilk kez 1874’te 
lissettiren Genç Sol adlı bir aydın ve küçük burjuva muhalefeti de oluşmuştu. 1876  
«çimlerinde ise tutucular karşısında bu sol (Sinistra) etkin olmuş ve hükümeti Agostino 
)epretis kurmuştu. Sicilya seferinde Garibaldi ile birlikte savaşan Agustino Depretis, aralıklarla 
876-1887’de başbakanlık yapmış, zorunlu ve parasız ilk öğretimi getirmiş, tahılda öğütme 

nergisini-kaldırmış, kısıtlı grev hakkını tanımış ve en önemlisi 1882’de yaptığı seçim 
eformunda gelir, yaş ve eğitim sınırlannı düşürerek seçmenlerin yanm milyondan 2 milyona 
;ıkmasmı sağlamıştı. Bunlann yanısıra İtalyan parlamento sistemine Transformismo 
başbakanlıkta kalabilmek için çok farklı siyasal inançlara sahip çeşitli parlamenterleri,
)akanlık vermek, rüşvet, karalama vb. yollarla toparlama ve koalisyon oluşturma) geleneğini 
etirmişti.

)epretis’in ölümü üzerine başbakan olan Francesco Grispi, Risorgimento döneminde Mazzini 
e Garibaldi ile birlikte cumhuriyetçi olarak mücadele vermiş olmasına rağmen başbakanlığı 
öneminde (1887-1898) baskıcı bir yönetim uygulamıştı. Sömürgecilik yanşına katılarak 

Akdeniz’de İtalyan hakimiyeti hayal ederek, Afrika’da sömürgeci bir politika izlemişti. Etiyopya 
zerine emelleri vardı. 1889’da imzalanan himaye anlaşması ile hak iddialannı diğer devletlere



Hareket

1880'lerle I. Dünya Savaşı arası, İtalyan ekonomisinde 
hızlı bir sanayileşme hamlesinin yaşandığı bir dönem 
oldu. Bu hamle 1880’lere devletin demiryolu yapımını 
teşvik etmeye ve demir çelik ve gemicilik sanayilerini 
yüksek gümrük vergileri ile korumasıyla başlamıştı. 
Ancak asıl atılım 1896'dan sonra görüldü. Birliğin 
tamamlandığı 1861 yılında bütün İtalya’da yalnızca 9 
bin sanayi işletmesi varken, bu sayı 1900’de 11 bine, 
1914’te 188 bine ulaştı. 1890’da 100 bin ton olan 
çelik üretimi ise 1914'te bir milyon tona ulaşmıştı. 
Özellikle önemli olan bir alan, yeni enerji 
kaynaklarının yaratılmasıydı; çünkü kendi yataklarına 
sahip olmayan İtalya’nın kömürü ithal etmesi 
gerekiyordu. 1898’deki ancak 100 milyon 
kilowatt/saatlik elektrik kullanılabilmişken, 1914 yılında 
iki milyar beş yüz yetmiş beş milyon kilowatt/saat 
kullanıldı. İtalya’nın 1901 ile 1911 arasındaki toplam 
sınai üretimindeki artış yüzde 87’ydi, ki bu rakam 
Avrupa'nın ortalama sınai büyüme hızından üçte biri 
kadar daha yüksekti. Bu dönemde bugün hâlâ 
tanınan belli başlı İtalyan markalarının da ilk kez 
ortada görünmeye başladığı dönem oldu. Camilla 
Olivetti'nin fabrikalan daktilo üretimine 1911'de 
başladı. Lanza ise 1898'de faaliyete geçti. Yanda, 
yine 1899'da kurulan Fiat şirketinin o dönemde 
yapılmış bir reklam afişi görülüyor.

kabul ettirmeye çalıştıysa da, 1896’da Habeşistan macerası Adoua felaketi ile son buldu. 
Akdeniz’de özellikle Tunus hakimiyetinde İtalya ile Fransa arasında çıkar çatışması doğmuştu. 
Crispi 1887’de Fransa’ya karşı İngiltere ve Avusturya Macaristan ile anlaşma imzalamış ve Fransa il 
ticaret anlaşmasını bozmuş, 1887-1895 arasında sürecek, gümrük tarifelerinin politik bir baskı 
aracı olarak kullanıldığı ve İtalyan ihracatını olumsuz yönde etkileyen gümrük savaşını 
başlatmıştı.

İşçi Sınıfı Hareketinin Doğuşu

Lombardiya sosyalist düşüncenin işçiler arasında yayıldığı ilk merkezler oldu. Lombardiya’mn 
merkezî Milano’da Andrea Costa, Camillo Prampolini Leonida, Bissolati’nin bulunduğu grubun 
1880’de çıkardığı La Plebe aydınlan, cumhuriyetçileri, demokratlan politik hareketin içine 
çekiyordu. 1882’de Andrea Costa milletvekili olmuştu. Andrea Costa’nın 1881’de oluşturduğu 
Romagna Devrimci İşçi Partisi, 1884’de ilk köylü harekederinin görüldüğü Emilia’dan Mantua’y; 
kadar etkisini gösteriyordu.^

Milano, giderek sanayi işçilerinin de politize olduğu bir merkezdi. 1882’de Partito Operaio 
İtaliano  (İtalyan İşçileri Partisi) burada kuruldu. Bu hareket, Bakunincilere, orta sınıf 
demokratlara bir tepki olarak yerel sendikalann içinden çıkmıştı. Önderleri, katı bir uvriyerisı 
ve kendisi de matbaa işçisi olan Constantino Lazzari’ydi. Bu “nasırlı eller” hareketini, 
hükümet Milano sosyalist ve demokradanna karşı kullandıysa da, 1886’da tanm işçileri 
üzerine ordu gönderilince parti de bastınidı. İlerki yıllarda kızışan siyasal mücadele, bu 
hareketi legal sosyalistlere yöneltti.

1889’da II. Entem asyonal’in  kurulması ile Enternasyonal ruhu yeniden canlandı. Entemasyonal’i 
1 Mayıs gösterileri işçi sınıh birliği doğrultusunda önemli bir adım olmuştu. Bu süreç içinde 
İtalya’da ilerde önemh rol oynayacak ilk C am era’del lavora'lar (İşçi Odalan) Milano’da 
kurulmaya başlandı. 1893’de C am era  sayısı 14’e, 1904’de 90 ’a çıktı.

Camera, belli bir bölgedeki bütün yerel sendika ve işçi örgüderi için bir merkez 
oluşturmaktaydı. Zamanla sendikalan, yerel birlikleri, kooperatifleri ve tasarruf sandıklanm 
kapsar duruma geldi. Camera’lann odaklan casa del popola ’lar (Halk Evleri) idi. Bunlar 
haberleşme, iş bulma salonlan, kulüp, eğitim merkezi ve eylemlerde karargah işlevi görüyord 
ve 1921-22’de faşistler için ana hedef oldular. Sendikalılar her zaman işçiler arasında 
bir azınlıktı ve sendikalar, sendikasız kitleleri yönlendiriyordu. Ama yerel anlaşmazlıklarda 
genellikle daha gevşek ve yaygın etkisi olan Camera'lar, daha etkin oluyordu. Yerel 
anlaşmazlıklarda oluşturulan ajitasyon komitelerinin amacı, bölgedeki bütün işçi sınıhnı eylen
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geçirmekti. Yerel genel grev, İtalyan işçilerinin belirgin bir silahı olmuştu ve bu eylemlerin 
odağı, sendikalardan çok C am era’lardı. Camera'lar geleneksel, anarşist yapılı yerel isyanları yeni 
ve sınıfsal bir işçi hareketine dönüştürüyorlardı.

19. yüzyılın sonlarında güneyde kükürt madenlerinde çalışan, narenciye ve şarap üreticileri, 
Fransa ile sûren gümrük savaşından ve tanm bunalımından derin bir biçimde etkilenmişler ve 
huzursuzluk artmıştı. Bu ortamda Sicilya’da toplumsal muhalefet Fasci—Fascio O peraio  (İşçi 
Birlikleri) hareketi olarak örgütlenmişti.

Lombardiya’daki demokrasi ve işçi hareketi, Romagna’nın sosyalist örgütlenmeleri, Sicilya’da 
Fasci hareketleri yerel tabanlı sınırlı siyasal perspektifi olan eylemlerdi. İtalya’da sosyalist 
siyasal mücadelenin toparlanmasına katkısı olan iki önemli kişi, Antonio Labriola ve Filippo Turati, 
bu dönemde ortaya çıkmışlardı.

Sosyalist Parti

Marksizmin İtalya’da tanınmasında ve yayılmasında etkili olan ilk şahsiyetlerden biri 
Manifesto'yu İtalyanca’ya çeviren Antonio Labriola oldu. Fihppo Turati (1857-1932) ise önceleri 
demokrat hareket içinde yer almış, sonradan sosyahst harekete katılmıştı. Turati’nin 1891’de 
çıkarmaya başladığı sosyal demokrat dergilerin en önemlilerinden Critica Sociale, İtalyan 
aydınlannm sosyalist harekete çekilmesinde etken olmuştu. Aynı yıl Milano’da bir işçi 
kongresinde sosyalist bir parti kurma karan alınmıştı. Ağustos 1892’de Cenova’da toplanan 
kongreye, işçilerin ve aydınların örgütlerinin ve temel eğilimlerinin katılmasının sağlanmasında 
Turati’nin büyük emeği geçmişti. Cenova kongresinde İtalyan solundaki anarşizm etkisi 
kınimış ve kurulan Partito dei lavorotori İtaliani (İtalyan İşçileri Partisi), sınıf savaşım, üretim 
ve değişim araçlannm toplumsallaştınimasını, sermayeye karşı örgütlü direnişi ve seçimlerde 
ve mecliste tamamen bağımsız eylemi içeren sosyalist bir programı kabul etti. 1893’te Reggio 
Emilia kongresine Po vadisinden 10 bin köylüyü temsil eden tanm sendikalan da katıldı.
Yine 1893’de partinin adı, İtalyan İşçileri Sosyalist Partisi’n e  dönüşecekti. Crispi’nin 1894’te 
başlangıçta Sicilya’daki Fasci örgütünü hedef alan ve sonra sosyahst partiyi de kapsayan baskı 
döneminden sonra parti tekrar toparlandı. 1895’te sonunda, hâlâ varlığını sürdürmekte olan 
işçi partisi, Partito Sosialista İtaliano  (İtalyan Sosyalist Partisi) adını aldı ve aynı yıl yapılan 
seçimlerde meclise 12 milletvekili soktu.

Durgunluk ve baskı ortamında doğan Sosyalist Parti, Erfurt Programı’ndan esinlenmişti. Ancak 
partinin _ niteliği konusunda Labriola ve Turati arasında görüş aynhğı vardı. Labriola, 
tanımlanmış bir programa dayalı Alman modeli bir proletarya partisini savunurken, Turati 
daha gevşek bir örgütlenmenin İtalyan toplumunun geri düzeyine daha uygun düştüğünü 
düşünüyordu. Parti kadrolan üzerindeki etkisine karşın, Labriola kuruluş aşamasında partinin 
dışında kalmıştı. Turati ise, orta sınıf ‘Marksist’ gençlerin demokratik haklan elde etmek için 
partiye âkın etmelerine önderlik etmişti.

Sosyalisder 10 yıl zorlu bir mücadele verdiler. İtalyan emperyalizminin çökmesi ile baskı

D’Annunzio'nun büyük bir riske atılarak gerçekleştirdiği Flume işgalinden sonra yapılan, Viyanalılar'ın, kentin 
bombardımana tutulacağı korkusundan dolayı içine düştükleri paniği dile getiren bir İtalyan karikatürü.

CROCE, BENEDETTO 
(18Ö6~19S2)

Bir çiftiiic saliibinin oğiu oian Croce, 25 Şubat 1866’da 
i(üçüi( bir dağ şeiıri Pescasseroii’de doğdu. Babasının 
eti<isiyie, burada icatoiii( eğitimi aldı. 17 yaşındaylcen 
depremde tüm aiiesini i(ayt>edince, Roma'ya geldi. Am
casının yanına yerleşerel< Roma Üniversitesi’ne girdi. 
1886’dan başlayarak Roma ve Napoli Üniversitelerinde 
tariiı, edebiyat ve felsefe eğitimi gördü. Çalışmalarına 
Napoli arşivlerinde tarilıi araştırmalar yaparak başladı. 
Hayatının büyük bir bölümünü Napoli Ûniversitesi’nde 
profesör olarak sürdürdü. 1903’te çıkarmaya başladığı 
La Critics dergisi gerek kişisel hayatı bakımından, gerek 
kamuoyu üzerindeki etkisi bakımından bir dönüm nok
tası oldu. Bu dergide tarih, politika, felsefe ve sanat 
üzerine yayınladığı yazılar, İtalya’nın entelektüel hayatı
nın en etkili şahsiyeti olmasını sağladı.

1910 yılında senatör olarak İtalyan parlementosuna 
girdi. 1920-21 yılında GiolittI’nin kurduğu son hükümete 
Eğitim Bakanı oldu. Mussolini hükümeti döneminde, 
pasif-antifaşist direnişin simgesi haline geldi. Bu uzun 
politik serüven boyunca, tüm İtalyan sosyalist teoris- 

. yenlerle yaptığı tartışmalar nedeniyle her zaman gün
demde kaldı.

Gramsci’nin gerici olarak nitelediği, Croce'nin zihin 
felsefesinin hareket noktası Hegel’dI. Yine de Hegel’in 
aksine, Croce özgürlük alanı olarak tarif ettiği tarihin 
yöneldiği nihai bir hedefi olduğuna inanmıyordu. Ancak 
Croce’nin sözünü ettiği özgürlük, sınırları siyasal müca
dele ile sürekli olarak genişletilen bir hayat alanı anla
mında değil, tarihte insana dışarıdan dayatılan bir güç



Hareket

Şair, romana, kısa öykü yazan, gazeteci, askeri 
kahraman ve siyasal önder Gabriele d'Annunzio, 

çoşkuiu bir Italyan milliyetçisiydi. İtalya’nın Fransa 
yanında savaşa girmesini ve topraklarını genişletmesini 
istiyordu. 12 Eylül 1919’da, I. Dünya Savaşı sırasında 
İtalya’ya verilmesi kabul edilen Avusturya-Macaristan’a 
ait olan Dalmaçya sahilindeki Fiume’nin (günümüzde 

Rijeka) İtalya’ya verilmemesi üzerine, bin kişilik bir 
lejyon birliğiyle kenti işgal etti ve yönetimi ele geçirdi. 

İşgalin kansız bir şekilde gerçekleştirilmesinin nedeni, 
kentin son İtalyan birliğinin generali Pittaluga’nin 

idaresi altında olmasıydı. d ’Annunzio hu işgali İtalyan 
hükümetine danışmadan yapmıştı; bu nedenle Fransa, 

ABD ve hatta İtalya dahil olmak üzere birçok ülke 
tarafından tepkiyle karşılandı. İtalyan hükümetinin kenti 

kuşatması üzerine Aralık 1920’de şehri boşaltmak 
zorunda kaldı. Başansızlıkla sonuçlanan bu girişim, 

Mussolini ve İtalyan Faşist Hareketi'nde büyük taraftar 
buldu ve daha sonra d’Annunzio, Italyan halkı 

tarafından ulusal kahraman olarak görülmeye başlandı. 
Mussolini tarafından, Fiume olayındaki rolü nedeniyle, 

1924’te Montenevoso Prensi yapılarak ödüllendirildi.
Bununla yetinmeyen Mussolini, daha sonra onu 

Kraliyet Bilimler Akademisi’mn başına getirdi, ancak 
d'Annunzio bu göreve başlayamadan öldü.

dalgalan arttı, ilk girişimlerinin başansızlıkla sonuçlanmasından sonra hem baskı yönetimi 
hem ayaklanma ve anarşist-terörist eylemler yaygınlaştı, ülkedeki siyasal tansiyon yükseldi.

olmaması anlamında özgürlüktü. Bu özgürlük anlayışı, 
onu I. Dünya Savaşı sonrası gelişen, sınırsız bireyselci
liğe yönelik diye gördüğü sol akımlara karşı, onu sağ 
akımları savunmaya itti. Fakat dahıa sonra faşizmin zor
balığı, onun, İtalya ve dışında faşizm muhalifleri arasın
da bir sembol haline gelmesine yol açtı. Giderek Hegei'- 
in kimi görüşlerinden ayrılarak, ayrımların bireşimini 
savundu. Croce kendini uitra-metafizikçi olarak niteli
yordu.

Faşizmin çöküşünden sonra, Liberal Parf/’nin lideri 
oldu. 1944’de de devlet bakanlığı görevini üstlendi. Sos
yalistlerin kendisine önerdikleri ‘geçici cumhuriyetin 
başkanlığını' kabul etmedi, hiayatının son ürünü kendi 
evinin salonlarında kurduğu İtalyan Tarih Araştırmaları 
Enstitüsü’dür. Yaşamının son günlerini, bu 50 bin ciltlik 
kütüphanede geçirdi ve İ952’de öldü. Croce'nin başlıca 
eserleri: I tesiri d i Napoli (Napoli Tiyatroları); 1899, Ma- 
teriallsmo storico ed economla mandstica (Tarihsel Ma
teryalizm ve Marksist Ekonomi); 1900, Estetlca (Este
tik); 1902, Loglca (Mantık); 1906, Teoria e storla della 
storiografla (Tarih Yazımının Teorisi ve Tarihi); 1913, 
La Poesia d i Dante (Dante’nin Şiiri); 1921, Uominl e 
cose della vecchia Italla (Eski İtalya'nın İnsanları ve 
Nesneleri); 1927, Ettoa e PoHf/ca (Etik ve Politika); 1931, 
Nuovi saggl sul Goethe (Goethe Üzerine Yeni Yazılar); 
1934, La storia come penslere e azione (Düşünce ve 
Eylem Olarak Tarih); 1938, Propositi e speranze (Amaç
lar ve Umutlar); 1943, Per la nuova vlta de li’ltalia (İtal
ya’nın Yeni Yaşamı için); 1944, Due Annl dİ Vlta Polltlca 
Itallana (İtalyan Politik Yaşamının İki Yılı); 1948.

Kötü bir tanm yılının ardından, Küba savaşı nedeniyle ABD’den yeterince tahıl gelmeyince, 
ekmek fiyatlan hızla artmaya başladı. Grevlerin çıkması, tutuculann karşı saldınlan, daha 
otoriter bir yönetim istekleri ile çakışıyordu. Buna rağmen Mart 1897 seçimlerinde sosyalist 
partinin yirmi civannda milletvekili çıkarması ve diğer muhalif partilerin artan oylan, 
kamuoyunda muhalefetin güçlendiğini göstermekteydi. Mart 1898’de demokrat ozan Cavallotti 
bir sağ milletvekili tarafından öldürülünce gerginlik iyice arttı. Mayıs’ta ekmek fiyatlan 
yeniden arttırılınca, önce Mezzogiomo’da başlayan halk ayaklanmalan Milano ve Floransa’ya 
sıçradı. 6-9 Mayıs’ta Milano ve Floransa halkı sokaklara döküldü. Ancak sosyalistler, 
hükümetin halkı top ateşi ile bastırdığı hareketin dışında kaldı. Buna rağmen aralannda 
Turati, Costa, Bissolati gibi sosyalistlerin, cumhuriyetçilerin ve hatta rahip don Albertario’nun 
da bulunduğu yüzlerce kişi tutuklandı. Hükümete karşı muhalefete Katolikler de katılmıştı ve 
ilk Hıristiyan demokratlara karşı da baskılar başlıyordu. Mayıs-Ağustos 1898 arasında 
sıkıyönetim ilan edidi. Parlamentodaki baskılar sonucu Crispi hükümeti düştü ve yeni bir 
hükümet kuruldu. Fakat 29 Haziran 1900’de kral Umberto’nun anarşist Bresci tarafından 
öldürülmesi, kamuoyunda başlayan sola yönelmeye büyük darbe indirdi. Yine de bu dönemd 
baskıcı yönetime karşı parlamento dışında verilen mücade, halkın politize olmasını sağlamış 
ve derin izler bırakmıştı. Aralık 1900’de Cenova valisinin yerel C am era del Lavoro’yu 
kapatması üzerine, bu sefer halk sokağa dökülmedi, ama şehir düzeyinde de olsa ilk genel 
grevi gerçekleştirdi. Sonunda başbakan, valinin karannı kaldırtmak zorunda kaldı.

Giolitti Dönemi ve Sosyalist Hareketin Güçlenmesi

Yeni kral III. Vittorio Emanuele sol kanattan Zanardelli’yi başbakan atadı. Onun hükümetindi 
içişleri bakanı olarak, İtalya tarihinin Cavour’dan sonra gördüğü en usta burjuva politikacısı 
Giolitti’nin görev almasıyla yeni bir dönem, İtalya siyasetinde 14 yıl sürecek Giolitti 
egemenliği başlamış oldu. Bir transformismo dehası olan Ciovanni Giohtti (1842-1928), 
arahklarla beş kere başbakan (1903-1914) (1920-1921) ve iki kere içişleri bakanı oldu. Ülkeı 
belli bir toparlanmayı sağladı, siyasal sisteme işlerlik kazandırdı, kuzeyde çağdaş sanayiin 
gelişmesine önderlik etti ve usta manevralarla parlamento temsilcileri, zanaatkâr federasyonlar 
kooperatifler, sendikalar, yerel komünleri de kapsayan geniş bir sosyalist çevrenin, tüketicileri 
vergi ödeyenlerin ve güneylilerin aleyhine işleyen, bir sistem içine çekilmesini sağladı,
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1900’deki seçimlerde PSI’de 33 milletvekiliyle ve İtalya tarihinde ilk defa sosyalistler bir kitle 
partisi olarak parlamentoda yer aldı.

Cenova grevinin başansı ve Zanardelli-Giolitti hükümeti İtalyan işçi sınıfı hareketliliğinde yeni 
bir dönemin başlangıcı oldu. Daha önceki yıllarda sadece birkaç bin işçinin greve çıktığı 
İtalya’da, 1901’de 189.271 işçinin katıldığı 1034 grev, 1902’de 196.699 işçinin katıldığı 801 
jrev görüldü. Şibat 1902’de Torino, Ağustos’ta Floransa ve Nisan 1903’de Roma’da şehir 
düzeyinde genel grevler de yapılıyordu.

Tanmda tanm işçileri, ortakçılar, yancılar kooperatifler ve birhkler biçiminde örgütlenip grevler 
yapıyorlardı. 1901’de 22.283,. 1902’de 189.271 işçi tanm kesimindeki grevlere katılmıştı.

3u dönemde birliklere ve Camera’ya katılan işçiler, ekonomik ve siyasal bilinç arasında, 
lendika ile parti arasında bir aynm yapamıyorlardı. Bu aşamada henüz yerel dayanışma, işçi 
;ımh bilincinden önde gelmekteydi. Bu yapıya rağmen 1901’de Federterra Sosyalist Ulusal 
'anm İşçileri Federasyonu  kurulduğunda, 240 bin üyesi olduğu söyleniyordu. 1902’de 24 ulusal 
endika federasyonunda 480 bin işçi üye vardı. İtalyan işçileri Avrupa’nın sadece en az ücret 
lan işçileri değil, aynı zamanda en uzun süre çalışan işçileriydi. Kadın ve çocuk işçilerle 
Igih hiçbir kontrol yoktu. 1902’de sosyalist milletvekillerinin baskısı ile çocuk işçi yaşı 12’ye 
Yükseltildi. İşçiler ve işverenler arasında bir sosyal banş planı yapmış olan Giolitti, 1901-1902  
p-evlerinde kendisinden önceki başbakanlar gibi telaşa düşmedi ve yasalann iki tarafça da 
;iğnenmediği koşullarda ses çıkarmadı. Bu yumuşak tavn karşısında, tanm işçileri grevlerinde 

îca Giohtti’ diye bağınyorlardı. Başbakanlığı döneminde ücretler amyor, yaşam koşullan 
örece iyileşiyor ve kamuoyunda İtalya’da son yıllarda bir şeylerin değiştiği fikri 
raygınlaşıyordu.

u ortamda PSTnin içindeki Marksist teori ile demokratik pratik uygulamalar arasındaki çelişki 
ayanılmaz hale gelmişti. Parti bu sorunu II. Entemasyonal'in  bilinen ‘asgari’ ve ‘azami’ 
rogramlar aynmı aracılığıyla çözmeye çalışu. 1900’deki Roma kongresinde, 1892 Cenova 
ızami’ programı partinin yönünü çizecek pusula olarak tekrar onaylandı, ama ona ek olarak 
ir de demokratik ‘asgari’ program benimsendi. Bu program, kadın ve erkeklere genel oy 
akkını, seçimlerde nisbi temsil sistemini, dolaylı verginin kaldınimasını, yerel yönetimlerin 
zerkleştirilmesini, işçi hareketlerine özgürlük, ücretsiz laik eğitim, baskılara son verilmesini, 
laştırma ve madenlerin millileştirilmesini talep ediyordu. Küçük köylülüğü kazanmak için 
)prağıh kamulaştıniması talebi terkedilmişti.

urati şimdi partinin ilk görevinin demokrasiyi kazanmak olduğuna inanmıştı ve onun başı 
ektiği reformisder ve özellikle parlamento grubu, Giohtti ile dolaylı, hatta (hükümette 
Dsyalistlerin yer alması ile) dolaysız işbirliğinden yanaydılar. Diğer tarafta uzlaşmaz veya
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19. yüzyılın son çeyreğinde, genel olarak fiyatlarla 
birlikte kâr hadleri de düşüyordu. Ancak bu kriz 
toplumun bütün kesimlerini eşit ölçüde etkilemedi. 
Tarım ürünlerinin fiyatlarının mamul ürünlerin 
fiyatlarına kıyasla daha çok ve hızlı bir şekilde 
düşmesi kırla kent arasındaki dengeyi kentler lehine 
değiştirdi; özellikle rantlarla geçinen, toprak sahibi 
aristokratların topluca bir krize girmesi sonucunu 
doğurdu. 1890'larda giderek daha sistematik bir nitelik 
kazanan dünyayı sömürgeleştirme girişimleri, bu kesim 
ve spekülasyon yapacak yeni alanlar arayan banka 
sermayesi tarafından teşvik ediliyordu. Sermaye 
birikiminin diğer büyük güçlere kıyasla cılız olduğu 
İtalya içinse, sömürgeler, öncelikle kırdan şehirlere ve 
Amerika'ya göçmekte olan işgücünü daha verimli bir 
biçimde değerlendirme irflkânıydı. 1887'de başbakan 
seçildiğinde İtalya'ya “yeni bir hayat vaadeden" 
Garibaldi'nin silah arkadaşı Francesco Crispi 1893'te 
ikinci kez başbakan seçilir seçilmez İtalya'nın 
Kızıldeniz kıyısındaki ufak sömürge bölgelerini, 
Kızıldeniz'in Roma imparatorluğu dönemindeki adı 
olan Eritrea adı altında birleştirdi ve komşu 
Etiyopya'ya karşı bir askeri harekât başlattı. 
Britanya'nın da desteğini almış olmalarına karşın 
İtalyan birlikleri 1896’da Italyan birlikleri Adowa'da 
tayin edici bir yenilgiye uğradılar. Crispi hükümeti 
devrildi, ancak "Adowa’nin intikamı”  teması İtalyan 
siyasal kültüründe yerini aldı. Mussolini, Etiyopya ile 
Eritrea arasındaki sınır çizgisinin İtalyan haritalarından 
silindiği 1928 yılından başlayarak bu temadan ustaca 
yararlanacaktı. 1935 yılına ait aşağıdaki propaganda 
afişi, o yıl Etiyopya'yı işgal eden İtalyan ordusuna 
mensup bir askeri gösteriyor, iki Etiyopya girişimi 
arasında Italyan emperyalizminin yegâne başarısı 
Trablusgarp Savaşı'nın (solda) sonucunda Libya’nın 
ilhak edilmesi oldu. Bu savaşın berisinde yine, 
Tripoli'de girişmiş olduğu çeşitli faaliyetleri 1908'den 
sonra iktidara geçen Jön Türkler tarafından 
engellenmeye başlanmış olan Banco di Roma ve 
siyasal taleplerini yeni kurulan Milliyetçi Parti 
aracılığıyla dile getiren demir-çelik sanayii vardı. Bu 
mihrakların yarattığı kamuoyu, özellikle İtalyan 
Birliği'nin kurulmasının 50. yıldönümünün kutlandığı 
1911'de öyle bir yoğunluğa ulaşmıştı ki, Mart'ta 
dördüncü hükümetini kuran Giovanni Gentile, 
emperyalist maceralara kuşkuyla bakmasına karşın, 
işgal hazırlıklarının başlaması emrini verdi, işgal 29 
Eylül'de başladı ve beklendiğinden çok daha güçlü 
bir yerel direnişle karşılandı. Jön Türk yönetimi ancak 
Çanakkale İtalyan donanması tarafından bombardıman 
edildikten ve Oniki Ada işgal edildikten sonra, 15 
Ekim 1912'de bir barış anlaşması imzalamaya razı 
edilebildi. Buna rağmen, I. Dünya Savaşı ilan 
edildiğinde, dar kıyı şeridinin gerisindeki yerel direniş hâlâ 
kırılmamış, Libya tamamen İtalyan kontrolüne girmemişti.
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Hareket

İtalya'da modem dünyanın en vahşi koşullarında bile 
geleneksel kültürün sürekliliğini kanıtlayan 

görüntülerden biri. Askerler paskalya yumurtası 
biçimde süsledikleri mermileri, paskalya yumurtasına 
yapıldığı gibi, çeşitli insan adlan İle adlandırıyorlar. 

Avrupa’daki devlet adamlan ve politikacılar içinde 
italyanlar, savaşın ölçeğini ve yeniliğini belki de en 

geç kavramış olanlardı. Savaşın ilan edildiği gün 
banker ve diplomat, hükümetin Balkanlar konusundaki 

uzman danışmanlarından Giuseppe Volpi “ Her şey 
her zaman olduğu gibi uluslararası bir kongreyle 

halledilecek... Savaş mı? Yok canım!" diyordu. Bu 
tutum muhalefet tarafından da paylaşılıyordu. Italyan 

Sosyalist Partisi’nin reformist kanadının önderlerinden 
Clauido Treves savaş ilanından bir kaç gün önce 
“ finans ve sosyalizmin, bankalar ve proletaryanın" 

Avrupa’da barışın sürekliliğini temin edeceğini 
söylemişti. I. Dünya Savaşı’nın gelecekteki seyri 

hakkında İlk doğru tesbiti yapanlar milliyetçiler oldu. 
Savaş çıktığında İtalya Avusturya-Macaristan ve 

Almanya ile otuz yıldır süren bir İttifak içindeydi. 
Tarafsızlarsa savaş sayesinde İtalya’nın, savaşa 

katılmadan da olsa, diplomatik yollarla Tireste, Fiume 
gibi Avusturya-Macaristan yönetimindeki İtalyanca 
konuşulan şehir ve bölgeleri elde edebileceklerini 

düşünüyorlardı. Savaştan yana olanlarsa, İtalya’nın bu 
safta savaşa girmesi gerektiğinin tabii olduğunu 

düşünüyorlardı. Ağustos 1914’te milliyetçiler, o 
zamana kadar paylaştıkları bu görüşü aniden 

terkettiler ve İtalya’nın Britanya ve Fransa safında 
savaşa girerek sözkonusu tjölgeleri öyle kurtarmaları 

gerektiğini iddia ettiler. Ancak onlar da İtalya’nın 
"kendi savaşı’’nı savaşmakla yetinebileceğini, bu 

savaşın Risorgimento’nun savaşı olduğunu 
düşünüyorlardı.

devrimci kesim, kesin muhalefet tavnndaydı. Bu grubun içinde L ’Avanguardia Socialista’yı 
çıkaran Arturo Labriola ve Enrico Ferri (sosyalist milletvekili idi, ilerde düşünceleri değişmiş 
ve 1926’de faşist partiye katılıp, 1929’da senatör olmuştu) vardı.

Bu sırada, anarko-sendikalizm ve özellikle Georges Sorel’in görüşleri İtalya’da giderek yankı 
buluyordu. Bunlann siyaseti küçümseyen uzlaşmaz öğretisi, doğrudan eylem ve toptan sınıf 
savaşını öngörüyordu. Bir süre sonra Arturo Labriola bu hareketin önderi durumuna geldi, 
yoldaşlannın çoğu güneyli ve küçük burjuva kökenliydi (Enrtco Leone, Agostino Lanzillo, 
Alceste de Ambrts).

Frans f^asereel’in taşbaskısı, Nitti’nin barışa ulaşmak 
için ulasal bağımsızlık ilkesinin tam uygulanması 

önerisini hicvediyor.

Parti, Turati ve Bissolati’nin içinde bulunduğu reformistler ve karşılannda Ferri ve Arturo 
Labriola’nın başı çektiği devrimciler diye ikiye bölünmüş olarak Ağustos 1902’de Imola 
kongresine gitti. Kongrede reformistler ağırlık kazandılar, buna rağmen Kasım 1903’te Giolitti 
Turati’ye hükümette yer teklif ettiğinde, Turati partide yerini kaybetme korkusuyla kabul 
etmedi. Birkaç ay sonra sağ kanattan Bissolati partinin yayın organı Avanfi’nin başyazarlığını 
Fern’ye bıraktı. Nisan 1904’te yapılan Bologna kongresinde devrimci grup partinin 
çoğunluğunu ele geçirdi.

Aynı yıl Sardinya’da işçilerin katledilmesi üzerine, Milano Camera’sının önderliğinde İtalya 
tarihinin ilk genel grevi patlak verdi. Sendikalistlerin önayak olduğu hazırlıksız genel grev,
3-4 gün bütün İtalya’yı felce uğrattı. Giolitti olaylar karşısında serinkanlılığını korudu ve 
beklediği gibi, grev doğal akışı içinde kendiliğinden söndü. Giolitti meclisi tatil etti ve 
seçimlere gitti. Kendi adaylan çoğunluğu aldı fakat Giolitti ortalık yatışana kadar bir süre 
başbakanlıktan çekilmeyi yeğledi, Sonnino başbakan oldu. Bu seçimlerde ilk defa, yeni seçilen 
papa X. Pius, Papalığın İtalya’da devlete karşı tavnndan vazgeçerek Katoliklerin seçimlere 
katılmasına izin verdi ve Katolik milletvekilleri meclise girdi.

1904 genel grevi 20. yüzyıl başında sendikal harekette etkin olan sendikalist akımın gücünü 
göstermişti. İtalyan sendikalarında güçlü ulusal sendikaları savunan federalistlerle işçi odalan 
yolu ile yerel birlikleri savunan Cameralistler arasında süregiden bir tartışma vardı. Ayrılık, 
daha sonra sendikalizmi benimseyerek Cameralistler’in  genel grevi desteklemesinden 
kaynaklanmaktaydı.

1906’da federalisder ulusal bir kongre toplayarak Fransa’da CGT  benzen bir Confederazione 
G enerale del Lavoro - CGL (Genel İşçi Konfederasyonu) kurdular. Baştan itibaren reformist 
sosyalistlerin kontrolündeki konfederasyona karşı, 1907’de sendikalistler işçi odalan ve yerel 
sendikalara dayalı ve anarşist ve komünistlerin de katıldığı Direniş D em ekleri Komitesi’ni 
kurdular. Milano’da başansız bir genel grev, Toskana’da tanm işçileri grevlerinde polisle 
girişilen ciddi çatışmalardan yenik çıkan sendikalistler, bir süre CGL’ye  sızmayı denedilerse de 
sonunda 1912’de Modena’da 100 bin demiryolu, tanm, inşaat ve metal işçisinin delegeleri ile 
topladıklan kongre, Fransız anarko-sendikalizminin etkisinde Unione Sindicale İtaliana’yı (USİ) 
kurdu. 1919’da USİ, Torino ve Milano’da işçilerin çoğunu örgüdemiş ve üye sayısı 500 bine 
ulaşmıştı. USİ bürokrasiye karşıydı, aidatlan ve grev ödentileri düşüktü, yan-anarşist bir 
kendiliğindenciliğe dayanıyordu. C am era’larda  yoğunlaşıyor ve genel grevi yaygınlaştırmayı 
amaçlıyordu.

İtalya’nın yoğun bölgeciliğini dikkate alarak, gerçek gücü olan federasyon birlikleri ile



Fabrika konseyleri hareketin en önemli teorisyeni Gramsci 
bu örgütlerin en parlak dönemini yaşadığı 1920'de 
şöyle ifade etmişti: Varlığın gerekçesini, ücretler ya 
da sınıf farkları gibi geçici olan ve üstelik varlıklarını 
aşmaya çalıştığımız şeylerde değil, emek sürecinin 
kendisinde, sınai üretimde, yani kalıcı bir şeyde bulur. (...) 
Proleter devriminin fiili süreci, siyasal partiler ve 
sendikalar gibi sözleşmeye dayalı ve gönüllü 
örgütlerin gelişmesiyle özdeşlenemez. Bu 
örgütlenmeler, burjuva demokrasisinin ve siyasal 
özgürlüklerin alanında, bu özgürlüklerin olumlanması 
ve geliştirilmesi olarak ortaya çıkar. Devrim sürecini 
yorumlayan ve geleceği hakkında kesitimlerde bulunan 
bir öğreti barındırdığı ve geniş kitleler tarafından kendi 
ifadeleri ve rüşeym halinde de olsa, kendi 
hükümetlerinin aygıtı olarak benimsendiği sürece, bu 
örgütlenmeler, giderek, devrim süreci içinde bütün işçi 
sınıfının kalkışacağı özgürlük hamlelerinin doğrudan ve 
sorumlu failleri haline gelirler. Ama yine bu sürecin 
kendisine vücut kazandırmazlar. (...) Devrim sürecinin 
gerçekleştiği yer üretim alanıdır, ilişkilerin yalnızca 
ezenlerin ezilen, sömürenle sömürülen arasında 
kurulduğu, demokrasinin varolmadığı fabrikadır. Devrim 
süreci mülk sahibinin iktidarının sınırsız olduğu, işçinin 
hayatını, ölümünü karısı ve çocuklan kapsadığı, bir 
olmaya niyetlendiği fabrikada gerçekleşir." Yanda 
Torino'daki fabrika konseylerinden biri, görülüyor.

Camera’yı kaynaştıran karmaşık bir federal yapı oluşturmuş CGL ise, politik olarak tarafsız ve 
teorik olarak sosyalizme bağlı olduğu iddiasmdaydı. CGL ile PSI’nin ilişkileri II.
Entemasyonal’in 1907 Stuttgart kongresinin önerdiği uygulamaya uygundu. Ekonomik mücadele 
CGL, siyasal mücadele PSI tarafından yürütülecekti. PSI genel grev çağrısını, kendi hakkı 
olarak kabul ediyordu. Uygulamada iki örgüt birbirlerine danışarak çalışıyorlar, ama bunalım 
ve kide ayaklanmalan durumunda farkhhklan keskinleşiyordu. CGL düzenli biçimde gelişti;
191 rde 384 bin üyesi vardı.

PSI içinde, Giolitti’nin hükümetten ayrıldığı ve Sonnino’nun bir yıl süren hükümeti 
döneminde parlamenter mücadele ağırhk kazandı. Parlamentoda sosyalisder' ittifaklar oluşturarak 
çoğunluk sağlamaya çalıştılar ve aktif olarak parlamento çalışmalarında yer aldılar. CGL’nin 
kumiması ve partide reformisderle işbirliği, parti içinde bu kanadı güçlendirmişti.

1908 İtalyan solunda mücadele yılı olmuştu. Parti ve CGL dışında, sendikalistler 1906-1908’de 
Torino işçileri, Mantua ve Apulia köylüleri arasında güçleniyorlardı. 1908 Parma grevinde 
başansız olmalanna rağmen halk arasında etkili olmuşlar, anarşistleri ve huzursuz aydınlan 
kendilerine çekmişlerdi. Bunlardan biri de, sendikalist gazetelere yazı veren Forlili ilkokul 
öğretmeni Benito Mussblini idi.

Parti içinde sendikalist akımın öncüsü olan Anuro Labriola, Sorel’in ideolojisinden de 
etkilenerek PSI ve CGL’nin reformist bürokrasisini eleştirmekteydi. Bu ortamda partinin 1908  
Floransa kongresinde Turati ve Bissolati’nin reformist kanadı partinin çoğunluğunu ele geçirdi. 
1909’da yapılan seçimlerde parti, mecliste 44 sandalye kazandı.

Savaş Ortamında Sosyalist Hareket

Giolitti döneminde, yani yüzyılın ilk on yılında İtalya’da sosyal refahta gözle görülür bir 
iyileşme olmuştu. Ama, 1908’e gelindiğinde İtalyan ekçnomisinde hızlı ve dengesiz gelişmenin 
sıkınnian hissedilmeye başladı. Bii- yıl önceki otomobil ve çelik sanayiindeki bunalım hisse 
senetlerinde büyük düşüşe yol açn; bunalım tekstil, pamuk ve şeker sanayilerini de etkiledi. 
Ama, İtalya özünde hâlâ bir köylü toplumuydu. 1911’de nüfusun yüzde 16.94’ü sanayide 
çalışıyor, okuma-yazma bilmeyenlerin oranı Piemonte’de yüzde 11 iken güneyde yüzde 90 ’ı 
suluyordu. Yurt dışına göç, özellikle güneyde devam ediyordu (1913 ’te 873 bin kişi).

Giolitti bu ortamda oluşan muhalefeti susturabilmek için çeşitli politikalar denedi. Önce sola 
(arşı sert baskı yöntemleri kullanmamasını eleştiren sağ kanat milliyetçileri tatmin etmek ve 
ıluslararası politikada yoğunlaşan sömürge kazanma mücadelesinden kendisi de pay almak 
ımacıyla, Fransa’nın Fas’ı ele geçirmesi üzerine, Libya’ya da el atılacağı endişesiyle Eylül 
911’de Osmanlı İmparatorluğu!na savaş ilan etti. Zaten birkaç ay önceden ‘Milliyetçi 

<oloniyalist’ denilen ve büyük sermaye tarafından desteklenen basın, Osmanhlar aleyhine ve 
ihya işgali lehine büyük bir kampanya başlatmıştı. Libya La Terra Promessa (Vaad Edilen 
oprak) ilan edilmişti, İtalya’nın Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihsel haklan 

Airgulanıyordu. Anadolu’dan uzaktaki Libya topraklanna asker ve cephane ulaştırmakta bile 
orluk çeken Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşı çıkınca büsbütün bunaldı. Sonunda, Libya 
't çeşidi oyunlarla Oniki Ada İtalyanlann eline geçti.
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“ İtalyanlar Cesaret!" I. savaş sonunda İtalya'da 
militarizme karşı doğan tepki resmî politika 

düzeyindeki ifadesini savaş bakanı Bonomi'nin orduda, 
300 generalin emekliye ayrılmasına varacak ölçekte 

bir indirim öngören yasa tasarısında bulmuştu. Fransa 
Masereel’in taş baskısı Italyan halkını militarizme karşı 

giriştiği mücadelede yüreklendirme amacına taşıyor.
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Hareket

Giolitti dönemi, bütün Avrupa’nın hızla bir savaşa 
doğru sürüklendiği ve ülke içindeki sınıfsal çelişkilerin 

sık sık bir patlama noktasına doğru evrildiği 
1903-1914 dönemini kapsadıysa da, kendisi serinkanlı 
kararlılığını çok az yitirdi. Temel perspektifi bir emek- 

sermaye uzlaşması perspektifiydi. Örneğin anılarında 
hâlâ işçi ücretlerinin düşük tutulmasının siyasal ve 
iktisadi bir hata olduğu görüşüne sadık kalacaktı. 

Dolayısıyla doğru bir devlet politikası ile, işçi-lşveren 
çatışmalarının bir devrime yol açmadan 

çözülebileceğine inanıyordu. Böylesi bir perspektifi 
benimseyebilmesinin berisinde asıl gücünü, kendisi de 
tekelleşme aşamasında olan büyük sermayenin tehdidi 

altında olan orta sermayeden almasıydı. Parlamento 
reformuna bu kadar yatkın olmasını da açıklayan bu 
perspektifiydi. Ancak savaş sonrasında, burjuvazi içi 

ittifakların bozulması ve büyük sermayenin, geleneksel 
olarak orta sermayenin kontrolünde olan alanian, 

tekelci bir doğrultuda yeniden örgütlemeye başlaması, 
Giolotti'nin siyasal stratejisini artık uygulanabilir 

olmaktan çıkardı.

Giolitti, solun ve bir ölçüde Hıristiyan D em okratlann  sempatisini kazanmak amacıyla, 25 Mayıs 
1912’de yeni bir seçim yasasını meclisten geçirdi. O zamana kadar İtalyan nüfusunun ancak 
yüzde 7’si seçimlere katılabiliyordu. Yeni seçim sisteminde 21 yaşın üzerinde bütün okur
yazar erkeklere ve 30 yaşın üzerinde okur-yazar olmayanlara oy kullanma hakkı getirilmişti. 
Giolitti, solun artacak oylarına karşı, güneyde köylülerin oylannın Hıristiyanlara gideceğini 
hesap ediyordu.

Bu hesaplara rağmen, seçim yasası ile tutucu ve milliyetçilerin desteğini yitirmiş, Libya savaşı 
solu da uzaklaştırmıştı. 14 yıllık Giolitti sistemi artık çöküyordu. Başbakanlıktan aynldı ve 
yerine Antonio Salandra geldi,

1908 kongresinden sonra sendikalistler ve önderleri Arturo Labriola partiden kopmuşlardı.
Parti ağırlıkla reformistlenn eline kalmıştı. Parti dışında sendikalist hareket güçlenirken, 
1910’dan itibaren partinin üye sayısı düşmeye başladı, 1911’de 30 bin, 1912’de 27 bin üye 
kaybı oldu. CGL, reformist önderi Rigola yönetiminde büyük gelişme göstermişti, fakat 1912’d« 
onun üyelerinde de 75 bin kişilik bir düşüş görüldü, 1912’de kurulan sendikalist USİ ise 
kısa sürede (1912 ’de 150 bin üye) gelişmişti.

1911’de PSI burjuva demokrasisi içinde kaybolma durumuna gelmişti. Croce, ‘sosyalizmin 
ölümü’nden söz ediyordu. Buna tepki olarak tabanda doğan ve kendisine ‘uzlaşmaz devrimci’ 
diyen bir fraksiyon doğuyor, Marksizme sahip çıktığını savunuyordu. Torino, Milano ve 
Napoli’de kitleleri harekete geçirerek, basit, doğrudan propaganda ile sendikalistlerle rakebet 
ediyorlardı. İki milletvekili, 200 parti şubesi ve 8 haftalık dergiyi ele geçirmişlerdi. Yayın 
organlan La Soffitta’ydı.

Bu ortamda çıkan Libya savaşı, zaten huzursuz işçi ve köylü kitleleri arasında savaşa karşı 
ayaklanmalann çıkması sonucunu doğurmuştu. Bu protestolardan CGL ve PSI değil, USİ ve 
anarşistler yararlanıyorlardı. Aynca sol içinde de, Libya savaşı büyük görüş aynhklan 
geliştirmişti. Örneğin Bissolati, kendisinin anti-koloniyalist olmadığını açıkladı ve mecliste 
sosyalist milletvekillennin çoğu Libya’nın ilhakı yolunda oy kullandı. Arturo Labriola 
Trablusgarp ve Sosyalistler yazısında, ‘Ey yoldaşlanm, İtalyan proletaryasının neden ihtilal 
yapma yeteneği olmadığını biliyor musunuz? Çünkü esasta mücadeleye yetenekli değildir de 
ondan. Bırakalım buıjuvazi onu ciddi olarak savaşmaya alıştırsın, sonra göreceksiniz ki 
burjuvaziyi yenmeyi de öğrenecektir’ diyerek savaşı savunuyordu.

PSI genel politikası ise savaşa karşıydı, ama pasifti. Ekim 191 l ’de partinin Modena 
kongresinde uzlaşmaz devrimciler yüzde 40 oy alırken yönetimi elinde tutan reformisder ikiye 
bölündü. Turati ve Treves, partinin bağımsızlığından yanayken, Bissolati ve Bonami demokratil 
ve milliyetçi tavn savunuyorlardı.

Uzlaşmaz devrimciler tabanda çalışırken parti yönetimi felce uğramıştı. Libya savaşı üzerine, 
Romagna’da Forli’de bulunan Mussolini ‘Eğer vatan... kan ve psıra özverisi isterse, sosyalist 
öncülerini izleyen proletarya buna genel grevle cevap verecektir. Uluslararası savaş böylece bir 
sınıf savaşı haline dönüşecektir’, diyerek Forli’de genel bir grev örgütledi. Eylemleri sırasında 
cepheye asker taşıyan trenlerin önüne yatıldı, raylar söküldü, şehirde barikatlar kuruldu. Ülke 
çapında genel grev pek ses getirmediyse de, Forli sorun yaratmıştı. Mussolini ve cumhuriyetçi 
Pietro Nenni tutuklandılar, Mussolini 5 ay hapis yattı.

Bu olaylar Türk basınında (İkdam , Tanin, vb.) Türk yanlısı saygıdeğer bir girişim olarak 
değerlendirilmekte ve sosyalistlere teşekkür yazılan yayınlanmaktaydı. Daha sonra İtalya’da 
savaşa karşı fazla tepki görülmemesi üzerine, Ahmet Rıza gibi Avrupa’da tanınan bazı Türk 
aydınlan Sosyalist Enternasyonal aracılığıyla bir uluslararası sol tepki yaratma çabasına 
girmişler, ama fazla etki yaratamamışlardı.

Mussolini mahkemede savunmasında oldukça etkili bir konuşma yaptı, hapisten çıkışı da 
gerek Avanti’d e  gerek uzlaşmaz devrimcilerin La Sofitta’sında  heyecanla kutlandı ve ilk kez 
ona ‘Duce’ sıfatı yakıştmidı. Gençlik hareketi ve uzlaşmaz devrimciler, onda, aradıkları milataı 
lideri bulduklan kamsındaydılar.

Temmuz 1912 Reggio Emillia kongresinde Mussolini Libya savaşından yana tavır almış olan 
ve Kral’a yapılan başansız bir suikast üzerine, sosyalist milletvekillerinin grup başkanı olarak 
ona geçmiş olsun mesajı yollayan Bissolati, Bonami, Cabrini ve Guido’ya karşı saldınya geçti 
ve bu kongrede partiden atılmalannı sağladı. Bissolati’nin başı çektiği grup. Reformist Sosyalist 
Parti’yi kurdu.

Sosyalist parti içinde hızla yükselen Mussolini bir süre sonra Avanfi’nin yöneticiliğine getirildi 
Yapısındaki sendikalist ve Sorelci etki ve keskin demogojik üslup ile yönettiği Avanfi’nin tiraj 
bir buçuk senede üç katma çıktı. Süreç içinde Avanti USI’yi desteklemeye ve CGL’ye  
acımasızca saldırmaya başlamıştı. Öyle ki sonunda parti yönetimi Mussolini’yi bir süre 
Avanti’d en  aynimaya zorladı.

Bu sırada Tortno ve Napoli’de, aralannda Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Amadeo Bordigî



Savaş ■ başladığında gerek sosyalistler, gerek burjuva 
politikacılan gerekse popüler kitleler düzeyinde 
İtalyanlar Avrupa içinde sükunetini en fazla koruyan 
milletlerden biri olmuştu. İtalyan Sosyalist Partisi 
büyük Marksist partiler içinde Enternasyonar/n savaş 
karşıtı görüşlerine en uzun süre sadık kalanı olmuş, 
Zimmenvald Kongresi’nin toplanmasına öncülük 
etmişti. Burjuva partileri ise savaşa girme kararını, 10 
ay süren tartışma ve çıkar hesaplarından, ellerinden 
geldiği kadar akılcı ve oportünist bir biçimde 
almışlardı. Diğer yandan kamu belleğinde ise 1911’de 
başlamış olan ve çatışmaların hâlâ nihai bir biçimde 
sona erdirilemediği Trablusgarp Savaşı’nın anılan hâlâ 
tazeydi. Üstelik yeni gelişmekte olan kitle ateşim 
araçlan sayesinde, savaş ilerledikçe modern 
teknolojinin cephede mümkün kıldığı dehşetin boyuttan 
çok kısa zamanda cephe gerisindeki geniş kitlelere 
ulaştırılabiliyordu. Bu koşullarda özellikle savaşın ilk 
yılı boyunca, savaş yanlısı Milliyetçi Partl’n/n ya da 
genel olarak savaş yanlısı intervenismo hareketinin 
çaba ve propagandalan sınırlı kalmaya mahkûmdu. 
Ancak Interventismo Ekim 1914'te beklenmedik bir 
biçimde karizmatik bir önder kazandı: PS\'nin yayın 
organlarından Avanti’n/n yaym kurulu üyesi Benito 
Mussolini. “ Bugünden böyle artık hepimiz sadece ve 
sadece kalyanız’ ’ türünden yazılar yayınlamaya 
başlayınca dergideki görevinden alındı ve 25 Kasım 
1914’te partiden ihraç edildi. Ayrılış konuşmasında 
“ Ölüm ilanımı imzalamış olduğumu düşünüyorsunuz 
ama yanılıyorsunuz. Bugün benden nefret ediyor 
olmanız, kalbinizin derinliklerinde beni hâlâ 
sevmenizden... Ama bu beni son görüşünüz değil! 
Partide geçirdiğim 12 yıl Sosyalizme bağlılığım için 
yeterli garanti olmalıydı." dedi. Bundan sonra, bir 
yandan altbaşlığında “günlük sosyalist gazete" ibaresi 
yer alan l  ̂ Popolo d’ltalia’y/ çıkardı, bir yandan da 
'kendi katkısıyla da taraftarlan artan savaş yanlısı 
gösteriler düzenledi. Yanda Mussolini böyle bir 
gösteriden sonra tutuklanırken görülüyor. Ama 
interventisto hareketinin bütün çabalarına karlın 1915 
baharına varıldığında savaştan yana sağlapan 
mutabakat mutlak değildi. 1 Mayıs 1915’te binlerce 
kişi PSI’n/n çağrısı üzerine savaş ilanını protesto 
eden bir gösteri yaptı. Gezetesinin altbaşhğından 
sosyalist ibaresini çıkarıp yerine “ üretenlerin ve 
savaşanların gazetesi" ibaresini ancak savaşın sonuna 
doğru. Haziran 1918'de koyan Mussolini'nin faşistleri 
savaşın bitiminden sonra yapılan seçimlerde Milano'da 
oyların ancak yüzde 2'sini alabildi.

ve Angelo Tasca’mn bulunduğu yeni bir nesil faaliyete geçmek üzereydi. Tasça, 1909’da 
Sosyalist Gençlik Federasyonu’nun  Torino şubesini kurmuştu. Güney kökenli ve eğitim amacıyla 
Torino’ya gelen bu gençler, sosyalizmle burada tanışmışlar ve Torino gençlik örgütüne 
girmişlerdi. Mussolini’nin yıldızının parladığı, gençliği peşinden sürüklediği bu dönemde 
Gramsci ve Togliatti de ağırlıkla onun etkisindeydiler. Gençliği etkileyen bir diğer önder, 
Geatano Salvemini’ydi. PSI ve CGL’-nin ülkede varolan güney sorununa ilgisiz kalmalan, 
güneyde ve adalarda yaşayan işçilerin sorunlan ile ilgilenmemeleri Şalvemini’yi 1910’da parti 
dışına düşürmüştü. Onun çıkardığı L'Unita, Sardinyalı Gramsci’yi çok etkilemişti ve ilerdeki 
komünist partinin süreli yayınına bu ismi verecekti.

1913’de yeni yasaya göre yapılan seçimlerde, seçilen 300 milletvekilinden löO’ı sol eğilimli, 
52’si sosyalistti. 1910’da Enrico Cortadini’nin başı çektiği İtalyan milliyetçiler sadece 3 
milletvekili çıkarabilmişlerdi. İlk defa açıkça seçimlere katılan Katolikler 34 milletvekili 
çıkarmışlardı.

1914 yerel seçimlerinde PSI dört bölge ve Bologna, Milano, Piombino dahil 300 belediye 
kazanmıştı. Temmuz 1915 Ancona Kongresi’nde Mussolini ‘İtalyan sosyalizmi daha fazla 
proleter, daha az popülist, daha fazla sınıfsal, daha az demokrat hale gelmektedir’ diyordu. 
Kongrede sol kanat iyi hazırlanmış, keskin sol militan Bordiga da mücadeleye atılmıştı. 
Masonlann partiden çıkaniması sağlandı, seçim ittifaklanna son verilmesi kararı alındı. Güney 
özel durumu nedeniyle, her türlü politikaya karşı çıkıyordu. Kongrede Senati yönetime girdi. 
Mussohni Avanti’nin  başında kaldı, ama Lazzari sekreter olarak yanına yerildi. Bu gelişmelere 
rağmen reformistler her kademede hâlâ güçlüydüler.

7 Haziran 1914’te Ancona’da Nenni ve anarşist önder Malatesta’nın düzenlediği anti-militarist.



Hareket

LABRİOLA, ANTONIO  
(1843-1904)

İtalya’da Marksist düşüncenin gelişmesini sağlayan, 
Komünist Manifesto’yu ilit kez İtalyanca’ya çeviren, İtal
yan sosyalist hareketinin Plehanov’u olarak ünienen 
filozof Antonio Labriola 2 Temmuz 1843’te Cassino’da 
dünyaya geldi. Zengin bir aileye mensup olduğu için 
iyi bir öğrenim gördü. Napoli’de üniversitede felsefe 
okudu, bu yıllarda Hegel’in etkisinde kaldı, Hegelci filo 
zof Bertrando Spaventa’dan ders aldı. Ancak daha son
ra J.F. Herbart’ın görüşlerini benimsedi ve 1874'de Ro
ma Üniversitesi’nde ders vermeye başlayarak, ölümüne 
kadar da bu görevini sürürdü.

1876'da sosyalist düşünceyi öğrenmeye başlayan Lab
riola, 1880’ierde incelemeye başladığı Marx’tan çok et
kilendi. Üniversitedeki derslerinde Marksist felsefeyi tar
tışmaya, öğrencisi olan Benedetto Croce ile biriikte de
ğişik sorunlar üzerinde incelemelere başladı. Hegel, Ni- 
etsche gibi filozofları eleştirdi. Yeni-Kantçılığın idealiz
mine karşı çıktı. Ancak Croce bir süre sonra tarihsel 
maddeciliği reddederek, Marksizmden kopacaktır. Lab
riola bu yıllarda Croce’yi şiddetle eleştirecek, seçkinci 
aydın tavn olarak nitelediği tutumuyla alay edecekti. 
Bu dönemde Man/festo’yu İtaiyancaya çeviren Labriola, 
Engels’le de mektuplaştı. Kautsky’nin yayınlamış oldu
ğu Die Neue Zeit (Yeni Çağ) dergisine de yazılar yazdı. 
Amacı tarihsel maddeciliğin metafizik yorumlanna karşı 
çıkmaktı. Bu arada özellikle Georges Sorel’in Marksiz
min bunalımda olduğu yolundaki tutarsız görüşlerini 
eleştirdi, onu da Marksizmden uzaklaşmakla suçladı.

İtalya'da sosyalist düşüncenin Marksizmin yayılması
nı sağlamış özellikle Gramsci ve Togliatti’yi büyük ölçü
de etkilemiş olan Labriola, İtalyan işçi sınıfının kendi 
partisini kurması gerektiğini savunmasına rağmen, İtal
yan Sosyalist Partisi’nin kuruluşuna katılmadı.

Gramsci, Labriola’nın Marksist felsefenin bütün «(teki 
felsefi akımlardan bağımsız ve kendi kendine yeteril 
olduğunu öne sürmesine büyük bir önem vererek, ken
disini bu çabayı gösteren tek düşünür olarak nitelendirir.

Fazla eser vermeyen Antonio Labriola’nın Morale e 
reiigione, 1873 (Ahlak ve Din), /n memoria del manifesto 
del communist!, 1895 (Komünist Manifesto’nun Anısı
na), La concenone materlalista deila storica, 1896 (Mad
deci Tarih Anlayışı) gibi eserleri vardır.

anti-nasyonalist ve anti-kapitalist gösteride polisin açtığı ateş sonucu üç kişi öldü. PSI’nin ilan 
ettiği genel grevle “Kızıl Hafta” başlamış oldu. Patlama noktasına gelmiş olan kitleler zaten 
böyle bir kıvılcım bekliyordu. İsyancılar Ancona’yı on gün ellerinde tuttular. Bütün büyük 
şehirlerde barikatlar kuruldu. Emilia ve Marches’de devlet otoritesi neredeyse tamamen çöktü. 
Yerel liderler proletarya diktatörlüğü ilan etmişlerdi, kızıl bayraklar asılmış, kiliselere 
saldınimış, tren yollan sökülmüş, villalar yağmalanmış, vergiler kaldınimış, fiyatlar indirilmişti. 
Grevin boyudan ve yoğunluğu görülmemiş ölçüdeydi. Merkezi bir liderlik yoktu, sosyalistler, 
anarşistler, sendikalistler, cumhuriyetçiler hepsi ortadaydı. PSI yönetimi ilk çağndan sonra felç 
olmuştu. Mussolini ise kendinden geçiyor, ‘işçiler, genel grevin şairi olmak isterdim’ diyordu.

CGL grevin şiddetinden ürkmüş ve 11 Haziran’da greve son verme çağnsı yapmıştı.
Gialitti’den daha kararlı bir politika gereğine inanan Salandra ve Kral grevcilerin üzerine 100 
bin kişilik bir ordu gönderdi.

Grev parti içinde de tepkiyle karşılanmıştı; ‘proletaryanın kurtuluşuna örgütsüz kitlelerin 
patlamalan ile ulaşılmaz’ deniliyordu. Claudio Treves, Mussolini’yi güvenilmezlik ve serserilikle 
suçluyordu. Aslında Mussolini partinin karan doğrultusunda davranmıştı, suçu üslubundaydı. 
Parti yönetimi, sendikalist tavırlanndan ötürü onu uyardı.

I. Dünya Savaşı Dönemi
İtalya’nın dış politika sorunlan dünyanın yeni bir sarsıntı içine girmesi ile yoğunlaşmıştı. 
Aralık 1912’de Avusturya ile imzaladığı anlaşmaya rağmen 1914’te savaş başladığında İtalya 
tarafsız kaldı. Fakat bir süre sonra Nisan 1915’te Salandra hükümeti parlamentodan habersiz 
taraf değiştirip İtilaf Devletleri saflarında savaşa girmek üzere Londra’da gizli bir anlaşma 
yaptı. Karşılığında Trento, Trieste, Dalmaçya’yı (Fiume dahil) istiyordu. 24 Mayıs 1915’te İtalya 
Avusturya’ya karşı savaşa girdi.

1914’te Avrupa savaşı başladığında sosyalistler, Katolikler, parlamentonun çoğunluğu ve Giolitti, 
İtalya’nın tarafsız kalmasından yanaydılar. Eylül 1914’te ‘İtalyan ve İsviçreli sosyalistler 
Lugano’da bir konferans toplayarak çıkan savaşın emperyalist nitelikli olduğuna ve ona katılan 
bütün hükümetlerin suçlu sayılması gerektiğine karar verdiler.

Libya savaşında varlık göstermeye başlayan milliyetçiler ve savaştan büyük kârlar umari bir 
kısım sanayiciler yeni bir savaş yanlısı ‘haraketi, Interventismo'yu (Katılmacılık) başlatmışlardı. 
Çıkan savaşta İtalya’nın da yer almasını savunan hareket kısa sürede yaygınlaşmış, 
milliyetçiler, cumhuriyetçiler, fütüristler, D’Annunzio taraftarları, bazı demokradar, sendikalistler, 
anarşistler hatta sosyalistler harekete katılmışlardı.

Basında, sokak gösterilerinde Interventismo’nun  savaş kışkırtıcılığı etkili oluyordu, Sosyalist parti 
baştan itibaren savaşa karşı tavır almış, kesin tarafsızlığı savunmuş ve Entemasyonal'in  savaşı 
engellemesi için çaba sarfetmişti. 26 Temmuz 1914’te Mussolini Avanti’de, ‘Kahrolsun Savaş’, 
‘Ne bir adam, ne bir kuruş’ sloganlarıyla savaşa karşı çıkıyordu.

Fotoğrafta, 1 Mayıs 1920'de Napoli'de işçilerin düzenlediği gösterinin polis tarafından dağıtılışı görüntüleniyor. 
1 Mayıs gösterilerine Iratılan işçilerin sayısı, 1919’da 1663 iken, bu sayı 1920'de 1881'e yükselmişti.



İtalya’nın savaş başladığında tarafsız kalması, üçlü ittifakı bozmuş, halk arasında Alman- 
Avusturya saldınsı korkusu başgöstermişti. Interventismo hareketi ile birlikte, emperyalist 
Almanya’ya karşı devrimlerin beşiği Fransa’yı destekleme eğilimi sol kesimde yaygınlaşmaya 
başladı. Reformistler halktan kopma endişesi içindeydiler. CGL, bir Avusturya işgaline karşı 
direnmeye hazır olduğunu ilan ediyordu. Ağustos’ta sınıf savaşına bir sûre ara vermek 
tartışıldı. Bu süreç içinde gelişmelerden etkilenen Mussolini, Ekim’de Avanti’de yayınladığı 
‘Kesin tarafsızlıktan, aktif ve etkin tarafsızlığa’ yazısıyla İtilaf Devlederi yanında savaşa girmeyi 
savunuyor, sosyalizmin, millet ve onun sorunlanna bağh kalma zorunluluğundan dem vurarak 
devrimci sonuca böyle ulaşılabileceğini söylüyordu.

Bu yazıyı partinin liderlerinden birinin yazması bir şok etkisi yarattı. Mussolini Kasım’da 
partiden atıldı, 15 Kasım’da faşist ideolojiyi geliştiren II Popolo d ’Italia  dergisini çıkarmaya 
başladı. Dergi kısa sürede Interventismo hareketinin sol kanadını çevresinde topladı. Bissolati, 
Salvemini, Corridoni, D’Annunzio, Mussolini ile birlikte aktif savaş yanlılan idiler. Hareket, 
pariamentoyu basma tehditleriyle, sonunda savaş karannın alınmasında etkili oldu.

Mussolini’nin sapması, onu ilahlaştıran gençlik hareketinde tam bir kargaşa yarattı. Torino 
grubu parçalandı. Toghatti, Interventismo’yu  destekledi, İtalya savaşa girdiğinde sağlık 
nedenleriyle askere alınmayınca, gönüllü olarak askerî sağlık birliğine katıldı. Savaşa karşı 
çıkan Terracini, savaş aleyhtarı bildiri dağıtmaktan hapsedilmişti. Tasça, Torino yayınında 
savaşın işçi sınıfını otoriteden kurtaracağını savunuyordu. Gramsci’nin 31 Ekim’de II Grido’da  
yazdığı makalenin başhğı ‘Aktif ve etkin tarafsızhk’tı. Yazıda reformistleri savaş karşısında 
pasiflikle suçluyor, savaşın toplumda parçalanmalar yaratabileceğini savunuyordu. Açıkça 
söylememekle beraber, Mussohni’nin tezlerine yakınlık duyduğu görülüyordu. Bu makale, onun 
partide Interventismocu olarak adlandınimasına neden oldu. Kardeşi gönüllü olarak savaşa gitti 
ve sonra faşistlere katıldı. Bu da, ilerde aleyhine kullanıldı. Gramsci bir sûre aktif parti 
yaşamından koptu.

Napoh grubu ise kesin olarak savaşa karşıydı. 22 Ekim II Sodalista'da  ‘Aktif ve etkin anti- 
militarizm’ başlıklı bir yazı vardı. Amadeo Bordiga, kapitalist savaşa karşı proleter ve anti- 
nasyonalist tavnndan hiç taviz vermedi. Fakat destek görmedi, derginin son sayısı Mayıs 
1915’te yayınlandı.

Sosyalist partide Avanti’nin başına Serrati getirilmişti ve bu görevde parti birliğini sağlamak 
için zorlu bir mücadele vermişti.

1840'lann sonunda Italyan Birliğl’ni desteklemiş olan Papa IX. Plus, önce Papalık topraklannın 1860’ta İtalya'ya 
dahil edilmesi, daha sonra 1870'de de Roma’daki Fransız karargâhının çekilmesinin ardından Italyan askerlerinin 
şehre girmesi üzerine, Italyan Devleti'ninin yetkilileri ile bütün ilişkilerini kesti ve kendisini Vatikan'a hapsetti. Bu 
karara kendisinden sonraki papalar da uydu ve elli yıldan fazla bir süre için, hiçbir papa Vatikan’dan dışan 
adımını atmadı. Ancak I. Dünya Savaşı'yla İtalya Devleti'nin kalıcılığını kanıtlamış olması ve özellikle de katolik 
bir programla seçimlere katılan Partito Popolare’n/n (Halkçı Parti) varlığı, dönemin papası V. Benedict'in 
İtalya'nın iç politikası ile daha yakından ilgilenmesine yol açarak faşistleri tedirgin ettti. Mussolini'nin Papa XI. 
Pius ile imzaladığı Lateran anlaşmasının başlıca hedefi hem İtalya'daki popüler katolik duyarlığı tatmin etmek, 
hem de Papa'nm iç politikadaki dolaysız da olsa güçlü olan etkisini törpülemekti. Aşağıda bu anlaşmanın 
imzalanmasından sonra, elli yıldan sonra ilk kez bir Papa'nm Vatikan'dan çıkması töreni görülüyor.

MUSSOLİNİ, BENITO 
(1883-1945)

Siyasi mücadeleye sosyalist olarak katılan daha sonra 
İtalyan faşizmini kuran, diktatör Benito Amllcare Andrea 
Mussolini 29 Temmuz 1883’te İtalya’nın kuzey bölgesin
deki Forli eyaletinin Predappio kasabasına bağlı Varano 
di Costa köyünde doğdu. Mussolini'nin babası da sos
yalist bir demirciydi. Bu nedenle birkaç kez tutuklanmış 
olan baba Mussolini doğan oğlunun adını ünlü sosya
listlerin ve anarşistlerin adlarından esinlenerek takmış
tı. Benito, ünlü Meksika’lı isyancı Benito Juarez’den; 
Amilcare, bir anarşist olan Amilcare Caprini’den; And
rea, yerel bir sosyalist önder olan Andrea Costa’dan 
alınmıştı. 1892’de koyu bir Katolik olan annesinin zoruy
la papaz okuluna gitti. Ardından da Forli’dekl öğretmen 
okulunu tamamladı (1901). Aynı yıl Italyan Sosyalist 
Partisi'ne giren Mussolini, 1902’de öğretmen olarak Gu- 
altier’de göreve başladı. Mussolini askerliğini yaptıktan 
sonra Varano di Costa’da köylülerin eylemlerine karıştı
ğı iddiasıyla tutuklandı. Bu arada Kant’tan Hegel’e, Kro- 
potkin’den Marx’a kadar değişik görüşten birçok düşü
nürün kitaplarını okumuş ve eklektik bir dünya görüşü
ne sahip olmuştu.

1909’da Trentino’da bir banka soygununa karıştığı 
öne sürülerek tutuklandı. Ancak duruşma sonunda be
raat ederek bir yıl sonra İSP'nin Forli örgütünün sekre
terliğine getirildi. Bu arada La Lotta di Classe (Sınıf 
Mücadelesi) adlı bir gazete çıkararak, kiliseye, devlet 
otoritesine ve milliyetçiliğe karşı yazılar yazdı.

1911’de ise İtalya’nın Trablusgarb’ta Osmanlı devleti
ne karşı açmış olduğu savaşa karşı çıktığı için bir kez 
daha tutuklandı. 1912’deki parti kongresinden sonra 
partinin yayın organı Avanti'mn (İleri) yayın yönetmeni 
oldu, kısa sürede gazetenin tirajını arttırdı.

i. Dünya Savaşı patlak verdiği sırada savaşa karşı 
çıkan Mussolini, o yıllarda İtalya’yı sarsan işçi ayaklan
malarından, genel grevlerden korkan, bu nedenle hare
ketler sırasında pasif kalan /SP’yi eleştirerek, iktidarın 
alınabileceğini savundu. Ama kısa bir süre sonra bu 
tutumundan vazgeçerek savaşı savunması partinin ya
yın organından atılmasına yolaçtı. Bunun üzerine kendi 
adına II Poppulo d'ltalia  (İtalyan Halkı) adlı bir gazete 
çıkararak yılllardır savunduğu şeylerin tam zıddını yaza
rak milliyetçilik yapmaya başlayan Mussolini, nemen 
partiden atıldı ve hain ilan edildi. İtalya’rnn savaşa gir
mesinden sonra cepheye gitti, burada yaralanarak geri 
döndü.

Savaşın kaybedilmesi İtalya’daki toplumsal bunalımın 
artmasına neden oldu. Fabrikalar işgal edildi, işçi sınıfı
nın mücadelesi yükseldi. Mussolini ise 21 Mart 1919’da 
Milano’da bazı cumhuriyetçilerin, eski sosyalistlerin, cep
heden dönen askerlerin anarşist ve sendikalfstlsrin ka-
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uaşlangıçta küçük köylülüğün toprak taleplerini 
destekleyen faşist hareket, iktidarda başlattığı buğday 

savaşıyla tanma büyük sermaye yatırımlarını teşvik 
etti. Gerçekte ‘‘buğday savaşı" ne demektir? “ Buğday 

savaşı", daha fazla buğday üretmek için İtalyan 
ekonomisi baştanbaşa değiştirilmeli, yeniden 

düzenlenmeli demektir. İtalya'da işlenmemiş fazla 
toprak bulunmadığını biliyorsunuz. (...) “ Buğday 

savaşının bu başarılı sonuçlan vermesi için, buğday 
ekiminde hektar başına daha çok sermaye yatırmanın 
zorunlu olduğunu görebiliriz. Böylece faşizm buğdayın 
fiyatını yüksek tutmayı amaçlayan bir politika getirmek 

zorunda kalmıştır: Buğdaya ithalat vergisi koymuştur. 
Buğday ithalat vergisi olmadan “ buğday savaşı" 

düşünülemez. Buğday ithalat vergisinin İtalya'daki 
buğday fiyatlan ile dünya pazarındaki fiyatlar arasında 

çok büyük farklara yolaçtığı biliniyor. Ama hektar 
başına buğday üretimini artırmak için devlet daha 

başka türlü müdahalelerde de bulunmaktadır: Buğday 
yetiştiren çitçilere pirimler, yarışmalar, gübre kullanımı 
için özel kredi koşulları vb.. (Togliatti, Faşizm Üzerine

Dersler)
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tıldığı ilk faşist örgütü Fasci d i Combattimento'yu kur
du. Mussoiini Duce (Önder) adını aldı. Bu örgütlenmeler 
kısa sürede İtalya’nın birçok kentine yayiidı. Karagöm- 
lek giyen örgüt üyeleri faşist diye adlandırılmaya baş
landı. 15 Nisan 1919’da Avanti gazetesini basan faşist
ler giderek terör yaratan bir kitie haline dönüştüler. 
Kasım 1919’da yapılan seçimlerde çok az oy almalarına 
rağmen 1921'deki seçimlerin sonucunda Mussoiini de 
olmak üzere 35 faşist meclise girdi. Daha önce silahlı 
çeteler kuran faşistler 9 Kasım 1921’de ise Roma'da 
toplanarak PartitoNazionale Fascista adlı partilerini kur
dular. 24 Temmuz 1922’de toplanan faşist kurultay ikti
dan almak üzere Roma’ya yürüyüş düzenledi. Yürüsün 
başında birçok köy, kasaba ve yerleşme yeri faşistler 
tarafından işgal edildi. Bu arada hükümeti kurmakla 
görevli Salandra istifa edince faşistler için uygun bir 
ortam doğdu. Sonunda 31 Ekim 1922’da Kral Vittorio 
Emmanuel, Mussoiini’yi Roma’ya çağırarak başbakanlı
ğı verdi. İlk kabinesine Faşist Parti dışından da bakanlar 
alan Mussoiini daha sonra seçim sistemini faşistler lehi
ne değiştirdi. Bundan sonra seçim kampanyası sırasın
da estirilen terör ve düzenlenen saldırılar sayesinde 
Faşist Parti 1924 seçiminde büyük bir çoğunluk sağladı. 
Mussoiini bundan sonra diktatörlüğünü ilan etti, bir yıl 
sonra Faşist Parti dışında diğer siyasal partileri kapattı.

Mussoiini diktatör olduktan sonra uyguladığı faşist 
politikayla İtalyan halkını tam bir baskı altına aldı. Dış 
politikada savaş kışkırtıcılığına başladı. 1935’te Habe- 
siştan’a (şimdi Etiyopya) saldırdı. Savaşın sonunda ken
disini imparator ilan etti. 1938’de Almanya ile birlikte 
Berlin-Roma Mihveri’ni kurdu. Almanya’nın Avusturya, 
Çekoslovakya gibi ülkeleri işgal etmesinden sonra İtal
ya da Arnavutiuk’a girdi, li. Dünya Savaşı çıkınca Mus
solini bir süre savaşa katılmadı. Ancak Fransa’nın yenil
meye başlamasıyla biriikte Almanya’nın safında yeraldı. 
Hitler’e haber vermeden girdiği Yunanistan’daki direniş 
karşısında dayanamayan İtalyanlar, Kuzey Afrika’da ye
nilgiler aldı. Sonunda Temmuz 1943’te Müttefiklerin S i

cilya’ya çıkarma yapması. Mussolini’nin balonunu sön
dürdü. Bir süre sonra toplanan Büyük Faşist Konsey 
Mussolini’nin görevden alınmasını kararlaştırdı. 25 Tem
muz 1943’te yeni hükümeti Badoglio kurdu; Mussoiini 
ise tutuklanarak, önce Ponza Adası’na daha sonra da 
Apeninlerde bir otele kapatıldı. Birkaç gün sonra Alman
lar tarafından kaçırılarak Kuzey İtalya’da İtalyan Sosyal- 
Cumhuriyeti’nin başına getirildi. Bu arada 3 Eylül 1943'te 
İtalya teslim oldu. Mussoiini artık bir kuklaydı. Ocak 
1944’de kendisine muhalefet eden ve aralarında damadı 
Kont Ciano’nun da bulunduğu Faşist Konsey üyelerini 
öldürttü. 17 Kasım 1945’de ise partizanlar tarafından 
yakalandı ve sevgilisi Ciara Petacci ile biriikte Dongo’da 
kurşuna dizildi. Her ikisinin de cesedi Milano’ya getirile
rek, ayaklarından asılarak teşhir edildi.

Mayıs 1915’te İtalya Avusturya-Macaristan’a savaş ilan edince PSI liderlerinden Constantino 
Lazzari, parti yandaşlanna ‘ne destek, ne sabotaj’ çağnsında bulundu. Bu bir süre partinin 
resmî görüşü oldu. Ağustos 1916’da yeni başbakan Paoli Boselli Almanya’ya da savaş açtı. 
Onun hükümetinde eski PSI’li Bissolati de görev alıyordu. Bissolati, kamuoyuna sızan ve tepki 
yaratan gizh Londra anlaşmasında İtalya’nın payına diişen topraklardan, İtalyanlann çoğunluk 
olmadığı yerlerden vazgeçilmesini savundu. Bu tavır ‘vazgeçmecilik (renunciotion)’ hareketini 
oluşturdu. Sosyalist parti, hatta Mussoiini de bu fikri benimsedi.

Eylül 1915’te PSI’nin çağrısı ile, Zimmerwald’da savaşan iki taraf ülkelerin delegeleri toplandı. 
Lenin konferansa somut önerilerle gelmişti, savaşa karşı kidelerin örgütlenmesini ve iç savaşa 
gidilmesini savunuyordu; ama Kongre’den yalnızca genel olarak savaşa karşı bir karar çıktı. 
Nisan 1916’da Kienthal konferansına İtalya’dan Senati ve Balabanoff katılmışlardı. Kapitalist 
sistemde gerçek banşm sağlanamayacağı, savaşa ve emperyalizme karşı kideleri harekete 
geçirmek ve proletaryanın nihai zaferi için mücadele etme kararı alındı. II. Entemasyonal'in 
pasifizmi eleştirildi.

Savaşın Sonuçları

Savaş İtalya’da çelişkileri büyük ölçüde arttırmıştı. Sanayide üretim ve sermaye birikimi 
inanılmaz boyutlara varmıştı. Örnek olarak Fiat'işletmelerinin sermayesi 1914’te 17 milyon 
liretten 1919’da 200 milyon lirete, işçi sayısı 7 binden, 30 bine, araba üretimi 9299 ’dan 20 
bine çıkmıştı. Savaşta İtalyan kapitalizmi, devlet siparişleri, piyasa düzenlemeleri, sektörler 
arası anlaşmalar ve devleüe bütünleşme ile güçlü sanayi baronları yaratmıştı. Sanayide savaş 
döneminde çalışma koşulları yarı-askeriydi, işçiler y^ asker kabul ediliyorlar ya da sanayide 
çalıştıkları için (ki bunlar işçi sınıfının üçte birinden fazlaydı) askere alınmıyorlardı. İşçiler 
hapis veya cephe tehdidi ile çalışmaya zorlanmaktaydılar. Tanmda çalışan erkeklerin sayısı 4.8 
milyondan savaşta 2.2 milyona düşmüştü. Bu da çoğunluğu köylü olan askerlerin işçilere 
tepki duymasına yol açıyordu. Ağustos 1917’de üniformalı Sardinyab köylüler, Torinolu işçilere 
bu nedenle ateş açmakta tereddüt etmediler. Karaborsa ve enflasyon hızla yükseliyordu.

Bu ortamda, parti içinde Turati gibi reformistler ulusal dava uğruna hükümetle işbirliğinden 
yana bir eğilimdeydiler, onlara karşı Bordiga’mn önderliğindeki sol kanat ise, 1910’ların 
uzlaşmaz devrimcilerinin tavır ve adını benimsediler. Bunlar, partinin parlamento kanadını 
eylemsizlikle suçluyor, partinin kide hareketleriyle daha yakından ilgilenmesini istiyorlardı.

23 Ocak 1917’de Başkan Wilson’un barış çağrısı, partide reformist kanat tarafından oldukça 
olumlu karşılanırken, Serrati bu öneriye daha ihtiyadı yaklaşıyordu. Şubat 1917’de PSI’nin 
Roma’da düzenlediği bir olağanüstü toplantıda çıkan görüş ayrılıkları neredeyse parçalanmaya 
yol açacaktı. Toplantıda 6 bine karşı 24 bin oyla yönetimin tavrı benimsendi. Ama 
Bordiga’nm parlamento grubunu eleştiren, partinin savaşa daha sert çıkmasını talep eden 
önergesi çok az bir farkla 14 bine karşı 17 bin ile reddedildi. Halk muhalefetinin yoğun 
olduğu Torino’dan gelen delegeler daha da sert bir tavır içindeydiler. Sonuçta Zimmerwald 
kararlarına bağlılık yinelendi.

Mayıs ayında partinin savaş sonrasına yönelik demokratik eylem planı benimsendi. Bu 
tasarıda, cumhuriyete taraftar olunduğu ve genel oy hakkı, özellikle kullanılmayan toprakların 
tanma açılması, bayındırlık işlerinin genişletilmesi, 8 saadik işgünü, dış politikada parlamento 
kontrolü talepleri yer alıyordu.



Mart 1917’de Rusya’dan devrim ile ilgili ilk haberler gelmeye başlamıştı, ama Mayıs’ta 
Balabanoff Petersburg’a gidinceye kadar, Rusya’daki gerçek durum bilinmiyordu. Rusya’dan 
gelen haberler Mayıs’ta genel yokluklar ye sefalete karşı Milano ve çevresinde oluşan protesto 
ve isyanlarda yeni bir coşku doğuruyor, Sovyet modeli taraftar topluyordu. Balabanoffdan 
gelen haberler üzerine, Serrati de, Torino’da savaş sonu harakette yerini alan Gramsci gibi 
Lenin’in devrim görüşüne yaklaştı. 20 Ağustos sayısında Avanti’n in  ‘Viva Lenin’ başlığını 
atması, partide reformistleri şaşkına çevirmişti. Aynı ay İtalya’ya Rusya’dan gelen delegeler her 
gittikleri yerde, coşku ve ‘Viva Lenin’ nidalanyla karşılandılar, en sıcak karşılama Torino’daydı.

Temmuz 1917’de Napoli teşkilatı öncülüğünde Floransa’da, sosyalizme devrimle varma 
görüşündeki solcujar, Bordiga önderliğinde yan-gizli bir toplantı yaparak uzlaşmaz devrimci 
hareketi canlandınyorlardı. Hareket Napoli, Floransa, Milano, Torino’da güçlüydü, PSI’nin 100 
teşkilatı tarahndan desteklenmekteydi. Vatanseverliğe kesin karşı tavır alınıyor, ‘burjuva ana 
vatan’ fikrini partinin tamamen terk etmesi isteniyor ve şiddetin, sosyal değişimin ebesi 
olduğu söyleniyordu. 12 Ağustos’ta PSI sekreteri Lazzari, sosyalist belediye başkanlannm savaşa 
son verilmezse istifa etmelerini önerdi.

21 Ağustos sabahı Torino’da un yetersizliğinden 80 hnn açılamadı. Sokaklar protestocu kadın 
ve çocuklarla doldu. Fabrikalarda savaş aleyhtan gösteriler patlak'Verdi. İşçi semtlerinde 
barikadar kuruldu. İşçilerle polisin çatışması, işçi-asker çatışmasına dönüştü. Başta tamamen 
kendiliğinden başlayan ayaklanmayı örgütlemek üzere parti militanlan, anarşistler, sendikalistler 
harekete geçtiler. Ayın 23’ünde her eğilimden sendika lideri ve sosyalistler toplandılarsa da, 
kimse ne yapacağını bilmiyordu, işçilerin cesaretini takdir ederek gereksiz şiddetten 
kaçınmalannı öğütlediler. 24 Ağustos’ta işçiler şehir merkezini ele geçirmişlerdi. 26 Ağustos’ta 
sosyalist milletvekilleri, işçilerin işleri başına dönmelerini istediler. Tanklar ve makineli 
tüfeklerle çevrilen işçilerden en az 50’si öldürüldü, yüzlercesi yaraland). 800 sosyalist ve 
anarşist tutuklandı, 200 kişi cepheye yollandı. Partinin bütün Torino teşkilatı ele geçti. Parti 
merkezinden bir tek Serrati Torino’ya koşmuştu. Onun dışında PSI’de ayaklanma sırasında 
hiçbir hayat belirtisi yoktu. Lenin ise Torino ayaklanmasını ‘dünya devriminin gelişmesi’ 
olarak değerlendiriyordu.

Eylül ayında Gençlik Federasyonu  kongresinde Turati’nin ilettiği parti merkezinin politikası red 
ediUp, Bordiga’mn devrimci tavn desteklendi ve Avanguardia’n m  yönetimine o getirildi.

24 Ekim-4 Kasım arasında, İtalya savaştaki en büyük yenilgisine uğruyordu. Caporetto 
yenilgisi bütün ülkede büyük milliyetçilik ve ulusal savunma heyecanı dalgası yaratü. Sosyalist 
milletvekilleri ve Turati de bu havadan etkilendiler.

14 Mayıs 1923’de, 9. Uluslararası Kadınlar Kongresi Floma’da 
toplandı. Kongre’ye dünyanın dört bir yanından gelen iki bine 
yakın delege katıldı. Açılışı 1920’de olduğu gibi Uluslararası 
Kadınlar Birliği başkanı Carrie Chapman Cat yaptı. 
İtalyan Konseyi Başkanı Mussolini, bakanlan Federzoni 
ve Centile ile birlikte Kongre’n ifi açılışına katıldı. Söz 
alan hAussoHni faşist hükümetin olağanüstü gelişmeler 
olmadığı takdirde kadınlara oy hakkı tanıyacağını vaadetti. 
Mussolini bu vaadin yerel seçimlerde hemen uygulamaya 
konulacağını söyledikten sonra feminist hareketin 
ailenin geleceği ve kadının toplumsal sorunlarına 
ilişkin meselelerde kendisinin vereceği desteğe 
güvenmesini istedi. Mussolini İtalya’nın zaten gece 
çalışması ve çocuk ve kadınlara karşı iyi muameleye 
ilişkin Washington Anlaşmasını kabul ettiğini de 
sözlerine ekledi. Daha sonra söz alan Chapman 
dünyada halen sadece on beş ülkenin kadınlara oy 
hakkını tanımadığını belirterek, faşist hükümetin bu 
konuda göstereceğini vaad ettiği çabaların kadınlarda 
büyük umutlar doğurduğunu söyledi. Kongre’de 
tartışılan konular arasında en ilginç olanlardan birisi 
de evlilik sonucu tabiyetin değişmesiydi. Kongre’ye 
katılan kadınlar, yabancı bir erkekle evlenen 
kadınların, kocalarının tabiyetine girmelerinin adil 
olmadığını savundular. Evlilik sonucu zorunlu olarak 
erkeğin tabiyetine geçmenin kaldırılması önerisi alkışlar 
arasında oy birliğiyle kabul edildi. Diğer tartışma konulan 
evlilik dışı çocukların korunması, hastalıklara karşı 
mücadele ve erkek ve kadınlara eşit işe eşit ücret 
verilmesiydi. Chapman yıllarca sürdürdüğü bu yorucu 
görevi artık bırakmak istediğini söyleyince yerine 
Ingiliz delegasyonundan Corbett Ashby seçildi. Kongre’nin
19 Mayıs 1920’de sona ermesinden sonra, kadr'^lar 
toplu halde Kongre’nin sonuçlarını iletmek üzere 
Vigimal Sarayı’nda kendilerini bekleyen Mussolini'yi 
görmeye gittiler. Kortejin önünde Italyan bayrağı ve 
üzerinde Birlik’in amblemi bulunan san ve beyaz renkli 
bir pankart vardı. Fotoğrafta, Kongre’nin ilk günü 
kadınlara oy hakkının tanınacağını vaad eden konuşmasını 
yaparken görülen Mussolini, böylece faşist hareketin 
yükseliş döneminde yanına çekmeyi hedeflediği önemli 
bir toplumsal desteği de kazanmışa benziyordu.



V C  o u s y a i i s L

Hareket

18 Kasım 1917’de Floransa’da uzlaşmaz devrimciler ikinci bir gizli konferans örgütlediler. 
Bordiga’nm harekete geçme önerisini Gramsci de destekliyordu. Ama toplantıya katılan Lazzari 
ve Serrati, ülkenin içinde bulunduğu vatanseverlik havasını gerekçe göstererek coşkuyu 
yatıştırdılar ve sonuçta genel olarak parti çizgisinde kalınması kararlaştırıldı.

Torino’da diğer bütün kadrolar tutuklandığı için Gramsci hareketin lideri durumuna gelmişti. 
Partinin Torino yayınlarından II Grido del Popolo’nun  (Halkın Sesi) da yönetmeni oldu ve 
1918’de fabrika konseylerinin önemini vurgulamaya başladı. Yine 1918 başlannda partide 
reformistlerin savaş destekçiliğine karşı solda savaş aleyhtan propagandanın devrim için bir 
adım olacağı fikrinde olanlar yoğun eyleme giriştiler. Güçlü bir demogog olan Nicola 
Bombacci bunlardan biriydi ve Lazzari ile birlikte parti teşkilatında oldukça etkindi. Eylemleri 
sonunda Bombacci ve Lazzari hapsedildiler, ama ajitasyon devam etti. (Bombacci, 1927’de 
komünist partiden atılarak faşist harekete katılacak ve 1945’te Mussoiini partizanlarca 
vurulduğunda onun yanında olacak ve birlikte öldürülecekti.)

1918 Arahğmda Bordiga, NapoH’de PSrdeki reformistleri hedef alan ve Comunista astensionista 
(Çekimser Komünistler) diye adlandırılan bir fraksiyon organı olarak II Soviet’i çıkarmaya 
başladı. Bu fraksiyon parlamenter seçimlere katılmamayı ve burjuva toplumu ile bütün bağlan 
koparmayı öneriyordu.
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19. yüzyıl sonunda İtalya'da, büyük ölçüde egemen 

olan anarşist hareket, birisi 1894'de Fransa 
Cumhurbaşkanı Sadi Carnot'ya suikast düzenleyen 

terör yanlısı, diğeri ise Maiatesta'nm başını çektiği ve 
illegal broşürler yoluyla propaganda yapmayı savunan 

iki eğilirrıe bölündü. Andrea Costa etrafında 
kümelenen bir başka grup l^arksizmle anarşizmi 

birleştirmeye çalışıyordu. Engels'le ilişkide bulunan 
Osvaldo Gnocchi-Viani'nin grubu ise sınıf mücadelesi 

ekseninde örgütlenmeyi benimsiyordu. Ve nihayet 
Filipo Turati ve Antonio Labriola’nın ideolojik etkisi 

altındaki başka bir kümelenme 1892 yılında, İtalyan 
İşçileri Partisi’n/ kurdu. Bu parti 1893'de İtalyan 

işçileri Sosyalist Partisi, 1895’de de İtalyan Sosyalist 
Partisi adını aldı. Üstte üyelik kartının kapağı görülen 

İtalyan Sosyalist Partisi daha sonralan, Italyan 
Komünist Partisi'ni kuracak çok sayıda sosyalisti 

saflarında toplamayı başardı.

Dopo-Guerra: Savaş Sonrası Buhranı

Savaşı izleyen yıllarda bütün Avrupa bir iktisadi, pohtik ve diplomatik buhranın içine 
sürüklendi. Kuşkusuz, iktisadi buhranın en ağır yaşandığı ülke topraklan işgal altındaki 
Almanya idi. Ama kazanan ülkeler içinde en azgelişmişi olan İtalya’nın da durumu neredeyse 
Almanya’nınkine yakındı. Aynca İtalya’nın birliğini çok geç kurmuş olması, yerel rekabetlerin 
anısının hâlâ canlı olması, feodal ya da feodal benzeri ilişkilertn büyük ölçüde korunduğu 
Güney ile sanayileşmiş Kuzey arasındaki çıkar çatışması İtalya’nın toplumsal dokusunun iyice 
seyrelmesine yol açıyordu. Üstelik savaş karan İtalya’da hiçbir zaman geniş bir popüler 
desteğe sahip olmamıştı; bu yüzden, bu karan alan geleneksel siyasal kişi ve mekanizmalar 
600 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor, toplumun farklı kesimlen siyasal ve toplumsal 
özlemlerini dile getirmek için yeni biçimler anyorlardı. 1919’da seçim reformunda nisbi temsil 
usulünün benimsenmesi, toplumsal düzeydeki bu aynşmamn siyasal düzeye de yansıması 
sonucunu doğurmuştu.

Bu koşullar İtalya’nın politik hayatında yeni bir dizi odağın ortaya çıkmasına yol açtı. Bu 
yeni oluşumlar içinde başlangıçta en güçlü olanı Don Luigi Sturzo’nun kurduğu Partido 
Popolare Italiano  (İtalyan Halkçı Partisi) idi. PPI ilk kez o güne kadar bütün sağ partilerin 
programlanmn içerdiği temalardan biri olan dinselliği söyleminin ana ekseni haline getiriyor, 
programlannm içerdiği toprak reformu vaadleri Güney’deki geleneksel köylülüğün “feodal 
sosyalizm” özlemlerine cevap veriyordu.

Diğer yandan, 1919 yılı içinde toplumsal düzene uyum göstermekte en çok güçük çeken 
kesim, ordudan yeni terhis olmuş ya da olmakta olan askerlerdi. Savaş sırasında edinmiş 
olduklan alışkanlıktan terketmekte güçlük çeken bu dinamik kesimin bazı mensuplan, Rus 
Devrimi’nin etkisiyle sosyalisdere yaklaşıyorlar, bazılan ise İtalyan’ın ünlü asker-şairi, yedi 
madalyalı Gabriel D’Anunnzio’nun çevresinde toplanıyorlardı. Fiume krizi D’Anunnzio’nun 
çevresinde toplanan bu ikinci kesimin “faşizmin ilk provası” sayılabilecek bir harekete 
dönüşmesine fırsat verdi. Adriyatik kıyısındaki Fiume şehri, 1915’te Büyük Britanya, Fransa, 
Rusya ve İtalya arasında imzalanan gizli bir anlaşmayla, İtalya’ya bırakılmıştı. Ancak Versailles 
Banşı görüşmeleri sırasında, şehrin üçte ikisi İtalyan kökenli olduğu halde bir karara 
vanimamış; Fiume birleşik İtilaf ordulannın hakimiyetinde kalmıştı. O zaman 56 yaşında olan 
D’Anunnzio, çevresine topladığı eski askerlerle birlikte Fiume’nin işgalini planlamaya başladı. 
Ordunun bazı kesimlerinin katıldığı bu hazırlıklardan hükümet tamamen habersizdi. Şehirde 
başgösteren Fransız aleyhtarı birkaç ayaklanmadan sonra, İtilaf ordulan içindeki İtalyan 
birlikknnin geri çekilmesi, D’Anunnzio’nun beklediği duygusal ortamı yaratmış oldu. Yaşh 
şairin önderliğinde harekete geçen grup, işsizlerden, gençlerden ve diğer askerlerden çeşitli 
katıhmlarla 12 Eylül 1919’da Fiume önüne vardığında, 2 .600 kişilik bir ‘ordu’ haline gelmişti. 
D’Anunnzio’nun hiç çatışmadan ele geçirdiği şehirde kurduğu yönetim altmda, hayat kısa 
zamanda büyük bir sefahate ve k-rgaşaya dönüştü. Bu dönem içinde D’Anunnzio’nun milisleri 
daha sonra faşistler tarafından benimsenecek çeşitli sembolik tavırlan geliştirdiler. Örneğin sık 
sık kullandıkları “me no jrego"  (umurumda değil), toplantı çağnsı olarak kullandıklan “A noi! 
A noi!” (bize bize) sözleri ya da anlamsız “Eya! Eya! A lala!” haykınşı kısa bir süre sonra 
faşistler tarafından yaygınlaştınlacaktı. Ancak iki yıl içinde D’Anunnzio’nun popüler desteğini 
yitirmesi üzerine, İtalyan donanmasının sembolik bir bombardımanının ardından, şehir ciddi 
hiçbir direnişle karşılaşmayan İtalyan askerleri tarafından işgal edildi ve daha sonra “özgür 
şehir” ilan edildi. D’Anunnzio’nun başladığı iş ancak 1924’te Mussoiini tarafından 
tamamlanacak, Fiume İtalya’ya dahil edilecekti.

Toplumsal hayatın giderek örgütsüzleştiği, Fiume benzeri maceralann farklı kesimleri cezbettiği 
bu buhran koşullannda, örgütlü davranma yeteneğine sahip en güçlü sınıf, kuşkusuz işçi 
sınıfıydı. Tıpkı zanaatkarlar ve memurlar gibi, işçiler de savaştan ağır iktisadi kayıplarla



çıkmışlardı. Savaştan önce tarım işçilerininkinin yüzde 50 üzerinde olan sanayi işçilerinin 
ücretleri, 1919’da aynı düzeye inmişti. Ancak diğerlerinin aksine, işçiler savaş sırasında daha 
da örgüdenmiş, sınıfsal bihnçlerine daha bir sahip çıkmışlardı. Yöneticileri genellikle reformist 
olan ve 1904, 1914 ve 1917’deki işçilerin büyük ölçekli kendiliğinden eylemlerinin gerisinde 
kalan CGL’nin üye sayısı, buna rağmen, 1920’de iki milyona ulaşmıştı. 1901’de kurulan ve 
sosyal demokrat eğilimli FIOM’un üye sayısı ise savaş sonunda 160 bin oldu. PPI 
kurulduktan sonra onun bir organı haline gelen ve özellikle tanm işçilerini kâr ortaklığı 
ilkesine göre kurulmuş kooperatiflerde örgütleyen Katolik İtalyan İşçileri Konfederasyonu’nun  
aynı dönemdeki üye sayısı bir milyonu aşmıştı. Son olarak anarko-sendikalist USI, genel grev 
ve sınıf savaşı çağnlanyla üye sayısını 800 bine çıkarmıştı. Ancak bu dönemde sendikalar 
işçilerin örgütlülüğünün yegâne ifadesi değildi; çoğunlukla kendiliğinden, kimi zaman anarşist 
militanlann öncülüğünde oluşan fabrika konseyleri, ücret artışı, 8 saatlik işgünü gibi taleplerle 
yetinmiyor, doğrudan doğruya üretim kararlanna katılma ve üretimi yönlendirme haklannı 
savunuyor, kimi zaman fabrikalan işgal ederek bu işlevleri bilfiil yerine getiriyor, kimi zaman 
denetim birimleri oluşturuyorlardı. Merkezi Torino olan konseyler hareketi içinde 1919 sonuna 
kadar 150 bin işçi örgütlenmişti. Konseylerin ve sendikalann faaliyetleri sonucunda işçiler 
1919 yılında işgününü 8 saate indirmeyi başarmakla kalmadılar, savaş sırasındaki ücret 
kayıplanm da geri alabildiler.

Sosyahst Parti İçindeki Bölünmeler

İşçi sınıh hareketindeki canlanmaya bağh olarak PSI de hızla gelişiyordu. 18-22 Mart arasında 
Milano’da toplanan Kongre’de III. Enternasyonal’e  katılma kararı alındı. Mayıs ayında ise 
fabrika konseyleri hareketiyle ilişki kurmak ve Torino grubunun eylemlerini yönlendirmek 
üzere Tasça, Toghatti ve Gramsci L ’Ordine Nuovo (Yeni Düzen) adh dergiyi çıkarmaya 
başladılar. Torino grubu, henüz hizip ya da kanat olarak örgütlenmemekle birhkte, daha sonra 
partinin parçalanmasına yol açacak olan aynşmanın ilk belirtilerinden biriydi. Daha sonra 
Temmuz yönetiminde Bordiga ve çevresi PSI içinde komünist bir fraksiyon örgütleme karan 
aldılar. Ancak aynmlann asıl su yüzüne çıktığı yer PSFnin 5-8 Ekim 1919 tarihleri arasında 
Bologna’da toplanan kongresi oldu. Tayin edici sorun yaklaşan seçimlerle ilgili olarak 
benimsenmesi gereken tavırdı. 48  bin oy alarak çoğunluğu oluşturmuş olan Maksimalistler, 
buıjuva organlanndan komünizm propagandası yapmak amacıyla seçimlere katılmayı 
öneriyordu. M aksimalistler’in  faaliyetlerini “grev kışkırtıcılığı”, Sovyet teorilerine yakınhklannı ise 
“ateşle oynamak” diye nitelendiren Turati önderliğindeki reformist kanat ise, seçimler 
konusunda maksimalistler’in k in den  farklı bir görüş getirmemiş, kongrede 14 bin oy alarak 
partinin ikinci büyük grubunu oluşturmuştu. ’’Çekimserler” diye anılan Bordiga önderliğindeki 
sol kanat ise seçimlere katılmaya tamamen karşıydı ama kongrede ancak 3300 oy alabilmişti.

Bu dönemde İtalya Kom intem ’in  gündeminde de önemli bir yer işgal ediyor, konuyla bizzat 
Lenin yakından ilgileniyordu. Ekim 1919’da Avanti’y e  ulaşan mektubunda seçimlere katılma 
karannı destekledi. Altı ay sonra Kom intem ’in  ikinci kongresine sunduğu Sol Komünizm: Bir 
Çocukluk Hastalığı adh metninde de, reformist kanadı toplumsal ihanetle suçladı, Bordiga’nın 
tavnnı da “buıjuva parlamentosunda işçi sınıfına gerçekten layık proleter devrimci bir grup 
kurmak zordur... Ama eğer ‘sol’ anti-parlamenter arkadaşlar bu kadar küçük bir zorluğu 
yenmesini öğrenmezlerse, proletarya iktidannı gerçekleştiremeyeceklerini (...) kesin olarak 
söyleyebiliriz” diyerek eleştiriyordu.

Geleneksel Siyasetin İflası

1915’teki savaşa katılma karan geleneksel siyasal kadrolan ikiye bölmüştü. Giohtti 
önderliğindeki tarafsızlık yanlılan yönetimden uzaklaşmış, iktidar Nitti önderliğindeki 
“müdahaleci”lere geçmişti. Savaştan sonra Haziran 1919’da kurulan hükümetin de başında Nitti 
vardı. Nitti savaş öncesi İtalyan hükümetlerinin tipik politikası olan parlamento dışı muhalefet 
hareketlerine hoşgörülü bir tavır takınmayı, sağa ve sola verilen tavizleri dengelemeyi 
sürdürdü. Örneğin bir yandan solun taleplerinden biri olan, asker kaçaklannın bağışlanmasını 
benimserken, diğer yandan D’Anunnzio’nun Fiume’yi işgal etmesinin yarattığı sonuçlardan, 
uluslararası diplomasi alanında yararlanmakta duraksamıyordu.

Ancak toplumdaki çelişkiler böylesi bir denge politikası ile içerilemeyecek kadar sertleşmişti.
15 Kasım 1919’da yapılan seçimlerde PSI oylann yüzde 30 ’dan fazlasını alarak 156  
milletvekili çıkardı. Yeni kurulmuş olan PPI ise 100 milletvekili çıkararak ikinci parti oldu. 
Ancak her iki partinin de siyasal deneyimsizliği, PSI’deki M aksimalistler’in  perspektifinin 
parlamenter yoldan iktidara gelme olasılığını içermemesi, krahn ve geleneksel devlet 
aygıtlannın bu uç partilere duyduğu güvensizlik, hükümeti yine liberal ve demokratik 
partilerin kurmasına yol açtı. İtalya 1920 yılına, sık sık değişen koalisyonlarla girdi.

1920’de artan enflasyon yeni bir grevler dalgasına yol açü. Sınıf mücadelesi giderek 
derinleşiyor, bir devrimci durumun eşiğine geliniyordu. Zaten bir süredir karteller kurma 
eğilimi içinde olan büyük sanayiciler Mart’da Confindustria’yı (Sanayi Genel Konfederasyonu) 
kurdular ve Torino hareketini bastırmak için metal sanayiinde bir lokavt ilan ettiler. Bunun 
üzerine Torino’dan başlayan genel grev Nisan içinde önce bütün Piemonte yöresine, daha 
sonra da Cenova, Piza, Livomo ve Floransa’ya sıçradı. Greve 500 bin işçinin katıldığı tahmin

Faşizm, l<endi sürei<liliğine en büyüi< güvence oiaraif 
gördüğü gençiiğin eğitimine bûyüi< önem verdi. 

Mussolini bu amaçla Genç Öncüler ve BalillaVa/- 
örgütlerini kurdurttu. 3 Nisan 1926 tarihli yasa 

uyarınca 8 ile 14 yaş grubundaki gençler “ Balilla",
14 ile 18 yaş grubundaki gençler Genç Öncü 

sayılıyordu. 10 yıl boyunca, İtalyan gençleri faşist 
rejimin kendilerine biçtiği askeri ve vatandaşlık rolüne 

hazırlanmak amacıyla eğitildiler. Bu örgütlere üyelik 
serbesti; ancak gençlerin devlet ile aile arasındaki en 

güçlü bağı oluşturması amacıyla ailenin onayı 
gerekliydi. 1929’da 700 bin Balilla ve 500 bin Genç 

Öncü oluşmuştu. Her iki örgüt üyesi gençler, eski 
Roma ordusu düzeni gibi; 11 kişiden oluşan 

mangalar, 3 mangadan oluşan takımlar, 3 takımdan 
oluşan bölükler, 3 bölükten oluşan taburlar ve nihayet 

3 taburdan oluşan lejyonlar biçiminde örgütlenmişti. 
Fiziki eğitim koşu, futbol, kas geliştirme, binicilik, 

yüzme, kanoculuk, kayak, eksrim, bisiklet gibi 
alanlarda sürdürüldü. Ayrıca ilky-rdım, kamp kurma, 

dağda yaşama eğitimlerinin yanısıra cinsel 
bilgilendirme de ihmal edilmedi. Yardımcı okullar, ana 

okullan, okuma salonlan, gezici kütüphaneler açıldı, 
tarihi binalara, müzelere geziler düzenlendi; 

konferanslar eğlence toplantılan, tiyatro ve sinema 
gösterileriyle yurtseverlik duygulan geliştirilmeye 

çalışıldı. Dini eğitim ise gönüllü rahiplere bırakıldı. 
Vatikan önceleri devletin manevi alana tecavüzünü 

kuşkuyla karşıladıysa da daha sonra tam bir uyuşma 
sağlanabildi. Bütün bunların yanısıra, zirai 

merkezlerde, sanat ve meslek okullannda verilen 
derslerle mesleki eğitim tamamlanmaya çalışıldı. 

1929’da gençlerin eğitimi daha çok denizcilik ve 
havacılığa doğru kaydırıldı. Denizcilik eğitimimin 

mümkün olduğu bütün şehirlerde bölükler oluşturuldu. 
AnJo’dâ denizci Balilla'/ar okulu kuruldu. 2500 genç 

bu okulda gördükleri eğitim sonrasında eski gemilerde 
denizcilik ve meslek stajları gördüler. "Asilo- 

C^raccioli”  gemisinde askeri eğitim yaparken görülen 
Babilla/ann ellerindeki tüfekler neredeyse boylanna 

ulaşıyordu. Havacılık eğitimi vermek üzere de okullar 
açıldı. Yüzlerce genç öncünün devam ettiği bu 

okullarda pilotluk, motorlan takıp sökme, ateş etme 
dersleri verildi. Gönüllü ulusal güvenlik milislerinin 

büyük çoğunluğu 10 yıllık eğitimden geçmiş bu 
gençlerden oluştu. Mussolini her fırsatta bu gençlerin 

coşkusunu kamçılamaktan kaçınmadı. Mussolini’nin 
söylevlerinden birinde “ Genç Öncüler/ Hayatın güneşi 

vatanın umudu özellikle de yarının askerlerisiniz" 
demesinin ne denli büyük bir öngörü taşıdığı sonraki 

yıllarda kanıtlanacaktı.



ve ^osyaıısı 
Hareket

1924 seçimleri sırasında, pariamentoda Faşistler’/n 
dalaveralannı ortaya Itoyan bir l<onuşma yapması 
nedeniyie aralarında Faşist Parti’n/n önde gelen //t/ 
yöneticisinin de bulunduğu dört İtişi tarafından 10 
Haziran'da kaçıniıp, cesedi 14 Ağustos’da bulunan 
sosyalist milletvekili Giacomo Matteotti’nin katli, 
kamuoyunda Faşistler aleyhine bir havanın doğuşuna 
neden oldu. I^ussolini’nin “ Matteotti gibi insanlar 
ortalıkta fazla dolaşmamalı”  demiş olması, faşistlere 
karşı oluşan tepkiyi daha da güçlendirdi. Bu siyasal 
atmosfer içinde, 12 Eylül 1924'de, Jean Corvi 
adındaki bir işçi, bir tramvayda. Faşist Korporasyoniar 
genel sekreter yardımcısı Armando Casalini'yi dört 
kurşunla öldürdü. Corvi olay yerinde yakalandı.
Yapılan arama sonucu, üzerinden fi^atteotti'nin resmi 
çıktı. Muhalefet gruplarının bu cinayeti lanetlemesine 
rağmen, FaşistierVn yatışmayan kin ve öfkesi yer yer 
saldırıya geçmelerine neden oldu. Faşist Parti 
yönetimi, üyelerine yönelik bir genelge yayınlayarak 
her türlü misillemeden kaçınılmasını istedi. Casalini’nin 
cenazesi Mussoiini, hükümet üyeleri, çok sayıda 
milletvekili ve kalabalık bir halk topluluğunun 
katılımıyla 15 Eylül'de kaldırıldı. Cinayeti planladıklan 
gerekçesiyle çok sayıda komünist tutuklandı.
Fotoğrafta, Mussoiini Faşist milletvekilinin tabutunun 
bulunduğu kiliseye gelirken görülüyor.

ediliyordu. Ancak bu dönemde PSI’nin Torino grubu bölünmüştü. Ocak içinde Gramsci’nin 
Bordiga önderliğindeki “çekimser” sol kanatla, partiyi yeniden canlandırmak üzere ittifak 
yapmaya karar vermesi. Tasça, Togliatti ve Terracini ile arasının açılmasına yol açmıştı.
Üstelik bu kritik anda, PSI merkezi de Torino hareketini yalnız bıraktı. 19-21 Nisan’da 
toplanan Ulusal Konsey’de Tasça, Terracini ve Togliatti’nin genel grevi ülke çapına yayma 
çağrısı reddedildi, Confindustria'dan gelen baskıya boyun eğerek Nitti’nin grevdeki işçilerin 
üzerine saldığı askerî birlikler sayesinde grev kırıldı. Mayıs’ta da sağdan gelen baskılarla 
ekmek yardımına büyük kısıntılar getirince Nitti parlamentodaki desteğini yitirdi ve Haziran’da 
istifa etmek zorunda kaldı. Onun yerine İtalyan parlamenter hayatının en gedikli siması olan 
Giolitti’nin kurduğu hükümet, geleneksel siyasal kadrolann düzeni yeniden kurmak için 
ellerine geçirdikleri son fırsat oldu. Giolitti’nin perspektifi tam anlamıyla bir ulusal uzlaşma 
hükümeti kurmaktı. Bu perspektif dönemin en etkili yayın organlanndan biri olan liberal La 
Stampa gazetesinde bir “Giolitti-Mussolini-Turati hükümeti" olarak formüle edilmişti. Bu kadarını 
başaramadıysa da, Giolitti kabinesinde ülkenin en ünlü aydım Benedetto Croce’nin yanısıra,
deneyimli politikacı Kont Sforza ve eski sosyalist Bonami’ye yer verdi. Ancak koşullar
Giolitti’nin adıyla özdeşleştirilen ılımlı politikalann başansınm çok kısa ömürlü olmasına yol 
açacaktı.

Devrimci Durum ve Çözülüşü

Ağustos 1920’de Metal İşçileri Federasyonu (FIOM) ile işverenler arasında çıkan anlaşmazlık 
üzerine, FIOM işi yavaşlatma çağnsı yaptı. Bunun üzerine Milano'daki Romeo işletmeleri 
lokavt ilan edince, işçiler fabrikayı işgal ettiler. 30 Ağustos’ta işverenler İtalya çapında bir
lokavt ilan ettiler. Bunun üzerine fabrika işgalleri yaygınlaştı ve metal sanayi dışına taştı. İşçi
hareketindeki bu yeni dalga, kırdaki yeni bir toprak işgalleri dalgası ile çakışmıştı. Köylülere 
savaş yıllarından beri toprak reformu vaadediliyor fakat bu uygulamaya konmuyordu. Savaştan 
sonra 1919’dan başlayarak köylüler kendiliğinden ‘birlik’ler örgüdeyerek toprak işgalleri 
düzenlemeye başlamışlardı. Mezzogiomo’daki ‘beyaz birlik’ler genellikle siyasal çizgi olarak 
PPI’ye yaklaşıyor, özellikle Emilia bölgesindeki ‘kızıl birlikler’ ise çeşitli sol gruplarla ilişkiye 
geçiyordu. 1920 sonbahannda bu birlikler İtalyan kınnm büyük bir bölümünü kontrol altına 
aldılar. Şehirlerde ise işgal altındaki fabrikalarda, işçiler sendika kontrolünde üretimi



sürdürüyorlardı. Ancak üretimi sürdürebilmek için hammade ve yakıt alınması ve ücretlerin 
ödenmeye devam etmesi gerekiyordu; bu da ancak üretilen malların satılması ve paraya 
dönüştürülmesi ile olabilirdi. Bu noktada, konsey ve sendikalar pazar sürecini kontrol eden 
banka ve ticari işletmelerin engellemesi ile karşı karşıya kaldılar. İşçi hareketi iki seçenekle 
karşı karşıyaydı; ya bu kurumlara da el konacak, yani hareket devrime dönüştürülecek, ya da 
yönetimle uzlaşma yollan aranacaktı. CGL 9-11 Eylül arasındaki Milano’daki toplantısında 
hareket devrime dönüşürse, kendi yerini PSPye bırakmayı önderdi; öneri Parti tarafından 
reddedildi. CGL’nin ulusal konseyinde de, hareketin devrime dönüştürülmesi önerisi oylandı ve 
öneri 409 bine karşı 590 bin oyla reddedildi. Bu kararlar özellikle anarşistlerin şiddetli 
tepkileri ile karşılanıyordu. Malatesta bu dönemde, bu uygun ânın geçmesine izin verildiği 
takdirde, buıjuvazide yaratılan korkunun “ilerde kanlı yaşlarla” ödeneceğim öngörmüştü.

Bu arada Nitti’nin aksine uzlaşmacı bir politika izlemeyi tercih eden Giolitti orduyu 
kullanmaktansa, Torino’ya gitmiş işçilerle görüşmüş ve işçilere, işletmelerin mali, idari ve 
teknik kontrolüne katılmalannı sağlayacak bir işçi-işveren örgütlerinden oluşan bir komisyonun 
kurulması için bir yasa teklifi hazırlamalannı önermişti. Teklif kabul edildi ve 30 Eylül’de 
işgallere son verildi. Ancak Giolitti’nin de umduğu gibi komisyon çalışmalan kısa sürede 
tıkandı. İşçi önderlerine ve sosyalistlere yönehk büyük tutuklamalar başladı. İtalya’da bir 
devrim olasılığının en yakın göründüğü an geride kalmıştı. Buna rağmen, 21 Kasım 1920’deki 
yerel seçimlerde sosyalistler 2 ,200 belediye ve 25 bölgede seçimleri kazandılar.

İtalyan Komünist Partisinin Kuruluşu

21 Eylül 1920’de işçi hareketinin en sıcak günlerinin yaşandığı sırada, K om intem ’in  II. 
Kongresi’nde kabul edilen ve K om intem ’e  katılmanın koşullannı belirleyen 21 koşul Avanti’de 
yayınlandı. Kongre’ye katılan Serrati’nin bütün yumuşatma çabalanna karşın kabul edilen bu 
koşullann 7. maddesi, “Komünist Entemasyonal’e katılmak isteyen partiler, reformizmden ve 
Merkez’in politikalanndan tam bir kopuşu onaylamak ve (...) çevrelerinde bu kopuşun 
propagandasını yapmakla yükümlüdürler. Bu olmadan tutarlı bir komünist poUtika yürütmek 
mümkün değildir. Komünist Entemasyonal’in bu kopuşun en kısa zamanda gerçekleştirilmesi 
yolunda yapağı çağn, kayıtsız şartsız bir ültimatom niteliğindedir. Komünist Enternasyonal 
amk Turati, Modigliani, Kautsky, Hilferdinğ, Hillquith, Lanquet, MacDonald vb. kişilerin temsil 
ettiği müseccel oportünistlerin kendi üyesi sayılma hakkına sahip olmasına katlanamaz. Bu, 
yalnızca. Komünist Entemasyonal’in bugün büyük ölçüde çökmüş bulunan II. Entemasyonal’e 
benzemesine yol açar.” deniyordu. Parti içinde zaten varolan parçalanma eğiUmine rağmen 21 
koşul büyük bir tepkiyle -karşılandı. Senatini’nin önderliğindeki çoğunluk, yalnızca işçi sınıfı 
içinde değil sosyalist milletvekilleri ve CGL önderliğinin üzerindeki etkisi büyük olan Turati 
ve ekibinin partiden atılmasının büyük bir zayıflamaya yol açacağı görüşündeydiler.
Komintem’in  karannı destekleyen yegâne gmp sol kanat oldu. İçinde Gramsci, Bordiga,
Bombacci ve Terracini’nin de bulunduğu bu kanat 14 Ekim’de bir toplantı yaparak, komünist 
bir fraksiyonun kumluş bildirisini imzaladılar. Torino Avanti’si PSI’den bağımsızlığını ilan etti 
ve PSFnin Torino şubesini komünistler 8 4 ’e karşı 249 oyla kazandılar. PSPnin K om intem ’e  21 
koşul konusundaki cevabını bildirecek kongresi 15-21 Ocak arasında Livomo’da toplandı. 
Reformistlerin partiden atılmasını savunan komünistler 58.783 oy aldılar. Turati önderliğindeki 
reformistler ise 21 koşula toptan karşı çıkılmasını önerdiler. 98 .208 oyla çoğunluğu temsil 
eden Serrati ve Lazzari’nin önderliğindeki “birlikçi komünistler” ise, partinin genel pohtikalan 
bakımından Kom intem ’e  bağlı olmasını kabul ediyor, ancak partiden kimin atılacağı veya 
tasfiye yapılacaksa bunun ne zaman yapılacağı konusunda kararlann dikte edilmesine karşı 
çıkıyordu. Çoğunluğun karanna rağmen komünist fraksiyon partiden aynldı ve 21 Ocak’ta 
Komintem’in  bir seksiyonu olarak PCTyi (İtalyan Komünist Partisi) kurdu. Yürütme kumlunda 
Bordiga, Fortichiari, Repossi, Grieco ve Terracini vardı. Gramsci yönetim kumluna girmişti. 
Aynlık sendikalara da sıçradı. Şubat’taki CGL kongresinde 433 bin işçi delegesi komünist 
harekete katılırken, 1 milyon 436 bin delege CGL’de kaldı. PSfdeki çoğunluk ise 21 koşulu 
değiştirebilmek umuduyla Lazzari’yi Moskova’ya gönderdi. Ancak bu girişimden bir sonuç 
alınamadı. Komintem  azınlıkta kalsa da kendisine sadık bir komünist partiyi tercih ediyordu. 
Bölünmeden sonra yapılan ilk seçim olan Mayıs 1921 seçimlerinde sol, az bir oranda da olsa 
oy kaybetti. PSI 128, PCI ise 13 milletvekili çıkarabildi. PPI’nin milletvekih sayısı da lOO’den 
106’ya çıkmıştı. Bu seçimlerde ilk kez faşistler de 35 milletvekih ile parlamentoya girmeyi 
başardılar.

Faşist Hareket
23 Mart 1919’da Milano’da Piazza San Sepolero’da bir araya gelen, Mussolini’nin II Popolo 
D’ltalia (İtalya Halkı) dergisi çevresi, bir gmp yeni terhis olmuş asker, bazı anarko- 
sendikalisder, ressam Marinetti önderliğindeki bazı fütüristler, resmen Fasci Italiani di 
Comabattimento adını alarak, faşist hareketi başlattılar, Fascio eski Roma’da İmparatorluk 
otoritesini simgeleyen, bir balta sapı olacak şekilde derlenmiş çubuklara verilen addı. Faşistler 
yalnızca bu adı değil, yine Roma döneminin tipik selamlaşma biçimlerini benimsediler. Ancak 
bu ilk döneminde faşist hareket gerek kompozisyonu gerek programatik perspektifi bakımından 
son derecede çelişkih ve tutarsız bir görünüm sunuyordu. Örneğin, eski Roma’ya yapılan 
göndermeler faşist hareketin emperyalist perspektifinin tipik ifadelerinden biriydi ve değişken

TOGLİATTİ, PALMİRO  
(1893-1964)

Geliştirmiş olduğu Via Iteliana al Socialismo (Sosya
lizme İtalyan Yolu) teziyle daha sonra sosyalizm tartış- 
malarmda öne çıkacak ve Avrupa Komünizmi’nin temel 
önermesi haline geiecek Compromesso Storico (Tarih
sel Uzlaşma) hareketinin bir anlamda öncüsü olan Pai- 
miro Togliatti 26 Mart 1893’te Cenova’da doğdu. Babası 
geçimini devlet yetimhanesinde çalışarak sağlayan bir 
kütüphane memuruydu. Togliatti babasının 1911’de ölü
münden sonra Torino Üniversitesi'nde bir burs kazana
rak öğrenimine burada devam etti. Torino Üniversitesi’
nde hukuk ve ekonomik politik öğrenimi gören Togiiat- 
t i ’nin buradaki en yakın arkadaşı kendisi gibi burs ka
zanmış olan Antonio Gramsci idi. Togliatti, Gramsci’nin 
etkisiyle sosyalist düşünceye yakınlık duymaya başladı. 
1914’te Italyan Sosyalist Partisi’ne (İSP) üye oidu, Hu
kuk Faküitesi’ni bitirdikten sonra I. Dünya Savaşı'na 
gönüllü olarak katıldı (1915). Üniversite yıllarında Grams
ci ile birlikte önce hocaları olan Benedotto Croce’nin 
etkisinde kalan Togliatti, daha sonra Marksizme yönel
di. 1917’de partinin Torino sorumlusu oldu. Bu yıllarda 
Torino İtalyan işçi hareketinin merkezi olduğu İçin 
1917’yle birlikte Çarlık Rusyası’nda başlayan devrimci 
süreç Torino’lu işçileri çok etkiledi. Aynı yılın Ağustos 
ayında ayaklanan işçiler caddelere barikatlar kurdu. An
cak hareket bir süre sonra bastırıldı, birçok işçi öldürül
dü, tutuklanan işçilerin bir kısmı cepheye gönderildi.

Bundan sonra bir süre kendini teorik çalışmalara ve
ren Togliatti, 1 Mayıs 1919’da parti içinde muhalif olan 
A.Gramsci, U.Terracini ve Tasça ile birlikte Ordine Nuo- 
vo (Yeni Düzen) adında bir dergi çıkardı. Dergi iki yıl 
çıkmasına rağmen Avrupa’daki sosyalist yayınlar ara
sında radikal çizgisiyle kendini gösterdi ve Lenin tara
fından övgüyle karşılandı. Togliatti 1921’de yapılan Li
vorno Kongresi’nde Italyan Sosyalist Partisl’nden ayrı
lan grubun içinde yeralarak Italyan Komünist Partisi’nin 
(İKP) kuruluşuna katıldı. Hemen ardından partinin yayın 
organı olan II Communista'nın (Komünist) editörlüğüne 
getirildi, bir süre sonra da parti merkez komitesine üye 
oldu (1922). 1923’te ise tutuklanan A.Bordiga’nın yerine 
parti yürütme komitesi başkanlığına vekaleten getirilen 
Togliatti, parti içinde Bordiga'ya karşı yürütülen muha
lefette Gramsci’nin yanında yeraldı. Ardından 1924'te 
ise Komintem’in yürütme komitesine üye oldu.

Togliatti Nisan 1925’te tutuklanmasma rağmen ulus
lararası dayanışmanın yaratmış olduğu baskılar sonun
da serbest bırakıldı. Bir yıl sonra ise bu kez Gramsci, 
Terracini ve birçok partili tutuklanacak ve Togliatti parti



Hareket

genel sekreterliğini yürütmeye başlayacaktı. Bu sırada 
komintem toplantısı için Moskova’da bulunduğundan 
ele geçmeyen Togliatti, partinin fiili önderi haline gele
rek, örgütü yurtdışından yönetmeye başladı. Ercole Er- 
coli takma adıyla faaliyetlerini sürdüren Togliatti, bu 
arada Stalin tarafından sağ muhalefet yanlısı diye suç
lanmasına rağmen bir süre sonra Komintem  içinde Di- 
mitrov'la birlikte “ faşizme karşı halk cephesi”  politika
sının mimarlarından biri oldu.

1937 ile 1939 arasında İspanya İç Savaşı'na katılarak 
Uluslararası Tugaylar'ın örgütlenmesinde görev aldı. Bu
rada yakalanmasına rağmen uluslararası bir manga tara
fından hapisaneden kurtarıldı. II. Dünya Savaşı başladı
ğı sırada Moskova'dan Mario Corrente adıyla radyo ko
nuşmaları yaparak, halkı ayaklanmaya çağırdı. 27 Mart 
1944'te İse ülkesine dönerek Nisan 1944’te kurutan yeni 
İtalyan hükümetinde sandalyesiz bakan olarak görev 
aldı. 1947’ye kadar Komünistlerin katıldığı bütün hükü
metlerde değişik bakanlıklarda bulunan Togliatti, bu 
dönemde partinin örgütlenmesine büyük bir önem verdi.

14 Temmuz 1948'de meclisten çıkarken Antonio Pul- 
lante adlı bir öğrencinin silahlı saldırısına uğrayan Togli- 
attl'nin ağır yaralanması İtalya'da büyük tepkilere ve 
protesto gösterilerine yolaçtı. Ağustos 1950’de geçir
miş olduğu trafik kazasından sonra Moskova’ya giden 
Togliatti, burada Stalin'in parti liderliğinden ayrılması 
için yaptığı baskıyla karşılaştı. Bu ise onun düşüncele
rinde önemli değişimlere yolaçacaktı. Stalin'in ölümün
den sonra yapılan ünlü 20. Kongre'nin ardından topla
nan İKP Kongresi’nde komünist hareketin çok merkezli 
olmasını savundu. Daha önce de Sovyet modelinin zo
runlu olmadığını Nuovo Argomentl'ye yazmıştı. Italyan 
toplumunda Katolik kitlelerle işbirliği yapılmasını sa
vundu, komünist hareket içindeki Çin ve Arnavutluk 
yönetimlerinin çizgilerine karşı çıktı. 21 Ağustos 1964’de 
Yalta’da Kruşçev'le planladığı görüşmeyi yapamadan 
beyin kanamasından ölen Palmiro Togliatti, karizmatik 
kişiliği ve örgütlenmedeki başansı sayesinde İKP'yi İtal
ya'nın İkinci büyük partisi konumuna getirdi. Bu yıllarda 
savunmuş olduğu görüşler daha sonra Berlinguer'in 
başını çekeceği Avrupa Komünizmi'nin de zeminini oluş
turdu. Parti İçinde II Mlgllore (en iyi) diye anılan Togliat- 
tl'nln La via İtaliana al Soclallsmo (Sosyalizme İtalyan 
Yolu) II Partito Communista (Italyan Komünist Partisi), 
Lezianlsul fasclsmo (Faşizm Üzerine Dersler) gibi eser
leri vardır.

tarihi boyunca emperyalizm savunuculuğu faşist hareketin en tutarlı çizgilerinden biri olacaktı. 
Oysa Piazza San Sepoloro programı faşist hareketi “anti-emperyalist” olarak tanımlıyordu. 
Dahası bu ilk program hatın sayılır ölçüde anti-kapitalist ’sol’ temalar da içeriyordu. Faşizm 
“anti-sosyalist ve anti-demokratik” olarak tanımlanmakla birhkte, amacının emeğin davasını 
savunmak olduğu söyleniyordu. Diğer yandan, “üretkenliğin önemi”, “sınıf dayanışması” gibi 
özellikle burjuvaziyi teskin etmeye yönelik temalar da programa dahil edilmişti. 1919 içinde 
bütün İtalya’da 17 bin kişi fasc io  di combattim ento’lar  içinde örgütlendi. İtalya’da savaştan en 
ağır iktisadi kayıplarla çıkan kesim, zanaatkarlan, esnah ve özellikle devlet memurlanyla 
küçük burjuvazi olmuştu. Bu iktisadi kayıp ve özellikle İtalyan toplumunun içinde bulunduğu 
genel karmaşa, bu kesimi soldan sağa büyük savruluşlarla ilerleyen bir radikalleşme süreci 
içine sokmuştu. Savaştan hemen sonra devlet memurlannın büyük bir çoğunluğu sola ve 
sendikalist hareketlere doğru meyletmişti. Ancak süreç içinde, bu kesimden gelen gençler faşist 
hareketin kitle tabanı içinde önemli bir yer tuttu.

Buna rağmen 16 Kasım 1919’da yapılan genel seçimlerde, hareketin merkezi olan Milano’da 
bile ancak 4795 oy aldılar ve hiçbir milletvekili çıkaramadılar. Bu noktada faşizm hızla, 
mihtan bir sokak hareketine dönüştü. Daha 15 Nisan 1919’da aralannda fütüristlerin önderi 
Marinetti’nin de bulunduğu bir grup terhis edilmiş asker ve öğrenci Milano’da, önce sosyalist 
bir gösteriye saldırarak dağıtmış, daha sonra da Avanti’nin yerel bürosunu basarak tahrip 
etmişlerdi. Daha çok sembolik bir niteliği olan bu olay doğrudan doğruya faşisder tarafından 
örgütlenmemişti; onlar eyleme sahip çıkıp sorumluluğunu üstlenmekle yetinmişlerdi. Ancak 
Kasım 1919’daki seçim yenilgisinden sonra, faşistler 1920 yazından başlayarak çok daha 
örgütlü bir şekilde, sosyalistler ve işçi hareketine karşı sokaklarda sürdürülen bir sindirme 
harekâtına girişti. Arada kritik bir gelişme yaşanmıştı. Özellikle taşrada faşist harekete kaulan 
gençlerin militarist ve kabadayı tavırlan, agrari diye anılan orta ve büyük toprak sahiplerinin 
dikkatini çekti. Bunlar, faşist gençleri squadriti diye anılan çetelerde örgüdemeye ve toprak 
işgallerini yürüten köylü birliklerine karşı kullanmaya başladılar. Hareketin merkezi “kızıl 
Emilia” olmakla birhkte, bu dönemlerinde açıkça din düşmanı olan faşistler daha güneydeki 
katolik köylü birliklerine de saldınyor, yakaladıklannı sopa ve coplarla dövüyor, sofra yağma 
buluyor, kimi zaman da öldürüyorlardı. 21 Kasım 1920’de Emilia’nm eyalet merkezi 
Bologna’da seçimi kazanmış olan sosyahst belediye reisi görevi devralmak üzereyken, faşistler

İtalya Kralı III. Emmanuel'e 12 Nisan 1928'de bir suikast düzenlendi. Milano'da düzenlenen Fuar'ın açılışını 
yapmak üzere Jules-Câsar Meydanı'na gelen Kral, meydanı doldurmuş halkı selamlarken, kalabalığın ortasında 
büyük bir patlama oldu. Aralarında on asker, bir polis, iki rahibe ve birkaç çocuğun da bulunduğu 14 kişi öldü. 
40'dan fazla kişi ise ağır bir biçimde yaralandı. Bir sokak lambası içine yerleştirilen saatli bomba biraz erken 
patladığı için Kral ölümden kurtulablldi. Açılan soruşturma sonunda, bombanın kendilerine taim -a süsü vermiş
4-5 kişi tarafından yerleştirildiği anlaşıldıysa da, faillerin kimlikleri konusunda fikir edinilemedi Patlama sonrası 
soğukkanlılığını koruyan Kral, törenin devam etmesini talep etti. Yalnızca açılış nedeniyle akşam düzenlenecek 
olan ziyafet, ölenlere saygı nedeniyle iptal edildi. Faşist Parti her tarafa yapıştırdığı afişlerle italyanlan, Kral'a ve 
Duce'ye bağlılıklarını gösterecekleri bir gösteriye çağırdı. Cenazeler 14 Nisan'da kaldırıldı. Bütün dükkanlar gün 
boyu kapalı kaldı. Saldın sonrasında polise yüzlerce anonim ihbar yapıldı. Olayın faillerini ihbar edene 100 bin 
liret vaad edilmesine rağmen, hiçbir sonuç alınamadı. Anarşist ve Komünistler'/n bu saldırıyı planlayıp 
gerçekleştirdikleri gerekçesiyle çok sayıda “şüpheli" tutukladı. Ancak bu olayın en ilginç yanı, saldırının 
hükümeti siyasal suçlular için af ilan etmesinden birkaç gün sonra olmasıydı. Fotoğrafta bombanın 
patlamasından sonra töreni devam ettirirken görülen Kral'a karşı girişilen bombalı saldın; bir yandan Italyanlar'ın 
rejime bağlılıklarını güçlendirirken, diğer yandan da Komünistler’e karşı yürütülen baskı kampanyasına temel 
gerekçe oldu.
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Antonio Gramsci

Gramsci Nisan 1937’de, İtaiyan laşiztni tarafından hap- 
sediidiğinin 19. yılında öidüğünde ulusiararası sosyaiist 
lıarel(et açısından, faşizme icarşı savaşta i(aytıediimiş bir 
uiusai önderden daiıa fazia bir önem taşımıyordu. Öiü- 
münden otuz yıi sonraysa, hapisanede geçirdiği uzun 
yıiiar boyunca doidurduğu Ouaderni oiarai< biiinen Hapi- 
sane Defterleri doiayısıyia, önce İtalyan Komünistleri
nin, ardından Avrupa solunun tüm kesimlerinin ve gide
rek dünyada Marksist teoriyle yakından ilgilenen herke
sin üzerinde ciddiyetle tartıştığı çağımızın en önemli 
Marksistler! arasına girdi.

Gramsci, 1891’de Sardunya’da sonradan yoksul düş
müş bir ailenin yedi çocuğunun dördüncüsü olarak doğ
muş, belkemiğindeki çarpıklığın yol açtığı kamburluğu
na ek olarak, sinir sisteminde ve iç organlarındaki bir 
dizi bozukluk nedeniyie de kısa hayatı boyunca sürekli 
hastalık çekmiş ve sinir bozukluklarıyla boğuşmuştu.

Gramsci'nin bir bakıma fiziksel yetersizliklerinin de 
geliştirmesine imkân verdiği zihinsel yetenekleri, daha 
en baştan, içinde yaşadığı kırsal Güney İtalya gerçekli
ğinin sanayileşmiş kuzey ile oluşturduğu gerilim ve çe
lişkilerin özgünlüğünü sindirmesini sağlamıştı. İtalya’
nın bu özgünlüğüne ilişkin politik tespitleri henüz İtalya 
dışında pek kimse tarafından tanınmadığı 1920'lerde 
onu İtalyan komünist hareketi içinde düşünceleri önem
senen ülke çapındaki önderlerden biri haline getirdi.

Gramsci'nin İtalyan sosyalist hareketine katılmasına 
öngelen entelektüel formasyonunda hayatının sonuna 
kadar kendisiyle hesaplaşmayı sürdüreceği Benedotte 
Croce önemli bir yer tutar. Croce, İtaiyan düşünce haya
tında bir bakıma, Hegel'in Almanya'da kendi çağında 
oynadığına benzer bir rol oynamıştı. Ancak bu benzerlik 
sadece bir idealist felsefe geleneğinin kurumsallaşma
sıyla sınırlıydı. Hegel'den çok farklı bir çağda yaşamak
ta olan Croce, felsefe dünyasına, İtalyan sosyalist hare
keti içinde Piehanov'a benzer bir rol oynamış olan Anto
nio Labriola'nın Marksizminin bir izleyicisi olarak gir
miş, 1895 ile 1900 arasında kendisini Marksist olarak 
kabul etmiş, ancak daha sonra, Marksizmin "yalnızca 
bir tarihsel araştırma ve inceleme aracı”  olabileceğini 
öne sürerek "teorik Marksizm(in) İtalya’da öldü(ğünü)”  
ilan etmişti. Croce, 1926’dan sonra kenara çekilse de 
faşist rejimin meşruluğunu savunan bir konumda kalmış 
ama başlangıçta pozitivizme karşı takındığı eleştirel ko
numla, diyalektik düşünüşün İtalyan felsefe hayatında 
yer edinmesine katkıda bulunmuştu. Gramsci'nin sos
yalist basındaki iik dönem yazılarında Labriola kadar 
Croce’nin de izleri görülür.

Gramsci, sosyaiist düşünce ile 191 l'd e  yüksek öğre
nim için geldiği İtalya’nın kuzeyindeki geniş büyük öl
çekli sanayi bölgesinin en önemli merkezi oian Torino’
da tanıştı. Sanayide çalışan işçi nüfusunun yüzde 40’ını 
kadınlann oluşturduğu kentte demir, çelik, kömür ve 
gemi yapım sanayileri toplanmıştı. Torino işçileri ise, 
1904, 1905, 1906’daki büyük kitlesel grevlerle 1912’de 
75 gün, 1913’de 93 gün süren ve zaferle sonuçlanan 
genel grevi yürütmüş ve İtalyan proletaryasının en mü
cadeleci kesimi olarak tanınmışlardı. Gramsci bu ortam 
içinde Sardunya ve Güney İtalya’nın geri kalmışlığının 
asıl nedeninin bir bütün olarak kuzey değil, kuzeyli kapi
talistler olduğunu ve onların asıl karşıtlarının da işçiler 
olduğunu yakından gözlemleme imkânı buldu ve 1912’de 
Tasca’nın etkisiyle PS/’ye (İtaiyan Sosyalist Partisi) gir
di. Aynı yıllarda halyan Komünist Partisi'nm  sonraki 
önderleri olacak olan Amadeo Bordiga, Angelo Tasça 
ve Palmiro Togliatti ile tanıştı. Gramsci'nin ilk siyasal 
yazısı 31 Ekim 1914'te II Grido del Popolo (Halkın Çığlı
ğı) dergisinde "Savaş ve Sosyalist Görüş" başlığıyla

yayınlanan makaleydi. Gramsci için siyasal hamlığın yol 
açtığı bir politik felaket olan bu yazı, Parti’nin sol kana
dının önderi olarak savaşa, militarizme ve Libya seferi
ne karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan Benito Mussoli
n i’nin "mutlak tarafsızlık" siyasetini eleştirmeye başla
yarak savaştan yana eğilim göstermesini savunuyordu. 
Bu talihsizlik, Gramsci’nin bir yıl boyunca bir daha ka
muoyu önünde eline kalem almamasına yol açacaktı.

Gramsci, henüz Torino parti örgütünün önemli üyele
rinden biri olmadığı 1915’te Sosyalist Parti'nin yayın 
organı II Grido del Popo/o’nun yazı kuruluna girdi, Tori- 
no'nun toplumsal yaşamından, sanat, kültür, politikaya 
kadar her konuda yazdı.

Rusya’daki Ekim ve Şubat devrimleriyle Torino’daki 
işçi ayaklanmalarının patlak verdiği 1917 yılı Gramsci’
nin hayatındaki dönüm noktası oldu. Rusya'daki devri
min “ aynısını yapma" fikriyle dolu olan ve savaşa son 
verilmesi için tutuşan işçiler, Ağustos’taki ekmek kıtlığı
nın da etkisiyle kendiliğinden bir ayaklanmaya giriştikle
rinde, bir yandan Torino proletaryasının taşıdığı devrim
ci atılganlık ruhu, öte yandan da siyasal örgütlenmenin 
yetersizliği açığa çıktı. Ayaklanmanın şiddetle bastırıl
masının ardından, partinin Torino örgütünün bütün ön
derleri tutuklanınca Gramsci, birden yeraltı faaliyetlerini 
düzenleyen "Geçici Komite"ye alındığı gibi, yasal ola
rak çıkmaya devam eden II Grido del Popo/o'nun da 
yayın yönetmenliğini üstlendi.

Nisan 1919’da Gramsci, Tasça, Terracini ve Togliatti 
haftalık sosyaiist kültür dergisi Ordine Nuovo'yu (Yeni 
Düzen) yayınlamaya karar verdiler. Ne Gramsci, ne de 
ötekiler Ordine Nuovo’yu çok belirgin bir hedef ve slo
ganla yayınlamaya başlamış değillerdi ama çok geçme
den dergi İtalya’da Sovyetler'in karşılığı olan Fabrika 
Konseyleri’nin kurulmasının savunucusu olmuş ve mü
tevazı bir kültürel girişim olarak başlayan bu yayın, 
sonunda 1920’deki büyük Konseyci ayaklanmanın baş
lıca entelektüel yönlendiricisi haline gelivermişti.

Eylül 1920’de Italyan temsilciler, Komintem’in ikinci 
kongresinden döndükleri sırada Milano’da patlak veren 
fabrika işgalleri süratle bütün ülkeye yayıldı. Ordine 
Nuovo'nun Fabrika Konseyleri için yapmış olduğu aji
tasyon hiç kimsenin ummadığı devasa ölçeklerde kabul 
görmüş ve ülkedeki bütün fabrikalar, işçilerin yönetimi
ne geçmişti ama işçilerin önderlik ve örgütlenmesini 
üstlenecek bir hazırlığa sahip olmayan parti ve sendika
lar G iolitti’nin yatıştırma politikasına uyunca savaş son
rası İtalya’sının devrimci bunalımı sona erdi.

İşçi sınıfının devrimci hareketinin yenilgisinin ardın
dan İtalyan egemen sınıflarının onayını, İtalyan orta sı
nıflarının devrim korkusunun güçlendirdiği desteğini ar
kasına alan Mussolini’nin faşist çeteleri, kendileri de 
pek inanamadıkları bir biçimde 1922’de iktidara geldiler. 
1922’den başlayarak Gramsci’nin hapse atıldığı 1928’e 
kadar geçen süre, devrimin imkanlarına ilişkin bir dizi 
tartışmaya yol açmasına karşın faşist rejimin iktidarını 
stabilize ettiği ve arkasında kitlesel bir onay oluşturmayı 
başarabildiği bir dönem oidu. Son darbesini Gramsci’
nin de aralarında bulunduğu PC/’nin önderlerine indiren 
İtalyan faşizminin önderi, sosyalist olduğu günlerde ken
disini savunurken hayatının ilk politik hatasını işleyen 
eski yoldaşının "beyninin işlemesini en az yirmi yıl dur
durmak gerektiğine”  karar vermişti.

Zaten her zaman bozuk olan sağlığının durmaksızın 
bozulmayı sürdürdüğü hapisanede Gramsci, her gün 
biraz daha tükenerek kaldığı on dokuz yıl içinde, beyni
nin bütün gücüyle İtalyan işçi ve sosyalist hareketi için
de geçirdiği on altı yılda edindiği deneyim ve bilgiye 
dayandırdığı ünlü Hapisane Defterleri’ni, kendi kullandı
ğı Almanca deyimle “ für ewig”  (bütün zamanlar için) 
bir eser bırakma tutkusuyla doldurmaya başladı. Baldızı 
Tatiana’nın ölümünden sonra cezaevinden çıkardığı bu

Ölümünden sonra Gramsci, PCI'nın kahraman şehidi 
olarak defne yapraklarıyla taçlandırılmış ve böyle 

yüceltilmişti. Devrimci önderlerin bu tarzda tapınmanın 
konusu olmalan çoğu kere, onlann içinden çıktıktan 

yapıların duraksadığı dönemlere raslar. Daha sonraları, 
Stalin'i kişi putlaştırmasıyla suçlayacak olan İtalyan 

komünistlerinin de bu genel eğilimden bağımsız 
olmadıktan, Gramsci'nin düşüncelerine getirdikleri 
yorumlara dokunulmazlık kazandırdığı nispette bu 

putlaştırmadan kaçınmadıklan görülür. Oysa Gramsci, 
bu tapınmaya konu olan İnsan bütün öteki insanlar 

gibi zaaflara sahip olduğunu ve bunlarla başa çıkmak 
için özel bir çaba göstermesi gerektiğini saklamayan 

bir devrimciydi. Rusya'dayken tanışıp evlendiği 
Julia'nın kendisini hapisanede iken terketmesi ihtimali 

karşısında baldızı Tatiana'ya şunlan yazmıştı: “ İnsan 
hayatını tek bir amaca adar ve tüm enerjisini ve 

irade gücünü bunun üzerinde toplarsa, kendine biçtiği 
değerin (çok vahim bir biçimde değilse de birazcık 
olsun) abartılmış olması kaçınılmaz değil mi? Ama 

belli bir anda bu değerin karşılığının ödenmesi 
gerekir Ve İnsan birden kendisine bu gözle 

bakmalarının imkansız olacağını düşündüğü kişilerin 
gözünde bir bencil olduğunu görüverir Ve hatalarının 

kaynağı olan zayıflığı keşfeder, bu yalnız kalma 
tehlikesini göze alamama, bağlar, ilişkiler, hayranlıklar 

kurmaktan kaçmamama zayıflığıdır. (...) Geçenlerde 
uzun hapis cezalan almış erkeklerie evli birkaç kadın 

hakkında anlatılan şeyler dinlemiştim. Kadınlar bu 
koşullar altında aradaki bağın artık manevi olarak 

geçerliliği kalmadığı düşüncesiyle kendilerine yeni bir 
hayat kurmaya yönelmişler, işittiğime göre de buna 

tek yanlı karar verilmiş. Bu, birçok farklı bakış 
açısından farklı biçimde değerlendirilebilir. Kişisel 

olarak üzerinde epeyce düşündükten sonra, bunun 
tümüyle anlaşılabilir ve meşru olduğunu kanısına 

vardım. Yaşayan bir insan niçin ölüden farksız birine 
bağlı kalsın... Dediğim gibi, bu basit bir şey değil, 

gerçek bir kopuş, acılı bir yara, ve insan böyle bir 
karara vardıktan sonra kaygı ve kuşku dolu bir 

döneme göğüs germeli, ama hiç değilse, zamanla 
bunun geçeceği, ve yerini yeni bir hayatın alacağı da 

bilinmeli...inanıyorum ki, Julia artık bir genç kız 
olmasa da kendisine kolayca yeni bir hayat kurabilir 

Ben de Sardinyalı kabuğuma çekilirim. Sıkıntı çekmem 
demiyorum. Çekerim. Fakat her geçen günle birlikte 
daha sağlamlaşır ve kendimi buna uydururum. Buna 

dayanabilirim, alışabilirim..." Gramsci, hapisanede 
yalnızca ünlü defterlerini doldurmakla kalmamış, 

gerçek bir insan gibi, bunalmış, acı çekmiş, gerçek 
bir insan nasılsa öyle hissetmişti..

defterlerin 1941’de Eunadl Yayınevi tarafından yayın
lanmasıyla birlikte Avrupa ve dünya Marksizmine Ekim 
Devrimi'nden sonra yapılmış en önemli katkılardan biri 
gün ışığına çıktı.

Ama Gramsci'nin eseri daha en baştan kendisinin 
Marx ve Engels’ in yayınlanmamış eserleri için işaret 
etmiş olduğu bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştı: “ Ya
zarın ölümünden sonra ortaya çıkarılan eserlerin içeriği
nin büyük bir titizlik ve dikkatle ele alınması gerektiği 
açıktır Çünkü, bunların nihai biçimlerini almamış, yal
nızca hâlâ işlenmekte olan ve hâlâ geçici olan şeyler 
olarak görülmeleri gerekir. Ayrıca bunlar üzerinde çok 
uzun zamandır çalışmaktaysa ve hiçbir zaman sonuç
landırmaya karar vermiş değilse, bu eserlerin yazar ta
rafından bir yana bırakılacağı veya bütünüyle ya da 
kısmen yetersiz bulunacağı ihtimali de gözardı edilme
melidir.”  Gramsci yaşasaydı 16 yıl boyunca “ für ewig”  
birşeyler yapmak tutkusuyla durmaksızın doidurduğu 
defterlerindeki düşüncelerini nasıl açığa vururdu” , bili
nemez. Ancak, Gramsci’nin kimi zaman hapisane san
sürünün dikkatinden kaçırmak amacıyla özellikle muğ- 
laklaştırdığı, kimi zaman ise kesin bir yargıyı oluşturana 
kadar bilinçli olarak muğlak bıraktığı, ar. ,':ık ima ettikleri 
siyasal ve felsefi sonuçları bakımından merkezî önemde 
olan birçok yazısı, müthiş bir çeşitlilik içinde yorumlan
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mıştır. Özellikle İtalyan Komünist Partisi'nin Avrupa'nın 
en büyük ve kitlesel komünist partisi olarak Togliatti 
ile başlayan ve Berlinguer ile doruğuna çıkan “ tarihsel 
uzlaşma”  anlayışının köklerinin PCI teorisyenlerince 
Gramsci'ye bağlanma çabaları, Gramsci’nin eseri üzeri
ne bugün de önemini koruyan bir tartışmayı başlatmıştır.

Bu tartışmalar, çoğu kere, Türkiye’de de olduğu gibi 
Gramsci’nin Quaderni’deki düşüncelerini teorik olarak 
çözümleme girişimleri olmaktan çok, tartışmalarda taraf 
olanların kendi konumlarını politik olarak anlamlandır
mak üzere giriştikleri çabaları yansıtmaktadır. Bu değer
lendirmelerin uygunluğu bakımından sağlam bir ölçü, 
Gramsci’nin Quaderni'de Komintern'in kuruluş ilkeleri
ne ilişkin herhangi bir açık ya da örtük eleştiriyi öne 
sürüp sürmediği ve kendisinin Ordine Nuovo’da işçi 
sınıfının politik örgütlenmesi, mücadele yöntemleri, tak
tik hattının esasları bakımından ileri sürdüğü görüşler
den temelli kopuşlar gerçekleştirip gerçekleştirmediği
dir. Quademi'nin yakından ve titizlikle izlenmesi, Grams
ci’nin Komintern’in kuruluş ilkeleri ve kendi politik hattı 
karşısında esas olarak eleştirel bir tavır takınmadığını 
ortaya koyar. Böylelikle, Komintern'in kendisini ayır
mak için en büyük inat ve çabayı gösterdiği parlamento
cu^e reformcu sosyalizmle Gramsci arasındaki temel 
ayrımın Ouademi’de de sürmekte olduğu görülür.

Ouaderni’nin merkezine aldığı temel problem de za
ten budur: Avrupa’da bir devrimin imkânları ve işleyiş

diyalektiğinin özgüllüğü. Gramsci, Ekim Devrimi’nin “ ay
nısını yapma''nın, İtalya'da gerçekleşemeyişi üzerine 
daha hapisaneye konulmadan önce düşünmeye başla
mıştır: “ Rusya’da dolaysız gerçekleşen ve kitleleri dev
rimci bir ayaklanma için sokağa döken belirlenim, kapi
talizmin daha yüksek gelişme derecesinin ortaya çıkar
dığı üstyapılar tarafından çok daha karışık bir hale sok
muştur; bu kitlelerin eylemini daha yavaş ve daha ihti
yatlı kılar ve bu yüzden de devrimci parti için 1917 
Mart ve Kasım'ı arasında gerekmiş olandan çok daha 
karmaşık ve uzun vadeli bir stratejiyi gerektirir.”

Gramsci'nin Hapisane Defterleri bu uzun vadeli stra
tejinin temelleri, imkanları ve biçimleri üzerine, Marksiz
min teorik aygıtını uygulayarak düşünme sürecidir. 
Gramsci'nin bu süreçte ulaştığı en önemli sonuçlardan 
biri ve tartışmaların merkezinde rol oynayanı devlete 
ilişkin olanıdır. Gramsci, gerek burjuva devletinin ge
rekse onun yerini alacak olan proletarya devletinin yal
nızca devletin zor aygıtlarıyla açıklanması mümkün ol
mayan bir egemenlik sistemi olduğuna dayalı bir tarih
sel blok teorisi geliştirerek, Marx'tan beri daha ileri 
götürülmemiş olan temel ve üst yapı ilişkisini çözümle
meye girişir.

Bir tarihsel blok, bir yanda üretici güçlere dayalı top
lumsal yapının, öte yanda ideolojik ve siyasal bir üstya
pıya özgül eklemlenme tarzıdır. Bu iki bileşen arasında
ki bağ ise, temelde iktisadi yapıda değil, üstyapı düze

yinde kurulur. Bu düzeyin asli unsuru ise aydınlardır. 
Bu unsur, temel sınıfın, burjuvazinin ya da proletaryanın 
hegemonyasını toplumsal sisteme yayma, onunla bü
tünleştirme, egemenliğin toplumsallaştırılması toplum
sal olarak onaylanması işlevini gerçekleştirdiği nisbette 
Gramsci’nin organik aydmiar olarak nitelediği özel kat
manı oluşturur.

Gramsci, bu tarihsel biokun üstyapısal düzeyini çö
zümlemede Marx’in Hegelci felsefe geleneğinden dev
raldığı sM İ toplum/devlet kavram çiftini içeriğinde bir 
sıçrama yaparak kullanır. Gramsci’de sivil toplum kav
ramı, Marx’da olduğu gibi doğrudan doğruya ve yalnız
ca iktisadi düzeyi değil, bir toplumsal örgütlenme tarzı
nın devletten gayri bütün mekanizmalarını içerir. Ege
men sınıf, toplumsal yapı üzerindeki hegemonyasını bu 
mekanizmalar aracılığıyla sağlar: Aile, din, okul, siyasal 
partiler, basın, radyo bir bütün olarak ideoloji ve onu 
üreten aygıtlardır sivil toplum. Devlet ya da politik top
lum ise egemenliğin zorlayıcı aygıtları, hükümet ve yü
rütme gücünün elinde toplanan ordu, polis, hapisaneler 
vb.'den oluşur. Temel sınıf, egemenliğini bu iki alandaki 
güçlerini birlikte kullanarak sürdürür ve bunlar sivil top
lumda sağlanan hegemonya ile devletin sağladığı zorun 
organik bir bileşimini, bir organik bloku meydana geti
rirler.

Gramsci, bu çözümleme araçlarına dayanarak, sivil 
toplumda tesis edilmiş bulunan hegemonya yıkılmadık
ça, devletin zor aygıtı bütünüyle felce uğratılmış olsa 
bile, egemen sınıfın egemenliğine son verilmesinin ola
naklı olmadığını belirleyerek. Batı Avrupa’da devrimin 
bu sivil toplum alanı üzerinde işçi sınıfının hegemonya
sını kurması ile olanaklı olduğu yargısına varır. Bunun 
yolu proletaryanın kendi organik aydınlarını yaratması
na ve kollektif bir aydın olarak proletaryanın partisinin 
öncelikle ideolojik savaşı kazanmasına dayanan bir mevzi 
savaşı yürütmesinden geçer. Sivil toplumun nispeten 
az geliştiği ve temel sınıflar arasındaki mücadelenin 
devletin çevresinde döndüğü ülkelerden farklı olarak 
Batı'da mücadele, sivil toplumda sağlanmış bulunan 
hegemonyanın çökertilmesine bağlıdır.

Bu yaklaşımın belirleyici önemi. Batı Avrupa’da işçi 
sınıflarının mücadelelerinin bütünüyle iktisadi mesele
ler çevresinde döndüğü bir taktik hatta karşı mücadele
yi siyasal ve ideolojik düzeye çekmeye, burjuvazinin 
egemenliğini üzerine dayandırdığı kültürel ve moral çer
çeveye karşı bir kültürel ve moral saldırı başlatmaya 
elveren bir yeni taktik çizgi, Batı Avrupa komünist parti
lerinin ekonomist ideolojilerine karşı bir devrimci seçe
nek sunmasındaydı.

Gramsci, bunun dışında mücadelenin içinde seyrede
ceği biçimler ve özgül imkânlar hakkında herhangi bir 
özgül yorumda bulunmadığı hatta, kendi çözümlemele
rine ilişkin tüm örneklerini İtalyan ve Rus işçi sınıflarının 
açık devrimci mücadelelerinden devraldığı halde, meto
dolojik olarak sivil toplum ile devlet ya da politik toplum 
arasındaki organik bağın kopartılmasına dayalı yorum
larla burjuva devletinin tedricen ele geçirilmesini öngö
ren II. Enternasyonal ufku içindeki stratejilere meşrui
yet sağlayacak bir tarzda değerlendirilebildi.

Gramsci’nin devlet ve devrim arasındaki bağıntıya 
ilişkin teorisi, kapitalizmin eşitsiz gelişimi koşullarında, 
kimi üstyapısal düzeyleri bakımından Batı'ya benzer ko
numlar alan nispeten geri ülkeler için de sunduğu stra
tejik imkânlar dolayısıyla bugün yalnızca Batı Avrupa 
için değil, nispeten gelişkin üstyapılara sahip bütün 
ülkeler için üzerinde düşünmeye ve uygulamaya değer 
bir kavramsal çerçeve sunuyor. Dolayısıyla, yeniden 
canlandığı nispette III. Enternasyonal perspektiflerini 
savunanlarca da mülk edinilmek üzere yeni bir ideolojik 
ve teorik çatışmanın konusu olmaya aday görünüyor.
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toplanmış olan kalabalğm üzerine ateş açtılar. Çıkan panik ve kargaşa sırasında, belediye 
sarayındaki milliyetçi belediye meclisi üyesi Giordani öldürüldü. Bunun üzerine "Palazzo 
Accursio trajedisi”ni bahane eden faşist squadriti faaliyerierini şehirlere taşıdı. Yine agrari ve 
şeker fabrikatörlerinin para verme olduğu kadar, kamyon ve gazyağı temin etme biçimini de 
alan katkılanyla sosyalistlerin toplandıkları ev, büro ve parti merkezlerine karşı geniş bir terör 
harekâtı başlatıldı. 1921 başında, Fiume’de D’Anunnzio’nun yenilmesiyle de birhkte, aşın sağda 
faşizme rakip olabilecek tek hareket olan milliyetçiliğin sonu gelmiş oldu. D’Anunnzio’nun 
taraftarlarının neredeyse tamamı faşistlere katıldı. Faşizm artık bir kitle hareketi hahne almıştı.

Faşistlerin zaten devletin güvenlik güçleri arasında yandaşları vardı. Faşistlerin gücünü 
azımsayan Giolitti de sosyalistlere karşı onlardan yararlanabileceğini düşünüyor, bu yüzden 
güvenlik güçlerinin faşist eylemlere gösterdiği hoşgörüyü, örtük olarak, destekliyordu. Ma)'is 
192l'de yeni bir genel seçime gitme kararı aldığında, kendi hazırladığı listede faşist adaylara 
da yer vererek, onlann parlamentoya girmesinde doğrudan doğruya etkili oldu.

İtalya’da faşizmi ortaya çıkaran iktisadi ve siyasal 
nedenler, kültürel alanda eski ve yeni toplum 
anlayışları arasındaki çatışmanın eşiğinde fütürizmin 
doğmasına yol açtı. Fütürizmin seyri başlangıçta, bir 
anlamda, Mussolini'nin düşüncesine paralel bir yol 
izledi. Gramsci, Troçki'ye yazdığı 8 Eylül 1922 tarihli 
mektubunda fütürizmden şöyle sözediyordu: "Kendi 
alanlannda, yani kültürel alanda fütüristler 
devrimcidirler." Faşizm döneminde fütürist sanat 
uygulamaları işçiler arasında oldukça ilgi görüyordu.
20 bin tirajlı fütürist Lacerba dergisinin yüzde 80'i 
işçiler arasında okunuyordu. Büyük İtalyan 
şehirlerindeki tiyatrolarda gerçekleştirilen fütürist 
toplantılarda işçiler fütüristleri yarı aristokrat ve 
burjuvalara karşı döğüşerek koruyorlardı. Fütüristlerin 
önderlerinden Marinetti Mart-NIsan 1922 tarihlerindeki 
Torino'da Fütürizm Sergisi'ni işçilerle birlikte gezdikten 
sonra çok memnundu ve işçilerin bu sanat akımını 
burjuvalardan daha iyi anladığını belirtiyordu. Gramsci 
ise bu ilgiyi şöyle yorumluyordu: “ Fütüristleri 
destekledikleri zaman işçi gruplan yıkımdan 
korkmadıklannı gösterdiler. Aslında bu işçiler tarihi ve 
işçilerin kendilerini yaratmalarının bir aracı olacak bir 
proleter kültürün olanaklılığını destekliyorlardı." 
Fütürizmin temelinde bir “gençleştirme" amacı 
bulunduğundan, bu akım İtalya'nın yakın geçmişinde 
tanıdığı liberalizmi, demokrasiyi, pasifizmi ve 
sosyalizmi, bazen sırf tanıdık ve dolayısıyla eski 
olduklan için suçlar. Savaş, bu gençleştirmenin 
başlıca aracı olarak daha I. Dünya Savaşı’ndan önce 
ilan edilmişti. Şiddetin gerekliliğinden sözedip 
güzelliğini övüyorlardı. Marinetti Trablusgarp Savaşı'na 
katılmak üzere giderken verdiği demeçte bu görüşleri 
şöyle dile getiriyordu: “ İtalya’nın fütürist şairleri, 
ressamlan, yontuculan, müzisyenleri! Savaş sürdükçe 
dizeleri, fırçalan, taş kalemleri, orkestraları bir tarafa 
bırakın! Dehanın kızıl tatilleri başladı! Düşman yığınlan 
üzerinde esin dolu topçuların şekillendirdiği çılgın 
yontulara ve şarapnellerin görkemli senfonisine hayran 
kalmazsak, bugün hiçbir şeye hayranlık duyamayız."

İlk Bölünmeler

Faaliyetlerini kentlere de yaygınlaştırmış olmalanna rağmen, parlamentoya girene kadar faşist 
hareketin özellikle güçlü olduğu yer taşra ve kır olmuştu. Buralarda da, sermaye ve egemen 
güçlerle kurulan ilişkiler örgütlü ve düzenli olmaktan çok, bireysel ve tesadüfi oluyordu.
Ancak parlamentoda faşist milletvekillerinin varlığı, faşizmin büyük sermayenin ve geleneksel 
devlet otoritesinin kurumlan ile ilişkisini gündeme getiriyordu. Faşizmin bu kurumlar 
nezdinde meşruiyet kazanması gerekiyordu. Daha Haziran 1931 seçimleri sırasında Mussolini 
birdenbire, o zamana kadar faşizmin belkemiği olagelmiş olan devletçi perspektifi terkederek, 
savaş öncesinden beri İtalyan siyasetine egemen olan liberal söylemi benimsedi. 3 Ağustos 
1921’de ise faşistlerle sosyalistler arasında bir “barış anlaşması” imzalandı. Ancak kendi siyasal 
kimliklerini “kızıl tehlike tehdidi” ve anti-sosyalizm üzerine kurmuş olan taşra teşkilatı üyeleri 
böyle bir barışı kabul etmeye hazır değildi. Tekil militanların isteksizliklerinin de berisinde 
yatan, onları desteklemiş olan taşradaki orta sermayenin, tekelci büyük sermayenin ihtiyaç 
duyduğu emek-sermaye dayanışması karşısındaki kayıtsızlığıydı. Dolayısıyla, sosyalistlerle barışa 
karşı çıkmakla taşra teşkilatı, yalnızca emeğe değil bir bütün olarak kente karşı tavır almış 
oluyordu. Başka bir deyişle, solda kurulamayan kır-kent dayanışması, bu kez sağda, egemen 
smıflar düzeyinde de kurulamıyoidu.

15 Ağustos’ta fasci di combattimento'nun yürütme komitesi toplanarak Mussolini’yi görevden 
çekilmeye zorladı ve şiddet eylemlerinde bir koordinasyon sağlamak üzere Bologna’da bir 
toplantı düzenlediler. Ancak Mussohni’nin geri çekilmesi geçici bir taktikti. Hareketin 7-10 
Kasım tarihleri arasında toplanan Ulusal Kongre’sinde Mussohni Kongre’yi hareketi bir Ulusal 
Faşist Parti adı altında partileşmeye ikna edebildi. Ama Kongre’den hemen sonra Mussohni 
barışın artık geçersiz olduğunu ilan etti.

Faşizme Karşı Sol Muhalefet

Faşizm 1921 yılı içinde işçi hareketinin nitelik değiştirmesine, giderek bir savunma savaşına 
dönüşmesine yol açtı. Nesnel durumdaki bu dönüşüm K om intem ’e  “faşizme karşı birleşik işçi 
cephesi” politikasının benimsenmesi şekhnde yansıdı. Bu pohtika, faşizme karşı mücadele 
etmek için komünistlerin, kısa bir süre önce partilerinden ayrıldıkları ya da tasfiye ettikleri

Bir Alman yorumu: “ Yeni Italyan Hanedanlık Arması" 
kurukafaya benzetilen Mussolini.
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Faşist yayılmanın hedefle

İtalyan faŞliminin Akdeniz üzerindeki egemenlik kurma 
emeli ifadesini bu denizi “ Bizim Deniz" diye 

adlandırmasında buluyordu. Roma İmparatorluğundan 
ödünç alınan bu deyim, Italyan emperyalizminin 

yayılmacı emellerini Roma İmparatorluğunun 
görkemiyle perdelemeyi de amaçlıyordu. Öte yandan 

İtalya’daki sermaye birikimi Almanya’ya kadar dış 
pazar ihtiyacını gerektirmiyordu. Ancak 1925’de, 

Amerika’nın göçmen sayısını sınırlandırması, hızlı 
nufus artışının iihaklan zorunlu kılmasına yol açtı.

ve sosyalist 
Hareket

Guiseppe Scaiarini tarafından yapılmış Faşizmin 
,Çiçel<leri adlı karikatür: büyük işletmeler, bankalar, 
büyük tarım çiftlikleri; faşizmin zorbalığı.

sosyalistlerle, bu kez cephe örgütleri içinde biraraya gelmelerini öngörüyordu. Bu karar PCI 
tarafından tepkiyle karşılandı ve Gramsci’nin parti önderliğini ele geçirmesine kadar 
uygulanmadı. Bordiga önderliğindeki parti yönetimi PSfden kopuşu doktriner saflık gerekçesiyle 
meşrulaştırmıştı; işçi sınıfının çoğunluğunu anti-faşizm saflarına kazanmaktansa, disiplinli ve 
bilinçli bir azınlıkla çalışmanın tercih edilir olduğuna inanıyorlardı.

K om intem ’den  gelen baskılar karşısında Bordiga “tabanda kurulacak bir cepheden” yana 
olduğunu açıkladı. Oysa PCI yönetimi 1921 yazında başlayan böyle bir “tabandan cepheleşme” 
eğilimine de karşı çıkmışlardı. Daha önce fabrika konseylerini kurmuş olan işçiler bu kez,
1921 yazında, faşistlere karşı arditi del popolo  (halk gönüllüleri) diye anılan silahlı direniş 
komiteleri oluşturmaya başladılar. Harekete çoğunlukla komünist ve sosyalist işçiler, parti 
inisiyatifinin tamamen dışında davranarak, öncülük ediyorlardı. PSI’nin Ağustos’ta faşistlerle 
barış imzalaması, arditi'ye karşı çıkmasına yol açtı. PCI’de ise bir tek Gramsci hareketi 
destekliyordu; ancak partinin kendi dışında örgütlenmiş bu hareketi destekelememe kararını 
alması üzerine o da parti disiplinine uydu. Arditi ile faşist squadri arasındaki mevzi silahlı 
mücadele 1921 yazından 1922 yazma kadar sürdü. Ağustos 1922’de son bir kez genel grev 
denendi. Ancak bu arada demir-çelik sanayiinde başgösteren kriz ve yakın geçmişteki lokavt 
uygulamalan, savaştan sonra ilk kez olarak işsizliğin ciddi boyudara ulaşmasına, dolayısıyla 
önemli bir yedek işgücü ordusunun ortaya çıkmasına yol açmıştı. Bu ise zaten savunma 
durumuna geçmiş olan işçi hareketinin daha da güçten düşmesi sonucu doğurmuştu. Parma 
ve birkaç yer dışında arditi del popolo  ve işçiler, çok daha merkezî olarak örgütlenmiş olan 
faşist saldırılar karşısında yenildiler. Bu, faşizme karşı son örgütlü işçi direnişiydi.

Bu arada benzer bir çözülme sol hareket içinde de yaşanıyordu. 20-24 Mart 1922 tarihleri 
arasında toplanan PCf’nin Roma Kongresi, Kom intem ’in  politikalarına açıkça karşı çıkan ve 
Roma Tezleri diye anılan belgeyi kabul etti. Bu tezlere göre, devrimci hareketin önündeki asıl 
tehlike faşizm değil, İtalyan devletindeki krizin sosyal-demokratik doğrultuda çözülmesiydi; 
zaten faşizm de burjuva parlamenter rejimin organik bir gelişmesinden ibaretti; dolayısıyla, 
faşizmle ancak asgarî araçlarla mücadele edilmeliydi. Sözkonusu tezler Komintem  Merkez 
Komitesi’nde ve daha sonra IV. Kongre’de son derecede sert bir biçimde eleştirildi. Bordiga ve 
Terracini PSI ile ortak cephe kurmamanın gerekçesi olarak sözkonusu partinin reformistleri 
henüz tasfiye etmemiş olmalarını gösteriyordu. Ancak 1922 yazında Turati’nin yeni bir 
hükümet kurma konusunu görüşmek isteyen kralın davetini kabul etmesi üzerine, 1-4 Ekim 
tarihleri arasında toplanan PSJ’nin Roma Kongresi 29 bine karşı 32 bin gibi az bir 
çoğunlukla da olsa, Turati önderliğindeki reformistlerin partiden ihraç edilmesi kararını almıştı. 
Birleşik cephe buna rağmen kurulamadı. Turati ve arkadaşları Partita Socialista Unita'yı (PSU) 
kurdular. Olaylı 1924 seçimlerinde 1919’da yüzde 30 ’dan fazla oy almış olan eski PSI’nin 
varisi olan üç partinin (PSI, PCI, PSU) toplam oy oranı, yüzde. 14.6’ydı.

Roma Üzerine Yürüyüş

Faşist Parti'nin kurulması Mussoiini ile fasci di comhattiınento'nun daha militan kanadının 
birbirlerine verdikleri karşılıklı bir tavizin ifadesiydi. Militan kanat taşra teşkilatını olduğu 
kadar, işçiler arasında sosyalist ve komünistlerin etkisini kırmayı hedefleyen ve aralarında 
hatırı sayılır miktarda eski sosyalist ve anarko-sendikalistin de bulunduğu ‘sol’ faşistleri 
içeriyordu. İki kanadın birbirlerine verdikleri taviz partinin kuruluşunu izleyen eylemlere de 
yansıdı. Squadriti’nin  eylemlerinin artan şiddetine düzenlenen dev mitingler eklendi. Örneğin 
Mayıs 1922 sonunda Bologna’da düzenlenen 20 bin kişilik bir miting anti-faşist valiyi istifaya 
zorladı. Ancak diğer yandan geleneksel iktidar odakları ve büyük sermayeyi , ikna etme



çabaları da sürdürülüyordu. Bu konuda önemli bir dönüm noktası, Şubat 1922’de faşizm 
sempatizanı eski Milano Kardinali’nin XI. Pius adıyla Papa seçilmesi idi. XI. Pius eski 
Papa’nm PPI’ye verdiği desteği geri çekerek faşist hareket için önemli yeni bir taban yaratmış 
oldu. Diğer yandan hanedandan milliyetçi olduğu bilinen kralın kardeşi Dük D’Aosta ile ilişki 
kurulmuştu. Faşist hareketin işçi hareketini sindirmedeki başarısının kanıtlandığı Ağustos 
1922’de sıra ordu ve kralı teskin etmeye gelmişti. Mussolini o zamana dek savunmuş olduğu 
cumhuriyetçi görüşleri terkederek kraliyete olan sadakatini ilan etti. Bu arada büyük sermaye 
ile ilişkiler çok daha örtük bir biçimde sürdürülüyordu.

Ekim 1922 başında faşist hareket, geleneksel siyasal kadrolar nezdinde, Mussolini’ye hükümette 
bir bakanlık teklif edilecek kadar saygınlık kazanmıştı. Teklifi bizzat Giolitti’nin kendisi 
yaptıysa da Mussolini reddetti. Hükümetin istifa etmesinden hemen sonra, faşizmin efsanevi 
bir değer atfedeceği Roma Üzerine Yürüyüş’ün hazırlıkları, büyük bir gizlilik içinde 16 Ekim 

i 1922’de başladı. 256 Ekim 1922’de Confindustria’dan  bir heyet Mussolini ile kamuoyuna 
I duyurulmayan bir görüşme yaptı. 27 Ekim günü yürüyüş başladı. Kuzey ve Orta İtalya’dan 
I binlerce faşist uğradıkları her şehirde, resmî binaları işgal ederek Roma üzerine doğru 
 ̂ yürümeye başladı. Kral, sıkıyönetim ilan etmeyi reddetti ve 30 Ekim günü hükümeti kurma 

görevi Mussolini’ye verildi.

Faşizm İktidarda: Muhalefetin Tasfiyesi

Faşist iktidarın 1926’ya kadar süren birinci dönemi, bir yandan faşist devletin başhca 
kurumlan inşa edilmekle birlikte, rejimin geleceğinin henüz belirsiz göründüğü bir dönemdir. 
Ancak inşa süreci Faşist Parti’nin  kendi bünyesindeki iç çelişkileri çözmesi gerekiyordu. Bu 
amaçla 1923 yılında parti içindeki ilk büyük temizlik harekâtına girişildi ve 150 bin üye 
partiden ihraç edildi; gerçi olay Nazilerin SA’lan tashye ettiği “uzun bıçaklar gecesi” ile 
kıyaslanılabilecek gibi değildi (bkz. Almanya'da Nazi İktidan ve Sosyalist H areket) ama ihraç 
sırasında zaman zaman mitralyöze de başvuruldu. Daha sonra Squadrismo’nun  tarih tarafından 
aşıldığı iddia edildi ve arındırılmış üyelik topluca, yeni kurulan Faşist Milis’e  aktarıldı. Faşist 
Milis, Büyük Faşizm Konseyi ile birhkte bu dönemde kurulan ve daha sonra faşist devletin 
temel aygırianndan biri olacak iki kurumdar- biriydi. Squadristi’nin  sürdürmekte olduğu gerilla 
savaşına son vereceği yanılsamasından ötürü kuruluşu kamuoyunda belli bir destek gördüyse 
de, yöneldiği hedefler ve uygulanan şiddı.; bakımından MiKs’in faaliyetleri, squatJriH’ninkilerin 
bir devamı niteliğindeydi. Yegâne fark eski çetelerin başıbozuk iç demokrasisinin yerini parti 
ve devlet disiplininin almış olmasıydı.

Üyeleri Faşist Parti’nin üst düzey yöneticileri arasından Mussohni tarahndan atanan Büyük 
Faşizm Konseyi’nin  işlevi ise parti ile devlet arasında bir irtibat unsuru olmaktı. Ancak süreç 
içersinde nasıl Milis hili bir yürütme organı durumuna dönüşlüyse. Konsey de Meclis’in bütün 
işlevlerini devralan fiili bir yasama organına dönüştü.

“ Faşist iktidar yerleşip, kendi devletini kurmaya 
başladığında, daha siyasal partiler kapatılmadan. La 
Giustiza, Corriera della Sera gibi gazeteler kapatıldı 
veya kaba kuvvetle ele geçirildi. 31 Aralık 1925 tarihli 
yasayla, Sindacato Nazionale Fascista del Giornalisti 
(Gazeteciler Faşist Sendikası) kuruidıj ve bu sendika 
üyesi olmayanların gazetecilik hakkı ellerinden alındı. 
Böylece, özgür haber dolaşımı ve halkın gerçekleri 
öğrenme hakkı önlendi. İtalya dışına kaçan 
antlfaşistlerin yurttaşlıktan çıkartılıp, mallarına el 
konulabilmesi 31 Ocak 1926 tarihli yasayla sağlandı. 
Aynı tarihte, hükümete “kanun hükmünde kararname”  
yayınlamak hakkı tanınarak, siyasal iktidar yasama 
organının denetimi dışına çıkartıldı ve bu yetkiyi 
kullanan hükümet, toplu iş sözleşmelerini yürürlükten 
kaldırıp, grevi yasakladı; 3 Nisan 1926'da, toplu 
sözleşme yapmak yetkisi faşist sendikalarına özgü bir 
hak sayıldı. 5 Kasım 1926'da, faşizmden yana 
olmayan tüm gazeteler, siyasal partiler kapatıldı, 
dernekler dağıtıldı. Faşist milis komutanların emrinde 
“gizli polis örgütü "nün kurulması, milletvekillerinin 
seçim belgelerinin iptali, faşist olmayan sendikaların 
kapatılması, antifaşistlere pasaport verilmemesi 
türünden karar ve uygulamalar da 1926 yılı Kasım 
ayında gerçekleştirildi. Böylece, siyasal örgütlenme, 
düşünce açıklamak, düşünce etrafında birleşmek, 
emeğin sendikal örgütlenmesi, grev haklan yok 
edilirken, faşizme siyasal iktidar alternatifini 
engellemek, özgür siyasal katılma olanaklarını önlemek 
amacıyla, tek Faşist Partisi'n/n değişmez/tartışılamaz 
mutlak iktidannı sistemleştiren yasal düzenlemeler de 
gerçekleştirildi. Faşist siyasal iktidar düzeni 
oluşturulurken, karşıt davranışların cezalandırılmasına 
yönelik La Legge per la Difesa dello Stato (Devletin 
Korunması Yasası) 25 Kasım 1926'da kabul edildi. 
Faşist devlet anlayışına karşıt eylem ve düşünce 
açıklamalarını suç sayan, Duce'ye karşı eylemi ölüm 
cezasıyla cezalandıran, insan haklan kapsamında 
olmasına rağmen faşizmin yasaklarına aykın 
davranıştan suçlayan yasa, faşist düzenin 
kurulmasında büyük etkenlik sağladı. Yasaya aykın 
filleri yargılamak İçin, “ Tribunale Speciale per la 
Difesa delle Stato" adını taşıyan özel mahkeme 
kuruldu. Bir faşist generalle, beş faşist milisten 
oluşan mahkeme, kararlarında, “ faşist otoriteye itaat 
ve iman görevine" uygun davranılıp, davranılmadığını 
ölçü olarak kullanıyordu. Demokrasi adını da taşısa, 
otoriter siyasal biçime yönelen ülkelerde özlemi 
duyulan bu “ özel mahkeme", 4671 İtalyan 
vatanseverini mahkum etti. Bu mahkemelerde hüküm 
giyenlerin yaş ortalaması 30'dan aşağıdır. 4671 
kişiden 4042'sl sosyalist, 323'ü ise antifaşisttir. Verilen 
ceza toplamı 28 bin 115 yıla ulaşmaktadır. “ Devleti 
Koruma Özel Mahkemesi”  hiçbir hukuksal kurala 
bağlı olmaksızın, devlet adına faşist iktidan korumak 
amacıyla vatanseverleri cezalandırırken, esasen, yargı 
bağımsızlığı ve güvencesi de giderilmiş, yargıçlar 
Faşist Partisi’ne bağlanmıştı. 1931'de, tüm yargıçlar 
Faşist Partisi’ne bağlılık yeminine çağrılmış ve yemin 
etmeyen azınlıktaki yargıçlar görevlerinden atılırken, 
diğer yargıçlar Faşist Partisi’ne üye yazılmıştı.
Özel mahkeme kararıyla gönderildiği Lipari adasındaki 
toplama kampından kaçışından sonra Emilio Lussu, 
Fausto Nitti, Carlo Rosselll tarafından kurulan 
Giustizia o Libertâ (Adalet ve Özgürlük) hareketi 
önderlerinden Carlo Flosselli (sağ başta) ve kardeşi 
Nello Rosselll önce tutuklanıp, zincire vuruldukları 
sonra sürgüne gönderildiler. Sürgün cezası Rosselll 
kardeşleri 9 Haziran 1937'de Normandiya'da 
arabalarına konan bir bombayla ölmekten kurtaramadı.

Ancak 1923’te Mussohni bu dönüşümleri gerçekleştirecek kadar parlamenter desteğe sahip 
değildi. Meclis’te güvenebileceği 50 ’den az milletvekili vardı (milliyetçi-faşist blok). Bu yüzden 
faşist hükümetin ilk uygulamalanndan biri, parlamentoya, en çok oy alan partiye otomatik 
olarak milletvekillerinin üçte ikisini veren Acerbo adh bir reform tasarısı sunmak oldu. Bu 
sistem, savaş sonfâsmda sosyalist ve halkçıların seçim başanlanm nispî temsil sistemine 
bağlayan Giohtti ve Salandra gibi eski politikacıların da desteğini kazanmıştı; 235 ‘evet’e karşı 
139 hayır oyuyla kabul edildi. Böylelikle 24 Ocak 1924 seçimlerinin hukuki çerçevesi 
kurulmuş oluyordu. Seçimlerin fiili çerçevesini ise yoğun bir şiddet ve baskı ortamı oluşturdu. 
Mussohni’nin “sözkonusu olan anavatan veya faşizm olunca biz ölmeye de öldürmeye de



ve bosyalist 
Hareket

hazırız” talimatı uyannca milisler yoğun bir sindirme kampanyasına giriştiler. Eski 
başbakanlardan Nitti’nin evi basıldı, anayasalcı demokrat Giovanni Amendola ve faşistlerin eski 
“yol arkadaşı” sosyalist Pietro Nenni dövüldüler. Bu yoğun baskı ortamında PCI faaliyetlerini 
zaten yarı-legal olarak sürdürmekteydi. Fortichiari partinin illegal olarak örgütlenmesi konusunu 
görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Ancak 1923 başlarında polis partinin yürütme kurulunun 
toplandığı Roma’daki gizli merkezini keşfetmiş, Bordiga dahil birçok kilit yöneticiyi 
tutuklamıştı. Oldukça yankı uyandıran bir dava sonunda Bordiga tahliye edildi.

Bu koşullar altında yapılan seçimlerde faşistler oyların yüzde 64 .9 ’unu aldı. Baskı ve zor 
etkili olduysa da, faşistlerin seçim başarısını açıklayan yegâne unsur bunlar değildi. 1924’teki 
geçici durgunluk dışında 1922-25 yıllan arası bütün dünyada olduğu gibi İtalya’da da iktisadi 
krizin durulduğu yıllar olmuştu. Fiyat artışlarının durması, iktisadi hayatın canlanması 
kamuoyu üzerinde olumlu bir etki bırakmıştı.

Matteotti Olayı

Bordiga’nın Komintem  ile “birleşik cephe” ile düştüğü ihtilaf PCI yönetiminde de etksini 
giderek yitirmesine yol açtı. 1924’te Kom intem  delegesi olarak bulunduğu Moskova’dan dönen 
Gramsci partiyi birleşik cephe politikasını izlemeye ikna edebildiyse de, seçimlerden önce biı 
politika yürürlüğe konulamamıştı. Ancak bu politika, seçim sırasında uygulanan yoğun 
baskıların uyandırdığı tepkiden ötürü cephe fikrinin zaten çok taraftar bulduğu parlamentoda 
çok daha faal bir biçimde izlenebildi. Matteotti olayından sonra da örgütsel bir biçim 
kazanabildi.

Faşizm’in “ inan, itaat et, savaş" çağnsı. 1930'lar 
Türkiye’sinde benzer çağrılara ilham kaynağı olmuş, 

“öğün, çalış, güven”  sioganlan faşist üslupla 
gerçekleştirilmiş anıtsal heykellerin kaidelerine 

kazınmıştı. Avrupa’nın faşist olmayan öteki ülkelerinde 
de faşist hareketler iktidara gelemeseler bile Italyan 

ve Alman modellerine göre yapılanmalar kurmaya 
girişmişlerdi. İngiliz Faşistler Birliği 1932'de kurulmuş, 

gamalı haçlı amblemini Almanlardan, ilkelerin. 
Italyanlardan devralmıştı. Ancak hiçbir zaman bir kitle 

hareketi olamadı. Fransa’da Jacques Doriot’nun 
kurduğu Fransız Halk Partisi, Belçika’da Leon 

Degrelle’in önderliğindeki Rex hareketi Nazi ilkelerinin 
takipçisiydi. Ancak Avrupa’da Naziler ve Faşistlerden 

sonraki en etkili hareket Ispanyol Falanjistleriydi ve 
onlan izleyerek iktidarı alabilen tek hareket oldu.

Giocomo Matteotti, Turati’in PSt/sunun genel sekreteriydi ve 30 Mayıs 1924’te seçim sırasında 
uygulanan şiddeti, başvurulan yolsuzlukları ayrıntılı bir biçimde belgeleyen bir konuşma yaptı. 
Konuşmasının sonunda faşistlerin küfürleri başladığında da arkadaşlarına eğilip “ve şimdi 
benim cenaze törenimi hazırlayabilirsiniz” dedi. Gerçekten de, 10 gün sonra sokakta yürürken 
bir arabayla kaçırılıp, arabada işkence edildikten sonra öldürüldü. Matteotti olayı, faşistlerin 
kesin zaferlerinden önce başetmek zorunda kaldıkları son ciddi krize yol açn. Mussoiini ilerki 
yıllarda doktoruna, elli ya da hatta yirmi kararlı adamın o kritik dönemde iktidarı 
devirebileceğini söyleyecekti. 27 Haziran’da Meclis’te Matteotri’yi anmak için yapılan toplantıda, 
faşistlerle birlikte aynı parlamentoda yer alamayacaklarım belirten 150 sosyalist, halkçı, 
cumhuriyetçi ve anayasalcı demokrat milletvekili Meclis’i terk etttiler. Daha sonra yaptıkları 
toplantıda Turati’nin önerisine uyarak, kendilerini Roma’da pleblerin son direndikleri tepe olan 
Aventinus’tan hareketle Aventino Birliği olarak adlandırdılar. Ancak Birlik ortak bir muhalefet 
politikası geliştirmeyi başaramadı. Çoğunluk faaliyetlerini Kral’ı Mussolini’ni istifasını istemeye 
ve yeni seçimlere gidilmesine ikna etmeye çalışıyordu. Komünistler ise muhalefetin geleneksel 
politikanın dışına taşırılması Birlik'in bir genel grev çağrısı yapması gerektiğini savunuyorlardı. 
Sözkonusu formül destek bulmayınca PCI Kasım 1924’te Meclis’e döndü. Muhalefetin bu 
şekilde çözülmesini izleyen Mussoiini, 3 Ocak 1925’te, Faşist Parti’nin  işlediği bütün suçlara 
sahip çıkarak toplum hayatım ve devleti faşistleştirmek için son saldırısını başlattı. Önce 
bütün 'tethişçi' örgürier, muhalif partilerin dernekleri dağıtıldı; Faşist Parti içindeki masonlar 
ihraç edildi; basma çok katı bir sansür getirildi. Bu uygulamalar yıl boyunca ve rejime 
muhalif olduğu kabul edilen bütün siyaşal partilerin de kapatıldığı 1926’da da sürdü. 1925-26 
yılları, iktisadi poUtikalar açısından da bir dönüm noktası oldu. İlk yıllarda De Stefani'nin 
sürdürmüş olduğu liberal poütikalar terkedildi. Faşist sendikalar dışındaki bütün sendikalar 
yasaklandı. 1927 yılında yayınlanan Çalışma Yasası, muğlak bir dille de olsa, arnk ücret 
belirleme gibi temel işçi haklarında da, inisiyatifi devlet düzeyinde örgüdenmiş organlara 
bırakıyordu. Bu noktada, kapitalizmin korporatist devlet modelinin fiilen mükemmelliyete 
ulaşmış olduğu söylenebilir. Artık gerçekten “her şey devletin içinde, hiçbir şey devletin 
dışında ve devlete karşı değildir.”



Komünist Parti ve Komintern Politikalan

Gramsci’nin 1926’da tutuklanmasmdan sonra Moskova’da Togliatti fiilen parti lideri durumuna 
gelmişti. 1927 IX. Plenum’da Komintem’in birleşik cephe politikasından kesin bir dönüş 
yaparak, sınıfa karşı smıf politikasmı benimsemesi ve sosyal demokrasi ile burjuva partileri 
arasmda ayrım tanımama tavn, PCI tarafmdan da benimsendi. Parti, bütün gücünü gizli 
çalışmaya vermişti. 1 Ocak 1927’de ilk gizli küçük LV nita, Mart 1927’de teorik dergi Stato 
Operaio (İşçilerin Devleti) çıkarılmaya başlandı. Hareketi örgütleyebilmek için 1928’de önce 
İsviçre sonra Paris’te bir ‘dış merkez’ kuruldu. Merkez Togliatti ve yardımcıları Ruggiero 
Grieco ve Angelo Tasça tarafından yönetiliyordu. Komintem  ve diğer partilerle iletişim kurmak 
ve gelen bilgileri, talimatları ülke içine iletmekle görevliydi. Halk cephesinin kurulmasına 
kadar göçmenler arasmda örgütlenme güçsüzdü. Kısa sürede ülke içinde de, Milano’da bir ‘iç 
merkez’ oluşturuldu. Pietro Tresso örgütlenmeden, Alfonso Leonetti gizli yayınlardan, Paolo 
Ravazzoli yeni sendikalar ile ilişkiden sorumluydu. İç merkezde diğer önderler, Ignazio Silone, 
Girolamo Li Causi ve komünist gençlik federasyonu temsilcisi Pietro Secchia idiler ve ülke 
içinde hücreler yoluyla ajitasyon ve propagandayı örgütlüyorlardı. Gizlilik koşullarında 
geliştirdikleri teknikler faşist polisi bile hayran bırakıyordu. 1927 yazında yöneticiler arasmda 
yeni bir tutuklama oldu, Toscana ve Emilia bölgesi önemli- kayıp verdi. Mayıs 1928’de başlayan 
Gramsci davasında, onunla birlikte tutuklanan Terracini ve Scoccimorro 20 yılı aşkın ceza aldılar.

Gramsci’nin, faşizmi, ülkenin en geri (büyük toprak sahipleri) burjuvasinin siyasal ifadesi 
olduğu, fakat bunun burjuvazinin bir bütün olarak tipik bir görünümü olmadığını vurgulayan 

görüşü ile temelde benzeşen Togliatti’nin 1928’deki faşizm anlayışı, kapitalizmin belli bir 
gelişme düzeyinde büyük sanayi ve tarım burjuvazisinin gerici bir eylemi olduğu yolundaydı.

Komintem’in VI. Kongresi’nde (Temmuz 1928) Stalin’iri ‘Faşizm, sosyal demokrasinin aktif

15 Ekim 1922'de hükümetin istifasından sonra, 
iiAussolini'nin iktidarı ele geçirme planlan, 28 Ekim'de 

Kara Gömlekliler'in Napoli'den ayrılarak “Roma 
Üzerine Yürüyüş''e geçmeleri nedeniyle “başarıyla" 

noktalandı. O sırada hiçbir şey yapmayan 12 bin 
kadar askeri olan donanımlı ve eğitimli ordunun 

meşhur generali Badoglia, “ Beş dakikalık ateş faşizmi 
yok etmeye yeter!" diyordu. Bu söz gerçeğin açık 

ifadesiydi, çünkü sayılan ne kadar çok da olsa, 
ellerinde eski tabanca ve tüfekten başka bir şeyleri 

olmayan bu aç ve sonbahar yağmurlarının altında 
yürümeye çalışan insanlan ordu isteseydi o anda 

bozguna uğratır ve Mussolini'nin de zaten bir taraftan 
hazırladığı İsviçre'ye kaçış planı gerçekleşebilirdi. İstifa 

etmiş hükümetin Başbakanı Facta'hın pek de istekli 
olmadan kabul ettiği sıkıyönetim karan, Kral 

Emmanuel tarafından reddedildi ve Facta hükümetten 
tamamen çekildi. Kral tarafından Salandra'ya teklif 

edilen yeni hükümet kurma girişimi, Salandra'nm 
teklifi reddetmesinden sonra Mussolini’ye kaldı. 

Milano'da bulunan Mussoiini, teklifi resmen aldıktan 
sonra Roma'ya gelerek, daha sonra Kral’ı da alaşağı 

edeceği faşist hükümeti kurdu, (solda) Bir İtalyan 
ressam tamfmdan, idealize edilmiş "Kara Gömlekli”  

delikanlı. Bu romantik kahramanla, Mussolini'nin 
iktidanna destek veren, onu yücelten zorbalar 

arasında nasıl bir bağ kurulabilirdi? (Ortada) Italyan 
ressam Tato'nun Roma Üzerine Yürüyüş adlı tablosu.

(Sağda) Bolşevizmin yokolduğunu ileri süren bir 
İtalyan posteri. Kızıl Bayrağı ayaklan altında çiğneyen 

bir Faşist. (Yanda) Leporini'nin Trio (Üçlü) adlı 
karikatürü. Roma Üzerine Yürüyüş’ö, “ordu, kilise ve 

faşizm (Mussoiini)" üçlüsüyle resmediyor.
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desteğine dayanan burjuvazinin askerî örgütlenmesidir' tezinin kabul edilmesi ve sosyal 
demokratların sosyal-faşist olarak nitelenmesinden İtalyan komünisderi pek memnun değillerdi, 
ama yine de parti olarak uysalca hİominlem  kararlanna uydular. Sosyalistlerle anlaşmayı 
öneren, Sov^'etler'de tarımın kollektifleştirilmesini eleştiren Tasça, Buharincilikle suçlanarak Mart 
1929’da partiden atıldı. 1929’da P Q ’nın propagandası uluslararası barışta yoğunlaşmıştı, VI. 
Kongre’de Sovyet devriminin korunması ana hedef olarak belirtilmişti. Sanayileşme çabası 
içindeki Sovyetler’in barışa ihtiyacı vardı.

1929’da başlayan büyük kapitalist dünya krizi Kom intem 'de  kapitalizmin çöküşünün yaklaştığı 
ve devrim ihtimalinin güçlendiği görüşünü yaygınla'ştırmıştı. Komünisder eldeki bütün yedekleri 
son oyun için kullanmalıydılar ve 1930 Ocak-Şubat aylarında Stato O peraio  dergisinde 
Toghatti ve Longo bu strateji doğrultusunda, dış siyasal büronun mümkün olduğu kadar çok 
militanını İtalya’ya göndermesini istiyorlardı. İtalya içindeki durumu doğrudan bilen iç siyasal 
bürodan Tresso, Leonetti ve Ravazzoli, yakın bir devrim olanağından kuşkuluydular; bu kararı 
tepki ile karşıladılar. Onlar, dikkatli bir hazırlık ve sosyalistlerle işbirliği öneriyorlardı. Haziran 
1930’da Togliatti, Longo ve Revera karşısında yenilerek partiden atıldılar.

İtalya içinde gizh parti çalışmaları hızla arttı, yeni parti hücreleri kuruluyordu, yoğunlaşan 
ekonomik sorunlar ile ilgili ajitasyon yürütülüyordu. Ama kısa sürede polis hücreleri 
bastırıyordu. Kasım 1930’da sadece Romagna’da 114 kişi tutuklandı. Nisan 1931’de Almanya’da 
yapılan PCI IV. Kongresi’ne dörtte üçü İtalya’dan gelen 60 delege katıldı. Kongre Togliatti’ye 
ihraçlar konusunda tam destek verdi, ama o da yakın devrim olasılığını abarttıklarını kabul 
etti. Temmuz 1931’de Ignazio Silone de üçlü grubu desteklediği için atıldı, onu Ağustos 
1932’de başka ihraçlar izledi Komintem’in ülke içinde çalışma ve illegaliteden çıkma direktih 
sonucunda, 1934’te ülke içindeki örgütlü komünist hareketin kadroları büyük ölçüde polisin 
eline geçmişti. Bu tarihten itibaren PCI göçmenler üzerine yoğunlaştı.



İta lyan Faşizminde 
Devlet ve Hukuk

İtalyan faşizmi, i. Dünya Savaşı ardından gelişen, güç
lenen sınıfsal tepkinin kendi siyasal modelini kurmaya 
yönelik güçlü eylemlerine karşı, büyük sermayenin kur
duğu sınıfsal egemenliğinin geçerliğini sağlayacak “ zor
ba devlet”  modelidir. Böylece, belirli bir ideolojik daya
nağı olmayan, şiddete dayanan eylem sürecinde kurum
sallaşan, insan haklarına, demokratik İlkelere, sınıf ger
çeğine karşı, saldırgan, tutucu, yığınları kandırmaya yö
nelik büyük hayalleri (mitos) amaçlar gözüken ve din
sel/ahlaksal öğelere dayanan ve siyasal/toplumsal dü
zenin değişmezliğini öngören siyasal iktidar düzeni oluş
turulmuştur. Faşizmin belirgin ideolojik temeli olmadığı 
gibi, belirli, değişmez siyasal modeli de yoktur. Faşizmi 
belirleyen, siyasal egemenlik düzeninin değişmezliği, 
insan haklarının ve hukuk devletinin yadsınması, dü
şünce, siyasal örgütlenme çeşitlemelerinin engellenme
sidir. “ Siyasal yapı/biçim örgütlenmesi” , “ şiddete”  da
yanan süreç içinde, uygulamadan doğan gereksinmele
re göre belirlenip, oluşturulur. Alman Nazizmi’nin nite
liklerinden doğan yaygın bir yanılgıya karşın, “ ırkçılık”  
da, faşizmin “ olmazsa olmaz”  koşulu değildir, örneğin, 
Latin türü faşist modellerde, “ ırk düşmanlığı”  gereksin
mesi duyulmadığından, siyasal modelin temel öğelerin
den biri olmamıştır. Yığınları faşist iktidar yanında topla
yabilmek için, “ uius” un üstünlüğü ve pariak geleceğin, 
“ Roma İmparatorluğu” nun yeniden yaratılacağına yö
nelik “ şovenist”  görüşler, İtalyan faşizminde “ ırk düş
manlığına ve kıyımına”  dönüşmemiştir.

Şiddetin yarattığı toplumsal tedirginliğin ve sol ikti
darları önlemek için faşist şiddeti desteklemenin, totali
ter İktidar düzenine yol açtığını kesin bir biçimde kanıt
layan “ faşist partisi”  iktidarının, kendisini iktidara taşı
yan sınıfların çıkarlarını güvence altına alacak, yığınia- 
nn “ otorite”  gereksinmesine cevap verecek bir siyasal 
model oiuşturlması kaçınılmazdı. Siyasal modelin sü
rekliliği ve geçerliliği isp, “ modele”  uygun İnsanın ve 
toplumsal yapının bir oluşturulmasına bağlıdır; bu açı
dandır ki, siyasal modelin tümüyle değiştirildiği bir top
lumda, çok kapsamlı, yaygın yeni oluşumun gerçekleş
tirilmesi gerekir. Yeniden toplumsal oluşum ve siyasal 
yapı örgütlenmesi, doğal olarak yeni yasal düzenleme 
gereksinmelerini yaratır. Toplumsal gereksinmeler ile 
yasal düzenleme arasında çelişki varsa, normatif yapı
nın yenileşmesi zorunluluğu söz konusudur. Yeni siya
sal yapı örgütlenmesini ve yasal düzeni oluşturacak 
normların, faşizmi iktidara getiren güçlerin çıkarlarına 
ve “ faşist anlayışa”  uyumluluğu, bu konudaki gereksin
melere cevap vermesi kaçınılmazdır! Belirgin ideoloji 
ve siyasal yapı kuramına dayanmayan İtalyan faşizmi, 
uygulama içinde, günlük gereksinmelere göre “ faşist 
devleti”  oluşturan, kapsayıcı yasal düzenini gerçekleş
tirmiştir.

FAŞİST DEVLET ANLAYIŞI

Yasal yapı, deviet anlayışına ve amaçlarına göre belir
lendiğine göre, İtalyan faşizminin, karşı olduğu siyasal 
modellere getirdiği eleştiriler ve kendi siyasal iktidar 
düzeni açısından öngördüğü ilkeler, faşizmin hukuk dü
zeninin temel kurallarını oluşturmaktadır.

Günün koşullarına göre birbiriyle çelişik politikalar 
üreten ve böylece toplumun değişik kesimlerinden yan
daş edinebilen İtalyan faşist hareketi, Marksizme, ama 
özünde, liberai demokratik sisteme biçimde karşıtlık'- 
dan kalkarak, “ faşist devletin”  ilkelerini, iktidara gel
dikten sonra oluşturmuştur. Mussolini, var olanların çü- 
rütülmesiyie, olması gerekenin yaratılacağını belirtir
ken, temelde var oian üretim ilişkilerine karşı değildi.

bu açıdandır ki, faşizmin, liberalizme, demokrasiye, ço
ğulculuğa, kişi hak ve özgürlüklerine karşıtlığı, salt siya
sal mücadele biçimde karşıtlık niteliğindedir. Faşizm, iit>e- 
ral demokratik sistemin, “ morai/etik”  değerlerden yok
sun “ moddeci”  nitelik taşıdığı, “ insanı”  öne çıkararak 
“ tanrıtanımazlığı”  yaygınlaştırdığı inancındadır; bu ne
denle, “ faşizm” , “ ailahın ve ahlakın dönüşü”  anlamına 
gelmektedir ve faşist düzenin kavranabilmesi bu 
“ spiritualist”  anlayışın kavranmasına bağlıdır. Demok
rasinin, “ ulus” , “ birey” , “ devlet” , “ özgürlük”  kavram
ları, faşist anlayışla çelişmektedir. Faşizm, liberalizmin 
“ devleti inkar ettiğ i”  ve bireyin çıkarlarını “ özgüriük”  
adı altında kutsallaştırarak, devleti güçsüzleştirdiği ve 
“ devlet’In dışında ve devlete/otoriteye rağmen özgüriük”  
olamayacağı inancındadır.

Demol(ratik ve Marksist siyasal modellerin eleştirisi 
faşist deviet aniayışı’nm temel ilkelerini de belirlemek
tedir. “ Devlet"i en üstün değer ve amaç sayan faşist 
anlayış, devleti kişilerin dışında, kişilerin çıkarlarına hiz
met etmek zorunluluğu bulunmayan, tek bağımsız/sınır
sız “ organik güç”  olarak kabul etmektedir. Devlet hu- 
kukdan önce gelmekte ve hukuku yaratmaktadır; Moral 
değerlere dayanan devlet, yüce bir erdemin simgesidir 
ve bu erdeme erişebilmek için, devlete kesin, tartışıla
maz, sınırlandırılamaz, “ emretme otoritesi” nln de ta
nınması gerekir. Mussolini’nin üniü deyişiyle, her şey 
devletin içinde, hiçbir şey devletin dışında ve devlete 
karşı değildir” .

Otoritede özünü bulan ve tek tek kişilerin dışında 
organik bir varlık olarak nitelendirilen “ devlet” , salt 
vatandaşların gereksinmelerini sağlayan, çıkarlarını dü
zene koyan, maddi amaçları gerçekleştiren bir “ gece 
bekçisi" değildir. Devletin kendine özgü "b ilin ç ”  ve 
“ iradesi” , tek tek kişilerin istek ve iradeleri dışında, 
bireyin yönelişlerinden bağımsız bir biçimde, “ ulus” un 
örgütlenmesini sağlayan, somutlaştıran, hukuku yara
tan “ ruhsal”  değerlerdir. Ulusun, geleneklerini, örf ve 
adetlerini, dinsel değerlerini, dil ve imanda biçimlenen 
ruhunu kollamak ve saptamak görevi de devletindir; 
bu açıdan da, deviet, tarihten gelip, geleceğe uzanan 
variıktır. İtalyan faşist devleti. Roma geleneği “ idea 
di forza-kudret kavramr’nın ürünü olup, vatandaşları 
devletin/ulusun amaçlarına göre eğiten, bireylere bilinç 
veren ve bütün içinde erimelerini sağlayan, çıkarlarını 
belirleyen ve hakça çözümleyen, kültür kazandıran, uy
gar mutluluğa ulaştıran kapsamlı bir organik varlıktır.

Bu değerler, ulusun, diğer ülkeleri yönetmek hakkını 
gerçekleştirici dinamizmi sağlar; bu açıdan faşist devlet 
emperyalisttir. İtalya, diğer ülkeleri yönetmek hakkını 
yaratacak bir üstünlüğe sahiptir ve bu hakkın gerçekle
şebilmesi bireylerde, disiplin, itaat, iman yaratılmasına, 
güçlerin düzene bağlanmasına, devletin siyasal yapısı- 
nm amaca uygun düzene kavuşturulmasına bağlıdır; 
Bu açıdan, otoritenin, bireylerin ruhuna girmesi ve ora
da başkaldıramayacak biçimde özümsenmesl sağlan
malıdır.

FAŞİZMİN “ ULUS”  ANLAYIŞI VE KENDİ DİNSELLİĞİ

Mussolini’ye göre, “ ulusu yaratan devlettir ve birey
lerin toplamından oluşmamaktadır” . “ Ulus”  bireylerin 
dışında kaian, devletin halka verdiği bilinç ve iradeden 
oluşan, kendine özgü, hukuksal, soyut bir varlıktır. Dev
let, kendi yarattığı bilinç ve iradeden oluşan uius’u, 
totaliter bir biçimde yönetir. Ulusun, çıkarları, tek tek 
bireylerin çıkarlarının dışında, yerine göre bireysel çı
karlarla çeiişebiien niteliktedir ve ulusal çıkarların ne 
olduğunu da deviet beiirier. Bu açıdan, ulus da, devlet 
gibi, etik, organik bir gerçektir, yaşar ve gelişir. Bireyler 
düzensiz kalabalığı, ulus ise birey toplamında oluşan 
ayrı bir oluşumu ifade eder. Ulusun, kendine özgü, ta
rihsel erdemi, gelenekleri, ruhsal varlığı söz konusudur. 
Ulusun bağımsızlığını, tarihsel sürekliliğini de, bağım
sız, otoriter devlet içinde biçimlenmesi sağlar. Belirtilen

nitelikte bir deviet olmadığında, ulus da yok olur ve 
geriye sadece bireysel kalabalık kalır. Bireylerin yaşa
ması, varlığını geliştirmesi, devletin otoritesine bağlılık 
bilincine erişmesine, “ kudret iradesini”  oluşturmasına 
bağlıdır.

Kendiliğinden bir “ irade ve düzen”  olarak ortaya çı
kan “ ulus” , devletle kaynaşan,'etik organizmadır. Nite
kim, faşist siyasal iktidar düzenini oluşturan önemli ya
sa “ Carta del Lavoro” nun 1. maddesinde, “ Ulus, faşist 
devletde gerçekleşen, ekonomik, siyasal, moral bir 
biriiktir”  denilmektedir. Faşizm, belirtilen “ ulus”  anla
yışıyla, bireyci demokratik anlayışa karşı çıktığı gibi, 
demokratik “ ulusal egemenlik”  anlayışını da eleştir
mektedir. Devletin süjesinin “ halk”  olduğunu, devletin 
niteliğini ise “ ulusun”  belirlediğini savunan faşizm, 
“ haik-ulus”  ayrımını yaparken, demokrasileri, bu iki 
kavramı birbirine karıştırmakla suçlamaktadır; “ halk" 
demografik, soyut bir kavramdır, “ ulus”  ise, devlete 
anlam veren, moral, etik, emperyalist, otoriter bir irade 
bütünüdür. Bu anlamda “ ulus”  bireyci olmadığı gibi 
ırkçı bir anlam da taşımamaktadır. Ulus, devletdeki ima
nın yarattığı organizmadır. İnsan hakları kavramını de
magoji olarak nitelendiren faşist anlayış “ ulusal haklar”  
kavramını geliştirmiştir; devlet yararına kural ve davra
nışlar, “ ulusal hak”  oluşturur. Ulusal haklar, toplumsal 
iş kollarıyla ortaya çıkar.

Liberal demokratik düzene karşıtlıktan kalkarak, bi
reylerden soyutlanmış “ devlet ve ulus”  kavramına ula
şan faşizmin, Katolik Kilisesiyle uzlaşması doğaldır. De
mokratik sisteme karşıtlık, dinsel ve moral normların 
“ devlet ve ulus” un özünü oluşturduğu inancı, doğaüs
tü öğelerin etkenliği, siyasal iktidarın ve “ Önder” ln (Du- 
çe) kutsallaştırılması, faşizm ile Kilise’nin uzlaştığı te
mel öğelerdir. Faşizmin liberal, demokratik siyasal dü
zeni eleştirisi, laikliği de kapsamaktadır; faşizmin laikli
ğe karşıtlığı Kiiise’nin faşist eylemi desteklemesini sağ
lamıştır. 1921'de, “ Katoliklikte”  Rcma geleneklerini gör
düğünü söyleyen Vatikan’ın otoritesini dünyada tek ve 
ortak erek olarak nitelendiren, Roma’nın ve katolikliğin 
kaderini eş sayan Mussolini, İktidara geldikten sonra, 
“ kilise ve devletin karşılıklı bağımsızlığı”  İlkesini be
nimsemiş, “ Roma’nın Latin egemenlik geleneğini”  sim
gelediği kabul ediien Vatikan’ı “ Ulusal Kilise”  olarak 
ilan etmiştir. Faşist iktidar, 11 Şubat 1929’da “ Later 
Anlaşması” nı imzalayarak, “ Roma Sorunu” nu çözmüş
tür. “ Laterano Anlaşması” nın imzalanmasıyla, 31 Aralık 
1870’deki Yasa ile ayrıcalıklarını yitiren Vatikan ayrı 
deviet olarak yeniden tanınmış, gümrük, vergi, ulaşım 
kolaylıkları, dinsel evliliğin geçerii tek eviiiik olarak be
nimsenmesi, Roma’daki bazı alanların Papalığın sayıl
ması, devletin her yıl Vatikan’a belirli ödeme yapması 
gibi ayrıcalıklar kabul edilmiştir. Faşizm ile Papalık ara
sındaki uzlaşmaya karşın, faşist deviet teokratik nitelik 
almamıştır. Kilise ile faşizmin uzlaşmasına karşın, kay
naşmaması, faşist iktidann. Papalığa bağımlı “ alt iktidar”  
olmaktan kaçınması nedeniyledir. “ Önder” in yönetimin
deki totaliter iktidarı kutsallaştıran, evrenselliğini öngö
ren faşizmin, “ kutsal evrensel”  Papalığın iktidarını üs
tün İktidar olarak kabulü olanaksızdır, faşist inançla 
çelişir; bu nedenle, “ Kilise ve devletin karşılıklı 
bağımsızlığı”  ilkesi benimsenmiştir.

FAŞİZMİN SİYASAL İKTİDAR DÜZENİ

Devlet, ulus, hukuk, İktidar anlayışı, faşizmi kapsayıcı 
yeni siyasal iktidar düzeni oluşturmak zorunda bırak
mıştır. Geleneklere bağlılık, monarşinin sürdürülmesini 
gerektirmektedir. Öyleyse, Faşist İtalyan Devleti, “ mo- 
narşik bir hükümetçe yönetilen korporatif-faşist deviet”  
olacaktır. Faşist siyasal iktidar düzeninde, birinci öge: 
“ Önder” in çevresinde birleşmiş, emretmek/yasaklamak 
yetkisini kullanan, inanmış siyasal kadrodur. Faşist dev
letin ikinci öğesi: Faşizmin siyasal amaçlannı gerçekleş
tirici, imanlı, bilinçli halktır. “ Politik yığın”  olarak adian- 
dınlan, faşizme inanan halk, faşist ruhun yaygıniaştınl-
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Faşist sistemde "Miletvetdli Meclisi"nin yerini, 
üyelerini, "Ulusal Faşist Partisi Konseyi" ve 
"Korporasyoniar Ulusal Konseyi” nin seçtiği 
Korporasyoniar ve Faskiler H/teclisi almıştı. Yukarıda 
Faşist devletin korporatif yapısını gösteren bir şema 
görülüyor.

masını sağlayacaktır. Toplumsal yaşamın çevresinde 
birleştiği, somut ortalc amaç, faşist devletin üçüncü öğesi 
oian “ siyasal inanç formülü''nü oiuşturacal(tır. Belirti
len üç öğeden oluşan faşist siyasal iictidar yapısı, iki 
tarihsel olguyla gerçekleşmiştir; “ Roma üzerine 
yürüyüş’’ eylemse! bir devrimdir ve faşizmi işbaşına 
getirmiştir; hukuksal devrim ise, “ i.a Carta del Lavoro”  
ile gerçekleştirilmiştir.

“ Yığınların duygularını sezen, onların belirsiz iradeie- 
rini biçimlendiren, halkın yürek çaıpıntısını kendi yüre
ğinde duyan ve ulusal erekleri en iyi bir biçimde bulup 
saptayan”  Duçe, Faşist Partisi’nin ve Hükümetin başı
dır. Kutsaiiaştırıian Duçe, halkın dışında ve üstünde, 
yığınların tek temsilcisidir. Faşist eylemi gerçekleştiren 
devlettir. Parti ulusun bu eyleme katılmasını sağlamış
tır. Duçe ise, eylemin dışında, eylemi yönlendiren en 
üst değerdir. Duçe’nin yayınlan, nutukları, davranışları 
faşist hukukun kaynağını oluşturmaktadır. Krai’ın dev
let başkanlığı biçimseidir ve her davranışı, her kararı 
hükümetin katılması ile geçerlilik kazanabilir.

KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

Değinilen “ faşist devlet”  anlayışı ve siyasal iktidar 
düzeni kapsamında, demokratik “ insan hakian”  kavra
mının yeri olmayacağı açıktır. Hukuku yaratan devletin, 
bireylerin davranış olanaklarını, devlet-ulus çıkarları için 
sınırlamak hakkı vardır. Kişilerin, birey olarak doğal 
ve doğuştan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını savu
nan “ doğal hak”  kuramı soyuttur ve siyasal iktidarın 
sınırsız olması gereken davranış özgürlüğünü sınırladığı 
için yanlıştır. Birey, devletin mutlak otoritesi karşısında 
eşit güçde değildir ve otoritenin egemenliğine ortak

olamaz. Bireylerin dışında bir anlamı oian, “ devlet-uius”  
bütününün ortak üstün çıkarları gerektirdiğinde, bireyin 
davranış olanakları sınırlandırılabilir; bireysel çıkar ve 
davranış özgürlüğü, “ ortak ulusal haklara”  uygun ol
mak koşuluyla, korunur. Belirtilen durumda, kişinin süb
jektif hak/özgürlüğü olamaz, bireysel haklar, objektif 
hukuk kurallarıyla belirlenen aianiarda ve ölçüde söz 
konusudur. Hukuk kurallarını da devlet koyduğuna ve 
siyasal iktidarın kura! koymak otoritesi sınırlandıniama- 
yacağına göre. Devlet, kişilerin “ hak ve özgürlük 
alanlarını”  diiediğince düzeniemek, sınarlamak, değiş
tirmek olanağına sahiptir. Devletin bu konudaki otorite
si, “ uiuşai hak/çıkariara”  uygun olmak gerekir; ulusal 
hak/çıkarları saptayan da, toplumsal bütünlüğü simge
leyen Parti’dir. Beiirtiien durumda, “ Önder ve Parti” , 
uiusun haklarını/çıkarlarını sağlayabilmek amacıyla, bi
reyin “ izin verilen davranış alanlarını”  özgürce belirle
yebilir. Gerçekte, faşist düzende, bireyin “ hakkı”  değii 
“ görevi”  söz konusudur. Devlet egemenliğinin/otorite
nin süjesi olarak önem taşıyan birey için credere- 
obbedire-combatere (inanmak/itaat etmek/savaşmak) gö
revleri söz konusudur. Devlet, bireyle değii, “ ulus”  ile 
kaynaşmıştır; bu açıdan da, “ hak-görev”  ilişkisi, devietle- 
ulus arasında doğmaktadır. Devletin, bireyin değii ulusa 
karşı görevleri vardır, bu açıdan da birey’ in devletten 
İstemde bulunmak hakkı yoktur. Bireyin, hukuk kuralla
rına uymak, vatana bağlılık yükümlülüğü, platonik bir 
vatan sevgisinden değil, objektif hukuk kurailarından 
doğmaktadır. Hukukun önşartı olan Devlet, yasa kural
larıyla, toplumsal birliği sağlamış, birey-iktidar çatışma
sını gidermiştir. Ulusal hak/çıkarları sağlamaya yönelik 
hukuk kuralları, sonuçta, doğal olarak bireyin de yararı
nadır, fakat, salt bireysel yarar için yasal düzenleme 
yapılmaz. Objektif hukuk kuralları, bireyin görevlerini 
belirleyip onu otoriteye bağlayarak, devletin güvencesi
ni sağlamıştır. Değişen koşullara göre, ulusal hak ve 
çıkarlar değişeceğine göre. Devlet gereksinmelere göre 
hukuk yaratmak durumundadır; Yasal düzenleme deği- 
şimieri, doğa! oiarak bireyin “ davranış a!anlarını” da de
ğiştirecektir.

Gerçekte, “ insan hakları”  kavramıyla özünde ve te
melde çelişen, faşizmin “ bireyin görevleri”  anlayışı, 
özellikle, düşünce açıklamak, örgütlenmek, bilim/sanat 
özgürlüğünü yok eden yasal düzenlemeleri üretmiştiı. 
Faşist anlayışa ve siyasal İktidar düzenine karşıt düşün 
ve düşünce birleşmelerini engellemek; otoriteye “ tap
mak bilincinin”  yerleştiği “ insan modelini”  gerçekleş
tirmek amacına ulaşmak için, düşüncenin hertürden açık- 
ianışının engellenmesi, insan aklının, ojektif hukuk ku
rallarının belirlediği “ izin verilen düşünce alanlarına”  
hapsedilmesi, bütün totaliter yönelişler için doğaldır.

Faşist iktidarın sürekliliğini sağlamak, karşıtlıkları ön
lemek açısından olduğu kadar Türk Ceza Hukuku açısın
dan da önem taşıyan yasa, 1930 İtaiyan Ceza Yasası’dır. 
Yeni Ceza Yasası, tüm yapısıyla faşizmle uyumlu “ suç 
ceza”  sistemini oluştururken, özellikle “ devlete karşı 
suçlar”  düzenlemesinin faşist devletin gereksinmeleri
ni karşılamak amacıyla gerçekleştirildiği, Yasanın Ba
kanlık Gerekçesi’nde açıkça dile getirilmiştir. Rocco ta
rafından yazılan Bakanlık Gerekçesi’nde, demokratik/li
beral devlet anlayışı eleştirilmiş, “ devletin organik 
kişiliğ i”  vurgulanarak, “ devletin mutlak iktidarının”  ko
runmasının "devletin şahsiyetine”  k jrş ı fiillerin ceza
landırılmasıyla sağlanabileceği belirtilmiştir. Siyasal ik
tidarın mutlak iktidarını simgeleyen, Duçe’ye, Partiye 
ve GCF'e karşı fiiller de, devlete karşı suç olarak ceza
landırılmıştır. Devletin korunmasıyla faşist sistemin ko
runmasını özdeşleştiren Yasa, faşist düşünceyle bağ
daşmayan düşünce açıklamalarını ve eyleme dönüşme
se dahi düşünce etrafında birleşmeleri suç saymıştır. 
Ulusal çıkarları Faşist Partisi saptadığı için, faşist parti
sinin görüşüyle uyuşmayan düşünceler “ ulusal çıkarla
ra aykırı davranış”  suç tipini oluşturmuş, cezalandırıl
mıştır. Halkın bilgilendirilme olanakiannın önlenmesi için, 
yaygın, kapsamı belirsiz “ devlet sırrı”  kavramı kabul

edilmiş. Faşist Parf/Zhükümetin açıklamadığı kararların 
açıklanması dahi “ devlet sırrının açıklanması”  suçunu 
oluşturmuştur. 1930 İtalyan Ceza Yasası, faşist siyasal 
iktidar düzeniyle uyumludur ve bu açıdan tutarlıdır. Fa
şist devlet anlayışının ürünü yasa kuralları, 1938’de ya
pılan değişiklikte Türk Ceza Yasası’na yansıtılmıştır. 
Rocco Raporunda, faşist devletin korunmasına yöneiik 
olduğu açıkça diiegetiriien suç tipleri, halen Türkiye’de 
yürürlüktedir. Türk Ceza Yasası’nın ünlü, “ düşünce 
suçu”  oluşturan 141, 142. maddeleri bu konuda örnek 
gösterilebilir. Faşist devlet düzeni ile bağdaşan bu tür 
suç tiplerinin Türkiye'deki varlığı ise, siyasal sistemimi
zin demokratik olduğu savıyla çelişmekle, özeiiikle 1982 
Anayasası’nın bu tür suç tiplerine olanak veren yapısı 
karşısında, demokrasinin variiğı iddiası tutarsızlık örne
ği olmaktadır.

Grevin, özgür sendikalaşmanın, siyasa! iktidarın katı
lımından bağımsız “ toplu iş sözleşmesi”  yapmanın ya
saklandığı, işyerlerinde sadece faşist partisi üyesi işçi
lerin çalışabildiği bir yasal düzende, “ işçi haklarının”  
varlığı düşünülemez. Faşist devlet ise, "korporasyoniar”  
sisteminin, tüm ekonomik yaşamı hakça düzene kavuş
turduğu, işçi-işveren-deviet kaynaşmasının, işçi hakia- 
rını sağiadığı iddiasındadır. Faşizmin ekonomik devrimi- 
ni gerçekleştiren Yasa oiarak nitelendirdikleri Carta Del 
Lavoro’nun 1. maddesi, korporasyon sistemini, ekono
mik yaşamı düzenleyen, faşist devlette gerçekleşen, 
ekonomik, siyasal, mora! birlik olarak tanımlamaktadır. 
“ Çalışmak” , faşist devlet tarafından korunan “ toplum
sal görev”  sayılırken, tüm üretimin uiusal yarar doğrul
tusunda bütünleştirildiği, çalışan ve çalıştıranın bireyin 
mutluluğu ve ulusal iktidar gerçekleştirilmesi için kay
naştığı belirtilmektedir. Sendikal örgütlenmenin özgür
lüğünü kabul eden Carta Del Lavoro, diğer yandan, 
ancak yasal olarak kabul ediimiş ve Devletçe denetlene- 
bilen sendikaların “ işkolunu”  temsi! edeceğini beiirte- 
rek, salt faşist sendikalara olanak tanımıştır. Bütün İtal
ya da 22 işkolu, doiayısıyia, 22 korporasyon kabul edil
miş, her korporasyonun biri işçiiere, diğeri işverenlere 
ait iki sendika federasyonuyla oluşacağı öngörülmüş
tür. Her iş kolunda, işçi-işveren sendika federasyonu 
arasında doğacak uyuşmazlıkların devlet tarafından ka
rara bağlanması, emeğin güvencesi olarak niteiendirii- 
miştir. Sendikaiarın Devlet denetiminde olması, yöneti
cilerin seçiminin partinin onayına bağlı tutulması, işçiie- 
rin korporasyondan bağımsız davranmak oianaklarının 
kabul edilmemesi, gerçekrfe, çalışma yaşamıyla ilgili 
tüm hakların ve kuralların devletçe belirlenmesi sonu
cunu yaratmıştır.

Korporasyon düzeninin kısaca değinilen yapısı, çalış
ma alanlarının sadece faşist parti üyelerine açılması 
ve böylece Parti’nin her iş kolunu denetimine, tekeiine 
alabilmesi sonucunu yaratmıştır. Parti, bu olanağını, 
özellikle basın, sanat ve küitür faaiiyetlerini denetleye
rek, faşist düşünceye karşıtlığın oluşup, gelişmesini 
engellemek, “ kudrete tapınma bilincine erişmiş”  insan 
modeiini yaratmak amacına ulaşmak için kuiianmıştır. 
Salt Faşist Partisi üyelerinin çalışma olanağı sağlana
rak, özgür bilgi/haber dolaşımı önlenmiş, faşist anlayı
şın tek yönlü doiaşımıyia otoriteye başeğmeyi görev 
bilen bir yığın otuşturuimasına çalışılmıştır.

Faşist Devletin tüm kürumları, oluşturduğu gençlik 
örgütleri. Partiye bağımlı sanat çalışmaları, kitie ileşitim 
araçları, okullar tümüyle “ faşist anlayışı”  özümsemiş, 
izin veriien düşünce ve davranış alanlarının dışına çık
mayı düşünmeyen insanı yaratmaya yönlendiriimiştir. 
Faşist siyasal iktidarın başarısızlığı belirginleştikçe, de
ğinilen amaca yönelik yeni önlemler yasallaştırılmıştır. 
Özellikle, 1933’ten sonra otoriter yapının daha da katı- 
laştırılmasına çalışıldığı görülmektedir.Tarihsel olgu ise, 
ne yapılırsa yapılsın, faşizmin önünde sonunda çökme
sinin kaçınılmaz olduğunu kanıtlamıştır.

ÇETİN ÖZEK



Anti-faşist Göç ve Örgütlenme

20 Temmuz 1925’te Avetıtine lideri Amendola, arabasından çıkarılıp bir daha iyileşemeyecek 
şekilde dövülmüştü. Cannes’a göç etti ve Nisan 1926’da orada öldü.

Ekim 1922 sonrasında işçi olaylarında yer alan anarşist ve sosyalistlerin ağırlıkta oldukları ilk
dış göç döneminde eski başbakan Nitti, Zürich’e, antifaşist siyaseti Vatikan tarahndan 
benimsenmeyen PPI lideri Don Luigi Sturzo Londra’ya sığınmışlardı. 3 Ocak 1925 konuşması 
ile başlayan baskı döneminde İtalya’da kalmalarının rejime destek anlamına geleceğine inanan 
birçok siyasetçi göç ettiler. II Popolo yöneticisi Donati, Non M ollare’den  Prof. Gaetano 
Salvemini, Coıriere della Sera’dan Alberto Tarchiani 1925’te Paris’e göçtüler. Ferruccio Parri, 
PSU'dan Traves ve Saragat’ı bir dağ geçidinden yürüterek İtalya dışına çıkarttı. Parri, Carlo 
Rosselli, Sandro Penini Kasım 1926’da yaşlı Turati’yi de gizlice İtalya’dan kaçırdılar. Sendikacı 
Bruna Buozzi ve sosyalist Modigliani de bu dönemde İtalya’yı terk ettiler.

1926 yılında ülke dışında PSU liderleri, Turati, Traves, Modigliani, Buozzi ve Saragat yeni bii"
partiyi, Partito Socialista Lavori İtaliani (İtalyan İşçileri Sosyalist Partisi-PSLI) oluşturdular. Paris’te 
AıaıUi’yi, Zürich'te Avvenire del Lavoratore’yi (İşçilerin Geleceği) çıkarmaya başladılar. Ülke 
dışında çeşidi politik gruplar ve aralarında çatışma ve suçlamalar devam ediyordu.

Bu ortamda Fransa’da daha önce örgütlenmiş (İnsan H aklan D em eği) Nisan 1927’de Nerac’ta 
bir konferans düzenledi. İki sosyalist parti (PSI, PSU) ile cumhuriyetçi parti (PRI) ve CGL, 
Concentrazione Antifascista’yı (Anti-faşist Birlik) oluşturdular. Concentrazione’nin  genel sekreteri 
PSI lideri Nenni’ydi. Turati ise 1932’de ölümüne dek hareketin akıl hocası olarak kaldı.
Birliğin haftalık yayın organı 'La Liberia' 1927-34 arasında yayınlandı. Yönetmeni 1933’teki 
ölümüne kadar Rabano Mauro adı ile Treves idi. Concentrazione, İşçi ve Sosyalist 
Entemasyonal'in (II. Enternasyonal) toplantılarına katılıyordu. Göçün ilk yıllarında, toparlanmada 
yasarlı olmuş, kaçışları örgütlemiş, faşizm kurbanlarına yardım etmiş, özel mahkeme davaları 
için uluslararası kamuoyu oluşturmuş, İtalya halkı ile bağların kopmamasına çalışmıştı.

1929’a kadar, katı politikasından ötürü tecrit olmuş olan PCI ile Concentrazione dışında 
örgütlü bir grup yoktu. PCI Concentrazione’yi de ‘sosyal-faşist’, ‘ikinci Aventine’ olarak 
suçluyordu. 1929 başlarında Non Mollare ve II Caffe ile bağlantılı demokrat, cumhuriyetçi 
liberaller arasında Prof. Ernesto Rossi önderliğinde yeni bir örgütlenme ortaya çıktı. Kuruculan ' 
arasında Parri, Riccardo Bauer, Salvemini, Tarchiani de vardı. Giustizia e Liberia  (GL-Adalet ve 
Özgürlük) hareketinin yıldızı ise uzun vadede demokratik bir cumhuriyeti hedefleyen, ama 
ideolojisi liberalizm, revizyonist Marksizm ve anarşizm üçgeni içinde, değişen durumlara göre 
farklılaşan Carlo Rosselli idi. Bu, kişisel servetini mücadele yoluna harcayan cesur bir 
militandı, fakat komünistlerle hiçbir şekilde işbirliğine yanaşmıyordu. GL eylemleri, dağılmış 
anti-faşist grupları toparlamak ve ülke içine anti-faşist bildiriler, broşürler sokmak, İtalya’da 
ajitasyon merkezleri örgütlemek üzere yoğunlaşmıştı. 1930 dünya krizinden etkilenen İtalya’da 
yoğun propaganda çalışmaları yapıyorlar, fakat aralarına sızan provakatörler nedeniyle büyük 
tutuklamalar sonucu özel mahkemelere çıkıyorlardı. Milano, Sardunya, Torino ve Roma’da 
harekete önemli darbeler geldi. GL dünyanm ilgisini çekebilmek için atılgan eylemlere yöneldi. 
Temmuz 1930’da Giovanni Bassanesi, İsviçre’den kullanmayı yeni öğrendiği bir uçakla 
havalanmış, 15 dakika Milano üzerinde dolaşıp bildiriler atıp dönerken Alplere çarparak 
yaralanmıştı. 3 Ekim ,1931’de şair Lauro De Bosis, yine uçakla Cannes’dan havalanıp^ gece 
saat 8 civarında Roma üzerine gelmiş ve yanm saat halkı direnmeye, kralı Mussohni’yi 
görevden almaya çağıran bildiriler dağıtmıştı. Dönerken faşist uçakların takibinde yakıtı biterek 
düştü.

PSI, 16 Nisan 1930’da Grenöble’de yaptıklan kongrede PSLI ile birleşme karan aldı. 19-21 
Temmuz 1930 Paris Sosyahst Birlik Kongresi’nde birlik anlaşması imzalandı. Yeni partinin adı 
PSI oldu, yaym organı da ‘Nuovo Avanti’ idi. Birlik anlaşmasında hedef, ‘insanlığı kapitalizmin 
siyasal ve ekonomik köleliğinden kurtarmak’ olarak belirtiliyordu. Yeni parti 11. Enternasyonale 
kabul edildi. İtalya’da demokrasi mücadelesi amaçlanıyordu. Bu nedenle İtalya içinde yaygın 
kadrolanndan yararlanmak için, Nenni ve Saragat GL ile işbirliğinden yanaydılar, GL de 
sosyalisrierin ve CGL’nin yayınlarından yararlanmak niyetindeydi. 1931 yazında ortak eylemler 
yapma karan verildi. Yayınlar İtalya’da altında GL’nin de imzası konarak dağıtılıyordu. İki 
örgüt de ayrı örgürienmelere gitmeyecekti. GL, Concentrazione ile de benzer bir anlaşma yaptı 
ama işbirliği kısa sürdü. GL 1932’de kendi başına Paris ve Brüksel’de broşür dizisi (Q uadem i) 
çıkarmaya başladı. Bu yayındaki devrimci program, cumhuriyetçi PRI’de tepki yarattı. Turati ve 
Treves’in ölümü üzerine PSI’de egemen olan Nenni GL, LIDU, PRI gibi tutarsız burjuva 
gruplardansa Marksistier ile birlik olmayı yeğliyordu: 17 Ağustos 1934’te Toghatti, Nenni ve 
Saragat PSI ile PCI arasında birçok ‘eylem birliği’nden ilkini imzaladılar.

Şubat 1934’te Q uadem i’d e  sosyalistlere saldırılıp, gerçek sosyalistleri GL’nin temsil ettiği 
yazılınca, PSI ile ilişkiler koptu. PSI Concentrazione’nin  dağılmasını önerdi ve bu 5 Mayıs 
1935’te gerçekleşti. Paris’te GL, Giustizia e  L iberta’yı, sosyalisder Nuovo Avanti’yi çıkarmaya 
başladılar. 7 yıllık Concentrazione Antifascista’nm  dağılması, bütün göçmen gruplann ayrı 
programlannm oluşmasında ve komünisderin Halk Cephesi pohtikalannın güç kazanmasında 
etkin oldu.
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CarpanettVnin Ekim Yapan Üçlü adh tablosu faşizrn tarafından yüceltilen değerleri temsil etmeye çalışıyor (üstte). Kabe 
bir gerçekçilikle resmedilen bu değerler, çalışma aile ve savaştır. Savaş tabloda temsil edilmeye çalışıldığı gibi, 
istisnai olmayan gündelik hayatın hemen yanıbaşında onu besleyen ve ondan beslenen bir durumdur. 
Mussolini’ye göre, "faşizm, sürekli barışın olanaklılığına ya da yararlılığına inanmaz...Yalnızca savaş tüm insani 
enerjiyi en yüksek gerilim haddine vardınr ve bunu göğüsleme cesareti olan halklara soyluluk nişanı takar"dı. 
Toplumda haklılık ve meşruluk kazanma mücadelesini sürdüren geleneksel ya da devrimci ideolojilerin kaba 
gücü zorunlu bir kötülük olarak ele almasına karşılık faşizm çıplak zorun bir insani değer olarak propaganda 
edilmesini öne çıkartıyordu. Savaş ve zorbalık, faşist ideolojinin değerler hiyerarşisinde en üst basamakta yer 
bulmuştu. Ancak, ideolojinin dilinden toplumsal gerçekliğe, sınıfların ilişkisi alanına çevrildiğinde, Habeşistan'ın 
(Etiyopya) istilası planlan gerçekte toplumsal dayanağını büyük burjuvazinin oluşturduğu Italyan emperyalizminin 
emperyalist devletler arasında dünyanın yeniden paylaşılması emellerine eşlik ediyordu (solda) Faşizmin kutsallaştırılmış 
Duce’de temsil edildiğine inanılmasını istediği ulusun bu savaşçı gücü denen şey f^ussolini'nin rustik bir komedi 
aktörünü de andıran kimliği dolayısıyla çoğu kez gülünç karikatürlere konu oluyordu (üstte solda). İtalyan faşizmi, kena 
meşruiyetini kitlesel bir temel üzerinde yeniden üretmek için, Akdeniz'in geleneksel temalarını, faşizm içinde 
çekici kılacak bir tarz tutturmaya da özen göstermişti. Cinsel temalar öteki örneklerinde olduğundan çok daha 
yaygın bir biçimde İtalyan faşizminde dolaşıma sunulmuştu. Erkek egemenliği ideolojisinin içinde son hadde 
kadar geliştirildiği faşizm, kadınların hayranlığını ve cinsel kudreti kara gömleklilere izafe etmek için geleneksel 
Don Juan imajını bir reklam unsuru olarak yeniden üretiyordu. İtalyan sosyalistlerinin evrensel insani değerlerle 
bariz bir biçimde çeliştiğini düşündükleri savaş, saldırgan erkeklik, kaba güç ve vahşetten oluşan faşist imgesini 
faşizmi teşhir için kullanma girişimleri ise, faşist olmayan ülkeler halklan için bir anlam ifade edebilirdi belki 
ama bunun aslında faşist ideolojinin yörüngesine sürüklenmiş kitleler nezdinde İtalyan faşizminin kendisini 
göstermek istediği suretle neredeyse örtüştüğü hepsi faşist propaganda örnekleri olan öteki resimlerle 
karşılaştırıldığında kolayca gözlemlenebilir (ensolda).
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Bir Tarih K itabm m  
Gerçekçiliği

BENEDEHO CROCE

İtalya’nın ‘gecikmiş’ konunnu, aydınlarını Alman 
düşüncesine duyarlı kılıyordu. Croce Alman

idealizminden yararlanarak, liberal devleti tarihsel 
bir zemin üzerinde meşrulaştırmayı denedi.

Her tarihsel yargmın temelinde olan pratik ihtiyaç bir 
tarihe “ çağdaş tarih”  niteliği verir, çünkü o tarihe giren 
olaylar kronolojik yönden eski ve çok eski görünseler 
de, gerçekte o tarih eski olayların yankılarını yaydıkları 
bugünkü durum ve ihtiyaca yönelik bir tarihtir. Böylece 
eğer ben, karar vermek veya bir kefaret eyleminde bu
lunmak için bu kurumun veya bu duygunun ne olduğu
nu, yani nasıl oluştuğunu ve bir ahlâki anlam kazanınca- 
ya kadar nasıl değiştiğini anlamak için, hattâ Yahudile
rin suçsuz yere suçlanmalarını ve ilkel toplumların ruha
ni ayinlerini düşünürsem, bunlar benim o dakikada İçin
de bulunduğum dramın bir parçasını oluştururlar ve 
tıen ifadeyle veya şuur altında onların tarihini yaparken, 
içinde bulunduğum dramın tarihini yapmış olurum.

Aynı şeklide, ruhumun hal durumu, somut bir şekilde 
olduğundan tarihsel yargının kanıtı, içimde taşıdığım 
canlı kanıttır. Tarih yazımında kanıt diye adlandırılan, 
yazılı veya kazınmış veya fonograflara işlenmiş veya 
hattâ iskelet ve fosil gibi doğal eşyalar üzerinde var 
olan şeyler kanıt olamazlar eğer tasarımızda sahip oldu
ğum şekillerini tekrar hatırlatmaz ve kuvvetlendirmez- 
ierse; aksi takdirde boyalı renkler, kâğıt, taşlar, metal 
diskler veya lâstik-laka ve benzer şeyler oiarak, herhan
gi bir psişik etki bırakmaksızın kalırlar. Eğer içimde 
uykulu halde de olsa Hıristiyanlık şefkat duygusu, iman 
selameti arzusu veya şövalyelik şerefi duygusu veya 
radikal estremist siyasal anlayış veya geleneklere saygı 
yoksa, Incil’ in sayfaları, Paolo’nun mektupları ve Şarl- 
man’ın destanları. Ulusal Meclis’te yapılan konuşmalar 
ve ondokuzuncu yüzyılın Ortaçağ’a duyduğu özlemi dile 
getiren romanlar, lirikler ve dramların sayfaları gözleri
min önünde boşuna geçmiş otur. İnsan, naturalist an
lamda değil, fakat tarihsel anlamda küçük bir dünyadır, 
dünya tarihinin özetidir. Konuştuğumuz dil, bize alışık 
olan âdet ve örfler, içgüdüsel yapılan sezgiler ve muha
kemeler ve organizmamızda, taşıdığımız söylenilen tec
rübeler gibi dayandığımız tüm kanıtlar düşünüldüğü za
man, araştırıcılar tarafından kanıt olarak nitelenen şey
ler tüm kanıtların arasında bize çok ufak bir kısım gibi 
görünecekler. Araştırıcıların o belirli kanıtları olmaksı
zın oldukça güç veya olanak dışıdır bizim tarihsel çağrı
şımlarımız; ama yukarıda sayılan kanıtlar olmaksızın ta
mamen imkânsızdır, bu, evvelce içinde bulunulan dün
yaya tamamen yeni ve yabancı yaratıklar gibi, değişmiş 
ve hafızasını yitirmiş olarak çıkan bazı hastalıklarda gö
rüldüğü gibidir. Bu arada belirtilmelidir ki bizim dış dün
yamızdan gelmeyip, içimizde yaşamakta olan bu sezilen 
tarih gerçeği romantik çağın filozoflarını (Flchte ve di
ğerleri) her çeşit kanıttan yoksun, soyut ve saf mantık 
yoluyla kuracakları içsel tarih teorisine saptıran neden
lerden biridir, gerçi sonradan onlar (Hegei ve diğerleri) 
çelişkiye düşerek, sentezi dışsal kılıp bir taraftan gelen 
apriori (içsel) talep ile, başka yönden gelen aposteriori 
(dışsal) talep veya belge arasında bir yardımlaşma iste
miş olmalarına rağmen.

Eğer pratik hayat ihtiyacı ve içinde bulunulan ruh 
haleti tarih yazımının gerekli materyalini ama yalnız ka
ba materyalini oluşturuyorsa, tarihsel düşünüş şekli, 
hiçbir düşünüş şeklinin olamayacağı gibi, o ruh haleti
nin muhtemel kopyesinden ibaret olamaz, şu basit ne-
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üstte: 17 Mayıs 1863’de Garibaldi yandaşlarının 
İstanbul Tepebaşı’nda kurduklan Italyan İşçileri 

Yardımlaşma Derneği'nin bulunduğu binanın bugünkü 
hali. Altta: Bu binaya daha sonra konmuş plaket.

denden ötürü ki bu tamamen faydasız ikinci bir kopyası 
olmuş olurdu ve bu nedenle verileri arasında faydasız 
olanı bulunmayan ruhsal faaliyete yabancı kalmış olur
du. Buradan yaşanmış hayatı sürekliliğinde tanıtmayı 
öneren tarih yazarlarının programlarındaki (programlar
da, eylemlerde değil, ki onlar farklı oluşurlar) boşluk 
anlaşılır. Tarih yazımı, aksine, yaşanmış hayatı bilgi 
şeklinde tekrar ortaya koyabilmek için onu aşmak, arka
da bırakmak zorundadır. Üstelik amaçlarını kötü ifade 
ederek, tarih yazarı olarak çalıştıklarına İnanan o yazar
lar duygusal materyali şiirsel yapıta çevirmeye yönelir
ler. Ama, gerçekten, her ne kadar o duygusal materyal 
daima az çok hızlı bir şekilde hayal gücünün ve şiirin 
çemberinden geçerse de (ve bunda durakladığı ve kap
samını genişlettiği zaman anladığımız anlamda şiir do
ğar), tarih muhayyile ürünü değil, düşüncedir. Düşünce 
olarak tarih şiirin yaptığı gibi imaja yalnız evrensel dam
gasını vurmakla kalmaz, imajı yargıda birleştirip, ayır

makla onu fikri olarak evrensel bağlar.

Şimdi, her ne kadar, soyut olarak incelendiğinde 
yargı öznenin ve yüklemin, sezginin ve kavramsal kate
gorinin İki unsuruna bölünürse de bu iki unsur bir tek 
unsur oluştururlar. Tarih yazımının gerçeği bu tek unsu
run bölünmez gerçeğinden ibarettir. Şu halde bir tarih 
yapıtının başarısını kapsadığı unsurlardan birinin veya 
diğerinin mükemmelliğine ve onların müteakip birleş
mesine veya unsurlardan birinin veya diğerinin yetersiz
liğine birleşimin gerçekleşmemesine, imajın canlılığına 
veya sönüklüğüne ve kriterin doğruluğuna ve yanlışlığı
na göre irdelemek yanlıştır veya hayâl mahsûlü ve man
tıksal yönden pek doğru olmayan bir eleştiri şeklidir: 
Tıpkı bir imajın tarih açısından canlı ve yorumda göz 
önünde tutulan kriterin doğru ve kuvvetli, imajın soluk 
ve ölü olabileceği gibi. Birinin kararsızlığı ve karışıklığı 
diğerinin kararsızlığı ve kanşıklığını getirir.

Bazı tarih kitaplarında uzun uzadıya düşünülmüş ve 
sağlam bir şekilde gerçekleştirilmiş yönetici kriterlerin 
yetersizliği ve akli kategorilerin salt genel anlatımlarla 
veya kendileri tasnif edilip ve açıklanması gereken olay
lar yığını oldukları halde, olayları nitelemek ve açıkla
mak için konulmuş olan sınıf kavramlanyla karışımından 
yakınılırken, olayların anlatımındaki etki ve gerçekçilik 
övülmektedir. Ama eğer olayların o anlatımları kendile
rine atfedilen güce gerçekten sahip olsalardı, bununla 
uygunsuz kriterleri düzeltmiş veya yerlerini gerekeni 
getirmiş ve sahte kategorileri silip atmış oluyorlardı. 
Aynı kitapta olayların çok iyi bir anlatımı ve yanlış kav
ramların beraberce yer aldığı görüldüğü zaman, iyice 
bakıldığında İki ayn tarihin ve biri eski ve geleneksel, 
diğeri yeni ve önyargısız, birisi kötü bir şekilde düşünül
müş ve seçilmiş, diğeri iyi bir şekilde düşünülmüş ve 
seçilmiş iki ayrı felsefenin bir arada bulunduğu, daha 
çok birbirini izlediği veya iç içe girdiği farkedliir. Oysa 
kriter, aksine, sağlam ve kesin ama soyut ve tek taraflı 
olduğu zaman, zorlanmış açıklamalara aynı şekilde zor
lanmış tanımlamalar karşılık verir, tıpkı bir ip tarafından 
çekilmiş veya bir yay tarafından harekete getirilmiş kuk
lalar gibi; bunun en iyi örneğini tarihi materyalizm vere
bilir. Onun tanıttığı insanlar, ruhun vakarına ve bütünlü
ğüne karşı hatalı olan teorisi gibi insanlığa karşıdır.

Ama yorumlanacak olaylara uygun olan yorum kriter
lerinin bulunduğu tarihsel konu gösterilerinde tek bir 
hayat süregelmektedir ve kavramların net ve ikna edici
liği kadar imajlar da kesin ve ikna edicidir. Olaylar teori
yi, teori olayları gösterir.

Bir tarih yapıtının eleştirisi, tarihsel anlatımın dolu 
veya boş yani kendi bünyesinde onu gerçekleştirene 
yaşamın ciddiyetine bağlayan bir pratik ihtiyaca sahip 
olup olmadığını bilmekten ve bu tarihsel anlatımın nere
sinde sezgisel ve akılsal unsurların karıştığını, nerede 
karışmadığını, yani tarihsel yapının nerede var olup ne
rede var olmadığını anlamaktan ibarettir. •

D eklarasyon

1907 Amsterdam Uluslararası Anarşist 
Kongresi’nde Maiatesta’nm deklarasyonu.

Dün olduğu gibi, bugün de, anarşistlerin işçi hareketi
ne balıklama dalmasını istiyorum. Ben bir sendikacıyım 
ve sendikalardan yanayım. Ben sosyal demokrat, cum
huriyetçi, kralcı ve diğer eğilimlerdeki sendikalan he
men meşrulaştıracak ve daha da önemlisi işçi sınıfını 
Ijölecek anarşist sendikalar önermiyorum. Kızıl denilen
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sendikaları bile istemiyorum, çünkü, sarı denilen sendi
kalan da İstemiyorum. Ben, mutlak olarak nötr, farklı 
düşüncelerdeki bütün İşçilere tamamiyle açık sendika
lar istiyorum.

Dolayısıyla, İşçi hareketine mümkün olduğunca aktif 
bir katılım taraftarıyım. Bunu özellikle, her şeyden önce, 
alanı alabildiğince genişleyecek propagandamızın yara
nna buluyorum. Ama, bu katılım, bizim çok değerii dü
şüncelerimizden feragat anlamına gelmemeli. Sendika
larda biz anarşistler, kelimenin gerçek anlamıyla var 
olmak zorundayız. Benim İçin işçi hareketi sadece bir 
araçtır. Bu aracı amaç olarak ele almayı reddediyorum. 
( ...)

Sendikacılar, tersine olarak, aracı amaç edinmeye, 
parçayı bütün olarak ele almaya eğilimliler. Ve böylelik
le, bazı arkadaşlar için sendikacılık yeni bir doktrin olma 
ve anarşizmin varlığını tehdit etme yolunda gelişiyor. 
Sendikacılık sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesi
ni hedefleyen ve başka hiçbir ulaşılabilir amacı olmayan 
yasal ve tutucu bir harekettir. •

Şefim P latform u Üzerine  
Sosyalist Yönetim in K a ra n

1913 seçimleri, seçim yasasının okur-yazar,
yetişkin bütün erkeklere oy hakkı verecek şekilde 

genişletilmesinden sonra yapılan ilk seçimlerdi.

kalyan Sosyalist Parti yönetimi, önümüzdeki seçim 
mücadelesini tartışarak;

Emilia bölgesi kurultayının ve bu yönetimden önceki 
birleşimlerde kabul edilen mutlak uzlaşmazlığı ve taktik 
karar'annı onaylar.

Bu seçimlerin, gerek genişleyecek oy hacmi açısın
dan, gerekse İtalyan tarihinin son döneminin en önemli 
olayı tüm ülkece yargılanacağından, taşıdığı özel anlamı 
ve önemi vurgular.

Seçim propaganda döneminden her şeyden önce par
lamenter hareketin değeri ve yeri hakkında sosyalist 
programın değerlendirmelerini seçim sandığının başına 
çağnian milyonlarca emekçiye açıklamak İçin yararlan
mak gerektiğini kabul eder.

Egemen güçlerin sorumluluklarına dikkat çekerek ve 
anti-kapitalist, antl monarşik noktaların üzerini vurgula
yarak, militarizm ve sömürgecilik tarafından kışkırtılan 
siyasal ya da malî bütün musibetleri teşhir etme gerekli
liğini vurgular.

Geniş halk kesimlerini bünyesinde birleştirmek İste
yen sosyalist hareket bunların kabulünden başka, sos
yalist ilkelerin devamlılığını da sağlamalıdır.

1) Sömürgecilere ve askert politikalara karşı sistemli 
bir muhalefet;

2) Özellikle ticari antlaşmaların yenilenmesini, sanayi 
ve tanmdaki mevcut himayeciliğe karşı muhalefeti de 
gözönüne alan liberal bir gümrük politikası;

3) Yalnızca kısmi ve kısa süreli reformlardan ibaret 
olmayan, emekçilerin hayat şartlarını sanayi ve tarımda
ki ağır sorunları kararii bir biçimde araştıran sosyal 
bir yasa. Bu yasanın İşçi emekliliği, verimsiz topraklann 
ıslahı gibi konulan da kapsaması.

4) Kapitalist sınıflar üzerindeki bütün malın İlk sahip
lerine dönmesini sağlayarak, savaşın neden olduğu açı
ğı kapatmaya İzin veren bir kamulaştırma politikası.

5) Yeni emekçi kuşaklann cehaletin her türiü zarartı 
etkisinden uzak, modern bir kültür seviyesine ulaşmala-

IJstte: Gabriele d'Annonzio teftişte. Ortada: Fiume 
anısına d'Annonzio’nun çıiıarttığı pul. Altta: 

Trablusgarp Savaşı sonrasında kalyan, Türk ve Arap 
askerleri el sıkışıyor.

n için gerekli yöntem ve araçlan sağlayacak bir eğitim

6) Tamamlanmamış olan son seçim yasasında hazırta- 
nan bir değişiklik. Tek adaylı seçim bölgelerini iptal 
ederek, nisbi temsil sistemiyle bütünleşmiş tek listeye 
oy verme sisteminin yerleştirilmesi; (...)

Parti yönetimi, seçim bölgelerini, bütün adaylan ve 
bölge federasyonlarını her şeyden önce, sosyalist İlke
lerin yoğun propagandası İle yoğrularak ve aynı ruhta 
birleşerek sorunlarda tek vücut olmaya ve emekçi kitle
lerin vicdanını yönlendirmeye çağırır. •

D eklartuyon

Savaş yanlısı (interventist) partilerinin 
(Cumhuriyetçi Parti yönetimi. Reformcu Sosyalist. 

Parti yönetimi, özerk sosyalist grup, sendikacı 
gruplar, savaş yanlısı anarşistler, savaş yanlısı 
hareketin devrimci kesimi) RSD/P temsilcilerine 

deklarasyonu.

Arkadaşlar,

Şahsınızda Rus devriminin temsilcilerini hararetle se
lamlıyoruz. Ve siz yeni Rusya’nın temsilcilerine, İtalyan 
sosyalistlerinin, cumhuriyetçilerinin, sendikacı ve anar
şistlerinin, üzerinde fik ir biriiği ettikleri problemleri ve 
bu tarihi andaki umutlarını izah etmek istiyoruz.

Sizin, İtalya’yı uluslararası çatışmaya müdahale etme
ye iten nedenler hakkında doğru bilgilere sahip olup 
olmadığınızı bilmiyoruz.

(...)

Biz, önce İtalya’nın tarafsızlığını istedik, müdahale 
daha sonra geldi. Bunlar içteki ve dıştaki emperyalist 
güçlere karşı başkaldınnın İki farklı, ama aynı derecede 
gerekli araçlarıydı.

(...)

Bizim savaşa katılmamız ve Reno’ya silahlı kuvvetler 
yollayarak Fransa’yı batı Alplerden tehdit etmemiz, Al
manya ve Avusturya’nın zaferini hızlandırdı. Bu durum
da bizim şmperyalistlerimiz, Almanya’dakilerie anlaş
maya vararak, Akdeniz'deki yaygın takasları garantiye 
aldılar.

Biz öncü partiler, her şeyden önce, saldırgan bir sava
şa katılmaktan ve tarafsız Belçika’nın katline suç ortağı 
olmaktan tiksindiğimiz İçin tarafsızlık istiyorduk. Milita
rizmin ve emperyalizmin zaferini istemiyorduk.

(...)

Devleti bir baskı rejimi olarak gören ve milliyetçilik 
ilkelerini tanımayanlara bağlanmak istemediğimiz İçin 
tarafsızlık istiyorduk. Eğer idealist olmayan bir politika 
izleseydik, Fransa ile bir tarafsızlık ticaretine girmek 
zorunda kalırdık. Halbuki biz, samimi ve sadık bir taraf
sızlık istiyorduk.

(...)

Tarafsızlığımızı resmî olarak ilan etmemiz, Fransa'ya 
Alplerden kuzey kamplarına silahlı biriik taşıma izni ve
rilmesi ve Marna kıyılanndaki Alman istilasının sona 
erdirilip sivil halkın kurtarılması İle askeri ve tarihi bir 
değer kazandı. Marna'dan sonra İtalyan halkının vicda
nında, militarizmin bozguna ve Avrupa politikasının de
mokrasi, adalet ve hak temelinde yenilenmesi için, çar
pışmalara katılma gerekliliği fikri olgunlaşmaya başladı.

(...)

Her şeye rağmen, Rusya HInderburg ve Mackensen 
tarafından yenilgiye uğratıldığı, yeni İngiliz ordularının 
henüz hazır olmadığı ve bu yüzden de bütün sınırlarda 
Alman-Avusturya üstünlüğünün tehlikesinin olduğu bir 
dönemde savaşa girdik. Böylece İtalya, Avrupa'yı Prus- 
yacılıktan kurtarma hareketine bir kez tarafsız kalarak 
katıldıktan sonra, ikinci kez de savaşa girerek katılmış 
oldu.

İtalya'nın müdahalesi dışardan yalnızca bir hükümet 
faaliyeti olarak mı değeriendirikli, bilmiyoruz.

Gerçekte bu noktaya, demokratik ve devrimci güçle
rin muhafazakârlara karşı yürüttükleri bir mücadeleden 
sonra vanldı.
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İlk savaş yanlısı organizasyonlar “ devrimci gruplar”  
adı altında kuruldular. BugOn bizim size söylediklerimiz, 
oniann bildirilerinde yer alan şeylerdir. Avrupa’daki ça
tışmanın ilk zamanlannda, monarşik p&rtinin çok güçlü 
bir kesimi, dinci parti ve Nasyonalist Parti, imparatorlu
ğun yaranna bir müdaitale istiyorlar ve tarafsızlığı mafı- 
kûm ediyorlardı. Çünkü, Avusturya ve Almanya’da, ulus
lararası gericiliğin kalesini görüyorlardı.

(...)

Demokratik ve devrimci partiler, imparatorluğa karşı 
güçlü bir propagandaya giriştiler. Nasyonalist Parti de, 
vatanseverler tarafından Avusturya yanlılığı ile itlıam 
edilmemek için bu iıarekete katıldı. Ancak ontann, mü
dahaleciliğin demokratik ve anti-emperyalist karakterini 
etkisiz kılma niyetleri partinin zayıflığı ve halk bilincinde 
kendisine bir yankı bulamaması nedeniyle başanya ula
şamadı.

Diğer emperyalistler, Avusturya ve Almanya’yı kurtar
mak amacıyla yanlış bir tarafsızlık pazarlığının koruyu
culuğunun çevresinde toplandılar.

(...)

Böylece dinci ve gerici tarafsızlık, gerici ve emperya
list bir partiye dönüştü. Bu gerici güçlere karşı, ilerici 
demokratlar, cumhuriyetçiler, reformcu sosyalistler, sen
dikacı ve anarşist gruplar ve sosyalist parti dinci taraf
sızlık kılığına bürünen emperyalist burjuva partileriyle 
işbirliği yaptığı için partiden uzaklaşan devrimci sosya
listlerden oluşan dayanışmalı kalabalıklar müthiş bir ener
jiyle ayaklandılar.

İnsanlan ve partileri son derece iyi tanıyan cömert 
İtalyan halkı, ne savaş ganimetlerini zaferi kazanacak 
olanlarla paylaşmaya hazırlanan dalkavuklara yüz verdi, 
ne de aslında doğrudan militarizmin güçlenmesine yara
yacak ve yeni savaşlar hazırlayacak yanlış bir paslfizme 
kapıldı.

Savaş yanlılanna gücünü gösterdi. Unutulmayacak 
bir Mayıs günü, saldıranlarla dayanışmaya karşı savaş 
ilan ettiğini göstermek, ulusal haklar ve özgürlük talep
lerini bildirmek, Avusturya ve Almanya ile yapılacak 
yanlış bir ittifakın getireceği köleliğe isyanını duyurmak 
için meydanlara çıktı.

(...)

Bu durumda, savaşa girmeyi isteyen İtalyan halkı, 
tarafsız güçlerden çok, yeni Rusya’nın cesaret verici 
ruhuna yakındı.

(...)

Partiler ve savaş yanlısı demekler, hükümete karşı 
yürütecekleri politik hareketi tartışmak üzere bir kongre 
topladılar.

(...)

Müttefiklerin koalisyonu. Ulusal Birliğin kurucu grubu 
tarafından organize edilebilir. Bu yüzden de müttefikler 
şu andan itibaren yeni bir talimatı somut biçimde ger
çekleştirmek için mutabakata varmalıdırlar.

1) Uluslar arasındaki bir dayanışma anlaşması için;

2) Uluslararası bir yargı organının kurulması, düzeni 
ve banşı tehlikeye atanlara karşı her türlü yöntemin 
uygulanması için;

3) Dayanışma paktına katılmayı ve onun ilkelerine 
itaat etmeyi reddeden ülkeleri boykot etmek ve onlara 
verilecek her türlü cezayı onaylamak için;

Çünkü devletler arasındaki ilişkilerdeki barbar düşün
cenin hayatta kalmasına engel olmak yalnızca devletle-
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Üstte: "Kızıl Hafta" boyunca Ancöne işçilerine genel 
grev çağrısı. Ortada: 1912’de l\Aussolini’nin 

editörlüğünü yaptığı Avanti gazetesinde yayınlanan ve 
daha sonralan savaş yanlısı bir tutum benimseyen 

Mussolini'ye atıfta buluan bir kolaj. Altta: 1 Ağustos
1914 tarihli "Corriere della Serra" gazetesinin 

İtalya'nın tarafsızlığını ve Alman ültimatomunu haber 
veren başlığı.

rin politik ve kanuni bir organizasyonda birleşmeleriyle 
mümkün olacaktır.

(. . .)

Fakat savaşın gerçek nedenleri ortadan kaldırılmadan 
bu amaca ulaşılamaz.

O halde:

1) Her ulus kendi birliğinin, bağımsızlığının, gelişme
sinin esas şartlarını gerçekleştirmek ve yabancı ege
menliği ve istilasından yeni kurtulmuşsa eski haline

getirilmesi, eğer parçalanmışsa yeniden kurulması,

2) Kolonilerin ve büyük iletişim yollannın özgürteşti- 
rilmesi için haklar ve menfaatler gözetilerek yeni düzen
lemeler yapılması,

3) Henüz iyice kaynaşmamış etkin gmpiarin (Balkan
larda olduğu gibi) hanedan hırslarının tehlikelerinden 
uzak demokratik federasyonlarda toplanması,

4) Coğrafik olarak başka ulusların topraklarına dağıl
mış olan farklı milliyetlerden halk gruplarının dini, kültü
rel vb., özgürlüklerinin demokratik yollardan garanti edil
mesi,

Bu şekilde, uluslararası arabuluculuğun kurulması da
ha gerçekleşebilir, silahlanma poblemi de çözülebilir 
bir hale gelebilir.

( . . .)

Biz İtalya’da 1848’de başlayan devrimin tamamlanma
sı için topraklanndan yabancıiann kovulmasını, çocuk- 
lanmızın özgüriüğü, biriiğimiz ve bağımsızlığımız için 
gerekli yasaiann konmasını istiyoruz.

(...)

Özgür bir İtalyan haritası çizmeyi zorbalar hâlâ engel
liyorlar. Eğer bir göz atarsanız, 1866'da Bismarck tara
fından doğal stnıriar bozularak bellrienen stratejik sınır
lar yardımıyla, Avusturya ve Almanya’nın dağlardan de
nize bütün geçişlerin patronu olduğunu, evlerimizde 
bile özgürlüğümüzü tehdit ettiğini görürsünüz.

(...)

Eğer İtalya’da adalet tesis edilmezse, yeniden 
Avusturya-Almanya emperyalizminin hizmetçisi olmaya 
geri dönülecektir.

(...)

Biz militarizmi aitetmek ve emperyalizmin her türlüsü
nü olanaksız kılmak İçin bir Uluslar Topluluğu kurulma
sını istiyoruz.

Bu ideal için Rus Devrimi’ni heyecanla selamlıyor 
ve kutluyoruz. Ve Rus ordusunun, Avusturya-Alman 
militarizmin karşı zafer kazanılması için müttefik ordula- 
nna yardım etmesini diliyoruz.

Bu ideal için İtalya’nın, Belçika’nın, Fransa’nın, İngil
tere’nin ve Amerika’nın bütün demokratik, sosyalist, 
devrimci ve sendikacı gruplarının savaşa karşı birleş
meleri gereklidir.

Eğer Rus yoldaşlar, yeni Rusya’nın katkısını savaşın 
devrimci ruhuna taşırlarsa zaferin garanti altına alınma
sını sağlayarak insanlığın minnetini kazanacak ve yeni 
tarihi oluşturanların en cömertleri arasında sayılacaklar
dır. •

E m petyaiixm -M ilitanxm
MUSSOİİNİ

1. metin 25 Ocak 1915; 2. metin 1919; 3. metin 
ise 1920'lerde, Mussolini'nin savaş, militarizm ve 

emperyalizmle ilgili olarak söylediklerinden.

1.

Savaş ya da büyük bir varlık olma komedimize son 
verecek herhangi bir başka şey arasında karara varmak 
gerekmektedir. Kumarhaneler, oteller, genelevler yap
mamıza izin verin, şişmanlamamıza izin verin. Bir halk 
böyle bir ideale de sahip olabilir. Ancak şişmanlamak.
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daha aşağı hayvan türlerinin idealidir.

2.

Emperyalizm, yaşamın ezeli ve değişmez yasasıdır. 
Gerçekte o, her bireyde, her yaşam biçiminde, her ener
jik halkta bulunan; genişlemeye, yayılmaya duyulan ihti
yaç, arzu ve iradeden başka bir şey değildir. Bireylerde 
ya da halklarda, emperyalizm bakımından farkiılaşmala- 
n ortaya çıkaran şey, emperyalizmin uygulanma yolu 
ve araçlarıdır. Emperyalizm genellikle sanıldığı gibi zo
runlu olarak aristokratik ve askerî değildir. Demokratik, 
pasifist, ekonomik ve ruhanî olabilir.

3.

Disiplin, ulusların gücünün kilit taşıdır.

Disiplin ve ayrıcalık, güç demektir ve bütün orduların 
şerefidir.

Doğruluk, akıl ve kutsal disiplin, hoş olmayan durum
lara, bu durumlar bir fedakârlığı gerektirdikleri zaman 
bile, itaati gerektirir.

Herblrinizin kendisini gündelik yaşamın disiplinine sok
ması gerekir. Çanlar her zaman çalmaz. Kaderin çarkı 
yalnızca bir kere döner.

Geçen yüzyıl bağımsızlığımızın yüzyılı oldu, şimdiki 
ise gücümüzü göstereceğimiz yüzyıl olmalıdır. Peki gü
cün kapısını açan büyülü anahtar nedir? Disipline olmuş 
irade. Bu nedenle herbiriniz, haki üniforma giymediğiniz 
zaman bile, büroda, dükkânda ya da tarlada çalışırken 
dahi, kendini bir asker olarak görmek zorundadır: Bir 
asker, bütünü hisseden, bütün bir organizmanın nabzını 
elinde tutan kendini ona bağlı hisseden bir molekül 
olmalıdır. •

Proletarya ve  Sosyalizm
MUSSOLİNİ

Mussolini'nin proletarya üzerine (1. metin: 20 
Eylül 1920); ve sosyalizm üzerine (2. metin: 23 

Aralık 1921) sözlerinden...

1.

Bir zamanlar, öfkeleri alevlendiren, başta krallar ve 
Papa olmak üzere, saray mensupları vardı; şimdi aynı 
işi samimiyetsiz bir biçimde, başını proletaryanın çekti
ği yeni bir soy var. Bunlar kendi ailelerinin nasıl yöneti
leceğini bilmezken, yalnızca İtalya'yı ellerinin arasında 
tutanların onu yönetmeye hakla. ı olduğunu söylüyorlar. 
BİZ farklı düşünüyoruz. Biz, özgür İnsanlara özgü ciddi, 
önyargısız ve değerli bir başka dil kullanıyoruz. Biz, 
proletaryanın mevcut güçlerini başka amaçlar için de 
kullanma yeteneğinde olabileceği olasılığını gözardı et
miyoruz. Fakat ülkeyi yönetmeyi denemeden önce ken
dini yönetmeyi öğrenmek, kendini teknik ve ahlakî ba
kımlardan buna lâyık hale getirmek zorundadır. Çünkü 
hükümet etmek son derece zor ve karmaşık bir İştir. 
Millet, çıkarları birbirleri ile çatışan milyonlarca ve mil
yonlarca bireyden meydana gelir ve bütün bu güçlükle
rin üstesinden gelebilecek ve yaşamla ilerlemenin birli
ğini oluşturabilecek üstün varlıklar yoktur.

2.

Sosyalizmin kendi ilkelerine başka herhangi bir satış 
damgası vuramaycak olması bir trajedidir. Sosyalizm, 
proletaryanın ve bütün insanlann mutluluğu için varlığı
nı sürdürinek zorundadır. Yalnızca sosyalizmde herke
sin özgür, zengin, akıllı ve mutlu olacağına insanları 
inandırmaya devam etmek zorundadır. Sosyalizm, in
sanlann asgarî refahını garanti eder: Şarap, tavuk, sine
ma ve kadınlar. Fakat bu hayatta mutluluk yoktur. •

PBLIMO M Â G G IO  1915
Viva H üktciall»!»»! la gm trtti

Üstte: "Avanti" gazetesinin 1 Mayıs 1915 tarihli 
baskısı. Altta: Antonio Gramsci.

M ek tu p

22 Eylül 1920’de, ECCl’in, İtalyan proletaryasına 
gönderdiği mektuptan özetler.

Kalya’da savaş sonrası zamandaki karışıklıklar ve grev
ler, 1920’lerin ikinci yarısında çok daha yaygın ve şid
detli olmaya başlamıştı. Ağustos’ta Milan’da, mühen
dislik işçilerine uygulanan lokavtı, sendikalar, üyeleri
nin fabrikalarda kalması kararıyla yanıtladı. Lokavt ulu
sal boyutlarda ve tüm ülke işçileri kapsamında yayıldı. 
Gayri resmi olarak hareket eden ve sayıları 600 binleri 
bulan işçiler fabrikaları işgal etti; bu onların İşverenlere 
karşı takındıkları bağımsız tavrın bir göstergesiydi. Bir
çok teknik ve bürokrat personel işten çıkarıldı. £CC/’nın 
raporlarında belirtilen 3. Dünya Kongresi kararlarının,
II. Kongre'den sonra, Serrati grubunun tavrının Kong- 
re’nin kararlarını yerine getirme niyetlerinde ciddi olma
dığı gözlemledi. 5 Ocak 1920 tarihli Avantröeki bir yazı
da Serrati, “ yoldaşlar tarafından zorla kabul ettirilen 
vahşi şartların" durumu doğru olarak kavramaktan çok 
uzak olduğuna işaret etti. Lenin, bunu Pravda'dakI bir 
yazısında, "devrimci hareketleri baltaladıkları sürece 
reformistlerle birleşmenin bir felaket olacağı" şeklinde 
yanıtladı. Kritik anlarda duraksamaların ve isteksiz lider
lerin yokoiması, partiyi, ayaklanmayı ve devrimi zayıflat

maz, aksine kuvvetlendirir. Böyle bir an, şu an İtalya’ya 
geldi.

halya'da, ardarda grevler, isyanlar patlak veriyor. Olay
lar, birçok fabrikanın, evin vs. işçiler tarafından işgaline 
kadar vardı. İşçi hareketi kesin çelişkilerle karşı karşı
yaydı. Tüm ciddi krizlerde olduğu gibi, hareketin hızı 
ve akışı, açıkça hareketin gücünü ve zayıflığını gösterir.

İtalyan burjuvaları geri çekiliyor ve onların en akıllı, 
en deneyimli dolandırıcı iş adamı Signor Giolitti, size 
taviz vermiş gibl görünüyor. O, zaman kazanmak ve 
hareketi sınırlamak İçin çaba sarf ediyor. Hareketi göz
den düşürmek ve Procrustean'm yatağına çekmek istiyor.

İtalyan reformistleri, kendilerinden beklenildiği gibi 
size ihanet ediyor. Onların G lolitti’yi izleyen liderleri 
Signor d ’Aragona, ekonomik isteklerle kendinizi sınır
landırmanızı... ele geçirdiğiniz fabrika ve işletmeleri terk 
etmenizi önerdi.

ECCI size şu mesajı gönderiyor: Yalnızca fabrika ve 
işletmeleri ele geçirmekle kazanamazsınız. Burjuvazi si
zi ham maddesiz, parasız, düzensiz ve pazarsız bıraka
cak. Onlar hareketle uzlaşmaya ve işçiler arasındaki 
hayal kırıklığını kışkırtmaya çalışacak. Ele geçirdiğiniz 
fabrika ve işletmeleri terkedin sonucunu çıkartmıyoruz. 
Biz, hareketin alanının genişlemesi ve hareketin genel
leşmesi, sorunun genel politik düzeye ulaşması gerekir, 
diğer bir deyişle, hareket, burjuvaziyi devirmek hedefiy
le birlikte işçi sınıfı tarafından iktidarın ele geçirmesi 
doğrultusunda, genel bir ayaklanmaya ve proletarya 
diktatörlüğünü örgütlenmesine dönüştürülmeli.

Kurtuluşun tek yolu budur; aksi takdirde başlamış 
olan bu güçlü ve muhteşem hareketin dağılması ve 
çökmesi kaçınılmazdır. İtalyan proleterleri, siz şimdi, 
hızlı ve dinamik hareketle, işçi, köylü, asker ve denizci 
temsilcilerinin konseyiyle tüm İtalya’yı toparlayacak ko
numda olmalısınız. İlk önce silahlânmalısınız. Reformist
lerin temsilcilerini aranızdan atmalısınız. Gerçek dev
rimci güçleri harekete geçirmelisiniz.

İtalyan partisi, kelimenin tam anlamıyla, isyanı yön
lendirebilecek ona yol göstercek komünist partisi olma
lı. Kavganız birleştirici olmalı ve merkezileşmeli... Kendi 
genel yürütme kurulunuza sahip olmalısınız. Bu genel 
yürütme kurulu, reformistlerden arınmış komünist parti
yi yeniden düzenlemeli. İşçi temsilcileri konseyi, komü
nistler tarafından yönlendirilmeli... Zaman beklemez. 
Başlamış olan hareket yayılmalıdır.

Yolunuzdaki hainleri ve reformistleri aranızdan defe
din. •

D e v le t, M ille t  ve Faşizm
MUSSOLİNİ

1. metin 1921'de; 2. metin Nisan 1921’de; 3.
metin Kasım 1921’de; 4. metin 1922’de 

Mussolini’nin faşizmirf devlet ve millet anlayışı 
üzerine söylediklerinden.

1.

Faşist doktrinin kilit taşı devlet kavramı; onun özü 
ise, hedefleri ve amaçlarıdır. Faşizm İçin devlet, bireyle
rin ve grupların göreceliğine öngelen mutlak bir varlık
tır... Kendisini kabul eden, düşünen, hizmet etmeye 
hazır milyonlarca insana dayanmakta olan bu devlet, 
ortaçağ lordlarının tiran devleti olamaz. 1789’dan önce
ki ve sonraki mutlakiyetçi devletlerle hiçbir ortak yönü 
yoktur(...) Faşist devlet ülkeyi örgütledikten, yani yarar
sız ve sakıncalı özgürlükleri sınırladıktan ve temel nite
likte olanları koruması altına aldıktan sonra, bireylere 
yeterli bir hareket alanı bırakır. Bu konularda karar vere
bilecek olan bireyler değil yalnızca devlettir.



2.

Bu faşist ayaklanma, —datia ciddi ve daha kutsal 
olan devrim kelimesini de kullanabiliriz— ilhamını sar
sılmaz ahlakî güdülerden almaktadır ve maddi doğanın 
itkileri ile alıp veremediği birşey yoktur. Biz faşistler 
diyoruz ki, her şeyden önce rekabet ve insanları bölen 
—ve eğer herkes aynı şeyleri düşünseydi yaşam gere
ğinden fazla kavetli olabileceği için aynı zamanda doğal 
ve kaçınılmaz olarak da görülebilecek olan— farklılıklar, 
herkesin paylaştığı basit bir gerçektir. Ağaç nasıl kendi
sini besleyen toprağa kökleri ile tutunuyorsa, bizim için 
de bağlı olduğumuz millet ve ülke gerçeği vardır. Şu 
halde, hoşlanalım ya da hoşlanmayalım, tıpkı toprağa 
atılan tohumun baharın gelişi ile çiçeklenmesi gibi, bu 
dünyadaki bütün fikirler, kurumlar ve duyguların bir 
an için karanlıkta kalsalar da, ruhun derinliklerinde yeni
den canlanmasında olduğu gibi, millet de sarsılmaz, 
edebî ve değişmez bir birliktir.

3.

Bizim için çiğnenemez ve feshedilemez bir olgu olan 
millet kavramı ile başlıyoruz. Bu nedenle bütün enter
nasyonalizm yanlılarına karşıyız. “ Büyük insanlık”  bir 
ütopyadır, gerçeğe dayanmaz. Hiçbir şey bize, pek ya
kında bin yıllık bir evrensel kardeşliğin gerçekleşeceğini 
bildirme yetkisini vermez. Büyük an geldiğinde ülkeleri
ni inkâr edenler enternasyonalist hayallerini bırakarak, 
ülkeleri için ölürler. Milletten hareketle, somut ifadesini 
hükümette bulan devlete varıyoruz. Fakat devlet biziz; 
süreç içerisinde millet ile devleti özdeşleştirmeyi arzu
luyoruz.

4.

Bir devlet... kim yönetirse yönetsin, devlete kim ha
kim olursa olsun bir yetkiler ya da hiyerarşiler sistemi
dir. •

faşizm de P a rti ve  D ev le t*
GİOVANNİ GENTİLE

Faşizmin filozoflanndan Giovanni Gentile’nin 
(1875-1944) Originie Dottrina (Doktrinin Kökeni) 

eserinden bir bölüm.

Faşistler diyor ki “ parti m illettir” . Bu, faşistlerin siya
sal vicdanlarına şeref kazandıran bir iddiadır; fakat in
sanların oluşturduğu parti (ya da yerli dilinde tesserati, 
yani üyelik kartına sahip olanlar) ile bir program olarak 
parti arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir. Üyele
rin oluşturduğu bir bileşim olarak parti, İtalyan milleti 
demek değildir. İnsanlardan oluşan partinin yalnızca. 
Kalyan milletinin bir parçası olduğu söylenebilir. Bugün 
ya da yann kendisine katılmak isteyen herhangi bir 
Italyan yurttaşına açık değilse, böyle bir kitle partisi 
kapılarını kapatmış demektir ve eğer parti kapının dışın
da kalan yurttaşların haklannı garanti etmeyi reddeder
se ya da başka bir deyişle; İtalyan devletinin işlerliğini 
artırması bakımından ve faşist partinin devleti düzenle
me ve güçlendirme gayretlerini hızlandırma bakımın
dan, iktidar, adalet, kültür ve moral açısından faydayı 
üreten bütün iyi ve yararlı şeylerden yararlanmalarını 
engellerse o zaman parti bir ikilik içine düşecek ve 
ona tarihsel anlamını veren büyük devrimci eyleminden 
vazgeçmiş olacaktır. Üyelik kartına sahip olanlarla ol
mayanlar arasında: Birincilerin, vekiller olarak, sahip 
oldukları değerlerce harekete geçirilen fikirlerin uygula- 
yıcılan, köleleri olmaları ile; İkincilerin salt yeni düzenin 
nimetlerinden yararlananlar olmalanndan başka herhangi 
bir fark bulunması mümkün değildir. Bir İnisiyatife sahip 
olmadıklarına göre İkinciler aynı zamanda kendi özgül 
çıkarlarını ve değerlerini İzlerler. Etkin taraf olmadıkları
na göre, ancak kendi yaşamları imkân verdiğince bu 
büyük yapının, inşasında belli belirsiz bir arzu ve irade, 
uysallık ve tereddüt ile rol alırlar.
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UrdınelNuovo
i Cmmnmtü  «  ı
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üstte: “ L ’ordine Nuovo" gazetesi 22 Ocak 1921'de 
Italyan Komünist Partisi’nin kuruluşunu haber veriyor. 
Ortada: Gramsci'nin III. Enternasyonal Delege Kartı. 

Altta: "Avanti" gazetesinin 1 Mayıs 1918 tarihli 
baskısı.

Parti, bir program olması; gerçekleşme eğiliminde 
bir fik ir olması; özündeki canlandırıcı ve tahrik edici 
enerji İle, henüz doğmamış ya da bütün azameti ile 
onu saygın hale getirecek olan olgunluğa henüz varma
mış bulunan geleceği temsil etmesi bakımından ulusun 
kendisidir. (...)

Şu halde sonuç olarak, parti kavramı pek sık tekrarla
nan bir başka iddia ile temel karakteri bakımından açık 
bir çelişme göstermektedir: “ Faşist parti devlettir” . Eğer 
bu iddia bazı faşistlerin onu anladığı gibi yanlış bir 
biçimde anlaşılırsa, bu kesinlikle hoşgörülemeyecek bir 
çelişme olacaktır; bu yanlış anlama, partinin, devlet 
iktidannın işlevini kendisine atfedebileceği, ya da belli 
b ir oranda üzerine alabileceği şeklindedir. Bu anlayış 
yalnızca saçma değil, fakat güçlü bir devletin zorunlulu
ğunu öne süren faşist doktrinin temel ilkeleri ile de 
taban tabana karşıttır. Fakat devletin vicdanı olarak fa
şist parti ya da parti içinde mayalanarak olgunlaşan 
düşünceler; fik ir ile gerçeklik, program ile istekler, ya
salar ile yurttaşlar arasındaki çatışmayı ortadan kaldır
mak konusunda izleyicileri ve liderleri arasında farklılık
lara sahip değildirler biçiminde anlaşılırsa o zaman ça

tışma ortadan kalkar. Devlet bu noktada zaten bir ger
çeklik haline gelmiştir. •

D em okrasi Üzerine
MUSSOLİNİ

Mussolini’nin burjuva-parlamenter demokrasi 
üzerine söylediklerinden: 1. metin Mayıs 1919; 2 
metin 1921; 3 Metin Ocak 1922; 4. metin Şubat

1922 tarihli.

1

İster bir günlüğüne, isterse yanm yüzyıl için olsun; 
herhangi bir kimse bir üyelik kartının sunduğu olanak
lardan yararlanmışsa, bizim şu zavallı ortak İnsanlığı
mızla ilişkisini sadece bu nedenle, kesmiş demektir. 
Seçkin bir varlık, başkalanndan bir peygamber, havarî, 
aziz, bir Tann gibi ayn bir varlık haline gelir; bütün 
akıl, bütün değerler ve kahramanlık onda bulunur. Söy- 
lediklek, kararları, yaptıklan ve yapmadıklan azamî aklı 
temsil eder. Bu kart sihirli bir güce sahiptir; onun sana- 
yesinde budalalar dâhi, tavşanlar kaplan haline gelir; 
ve çalışan kitleler bu bir avuç İnsan tarafından neye 
karar verilmişse körükörüne itaat etmek zorundadır... 
Bu yeryüzünde yeni bir Tanrı vardır-üyelik kartı!

2 .

Faşizm, çoğunluğun, yalnızca çoğunluk olma sıradan 
gerçeğine dayanarak, insan topluluklannı yönlendirebi
leceğini; yalnız başına sayısal güçlerin dönemsel istişa
relerle hükümet edebileceğini reddeder. Faşizm, yalnız
ca genel seçim türünden mekanik bir sürecin işletilmesi 
sayesinde insanlar arasındaki eşitsizliğin nihalî bir bi
çimde dengelenmesinin asla mümkün olmadığını, hatta 
bu eşitsizliğin değişmez, yararlı ve verimli olduğunu 
savunmaktadır.

3.

Gelenek, aklın ardışık ve sürekli bir yaratımı olduğuna 
göre kesinlikle insanlann en büyük ruhsal güçlerinden 
biridir. Ancak geleneksel olan herşeyin kutsal, değiş
mez olduğu ve ona müdahale edilemeyeceği gibl bir 
tezi de mutlak olarak kabul edemeyiz... Bunun yerine, 
tarih bize yaşayan, değişen ve ölen bir hiyerarşiler pa
noraması sunmaktadır.

4.

Demokrasilerin ana niteliğini, 20. yüzyıllı etkisi altına 
almış olan bütün kavramı özetler. Bütün renkleri yasak
layan ve bütün kişilikleri ezen demokratik eşitlikçilik 
ve anonimlik (...) ölmek üzeredir. •

Din ve M it
MUSSOLİNİ

1. metin Denemeler'mde (1921), 2. metin Ocak 
1922’de, 3. metin Nisan 1922'de Musolini'nin 

dinsel motifler üzerine söylediklerinden...

1.

Faşist devlet genelde din olgusundan, ya da İtalyan 
katolikliğinin özgül ve pozitif inançından farklıdır. Dev
let teolojik değil, ahlakî bir nitelik taşır ve faşist devlet
ten din insanlann en derin dışavurumianndan biri olarak 
değerlendirilir, şu haide dine yalnızca saygı gösteril
mekle kahnmaz; din korunur ve savunulur da. Faşist 
devlet, bir zamanlar Robespierre ve konvansiyonun en 
azılılarının yapmaya çalıştığı gibi, asla kendi Tannsını 
yaratmaya çalışmadı; Bolşevizm’öe olduğu gibi, dini 
insanların yüreklerinde beyhude yere silmeye de çalış-
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madi. Faşizm; keşişlerin, azizlerin, kahramanlann Tann- 
larına da Tann basit İnsanlar taraftndan kavranan ve 
İman edilen olduğu için, eşit oranda saygı besler.

2.

Mitimizi yarattık. Mit bir inançtır, tutkudur. Başlı başı
na bir gerçek olması gerekmez. Bir dürtü, bir umut, 
bir inanç, bir cesaret olması İle bir gerçektir. Bizim 
mitimiz millettir, milletin yüceliği ve büyüklüğüdür! Bu 
miti, bu yüce düşünceyi tam bir gerçek haline dönüştür
mek istiyoruz, geri kalan her şey Ikinciidlr.

3.

Roma bizim kalkış ve dayanak noktamızdır; sembolü- 
müzdür; ya da İsterseniz mitimiz deyin. Akıl ve güç 
demek olan, disipllner ve emperyal bir Romalı İtalya 
hayalini taşıyoruz. Ölümsüz Romalı ruhu, faşizmde ye
niden şahlandı; Romalı, Lictor’un [eski Roma'da bir 
görevli, Konsüi'de bulunarak suçlulann cezalandınlma- 
sına katılmıştır] asâsıdır; Roma bizim savaşçı örgütü
müz, grurumuz ve cesaretimizdir. (...) Şimdi sabırla ve 
dikkatle yaratmayı arzuladığımız yarannın tarihi, düne 
aykın ya da dünün bir karikatürü olmayacaktır. Romalı
lar yalnızca savaşçı değildi, onlar zamana meydan oku
yabilmiş yüce mimarlardı da. İtalya, 15. yüzyıldan sonra 
ilk kez savaş ve zafer yıllarında Romalı oidu; şimdi 
banş koşullarında da Romalı olmak zorundadır. Ve bu 
yenilenmiş ve kendini yenileyen Romalı ruhu şu temel 
niteliklere sahiptir: Disiplin ve iş. •

Bella Ciae

İtalyan antifaşlstlerinln dünyaca ünlü şarkısı...

Bir sabah erken, şafakla,
bella clao, beiia ciao, beiia clao, ciao, ciao.
Bir sabah erken, şafakla,
Çıktı düşman karşımıza.

Partizanlar, haydi, alın yanınıza beni de,
o bella clao.
Hissediyorum çünkü, ölümün soluğu ensemde.

ölürsem, ey yoldaşlar, 
bella clao.
Cesur partizanlar gibi.
Taşıyın son döşeğime beni.
Dağlann tepelerine, 
bella clao.
Küçük, narin bir çiçeğin gölgesine.

Ve insanlar geçerken oradan, 
bella ciao.
Görüp duracaklar o çiçeği.

Bu çiçek, diyecekler hepsi, 
bella ciao.
Bizim özgürlüğümüz için koyup yüreğini,

ölen bir partizanın çiçeği.

ParH -D evle i İlişk is i B üyük  
f a f  is i Konsey

Büyük Faşist Konsey'in Kasım 1922'dekl 
açıklaması.

Parti, hükümetle, gürüttüsüz ve polemiksiz, doğrudan 
İşbirliği yapmalıdır. Devrime cesaret eden ve başanya 
ulaşan parti, doğrudan siyasal ve ahlakt sorumluluklan- 
nı, az ya da çok kendisine yakın olan diğer partilere 
yıkmaya ya da aktarmaya niyetli değildir. Faşizm yalvar
maz, kendisine sadık ve çıkar gözetmeyen diğer unsur
lann teknik işbirliğini de reddetmez... Büyük konsey

IJ SIOJEIIIII SlüMCtUS»

® LA an  rtm
................ . i ^

üstte: “ L ’idaa Comunista" gazetesinin 15 Mayis 1921 
günlfü baskısı. Ortada: III. Enternasyonal'e üye 

olmaya çağıran bir İtalyan afişi. Altta: "La Gioventu 
Sindacalista" gazetesinin 1 tAayıs 1921 tarihli baskısı.

—Duce ile anlaşma halinde— Mussollni'yi faşizmden 
ayırmaya çalışan her girişimin beyhude ve saçma oldu
ğunu bildirir. Faşistler böyle bir eğilimle disiplin araçla- 
nnı kullanarak mücadele edeceklerdir. Faşizmin pratik 
konsensüsü, muğlak kamuoyu karşısında, doğrudanlı- 
ğı, bllinçllliği ve sıcaklığı İle üstün olmak zorundadır. 
Faşizm tarafından ele geçirilen binlerce yerel otoritenin 
yönetimi pratiğin eylem alanı içindedir. Eğer periferi 
merkezle uyumlu t>ir biçimde çalışırsa, milletin yeniden 
yapılması hızlanacak ve kısa zamanda tamamlanacaktır.

Hükümet temsilcilerinin İşlevleri, valiler ile parti tem
silcilerinin işlevleri açıkça birbirlerinden ayn ve farklı
dır. Vali, yalnızca hükümete karşı sorumludur ve bu 
nedenle yasalarla belirlenmiş sınıriar içerisinde mutlak 
özgürtükle davranmak durumundadır. Partinin temsilci

leri, onlaria Işbiriiğinde bulunanlar ve hiyerarşik bakım
dan ikincil durumda olanlann yardımlanyla, reformlann 
ve faşist devrimin barışçıl bir biçimde İlerlemesini ve 
gelişmesini temin edecek disiplinlerini koruyarak, parti
nin taşradaki etkinliklerini denetlemek ve harekete ge
çirmek zorundadır. •

Faşist Savaşçıya On Emir

Eylül 1931’de açıklanan ilk “ On Emir”  (l.metin) 
daha sonra daha “ sert”  emirlerle değiştirilmişti 

(II. metin).

I.

1. önce Tann ve ata toprağı; başka arzu ve görevler 
bundan sonra gelir.

2. Kendi bedenini ve ruhunu ülken için vermeye, Du- 
ce’ye tartışmasız hizmet etmeye hazır olmayan kimseler 
kara gömleği giyme onuruna sahip değil demektir. Fa
şizm, gevşek imanı ve gelişmemiş karakteri kabul etmez.

3. Aklını ve zekânı sana verilen emirieri anlamak İçin 
ve bütün coşkunu İtaat etmek İçin kullan.

4. Disiplin yalnızca rütbeli askerlerin meziyeti değil
dir, aynı zamanda gündelik hayatta ve bütün kurumlara 
ilişkin bir kural olmak zorundadır.

5. Kötü bir çocuk ve ihmalkâr bir öğrenci faşist olamaz.

6. Zamanını; işini zevke, oyunlannı İşe dönüştürecek 
biçimde düzenle.

7. Şikayette bulunmaksızın katlanmayı, kendini sor
gusuz sualsiz teslim etmeyi, ödül beklemeksizin hizmet 
etmeyi öğren.

8. Yararii davranışlar, savaşta olduğu gibi, asla yanm 
bırakılamaz; Onlan sonuna kadar götür.

9. Her durumda, İyinin cesarette yattığını hatırla.

10. Tanrıya hergün seni faşist ve İtalyan yarattığı 
İçin şükret.

II.

1. Faşistin, özellikle askerin sürekli bir banşa inanma
ması gerektiğini bil.

2. Tutukluluk ve hapis cezaları dalma hak edilmiştir.

3. Bir i>enzin tenekesi başında nöbet tutarak da vata
na hizmet edilebilir.

4. Arkadaşın, birincisi seninle yaşadığı için, İkincisi 
senin gibi düşündüğü için kardeşin olmak zorundadır.

5. Tüfek, fişeklik ve diğerleri sana boş zamanlannda 
oynayarak bozmak İçin değil savaş İçin saklamak üzere 
verilmiştir.

6. Hiçbir şekilde “ nasıl olsa hükümet öder”  deme... 
Çünkü ödeyen sensin-, hükümet, sahip olmayı arzuladı
ğın ve kendisi için üniforma giydiğin şeydir.

7. Disiplin orduiann ruhudur; onsuz asker olmaz, yal
nızca kargaşa ve bozgun olur.

8. Mussoiini daima haidıdır.

9. Bir asker için, itaatsizliğin hafifletici nedeni olamaz.

10. Senin İçin her şeyden önce tek bir şey aziz olmalı
dır: Duce’nin hayatı. •
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Sosyalizm vo Folsofe

Antonio Labriola’nın Socialism and Philosophy adlı 
!<itabından, 15 Eylül 1987’de Fransız 

sosyalistlerinden Sorei’e yazdığı mei<tuptan bir 
böiüm.

(...) İtalya’nın yeniden doğuşu neler içerir ve insanlı
ğın genel ilerleyişini önyargısız izleyenlerin izlenimleri 
nelerdir? Sîzlere ülkelerin gerçek tarihlerinin kişisel gö
rüşlerin bilimsel sonuçlan etkilemeksizin ve nesnel bir 
dünya görüşü ile belirlenebilmesinin zorluklarından söz 
etmeyeceğim. İtalya’nın konumunu belirleyebilmek için 
gerilere, Akdeniz ülkelerinde kapitalist çağın başlangıcı 
olan ve önemini bulduğu 16. yüzyıla dönmek gerekiyor, 
italyan’nın şimdi varolan durumuna, iç ve dış, olumlu 
ve olumsuz, ard arda gelen çöküşlerin tarihi ile ulaşaca
ğız. Bence, yetkilerimin ödevime eşit olmayacağını söy
lemek gerekli değil. Böylesi bir çalışmayı kitaplara sığdı
rabilmek için İtalyanlar’ ın gerçek konum ve düşünsel 
yaşamının ussal ifadesine başvurmak gerekir. Bu nokta
da aramızda hiç de felsefi olmayan iyimser körler ve 
kötümser körler ortaya çıkıyor. İtalya’da varolan cahil
lik, yalnızca diğer ülkelerin gerçek durumlanna ilişkin 
değildir. İtalya’nın kendisine yönelik değerlendirmeleri 
de, ütopik, kuramsal ve ideal standartlarla yapılır. Ülke
mizdeki sosyolog sayısının çokluğuna oranla erişilen 
pozitif düşüncenin azlığı dikkat çekicidir. Ancak tüm ülke
lerdeki sosyologlann tarih bilimine ilişkin tuhaf bir anti- 
patileri olduğu da bilinen bir gerçektir.

Sonuç olarak, pek az insan net olarak İtalya burjuvazi
sinin, tüm diğer ülkelerdeki gibi ezilmiş veya azat edil
miş köleler gözünde tepeden bakan ve nefret uyandıran 
obje olmakla birlikte diğer taraftan diğer ülkelerin eşde
ğer kapitalistleriyle rekabet edemeyeceklerinden karar
sız yorgun, utangaç, küçük ticaretçilerden oluşmuş ve 
itilmekte olduğunu görmüştü. Bu nedenle Manifeslo'- 
nun da belirttiği gibi liberal ütopyacı kuramsal düşünür
lerin ebedi olarak ilan ettikleri gibi hâlâ piyasaya sürüle
bilir metaiara sahip Papa’ya sahip olmalarına rağmen, 
ilerlemek zorunda olan bu burjuvalar aslında devrimci
dir. Ve onlann, çok istedikleri, Jakotıen olma şanstan 
olmadığından beri, bir solukta, ulusun ve Tann’nın zera- 
fetiyle, kralın formülünü kullanmaya başladılar. Bu bur
juvazi, endüstrisinin hızlı gelişimini büyük çapta 
hesaplayamadığından, gerçekte yavaş gelen, bu sebep
le dış piyasanın hızla ele geçirilmesi, büyük ço
ğunluğu tarıma dayalı olan ulusal ekonominin yavaş 
ve belirsiz ilerlemesi sebebiyle, onlar çıkarları doğrultu
sunda olağan politikalan denediler ve tüm yeteneklerini 
hüner içinde harcadılar. Bu donanmamız tarafından ge
çenlerde birkaç aylığına doğuda oynandı. O masaldaki, 
üzümlere ulaşamadığı için üzümlere ekşi diyen tilk i rolü
nü oynuyor. Fakat bu tilk i, kendini, üzümleri korumaya 
ya da tutmaya çalışan tilkiler arasında buluyor. Ve son
ra, herşeyin olumlu olmasını istediği için idealist bir 
tilki oluyor. Kısmen din adamlannın gerici ya da dema
gojik politik faaliyetlerinden çekinmelerinden, kısmen 
de proletarya muhalefetinin çok yavaş gelişiminden do
layı, İtalyan burjuvazisi kendisinin tüm ulusu temsil ettiğini 
düşünüyor.

Diğer yandan, başka ülkelerde netleşme durumunda 
olan ekonomik mücadelenin sosyalizme dönüşümünü 
somut bir temel olarak alıp, İtalya’nın çeşitli yerlerinde 
tanık olduğumuz proletarya hareketini bunlarla özdeş
leştirip, İtalya’daki kalal>alığın ayaklanmasının sosyaliz
me dönüşeceğine İnananlar kendilerini kandırmaktadır.. 
Büyük bir sıklıkla bu tür ayaklanmalar tip ik burjuva ön
derliği eğilimleriyle proletarya ekiplerini eğitmek ve di
siplinini bulamayan kuvvetler olarak olaylann konumu
na karşı ilk ayaklanmalan oluşturmaktadır. Son yıllarda, 
İtalya kendini tatmin edenlerin, düzeysiz eleştirilerin, 
süslü ve gösterişçi sabit fikirlilerin ülkesi oldu. Sosya
list hareketin aklı başında ve tutarlı kesimi ( varolan 
kazanılmış ortamda küçük orta sınıfı demokratik eğitim
le hazırlanmaktan başka şimdilik hiçbir görevi olmayan) 
kuvvetli yaşama isteğiyle değil, şu an belirsiz bir dür

üstte: Etyopya olayından sonra Mussolini’nin Milletler 
Cemiyetinin çöküşünü keyifle izlediğini gösteren Alman 

afişi. Altta: Duce konuşma yaparken.

gunlukta olduğunu onurlu bir şekilde kabul etsinler. 
Onlar açıkça, doygun ve sıkkın bohemlerdir.

Bana öyle geliyor ki, hedeflerini sürekli yükseltmeye 
pek hevesli bazı yoldaşlardan küçük İtiraz sesleri yükse
liyor. Bu sesler, bütün bunların seçmeci ve doktrinel 
olduğunu ve tüm bunlann pratiğe geçirilmesi gerektiği
ni söylüyorlar. Ben de aynı fikirdeyim, haklısınız. Artık, 
sosyalizm ütopik, kullanışsız ve görünüşte var olmaktan 
çıkanlmalı, her fırsatta pratiğe gereksinmemiz olduğu
nu söylememizde yarar var. Sosyalizmin yaşayan dünya 
ile sürekli ilişkide olmasını savunanlann, kendi alanla
nnda açık bir yol sağlayabilmek için çalışmayı reddet
meyi bırakıp, yoğun çaba harcamaları gerekiyor. Ancak 
bu kafalardaki söylemlerin yine kafalarda kalmp^ı ve 
kendilerinin de doktriner oi,ması tehlikesi söz konusu. 
Değişik zaman ve koşullarda edinilen tecrübelerin ve 
bunlann meyvelerinin yine uygun zaman ve koşullarda 
kullanımı hedeflenmeli. Sosyalist partiler, üzerinde ya
şadığımız dünyayı varolan tüm koşuilanyla kavraya
rak doğru düşünceye ulaşmalıdır. Eğer dünyayı ol

duğunca kavrayamayacaksak hangi hakla Marksist 
olmakla övüneceğiz? Şurası bir gerçek ki varolan sosya
lizm hâlâ ütopik unsurlar İçeriyor. (...) •

SovyoH on B ifim lendirm e  
Z am an ı m ı?

İtalyan Komünist Partisi’n'm sol kanat önderi
Bordiga’nın, II Savlet dergisinde, 21 Eylüi 1919’da 

yayınlanmış olan, parlamento seçimlerinden 
çekilerek İtalya’da Sovyetler kurulması gerektiğini 

savunan yazısı.

Son sayımızdaki iki makaleden biri temsili komünist 
sistemin analizine aynimıştı. İkincisi ise, burjuvazinin 
gücü hâlâ dağılmamışken, bugün, işçi ve köylü konsey
lerinin kurulmasının uygun ve olanaklı olup olmadığı 
sorusunu da içeren. Partimizin gündemdeki sorunian- 
nın sergilendiği bir yazıydı. Yoldaş Ettore Croce, Avanti 
dergisindeki b ir yazıda bizim çekimser tezlerimizi tartı
şırken, pariamenter hareketin eski silahını bir tarafa 
atmadan önce, hazırda yeni bir silahımız olup olmadığı
nı soruyor ve Sovyetler’in oluşumuna bakıyor.

Son sayımızda, Sovyet temsilci organlannın politik 
ve teknik/ekonomik görevleri arasındaki aynmı açıkla
mıştık. Proletarya diktatöriüğünün gerçek organlannın, 
İşçilerin özel İşlerine göre alt gruplara aynimadıklan, 
bölgesel ve merkezi siyasi Sovyetler olduğunu göster
miştik. Ekonomi Merkez Konseyi’nin zirvede yeraldığı, 
sendik» ve fabrika konseylerini temel alan tüm ekono
mik organların oluşturduğu sistemin en yüksek otorite
si, Halk Örgütlerini atayan Merkez Yürütme Komitesi’dir.

Tekrariıyoruz, Rusya’da, Merkez Yürütme Komitesi’- 
nde ve Sovyetler Yönetim Meclisl'nde meslek temsili 
yoktur, yalnızca bölgesel temsil vardır. Bu konu, siyasal 
meclis hükmü ile kamulaştırmanın teknik donanımlann- 
dan sorumlu organ olan Ekonomik Konsey ile ilgili de
ğildir. Bu konseyde meslek federasyonlan ve bölgesel 
ekonomik örgütler yer alıriar. Ordine Nuovo’mm 16 Ağus
tos tarihli sayısında Sovyet tip i kamulaştırma sistemi 
hakkında ilginç bir yazı yer almıştı. Bu yazıda anarko
sendikalist fabrika konseylerinin ilk adım olarak üretim 
işletmesini nasıl ele geçirebileceklerini, ancak sonraki 
aşamalarda merkezileşme gereği olarak bunun önemini 
kaybedeceği anlatılıyordu. Sonuçta özel bir fabrikada, 
işçiler için topluluk oluşturma, karşılıklı çıkar ve klüpler
den başka birşey olmayacaktı.

Eğer dikkatimizi Alman komünist hareketine yöneltir
sek; burjuva pariementolarının ve belediye meclisleri
nin yerini tutan fabrika konseylerinden oldukça farklı 
işçi ve asker konseylerinin oluşturduğu Spartaküs Birli
ğ i'n in  programında, 3. bölümün 7. maddesinde şunu 
görebiliriz; “ Konseyler işçi konseyleri ile anlaşmalı ola
rak üretim kontrolünü ve çalışma koşullannı düzenler
ler, doğal olarak tüm kuruluşun işletmesini ele geçirir
ler.”

Rusya’daki uygulamalada ise fabrika yönetimi, Fabrika 
KonseyI’nöen temsilcilerin üçte bir. Yüksek Ekonomi Kon
seyi temsilcilerinin üçte bir ve Merkez Endüstri Federas
yonu temsilcilerinin üçte bir ölçüsünde yetkileriyle yü
rütülür.

Almanya’da İşçi Konseyleri seçimi, bin seçmene bir 
Konsey üyesi olarak formüle edilmiştir. Bin işçiden da
ha fazlasının çalıştığı büyük fabrikalarda tek seçici birim 
bulunur.

Sanıyoruz, burada kendimize, temsil sistemini des
tekleyen yeteri kadar kanıt sıralamış bulunuyoruz. Bu 
sistem ekonomik ve politik olmak üzere ikiye aynlır 
ve her fabrikanın konseyi işçileri tarafından seçilir. Böl
gesel ve merkezi organiann oluşumunun, proletarya
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konseylerinin seçim kayıtlan temelinde ele alınacağmı 
da söylemeliyiz. Bu noktada tüm proleterler meslekleri
ne, işgücü durumlanna bakılmaksızm eşit düzeyde katı
lımcı olacaklardır. Tüm bunları düşünerek, şimdi, Sov- 
yetler’e yeni bir düzenleme olanaklı veya istenen birşey 
midir?

Fabrika konseyleri, dahili komisyonlar veya İngiliz 
"çıraklık”  sistemi biçiminde yaygınlaşmışlardır. İşgücü
nün çıkarlarını temsil eden bu organlar, fabrika henüz 
özel sermayenin elinde iken bile düzenlenebilirdi. Onla
nn devrimci kapasitelerini eğlendirmek yerine biran ön
ce fabrika konseylerini kurmak için çalışmak daha iyi 
olurdu. İşte Sovyet politikasının bize getirdiği en önemli 
problem. Sovyet politikası işçi sınıfının tüm çıkarlarını 
temsil eder ve bu sınıf, iktidarı burjuvalarla paylaşmaz. 
Onu iktidardan atıp, uzaklaştırmayı başarmıştır. Yani 
sovyetlerin gücü ve anlamı şu ya da bu yapıda değil, 
İşçi sınıfının toplum yönetimini kendi ellerine aimasın- 
dadır. Her Sovyet vatandaşı proleter bilince sahiptir 
ve kendi sınıfı adına diktatörlüğün alıştırmalannı yap
maktadır.

Eğer burjuva sınıfı hâlâ iktidarsa ve kendi adaylarını 
işçi seçmenlere seçtirtebiliyorsa, esas devrimci karak
terini banndırmaksızın, gelecekteki hareketin bir taklidi 
yapılıyor olabilirdi. Yarın İktidara gelmeden önce, bu
gün proletaryayı temsil edebilenler tarihsel konumları
nın bilincinde olan Komünist Parti üyesi işçileridir. Bur
juva iktidarı karşısında mücadelede proletarya, cesur 
lir azınlıktan bile oluşsa, kendi partisi tarafından temsil 
edilir. Yannın sovyetlerl Komünist Parti’nin yerel örgüt- 
erinden yükselecektir. Bu yerel örgütler devrim zafere 
ılaştığında, proleter seçici kitleler işçi delegelerinin kon- 
teylerini düzenlemeden önce aday olarak önerilecektir.

Fakat bu görevleri yerine getirmek için Komünist Par- 
’, burjuva demokrasisinin seçimlerine katılmaktan vaz- 
leçmelidir. Bu görüşü destekleyen nedenler açıktır. Parti, 
oplumsal örgütlenme ve ayaklanma sürecinde, müca- 
lelenin tehlike ve sorumluluklarını üstlenebilecek üye- 
ere sahip olmalı. Yalnızca Sovyetler olduğunda seçim- 
ere katılmaktan vazgeçmek, sonuç olarak yanlıştır. So- 
unun daha kesin bir sınanması şu sonuca yol açar, 
lurjuvazi iktidarda kaldığı sürece devrim organı sınıf 
)artisldir. Burjuva iktidan ezildikten sonra ise işçiler 
[onseylerinin örgütüdür.

Sınıf partisi bu görevi yerine getiremez. Ayrıca, burju- 
ra organlanna temsilcilerini göndermekten feragat et- 
nezse, burjuva iktidan karşısında saldında öncülük ede- 
nez. Yalnızca biçimsel olarak olumsuzluk taşıyan bu 
eıagat komünist proletarya kuvvetleri harekete geçti- 
inde birincil koşul durumuna gelir. Böyle bir feregat 
onusunda isteksiz olmak, ele geçen ilk fırsatta sınıf 
lavaşı İlan etmeye hazır konumumuzdan vazgeçmek 
e aynı şeydir. •

Faşizmin İk t id a r  Yoiu
GIULIO AQUILA

Italyan Komünist Partisi’nöen Guilio Aquila’nin 
Ocak 1922'de yazdığı ve Komintern'm yayın 

organlarında 1923'de yayınlanan bu yazısında, 
Mussoiini hareketini iç çelişkileriyle birlikte 

inceliyor...

(...) Faşçilerin köylü ve çiftçilerle dolması, faşizm Içln- 
» derin bir bunalımın doğmasına yolaçtı. HâM devam 
den bu bunalım, iktidarın ele geçirilmesinin öncesinde 
t  sonrasında bu hareket İçinde ortaya çıkan ve dışar- 
an bakanlara tamamen mantıksız gibi görünebilecek 
İr dizi görünümü açıklar.

Köylülerin faşçilere doluştuğunu, Mussoiini seçim 
■mpanyasının son haftalarında ve günlerinde şüphesiz

Üstte: Becco Giallo gazetesinde çıltan Mussolini'nin 
Matteotti'nin öldürülmesindeki payını ima eden 
karikatür. Ortaöa:'“ Kızıl hafta'' olaylan. Altta: 

Giusephe Scalarini'nin faşistlerin yerel yönetim, adalet 
ve polis mekanizması üzerindeki egemenliğini 

simgileyen karikatürü.

farketmişti. Ancak onlara karşı kendi başına yapabilece
ği bir şey yoktu, çünkü onlaria biriikte oluşturduktan 
seçim ittifakının üzerinde yükseliyordu. Faşçilere girmiş 
olan çiftçilerie açık bir savaşa girmesi, yalnızca bu ittifa
kın ona sağladığı ve acilen ihtiyaç duyduğu imkânlan 
yitirmesine yolaçmakla kalmayacak, hem G lolltti'n in po
lis gücüyle karşısına çıkmasına hem de işçi hareketinin 
yeniden güçlenmesi anlamına gelecekti kİ, bu da faşiz
min ölümü demekti. Ancak seçimler biter bitmez, -artık 
kendilerini "1919 faşistleri”  olarak tanımlayan- “ gerçek" 
faşistlere dayanan Mussoiini, hiç tereddüt etmeksizin, 
faşizmin esas snismmı kırsal unsuriarın sızmasından 
korumayı sağlayacağını umduğu önlemleri almaya giriş
ti. Seçimlerin sona ermesinden birkaç gün sonra, ağır 
sanayiye yakın bir gazetede kendisiyle yapılmış uzun 
b ir söyleşinin yayınlanmasını sağladı. Bu söyleşide, fa
şizmin cumhuriyetçiliğini vurgulayarak, yeni seçilmiş 
faşist miiletveklilerinin, pariamentonun açılış törenine

katılmayı ve Kralın konuşmasını izlemeyi yasakladı, çün
kü “ bir faşist asla ‘yaşasın Kral’ diye bağıramaz” dı. (...)

Mücadele devam etti. Çok geçmeden, İki kanat arasın
da taktik farklılıklar da ortaya çıktı. Mussoiini, yıkımı 
derhal yeniden inşanın izlemesi gerektiğini, evet, yıkar
ken de fazla ileri gitmemek gerektiğini vurgulamayı hiç
bir zaman ihmal etmedi; daima bir örgütlü terörden 
söz ediyor, bireysel terörü en sert şekilde mahkûm edi
yordu. Kırsal unsuriar ise böyle düşünmüyordu. Onlar 
tarım işçilerini ve yancılan bir an evvel yeniden köleleş
tirmek istiyorlardı ve bunun için her yol onlar için mü- 
bahtı, daha doğrusu zaten bir tek yollan vardı: Acımasız 
ve kanlı bir terör.

Kırsal bölgelerde “ cezalandırma seferieri”  almış başı
nı gidiyordu. Buralardaki “ faşistler”  için faşizm demek 
bu cezalandırma seferleri demekti. Bu nedenle, cezalan
dırma seferlerinin “ tekniği”  de, bunun için en uygun 
araç olan askerî çete örgütlenmesi de burada gelişti. 
Bütün faşistlerin, cezalandırma seferleri için her an âma- 
de olması mümkün değildi. Oysa sürekli bir kalabalığın 
bunun için hazır bulunması gerekiyordu, onun için bu 
“ çeteler”  kuruldu. Bu çete mensuplarının geçimini te
min edemeyecek durumda olanlan, düzenli “ harcırahlar”  
aldılar. Parayı faşistler hem sanayiden ve bankalardan, 
hem de çiftçilerden sağlıyorlardı; parti merkezinde tutu
lan hesaplar çok düzensiz olduğu için, her faşistin kendi 
parası vardı. Mussoiini bu çetelerin oluşumuna karşı 
çıkamadı; yalnızca, bu çetelerin günün birinde partiyi 
faka bastırmamasını teminat altına almaya çalıştı, son
raki aşamada da, bütün çetelerin, üyeleri parti merkez 
komitesi tarafından atanan bir mili! üst komutanlığa bağ
lanmasını sağladı. Ancak bu önlemler, çeteciliğin fa
şizm için -Mussolini'nin ve “ gerçek”  faşistlerin hedefle
ri için- içinde banndırdığı tehlikeleri ortadan kaldırmış 
olmuyordu. Anlatılan koşullardan da anlaşılabileceği gi
bi, çeteler yalnızca “ gidip vurmak”  isteyen kırsal unsur
lardan ve faşizmi çetecilikle özdeşleştiren ve onlara 
görece rahat ve paralı bir hayat sağladığı için çeteciliği 
kendi başına amaçlaştıran adamlardan oluşuyordu. Bu 
iki kesim, yani hem kırsal unsuriar hem de sınıfsal ko- 
numlannı yitirmiş olanlar -lümpen burjuvazi, lümpen 
proletarya ve çoğunlukla da savaş artığı subay ve 
astsubaylar- “ girişimlerini”  artırdıkça artırmak, çapını 
genişlettikçe genişletmek istiyorlardı ve bu da, Mussoli
n i’nin deyişiyle, “ faşizmin kertdi kendisini yenmesi”  
tehlikesini doğuruyordu. Çetecilik faşizmde yeni bir bu
nalım etmeniydi, hâlâ da öyledir. (...)

Mussoiini, faşizmiı\ne “ eski devlet” , ne de proletarya 
üzerinde asla -vurguluyoruz: Asla- askeri bir zafer ka
zanmasını istemiyordu. Onun açısından, sonucu bir as
keri dlktatöriüğün kurulması demek olan böylesi bir 
zaferin, kendi hedeflerine -faşizmin hedeflerine- aykırı 
olacağı güneş gibi açıktı; tıpkı işçi sınıfı dlktatöriüğü 
gibi... Mussolini'nin ve faşizmin hedefleri, bir tek söz
cükle özetlenebilir: Üretim} Elbette, saf kapitalist bir 
üretim. O, en büyük ağıriiğı bu noktaya vermekten bir 
an bile geri kalmadı. Bütün diğer sloganlar, talepler, 
eylemler -ve partinin diğer kanadına mücadele içinde 
vermek zorunda kaldığı tavizler- hep bu hedef uğrunay- 
dı. Bu iktidan aldıktan sonra değil, baştan beri böyleydi. 
( - )

Böylelikle, hemen bu I. Kongre’den sonra, diğer 
“ faşistler”  çetelerin örgütlenmesi için bastınrken, onun 
sendika programmı açıklamasının anlamı da anlaşılır. 
Diğer kanat, işçiyi çağnştıran her şeyi kan ve ateşle 
boğmak isterken, Mussoiini şöyle diyordu: “ Hayır, biz 
işçileri kötülemek istemiyoruz; biz yalnızca, sosyalistle
re ve komünistlere kapılan ve hâlâ milletimizi çöküşle 
tehdit eden smri mücadelesine inanan işçileri cezalandı
racağız.”  Sınıf mücadelesinden vazgeçen ve "Işveren- 
lerie İşçiler arasındaki çıkar çelişkilerini, her İki tarafın 
ve milletin yaranna çözümleyen”  “ m illi”  sendikalarda 
örgütlenen işçilere ise banş, özgüriük ve iş vaadedlli- 
yordul

Bu nedenle faşizm -onu ciddi olarak rahatsız eden
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etmenler içermesine rağmen- kalyan sanayi sermayesi
nin savaş müfrezesidir. Görevi yalnızca "Bolşevizm tehli- 
kesiyie”  mücadele etmek değildir ve olmamıştır; onun 
bir görevi de, burjuvazinin yeniden örgütlenme sorunu
nu çözmektir. Bu sorunun çözümü, burjuvazinin özgür 
gelişmesinin önünde engel oluşturan “ eski d e v le f’in 
kaiıntıiarının ayak altından temizlenmesi ve bu yeniden 
örgütlenme ancak proletaryanın zararına gerçekleştiri
lebileceği için, işçi sınıfının bütün iktisadi siyasni ve 
manevî kazanımlannın elinden alınmasıyla mümkündür. 
(...)

Mussolini faşizm içindeki bunalımı kapalı kapılar ar
dında tutmayı ve -çete faaliyetleri de ihmal edllmeden- 
sendika programını kabul ettirmeyi başardıktan sonra; 
Sosyalist Parti’nin organik hastalığıyla ölüp gitmekte 
olduğu ve kibar “ pasiflik taktiğ iyle" İşçileri faşist çete
lerin kanlı saldırılarından bir nebze bile koruyamadığı 
ortaya çıkınca ve nihayet Komünist Parti de kendisine 
bağlanan umutlara -şunu da saklayamayız ki, taktiğinin 
"saflığı”  nedeniyle kendi sorumluluğunun da dahil 
olduğu- binbir nedenden ötürü cevap veremeyince, fa
şizm 1922 yılında, ne kadar çelişkili gelse de, faşist 
çetelerin kanlı terörü altında bir “ kitle hareketi”  olabilirdi.

Elbette bu, asla ifüçük burjuvazinin “ devrimci”  bir 
kitle hareketi değil; kısmen -“ eski deviet"in tasfiyesine 
ilişkin noktalarda- “ devrimci talepler” le de hareket eden, 
ama esasen aşırı şovenist demagojiyle yüklü ve bazen 
bu karakterini gizlemeye bile yeltenmeyecek ölçüde ge
rici ve işçi düşmanı b ir kitle hareketidir. Zafere ulaşmış 
bulunduğu şu noktada, bu hareket içinde üç unsur ayır- 
dedeblllyoruz; 1. “ kırsal kanat”  dediğimiz kanat. (...)
2. Özellikle çeteciliğin en gelişmiş olduğu kırsal bölge
lerde, çoğunlukla çiftçilerden ve sınıfsal konumunu yi
tirmişlerden -lümpen burjuvalar, lümpen proleterler, sa
vaş artığı astsubaylar vs.- oluşan çeteler. (...) 3. Faşist 
sendikalar; yani, "smıfsal uzlaşma”  esasına dayandık
ları için yalnızca İşçileri ve köy yoksullarını değil, toplu
mun tüm tabakalarını mesleklerine göre biraraya getir
meyi amaçlayan "M illi Korporasyonlar” . (...)

Bu işçiler ve köylüler her ne kadar kendileri “ faşist”  
olmasalar bile, faşizm İçin kitle oluşturuyorlar. Bunlar 
kesinlikle edilgin konumdaki kitleler, doğru; gene de, 
dolaysız çıkarlannı korporasyonlara mensubiyetle koru
maya çalışan ve -can güvenliği ve asgarî geçim itibanyia- 
bunu oralarda gerçekten de bulan işçi ve köylülerden 
oluşan bir kitle.

Ancak faşizm, yalnızca bu kitlelerin edilginliğini sağ
lamakla, daha doğrusu yalnızca onların ediiglniiğiyle 
zafere ulaşamazdı. Bunun için, ellerindeki kitle yetersiz
di. Bunun için, daha büyük kitlelerin, tüm işçi ve köylü 
kitlesinin edilginleştirihnesi gerekliydi. Ve bu ediiginiik 
mevcuttu da. Bu ediiginiik mevcuttu ve “ kızıl" işçi hare
ketinin başarısızlığıyla daha da olgunlaştı. 1 Ağustos 
1922’deki genel grevin rezil olmasıyla devrimci işçilerin 
faşizme artık ciddi bir direnç gösteremeyeceği ortaya 
çıkınca ve artık hiçbir dirençle karşılaşmayacaklarının 
idraki içinde oian çeteler daha büyük bir acımasızlıkla 
harekete geçince, kitlelerin bu teslimiyetçi edilginliğln- 
de, bizim açımızdan çok önemli olan niteliksel bir dönü
şüm oldu. Son iki yıldır onlara binlerce ve onbinlerce 
ölü ve yaralıya malolan ve hergün göğüs göğüse yaşa
dıktan kanlı şiddet otaytarının son bulması uğruna, akla 
gelebilecek her çözümü kabule hazırdılar. Veya daha 
doğrusu: Herhangi bir çözümü acilen İstiyorlardı. (...)

Birçok kişiyi şaşırtmayan bir görünüm de, faşist ‘ ‘dev- 
rim” in -deyim-yerindeyse- zararsızlığı idi. Bilindiği gibi 
Mussolini yalnızca “ eski devletin" -ki devrimin hedefi 
oydul- Anayasal düzenlemelerini kabullenmekle kalma
dı, ilk andan itil>aren, "k ız ıl”  İşçi hareketine yönelik 
her türlü şiddeti yasakladı. Gerçekten de biliyoruz ki, 
Mussolini’nin “ kansız devrim”  olarak tanımlamayı sev
diği faşist darbe tamamen kansız gerçekleşmiş olmasa 
da, beklenenden çok daha az kanlıydı. (...)

Tüm bu Anayasaya, yasalara ve “ demokrasiye”  bağ-

Üstte: Leporini’nin karikatürü: İtalyan anne ve baba 
çocuklarına ilk öğrendiği kelimeyi soruyorlar. Aldıktan 
cevap: Duce. Altta: 8-14 yaşlan arasındaki gençlerin 
örgütlendikleri Balilla örgütünün yayınladığı bir kitabın 

kapağı.

Iılık b ir yandan çetelerin sürmekte olan faaliyetini diz
ginlemek İçindi; öte yandan, enazından ‘ ‘çetelersorunu”  
çözülene kadar İşçilerin gözünü boyamak, onları sakin
leştirmek İçin. Çünkü aksi takdirde İşçilerin başlatacağı 
muhtemelen umutsuz b ir direniş girişim i çeteciliği azdı
racak, bu da, “ faşizmin kendi kendini yenmesi" tehlike
sini kaçınılmaz hale getirecekti.

Bu yasalara uygunluk eitıette firesiz uygulanmadı. An
cak, darbeden hemen sonra, genel durumun önceki 
aylara göre daha kötüleşmediği, tersine, epeyce iyileşti
ğ i sabittir: Bunu biz iddia etmiyoruz, İtalyan işçi örgütleri 
ve gazeteleri kendileri söylüyor. (...)

[Ancak] Aralık başından İtibaren durum kötüleşmeye 
başladı, faşist şiddet de arttı. (...)

Son zamanlarda bu şiddet olaylarının artmasının belki

de en büyük anlamı, Mussolini’nin “ çete”  sorununu 
bir an evvel çözmek İstediğini göstermesidir. Nitekim 
Aralığın ikinci yansında, 100 bin “ kara gömlekliyi”  içine 
alacak 20 Ocak 1923’e dek örgütlenmesi gereken “ MÜH 
Mliis'Mn kurulmasına karar verildi. Bu milise alınacak 
olanlann sıkı bir sınava tabî tutulacağının bildirilmesi 
de etkili oldu.

-Gördüğümüz kadanyla- İşçiler arasında pek aynm 
yapmayan bu plansız şiddet dalgası ile ortaya çıkan 
bir şey daha var; Devrimci işçilerin örgütlü ve sistematik 
b ir takibi planının yürüriüğe girdiğini gösteriyor. (...) •

S iyasal P a rti

Gramsci’nin Hapisane Defterleri'nde, Machiavel'ln
Prens adli eserinden hareketle çıkardığı notlardan.

(...) Fakat geleneksel bir parti var ki, temelden 
“ dolaylı”  bir karaktere sahiptir; yani açıkça kendisini 
tamamiyie “ eğ itic i" ahlakçı, kültürle ilgili olarak göste
rir: Bu da anarşizm hareketidir. Hatta doğrudan dağruya 
girişilen eylemler (terroriste) “ propaganda" olarak ka
bul edilmiştir; Buna göre anarşizm hareketinin özerk 
olmadığını, fakat, “ eğitmek”  üzere öteki partilerin yanı- 
sıra varlığını sürdürdüğünü daha da kuvvetle söyleyebi
liriz. Bütün örgütlenmiş partilerin bünyelerinde bir 
“ anarşistlik”  bulunduğu söylenebilir. (“ Aydın ya da ka
fa emekçileri olan anarşistler”  egemen toplumsal grup
lann büyük partilerinin bir “ yan”  görünüşü değil de 
nedir?” ) Ekonomistler tarikatı da bu olayın tarihsel bir 
görünüşüdür.

Buna göre doğrudan doğruya siyasal eylemi bir yana 
bırakan iki “ parti”  şekli karşısında bulunuyoruz; Bun
lardan biri, işlevi, kültür ve genel ideoloji açısından, 
birbirine yakın partilerin (aslında bunlar aynı partinin 
hizipleridir) yarattığı büyük hareketi yönetmek olan seç
kin aydınların meydana getirdiği partidir; daha yeni bir 
dönemde ise, seçkinlerden değil fakat halk yığıniann- 
dan kurulan parti meydana gelmiştir. Bu yığınlann gö
rünmeyen ya da görünen bir siyasal merkeze, askerlik- 
tekine benzer bir İtaat göstermekten başka İşlevi yok
tur. (Çok kere görünebilen merkez, kendisinin gün ışığı
na çıkmasını istemeyen ve dolaylı olarak ya bazı kişiler 
ya da “ aracı ideolojiler”  yoluyla iş gören güçlerin komu
ta mekanizmasıdır.) Yığın, sadece bir “ manevra" yığını
dır; kendisine ahlak vaazları verilir, duyguları çoşturan 
bir iki marşla, içinde yaşanılan bütün çelişkilerin ve 
yoksuliukiann sona ereceği söylenir, güzel bir çağın 
müjdesini veren peygamberce efsanierie beslenir.

(...) Öncülerin izinden giden, onları güvenleriyle, bağ
lılıklarıyla, disiplinleriyle destekleyen ve “ gerçekçi”  bir 
tarzda eleştiren, bazı atıiımiar karşısında pasif kalan 
ya da dağılan beiirii bir insan yığınının tarihini yazmak 
gerekir. Fakat bu yığını sadece partiye üye olanlar mı 
meydana getirir? Kongreleri izlemek, seçimlere katıl
mak, vb., yani bir partiyi oluşturan yığının iradesini 
açıklamasına yol açan hareketlere katılmak yeterii mi
dir? Şüphesiz kİ partinin duygu ve düşüncelerini dite 
getiren ve en İleri bölümünü oluşturan toplumsal grubu 
da hesaba katmak gerekir: Sonra da, bir partinin tarihi, 
t>elirii bir toplumsal grubun tarihinden başka bir şey 
otamaz. Fakat bu grup tek başına değiidir; kendisine 
yakınlık duyan dosttan, hasımlan, düşmanlan vardır. 
Bir partinin tarihi ancak, toplum ile Devletin (çok kere 
de uluslararası ilişkilerin araya girmesiyle) karmaşık bir 
tabtosundan doğabilir; buna göre bir partinin tarihini 
yazmak, karakteristik bir cephesini belirgin hale getir
mek üzere bir memteketin genet tarihini monografik 
bakımdan yazmak demektir. Bir parti, özet' faatiyetinin 
bir memteketin tarihini az ya da çok etkitediği ötçüde 
az ya da çok bir antam ve ağıriık kazanır.

(...) Bir parti ne zaman tarihset olarak “ zoruntu”  otur? 
“ Zafere”  erişmesinin koşutları ve önüne durulmaz bir



180

şekilde Devlet haline gelişi, hiç olmazsa oluşum halinde 
İse ve daha sonraki gelişmelerin normal olarak tahmin 

ildiğine olanak verdiği zaman zorunlu olur. Peki, bu 
loşuliarda bir partinin normal yollardan yıkılamayacağı- 
I ne zaman söyleyebiliriz? Bu soruya cevap vermek 
in şöyle düşünmemiz gerekir: Bir partinin varolması 
İn şu üç koşulun (yani üç eleman grubunun) bir araya 
Imesl lazımdır:

1. Sıradan, orta düzeyde insanların bu partide toplan
ması; bunlar parti disiplinine uyan, bağlılığını gösteren 
üye çoğunluğudur; fakat bu üyeler yaratıcılık ve örgüt 
kurma yeteneğinden yoksundur. Bunlar olmaksızın par
ti meydana gelemez, fakat partinin varlığı yalnız bunlar
la da gerçekleşemez. Bunları bir merkez etrafında topla
yan, örgütleyen, disipline sokan adamlar bulundukça 
^Ir güç olurlar, faRat bu birleştirici güç olmazsa toz 
|lbl dağılıp yok olurlar. Bu elemanlardan her birinin 
»rleştirici bir güç olabileceğini inkar etmek sözkonusu 
leğildir. Fakat bu elemanlar, böylece olmadıkları nokta
la ve böyle olmaları için koşulların gerçekleşmediği 
durumda ya da böyle olmakla beraber siyasal bakımdan 
ıtkisiz ve sonuç vermeyen, dar bir çevre içinde oldukla-
I tasarlanarak düşünülmektedir.

2. Başlıca birleştirici eleman, Parti üyelerinin ulusal 
ilçüde bir araya gelmesini sağlayan, etken bir güç birli- 
ji meydana getiren, bu elemandır. Onsuz, partinin taba-
II dağılır, sıfıra iner; bu eleman hem büyük bir birleştir- 
ne gücüne hem de yaratıcılığa sahiptir. Bundan, bazı 
>lanaklara, bazı belirtilere dayanarak yeni yollar, yeni 
sylem biçimleri bulmayı anlıyoruz. Şüphesiz, tek başına 
lu eleman da partiyi meydana getiremez. Ordusuz ko
nulan olamayacağı doğrudur.'Yalnız; bir orduyu kur- 
nak, komutanları meydana getirmekten daha kolaydır, 
lundan başka komutanları yok edilen bir ordu yok olur, 
kma, ortada birşey yokken bile, aralarında anlaşmış, 
Mbirliğl etmiş, aynı amaç etrafında birleşmiş komutan- 
ar kısa zamanda bir ordu kurabilirler.

1. Orta, aracı bir eleman. Bunun görevi, birinci ile 
kinci arasında sadece maddî değil fakat düşünce ve 
luygu bakımından da bağıntı kurmaktır. Gerçekte her 
iartinin bu üç elemanı arasında "belirti bir orantı”  var- 
lır ve bu “ belirli orantı”  elde edildiği zaman en yüksek 
lerecede bir etkenlik sağlanmış olur. (...) •

K orpom tif D evletin  
Örgütlenm esi

1. Metin, faşist devlette zümrelerin örgütlenme 
esaslarını belirleyen 1925 yasasından; 2. Metin, 
1927’de çıkan İş Yasası’nın “ korporatif devletin 

örgütlenmesi”  başlıklı giriş bölümünden...

I.

Madde 2. Mevcut yasanın hedefleri bakımından bütün 
ı>plumsal ve ekonomik faaliyetler (meslekler, sanayi, 
Icaret vs.); serbest meslekler, zanaatlar, ve kamu hiz- 
letlerl olarak üç zümre halinde sınıflandıntacaktır; Ta- 
ım zümresi, tarımsal sanayi; sanayi zümresi, ticaret 
e özel mülkiyet. Daha sonra, bu zümrelere içindeki 
eşitli faaliyet sınıfları alt kategorilere aynştınlacak ve 
lu kategoriler de bölümler halinde sınıflandıntacaktır.

Madde 3. Birinci zümreye dahil olan kategoriler belli 
aştı serbest meslekler, zanaatlar ve kamu hizmetlerine 
ekabül edecek biçimde şeklilendirilecektir. Din görevli- 
ıri, emekli kamu görevlileri ve gazeteciler de birinci 
ümreye dahil edileceklerdir.

Madde 4. İkinci zümre, malikâne sahiplerini, çiftçileri 
e yerel koşullara göre kategorilere ayrıştırılmış her 
Ins tanm İşçilerini içerecektir.

Madde 5. Üçüncü zümre, sanayi, ticaret ve özel mülki-

Üstte: Leporini’nin Roma üzerine yürüyüşü simgeleyen 
karikatürü. Altta; Sicilya'da köylülerin faşizme 

kazanılması için yapılan bir gösteride faşistlerin 
propaganda afiş ve pankarttan.

yet olarak üç temel kısma ayrıştırılacaktır. Sanayi ve 
ticari girişimlerde hisse sahibi olanlar, sanayi ve ticaret 
bölümleri içinde yeralacaktır. Gerektiğinde, aşağıda adı 
geçen bölümler farktı kategorilere ayrılacaklardır; giri
şimciler, teknik ve İdari görevliler ve işçiler. İşçi katego
risi, vasıflı ve vasıfsız olmak üzere att bölümlere ayrıla
caktır. Zanaatkârtar, küçük sanayiciler ve küçük tüccar
lar ayrı kategoriler oluşturacaklardır.

Madde 6. Taşrada yurttaşların zümrelere bölünme iş
lemi, Bakanlar Kurulu başkanının teklifi üzerine Kraliyet 
kararı ite gerçekleştirilecektir. Bu karar, İlk iki zümre 
için taşra konseylerinden, üçüncü zümre için ticari mec
lislerden alınacak tavsiyelerden sonra yürürlüğe konu
lacaktır. Bu bölümleme her attı yılda bir yenilenecektir.

2 .

1. Italyan milleti; hedefleri ve yaşamı ortak olan, güç 
ve süreklilik İçinde üstün eylem yeteneğine sahip, tek 
tek bireyler ve birey gruplarından meydana gelen bir 
organizmadır. Bu kendisini tamamen faşist devlet için
de ortaya koyan ahtakf, siyasal ve ekonomik bir birliktir.

2. Entelektüel, teknik ve lıedent bütün biçimleri altın
da emek, toplumsal bir yükümlülüktür. Bu sıfatıyla emek 
devlet tarafından teminat altına alınır. Miin bir bakış

açısından üretim süreci, birleştiricidir; üretim sürecinin 
nihaî amaçları, bireysel refah ve millî gücün gelişmesi 
ile uyum halindedir.

3. Mesleki ve sendikal örgütlenme serbesttir. Ancak, 
temsil ettiği bütün çalışanları ve işçi sınıfını temsil etme, 
onların çıkarlarını diğer meslekî örgütlenmelere ve dev
lete karşı koruma, bu sınıfın bütün üyeleri için bağlayıcı 
niteliği olan toplu iş sözleşmeleri imzalama, yardım top
lama ve kendilerine tebliğ edilen kamu çıkarlarına İlişkin 
işlevleri yerine getirme hakkına yalnızca resmen kabul 
edilmiş ve devletin kontrolüne açık sendikalar sahiptir.

4. Toplu iş sözleşmesinde, muhtelif üretim unsurları
nın dayanışması somut ifadesini, işveren ve işçilerin 
çatışan çıkarlarının uzlaştırılarak daha yüksek üretim 
çıkarlarına tabî kılınmasında bulur.

5. İster mevcut sözleşmeler ve anlaşmaların uygulan
masından doğsun, isterse yeni iş koşullarının belirlen
mesi sırasında ortaya çıkmış olsun; iş mahkemesi, dev
letin iş uyuşmazlıklarını, düzene koymak için kendisi 
aracılığı ile müdahalede bulunduğu bir organıdır.

6. Resmen kabul edilmiş olan mesleki birlikler, işve
ren ve işçiler arasındaki yasal eşitliği teminat altına 
alır, üretimin verimliliğini, iş disiplinini korur ve düzenler.

Korporasyon bir üretim alanının örgütlü birliğini sağ
lar ve bir bütün olarak onun çıkarlarını temsil eder.

Bu tam ve bütünleşmiş temsilden dolayı ve üretimin 
millî karakteri nedeniyle korporasyonlar yasal devlet 
organları olarak kabul edilirler.

Üretim çıkarlarının birliğini temsil eden korporasyon
lar, birlikler tarafından kendilerine bir hakem olarak ka
rar verme yetkisi bırakıldığı her durumda, üretimin koor
dinasyonu ya da iş ilişkileri ile ilgili cebri düzenlemeler 
de bulunmaya yetkilidirler.

7. Korporatif devlet, üretim alanındaki özel girişimi, 
m illî çıkarların daha ileriye götürülmesinde en etkili ve 
yararlı aygıt olarak değerlendirilmektedir.

Milli çıkarların bir İşlevi olarak üretimin özel girişime 
dayalı örgütlenmesi içinde girişimci, üretim sürecinin 
yönlendirilmesi bakımından devlete karşı sorumludur. 
Hak ve yükümlülüklerin karşılıklılığı, üretici güçlerin uyu
mundan doğar. İster teknik bir uzman, ister bir evrak

memuru ya da bir emekçi olsun, her çalışan, sorumlulu
ğu işverene ait olmak üzere ekonomik taahhüdün yerine 
getirilmesinde etkin bir işbirlikçidir.

8. İşverenlerin mesleki birlikleri üretimi artırmak ve 
çalışma koşullarını düzeltmekle ve maliyetleri azaltmak
la yükümlüdürler. Sert>est meslek temsilcileri ve kamu 
kesimi birlikleri; sanatın, edebiyatın ve bilimin çıkarları
nın korunmasında, ulusal üretimin gelişmesi ve yetkin
leştirilmesinde, korporatif devletin ideallerine ulaşılma
sında işbirliği yaparlar.

9. Devlet, ekonomik üretime yalnızca özel girişim ek
sik ya da yetersiz olduğu zaman, devletin siyasi çıkarları 
tehlikede olduğunda müdahale eder. Bu türden bir mü
dahale, teşvik, düzenleme ya da doğrudan yönetim bi
çimlerini alabilir.

10. İş uyuşmazlıklarında, yetkili korporasyon bir uz
laştırma girişiminde tnılununcaya kadar hukukî işlemle
re başlanılmaz.

Toplu sözleşmelerin yorumlanması ya da uygulanma
sına dair bireysel uyuşmazlıklarda, meslek birlikleri, uz
laşmayı etkilemek İçin aracılık yapacak gruplar oluştura
bilirler.

Bu tür uyuşmazlıklarda yetki, kendi mesleki birlikleri 
tarafından tayin edilecek hakemlerin yardımcı olduğu 
sulh hakimlerine aittir. •



M odem  Sosyalizm

Doğu Avrupa’da Faşizm ve Askerî 
Diktatörlükler
Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, İtalya’dan Norveç'e, Türkiye’den Fransa’ya kadar 
emperyalizmin nüfuz alanında bulunan birçok bölgede faşist hareketler görüldü. Kapitalizmin 
serbest rekabet ve girişim aşamasından tekelci kapitalizm aşamasına doğru evrildiği koşullarda 
yalnızca işçi sınıfının ve sosyalist hareketin sindirilmesi değil, egemen güçleri oluşturan 
sınıfsal blok içindeki dengenin tekelci büyük sermaye lehinde değiştirilmesi de gerekiyordu. 
Ancak faşizmin devlet aygıtını ele geçirdiği yerler kapitalizmin ‘anavatanı’ sayılabilecek ülkeler 
değil, kapitalistleşme sürecine nisbeten geç girmiş ülkeler oldu. Uluslararası pazarda rekabetin 
çok daha büyük sermaye birikimlerini gerektirdiği koşullarda, yerel burjuvaziler sınıf 
egemenliklerini geleneksel siyasal kültürün ya da parlamenter demokrasinin getirdiği 
sınırlamalar içinde sürdüremez oldular. Kapitalist merkezin en yakın çevresi sayılabilecek 
ülkeler, iki dünya savaşı arası dönemi ya İtalya, Bulgaristan ve Almanya’da olduğu gibi açıkça 
faşist rejimlerin yönetiminde ya da diğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi askerî 
diktatörlükler altında geçirdiler.

Bu yeni toplumsal ve siyasal durumlar, toplumsal mücadelelerin tabiatını olduğu kadar, 
sosyalist siyasetin taktik ve mücadele biçimlerinde o güne kadar çok tanınmayan ve 
denenmemiş uygulamalara yol açtı. Faşizm ve başka türden yeni burjuva diktatörlük 
biçimlerinin tanınması ve kavranması bakımından bu ülkelerde cereyan eden süreçler Avrupa 
sosyalist ve işçi hareketinin başlıca hammaddesini oluşturdular.

Bulgaristan’da Faşizm
19. yüzyıl boyunca imparatorlukların milliyetçi hareketlerle parçalanması sürecine büyük 
devletler çoğunlukla aynı doğrultuda müdahale etmişler, yeni oluşan devletin başına,
Avrupa’nın küçük aristokratik hanedanların birinden seçilen bir kral tayin etmişlerdi. Aynı 
çözüm, Osmanlı himayesinde bir devlet olma statüsünü, 1878’de Osmanh-Rus savaşını sona 
erdiren Ayastefanos anlaşması ile kazanan Bulgaristan’a da uygulandı. Yeni kurulan devletin 
başına Battenberg Prensi Aleksandr getirildi. Ancak yeni devlete yalnızca bugünkü Bulgaristan’ı 
değil, Makedonya ve Trakya’yı da veren Ayastefanos anlaşması büyük devlet içinde yalnız 
Rusya’nın iradesini yansıtıyordu. Dönemin güçler dengesi perspektifi içinde bunu kabul 
edilmez bulan Büyük Britanya ve Avusturya-Macaristan hükümetleri Rusya’yı Berlin Kongresi’ne 
katılmaya zorladılar ve burada Doğu Rumeli (bugünkü güney Bulgaristan) Bulgaristan’dan 
aynlarak özerk bir bölge ilan edildi, Makedonya ise Osmanlı İmparatorluğu’na iade edildi. 
Ancak Ayastefanos sınırlan, komitalar halinde örgütlenerek Bulgaristan’ın bağımsızlığı için 
çalışmış milliyetçiler için yeniden ulaşılması gereken bir ideal olmayı sürdürdü. 1885’te Doğu 
Rumeli’de çıkan bir ayaklanmadan sonra bu bölge tekrar Bulgaristan’a katıldı ve ertesi yıl, 
daha önce anayasayı askıya almayı denemiş olan Aleksandr von Battenberg askerî bir darbe 
ile devrildi. Yine yabancı devletlerin müdahalesiyle bu kez Ferdinand von Gotha-Coburg 
Bulgaristan Prensi ilan edildi. Bu yönetim değişikliği uluslararası alanda, Rusya ile Bulgaristan 
arasındaki geleneksel ilişkinin zayıfladığı, yeni devletin Avusturya-Macaristan’ın gaynresmi 
himayesine yöneldiği anlamına geliyordu.

Toplumsal Yapı

Bulgaristan’ın bağımsızlığı için savaşmış ve daha sonra da oy verme hakkını mülkiyet 
koşuluna bağlayan 1879 Anayasası ile siyasal iktidarını kurmuş olan milliyetçi hareket 
toplumun son derecede dar bir kesimini temsil ediyordu. Kuşkusuz, gerek bağımsızlık öncesi 
komitacılık faaliyetlerinde, gerek 1885’teki Doğu Rumeli ayaklanmasında köylülerin merkezî 
otoriteye duydukları geleneksel hınçtan destek almıştı. Ancak nüfusun büyük çoğunluğunu 
oluşturan köylüler 20. yüzyılın başına kadar siyasal hayatıı. tamamen dışında kaldılar. Kırda 
egemen olan mülkiyet biçimi orta ve küçük toprak mülkiyetiydi. Törelerin ölüm halinde 
toprağın bütün çocuklar arasında eşit olark bölüştürülmesini öngördüğü Bulgaristan,
Balkanlar’da toprağın köylüler arasında en eşit biçimde dağılmış olduğu bölgeydi. 1878’den 
sonra ülkeyi terkeden Türklerin topraklarının da dağıtılması bu eşitlikçi görünümü daha da 
belirginleştirdi. Ancak tarım son derecede ilkel bir teknolojiyle yapılıyordu, örneğin köylülerin 
ancak yüzde lO’u demir saban kullanıyordu. Diğer yandan 19. yüzyılın ikinci yansı boyunca 
sûren nüfus artışı da, ülkedeki geçim imkâniannı hatın sayılır şekilde zorluyordu. Geleneksel 
olarak Osmanlı ordusunun giyimi Bulgar dokumacılar tarafından temin edilirdi; devlet statüsü 
kazanıldıktan sonra. Batı ürünleri ile rekabet edebilmesi olanaksız olan bu sektör tamamen 
çöktü. Örneğin Stara Sagora bölgesinde kurtuluş hareketinden önce 600 olan atölye sayısı 
daha sonra 263’e, Samokov’da 456 ’dan 58’e düşmüştü.

Bütün bunlar, modem bir devletin inşa edilmesini mümkün kılacak kaynaklann son derecede 
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Tsankov'un faşist darbesine karşı başlatılan 
ayaklanmanın yenilgisinin ardından, hapisanelere 
geçmişte de pek yabancı olmayan Bulgar devrimcileri 
için kitlesel tutuklamalarla dolu yeni bir dönem 
açılmıştı. 16 Nisan 1925'te Sofya'daki kiliseye bomba 
atılması provokasyonunun ardından Komünist Partisi'ne 
karşı çok şiddetli bir saldın başlatıldı. Üç ay içinde 
Sofya'da 10 bin 459, Filibe'de 13 bin 305 insan 
tutuklandı. Kısa süre içinde 159 kişi idam edildi. 
Yüzlerce insan sorgusuz sualsiz kurşuna dizildi. 
Tutuklular gece at ahırlarının hücrelerine sokuluyor 
işkenceden geçirildikten sonra subaylar tarafından iple 
boğularak öldürülüyor bu işler genellikle askeri 
kışlalarda yapılıyordu. Bütün faşist diktatörlük dönemi 
boyunca kayda geçenlerin toplamı itibarıyla 33.882 
kişi faşizme karşı eylemlerin ötürü hapse atıldılar. 
Hapisanedeki hayat resimde görülebileceği gibi, hiç 
de kolay değildi ve daha çok öc alma düşüncesi 
üzerine dayandırılmıştı. Ancak, hapisanelerde 
karşılaştıkları zulme, maddi ve manevi hayatlarını 
yeniden üretme imkanlarının her zaman asgarinin 
altında olmdsına rağmen kollektif dayanışma ile 
Bulgar devrimcileri kendilerini cezaevlerinde yeniden 
eğitmeyi başardılar, faşizm yenildikten sonra 
Bulgaristan Komünist Partisi'n/n 5. Kongresinde 
okunan rapora göre 973 temsilciden 491'i siyasal 
hükümlüler arasından geliyordu. Siyasal hükümlülerden 
bir bölümü cezaevlerinden kaçarak, dağlarda kurulan 
partizan müfrezelerine katılmayı başardılar. Komitacılık 
geleneği, Osmanlı egemenliğinden bağımsızlığını 
kazanmak için mücadele eden Bulgar ulusal kurtuluş 
hareketinin mirasından devralınmış bir mücadele 
biçimiydi. Bulgar anti-faşist hareketinin her iki kanadı 
da. Çiftçi Partisi de komünistler de faşizme karşı 
direniş mücadelesi sırasında bu geleneksel mücadele 
yöntemine başvurmaktan kaçınmamışlardı. Bulgar 
devriminin birçok önderi, bu partizan mücadeleleri 
içinde sivrilen insanlardı.
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kit olduğu anlamına geliyordu. 1879 ile 1911 arasında köylüler gelirlerinin ortalama yüzde lî 
ila 20 kadarını vergi olarak ödüyorlardı. Toprağın veriminin hayatın yeniden ûrelilmesine 
ancak yettiği koşullarda köylüler için çok ağır bir yük olan bu vergi, inşa sürecindeki bir 
devletin giderlerini karşılayabilmekten uzaktı. Diğer yandan, sanayi yatırımlarını mümkün 
kılacak bir sermaye birikimi de yoktu. Çoğunlukla Rusya ya da diğer Balkan ülkelerinde 
eğitilmiş olsalar da, esin kaynakları Londra, Viyana ve Paris gibi başkentler olan burjuva ve 
bürokratların başvurabileceği yegâne kaynak yabancı sermayeydi. Kısa zamanda. 1878’de nüfusı 
12 bin olan Sofya’da, özellikle Louvre, Tuileries gibi örneklerden esinlenmiş anıtsal yapılara 
yönelen büyük bir inşaat hamlesi başladı. Bir Belçika şirketi, Sofya’nın elektrikli tramvay 
şebekesini kurdu. Diğer yandan, ülke çapında da, dönemin eğilimlerine uygun olarak, yüzyıl 
sonuna kadar Bulgaristan’da 1.129 km. demiryolu döşendi. Ancak bu tür yatırımların 
sonucunda, aynı dönemde Bulgaristan’ın dış borcu 250 milyon frank’a ulaşmıştı. Ticaret haddi 
de Bulgaristan’ın yabancı sermayeye bağımlılığını arttırıyordu; Bulgaristan’ın ihracatı, ithalatının 
yüzde 28 ’i kadardı. Ancak bütün bu yabancı yatırımlara ve dış kaynaklara karşın Bulgaristan, 
kapitalist ilişkilerin çok az nüfuz etmiş olduğu bir tarım ülkesi olarak kaldı. Bunun çarpıcı 
bir belirtisi I. Dünya Savaşı’nın sonunda İtilaf Devletleri’nin Bulgaristan’la imzaladığı Neuilly 
Barışı’nda görülecekti. Sözkonusu belge Bulgaristan’ın ödemekle yükümlü olduğu 450 milyon 
dolara ek olarak aynî bir savaş tazminatı yükümlülüğü getiriyordu: “13 bin 500 inek, 125 
boğa, 12 bin 500 at ve 2 bin 500 katır”.

İlk Siyasal Oluşumlar

1878’den sonra ortaya siyasal ortama M uhafazakâr  ve Liberal diye adlandırılan iki parti 
egemen oldu. Başlangıçta sınıfsal tabanları bakımından da çok ayrışmamış olan bu iki parti, 
daha çok, dış kaynakların nereye tahsis edileceğine karar veriyor olmanın sağlayacağı 
avantajlardan yararlanmak için yanşan birer patronaj ağı niteliğindeydi. 1886'da Aleksandr vor 
Battenberg’in devrilmesinden sonra, Stefan Stambolov’un dokuz yıl süren başbakanlık dönemi 
sırasında sözkonusu partiler parçalandı ve ciddi bir tabanı ve gücü olmayan dokuz partiye 
bölündü. Bu ortam. Prens Ferdinand’ın 1894’te Stambolov’u önce görevden ahp sonra 
öldürtmesine imkân veren koşulları yarattı. Ferdinand’ın darbesini izleyen günlerde kurduğu 
yönetim, ilk kez himayeci gümrük politikalan uygulamaya, yerel sanayii teşvik etmeye başlad; 
Ancak bu teşvikleri finanse edebilmek için köylülüğün daha da ağır bir biçimde 
vergilendirilmesi gerekiyordu. Bu ise 1899'da geniş çaplı köylü ayaklanmalarına yol açtı.

Bulgaristan Çiftçi Birliği

Ferdinand yönetiminin taciz ettiği yegâne kesim sınıf köylülük değildi. Onun yönetimi 
sırasında yabancı yatırımlann ve özellikle devletin çevresinde faaliyetleri giderek çeşitlenen 
küçük burjuva nüfus -gazeteciler, yazarlar, küçük devlet memurlan, öğretmenler, doktorlar, vb 
siyasal hayattan giderek dışlandılar. Özellikle 6 bin kişilik nüfuslanyla kırda görev yapan 
öğretmenler, hem konumları itibariyle, hem eğitimleri sırasında edinmiş oldukları radikal bakı 
açılanndan ötürü, 1899’daki köylü ayaklanmalarından etkilenmeye özellikle yatkındılar. 1899 
sonunda öğretmenlerin çoğunluğunu oluşturduğu 800 delege biraraya gelerek Bulgaristan Çiftçi
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Birliği’ni kurdular. Bu ilk toplantı, köylüğün eğitilmesi, ucuz kredi temin edilmesi, vergi 
reformu gibi taleplerin tartışılmasmın ötesine geçilemedi. Birlik ancak 1901 yılında Bulgaristan 
Ulusal Çiftçi Birliği adı altmda bir siyasal partiye dönüşme ve seçimlere katılma kararını aldı. 
Ancak bu noktada bile, disiplinli ve türdeş bir partiden çok gevşek bir koalisyonu andırıyordu. 
Buna rağmen ilk kez köylülüğün talepleri ve ideolojisinin siyasal bir düzlemde dile 
getirilmesi, toplumda geniş bir hareketlilik yarattı. Ancak 19Ö6’da parti yönetimine Aleksandr 
Stambuliskiy’nin geçmesi, dağınık talepleri ortak bir programda birleştirerek Çiftçi Birliği'ne 
daha net bir siyasal perspektif kazandırdı. Hükümet tarafından yapılan yaygın yolsuzluklara 
karşın, 1908 seçimlerinde Çiftçi Birliği 100 bin oy alarak büyük bir başarı kazandı.

Bulgaristan'ı kooperatifçi ilkelere göre örgütlenmiş “örnek bir tarım devleti ne dönüştürmeyi 
hedefleyen Çiftçi Birliği yalnızca Bulgaristan'a özgü bir oluşum da değildi. Hırvatistan’da ve 
Romanya’da da 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Köylü Partileri benzer porgramlar benimsediler.
Hatta 1920’lerde Bulgaristan'da Çiftçi Birliği iktidardayken, merkezi Prag’da bulunan Uluslararası 
Tanm Bürosu. B oherildenn  "kızıl", gericilerin “beyaz” enternasyonallerine karşı, bir Yeşil 
Enlenıas}'onal"in kurulmasına önayak olduysa da, sözkonusu örgüt hiçbir zaman çok etkili 
olamadı.

Sosyalist Hareketin Gelişimi

Bulgaristan’da sosyalist düşüncenin kavranması ve yayılmasında ilk söz edilmesi gereken isim 
Dimitrov Blagoev'dir (1856-1924). Yüksek öğrenim için Rusya’ya giden Blagoev (1883-84) Rus 
devrimci hareketine katılmış ve bu ülkedeki ilk sosyal demokrat gruplardan birinin kurucuları 
arasında yer almıştı (D.Blagoev grubu-1883). Grubun 1885’te yeraltında yayımladığı Rahoçiy 
(İşçi) gazetesinden Lenin daha sonra “Rusya’daki ilk sosyal demokrat gazete” olarak söz 
etmiştir. 1885 başında Çarlık polisi tarafından sınırdışı edilerek Bulgaristan’a dönen Blagoev, 
sosyalist düşüncelerin propagandasını etkili biçimde gerçekleştirdi. 1891 başlarında Blagoev 
önderliğinde bir Marksist akım ortaya çıkmış, Marx ve Engels’in çalışmaları çevrilerek, daha 
geniş çevrelerde tartışılmaya başlanmıştı. Blagoev ve aym düşünceyi paylaşan arkadaşlarının 
girişimiyle 20 Temmuz (2 Ağustos) 1891’de yapılan Buzluca toplantısı, Bulgaristan Sosyal 
Demokrat Fartisi'nin (BSDP) kuruluş kongresi oldu. Kongre, Blagoev ve Nikola Gabrovski’nin 
hazırladığı program ve tüzüğü kabul etti. Program kapitalist toplumun, sınıf çelişkilerinin ve 
yeni bir toplumsal düzene varacak gelişme süreçlerinin Marksist analizini yapıyordu. Taşıdığı 
kimi popülist ve Lassallecı etkilere rağmen bu program özünde Bulgar sosyalist hareketinin 
ileriye doğru gelişiminde önemli bir adımdı. Buzluca Kongresi ile biriikte Bulgar sosaylist 
hareketinde Blagoev’in başını çektiği devrimci akımla, Yanko Sakuzov’un başını çektiği 
reformist akım arasındaki çekişme de büyüdü. Blagoev ve yandaşlan BSDP’nin örgütlenmesine 
yönelirken, Sakuzov ve taraftarları bu örgütlenmeye karşı çıkarak, sosyalistler siyasal mücadele

Ressam Stoyan Venev tarafından yapılan, Eylül 1923 
Ayaklanması'nı anlatan tablo. 23 Eylül 1923'de 

başlayan ve dünyanın ilk anti-faşist ayaklanması 
olarak nitelendirilen bu ayaklanmanın önderlerinden 

biri de Rahip Andrei'ydi (ortada). BKP Merkez 
Komitesi tarafından yayınlanan kararda, ayaklanmanın 

hedefi: "hükümeti gaspetmiş olan Alexander Zankov'u 
ve hükümetini yıkmak ve Bulraristan'da bir işçi Köylü 

hükümeti kurmak" olarak tjelirtiliyordu. Aslında, 14 
Eylül'de Stara Sagora çevresinde başlayan ayaklanma, 

önceleri küçük çaplı başarılar elde etse de 
birbirlerinden kopuk olmalan nedeniyle kısa sürede 

dağılmıştı. Polis 23 Eylül'den önce. Devrim 
Komitesi’nin birçok üyesini tutuklamayı başarmıştı. 

Ancak Dimitrov ve Kolarov kaçarak, 22 Eylül'ü 23 
Eylül'e bağlayan gece Vırşest'in ele geçirilişine 

katıldılar. Bu arada Çirpan, Kasanlak, Plovdiv, Sofya 
ve Raslog çevresinde binlerce insanın katıldığı Vraza 

bölgesi de harekete geçti. Dimitrov ve Kolarov 
Virşenst'ten, ayaklanmanın merkezi durumunda olan 

Ferdinand'a (günümüzde Mihailovgrad) geçtiler. Burası 
silah zoruyla ele geçirildi. Mücadele bu bölgelerden, 

faşist iktidann odaklandığı Kneşa, Oryahovo, Byala 
Slatina, Berkoviza ve Lom gibi diğer yerleşim 

merkezlere doğru kaydı. Fakat ilk yenilgi, 26 Eylül'de 
hükümete bağlı kuvvetlerin, Lom'da başlattıktan büyük 

saldırılar sonucu alındı. Bu arada diğer isyancı 
birlikler tarafından, demiryollarının önemli merkezi olan 

Boitşinovzi ele geçirilmiş, böylece Batı Bulgaristan'ın 
büyük bir kısmı isyancıların eline geçmişti. Fakat, 

ayaklanmanın gücü ve boyuttan tüm Bulgaristan'ı ele 
geçirmeye yeterli değildi. 28-29 Eylül günleri 

ayaklanma başarısızlığa uğradı ve birçok köy yerle bir 
edildi. Sorgusuz sualsiz birçok insan, bunlara sadece 

isyancılara sempati duyanlar da dahil olmak üzere, 
katledildi. Hapisaneler devrimcilerle doldu taştı. Bu 

arada birçok isyancı kaçmayı başardı, bunların 
arasında Dimitrov ve Kolarov da vardı.

Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren ağır vergiler, ilkel 
tarım tekniği, düşük verim, yoksul orta köylülerin 
durumunu giderek daha da kötüleştirdi. Topraksız 
köylülerin bir bölümü yahaşmalık ve yarıcılık yaparken,, 
bir bölümü de kentlere göç ederek iş arıyordu. 
Zanaatçılar ise 1878 Berlin Antlaşmasına göre, ülkeye 
gümrüksüz mal ithali olanağı doğduğundan çoğunlukla 
iflas etmişlerdi. Çareyi fabrikalarda ücretli işçiler 
olarak çalışmakta buldular. Devlet koruması altında 
sanayi tesislerinin, demiryolu ve karayolu ağının 
kurulması ve devlet kredi sisteminin temellerinin 
atılması, toplumun sınıfsal yapısındaki ayrılıktan 
derinleştirdi. Hızlı kapitalist gelişme sonucu, 1887'de 
Bulgaristan'da yaklaşık 36 büyük sanayi işletmesi 
ortaya çıktı. Bunlann çoğunluğu tekstil fabrikalarıydı. 
Gabrovo ve Sliven tekstil sanayiin merkezleri 
durumuna geldi. 1890 yılında ücretli işçi sayısı 276 
bine ulaşmıştı. Çalışma koşuilannın ağırlığı işçileri 
önceleri bireysel, giderek ortak eylemlere itti. Bu ilk 
direniş ve eylemler, işçi sınıfının mesleki 
örgütlenmesini hızlandırdı.. 1383'de matbaa işçileri 
örgütlendi. 1880'ler boyunca bir dizi grev yapıldı. 
Sosyalist düşünceler işçiler arasında yayılmaya 
başladı. Rusya'dan dönen Blagoev’in ısrarlı çabalan 
sonucu, Bulgaristan işçi hareketinin gelişiminde bir 
dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme oldu. 19. 
yüzyıl boyunca Bulgar aydınlan arasında yaygın olan 
ütopik ve anarşist eğilimler Blagoev'in etkisiyle 
Marksizme yöneldi. İşçi hareketinin merkezi bir örgüte 
olan ihtiyacı Ağustos 1891'de Buzluca'da yapılan bir 
toplantı sonucu Bulgaristan Sosyal Demokrat 
Partisi’n/n kurulmasıyla sonuçlandı. K. Bouyukliev ile 
P. Petrov’un tablosu Buzluca toplantısında Blagoev'in 
kurucu üyelere hitaben yaptığı konuşmayı 
görüntülüyor.
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ve işçilerin siyasal örgütlenmesi işine girişmeden önce uzunca süre propaganda yapılması ve 
önce sendikal örgütlerin kurulup, ekonomik mücadeleler yoluyla işçilerin siyasal bilince 
ulaştırılması görüşündeydiler. BSDP’nin II. Kongresi’nde (1892) iki akım birbirine tam 
anlamıyla cephe almıştı. Parti örgütlenmesine muhalif olanlar ayrılarak Bulgaristan Sosyal 
D em okrat Birliği’ni kurdular. 1893’te yapılan olağanüstü III. Kongre’de Nikola Gabrovski’nin II. 
Entem asyonal’in Zürih Kongresi’ne  katılması kararlaştırıldı. Aynı yıl BSDP ilk kez parlamento 
seçimlerine katıldı. Bu arada parti örgütlenmesine karşı çıkarak kendi anlayışları doğrultusund 
faaliyet gösteren Biriife’çilerin başarısızlığı görülünce, iki akımın tekrar bir partide birleşmesi 
gündeme geldi. BSDP’nin Marksist görüşleri temelinde gerçekleşen birleşme ile Bulgaristan 
Sosyal D em okrat İşçi Partisi (BSDİP) kuruldu (1894). Birleşme 1894-1903 arasında iki akımın 
Parti içerisindeki sürekli çekişmesini getirdiği. D.Blagoev, Gavril Giorgiev ve Georgi Kirkov’un 
öncülük ettiği Marksistier (dar sosyalistler) Parti’nin Marksist programı, sınıfsal konumu, 
proletarya partisi kimliği konusunda taviz vermiyor, parti disiplini ve üyeliği konusunda titiz 
taleplerde bulunuyorlardı. Sakuzov’un başını çektiği reformistler (geniş sosyalistler) ise ülkede 
siyasal reformlann “üretken tabakalar”ın (köylüler, zanaatkarlar, sanayiciler ve proletarya) “ort:
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davası” olarak görülmesi gerektiğinde ısrar ediyorlardı. 6 Temmuz 1903’te toplanan ve sadece 
devrimci sol-kanat Parti örgütlerinden delegelerin katıldığı X. Parti Kongresi bölünmeyi açıkça 
ilan etti, yeni bir partinin kuruluşunu açıkladı: BSDİP (sol-kanat sosyalistler).

Parti’nin 1903’teki bölünmeden 1919’da Komünist E nternasyonale girmesine (aynı yıl Komünist 
Partisi adını aldı) kadar uzanan “dar sosyalist” dönemin ana özelliklerini, Dimitrov şu sözlerle 
betimliyor: “Marksizme, proleter sosyalizmi ve enternasyonalizmine derin bağlılığı, burjuvaziye 
ve onun reformist temsilcilerine karşı tavizsiz bir sınıfsal tavır, işçi sınıfının gücü ve 
geleceğine duyulan sarsılmaz inanç, bilinçli, demir bir disiplin oldu... Parti kuruluşu, 
örgütlenmesi ve disiplini açısından Leninist parti öğretisine yaklaşmasına rağmen, partinin 
devrimde ve iktidar mücadelesinde işçi sınıfının militan öncüsü olması konusunda dar 
sosyalizm, Leninist bir tavır almıyordu. Dar sosyalizm devrimci Marksist bir akımdı ama 
Bolşevikliğin Bulgaristan’a özgü türü değildi. Onun olumlu Marksist gelenekleri, nitelikleri ve 
deneyleri Bolşevik potasında eritilmeliydi”. 1917 Ekim Devrimi’ni izleyen yıllarda Bulgar 
Markistleri, Leninist fikirleri giderek daha güçlü benimsediler. Bulgar Komünist Partisi 
tarafından düzenlenen ve yönetilen 1923 anti-faşist halk ayaklanması Parti’nin dar 
sosyalizmden Bolşevikliğe gelişiminde dönüm noktası oldu.

İşçi sınıhnm sendikal mücadelesi de 20. yüzyılın başlanndan itibaren bir gelişme gösterdi. 
1897’de 14 olan grev sayısı 1902’de 35’e çıkmış, maden, inşaat, liman-ulaştırma, şeker, tekstil, 
tütün işçileri başta olmak üzere ülkede grevler süreklilik kazanmaya başlamıştı. 1908-1912  
arasında 689 grev yapıldı. 1904-1911 arasında fabrika sayısı 166’dan 345’e çıkmış, işçi sınıh 
1912’de sayı olarak 480 bine ulaşmıştı (tarım işçileri dışında 350 bin). BSDİP XI. Kongresi 
(1904) sendikal hareketi merkezî bir örgütlenmede birleştirme. Genel İşçi Sendikası'm  kurma 
kararı aldı. 1905’te Georgi Dimitrov GİS Sekreteri oldu. (1902 ’de BSDİP’e üye olan Dimitrov, 
1909’da MK üyeliğine seçildi.) Dimitrov ve Georgi Kirkov’un öncülüğünde 1906’da Pernik 
devlet madenlerinde gerçekleştirilen grev tüm ülke çapında bir olaya dönüştü. Ücret artışı.

Dimitrov: Komintem 
Genel Sekreteri

Georgiy Dimitrov 18 Haziran 1882'de Bulgaristan’da 
Kovaçevtsiy i(öyünde doğdu. Yoksul bir ailenin beş ço
cuğundan biri olan genç Dlmltrov, 12 yaşında okulu 
bırakarak basımevi İşçisi olarak hayata atıldı ve Sofya’
ya yerleşti. 18 yaşında iken Sofya Basımevi İşçileri Blril- 
ğ/’nin sekreteri oldu. 1902’de Bulgaristan Sosyal De
mokrat Partlsl’ne girdi. İki yıl sonra, bu partinin ikiye 
ayrılmasıyla kurulan ve 1919’da/Comün/stPart/s/'ne dö
nüşecek olan Sosyal Demokrat İşçi Partlsl’ne katıldı. 
1913’de bu partinin listesinden milletvekili seçildi ve 
1915’de savaş aleyhtarı propagandadan ötürü bir buçuk 
yıl hapse mahkûm oldu. 1923’deki sağcı hükümet dar
besinden sonra Komünist Partisi'nin başlattığı ayaklan
manın başarısızlığa uğraması üzerine ülkesini terkede- 
rek Viyana ve Berlin'e geçti ve Komintern'in önce Bal
kan, sonra Batı Avrupa bürolarının yöneticiliğini yaptı. 
Bu sonuncu görevi yürütürken, 1933’de Almanya parla
mento binasında (Reichstag’ta) çıkan yangını düzenle
yenlerden biri olmakla suçlanarak tutuklandı. Nazilerin 
sosyalistlere karşı girişecekleri baskı uygulamalarının 
başlangıcını oluşturan bu düzmece davada Dimitrov, 
yürekli tutumu, Nazi lideri Goering’i gülünç durumuna 
düşüren sözleri ve parlak savunması ile dünya kamu 
oyunun dikkatini çekti ve beraat etti. Daha sonra Mos
kova'ya geçen Dlmltrov, 193S'de Komintern'in genel 
sekreteri oldu ve bu görevi 1943'e kadar sürdürdü. Nazi
lerin yenilgisinden sonra Dlmltrov 1945’de ülkesine dön
dü ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 
ilk başbakanı oldu.

Devrimci bir eylem ve fik ir adamı olarak Dimitrov'un 
gelişimi, Avrupa'nın sosyal ve siyasal hayatında 1914- 
1945 arasında gözlenen çalkantılarla birlikte ve bunlara 
komünist hareketin yön verebilmesi çabaları içinde oluş
muştur. Bulgaristan’ın 1912’de Balkan Harbi'ne, 1914 
sonrasında I. Dünya Savaşı'na katılmasına karşı çıkan 
sosyalistlerin içinde Dimitrov da yer alır ve emperyalist 
harbi şiddette yeren genç bir parlamenter olarak tema
yüz eder. 1919-1923’ ler Bulgar komünistleri için, hem

kendilerine rakip, hem de potansiyel bir müttefik olan 
Stambulski'nin Çiftçi Birliğ i ile ilişkilerin gündemde 
olduğu bir dönemdir. Köylü kökenli bir küçük burjuva 
radikalizmi ile işçi sınıfı hareketi arasında uyumlu bir 
ittifak kurulamaması, hakim sınıfların bu iki siyasal ha
reketi kısa aralıklarla ayrı ayrı ezmesi sonucunu verecek 
ve 1923 komünist ayaklanmasını izleyen faşist terör, 
parti ayrımı gözetmeden tüm demokrat ve sosyalist un
surları acımasızca ezecektir.

Dimitrov'un bu dönemde “ birleşik anti-faşist cephe”  
teması üzerine yazdıkları, 1923’de Çiftçi Birilğ l hüküme
tinin bir darbeyle devrilip Stambulski’nin öldürülme
sinden sonra kaleme alındığı için gecikmiş bir birlik 
çağrısı olarak görülebilir. Ancak, bu metinler, 10 yıl 
sonra Almanya’da çok daha vahim bir biçimde tekrarla
nacak bir senaryoya karşı bir ön-uyarı olarak da değer
lendirilebilir.

Eylül 1923’den sonra Dlmltrov, bir Komintem  görevli
si olarak, Avrupa'daki komünist partilerin stratejileri ile 
ilgilidir. Bu yıllar, “ anti-faşist cephe”  temasının arka 
plana atılıp, işçi sınıfının desteğini kazanmak için komü
nist ve sosyal demokrat partiler arasında şiddetli bir 
mücadelenin sürdürüldüğü yıllardır. Bulgaristan'da fa
şizmin acı deneyimini bizzat yaşamış olan Dimitrov'un 
sonraki yıllarda “ dar görüşlü”  olarak eleştirilecek olan 
bu çizgiye uyduğu; ancak bunun oluşmasına aktif bir 
katkı yapmadığı söylenebilir.

Hitler'in büyük ölçüde sosyal demokrat-komünist par
tiler arasındaki çelişkiden yararlanarak iktidara gelmesi
ni Komintern'in sorumlusu olarak yakından izleyen ve 
Reichstag yangını dolayısıyla doğrudan doğruya yaşa
yan Dlmltrov, Komintern'in “ birleşik anti-faşist cephe”  
platformuna kaymasında herhalde önemli bir rol oyna
mıştır. Ağustos 1935'de Komintern’in VII. Kongresi için 
Dimitrov’un hazırladığı rapor, anti-faşist bir halk cephe
si stratejisinin dayanaklarını dikkatle inşa eden ve faşiz
min analizini yapan çok önemli bir siyasal metindir.

Ne var ki, bu yıllarda Stalin’in etkisi ile Komintem, 
her ülkedeki işçi hareketinin günlük sorunlarını dahi 
Sovyet devletinin çıkarları ile uyum ölçütüne göre çözen 
bir çizgiye kaymıştır. Bu nedenle 1939’da imzalanan

Sovyet-Aiman paktını izleyen aylarda, Nazi ordularının 
işgaline veya tehdidine uğrayan ülkelerin komünist par
tileri büyük bunalımlarla karşılaştılar.

Dimitrov, Komintem  genel sekreteri sıfatıyla 1939’da 
yazdığı bir yazıda, henüz Sovyetler’e sıçramamış olan 
ve sıçramayacağı umulan il. Dünya Savaşı'nı, 1914-1918 
savaşı gibi haksız ve emperyalist bir savaş olarak nite
lendirecek ve işçi sınıflarını Nazi saldırısına karşı ülkele
rini savunmaya değil, barış için mücadeleye çağıracak
tır. Bu tavır, Almanya’nın Sovyetler’e saldırması ile bir 
kere daha değişecek ve devletler-arası bir anti-faşist 
ittifaka dönüşecektir.

SSCB ile kapitalist demokrasiler arasında gerçekle
şen ittifakı zedeleyebileceği kaygısı sonucu Komintern’
in 1943’deki lağvını izleyen dönemde Bulgaristan’daki 
direnme hareketini ve Nazi yenilgisinden sonra iktidara 
geçen Vatan Cephesi'ni örgütleyen Dlmltrov, 22 yıllık 
bir aradan sonra 1945'de ülkesine döndüğünde sadece 
Bulgaristan'da iktidar partisi oian güçlü ve örgütlü bir 
komünist partisinin lideri olarak değil, uluslararası ko
münist hareketin de en prestijli sözcü ve liderlerinden 
biri olarak karşılanıyordu.

Devrimci bir siyasal lider olarak yazdıkları ve eylemle
riyle Dimitrov'un, öncü bir işçi partisinin iradi müdaha
lelerle toplumu ve dünyayı değiştirebileceği yargısın
dan hareketle, bu “ iradi müdahalenin”  kuramsal anali
zini yapan ve bu analizi eylemle birleştirmeye çalışan 
bir kişi olduğu söylenebilir. Bu özellikleriyle Lenin gele
neğinin izleyicisidir; ancak, bir yazar olarak Dimitrov 
esas olarak siyasal metinler kaleme almış; Lenin'in çok 
yönlü, kuramcı boyutuna öykünmemiştir.

Dimitrov’un Komintem  genel sekreteri olarak ün yap
tığı yıllar, Komintern’e Sovyet Komünist ^srt/s/'nin ve 
Stalin’ in hakim olduğu yıllardır. Bu nedenle Dimitrov'un 
faşizm üzerine yazdıklarının tümünü onun şahsi ürünü 
olarak görmek imkânsızdır. Nitekim, 1923, 1927, 1935, 
1939 ve 1941'de Dimitrov'un anti-faşist mücadelenin 
stratejisi ve taktikleri (ve hatta gereği) konusunda gös
terdiği tavır değişiklikleri, kısmen nesnel koşullardaki 
değişmelerin zorlamasından, kısmen de Komintern'in 
ve SBKP’nin yalpalamalarından kaynaklansa gerektir.
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raşızm

1933’de 27 Şubat gecesi, Alman Parlamento binası 
(Reichstag) yal(ildı ve hemen ertesi gün gazetelerde 

"resmî kaynaklardan”  alınan bilgiye göre, Reichstag'ı 
komünistlerin yaktığı iddia ediliyordu. Bu gerekçeye 
göre, binanın yakıldığı sırada Berlin-Münih treninde 
olan Dimitrov, Alman Komünist Partisi Parlamento 

grubu başkanı Ernst Togler, Ernst Thaelmann, Bulgar 
komünistlerden Blagoy Popov ve Vasi! Tanev ve 

yangını bizzat gerçekleştirdiği iddia edilen Marinus 
Van der Lubbe tutuklandı. Hazırlanan 255 sayfalık 
iddianameyi Dimitrov "görülmedik bir sahtekârlık" 

olarak nitelendirdi ve daha sonra mahkeme sırasında, 
hütûn iddialan tek tek çürüttü. 21 Eylül 1933’de 

başlayan dava. Nasyonal Sosyalistlerin hazırladıktan 
senaryonun bozguna uğraması ve Dimitrov’un büyük 

başarısıyla son buldu. Mahkemedeki en ilginç 
olaylardan biri de, Prusya Başbakanı ve Reicstag 

Başkanı Hermann Göring’in tanık olarak mahkemede 
bulunmasıydı. Göring’in, Dimitrov karşısında sinirlerine 

hakim olamaması, hazırlanan senaryonun işleyemez 
hale gelmesine ve Alman Propaganda Bakanı 

Goebbels’in de Dimitrov’un konuşmasından sonra 
daha fazla dayanamayıp, yangının, sadece Komünist 

Partisini değil Sosyal Demokrat ve diğer muhalefet 
partilerine karşı saldırıyı yoğunlaştırmak için 

çıkartıldığını kabul etmesine neden oldu. Duruşmalar 
devam ettiği sürece, tüm dünyada Dimitrov’u 

destekleyen kitle gösterileri gerçekleşti. 23 Aralık günü 
sona eren Mahkeme kararlarına göre, Popov, Tanev 

te Dimitrov beraat etti, Van Der Lubbe ölüm 
cezasına çarptırıldı.

Ancak bu, Dimitrov'un faşizmin tahlili konusunda önemli 
katkılar yapmasına engel olmamıştır. Hatta Komintern 
platformunun oluşmasına, belli konjonktürlerde, Dimit
rov’un etkili olduğu da mulıakkaktır. Ve bu katkıların, 
Bulgaristan’ın özel koşulları nedeniyle 1923’den beri 
Dimitrov tarafından işlenmiş bulunan “ anti-faşist birle
şik cepiıe”  doğrultusunda olduğu talimin edilebilir.

Bir siyasal ve sosyal olgu olarak faşizmin tatıiiiine 
Dimitrov’un bazı yenilikler getirdiği söylenmelidir. Fa
şizmi, “ proletarya ve burjuvazinin dışında yer alan 
sınıflar-üste bir iktidar biçimi’ ’ olarak gören AvusturyalI 
Marksist Otto Bauer’e ve “ devlet mekanizmasına el ko
yan bir küçük burjuva iıareketi’ ’ olarak değerlendiren 
İngiliz sosyalisti Brailsford’a karşı Dimitrov, Komintem’in 
VII. Kongresi’nde faşizmi şu ifadelerle nitelendiriyor: 
“ Faşizm doğrudan mail sermayenin iktidarıdır. İşçi sını
fına, köylülüğün ve aydınların devrimci kesimlerine kar
şı terörcü baskının örgütlenmesidir. Dış siyasette fa
şizm, diğer lıaiklara karşı bayağı bir nefreti aşılayan 
şovenizmin en kaba biçimidir.’ ’ Ve bu sonuncu özelli
ğin, faşizmi savaşa yönlendireceğini vurguluyor. Siya
sal düzeyde bugün de geniş bir kabul gören bu tahlilde, 
faşizmin kitle tabanını açıklayan ideolojik ve sosyolojik 
boyutun eksik olduğu söylenebilir. Faşizmin bu boyutu 
üzerinde daha sonra yapılan tahliller, Dimitrov’un temel 
değerlendirmesini çürütecek değil, tamamlayacak doğ
rultuda gelişmiştir.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin milli kahramanı olan 
Georgi Dimitrov, ülkesinde güçlü bir komünist partisi
nin oluşmasında ve iktidara gelmesinde belirleyici roller 
oynamıştır. 1920’ii yıllann acı deneyimlerinden gerekli 
dersleri çıkaran DImItrov, yirmi yıl sonra Komünist Par- 
t/s/'nin aynı hataları tekrarlamaması için çaba sarfetmiş- 
tir. Sovyetler Birliği’nin desteği sayesinde 1920’ li yıllara 
göre çok daha elverişli koşullarda bulunulmasına rağ
men sekterlikten itina ile kaçınılmasını vurgulamış; 
Bulgaristan’ın özel koşullannı dikkate alan, özellikle köy
lü sınıfına ve bu sınıf içinde derin kökeni olan Çiftçi 
Birliği'ne karşı "ittifakçı’ ’ bir tavır izlenmesini sağlamış 
ve böylece ülkesinde devrimci dönüşümlerin büyük sar
sıntılar yaratmadan gerçekleşmesine katkıda bulunmuş
tur.

KORKUT BORATAV

DER RICHTER

ER GERICHTETE
sekiz saatlik işgünü ve örgütlenme özgürlüğü talep eden grevcilere karşı polis ve ordu 
birlikleri gönderildi. İlk Rus Devrimi’nin de (1905-1907) büyük ölçüde etkilediği işçi hareketi, 
kısa sürede ve yaygın biçimde politikleşti.

Makedonya Sorunu

Berlin Kongresi tarafından tayin edilen smırlann kalıcı olduğuna, yalnızca Balkan ülkeleri 
milliyetçi politikacılan değil, büyük devletler de inanmıyordu. Özellikle Osmanlılara bırakılan 
Makedonya, son derecede karmaşık etnik toplumsal yapısıyla, bölgedeki toplumsal ve siyasal 
çelişkilere ek bir boyut katıyordu. O dönemde yapılan istatistiklere göre bölgede hiç değilse 
sekiz ayn etnik grup yaşıyordu: Türk, Bulgar, Yunan, Sırp, Arnavut, Ulah, İbrani ye Çingene. 
Aynca din unsuru da, bu etnik kimliklerin kendi içinde bölünmesine yol açıyordu. Örneğin 
nüfusun yaklaşık yansını oluşturan Müslümanlar arasında Türkler, Sırplar ve Amavudar vardı. 
Bütün bu geleneksel kimliklerin üstüne ise, yeni gelişmekte olan cılız bir MakedonyalI kimliği 
eklemleniyordu.

Diğer yandan yeni kurulan ve kendilerine bırakılan topraklardaki yerel kaynakların yetersiz 
geldiği Balkan devletleri de Makedonya’yı, gerek merkezî konumunun gerekse Selanik 
limanının sağladığı stratejik önemden ötürü, kendileri için vazgeçilmez addediyorlardı.
1885’teki Doğru Rumeli ayaklanması sırasında Sırp ordusunun Bulgaristan’ı işgal etmesinin
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berisinde yatan neden, iki ulus arasındaki kaynağı Ortaçağ’a uzanan husumet olduğu kadar, 
Makedonya konusundaki rekabetti de. İşgal kısa sürede püskürtüldüyse de, Sırplarla Bulgarlar 
arasındaki husumetin daha da derinleşmesine yol açtı.

Bu gergin ortamda Makedonya içinde de, örgütlü siyasal gruplann ortaya çıkması gecikmedi. 
1880’lerde Yunan, Bulgar ve Sırp kültür demekleri kuruldu. Ancak Makedonya’nın geleceğinde 
çok daha önemli rol oynayacak olan siyasal örgütler asıl 1890’larda kuruldu. 1893’te kurulan 
İç Makedonya Kurtuluş Örgütü (İMKÖ), “Makedonya Makedonyalılann” sloganıyla kurulmuş 
olmakla birhkte, Bulgaristan’da, özellikle yerel düzeyde hatırı sayılır bir desteğe sahipti.
Nisbeten daha resmî bir örgüt olan ve Bulgar devleti tarafından Dış M akedonya Örgütü ise, 
açıkça Makedonya’nın Bulgaristan tarafından ilhak edilmesini savunuyordu.

1908 Jön-Türk devrimi sırasında Bulgaristan bağımsız krallık ilân edildi. Rusya’nın desteğiyle 
Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ 1912’de Balkan İttifakı’nı kurup Osmanlı 
İmparatorluğu’na karşı ortak savaşa girdiler (1. Balkan Savaşı, Ekim 1912-Mayıs 1913). Batı 
Trakya, Makedonya, Arnavutluk Osmanlı egemenliğinden kurtuldu. Toprak bölüşümü bu kez 
ittifak içerisinde bir savaşa yolaçtı (2. Balkan Savaşı, Haziran-Ağustos 1913). Bulgaristan Güney 
Dobruca ve Makedonya’nın büyük bölümünü kaybetti. Bulgaristan’ın H  Ekim 1915’te 
Almanya’nın müttefiki olarak 1. Dünya Savaşı’na katılması ise daha ağır bir yenilgiyi getirdi, 
savaş sonunda ülke işgale uğradı.

Çiftçi Birliği İktidan ve Faşist Darbe (1 9 1 9 -1 9 2 3 )

1913 ve 1918’de iki savaşın ardından, savaşın yıkımı ve yoksulluktan yıpranan işçiler, 
köylüler, esnaf ve memurlar, aydınlar ve diğer orta katmanlar ekonomik olarak daha fazla 
ezildiler. Hoşnutsuzluklar, sola yöneliş arttı, devrimci potansiyel giderek gelişti. Eylül 1918’de 
Selanik cephesinde bulunan Bulgar ordusu askerlerinden çoğunluğu başkaldırdı, Sofya’ya doğru 
yürüdü. Köstence’deki ordu karargâhını ele geçirerek cumhuriyet kurduklarını ilan ettiler. Ne 
ki cephede ve cephe gerisinde güçlü biçimde kendisini gösteren bu hareket siyasal 
önderlikten yoksundu, daha sonra hükümet kuvvetleri ve Alman birlikleri tarafından bozguna 
uğratıldı. 1919’daki Neuilly barış anlaşması Bulgaristan’a 1913’ten önce sahip olduğu birçok 
bölgeyi kaybettirdi, ekonomik yıkımı ağırlaştırdı. Siyasal bunalım derinleşti, grevler yaygınlaştı.
1919 yazında yapılan savaş sonrasının ilk parlamento seçimlerinde burjuva partileri kitlelerden 
tecrit olmuştu. Savaş sonrası en güçlü kitle partilerinden biri olarak beliren Çiftçi Birliği, 
seçimlerde büyük başan sağladı, Aleksandr Stambulski Ekim 1919’da bazı burjuva partileri ile 
bir koalisyon hükümeti kurduysa da, bir süre sonra fiilen diğerleri etkisizleşmişti. Mayıs 1920  
seçimlerinden sonra Çiftçi Birliği tek başına iktidar oldu. Çok istikrarlı olmasa da Çiftçi Birliği 
orta ve yoksul köylülüğü egemen büyük burjuvaziye karşı seferber etmeyi başardı. Bu arada 
bazı radikal önlemler de aldı. Toprak mülkiyetini sınırladı, topraksız köylülere bedeli 20 yıllık 
taksiderle ödenmek üzere büyük toprak sahiplerinin eski topraklarını dağıttı, bazı tahıllarda 
devlet tekelini getirdi. Öte yandan saflarında çoğunlukta olmasa da büyük burjuva unsurların 
etkisiyle işçilere karşı pohtikalan da oldu. Stambulski ve yandaşları toplumda sınıf 
çelişkilerinin ikinci derecede önem taşıdığına inanıyor, kır ve kent arasındaki çelişkileri 
toplumsal ilerlemenin ana unsuru kabul ediyor ve köylülüğü bir bütün kabul ediyorlardı. 
Derinleşen toplumsal bunalımla birlikte eski burjuva partileri, 1921 sonunda Çiftçi Birliği

1923 Eylül Anti-faşist Ayaklanması

kuramadı» 'syma kasabatsr DwniiYolw

9 Haziran 1923’de gerçeldeştirilen darbe hemen 
hemen hiç bir direnişle karşılaşmaksam başanya 
ulaştı. Darbe sonrasmı izleyen baskı döneminde 
Komünistler ve Çiftçi Birliği’nin Birieşik Cephe kurma 
çabaları kentlerde ve köylerde komiteler kurulmasıyla 
sonuç verdi. 23 Eylül günü ülke çapında bir 
ayaklanma kararı alındı. Ayaklanmanın yönetimi BKP 
ve Çiftçi Birliği temsilcilerinden oluşan bir komiteye 
devredildi. Ayaklanma kısa sûrede bastırıldı. 
Başkaldırının bozguna uğramasının nedeni komitelerin 
ülke çapmda örgütlenmemesi, koordinasyon eksikliği 
ve kısa sürede temel hedeflerin ele geçirilememiş 
olmasıydı.
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Faşizm

OsmanlI yönetimine l<arşı Bulgaristan bağımsızlık 
hareketinin öncülerinden şair Hristo Botev, 5 Ocak 
1848'de Kalofer'de doğdu. Öğrenimini tamamlamak 
üzere gönderildiği Rusya’da nihilist düşüncelerden 

etkilendi. Bulgaristan Ulusal devrimi önderlerinden içe 
filizleniyordu. Georgiy Rakovskiy, kurtuluşun ancak 

silahlı halk ayaklanmasıyla mümkün olacağı inancıyla 
Belgrad’da askeri bir birlik kurmaya girişti. Ancak 

biriik OsmanlI imparatorluğu ile Sırbistan arasındaki 
anlaşmazlığın giderilmesinden sonra dağıldı. Panayot 
Hitov ve Filip Totyu’nun 1867'de, Hadşi Dimiler ve 
Stefan Karadşa’nın ise 1868'de Bulgaristan’a dönen 

gönüllü birliklerinin yiğitlik ve özverisi, Hristo Botev’in 
Bulgar edebiyatının en güzel dörtlüklerinden biri 
sayılan “Hadşi Dimiter" adlı şiirini onlara ithaf 

etmesine yol açtı. “Kim ki özgürlük mücadelesine 
düşerse /  O ölmez. Ona gözyaşı dökerler /  Yer ve 

gök, hayvanlar ve doğa /  Ve şarkılar ona şarkılarını 
söylerler.”  Vassil Levskiy ise “bir iç devrimci örgüt”  
oluşturma fikrini ilk ortaya atan kişi oldu. Levskiy'in 

yorulmaz çabalarıyla 1869’da Bulgar Devrimci Merkez 
Komitesi kuruldu. Bütün ülke çapına yayılan devrimci 

örgütler 1873 yılında büyük bir darbe yedi. Levskiy 
ihanete uğradı, tutuklanıp idam edildi. Kurtuluş 

hareketinde aşılması güç bir bunalım başgösterdi. 
Avrupa’daki sosyalist ve işçi hareketinin gelişimini 
dikkatle incelemiş, I. Enternasyonal’/n çalışmalannı 

benimsemiş ve Paris Komünü ile dayanışma 
göstermiş Hristo Botev 1875’te kurulan Bulgar 

Devrimci Komitesi başkanlığına getirildi. Aynı yıl Pesni
i Stihove (Şarkılar ve Şiirler) adlı kitabını yayınladı. 

Coşkulu şiirlerinde kilise düşmanlığı, isyan, bağımsızlık 
ve milliyetçilik konularını işledi. Ayrıca yurt dışındaki 

Bulgar göçmenlerin yurtseverlik duygulanna da 
seslendi. Botev, ulusal bir devrimci ve demokrat 

olarak, ulusal kurtuluş hareketinin özellikle toplumsal 
yöndeki çalışmalarına ağırlık verirken, Bulgar Ulusal 

Devrimine sınıf mücadelesinin damgasını taşıyan yeni 
bir içerik getirmiştir. Botev’in önderliğindeki fvlerkezi 

Komite ayaklanma hazırlığına girişti. 14 Nisan 1876’da 
Florişte Koridorunda toplanan Devrim Komitesi 

ayaklanma tarihini 1 hAayıs olarak saptadılar. 1867 
yılında Romanya’ya kaçmış olan Botev bir grup silahlı 

arkadaşıyla Bulgaristan’a girdi. 20 fvlayıs’ta Veslez 
Dağı yakınlarında Osmanlı biriikleriyle giriştiği 

çatışmada öldürüldü ve daha sonra ayaklanma 
bastırıldı. Victor Hugo Ağustos 1876’da, parlamentoda 

yaptığı konuşmada Avrupa hükümetlerinin dikkatini, 
sadece küçük olduğu için görmezlikten gelinen Bulgar 
Ulusal Hareketine çevirmeye çağırdı. Ancak 1877-1878 

Osmanh-Rus Savaşı’ndan sonra, Ayastafonos 
Antlaşmasıyla Balkanlar ve Tuna arasında bir Bulgar 

Prensliği kurulacaktı.

iktidanndan kurtulmak üzere, sonradan Anayasal Blok adıyla anılan bir örgütlenme 
oluşturdular. 1922’de kurulan Milli Birlik adlı faşist örgütlenme büyük sermaye temsilcilerini, 
gerici politikacılan, şovenist subayian ve Alman yanlılannı biraraya getirdi. Faşist Beyaz 
M uhafiz çetelerinin desteğiyle burjuva partileri 1922 bahannda ilk darbe girişiminde 
bulundular. Bu girişim kitlesel çıkışla engellendi. Çiftçi Birliği hükümeti Kasım 1922’de 
Bulgaristan’ı iki kez savaşa sokup (1913  ve 1918) ulusal felaketlere sürükleyen hükümetlerin 
yargılanması konusunda referanduma başvurdu. Referandum sırasında KP ve Çiftçi Birliği 
arasında fiili bir işbirliği gerçekleşti. Referandumun başanlı sonucu Çiftçi Birliği iktidannda 
burjuvazinin iyice geriletildiği izlenimini doğurdu.

1923 Darbesi ve Sonrası

9 Haziran 1923’te Çiftçi Birliği hükümeti askerî-faşist bir darbe ile devrildi, faşist diktatörlük 
kuruldu. Çiftçiler ile komünisder arasındaki siyasi kopukluk darbeyi kolaylaştırdı. BKP darbey: 
burjuvazinin bir baskıcı rejiminden diğerine geçiş olarak yorumladı ve partinin “kent ve kır 
burjuvazisi arasındaki mücadelede taraf tutmayacağım” açıkladı. Parti yerel örgütleri darbe 
karşısında antifaşist işçi-köylü işbirliğini gerçekleştirmek ve hükümeti savunmak üzere adım 
atmışken Parti MK’sinin “tarafsızlık” kararı üzerine geri çekildiler. Faşizmin saidınsına karşı 
güçlü bir işçi-köylü işbirliği kurma fırsatı kaçınidı. Başbakan Stambulski başta olmak üzere 
binlerce çiftçi ve komünist öldürüldü. Isankov yönetimi kanlı saldınlannı artırdı, “Tarafsızlık” 
anlayışı Komintern ve parti içinden yoğun eleştirilere hedef oldu, BKP MK’d e  çoğunluk, bu 
anlayışın karşısında olanlara geçti. Ağustos 1923’de partinin -birleşik cephe üzerine yeni 
anlayışı açıklandı. İşçi-köylü hükümetinin kurulmasını amaçlayan silahlı bir kitle 
ayaklanmasının bütün hazırlıklarının yapılması poHtikası kabul edildi. Parti’nin acil görevleri, 
işçi, köylü ve şehirli çalışan halkın birleşik cephesini kurmak, halkı terörizme ve kapitalizmiı 
şiddedi saidınsına karşı kitlesel olarak seferber etmek, kitle ayaklanmasını askerî yönden 
planlamak ve ordu içinde de antifaşist illegal çalışmayı örgütlemek vb. olarak saptandı. Bu 
sırada Georgi Dimitrov BKP’nin birleşik cephe anlayışım açıklıyor ve yazılarında birleşik 
cephenin iki düşmanını -birleşik cepheyi komünistlerin “akıllıca bir hareketi” olarak gösterip 
korku yaymak isteyenleri ve BKP’nin bu önerisinin aslında kendi taktiklerini doğruladığı 
spekülasyonunu yapan sınıf uzlaşmacılarını- teşhir ediyordu. Ayaklanma için siyasi, örgütsel v( 
askerî teknik hazırlık yürütülürken, 12 Eylül 1923’te kitlesel komünist tutuklaması başladı, 
BKP yasadışı ilan edildi. Bu sırada BKP ile Çiftçi Birliği arasında birleşik cephenin kurulması 
için anlaşmaya vanimıştı. Çiftçi Birliği’nin sol kanadı 1923’teki darbe sonrasında faşist 
diktatörlüğün hakim olduğu sürece komünistlerle birlikte gerçek demokrasi için savaşırken, saj 
kanadı Çar ve karşı-devrimcilerle işbirliğine girecekti.

BKP’nin önderliğinde ve Çiftçi Birliği ile işbirliği içinde örgütlenen 23 Eylül 1923 
ayaklanmasının önünde öncelikle demokratik hedefler vardı: Düşmanın silahsızlandırılması, işçi 
ve köylülerin silahlandırılarak bir halk ordusunun kurulması, küçük toprak sahibi ve topraksı; 
köylülerin çıkanna kesin bir toprak reformu, köylülerle diğer emekçilerin çıkariannı teminat 
altına almak üzere işçi-köylü ittifakının sağlanması, sınai üretim ve ticaretin denedenmesi, 
kapitalistlerin politik ve ekonomik iktidarına karşı önlem alınması, monarşinin kaldıniması vb 
Ülkenin pek çok bölgesinde ayaklanma başlarken. Kuzeybatı Bulgaristan’da bir işçi-köylü 
devrimci hükümeti kuruldu. Ancak ayaklanma özellikle askerî strateji ve taktiklerdeki 
hatalarından ötürü yenilgiler aldı, tek tek yenilgilerin birleşmesi, sonunda ayaklanma kanla 
bastınidı. Dünyada bir komünist partisi tarafından örgütlenen ilk antifaşist ayaklanma olan 23 
Eylül 1923 Ayaklanması, bastırılmasına karşılık, kapitalist Bulgaristan’ın tüm sosyo-politik 
sistemini sarsan tarihî bir rol oynadı.

Bulgar halkının faşizme karşı mücadelesi yirmi yılı aşkın bir süre devam etti. Birleşik Cephe, 
Halk Cephesi ve 1942’den sonra da Halk Kurtuluş ve Vatan Cephesi gibi birkaç gelişme 
döneminden geçtikten sonra 9 Eylül 1944’te başanyla sonuçlandı. Bu süreçte iç faşizme karşı 
verilen mücadele daha sonra Nazi Almanya’sına karşı yurtsever savaşla bütünleşti.

Eylül 1923 ayaklanmasından sonra BKP ve Çiftçi Birliği’nin  sol kanadı Birleşik Cephe 
politikasını daha ilkeli ve yaygın biçimde yürüttüler. Birleşik Cephe emekçiler arasında 
yaygınlaşan antifaşist mücadelenin temel siyasal biçimi oldu. Bu sırada özellikle grevler 
yoluyla ekonomik ve güçlü bir yerakı basını ile ideolojik mücadele sürdürüldü. 1924-25  
yıllannda faşist teröre karşı koymak üzere partizan müfrezeleri de örgütlendi. Bu arada 1924 
sonları ve 1925 başlarında genel durumda bir değişme görülmüş, kapitalizmin Avrupa’da 
geçici ve kısmen istikrar sağlaması sonucunda faşizmin ülke içindeki ve dışındaki konumunu 
güçlendirmişti. Yeni bir silahlı ayaklanmanın koşullan o sırada kalmamıştı. Buna karşılık işçi 
ve köylü yığınlann kitlesel, siyasal ve ekonomik mücadelesini örgütlemek ve seferber etmek 
gündeme gelmişti. Ancak o sırada ülke içinde BKP yönetimi partinin faaliyetlerinde hissedilen 
“sol”culuğu aşamıyor ve çalışmaları yeniden örgütleyemiyordu. Bu arada terörü tırmandıran 
faşist hükümet 15 Nisan 1925’te Sofya Katedrah önünde bomba padatılması komplosuyla 
birlikte partiye ağır bir darbe indirdi, önder kadrosu parçalandı. 1923 ve 1925 yenilgilerine 
rağmen emekçi ve ilerici harekette gelişmeler sürdü. 20 Şubat 1927’de İşçi Partisi, işçi 
sınıfının legal örgütü olarak kuruldu. İllegal Komünist Partisi’n in  öncülüğünde hareket eden İşçi 
Partisi kısa sürede kitleler üzerinde çalışmalannı ve etkisini yaygınlaştırdı. Bu süreçte 
sendikalar yeniden oluşurken, legal çalışma olanaklan da artıyor, seçim başarılan sözkonusu 
oluyordu.
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Anti-Fasist Direniş ve 
Türİ€İe/

1908’de Bulgaristan Osmanlı yönetiminden çıkıp, ba
ğımsızlığını kazandıl<tan sonra daha ziyade Çernişevs- 
kiy, Dobrolübov ve Laryov’un ütopik sosyalist, nihilist 
ve anarşist düşünceleri, Lassalle'in ütopik fikirleri, Sır
bistan'daki radikal sosyaiistlerler o dönemde Bulgaris
tan’da ortaya çıkmış olan Siromahomi'lerin teorileri yay
gınlık kazandı.

Bulgaristan’da sosyalist sayılabilecek ilk örgütlenme
ler Blagoev’in belirttiği gibi Sosyalist Öğrenci Dernekle
ri oldu. Daha sonra 20 Temmuz 1891’de Buzluca’da 
Bulgaristan Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucu kongre
si toplandı. 6 Temmuz 1903'de ise bu parti Dar Sosya
listler (Tesni Sosyalisti) tarafından devrimci marksist 
bir partiye dönüştürüldü. Parti yayınlarından Edinni DruJ- 
ni Prez Vekovete (Yüzyıllarca Birlik ve Beraberlik) 1878- 
1900 yıllarına ilişkin sosyalist mücadeleye katılan Türk- 
lerden sözetmemektedir. Buna karşılık Mahmut N. Deli
orman, L/bera/Partı’ li Radosiavov'un 1899-1901 arasın
daki başbakanlığı döneminde Narodna Sibranie’de 17 
Türk mebusu olduğunu yazar.

I. Dünya Savaşı patlak verdikten sonra 13 Ekim 1915’de 
Radoslavov hükümeti Alman emperyalistlerin yanında 
savaşa girdi. BSDİP (Bulgaristan Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi) savaşa karşı çıktı. Sırp, Romen, Yunan ve Türki
ye emekçilerine seslenerek, banş, Balkan Federatif Cum
huriyeti ve sosyalizm sloganlarını öne çıkarttı. 18 Eylül 
1918'de Güney cephesinde Dobro Pole'de İttifak Dev-

I letlerine yenilen Bulgar askerleri Kuzeye doğru çekildi
ler. Savaşın getirdiği yıkım. Ekim Devrimi'nin yarattığı 
çoşku ve umut ite Dar Sosyatistterin etkili propagandası 
sonucu askerler Çar Ferdinand’ı devirmek ve hemen 
bir barış antlaşması imzalanmasını sağlamak amacıyla 
komiteler oluşturdular. İsyancı birlikler Kösteldll’de ka
rargahı ele geçirdiler. Ayaklanmanın alacağı boyuttan 
ürken burjuvazi Çiftçi Partisi yöneticilerinden Stambuls- 
kiy ve Rayko Daskalov’u tutuklu olduğu hapishaneden 
serbest bıraktı. Radomir’de kurulan cumhuriyet, 28 Ey- 
lül’den 30 Eylüi’e kadar yaşayabildi. Alman ordusunun 
da desteğiyle Bulgar burjuvazisi isyancı birlikleri Vlada- 
ya’da bozguna uğrattı. Sofya’da şeker fabrikası civarın
da yüzlerce isyancı asker öldürüldü. Bu çatışmalarda 
bulunmuş babam Zarfent Mehmetsağ kurtulmuştu.

25-27 Mayıs 1919'da toplanan BSDİP 22. Kongresi’
nde, parti Bulgaristan Komünist Partisi (BKP) adını aldı 
ve işçileri etrafında toplamaya başladı. Köylüler ise Bul
garistan Halk Çiftçi Birliği (BHÇB) saflarına katıldılar.

Savaş sonrasında Stambulskiy başkanlığında kurulan 
Çiftçi hükümeti döneminde barış anlaşmalarının azınlık 
haklarından yararlanarak Şumnu’da Darül-Muallimin ve 
Nüvvab okulu açıldı. Bulgaristan’daki Türkler BSDİP 
ve BHÇB'de aktif görevler üstlendiler. 17.9.1922’de Tır- 
nova'da yapılan Çiftçi Partisi'nin pancar üreticileri kong
resine benim de köyüm olan Yunus Abdal’dan Eyüboğlu 
Mehmet, Çerçi Mustafa delege olarak katıldılar. 14 Ocak 
1919’da yayınlanmaya başlayan ve 16 Haziran 1923'de 
kapatılan Çiftçi Birliğ i ve 7 Kasım 1920 yayınlanmaya 
başlayan ve 9 Haziran 1923’te kapatılan Ziya gazeteleri 
Türkiere yönelik yayın yapıyordu. Köyümüzde Zekeri- 
ya'nın kahvesinde öğretmen Mehmet Necdet Oğuz se
minerler veriyordu. (Mehmet Necdet Oğuz 1920’de Şum- 
nu Darül Muallimin’I bitirip, bir kaç yıl öğretmenlik yap
tıktan sonra Türkiye'ye göç etti. Mezarı Beşiktaş'da 211 
numaradadır.) Yapılan toplantılarda sözlerini kendisinin 
yazdığı “ Tuna üstü Kararınca/Balkan uykuya dalar/ Yine 
siyah ovalarda/Cephe ateşi yanar/Biz istiyoruz Hürri
yet/Altın emek ve toprak/İnsanların İhtiyacını/Karşılarız 
yine biz” , şarkısı koro halinde söyleniyordu.

Sofya yakınlarındaki çatışmadan sağ kurtulan Zarfent 
h/lehmet aynı zamanda Çiftçi Birliği üyesiydi.

16 Ekim 1982 tarihli ve 122 sayılı Novo Ludogorle 
(Yeni Deliorman) gazetesinde Razgrad Sancağı Parti 
Arşiv yöneticisi Haşan Aliyev 1919-1923 arasında Razg- 
rad’daki BKP'nin faaliyetlerine katılan Türkler hakkında 
şu bilgileri vermektedir; “ 1919’daki BKP’nin 1. Kongre- 
s i’nden sonda Türkler partiye üye olmaya başladılar. 
Parti Türklerle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Türkle- 
rin çoğunlukta olduğu köylerde Prosvetni Grupi'ler (Küt
tür Gruptan) oluşturdu. Bu gruplara partili olmayanlar 
da kabul ediliyordu. 1921'de Razgrad’da partinin öncü
lüğünde sorumlusu Muharrem Zeynetov Yumuk otan
10 üyeli bir Türk Küttür Grubu oluşturuldu.”  Muharrem 
Yumuk 22 Ocak 1882’de Batbunar (Kubrat İlçesinin Ca- 
ferier (Sevar) köyünde doğmuştu. Razgrad'da orta öğre
nimini tamamladıktan sonra hukuk öğrenimi görmek 
üzere Cenevre'ye gitti. Burada sosyal demokrat öğren
cilerle tanışıp sosyalist düşünceleri benimsedi. Öğreni
mi sonrası Razgrad'a dönüp. Kültür Gruplarında semi
nerler verdi. Muharrem Yumuk partinin çıkardığı Ziya 
gazetesinde yazılar yazıyordu.

10-11 Mayıs 1921 'de Sofya’da toplanan ilk Kültür Grup
ları Konferansı’na Yumuk delege olarak katıldı ve Türk 
Emekçileri arasında örgütlenme sorunlarına ilişkin bir 
rapor sundu. Türkiye'ye göç ettikten sonda, Çorlu’da 
iskan memuru olarak çalıştı. Bulgaristan’da çıkan Ziya, 
Deliorman, Yenilik, Halk Sesi gazetelerinde yazdı. Ayrı
ca Uslu ile Süslü adında bir romanı vardır. Muharrem 
Yumuk ünlü bir esperantitdir ve Türkiere mahsus Espe
ranto kitabı yayınlanmıştır.

31 Mayıs 1921 ’de BKP Razgrad’da bir miting düzenle
di. Şumnu örgütü MK sekreteri Vasil Kolarov ve millet
vekili Hüsnü Fuat söz olarak Ekim Devrimi’nin tarihsel 
öneminin altını çizerek, Bulgaristan'a sığınmış olan be
yaz general Wrangel’ ln ordusunun derhal sınırdışı edil
mesini savundular.

Türk Kültür Grubu üyeleri arasında Salih Dibek ve 
Mehmet Ahmedov Hoca'dan özellikle söz etmek gere
kir. Salih Dibek hakkında parti üyesi Stoyan Batembers- 
kiy “ bir deri işçisi olan Salih kendini işçi hareketine 
adamış, alçak gönüllü, çok İyi bir örgütçüydü”  diyor.

Mehmet Ahmedov ise tütün işçilerinin örgütlenmesiyle 
ilgileniyordu. İvanka Naydenova onun için “ Her toplan
tıda söz alırdı, çok iyi bir hatipdi. Mehmet'in eşi Huriye 
Spartak, Fizi Kültür Derneği bayrağını kendi eliyle dikip 
işlemişti ve biz bu bayrakla Rusçuk'daki Parti Kongresi’
ne katıldık”  diyor.

Partinin yardımıyla çıkan Ziya gazetesinde Hüsnü Fu
at, Besim Hilmi, öğretmen Salih Refik, öğretmen Nida 
Behçet, Ziştovlu Ziya, Pravadalı Cemal, VarnalI Tatar 
Abdullah, Muharrem Yumuk, öğretmen Ali Rıza, Eskicu- 
malı Avni, Vidinli Tüfekçioğlu, Eskizağralı öğretmen Ah
met Sadi, Ayvazoğlu Mehmet, Ragıp Sukuti (Ervardar) 
sürekli yazıyorlardı. Hüsnü Fuat Buzağıcılar Şumnu’da 
doğmuştu. 1914-1915’de Varna ve Filibe’de öğretmen
lik yaptı. 1920’de Komünist Parti’den milletvekili oldu.
12 Eylül 1923’de Mahmuzlu Icöyünde tutuklandı. Ser
best bırakıldıktan sonra 1927’de Türkiye'ye geldi. Tekir
dağ’a yerleşerek Tayyare Cemiyetl’nde kâtiplik yaptı. 
Piyango Idaresi’nde çalıştı. Hüsnü Fuat Şumnu’daki Nüv
vab Medresesi öğretmenlerinden ve Havadis gazetesi 
sahibi Ahmet Kemal Hasanov’un kardeşidir. 14 Mart 
1917’de Sofya'da çıkan Resimli Balkan Derglsi’nde, 13 
Mart 1920'de Filibe’de çıkan Türk Sözü gazetesinde, 
7 Kasım 1920’de Sofya'da çıkan Ziya gazetesinde, 1 
Aralık 1923'de Şumnu'da, 1924'de Rahva'da ve nihayet 
1925'de Varna’da çıkmış olan Bulgaristan Türk Muallim
ler Mecmuası'nda yazıları vardır.

Besim Hilmi Çakaloğlu (Çakalov) avukat ve öğretmen
di. İlköğretimini Şumnu Türk okulunda gördü. Bulgar 
lisesinden sonra Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdi. 1924'den 1935'e kadar Şumnu’da avukatlık yap
tı. 1935'de Türkiye’ye göç etti. Bulgaristan’da çıkan 
Türk Sözü, Ziya, Yeni Söz, Savaş, Rodop, Halk Sesi, 
Karadeniz gazeteleriyle Terbiye Ocağı ve Bulgaristan 
Türk Muallimleri Mecmuası’nda yazılan yayınlandı.

Ziştovlu öğretmen Ziya Türkiye’ye geldikten sonra 
Ziraat Bankası’nın Orhangazi şubesinde memur olarak 
çalıştı. Gazeteci Mahmut N. Deliorman onun için 1969’da 
Bugün gazetesinde “ Domuzuna domuz, azılı bir komü
nist olarak kaldı”  diye yazdı.

9 Haziran 1923’deki darbeye (9 Haziran darbesi halk 
arasında ÇİLEK MUHAREBESİ diye bilinir) karşı Çiftçi 
Birliği üyeleriyle komünistler ortaklaşa direniş örgütle
diler. Tırnova, Şumnu, Varna, Filibe, Lom, Pazarcık, 
Kızanlık gibi yerlerde direniş çok güçlüydü. Halk güçleri 
Radomir, Troyan ve Orhaniye kasabalarını ele geçirdi
ler. Şumnu’nun Karaağaç Mahallesi'nde oturan Tüfekçi 
Ati, olayları daha sonra “ Biz işçiler, Çiftçi Partililer’ ie 
Kavukluhan'a gittik, başka yerden gelen işçi ve köylü
lerle birleşerek Şumnu'ya doğru yola çıktık. Hacı Rahim 
çeşmesine yaklaşırken karşımıza bir süvari birliği çıktı. 
Biz hemen siper alıp ateşe başladık. Yöneticilerimizden 
bir kaçı ölünce (bugün aynı yerde anıtlan vardır) dağıldık”  
diye anlatacaktı. 9 Haziran darbesine karşı Çiftçi Parti
s i'n in  güçlü olduğu Yunus At>dal köyünde ciddi bir dire
niş örgütlendi. BHÇB sekreteri Yunus Mustafa, Zakir 
Efendi, Eyüboğlu Mehmet, Çerçi Mustafa, Kara Süley
man, Şerif Mustafa yanianna av tüfeklerini alarak Koca 
Korusu ile Çimlik Çalısı’na gittiler. Ormanda Adaköy, 
Zavut ve Kolova'dan gelen partililerle buluşup direnişin 
örgütlenmesine giriştiler.

1973'de Sofya'da Naroden Mladej yayınevince yayın
lanan I Potoçe Ogosta Buntovna (Ogosto Çayı İsyanı 
Destanı) adlı kitapta, Dimitrov'un arkadaşlarından İvan 
Petrov darbe sonrasını şöyle anlatmaktadır; “ 22 Eylül 
1923'de hükümet sıkıyönetim ilan etti ve KP’li olarak 
bilinen kişileri tutuklamaya başladı. Gece saat 9'da halk 
savaş gruplan mevzilenmeye başladı. Komutan Vlasaki 
Aleksov diğer savaş grubu komutanı Zamfir Popov'la 
haberleşmek amacıyla komsomol Dimço Dimitrov ile 
Haşan Abdullov'u yolladı. İrtibat kurulduktan sonra Gır-^ 
çınovalı Osman'ın önderliğinde Popköy'deki parti bina-



başızm

sında toplanan silahlı milisler önce obştina’yı (belediye) 
ele geçirdiler. Ancai( çoi( geçmeden Şumnu garnizo
nundan gelen asi<erier belediyeyi ele geçirdi. IHemen 
iıurulan Soenno Polevi sıd (Asiceri IMahkeme) iıerkesi 
ölüme maiıkûm etti. Askerler iıerkesi bir duvarın dibine 
dizerek üzerlerine ateş açtılar. Çoğunluk öldürüldü. Sağ 
kalanlar İse zincirlerle birbirlerine bağlanarak Şumnu’ya 
götürüldüler, Petrohan bölgesindeki ayaklanma ise Sof
ya'dan gelen birliklerce ezildi. Koço Şerçeto ve Hüsnü 
Abduilov askerlerce yakalanıp öldürüldüler.

16 Nisan 1925’de Sofya’daki Sveta Nedelya Kiilsesi’- 
ndekl bir nikaiı törenine Kral III. Boris de katılacaktı. 
Kral kiliseye gelmeden iıemen önce kilisede bir bomba 
patladı. Anadoluiıisariı Ali Rıza bomba koyduğu gerek
çesiyle tutuklandı. Patlamadan sonra millet meclisi. Dev
let Güvenlik Yasası'nda değişiklik yaparak idam cezası
nın yalnızca “ toplum için teiıiikeii oian”  kişilere değil, 
aynı zamanla bunları saklayanlara kadar genişletti. Bu 
olay bahane edilerek binlerce komünist. Çiftçi Partili, 
komsomol tutuklandı. İdam edilenler ibret olması gerek
çesiyle halka teşhir edildiler. Şair Sergey Rumentsev 
polis müdürlüğünün fırınında yakıldı. Tsvetko Avramor 
ve Radosiav Notev kurşuna dizildi.

1926’da Pievne'de Turan Cemiyeti tarafından Tuna 
Boyu (24 İMart 1926-30 Nisan 1926 arası) gazetesi çıka
rılmaya başlandı. Adil Dervişev (Şahin) bu gazetenin 
muhabiri olarak Deliorman, Geriova, Tozluk yörelerinde 
Türklerle yakın ilişkiler kurmayı başardı. Ancak gazete
nin kısa bir zaman sonra kapatılmasından sonra eski 
mesleği terziliğe döndü. Genç İşçiler Derneğl’ne üye 
oldu. İşten çıkartılan ve grevci işçilerin ailelerine yardım 
toplama kampanyasını örgütlediğinden birkaç defa tu
tuklandı. 1935’de Haşan Arifov’ ia biriikte bir zamanlar 
Mithat Paşa’nın süvari atlarının ahırı olan Şumnu Cezae- 
vi’ne atıldı. Cezaevinde Komünist Partisi'nin önde gelen 
yöneticileriyle tanıştı ve siyasal eğitimini tamamladı. 
1940’da tahliye olduktan sonra BKP üyesi oldu ve Türk- 
lerln partiye kazanılması için uğraştı. 12 Mart 1944’te 
tutuklandı. 45 gün işkence görmesine rağmen partizan
larla ilgili hiçbir bilgi vermediğinden kurşuna dizilerek 
öldürüldü. Öte yandan partizan savaşı boyunca Komü
nist Parti üyesi olup direniş savaşı örgütlediği için idam 
edilen Türkler arasında 1924 doğumlu Mehmet Haiilev 
Mehmedov ve 1923 doğumlu Ahmet Ahmedov Tatarov 
özellikle belirtilmelidir. Bunlardan ilki 11 Haziran 1944’de, 
İkincisi 16 Mayıs 1944’de idam edildi.

1944 yılından itibaren ülke çapında BKP, MK kararın
ca ülke çapında örgütlenmeye çalışılan savaş grupların
da çok sayıda Türk yer aldı. Otryad (müfreze) denilen 
birlikler köy köy örgütlendi. 1941-1944 arasında Gorna 
Ravstsa kasabası 8. bölge müfrezesinden Ahmet S. Ka- 
rak Hasanov, Mehmet Feradov Çavdar, İbrahim Hüs- 
menov, İbrahim Saliyev Kulev, Hüseyin Hisinov Hüsme- 
nov ve Mehmet M. Molla Hasanov faşistlerce öldürüldü.

Öte yandan 1962’de Sofya’da Narodna Prosveta yayı- 
nevince yayınlanan Osman Saiiyev’in Hayat Yollarında 
adlı kitabı, partizanlara yiyecek, giyecek sağlayan ya
taklık eden birçok Türk’ten sözetmektedir. Gene Osman 
Saliyev’e göre daha sonra İspanya İç Savaşı’na katılan 
Hablbköylü Brigades Vasil Tinçev ve Kubadınii Penço 
Kubadinskiy’i saklayan bölgedeki Türkler olmuştu.

Türk komünistleri, Himitli köyüne baskın düzenleyen 
partizanlar arasında çocuk denilecek yaşdaki Mitko Pa- 
iauzov’un öldürülmesi üzerine Nikola Y. Vaptsarov’un 
kendisi için yazdığı şu satırlarda anlatıldığı gibi, yaşam- 
iannı faşizme karşı direnişte yitirmekte tereddüt etmedi
ler.

“ Ekmek ve özgürlük /  savaşımızda / işçi gibi /  şeref 
ve namusumla öleceğim.”

AHMET HEZARFEN

Dünya kapitalizminin ekonomik bunalımıyla birlikte (1929-33) Bulgaristan ekonomisi de 
kanşıklık içinde kaldı. Kitlelerin büyüyen hoşnutsuzluğunu, devrimci yönelimleri bastırmak 
üzere egemen burjuvazi Çiftçi Birliği’nden  temsilcilerin de yer alacağı bir koalisyon hükümeti 
kurmaya zorlandı. Milli Birlik ve Anayasal Blok  partilerinin oluşturduğu Dem okratik Birlik 
iktidarı ve benzerleri yerine, iktidar 1931’den 1934’e kadar faşist olmayan partilerin 
oluşturduğu ve sayısal çoğunluğu Çiftçi Birliği’nin  meydana getirdiği Milli Blok’a geçti. 21 
Haziran 1931’deki parlamento seçimlerinde İşçi Partisi mechse 31 temsilci sokmayı başardı. 
1932 yerel seçimlerinde ise kitleler üzerindeki etkisini güçlü biçimde gösterdi, Sofya’da Milli 
Blofe’tan iki kat fazla oy aldı. Komünistlerin tarihte bir kapitalist ülkenin başkentinde belediye 
seçimlerini kazanmasının ilk örneği olan bu durum iktidann büyük tepkisine yolaçtı, seçimler 
geçersiz ilan edildi. İşçi Partisi ve sendikalara karşı yoğun bir saldın gerçekleştirildi.

Dem okratik Birlik’in  yerini Milli B lok’a bırakması aslında faşist diktatörlük için geri bir adımdı, 
bu adım derinleştirilmedi, 1933 sonlarında ülkede siyasal ortam iyice gerginleşmişti.

1934  Faşist Darbesi ve Faşizme Karşı Mücadelede Halk Cephesi

19 Mayıs 1934’te daha 1919’da Çiftçi Birliği hükümetini zor yoluyla devirmeyi hedef alarak 
kurulmuş olan Askerî Birlik'le, muvazzaf ve emekli subaylar ve burjuva aydın temsilcilerinin 
bir bölümünü birleştiren Zveno Politik Birliği yeni bir askerî darbe yaptı. Tumovo Anayasası 
kaldırıldı, meclis dağıtıldı, siyasal partiler yasaklandı, işçi smıh sendikal ve siyasi hareketine 
ve genel olarak emekçilere yönelik terör arttı. Daha sonraki hükümet değişikliklerinin 
ardından 1935’te açık bir monarko-faşist diktatörlük kurulmuştu.

Darbeden sonra diğer partilerle birlikte yasaklanan İşçi Partisi, Mart 1935’te ulus çapında bir 
antifaşist cephe kurulması için Sosyal D em okrat Parti’ye, Çiftçi Birliği’nin  bütün kanat ve 
fraksiyonlarına, Zanaatçılar Birliği'ne, işçi sendikalanna, kooperatiflere, faşizme karşı 
savaşmaktan yana her kişi ve örgüte, geniş bir temel üzerine kurulu demokratik bir platform 
çağrısında bulunarak, program önerisi getirdi. Ancak işçi sınıft güçlerinin birleşik cephesinden, 
halk güçlerinin daha geniş bir bileşimi olan halk cephesinin kurulması yolunda dönüm noktas 
Komünist Entemasyonal'in  1935 Temmuz-Ağustos aylarında yapılan VII. Kongresi’ndeki tartışmalar oldu

Bu kongrede Dimitrov faşizm ve antifaşist mücadele konusundaki ünlü raporunu sundu, 
komünist partilerin faşizmin saldırısı ve savaş tehdidi karşısında verecekleri mücadele için 
yeni bir program ve taktikleri ana çizgileriyle özetledi. Dimitrov’un faşizmin sınıfsal analizi ve 
antifaşist mücadele üzerine raporunu benimseyen Komintem'in  aldığı kararlarda, işçi sınıfının 
doğrudan ekonomik ve politik çıkarlannın korunmasının ve proletaryanın faşizme karşı 
savunusunun tüm kapitalist ülkelerde proletaryanın birleşik cephesinin çıkış noktasını ve ana 
muhtevasını oluşturduğu belirtiliyordu. Gene Kongre kararları, bir birleşik proletarya cephesi 
için verilen mücadelenin kapitalist saldırıya, faşizme ve yeni bir savaş tehdidine karşı birleşik 
halk cephesi uğruna verilen mücadeleye dönüştürülmesinin yollarını ve araçlarım dile 
getiriyordu. Dimitrov’un raporu işçi smıhmn birleşik bir proleter cephesi temelinde geniş 
toplumsal tabakalann antifaşist eylem birliğini veya ■ birleşik işçi cephesinden bağımsız olarak 
geniş bir antifaşist cepheyi kurabileceğine ve kurması gerektiğine işaret ediyordu. Birleşik işçi 
cephelerinin veya anti-faşist halk cephelerinin kuracakları hükümetlere özel bir önem veren 
Dimitrov, bunları bazı ülkelerde “proletarya devrimine ve sosyalizme doğru geçişin en önemli 
biçimlerinden birisi olabileceğini” düşünüyordu. Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi Şubat 
1936’da İşçi Partisi'ne, Bulgar Çiftçi Birliği’nin bütün kanatlanna, Sosyal Dem okrat Parti'ye, 
D em okratik ve Radikal Parti’lere, faşist olmayan öteki bütün parti ve örgütlere bir halk 
cephesini merkezî ve yerel düzeyde örgüdemek önerisinde bulundu. Platform şu talepleri 
içeriyordu: “Tumovo Anayasası’nm ve onun güvenceye aldığı hak ve özgürlüklerin yeniden 
tesisi; önceki seçim yasalarına göre yeni seçimlerin yapılması; darbe sonrasında çıkarılan ve 
anayasaya aykırı olan bütün yasa ve kararnamelerin kaldırılması; anayasanın kaldırılmasından 
sorumlu olan ya da onun geri getirilmesine karşı olan bütün sivil ve askerî örgütlerin 
dağıtılması.”

Yoğun ve çalkantılı görüşme ve gelişmelerden sonra 1936 sonları ve 1937 başlarında Halk 
Cephesi örgütleri fiilen kurulmaya başlamıştı. Seçimler dahil geniş bir çalışma gerçekleştiren 
Halk Cephesi’nin politik merkezi İşçi Partisi'nin, Sosyal Dem okrat Parti’nin, Bulgaristan Çiftçi 
Birliği sağ ve sol kanatlannm. Radikal Parti'nin ve D em okratik Parti'nin katılmasıyla Altılar 
adını almıştı. Tek tek siyasal kişilerin yanısıra Makedonya, Trakya, Dobruca mülteci örgütleri. 
Askerî Birlik’tek i cumhuriyetçiler ve darbe sonrası gözden düşen Zveno Politik Birliği de Cephe 
ile ilişkiye girdiler. Bu arada 1938’de İşçi Partisi ile Sosyal Demokratlar birleşik cephe ittifakı 
için anlaşmaya varmışlardı. Öte yandan her ikisi de illegal çalışmakta olan İşçi Partisi ile 
BKP’nin birleşmesi gündeme geldi (BİP-Komünist). Halk Cephesi’ndeki Sosyal Demokrat ve 
diğer partilerin istikrarsız ve tereddüdü katılımlanna rağmen, cephenin oluşması geniş halk 
yığınlan, sendikalar ve kitle örgütleri çalışmalannda büyük bir etki gösterdi.

Almanya-İtalya-İngiltere ve Fransa’nın 1938 Münih anlaşmasını imzalamasından sonra, Halk 
Cephesi saflarındaki faşist olmayan burjuva partileri uluslararası gelişmelerden ve güçlenen 
anti-Sovyetizmden etkilenerek ayrıldılar, ancak cephe oluşumu kitlelerin antifaşist 
mücadelesinde çekici halka olmayı sürdürdü.
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Macaristan
Horthy dönemi

Macaristan Sov)'et Cumhuriyeti’nin kanlı bir biçimde yenilgisinde rol oynayan isimlerin 
başında Amiral Miklos Horthy geliyordu. Dış güçlerin, büyük toprak sahipleri ve büyük 
kapitalistlerin aktif desteği ile işbaşına gelen gerici-faşist blok kapitalist düzenin egemenliğini 
yeniden pekiştirdi. Horthy 1 Mart 1920’de, naip sıfatıyla, yeniden kurulan monarşinin başına 
getirildi. Denize kıyısı olmayan Macaristan’ın amirali Horty’nin kurduğu ve esas olarak 
cumhuriyeti deviren Romenlerden oluşan ulusal karakterden yoksun ordu, Avrupa’da o güne 
kadar eşi görülmemiş vahşeti ve gaddarlığıyla nam salan dizginlerinden boşanmış bir “Beyaz 
Terör” başlattı. Temizlikleri sürdürenler yalnızca ordu ve polis değil, emekli subayların 
yönetimi altında cezalandırma harekatlarına girişen gönüllülerdi. Saldırıların kurbanları yalnızca 
komünisder ya da komünist oldukları sanılanlar değil, aynı zamanda sosyal demokratlar, tanm 
işçileri, sıradan emekçilerdi. Macar kanının temiz kalmasını sağlamak gerekçesiyle başlatılan 
anti-semitizm kampanyası Yahudileri de Beyaz Terör”ün kurbanları arasına soktu. Macaristan, 
üniversitelere alınan Yahudi öğrencilerin sayısına resmen bir tavan uygulayan ilk Avrupa 
ülkesiydi.

1922’den 1932’ye kadar hükümetin iplerini elinde tutan Kont Stephen Bethien döneminde 
yüzeysel bir istikrar ve parlamenter hayata doğru dönüşün bazı işaretleri görüldü. Çok sıkı 
kısıtlamalar altında sosyal demokrat faaliyetlere izin verildiği görüntüsü vardı, ancak 
etkinlikleri yakından takip altında tutuluyordu. Nüfusun büyük bölümünün siyasal olarak 
atalet içinde tutulduğu Macaristan hiyerarşik ve otoriter toplumsal yapısı ile Avrupa’da 
gericiliğin en uç örneklerinden birini oluşturuyordu. Kısal bölgelerde yapılan seçimlerde 
oylama açık yapılıyor ve sonuçlar hükümetin istediği gibi yönlendirilebiliyordu. Bütün aşırı 
sağcı ve milliyetçi klikleri birarada tutan bağ Trianon Antlaşması’na geri dönülmesi ve Macar 
soyluluğunun egemenliği altındaki Büyük Macaristan’ı ihya etme emeliydi. Faşist ve yarı faşist 
klikler geniş vea birleşik bir hareket halinde kaynaşamadıysalar da temel politika konularında 
bütünüyle müttefik olduklan hükümet mensupları üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahiplerdi. 
Budapeşte hükümetleri kimi rakip faşist grupları, örneğin, daha çok Alman nüfuzunda bir 
Macaristan isteyen Ferenc Szalasi’nin Oklu Haç hareketini cezalandırıyor olsalar da bunun 
nedenleri daha çok iç politikaya ilişkindi. Budapeşte’de ideal olan İtalyan usulü bir faşizmdi.

İç politikada 1921-31 arasında Kont Istvan Bethien büyük sermaye ve finans çevrelerinin 
desteğiyle, bu diktatörlüğü sürdürdü. Bethien’in Hristiyan Milli Birlik Partisi (1922 ’den sonra 
Birlik Partisi) iktidarı sırasında ülkeye dönmeye çalışan Habsburg Hanedanı’ndan Kral Kari 
sınır dışı edildi ve Habsburglarm taht üzerindeki haklarını kaybettiklerine dair bir kanun 
çıkartıldı. Bethien 1921 sonunda Sosyalist Parti’nin sağ kanadıyla uzlaşmaya vardı. “Sadık” 
muhalefede yapılan bu anlaşma Bethien-Peyer Paktı olarak anılır.

1920’li yıllarda ülkede kapitalizm özellikle dış borç alma yoluyla görece bir istikrara 
kavuştuysa da, Macaristan, sanayiin orta gelişkinlikte olduğu ve feodal kalıntıların ayakbağı 
olmayı sürdürdüğü bir tarım-sanayi ülkesi olarak kaldı.

İşçi ve emekçi sınıflar özellikle iktisadi koşulların iyice kötüleşmesiyle birlikte, tüm baskılara 
rağmen toplumsal ve siyasal hakları için mücadeleyi sürdürüyordu. Çalışmalannı illegal 
yürütmek durumunda olan komünistler, 1925 başlarında merkezi otoritelerim yeniden 
oluşturdular. Yeniden kurulan Komünist Parti’nin  ilk kongresi. Ağustos 1925’te Viyana’da 
yapıldı.

Nisan 1925’te ise Komünist Parti’nin  asgari programını temel alan legal Sosyalist İşçi Partisi 
kuruldu. Parti, 8 saatlik işgünü, işsizlerle dayanışma, seçimlerin gizli oyla yapılması ve toprak 
reformu gibi temel hedefleri savunuyordu. 1926’da komünistler yüz kadar şehir ve bölge parti 
örgütü kurmuşlardı. Horthy rejimi Komünist Parti’yi tümüyle yok etmek üzere saldırılar 
başlatn. 1932’de Macar komünistlerinin önderlerinden Imre Sallai ve Sandor Pürst idam edildi. 
Ne ki ülke içi bunalım ve dünyada yaşanmakta olan iktisadi bunalım, işçilerin topluca 
grevlere gitmesini ve kitle hareketlerinin yükselmesine yol açtı. 1929’da ücret artışı için 
yapılan direnişlere 200 binden fazla işçi-emekçi katılmıştı, 1 Eylül 1930’da Budapeşte’de 
Horthy rejimine karşı işçiler kitlesel bir gösteri düzenledi. İşçi sınıfının siyasal ve sendikal 
hareketi ağır saldınlara rağmen örgütlenmeyi sürdürdü.

Çekoslovakya
1844 yazında Prag, Brno ve Kuzey Bohemya’da işçiler, yaşama koşullarını iyileştirmek üzere 
direnişe geçip, Prag’ı üç gün denetim akında tutmuştu. 1848 burjuva demokratik devrimi, 
aynı zamanda Avusturya-Macaristan’ın Habsburg Monarşisi’ne karşı olan ulusal kurtuluş 
mücadelesi ile de yakından bağlantılıydı. İşçiler, zanaatkarlar ve öğrencilerin içinde bulunduğu 
kitle ayaklanması. Haziran 1848’de Prag’da doruğa ulaştı. Engels’in “AvusturyalIlar insanlara 
Çek olduklan için değil, devrimci olduklan için saldırdılar” dediği bu ayaklanma o sırada

BLAGOEV, DİMİTER  
(1856-1924)

Bulgaristan’da Marksizmin öncülerinden olan Dimiter 
Blagoev 14 Haziran 1856’da doğdu. Ailesi tarımla geçi
niyordu. Babası bir ara İstanbul'da çalışan Blagoev, 
ilköğrenimini doğduğu yörede tamamladıktan sonra İs
tanbul’a gitti. Bir süre burada kalarak Bulgar okulunda 
ortaöğrenimine başladı. Daha sonra Edirne ve Gabro- 
va’da okudu. Bu dönem içinde milliyetçi düşüncelerin 
etkisinde kaldı. Aynı yıllarda Bulgaristan'ın Osmanlı Dev- 
leti'ne karşı yürütmüş olduğu bağımsızlık mücadelesi
nin başarıya ulaşmasından sonra Blagoev, hukuk öğre
nimi görmek üzere Çarlık Rusyası'nın başkenti Peters- 
burg'a gitti.

Bu dönemde Bulgaristan'da Prens Aleksandr hükü
meti bir askert darbeyle düşürülmüş, yerine Stefan Stam- 
bolov hükümeti gelmişti. Ülkenin Osmanlı egemenliğin
den kurtulması kapitalist gelişmeyi hızlandırdı. Bir yan-' 
dan da sanayide belirli bir gelişme görülüyordu. Ama 
Bulgar ekonomisinin ağır basan yanı yine de küçük 
ve orta köylüye dayalı tarım ekonomisiydi. Blagoev, 
bu yıllarda Rusya'da değişik akımların etkisinde kaldı. 
Özellikle halkçı ve sosyalist hareketlerin güçlü olduğu 
ortamda Marksizmi benimseyerek ilk sosyal demokrat 
grubun kurucuları arasına katılan Blagoev, 1885’te Ra- 
boçiy (İşçi) adlı bir gazete yayınlamaya başladı. Ancak 
bir süre sonra Çarlık polisi tarafından sınırdışı edildi. 
Bulgaristan’a döndükten sonra öğretmenlik yapmaya 
başladı, bu arada ülkede bir sosyalist parti kurulması 
İçin çalışmalarını yoğunlaştırdı.



hasizm

Çekoslovakya'da faşizm İtalya , Bulgaristan ve 
Almanya'dakilerden farklı olarak içsel değil dışsal 

süreçlerin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Nazi 
Almanya'sının fetih taşanlarını orta ve doğu Avrupa'ya 
yöneltmeyi amaçlayan İngiliz ve Fransız hükümetlerinin 

Çekoslovakya üzerindeki baskılarına boyun eğen 
devlet başkanı Beneş Münih anlaşması uyarınca 

Çekozslavakya’nın Almanlar tarfından işgaline razı 
olunca Hitler orduları 1 Ekim 1938'de Çekoslovak 

topraklarına girdiler. Slovakya'da Alman himayesinde 
bir faşist devlet kuruldu. Çekoslovak Komünistleri 

Alman faşizminin yıkılmasının yalnızca Alman 
proleterlerini değil doğrudan doğruya kendi 

proleterlerini de ilgilendiren bir kazanç olabileceğini 
Naziler işbaşına geldiklerinde kavramışlar ve Alman 

proletaryası ile dayanışmaya girişmişlerdi ama kendi 
güçleri uluslararası ölçekteki güçlerle baş etmeye 
yetmedi. Resimde Çekoslovak Komünist Partisinin 

düzenlediği bir dayanışma mitingi görülüyor.

• Â
r

yaşanan en önemli devrimci olaylardan biriydi. Ayaklanma bastırıldı, ancak toplumsal 
hareketlenme sürdü.

2 Ağustos 1891 'de Gabrova’ya yakın Kızılcık’taki Buz
luca Dağı’nda yapılan bir toplantı sonucunda Bulgar 
Sosyal Demoi(rat Partisi kuruldu. Blagoev bu kuruluşu 
sağlayan önde gelen kişilerden biriydi. Gerçekte o yıl
larda Bulgaristan’da sosyalist örgütlenmenin adımlarını 
atmak oldukça güçtü. Ancak gerek Blagoev’ in özverili 
politikası gerekse biraraya gelen devrimci grupların ka
rarlılığı sosyalist iıareketin kısa sürede ülke çapına ya
yılmasını sağladı. Blagoev 1897’de partinin yayın organı 
oian Novo Vreme’nin yayın yönetmenliğini üstlendi. Bun
dan sonra siyasal mücadelesini parti içinde sürdüren 
Dimiter Blagoev, 1902’de yapılan seçimlerde milletveki
li seçildi. Ancak bu sırada parti içinde başlayan görüş 
ayrılıkları sonucunda İki ayrı kanat meydana geldi. Dar 
ve Geniş Sosyalistler diye adlandırılan gruplardan Dar 
Sosyallstler'in başını çeken Blagoev, sağ kanad diye 
tanımlanan Geniş Sosyalistler'e karşı çıktı. Geniş Sos- 
yallstler'ln uzlaşmacı siyasetine karşı bağımsız sınıf ha
reketini savunarak, bu siyasetin partinin dışında sendi
kalarda ve diğer örgütlerde de uygulanmasını istedi. 
1903’de örgütsel olarak da ayrılan iki kanad bağımsız 
birer parti olarak varlıklarını sürdürdü. Blagoev İse 1913 
ve 1919 seçimlerinde Bulgar Sosyal Demokrat Partlsl’- 
nden milletvekili seçildi.

7 Mayıs 1924’de Sofya’da ölen Dimiter Biagoev, Bul
garistan’da Marksizmin yayılmasına öncülük etmesin
den dolayı Bulgar devrimci hareketinin Plehanov’u diye 
adlandırılır.

Kapitalizmin gelişmesi ve sanayiin yaygınlaşması, işçi sınıhnın önemli ölçüde büyümesine ve 
sanayi merkezlerinde toplanmasına yol açtı. 1860’ların sonlarında Brno. Liberec ve Prag gibi 
önde gelen merkezlerde Marx ve Engels'in düşüncelerinden giderek daha fazla etkilenen 
bağımsız işçi örgütleri ortaya çıktı. 1874'de Neudörfl'de devrimci bir işçi partisi olan Avusturya 
Sosyal Dem okrat Partisi’nin kurulmasında Bohemya bölgesi temsilcilerinin önemli bir rolü oldu. 
1878’de ise bu kez Prag civarında Çekoslovak Sosyal Dem okrat İşçi Partisi kuruldu. Sosyal 
demokratların çalışmaları başlangıçta enternasyonalizmden etkilenmişti. Milliyet gözetmeyen grev 
ve kitlesel eylemler, örneğin Jested’de Çek ve Alman işçilerin birlikte gösterileri ya da 1890 
büyük grev hareketi bunu kanıtlamaktadır. 90 ’h yılların sonlarına doğru sosyal demokrat 
önder kadrolar giderek kendi, ulusal burjuvazilerinin etkisi altında kalmaya başladı. Çek ve 
Alman burjuvazileri arasında giderek keskinleşen milliyetçi rekabet koşullan işçi hareketine de 
yansıdı. Avustur)’a sosyal demokrat hareketi, altı ulusal sosyal demokrat partiye bölündü ve 
bunlardan birisi Çek’ti. İşçi hareketini burjuvaziye tabi kılma ve ulusal hareketlere bölme 
siyaseti burjuva partilerince bilinçli bir şekilde uygulanıyordu. 1897'de kurulan Nasyonal 
Sosyalist Parti milliyetçi ve sosyal demagojilerle işçilerin bir bölümünü yanına çekmişti. 
Masaryk’in 1900’de kurduğu Çek Halk Partisi de (1906'dan itibaren Realistler (İlerici Parti) 
adını aldı) toplumsal devrimin karşısına reformculuğu koyuyordu. Bu arada Çek büyük toprak 
sahiplerinin bir kesimi, sosyal demokrasinin kırsal alanda yayılmasını önlemek üzere 1899'da 
Tanm  Partisi'ni kurdular. Bu sırada ilk Rus Devriıni’nin de etkisiyle genel seçim hakkı talebi 
geniş yankı buldu. Grevler, gösteriler ve özellikle dc Bohemya \e Prag'daki genel grevin 
ardından Avusturya’da genel seçim hakkı tanındı.

Bohemya’nın aksine Slovakya’da sanayileşme çok daha yavaş gelişti Feodal düzenin çözülme 
belirtileri 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirmeye başlamıştı. Ağırlaşan siyasal ve 
sosyo-ekonomik koşulların etkisiyle Slovak ulusal hareketi giderek Çek ulusal hareketiyle 
bağlarını geliştirdi. Bu hareket 1848 Devrimi ile doruğa ulaştı. .Ancak bunu Macar sömürücü 
sınıflarının sert bir şekilde uyguladığı asimilasyoncu politika izledi. 1860’lann sonundan 
itibaren oluşmaya başlayan Slovak işçi hareketinin çekirdek örgütleri, 1890'dan itibaren Macar 
sosyal demokrat hareketi içerisinde gelişti. 1905’te Bratislava’da Slovak Sosyal Demokrat Partisi 
kuruldu.

Bağımsızlık ve 1918 Cumhuriyeti

1. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarından (1 9 1 4 /1 9 1 5 ) başlamak üzere Çek ve Slovaklar arasında 
savaşa karşı yaygın bir mücadele gelişti. Bu süreç 1917 Ekim Devrimi’nin etkisiyle bağımsız 
bir devlet için mücadeleye dönüştü. Habsburg ordusuna zorla katılmak durumunda bırakılan 
Çek ve Slovak askerlerinin pek çoğu karşı cepheye geçti. 50 bin kadarı Rusya, binlercesi de 
Fransa ve İtalya’ya gitti. İtilaf devletleri bunları Wilhelm Alman)ası ve müttekfiki Avustur\-a- 
Macaristan monarşisine karşı savaşa soktu. İşçi smıh özellikle Prag, Brno ve Slovakya'daki 
Martin kenti gibi merkezlerde etkili eylemler ve yüzbinlerce kişinin katıldığı grevler 
gerçekleştiriyordu. Ulusal taleplerin yanında toplumsal talepler de gündemdeydi. Buna karşılık, 
burjuvazi eskiden olduğu gibi Habsburgların devletinde iktidara ortak olmak, kârlı silah



pazanndan pay almak, Avusturya’nın Balkanlara doğru yayılmayı amaçlayan savaş hedeflerini 
desteklemek durumundaydı. Bu sırada, 1916’da Paris’te bir Çekoslovak Ulusal Konseyi 
oluşturuldu. Tomas Masaryk, Eduard Benes gibi burjuva politikacıları Çek ve Slovakların 
ulusal çıkarlarını sözkonusu ettilerse de, ABD ve Avrupalı yönetimlerin desteğini uzunca bir 
süre alamadılar. Ancak bir yanda 1917 Ekim Devrimi’nin, bu devrimi izleyen Barış 
Anlaşması’mn ve Rusya'daki gelişmelerin diğer yandan ise Ocak 1918’de Avustury'a’daki büyük 
grev ve Prag, Kladno, Brno ve Ostrava’daki grevlerin etkileri ile birlikte, ABD başkanı 
Wilson'in “Avusturya-Macaristan’daki halklara özerklik” ve siyasal bağımsızlık talebi sözkonusu 
oldu. Bu desteğe karşılık sürgündeki Konsey, Rusya’da oluşturulan Çek lejyonunu 1918  
yazında İç Savaş’ta karşı devrimcilerin yanında savaşa sokacaktı. Bu girişim çok sayıda 
lejyonerin Ekim Devrimi’ni savunmak üzere cephe değiştirmesi sonucu başarıya ulaşamadı. 10 
bin Çekoslovak Kızılordu askerî So\yet iktidarı için savaştı. Lejyon anti-Sovyet planlara 
katılmayı reddederek ülkeye döndüğü sırada, devrimci bir durum yaşanıyordu. 14 Ekim 
1918'de Bohemya’daki genel grev ve gösteriler monarşinin korunamayacağını açıkça gösterdi.
28 Ekim 1918’de Viyana’da İmparatorluk hükümeti düştüğü sırada Büyük sermaye 
temsilcilerinin ve sağ sosyal demokratların yer aldığı Ulusal Komite Çekoslovakya 
Cumhuriyeti’ni ilan etti. Bu gelişmeler belirleyici bir biçimde işçi sınıhnm baskısıyla 
gerçekleşmişti, ancak işçi sınıh hareketininin siyasal öncülük edecek bir partiye sahip 
olmaması, ulusal devriminin yönetiminin burjuvazi tarafından gerçekleştirilmesini kolaylaştırdı. 
Çekoslovakya Cumhuriyeti'nin ilânının ardından 30 Ekim 1918’de Slovak Ulusal Konseyi Martin 
Deklarasyonu ile Çek halkıyla tek bir devlet olarak birleşildiğini açiKİadı.

Sağ sosyal demokratların devrimci bunalımda burjuvaziye tabi oldukları koşullarda, asıl itici 
gücü proletar)’a olan ulusal demokratik devrim burjuva sınırlar çerçevesinde kaldı. Slovak 
Sovyetler Cumhuriyeti’nin 1919 yazında bastırılması. Aralık 1920'de genel grevin polis zoruyla 
kırılması yeni devletin burjuva karakterini belirledi. Sosyal demokrat hareketteki sınıfsal kopma 
noktalandı. Çek, Slovak, Alman, Macar ve Ukraynahlar'dan oluşan işçi hareketinin sol kesimi 
1921’de Çekoslovakya Komünist Partisi'ni kurdu.

1918’de Çekoslovakya Cumhuriyeti’nin kurulması ile Çeklerin Almanlaştırılması ve Slovakların 
Macarlaştıniması tehlikesi önlenmişti. Diğer taraftan kapitalist sömürünün aşılması yönünde 
daha uygun mücadele koşulları da söz konusuydu. Bu arada ekonomideki süreç artık devlete 
hakim olan Çek büyük burjuvazisinin çıkarı doğrultusunda gelişiyordu. Burjuvazinin toplumsal 
sorunları ve karmaşık milliyetler sorununu çözemeyeceği kısa sürede görüldü. O sırada 
Çekoslovakya’da 7 milyon 400 bin Çek’in yanısıra, 2 milyon 300 bin Slovak, 3 milyon 200  
bin Alman, 629 bin Macar, 549 bin Ukraynah ve 81 bin Polonyah yaşıyordu. Çek büyük 
burjuvazisinin hükümetteki temsilcileri geliştirdikleri “Çekoslovakyahhk” kavramı ile Slovak 
ulusunun bağımsızlık hakkını reddederek, azınlıklara karşı ulusal baskı politikasını izledi. 
Bohemya bölgesi en gelişmiş sanayi merkezleri arasına girerken, Slovakya önceden olduğu gibi 
geri kalmış bir tanm bölgesi durumunda bırakıldı. Azınlıkların yaşadığı bölgelerde ekonomik 
gelişme durakladı. Bu arada Çekoslovakya Komünist Partisi’nin özellikle Şubat 1929’daki V.
Parti Kongresi’nde seçilen Klement Gottwald başkanlığındaki parti yönetiminin her ulustan 
emekçinin toplumsal ve ulusal haklarım kararlı bir enternasyonalizm temelinde savunması 
geniş yankı buluyordu.

İktidardaki büyük burjuvazi, o sırada devlet başkanı olan Masar>'k ve Dışişleri Bakanı Benes 
eliyle dış politikadaki anti-Sovyet konumunu muhafaza ederek, Batı’ya ve özellikle de 
Fransa’ya yönelmişti. Dünya iktisadi bunalımı ihracata bağımlı olan sanayiye ağır bir darbe 
indirdi ve 1933’teki sanayi üretimi 1929’dakinin yüzde 60’ına düştü. Bunun sonucunda 
yaygınlaşan kidesel işsizlik, bir yandan toplumsal bunalım ve sınıf mücadelesini keskinleştirdi, 
öte yanda ise gelecekte ciddi bir ulusal sorun halini alacak olan Südetler sorununun 
gelişmesinin zeminini oluşturdu (bkz. II. Dünya Savaşı sonrasında sosyalist hareket) 1933’te 
kurulan ve Nazi Almanyası’ndan destek alan Südet Almanları Partisi’nin  milliyetçiliği, yaşanılan 
toplumsal iktisadi bunalımdan epey yararlandı. Nazi Almanyası’mn Almanların çoğunlukta 
olduğu gerekçesiyle Çekoslovakya’dan toprak talepleri karşısında, Fransa ve Britanya 
hükümetleri Çekoslovak hükümetine baskı yaparak talepleri kabul etmesini istediler. 29-30  
Eylül 1938’de Britanya ve Fransa’nın Nazi Almanyası ve Mussolini İtalyası ile imzaladığı 
Münih anlaşması, Çekoslovakya’nın yüzlerce km^’lik toprağını Alman Reich’ma bırakıyor, 
buralarda yaşayan yüzbinlerce Çek ve Slovak milliyetlerini kaybediyor, sanayi merkezleri, 
ulaştırma ağı, sınır bölgesindeki silah ve cephane yığınağı Nazilere teslim ediliyordu. Çek ve 
Slovak emekçilerinin ülkeyi savunmakta kararlı olmalarına rağmen, Sovyetler Birliği’nin 
yambaşında bir halk savaşından korkan hükümet ve o sırada devlet başkanı olan Benes,
Münih anlaşmasıyla gelen dayatmaya boyun eğdi. Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya (ve 
karşılıklı anlaşma gereği Fransa’nın) istemesi halinde askerî yardım önerisi geri çevrildi. 1 
Ekim 1938’de Flitler orduları Çekoslovak topraklarına girdiler.

Polonya

Polonya-Litvanya Krallığı, topraklannın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Prusya Krallığı ve 
Çarlık Rusyası tarahndan 1772, 1793 ve 1795’te üç kez bölüşülmesiyle bağımsızlığını 
kaybetmişti, Polonya’nın bağımsız devlet olarak yeniden ortaya çıkabilmesi yaklaşık 150 yıl

STAMBULSKİ, ALEKSANDR 
(1879-1923)

Bulgaristan’da çiftçi hareketini örgütleyerek Bulgar 
Çiftçi Partisi’nin kuruluşunu gerçekieştiren.Aieksandr 
Stambulski, 1 Mart 1879’da Pazarcık’ta Siavovitsa’da 
doğdu. Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan orta haili 
bir aileye mensuptu. Ailesinin ve içinde bulunduğu ko
şulların da etkisiyle Filibe’de Sadova Tarım Koieji’nde 
okudu, daha sonra Plevne’de bir şarapçılık okulunu 
bitirdi. Bir süre Pazarcık civarında tanm örgetmeniiği 
yaptıktan sonra Almanya’ya giderek, tanm mühendisliği 
eğitimi yaptı.

Almanya’dan döndükten sonra siyasal çalışmalanna 
başlayan Stambulski, 1898’de yapılan Bulgaristan Çiftçi 
Birliği'nin  (BÇB) kuruluş kongresine katıldı. Örgüt için
deki etkinliğini giderek artırarak, birliğin siyasal bir parti 
haline gelmesinde önemli bir rol oynadı. 1902’de birli
ğin yayın organı oian Zemedelsko Zname’n'm (Çiftçi 
Bayrağı) yayın yönetmenliğini üstlenerek, dergiye yeni 
bir biçim verdi. 1908’de Çiftçi Partisi’nden milletvekili 
seçilerek Ulusal Meciis’e girdi. Mecliste daha çok köylü 
sorunlannı dile getirdi. Kral Ferdinand’ın baskılarına 
karşı çıktı. 1915’te kralın Bulgaristan’ı Almanya safiann- 
da savaşa sokma girişimlerine muhalefet ettiği için tu
tuklanarak, yargılandı ve askeri mahkeme tarafından 
ömür boyu hapse mahkûm edildi. Üç yıl tutuklu kaldık
tan sonra Eylül 1918’de Bulgaristan’ın savaştan çekil
mesini isteyen subayların gerçekleştirdiği bir ayaklan
mada arabuluculuk yapması amacıyla serbest bırakıldı, 
yönetim Stambuiski’den Sofya üzerine yürüyen birlikle
rin hareketini engellemesini istedi. Çiftçi Partisi’nin ön
de gelenlerinden Daskalov’un düzenlediği ayaklanmaya 
katıldı. Ayaklanma istenilen sonuca ulaşamamasına rağ
men, 4 Ekim 1918’de Kral Ferdinand tahttan çekilerek 
yerini ili. Boris’e bıraktı.

Stambulski Ocak 1919’da kurulan koalisyon hüküme
tinde yeraldı, ardından Ağustos 1919’da yapılan seçim
lerde yeniden milletvekili seçildi ve Ekim 1919’da baş
bakan oldu. 27 Kasım 1919’da İtilaf Devletleri'yle Bulga
ristan’ın savaş sonrasında ortaya çıkan yeni durum so
nucunda sınırlarını belirleyen komşularına toprak ver
mesini öngören ve Bulgar ordusunda asker sayısında 
indirim yapan Neuilly Antiaşması’nı imzaladı. Bir yıl sonra 
Mart’ta yapılan seçimlerin sonucunda en çok oyu alan 
Çiftçi Partisi’nin tek başına iktidar olması üzerine Stam-



Faşizm

Slovak kökenli filozof siyaset adamı Ttiomas f/lasaryk, 
1881'de Viyana Üniversitesi'nde felsefe profesörlüğü 
yaparken siyasetle uğraşmaya başladı. Naşe Doba 

(Çağımız) adlı siyasal dergiyi çıkartmaya başladığında, 
Ulusal Parti'n/n liberal kanadını oluşturan Genç 

ÇeklerVe ilişki kurdu. 1891'de, bu partinin Avusturya 
Parlamentosu (Reichsrat) temsilciliğini yaptı. 1893'de 

Genç Çekler';/? milliyetçi eğilimlerine karşı çıkarak, bu 
görevinden istifa etti. 1900'de Realist (Gerçekçi) 

partiyi kurdu ve 1907'de, bu kez de Reichsrat'ta bu 
partinin temsilciliği görevine seçildi. Bu dönemde, 

Avusturya-Macaristan İmparatoru I. Franz Joseph'in 
Balkanlar'da izlediği yayılma politikasına karşı çıkarak, 
Slav muhalefetin en önde gelen isimleri arasında yer 
aldı ve daha sonra Çekoslovakya’nın bağımsızlığı için 

mücadele etmeye başladı. I. Dünya Savaşı'nin 
başlarında Viyana'dan ayrıldı. 1916'da, Londra'da 

Edvard Beneş, Milan Ştefanik'le birlikte Çekoslovakya 
Ulusal Konseyi’n/ kurdu ve konseyin başkanlığını 

yaptı. 1918 Haziran'de, Çekoslovakya'nın itilaf 
devletleri tarafından müttefik bir güç olarak 

tanınmasından sonra, 14 Ekim'de geçici bir hükümet 
kuruldu ve nihayet 18 Ekim'de bağımsızlık, 28 

Ekim'de de Çekoslovakya Cumhuriyeti'nin kurulduğu 
ilan edildi. Slovak Ulusal Komitesi’nin onayından 

sonra da. Kasım'da toplanan meclis Masaryk'i devlet
başkanlığına seçti.

bulski, yeniden başbakan olarak, Mayıs'ta iıükümeti kur
du. Stambulski, nüfusun yüzde 80’inin köylü olduğu 
Bulgaristan’da kendisini iktidara getiren kesimlerin ta
leplerini içeren bir reform programı uyguladı. Gerçekte, 
bu program kentleşmeye ve sanayileşmeye karşı motif
ler taşıyordu. Tarımda küçük mülkiyetin büyük toprak 
saiıipierine karşı korunmasını, üretici köylünün banka 
ve tefeciler karşısında daha güçlü kılınmasını sağlaya
cak kooperatifleşmenin teşvikini öngören uygulamalar 
toprak sahipleriyle büyük sermaye ve ticaret çevreleri
nin tepkisiyle karşılandı. Bu arada yoksul köylülere top
rak dağıtımını öngören yasanın meclisten geçmesi mu
halefetin saldırılarını artırdı. Stambulski, dış politikada 
da özellikle komşulanyla iyi ilişkiler kurma çabasındaydı.

Kral III. Boris'e rağmen tasarladığı ama gerçekleştire
mediği Güney Slav Biriiği projesi bu amaca yönelikti. 
1922'de Yugoslavya ile Niş’te bir anlaşma imzalayarak 
bunun i|k adımını attı.

Aynı dönemde Polonya ve Çekoslovakya çiftiçi parti
leri ile birlikte "Kızıl”  Komünist Enternasyonal'e karşı 
bir Yeşil Enternasyonal örgütlemek istediyse de, bunda 
da başanlı olamadı.

1923'te yapılan seçimleri tekrar kazanan Stambulski, 
bütün tepkiieıe karşı halktan destek gördü "Köylülerin 
Kralı”  diye adlandırıldı. Bulgaristan Komünist Partisi 
ile olan ilişkileri her iki tarafın da tutumu nedeniyle 
belirli bir ittifak zeminine oturmadı. Bu ise başını serma
ye çevreleriyle büyük toprak sahiplerinin çektiği muha
lefetin iktidara darbeyle gelmesini bir ölçüde hızlandır
dı. Bu arada I. Dünya Savaşı sonunda Trakya, Makedon
ya ve Dobruca dolaylannda milliyetçi eylemlere girişen 
Bulgar azınlıkların mücadelesine Stambulski tarafından 
fazla destek verilmemesi milliyetçi güçleri harekete ge
çirdi. Ordu içinde Stambulski’ in bu politikasından mem
nun olmayan subaylar ile milliyetçiler birleşip 8-9 Hazi
ran 1923’de Stambulski’ ! İktidardan uzaklaştırarak, Alek
sandr Tsankov’un başkanlığında bir hükümet kurdular. 
Komünistlerin, Çiftçi Partisi'nin ve liberallerin yeralma- 
dığı hükümete karşı doğduğu yöre olan Pazarcık’ta bir 
başansız ayaklanma başlatan Stambulski yakalanarak 
kurşuna dizildi.

süren çetin mücadeleleri gerektirdi. Topraklarmm bölünmeye uğramasmdan sonra Polonya'nm 
durumu uluslararası ilişkilerde sürekli bir sorun. Polonya ulusal ve toplumsal kurtuluş 
hareketi de uluslararası devrimci hareketin önde gelen bir bileşimi oldu. 1794’te Tadeusz 
Kosciuszko önderliğindeki halk ayaklanması Rus birlikleri taraftndan kanlı bir biçimde 
bastırıldı, ama Avrupa devrimci hareketi üzerinde derin izler bıraktı. Kasım 1830-3l'de 
Çarlığın toplumsal ve ulusal baskısına karşı ayaklanma bastırıldı. Polonya krallığı Rusya 
taraftndan ftili ilhaka uğradı, buna rağmen halk ayaklânması birçok Avrupa ülkesinde devrime 
hareketin gelişimine güç kattı. 1846'da Krakov’daki devrimci ayaklanma ve Galiçya'daki anti- 
feodal köylü ayaklanması ise. Avustury a birliklerince bastırıldı, ama 1848'de Avustur)-a 
Galiçya'da toprak reformu konusunda ödün vermek zorunda kalacaktı. 1848-49'da Avrupa'da 
devrimler patlak verdiğinde çok sayıda Polonyah devrimci Almanya, Avustur)'a, Macaristan ve 
İtalya’da devrimlerin öncü kadroları arasındaydı. Polonya’da ise devrimci ve ulusal bağımsızlık 
hareketi sürekli güçleniyor, işçi ve köylü ayaklanmaları birbirini izliyordu. 1860 sonrasında 
güçlenerek gelişen ulusal bağımsızlık hareketi 1863-64’te Kızıllar Partisi öncülüğünde yeni bir 
ayaklanmaya yol açtı. Bu ayaklanma da bastırıldı ve işgal altındaki bölgelerde bir yandan 
Ruslaştırma, diğer taraftan Almanlaştırma politikaları sert bir biçimde uygulamaya kondu. 
(Ayaklanmanın askerî örgütleyicisi ve önderi olan Jaroslaw Dabrowski daha sonra 187 l'de 
Paris Komüncülerinin başkomutanıydı ve barikatlarda çarpışarak öldü.)

İşgal ve ilhaka rağmen 19. yüzyılın ikinci yansı ve 20. yüzyılın başları Polonya'da siyasal 
hareketliliğin ve ulusal bihnçliliğin artmasına tanık oldu. Bu sırada işçi, emekçi, burjuva ve 
dinci siyasal partiler kurulmuş, ulusal kültürü ve anadili korumak üzere verilen mücadele 
hayli güçlenmişti. 1905 Rus Devrimi Polonya Krallığı topraklarını derinden sarstı \e ulusal 
bağımsızlığın kazanılabileceğine dair inancı ve örgütlenme gereğim pekiştirdi.

Kapitalizmin yaşadığı genel bunalım, savaşın ve devrimci güçlerin gelişiminin toplumun 
yapısında meydana getirdiği değişiklikler, nihayet Rusya'da 1917 Devrimi'nin toplumsal ve 
siyasal süreçler üzerindeki etkisi, Polonya açısından iç ve dış koşulları köklü bir biçimde 
değiştirdi. 1915 sonrasında Rusların işgal ettikleri bölgelerden çekilmelerinden yararlanan 
Almanya ve Avusturya buraları da aldı. Almanya krallığı ikiye ayrılıp 5 Kasım 1916'da yeni 
bir Polonya Krallığı oluşturduysa da toprak bütünlüğünü sağlamakta kararlı olan ulusal 
bağımsızlık hareketi bu . sözde krallığı tanımadı ve Alman işgalcilere karşı direndi. Bu arada 
27 Mart 1917'de Petersburg İşçi ve Asker Sovyeti Polonya'nın bağımsızlığını tanıdığım açıkladı. 
Sovyet iktidarı işgalcilerin kukla hükümetine karşı çıkıyor ve özgür bir gelişme için 
Polonyahlarla dayanışma gösteriyordu. Ancak Brest-Litovsk anlaşması Sovyet iktidarının Polonya 
sorununa doğrudan müdahalesini engelliyordu. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Almanların 
baskısı daha da arttı, Ukrayna ve Baltık'taki bazı bölgeler daha Alman işgaline uğradı. 15 
Ağustos 1917’de ise Paris’te bir Polonya Ulusal Komitesi kurulmuş, bu komite İtilaf Devletleri 
ve ABD taraftndan tanınmıştı. 2 Kasım 1917 tarihli Rusya HaUılanııın H aklan Deklarasyonu 
Polonya’ya da devlet kurma hakkı dahil kendi kaderini tayin hakkını tanıyordu. Kısaca 
Polonya meselesi uluslararası siyasedn sürekli gündemindeydi. 1918'de kitlesel grevler birbirini 
izledi. Savaş sonuçlanırken ABD başkanı Wilson’un 14 maddelik programında Polonya'nın 
bağımsız bir devlet olması kabul ediliyordu. Şubat’ta SoNyet Rusya, Polonya'nm bağımsızlığını 
resmen tanıdı. Bağımsızlığın ftilen gerçekleşmesi ile Brest-Litovsk anlaşmasının Almanya’daki 
1918 devrim dalgasıyla fiilen ortadan kalkmasıyla mümkün oldu. Rusya’da Çarlığın \ikilmasi 
Almanya, Avusturya-Macaristan’daki 1918 devrimlerini ve Avrupa'daki kitle hareketlerini de 
etkileyen, Polonya’daki hareketi güçlendiren dönüm noktasını oluşturmuş. Ekim Devrimi'nden 
yaklaşık bir yıl sonra 29 Ağustos 1918’de bağımsızlık ilan edilmişti. Kasım’da geçici 
hükümetin kurulmasıyla bağımsızlık somudandı.



Devrimci İşçi H areketinin Gelişimi

Polonya topraklarmm bölünmüşlüğünün iktisadi ve toplumsal hayata da yansımasıyla işçi 
hareketi ülke topraklarında farklılıklar gösteren koşullar ve ihtiyaçlar içinde gelişti. Polonya’da 
devrimci işçi hareketinin geçmişi 19. yüzyıhn ikinci yarısına uzanır, tik grevler, sendikal 
örgütlenmeler, işçi gazeteleri ve illegal örgütler sosyalist hareketin temellerini atıyordu. Ne ki 
yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip bulunan işçi hareketini değerlendirirken daha öncesine de 
değinmek gerekir. Öyle ki, bu harekete varan süreç, Marx’m ve Komünist Manifesto’nun  
öncesine, o sıralar “tarım sosyalizmi” olarak adlandırılan görüşleri savunan Worcel ve 
diğerleriyle, devrimci demokratik bir örgütlenme olan Lud Polski'ye (Polonya Halkı) 
uzanmaktadır.

Sosyalist hareketin şekillenmesinde, Polonya’nın bağımsızlık talebini destekleyen ve Polonya 
mültecileriyle birlikte çalışma yürüten 1. Enternasyonal etkili oldu. 1882’de Cenevre’de çıkan 
Rownosc (Eşitlik) gazetesinin yayımcılarından Ludwik Warynski’nin öncülüğünde, Polonya’nın 
ilk sosyalist işçi partisi Proletarisat (Birinci Proletarya) kuruldu. Bu parti eylül 1882’de 
yayınlanan programatik çağrı doğrultusunda Polonya işçi sınıfı ve ülkenin bugünü ve geleceği 
fıakkmdaki görüşleri dile getiriyor, işçi sınıfı hareketine Marksist düşünceyi taşıyordu. Parti 
1883’de işçi sınıfının ilk büyük kidesel hareketi olan büyük Zyrardow grevinde etkili oldu. 
Parti polis tarafından dağıtıldı, ancak yerini sonraki yıllarda etkisini giderek artıran yeni işçi 
örgütlenmeleri aldı. Birinci ya da Büyük Proletaryayı (1882-1886), İkinci Proletarya (1887-1893), 
Polonya İşçileri Birliği (1889-1893) izledi. Bu örgüderin faaliyerieriyle 1890’da ilk kez 1 Mayıs 
siyasal bir grevle işçilerin uluslararası mücadele günü olarak kutlandı. Bu sırada 1892’de 
Avrupa-sosyal demokrat partilerinin etkisi altında bulunan Polonya Sosyalist Partisi de kuruldu. 
İşçi sınıfı hareketinin devrimci, enternasyonalist ve Marksist kanadında 1893’te kurulan 
Polonya Krallığı Sosyal D em okratlan  Partisi’nin (PKSD) çok önemli yeri vardır. Partinin 
önderieri arasında Feliks Cerjinskiy, Rosa Luxemburg, Julian Marohlewski gibi, uluslararası işçi 
sınıfı hareketinin öndegelen isimler vardı. Bu parti 1900’da Litvanya sosyal demokradarmm 
sol kanadıyla birleşerek Polonya ve Litvanya Krallığı Sosyal D em okratlan  (PLKSD) adını aldı. 
1905-1907’de Polonya Krallığı’nda yeralan devrimci ayaklanmalar Rus Devrimi’ni bütünlüyor ve
o sırada işgal altında bulunan tüm ülke topraklanna yayılıyordu. Büyük Proletarya’nın  Polonya 
ve Rus devrimci hareketleri arasında sıkı bir işbirliğini sağlama yolunda attığı adımlar güçlü 
biçimde gelişme göstermişti. Flaziran 1905’te Lodz’da silahlı sendikal örgütlenmelerde partinin 
etkisi artıyordu. İşçi ayaklanması, Ekim-Kasım’da ise Dabrova ve Varşova’da grevler oldu. 
Ayaklanmalara işçilerin yanısıra köylüler ve orta-yüksek öğrenim gençliği de katılıyordu. Bu 
sırada Polonya Sosyalist Partisi’n de  bir kutuplaşma belirmişti, 1906’da sol bir grup partiden 
ayrıldı. Ayaklanmalar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu seçim reformu yapmaya zorladı. 
Ama yükselen devrimci hareket bir süre sonra bastırıldı. İlerici parti ve örgüüere karşı ağır 
saldın ve tedbirler alındı. PLKSD’nin Rusya’daki Boîşevifeler’le ilişkileri daha da yakınlaştı. Rus 
Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin  1906’daki IV. Kongresi’nde bütün sosyal demokratların 
birleşmesiyle, Polonya ve Litvanya sosyal demokratları da bu birliğin içinde yeraldılar. 
1910-12’de Rus proletaryasının yeni kide ayaklanmalarının da etkisiyle, Polonya’nın çeşitli 
bölgelerinde işçi ayaklanmaları yeniden başladı. Bunu Polonya topraklarının 1. Dünya Savaşı’na 
sahne olması izledi.

Bağımsızlık ve İki Savaş A rasında G elişm eler

Bağımsızlığın ilanından sonra 7 Kasım 1918’de Lublin’de Sosyalist Parti’d en  Dajinskiy’nin 
başkanlığında geçici bir hükümet kuruldu. Sanayi merkezlerindeki işçi sınıh işgalcileri 
silahsızlandırıyordu. Demokratik bir programı olan geçici hükümet, işçileri ve köylüleri 
gericileri silahsızlandırmayı bırakıp, hükümet programını desteklemeye çağırdı. Ancak 14 Kasım 
1918’de daha önce hükümet tarafından lağvedilen Naipler Meclisi’nin  başkomutan atadığı 
Pilsudski 22 Kasım’da iktidarı ele aldı. Bağımsız bir Polonya devletinin kurulması için verilen 
mücadelenin devrimci-demokratik potansiyeline rağmen, burjuvazinin yönetime damgasını 
vurduğu görüldü.

Sol Sosyalistler’le  PLKSD’nin Aralık 1918’de birleşip Polonya Komünist İşçi Partisi’ni (1 9 2 5 ’ten 
sonra Polonya KP olarak anıldı) oluşturmalanyla işçi hareketi tüm baskılara rağmen 
mücadelesini yürüttü. 1919 sonbaharında sınıf mücadelesi tüm şiddetiyle sürüyordu.
1919-20’de Polonya egemen çevreleri Sovyet Rusya’ya bir saldırı düzenlediler. Belorusya’nın ve 
Ukrayna’nın batısı ilhak edildi. 1921’den itibaren Fransa’nın müttefiki olan Polonya, anti- 
sovyetik bir kuşatmanın en önde gelen destekçisi oldu.

17 Mart 1921’de kabul edilen burjva-demokratik anayasanın hazırlanması sırasında işçilerin 
bazı önemli toplumsal taleplerini (sekiz saatlik işgünü, kiracıyı koruma, sağlık sigortası vb.) 
kabul ettirmede sağladıkları kısmi başarılara rağmen, devlete gerici güçler giderek artan 
biçimde hakim oldular. 1919-1923 arasındaki devrimci işçi hareketinin, devrimci-demokratik 
başkaldınlarm zirvesini Kasım 1923’teki Krakov ayaklanması oluşturdu. Partinin ve diğer 
devrimci-demokratik güçlerin genel grev çağnsıyla 5 Ekim’de demiryolu işçileri, Lodz’daki 
tekstil işçileri ve Varşova işçileri greve gittiler. Krakov’da grevci işçilerle polis arasında çatışma 
başladı. 6 Kasım’da hükümet grevci işçilere ateş edilmesi emrini verdi. Grevler kanla 
bastırıldı.

Polonya’nın bağımsızlığına kavuşmasında çok etkin bir 
rolü olan Josef Pilsudski, önceleri halkın gözünde 
büyük bir kahraman ve kurtarıcı iken daha sonralan 
hiçbir resmî sıfat taşımadan Polonya’yı tam bir 
diktatörlükle yönetti. Siyasal hayatı, 1886’da tıp eğitimi 
aldığı sırada öğrenci olaylarına katıldığı gerekçesiyle 
okuldan atılmasıyla başladı. Ardından Çar ili. 
Aleksandr'a suikast planlamakla suçlanarak, beş yıl 
Sibirya’da sürgün cezasına çarptırıldı. 1894’te yeni 
kurulmuş PSI’ye (Polonya Sosyalist Partisi) girdi ve 
partinin önderi durumuna geldi. 1900’de bu kez, 
kendisinin çıkardığı Rabotnik (işçi) adlı yasadışı 
gazetenin basımevinde yakalanarak tutuklandı. Bir yıl 
sonra kaçtı. 1904’de, Polonya’nın bağımsızlığı için 
destek aramak umuduyla Tokyo’ya gitti ama hiçbir 
sonuç elde edemedi. 1905 Rus Devrimi’nin bastırılışını 
izleyen yıllarda, PSP içinde çıkan, sadece bağımsızlık 
değil işçi sınıfı devleti temelinde süren tartışmalar 
PSP’yi ikiye böldü ve Pilsudski bunun üzerine 
gelecekte kurulacak olan ulusal ordunun çekirdeğini 
oluşturacak askeri bir örgütlenme çalışmalarına 
başladı. I. Dünya Savaşı sırasında, üç Polonya 
tugayıyla Avusturya-t^acaristan ordusuyla birlikte 
savaşa katıldı. 1916’da, Almanya ve Avusturya- 
l^acaristan’ın Polonya’nın desteğini arttırma çabası 
nedeniyle, Polonya bağımsızlığı ilan edildi. Askeri 
bölüm başkanlığına getirilen Pilsudski, Polonya 
ordusunun bağımsız Polonya devletine bağlı kalması 
koşuluyla bağımsızlığı kabul etti. 1917 Ekim 
Devrimi’nden sonra, telaşa düşen Almanya ve 
Avusturya-Macaristan, Polonya askerlerinin kendilerine 
bağlılık yemini etmelerini istedi. Pilsudski bu isteği 
reddedince. Temmuz 1917’de üçüncü kez tutuklandı. 
Almanların yenilgisi ve Kasım 1918’de Polonya'da 
cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra serbest bırakılan 
Pilsudski, Varşova'ya bir kahraman olarak döndü. Bu 
tarihten itibaren, Pilsudski’nin diktatörlük dönemine 
girişi başlıyordu: İlk önce, muhafazakar çevrelerin 
kendisine karşı desteklediği Dmowski’yie işbirliği içine 
girdi; Şubat 1919'da, Almanlan izleyerek Polonya 
sınırlarına dek gelen Kızılordu birliklerine karşı bir 
saldın başlattı ve saldın sonucu Beyaz Ruthenya ve 
Batı Ukrayna’ya dek uzanan bölge ele geçirildi; 
1920’de bir kez daha çıkan Sovyetler Biriiği’yle 
Polonya arasındaki savaş, Polonya'nın Fransa’dan 
aldığı destekle Kızılordu’nun kesin bir yenilgiye 
uğramasına neden oldu ve Riga Antlaşması'yia iki 
ülkenin sınırlan yeniden belirlendi. Mart 1921'de yeni 
anayasanın hazırlanması ve genel seçimlerin 
yapılmasından sonra, 14 Aralık 1922'de yetkilerini 
devrederek genel kurmay başkanlığını üstlendi. Mayıs 
1923'te hükümetin sağ kesim tarafından oluşturulması 
gündeme geldiğinde bu görevinden de istifa ederek, 
1926'da gerçekleştireceği askeri darbeye kadar siyaset 
hayatından uzaklaştı. Bu dönemde, Polonya'da birçok 
koalisyon hükümeti görev yaptı, ancak istikrarın 
sağlanamaması parlamenter rejime karşı halkın 
güvensizlik duymaya başlaması Pilsudski için fırsat 
oldu. Ve Pilsudski'nin ölümüne kadar sürdüreceği 
diktatoryası böylelikle başlamış oldu.



Faşizm

KOLAROV, VASIL PETROV 
(1877-1950)

Dimitrov’un ölümünden sonra Bulgaristan başbalcanı 
oian Bulgar komünist liderlerden Kolarov, 28 Temmuz 
1877’de Şumnu’da (günümüzde Kolarovgrad) doğdu. 
Bir zanaatçmm oğluydu. 1895’te Nikopol’de (Niğbolu) 
öğretmenlik yaptığı sırada, sosyalist fikirleri yüzünden 
1897’de öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Aynı yıl Bulgaris
tan Sosyal Demokrat Partisi’ne üye oldu ve Cenevre 
Üniversitesi’nde başladığı hukuk öğrenimini 1900’de bi
tirdikten sonra Bulgaristan'a döndü. Şumnu’da avukat
lık yaparken, 1902-1904 arasında, Bulgar sosyalist hare
ketinin kurucusu Dimiter Biagoev’ie birlikte sosyalist 
örgütlenme çalışmalarına katıldı. 1904-1919 arasında 
BSDİP’m Filibe (günümüzde Plovdiv) kent örgütünü yö
netirken, aynı zamanda BSDİP Merkez Komitesi üyeliği 
yaptı. Yine aynı yıllarda BSDİP temsilcisi olarak II. En- 
ternasyonel’in Stuttgart ve Kopenhag kongrelerine, Zim- 
merwaid ve Stockholm konferanslarına katıldı. 1919’da, 
BSDİP’in BKP’ye (Bulgaristan Komünist Partisi) dönüş
mesinden sonra, Parti’nin Merkez Komitesi sekreteri 
oldu. 1922-1924 arasında da Kom/nfern genel sekreterli
ğini yaptı.

23 Eylül 1923’te, askeri faşist diktatörlüğe karşı başla
yan ayaklanmayı, Georgi Dimitrov’la birlikte yönetti. 26 
Eylül'de ayaklanmanın bastırılmasından sonra, Dimitrov 
da dahil olmak üzere birçok devrimciyle biriikte Mosko
va'ya kaçtı. 1944’e kadar sürecek oian, BKP Merkez 
Komitesi’nin Dış Bürosu’ndaki görevi sırasında; 1931-
1935 arasında Köylü Enternasyonali’nin başkanlığını, 
1931-1941 arasında Moskova’daki Uluslararası Tarım 
Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı. Bu arada, 1935’de 
iktisat doktoru derecesini elde etmişti.

il. Dünya Savaşı yıllarında, Dimitrov’ia birlikte Bulga
ristan'daki demokratik güçlerin anti-faşist birleşik cep
hesinin kurulması çalışmalarını yönetti. “ Vatan Cephesi”  
programının hazırlanmasında görev aldı.

9 Eylül 1944 Devrimi'nden sonra, 1945’de ülkesine 
döndü. 15 Eylül 1945’te Geçici Cumhuriyet Başkanlık 
Divanı na başkanlık etti. 1946’da, Büyük Ulusal Meclis 
başkanlığı, 1947’den sonra da bakanlar kurulunun baş
kanlığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlendi. Tem
muz 1949’da Dimitrov’un ölümünden sonra devraldığı 
başbakanlığı, 23 Ocak 1950’de ölünceye kadar sürdürdü.

Kısa süren istikrar döneminin ardından ülkede ekonomik ve siyasal bunalım tekrar 
yoğunlaştı. Yabancı sermayeye bağımlılığın giderek arttığı koşullarda, iktisadi istikrarsızlığın ve 
çözümsüzlüğün burjuva partileri arasındaki çekişmeyi daha da artırdığı gözlendi. Sık sık 
görülen kabine değişikliklerinin ardından Mayıs 1926’da Pilsudski, ülkeyi “ıslah” etmek adı 
altında (Sanacja) yönetime el koydu, işçi sınıfına, emekçilere ve azınlıklara karşı baskı ve 
saldınlar yoğunlaştı. Dünyada yaşanan iktisadi bunahm Polonya’yı daha başından etkisi altına 
aldı. Artan iktisadi sıkıntılar ve siyasal baskılar karşısında devrimci ve demokratik muhalefet 
Sanacja  diktatörlüğüne karşı direnişi sürdürdü. Sanacja  sloganıyla işbaşında olan Pilsudski 
askerî diktatörlüğünün siyasal örgütü 1927’de kurulan Paıtisizler İşbirliği Bloku idi. Bu örgütün 
programı parlamentonun yetkisini sınırlıyor, tüm yetkileri yürütmenin, yani diktatörün elinde 
topluyordu. Pilsudski Mayıs 1935’teki ölümüne dek tam yetkiyle ülkeyi yönetti. Yasal 
demokratik muhalefet ve devrimci hareket (esas olarak Komünist: Partisi ve Bağımsız Köylü 
Partisi) eylemlerini yoğunlaştırdı. 1929’da merkez ve sol muhalefet birlikte hareket etme karan 
aldılar. 1930’da muhalefete yönelik geniş tutuklama kampanyası başlatıldı, sol muhalefet 
liderlerinin bir kısmı yurtdışına kaçtı ya da tutuklandı.

Tek Bir Dünyaya Doğru
Kuşkusuz, daha 19. yüzyılın ikinci yansında, kapitalizmin uluslararasılaşma eğilimi kendisini 
dünya ölçeğinde hissettirmeye başlamışü. Ancak, sözgelimi Amerika Birleşik Devletleri’nde iç 
savaşın sona ermiş olmasına bağlı olarak. Amerikan tahılının yeniden dünya pazanna girmesi 
ve dolayısıyla tahıl fiyatlannın düşmeye başlaması, gündelik geçimi giderek daha fazla tahıl 
ihracatına bağlı olan Doğu Avrupa köylüleri için, iklim koşullanndan farksız, aynı derecede 
nesnel ve yabancı bir olguydu. 1914’te büyük sermayenin taleplerine ve bu taleplerin yarattığı 
dirence göre kurulmakta olan dünya düzeninin niteliği henüz o kadar az kavranmıştı ki, 
savaş karannı almış olan taraflar arasında bile savaşın, birkaç muharebe sonucunda, bir yıldan 
kısa bir sürede sonuçlanacağı kanısı yaygındı. Oysa savaş, dört yıl boyunca Güney Afrika’dan 
Rusya’nın kuzeyine, Londra’dan Uzak Doğu’ya kadar her yerde geniş kitleler için ortak bir 
kader oldu. Bu ortak deneyimin de katkısıyla, savaştan sonra iktisadi olarak bütünleşmişlik 
derecesi giderek artan tek bir dünyada yaşıyor olmak yalnızca fiili ve nesnel bir gerçeklik 
olmaktan çıktı; evrensel içerikli kavramlar çok daha fazla sayıda insanın davranışlanna yön 
vermeye başladı. Örneğin, savaşın sona ermesini izleyen 1919-24 dönemi yalnızca, içerdiği 
benzer sorunlarla, bütün Avrupa’daki egemen sınıflar için bir iktidar krizi yaratmakla kalmadı; 
her yerde tâbî sınıflar, Fransız ve Ekim Devrimleri’nden aldıklan esinle, üzerlerindeki 
geleneksel kısıtlan aşma, kendi iktidarlannı kurma deneyimlerine giriştiler. Bu “istikrarsızlık ve 
kriz” dönemi, Almanya’da, İtalya’da, Balkanlar’da, Macaristan’da, Türkiye’de kitlelerin kendi 
hayatlannı belirleme fırsatının tarihlerindeki en üst düzeye ulaştığı dönemler oldu. İtalya, 
Almanya, Macaristan gibi nisbeten sanayileşmiş ülkelerde, işçiler Sovyet deneyiminin esiniyle 
konseyler kurmaya başladılar. Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya’da yaygınlaşan toprak 
işgallerinin de baskısıyla toprak reformlan kaçınılmaz oldu.

Bu dinamik ve devrimci durum farklı ülkelerde, farklı tarihlerde bastınidıysa da, 1924’te süreç 
artık tamamen tamamlanmış, burjuvazi kendi yeni egemenlik araçlannı büyük ölçüde 
yaratmışa. Kitle inisiyatifi askeri darbeler, faşist diktatörlükler ve tek parti rejimleri ile 
bastınidı. Kide inisiyatifinin geri çekilmesi, kimi kazanımlann tamamen yitirilmesi 
kimilerininse ancak formel bir varlığa sahip olmalan sonucunu doğurdu. Örneğin İtalya’da 8 
saatUk işgünü hakkı yitirilirken, Bulgaristan ve Türkiye’de tanınan genei oy haklanın anlamı, 
parlamenter sisteme getirilen sınırlamalardan sonra, büyük ölçüde daraldı. Ancak 1924’le 
birlikte girilen yeni istikrar ve refah dönemi son derecede kısa ömürlü oldu. Hükümetler 
savaş ekonomisini finanse etmek için uyguladıklan enflasyonist politikalan terketmeye Batı ve 
Kuzey Avrupa’da 1920-21 ’de, Orta ve Doğu Avrupa’da ise 1923-24 ’te terketmeye başladılar. 
Ancak bir yandan uluslararası ölçekte serbest ticaret rejiminin başlıca aracı olagelmiş olan 
altın standardının terkedilmiş olması, diğer yandan uluslararası ticarî ve malî politikalan 
düzenleyecek kurumlann yokluğu, ulaşılan dengeyi kalıcılıktan yoksun kılıyordu. Bir süre için 
Milletler Cemiyeti böylesi bir düzenleme kurumu olarak işlev gördü. 1922 ve 1923’te önce 
Avusturya sonra Macaristan’a büyük borçlar verilmesini sağlayan Milletler Cemiyeti, bu 
ülkelerde kendi gözetiminde bir yeniden inşa rejimi başlattı. Benzer bir imkândan 1926’da 
Bulgaristan yararlandı. Ancak, Doğu Avrupa’nın yeni yaraülan azgelişmiş devletleriyle, 
sanayileşmiş merkez ülkeler arasında, Milleder Cemiyeti’nin aşamayacağı köklü bir çıkar 
çelişkisi mevcuttu. Doğu Avrupa’da buıjuvazi ancak himayeci gümrük politikalan ve genel 
olarak devlet teşviki ile sınıfsal egemenliğini sürdürebilirdi. Oysa, savaştan önce başlamış olan 
tekelleşme eğiliminin, 1920’lerin ikinci yansında, yeni kartelleşme ve trösdeşmelerle hız 
kazandığı Britanya, Fransa ve Almanya’nın ise ancak yeni dış pazarlarla aşılabilecek bir üretim 
fazlası problemi ile karşı karşıyaydı. 1928’de başlayan buhran 1929’da ABD borsasmda bütün 
hisse senederinin fiyadannın baş döndürücü bir hızda düşerek işlemlerin durmasıyla doruk 
noktasına ulaştı ve kapitalizm tarihinin en büyük buhranına girdi. Buhran karşısında tekellerin 
tepkisi beklendiği gibi yatmmlan kısıp istihdamı düşürmek oldu. Bu koşullarda bütün 
kapitalist ülkelerde kamu sektörünün ekonomideki payı büyürken, silah sanayi, buhranı 
aşmada kritik bir rol oynayacak kilit alan olarak ortaya çıkmaya başladı. Buhran Almanya’da 
Nazi iktidannm maddi koşullannı yaratmakla kalmadı; hem sağladığı baskıcı rejimlere 
sağladığı ideolojik zeminle, hem İtalya ve Almanya’nın Doğu Avrupa’da izledikleri kredi ve 
ittifak politikalanmn etkisiyle, bu bölgelerde faşizmin yaygınlaşmasına hizmet etti.

•70 a
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M anifesto

Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye 
komünist partilerinin manifestosundan bir bölüm.

(Balkan Sosyal Demokrat Federasyonu 1910’da Belg- 
ad’da Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Yunan Sos
yal Demokrat Partilerinin katıldığı bir konferansla kurul- 
ju. 1914'de savaşa karşı çıktı. 1919’da Sofya’da yapılan 
(onferansta adını Balkan Komünist Federasyonu olarak 
leğlştirdl ve III. Eniemasyonel’e katılma kararı aldı. 
Başvurusu 1920’de kabul edildi. Federasyonun amacı 
Balkan yarımadası İle ilgili konularda bütün Balkan ko- 
Tiünist partilerinin biriikte hareket etmelerini sağlamak
tı. Türkiye Komünist Partisi 1920 Haziran'ında illegal 
slarak kuruldu. Haziran 1919’da sol-kanat Bulgar “ dar”  
sosyalistleri III. Entemasyortal’e kabul edildi. 28 Mart'ta 
Bulgaristan'da yapılan meclis seçimlerinde, toplam 229 
sandalyenin 50'sinl komünistler kazanırken. Köylü Par
tisi 110, sosyal demokratlar da 9 üyelik aldılar.)

Komünist Enternasyonal Balkan ülkeleri komünist ha- 
eketlne en içten selamlarını gönderir. Bulgar Komünist 
>arf/s/’nin Sobranya seçimlerindeki zaferi, ayrıca Bul- 
laristan'da yakın zamanlarda meydana gelen ve ordu 
)lrlikleri ile sık sık kanlı çatışmalara sahne olan kitle 
irevleri ve gösteriler, geçtiğimiz yıl boyunca Romanya'- 
la yaşanan ekonomik ve politik talepler içeren grev 
lalgası, Bükreşll işçilerin Aralık 1918’de başlayan ve 
rüziercesinin katledilmesi ile sonuçlanan başkaldırısı, 
iııtistan Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin III. Enternas- 
'onai’e resmen kabulü, tüm bunlar Rus İşçi sınıfının 
zinden giden ve diktatörlüğü alaşağı edip Sovyet iktida- 
ını kurmak isteyen Balkan işçi sınıfının devrimci ateşi- 
lin en açık ifadesidir.

Rus İşçi sınıfının üç yıllık kanlı ve meşakkatli devrim 
leneyindekl mücadele, program ve yöntemleri, Balkan 
re Tuna havzasındaki ülkeler de dahil olmak üzere tüm 
ilkelerdeki proleter kitlelerin çıkarlan ile uyum İçindedir.

Balkan ve Tuna havzasındaki ülkeler, coğrafik ve eko- 
omik özellikleri dolayısıyla emperyalist güçleri çok za- 
lan önce cezbettiler. Çarın kapitalist Rusyası'nın Akde- 
liz, Avusturya ve Almanya'nın Ege kıyıları, Anadolu 
e Mezopotamya üzerlerindeki emelleri, Akdeniz, Mısır 
e Mezopotamya'da hakimiyeti ele geçirmek için Ingilte- 
e, Fransa ve İtalya’nın birbirleriyle yaptığı mücadele, 
üm bunlar Güney, Yakın ve Uzak Doğu'nun geçiş yolla- 

üzerinde merkezi bir konumu olan Balkanlarda dü- 
ümleniyordu.

Balkanlara hakim olmak İçin yapılan bu mücadele yüz- 
irce yıl sürdü. Büyük devletler aralarındaki savaşa son 
erince bu kez onların maşası ve hizmetkarı haline gel- 
liş olan Balkan ülkelerinin egemen sınıfları savaşı ken- 
aralannda sürdürdüler. 1912-1913 yılları arasında hiç- 

Irlnln mutlak zaferi ile sonuçlanmadan sona eren Bal
an savaşı Balkanlara kimin hakim olacağı, Asya'ya 
e Akdeniz'e İnen yollann kimin kontrolü altına gireceği 
onusunda son sözü söyleyecek olan emperyalist güç- 
T arasındaki 1914 savaşının çıkmasına fırsat sağladı.

Balkan ülkelerini birbirlerine kırdırmak için emperya- 
st patronlar bu ülkelerin burjuvazilerinin açgözlülü- 
ünden yararlandılar, onları “ Büyük Bulgaristan” , “ Bü- 
ük Sırbistan” , “ Büyük Romanya”  safsataları İle aidat
lar. Bu ülkeleri birbirlerine düşürdüler, silahlanmaları 
in borçlandırdılar, borçlarına karşılık da madenlerine 
manlanna el koydular ve bu ülkeleri aslında sömürge- 
ırl haline getirdiler.

Romanya'nın petrol alanlarına sahip olmak için veri-

Üste: 1904'de seçiien ilk Bulgar İşçileri Sendikası 
yöneticileri. Altta: Buigar kraiı İÜ. Boris.

4en mücadelede bir tarafta Amerikan, diğer tarafta Anglo- 
Amerikan sermayesinin yer alması müttefiklerin kendi 
zaferlerinin meyvelerini Balkan burjuvazisi ile paylaş
maya niyetli olmadığını açıkça ispatlıyor.

Bu politikanın sonucu olarak, Balkan halklarını bekle
yen gelecek bugünkünden de kötü olacak. Avusturya- 
Macarlstan'ın parçalanmasından sonra ortaya çıkan ye
ni sınırlar, Bulgaristan ve Türkiye'nin yenilgisi, Balkan 
yarımadasında savaş öncesine göre çok daha karmaşık 
ulusal problemlere yol açtı. Savaşı kazananların yöneti
minde, geçmişe göre daha fazla halk yığınları ulusal 
baskı politikasına maruz kaldı, baskı politikaları kölelik
ten kurtulma isteğini daha fazla uyandırıyor ve kölelik
ten kurtulmak için yapılan mücadele çok daha geniş 
bir alana yayılıyor.

Yeni bir felaketi yalnızca proletaryanın zaferi önleye
bilir ve yalnızca onun zaferi işçi ve köylü kitlelerini 
ekonomik ve ulusal baskılardan kurtaracaktır. Sadece 
proletarya diktatörlüğünün zaferi kitleleri bir Balkan ve
ya Balkan ve Tuna havzası federal sosyalist sovyet 
cumhuriyeti bayrağı altında birleştirecek^ onları feodal 
kapitalist sömürüden, sömürgecilerin kulluğundan ve 
ulusal kavgalardan olduğu kadar yabancı burjuvazinin 
elinden de kurtaracaktır. Koşullar Komön/sfParf/'nin Bal
kan yarımadasında, ulusal mücadelelere sahne olmayan 
ileri kapitalist ülkelerdeki mücadelesine oranla daha fazla 
çaba göstermelerini getirmektedir. Balkan komünist par
tilerinin hedefi Balkanlardaki bu tarihsel misyonu yerine 
getirmek yönünde olmalıdır.

Hazırlık safhasındaki sosyalist devrimin bu aşamasın
da Balkatı komünist partileri farklı Balkan partilerinin 
dikkatini birlikte çalışma ve dayanışma konusuna çekj 
mek zorundadır. Romen, Yugoslav ve Çekoslovak işçi 
sınıflarının desteğini sağlamak yerine bu ülkelerdeki 
beyaz hükümetlerle ihtilafa düştüğü için yenilgiye uğra
yan Macaristan Sosyalist Cumhuriyeti örneği, bütün Bal
kan partilerinin dayanışması olmadan zaferin imkansız 
olduğunu göstermesi bakımından yeterli bir olaydır.

Bir diğer nokta da, Balkan ve Tuna Havzası komünist 
partilerinin sanayide çalışan işçi sınıfının yanında tarım 
işçilerini, fakir ve orta sınıf köylüleri de komünist hare
ket içinde yeralmaya ikna etme zorunluluğudur. Roman
ya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye’de 
Sovyet iktidarının zaferi bu ülke komünistlerinin köylü 
kitlelerine en geniş şekilde ulaşabilme yeteneklerine 
bağlıdır. •

Dobruca D evrim ci H areke iin e  
İlişk in  B elgeler

Komünist ağırlıklı sol l<anadın önderi Dr. Peter 
Vichev’in öncülük ettiği Kasım 1919 Sofya 

"Büyük Dobruca Kongresi”  hakkında, 1927’de La 
Fâdâration Baikanique’de (1. metin) ve Vasil 

Kolarov’un 1924’de Komintern'in yayın 
organlarında yazdıkları (2. -metin).

1.

Kongre Rus Devrimi’nin şiarlarını benimsedi. (...) Dob- 
rucalılar, özgüriüğün ve Dobruca’nın bağımsızlığının ger
çekleşmesi için yalnızca SSCB’den samimi ve İçten dost
luk gördüler. (...) Bu kongrede, aynı zamanda Bulgaris
tan'da emperyalist burjuvazinin etkisinden kurtulmuş 
olan ve baskı altında bulunan hakların özgürlüğe kavuş
malarına katkıda bulunabilecek bütün demokratik güç
lerinin desteklenmesine karar verildi.

2 .

Dobruca'nın güneyinde Bulgar köylü milliyetçiliği, Bük- 
reş'li toprak sahiplerinin uyguladığı terörist yöntemlere 
rağmen sarsılmadan ayakta kalmıştır. (...) Bu koşullar
da, ulusal meselenin Romanya Komünist Partisi İçin 
büyük ve dolaysız bir öneme sahip olduğu açıktır. (...) 
Bunu gözardı etmek ve mücadeleyi yalnızca sınıf çatış
maları temelinde sürdürmeye çalışmak, kendimizi, kitle
ler üzerinde etkili olmak için güçlü bir olanaktan yoksun 
etmek anlamına gelecektir. (...) Komünist partiler; politi
kalarını her ulusun kendi kaderini tayin hakkına dayan
dırarak ve devrimci hareketlerin çıkarları etrafında yön
lendirerek, her durumda somut bir tavır alarak, bu ulu
sal hareketlerle ilişkiler kurmalıdırlar. •
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Stam bulskİy ve K S ylü lvk

Pravdin’in 1920'deki yazısından, Bulgar Komünist 
Partisi’nin 1918 Radomir köyiü ayaklanması ve 

Stambulskİy hakkındaki resmî yorumu (1. metin);
ve Kosta Todorov'un 1943’de yayınladığı 

anılarından, Stambulski'nin köylülükteki devrimci 
potansiyel üzerine düşünceleri (2. metin), 3. metin 
ise, /mpekor'un Haziran 1923’de, Slambulskiy’nin 
köylü hükümetinin devrilmesi üzerine yazdıkları.

1.

Stambulski, Blagoev’le bir görüşme yapmış (25 Eylül) 
ve ona Komünist Partisi'nin (gerçekte bu ad Mayıs 
1919'da benimsenmişti) Köylü Partisi ile birlikte ayak
lanmada yer alması gerektiğini söylemişti. Anlaşmianın 
zemini baştan sona yalnızca burjuva demokratik cum
huriyeti idi... elbette Biagoev herhangi bir destek ver
meyi kibarca reddetti. Bu ayaklanma son kertede tepki
seldi. Köylülerin, kentlilere ve Kral Ferdinand'a karşı 
bir isyanıydı. Bu koşullar altında Komünist Parti, yaban
cı unsurun doğrudan devrimci eylemi olanaksız kıldığı 
gerçeğinden hareketle, ayaklanmada yer almadı... Çiftçi 
Partisi-, onunla yapılacak her İttifakın -ki üstelik bu bir 
ödün olurdu- varlığımızın gerici kitleler tarafından bo
ğulması tehlikesini de beraberinde getirecek kadar, güç
lüydü... Eylül 1918’deki “ Bulgar Devrimi”  proletaryanın 
ve onun partisinin burjuvaziye karşı bir kavgası değil, 
burjuvazi içinde bir kavgaydı... Ayaklanma, hırslı ve 
şan-şeref peşindeki liderlerin ve tepkisel köylü kitleleri
nin, burjuva partilerin yeteneksizliğine karşı bir hareke
tiydi. Tarihin akışını zor kullanarak durdurmak için ikti
dan ellerine geçirmek istediler.

2.

Manchester’dayken, yirmi yıldır aynı mekanik hare
ketleri sürdürmekte olan İşçilerin çalıştığı düzinelerce 
büyük tezgâh gördüm. İşten başka hiçbir şeye alıştırıl
mamış olan bu İnsanların doğrudan ulusal meselelerie 
İlgili akıl yürütebllmelerl beklenebilir mi?... Batının bu 
dar düşüncelerine sahip işçilerinden hoşlanmıyorum; 
çok az kültürleri var... Köylüler açısından ise durum 
farklıdır... Köylülerde tam olarak gelişmiş bir insan kişi
liğinin tohumları vardır... Köylünün deneyimi, ona, ye
tiştirilmesi işini üzerine aldığı, ustası olduğu İşçi üzerin
de doğal olarak tartışılmaz bir üstünlük sağlar.

3.

Son gece, Birleşik Köylü Hükümeti bir askerî darbe 
ile devrildi... Gücünü sürdürmekte olan Stambulski 

^'lıâkümetfterör y i  baskı yoluyla devrildi. Gücünü sınıf 
ve hizip çıkariannı korumak İçin kullanmış olan tanm 
burjuvazisinin hükümeti yıkıldı. Köylü biriiği hükümeti, 
ezilen halkların haklarını ortadan kaldırmış ve onlann 
biricik koruyucusu durumundaki Komünist Partisi’ne 
kaışı amansız bir savaş açmıştı. (...) Bu nedenle İşçilerle 
köylüler bugün bu hükümetin İmdadına koşmamalıdırlar 
(...) Kent ve köylerdeki çalışan kitleler, kent ve köy 
burjuvazisi arasındaki bu silahlı mücadeleye katılmaya
caklardır; çünkü böyle bir katılım, ezilenleri bayatlamış 
hilelerle kendi sömürücüleri ve egemenleri yaranna ateş 
hattına çekecektir. •

Çağn

Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesinin 
Bulgar işçi ve köylülerine yeni Bulgar hükümetine 

karşı mücadele etmeleri için yaptığı çağrı.

23 Haziran 1923

(S Haziran 1923'te Stambulski hükümeti ve Çiftçi Birli
ği bir darbe İle yönetimden uzaklaştınkfı. Darbeyi ger
çekleştiren Anayasal Blok'un başkanlığına Tsankov

Üstte: Bulgar Sosyal Demokrat Partisi'nin 1914-1919 
arası parlamentodaki milletvekilleri. Altta: 1928’de 

l^asaryk Postorna’da ekmek ve tuz ile karşılanırken.

getirildi. Nisan 1923’de yapılan seçimlerde Çiftçi Birliği 
245 sandalyenin 212’sinl kazanmış. Komünistler 16 ve 
Sosyalistler de 2 üyelik almışlardı. Burjuva partilerinden 
oluşan Anayasal Blok da 16 sandalye kazanmıştı. 
BKP ilk önceleri, Bulgaristan’da bir “ işçi-köylü”  hükü
meti kurulması konusunda İsteksizdi. Köylüleri Stam- 
bulskl’nln partisinden koparabileceklerine İnanıyorlar, 
İŞÇİ köylü hükümeti şiarının işçilerin ve köylülerin güçlü 
burjuva partileri İle karşı karşıya kaldıklan ülkeler İçin 
geçerii olduğunu düşünüyoriardı. Köylü ve komünist 
partileri arasındaki ilişkiler bir hayli kötüydü. Profesör 
Tsankov’un darbesi sırasında Merkez Komite “ burjuva
zinin İki kanadı”  arasında tarafsız kalınmasını önermiş, 
direnişleri engellemişti. BKP'nin 11 Haziran’da yapılan 
Merkez Komitesi toplantısında, yeni hükümet İle dar
beyle uzaklaştmlan eski hükümet arasındaki savaşın 
kapitalist sınıflar arasındaki İki kanadın savaşı olduğu 
kabul edilmişti. 5 gün sonra yapılan Komünist Enternas
yonal Yürütme Komitesi toplantısında Zinovyev yeni

hükümete karşı olan bütün güçlerin Çiftçi Birliği ile 
kuvvetlerini birleştirmesi gerektiğine dikkat çekmişti. 
Zinovyev'e göre; SKP'nIn tavn büyük bir yanlıştı, eğer 
çatışmaya girerse bu bir İşçi köylü hükümetinin oluşma
sına yol açabilirdi, girmez ise, Tsankov hükümeti güç 
kazanacak ve partiye karşı tehdit oluşturacaktı. Parti 
pasifken, kitleler harekete geçerse, bu da partide ciddi 
bölünmelere neden olabilecekti. Kabakçiev ise SKP'nIn 
politikasını savundu. Kabakçiev'e göre; Stambulski'nin 
şehirlerde hiç desteği yoktu, yalnızca köylerde destek
leniyordu. (Stambulski darbe sırasında çıkan çatışmada 
öldürülmüştü), kitleler üzerindeki popülaritesini yitir
mişti ve komünistlerin yapacağı bir ayaklanma çağnsı 
kitlelerde destek bulamayacaktı. (1924’de 15. Komin
tern Kongresi’nde Komünist Enternasyonal raporu tar
tışmalarında, Kolarov S/CP'nIn köylü hükümetinin köylü 
kitlelerinin güvenini kaybettiği ve kırsal kesimdeki bur- 
juvalann hükümeti haline geldiği yolundaki tesbitinin 
yanlış olduğunu söylüyordu. Parti tabandan olduğu ka
dar tavanda da birieşik cephe taktiklerine başvurma
makla hatalı davranmıştı. Tavanda birieşik cephe oluş
turma çabalan 1923 sonrasında başlamıştı.) Radek du
rumu değeriendirdi ve Yürütme Komitesinin son gün 
toplantısında bir rapor verdi. SKP'nIn pasif tavnnı sert 
bir dille eleştirdi. Bunun düşmanın gücünden değil sa
vaşma isteğinin olmamasından kaynaklandığını, parti
nin bunun bir yenilgi anlamına geldiğini bir türlü anla
madığını belirtti. KP’nin ne Köylü Partisi ile birteştiğini 
ne de onlan böldüklerini, Stambulski'ye baskı yapmak 
için MakedonyalI mllllyetçiierie Işbiriiğine gittiklerini kay
detti. Radek'e göre; Komünist Enternasyonal, BKP'nin 
yanlış politikasının değil fakat bu politikaya müdahale 
etmekte başansız kaldığı için sorumluluğu üstlenmesi 
gerekiyordu. Bu yenilgi genç ve tecrübesiz Italyan Ko
münist Partisi’nin yenilgisinden çok daha ciddi bir yenil
gi olacaktı. Stambulski köylülerin büyük çoğunluğunun 
desteğine sahipti ve Balkanlardaki burjuva hakimiyeti 
içindeki tek “ aykırı”  unsur olarak desteklenmesi gere
kiyordu. Radek Bulgaristan’daki olaylan kendisinin o 
meşhur Anglo-Fransız rekabeti tezine bağladı. Tsankov 
darbesi Avrupa'da hakimiyeti ele geçirmek için rekabet 
eden İki Batılı güç arasındaki mücadelenin bir parçasıy
dı ve İngiltere'nin Rusya'yı kuşatma altına almak iste
yen politikasını kuvvetlendiren bir başarıydı. Fransızla
rın savunduğu Little Antlaşması, Stambuiiskl'nin Neu- 
illy Antlaşmasının koşullannı yerine getirmesini destek
liyordu. Bir hafta sonra BKP toplandı ve tarafsızlık politi
kasını 42'ye karşı 2 oyla onayladı. Moskova'da Konfe- 
rans'a katılmak için gönderilen Kolarov tutuklandı, Ağus- 
tos'a kadar Sofya'ya gidemedi. 9 Temmuz'da Zinovyev 
impekor’da yazdığı bir yazıda SfCP'nIn hatalannı belirt
ti. 10 Temmuz'da BKP Merkez Komite karannı bir kez 
daha onayladıklannı belirten bir karar yayınladı ve Ko
münist Enternasyonal Yürütme Komitesl’nln koşullar 
hakkında sağlıklı bilgisi olmadığını açıkladı. SKP’nin 
karan Komünist Enternasyonal adına Rakosi tarafından 
eleştirildi. Darbeye karşı direnen bazı komünist militan
lar tutuklandı, BKP Merkez Komitesi tutuklanan militan
lan tanımadıklarını açıkladı, bunlardan dördü idam ceza
sına çarptırıldı.)

Yoldaşlar! Bulgaristan’da bir grup bürokrat, subay 
ve spekülatör bir askeri darbe ile hükümete el koydu. 
Bunlar Bulgar halkını dünya savaşına sokan, ellerinde 
200 bin kişinin .kanını taşıyan kişiler. Bunlan Bulgar 
halkı demokratik seçimlerde Uç kez yenilgiye uğrattı. 
Aynı kişiler iktidarı, bir darl>e İle ele geçirmeye cesaret 
ettiler. Halkın büyük çoğunluğuna, İşçilere ve köylülere 
karşı bir terör rejimi kurdular. Bulgar hapishanelerini 
işçiler ve köylülerie doldurdular. Birçok köylü liderini 
öldürdüler fakat, bu cinayetlerin sorumluluğunu üstle
necek cesareti bile gösteremediler. Yann İşçi sınıfının 
liderlerine karşı da bir katliama başlayacaklar.

Bulgar l>ürokratlan, generalleri ve spekülatörlerinin 
bu karşı devrimci darbesi, II. Entemasyonal'in seksi- 
yonlanndan biri oian Sosyal Demokrat Parti’nin onayı 
ve yardımıyla gerçekleşti. Bulgar savaş hükümetinin 
suçlarının sorumluluğunu paylaşan bu partiden bütün 
İşçiler desteklerini çektiler, böylece bu parti gittikçe
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küçüldü ve karşı devrimci bir darbenin paravanı olarak 
kullanılmaya ses çıkarmadı. Bunlar kendilerinin Alman
ya ve İtalya'da karşı devrimci ayaklanmalara kolaylık 
sağlayan Noske ve Turati'ye ne kadar layık olduklarını 
gösterdiler.

Bu darbe Wranget ordusunun subayian, Horthy'nin 
cellatları ve Romen boyariannm yardımı ve desteği ile 
gerçekleştirildi. Sözde medeni dünyayı kızıl teröre karşı 
tahrik etmek için iki yüzlü bir çaba içinde olan kapitalist 
Avrupa, ölüm saçan bu maceracıları takdir etmek için 
yanşıyor, İngiliz toprak ağalannın ve sanayicilerinin tem
silcisi olan İngiliz hükümeti bunlara destek veriyor, bu 
sayede Bulgaristan'ı Sovyet Rusya’ya karşı bir kalkan 
olarak kullanmayı ümit ediyor. İtalyan hükümeti de, Yu
goslavya’ya karşı savaşında bunian kendisine yardımcı 
olarak gördüğü için destekliyor. Kapitalist dünya Bulga
ristan'daki karşı devrimci darbeyi onayladı. Bütün ülke
lerdeki faşist çeteler emekçi halkın nasıl kolaylıkla çiz
meleri altında ezilebileceğini gördüler. Biz, Komünist 
Enternasyonal, Doğu ve Batı işçilerinin birliği, Bulgar 
İŞÇİ ve köylülerine, uluslararası işçi sınıfına, Bulgar dar
becilerine karşı kavga çağrısında bulunuyoruz...

Bulgar köylüleri! Karşı devrimci çetelerin zaferi, size 
boyunduruktan kurtulmanız gerektiğini gösteren anlam
lı bir derstir. Stambulski'nin köylü hükümeti devrildi, 
çünkü bu hükümet işçilerle birleşmenin gerekliliğini an
lamamıştı. Fakir Bulgar köylülerinin çıkarları Bulgar işçi
leri ve zenaatkariarın çıkarları ile ortaktır. Stambulski 
işçi sınıfına zulmetti ve 40 yıl boyunca Bulgar halkını 
sömüren, köleleştiren asker ve bürokratlara karşı şehir
lerdeki desteğini kaybetti. Stambulski bu politikasının 
sonucunu hayatı ile ödedi. Ama Bulgar halkı hâlâ hayat
ta ve kendilerine koyun gibi davranılmasını istemiyorsa 
mücadele etmek zorunda. Onlan şehirlerdeki işçilerle 
birleşmeye, şehir ve kırsal kesim işçilerinin hükümetini 
kurma şianyia mücadeleye başlamaya çağırıyoruz.

Bulgar işçileri! Stambulski hükümeti burjuvazinin ve 
tefecilerin çıkarlan için işçi sınıfına zulmetti. Bunlar için 
emekçi halkın ve fakir köylülerin haklarını kurban etti. 
Ama Stambulski hükümeti İşçilere zulmettiyse, Tsan- 
kov hükümetinin bürokrat generalleri onlan yok etmek 
istiyor. Karşı devrimcilerin Stambulski'ye karşı mücade
lesini, İŞÇİ sınıfının tarafsız kalabileceği iki burjuva kliği 
arasındaki savaş olarak değerlendiren anlayış, işçi ör
gütleri üzerindeki kanlı baskıları görünce değişecektir. 
Darbeciler düşmandır ve mutlak yenilgiye uğratılmaları 
gerekir. Karşı devrimci darbeye karşı mücadele için yal
nız geniş köylü kitleleriyle değil, hâU hayatta kalan 
köylü parti liderleriyle de birleşin. Onlara İşçi ve köylüle
ri neyin böldüğünü anlatın ve işçi köylü hükümeti için 
ortak mücadele etrafında onları birleştirin.

MakedonyalI köylüler! MakedonyalI devrimciler! Geç
miş tarihiniz size, çıkarlarınızın ve kaderinizin emekçi 
halkın çıkarlan ile. Balkanlarda ve tüm dünyada gerçek
leşecek bir devrimle çok yakın bağlantılı olduğunu gös
termiş olmasına karşın, Balkan karşı devrimcilerinin sîz
leri kendi emelleri için kullanmasına izin verdiniz. Stam
bulski hükümeti Makedonya'yı Sırbistan burjuvazisi el
lerine, onlann desteğini sağlamak İçin teslim etti. Size 
zulmetti. Ancak karşı devrimci hükümetin Makedonya 
talkını özgürieştirebileceğini düşünmemelisiniz. Bunlar 
kardeşlerinize, Bulgar işçilerine ve köylülerine karşı sa
vaş açtılar, fakat bunu Makedonya köylülerini kurtarmak 
Çin yapmıyoriar. İktidarlarının güvenliği için, Makedon
ya'ya binlerce kez ihanet edecekler, size zulmedecek- 
er, çünkü Makedonya'daki devrimci köylü hareketine 
müsamaha göstermeyecekler. Sadece Bulgaristan’da ku
rulacak bir işçi köylü hükümeti Romanya, Yugoslavya 
\jt Yunanistan’daki İşçilerin ve köylülerin sempatisini 
Icazanabilir. Bu da, evleriniz yakılmadan, topraklarınız 
Narap olmadan, tekrardan kanlı olaylar yaşanmadan Ma
kedonya’nın özgürieşmesini sağlayacak bir Balkan Fe- 
derasyonu'nun kurulmasının yollannı açacaktır. Make- 
jonyalı köylüler, MakedonyalI devrimciler, Bulgar Köylü 
Biriiğlne ve onun liderlerine öfke duysanız da, Bulgaris
tan’daki karşı devrimci hükümete destek vermemeiisi-

ijstte: Macaristan Konseyler Cumhuriyeti’nin 
yıkılmasından sonra Romen ordusunun yerini aimak 

üzere Budapeşte’ye giren Amiral Horty. Altta: 
Romanya Kral Carol, Prens Michaei ile biriikte 

Bükreş’te.

nlz. Ulusal özgüriüğünüz için militan Bulgar işçi ve köy
lüleri ile birleşmelisiniz.

Yugoslav, Romen ve Yunan işçi ve köylüleri! Tsankov 
Hükümetini Balkanlarda destekleyen tüm herkese ka
rartı bir şeklide karşı çıkın. Nefretinizle bu hükümete 
destek veren ülkelerin elçiliklerini kuşatın, Beyaz Bulga
ristan'ı direniş duvarlarınızla kuşatın, Bulgar işçi ve köy
lülerine, Beyaz hükümete karşı savaş başlatan cesur 
Bulgar işçi sınıfına yardım etmek için her fırsatı değer
lendirin. Çekoslovak, Avusturya ve Alman işçileril Bul
garistan'daki faşistlerin zaferi sizin ülkelerinizdeki fa
şist maceraperestleri de cesaretlendirecektir. Uyanık 
olun, sizi sindirmelerine ve gafil avlamalanna izin ver
meyin. Beyaz Bulgaristan'a yapılacak her türiü yardıma 
karşı mücadele edin, Bulgaristan'daki başkaldından, Bul
gar köylü ve İşçilerinin hatalanndan ders çıkarın. Ser
mayenin askerierinin saldınlanna karşı fakir köylü ve 
işçilerin arasında birtiğin yaratılması İçin elinizden gelen

bütün gayreti gösterin. Korkaklığın t>edellni hayatınızla 
ödemek istemiyorsanız, tehlike durumunda en şiddetli 
kavgaya cesaret etmesini öğrenin.

Bütün ülkelerin işçileri! Bulgaristan’daki olaylan çok 
dikkatli bir şekilde takip etmenizi İstiyoruz. Sizden Bul
gar emekçilerine karşı Bulgar faşistlerinin gerçekleştir
diği bütün zulümleri en geniş kitlelerin öğrenmesini 
sağlamak İçin çalışmalar yapmanızı İstiyoruz. Sizden 
kitleleri Sofya'daki katiller hükümetine karşı harekete 
geçirmenizi istiyoruz. Sofya'dan gelen uyan, Roma’dan 
gelen ikazlardan daha açık ve seçik. Tüm ülkelerin emek
çi sınıflan tehlikededir. Kendinizi savunmaya hazır olun!

M a k e d o n y a  Devrim ci 
H areketin in  B elgelen

İç Makedonya Devrim Ûrgütû'nün (İMDÖ), 29 
Nisan 1924’de Protogerov ve Chaulev tarafından 

hazırlanan programının giriş bölümü (1. metin); ve 
6 Mayıs 1924'de “ Makedonya halkına”  hitaben 

yayınladıkları Manifesto (2. metin).

1.

İMDÖ, Makedonya'nın doğal coğrafî ve etnografik sı- 
nırian İçerisinde tam ve bağımsız siyasal birliği ve öz- 
güriüğü için mücadele vermektedir. Makedonya'nın si
yasal variiğının yalnızca; Balkan devletlerinin ilhak ça- 
balannı etkisizleştirebllecek.tek güç olan Balkan halkla- 
nnın oluşturacağı bir Balkan federasyonu tarafından 
garanti altına ahnabileceğlni düşünmektedir. (...)

2. Bu görevlerin yerine getirilmesi bakımından (...) 
İMDÖ, yalnızca Avrupa’nın İlerici ve devrimci akımları
nın moral desteğine ve bugün baskı altındaki bütün 
halklann özgüriüğü için mücadele veren tek ülke olan 
SSCB’nIn -moral, teknik ve siyasal- yardımına güven
mektedir. (...)

3. Sonuç olarak, örgüt Sofya'daki egemenler ile bütün 
bağlarını koparma ve onlann politikalannı boşa çıkarma 
karanndadır.

4. Balkanlarda birieşik bir devrimci cephenin büyük 
önemini kavramış olan (...) İMDÖ, bu birleşik cephenin 
oluşumuna elinden gelen bütün desteği verecektir. (...) 
İMDÖ aynı zamanda Balkan devletleri komünist partileri 
ile temaslarda bulunacaktır.

2 .

Balkan devletleri, iç ve dış politikalannı halklann ken
di kaderierini tayin hakkına dayandıran hükümetlerce 
yönetilmedikleri sürece, Makedonya halkı özgüriUğü için 
onlardan herhangi bir yardım ümit edemez.

Bu tarihsel gerçeğin tam bilincinde olan İMDÖ şu 
kesin sonuca varmaktadır ki; Makedonya'nın özgüriüğü 
için devrimci mücadelede yalnızca Avrupa'nın ilerici 
ve devrimci hareketlerine güvenilebilir. (...)

Balkan hükümetlerinden hiçbiri Makedonya'nın par
çalanmış variiğını yeniden biraraya getirmeyi ve özgür
lüğünü düşünmemektedir... İMDÖ, mevcut bütün Bal
kan hükümetlerinin politikalannın Makedonya'nın özgür 
ve bağımsız siyasal variiğına düşman olduğunu ilan 
etme gücünü kendisinde bulmaktadır, örgüt, devrimin 
sağladığı bütün araçlaria, bu hükümetlerin Makedonya’
ya ve Makedonya halkına yönelik ilhakçı poiitlkaianna 
karşı sonuna kadar mücadele edecektir. (...)

Yunanistan konusuna gelince; İMDÖ monarşiyi yeni
den canlandıracak her girişim* ve Makedonya'nın şu 
anM bötünmüşlüğOne dertek veren. Küçük Asya İle Trak
ya'dan gelenleri M cin  etmek üzere yeıM nüfusu bulun-
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duklari yerden tahliye etmek yoluyla... (Grek Makedon
ya’sının) etnografik karakterini zorla değiştiren lıer hü 
kümete karşı mücadelesini sürdürecektir. (...)

Yugoslavya konusunda İMDÖ, yalnızca Makedonya 
halkının değil, aynı zamanda Hırvatistan, Bosna-Hersek, 
Karadağ, Kosova, Voyvodina, Siovenya ve Dalmaçya 
iıalklarının yönetimini de keyfî bir biçimde merkezileştir
meye, ulusal kimliklerini yok etmeye ve baskı altına 
almaya yönelik mevcut Sırp politikasına destek veren 
(...) bütün Beigrad hükümetlerine karşı etkili bir biçimde 
mücadele edeciktir.

Bulgaristan konusunda İMDÖ Bulgar Tsankov hükü
metinin (...) açıkça antl-Makedonyan bir politika (...) 
ve yalnızca Makedonya’nın parçalanmışlığını devam et
tirmekle kalmayan, Makedonya aleyhine yeni bölgesel 
değişiklikler de hazırlayan açıkça Sırpofil (Sırpçı) bir 
politika güttüğünü l>eyan eder. (...)

Bu hükümet, haksız niyetlerini gerçekleştirmesinin 
önündeki en ciddi engeller olan İMDÖ ve Makedonya 
devrimci hareketini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
(...)

İMDÖ: 1) Makedonya’nın parçalanmış varlığının, do
ğal coğrafi ve etnik sınırları içerisinde, tamamen özerk 
ve bağımsız siyasal birliği ve özgürlüğü için; 2) Make
donya’yı çevreleyen devletlerin demokratikleştirilmesi 
ve bağımsız bir Makedonya’nın siyasal varlığını ve diğer 
Balkan halklarının bağımsızlığını tek başına garanti altı
na alabilecek ve Balkan ülkelerinin ekonomik ve kültürel 
çıkarlarını tatmin edebilecek; (...) Balkan devletlerinin 
İlhak isteklerini ve Avrupa devletlerinin emperyalist emel
lerini etkisizieştirebiiecek, bütün etnik azınlıkların kültü
rel gelişmesini teşvik ederken ulusal farklılıkların tam 
bir çözümünü de garanti edebilecek bir Balkan Federas
yonu halinde birleşmeleri için, devrimin bütün imkânla- 
nyla mücadele etmekte olduğunu ve bu mücadelesini 
sürdüreceğini bildirir. •

ECClOtın Açıklam ası

Tsankov’un Bulgar Komünist Partisi'ne karşı 
giriştiği faaliyetler konusunda Komünist 

Enternasyonal’m açıklaması.

(Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi önceki poli
tikasını terketmekte isteksiz olmasına karşın, Kabakçiev 
ve Dimitrov’un uyarıları ile “ işçj köylü hükümetini”  kur
mak üzere Eylül ayaklanmasını gerçekleştirme kararı 
aldı. {Bulgar Komünist Partisi'nin Aralık 1948’de Merkez 
Komitesi raporunda, geçmişi değerlendirerek, “ Ağus
tos 1923’de Komintem’in yardımları ile Marksist güçler 
Parti liderliğini ele geçirmişti. 3urum Haziran’a göre 
daha kötüydü, fakat Eylül zaferi hâlâ imkanlıydı”  denili
yordu.) Aslında ayaklanma Ekim sonlarına doğru ger
çekleştirilmek üzere planlanmıştı, fakat söz konusu plan
dan hükümetin haberdar olması üzerine daha önceye 
alındı. 12 Eylül’de yaklaşık iki bin komünist tutuklandı, 
gazeteleri ve büroları kapatıldı. Merkez Komite ayaklan
manın gerçekleştirilmesinin hâlâ mümkün olup olmadığı 
konusunda karar vermek üzere toplandı ve aralarında 
Kolarov ve Dimitrov’un da bulunduğu bir devrim komi
tesi oluşturuldu. Ayaklanmanın başlangıcı için 22-23 
Eylül gecesi seçildi, fakat hükümet tarihi b ir kez daha 
öğrendi ve bu nedenle büyük şehirlerde ayaklanma ger- 
çekl^emedi. Sadece birkaç küçük kasabada direniş 
başlatıldı o da bir iki gün sürdü. Ayaklanmayı Yugoslav
ya sının yakınlarındaki küçük bir kasabadan yöneten 
devrimci komite 28 Eylül’de yurt dışına kaçtı. Birkaç 
ay sonra, Bulgaristan KP'si karargahını Viyana’ya taşı
dı. Tsankov’un /CP’nin bir ayaklanma hazırlığı içinde 
olduğu yolundaki suçlamalarını reddederek, seçimlere 
hazırlandıklarını, ayaklanmayı hükümetin provoke et
mek için saldırıya geçmesi üzerine başlattıklarını açıkla
dılar. Bu konudaki açıklama. Komünist Enternasyonal'-

Üstte: 1920-1931 arası Macaristan Başbakanı Stephen 
Bertlen. Ortada: 1923'de Çekoslovak faşistlerinin 

Alman faşistlerinden destek istemek amacıyla 
düzenledikleri bir gösteri. Altta: Çekoslovakya dış işleri 

bakanı Edvard Benes.

in Yürütme Kurulu Konferansına verilen raporda vardı. 
Yerel ve kendiğinden gelişen ayaklanmalar hükümet 
taraftndan provoke edilmişti, bunlar hazırlıksız ve ol
gunlaşmamış eylemlerdi, bu nedenle yenilgiye uğramış
lardı.

Hükümetin insanlık-dışı davranışları ülke genelinde 
komünistlere sempati kazandırmıştı. Kasım 1923’de ya
pılan seçimlerde, Köylü Bloku ile birlikte 218 bin oy 
alan komünistler 8, Çiftçi B irliğ i de 31 sandalye kazandı
lar. Meclisteki 8 komünist milletvekilinden biri olan Sa- 
karov 24 Aralık 1924’de parlamento önünde ayaklanma
yı reddederek, bunun Kolarov ve Dimitrov’un etkisiyle 
Ruslar tarafından empoze edildiğini iddia etti. Sakarov 
ve diğer altı milletvekili (sekizinci milletvekili Kabakçiev 
hapisteydi) bundan sonra sadece yasal yollarla müca
dele etmeye söz verdiler ve SKP’nin Viyana komitesi 
tarafından partiden İhraç edildiler. Bir yıl sonra toplanan 
Parti gizli konferansında, Şubat 1924’de Moskova’da 
Parti liderliğine getirilen ve 0KP’nin "yabancı tjürosuna”

atanan Dimitrov’un ve Kolarov’un yandaşlannca ayak
lanmayı eleştirenler Partiden ihraç edildi. Mayıs 1924’de 
Bukharin, Rus Komünist Partisi Konferansına verdiği 
raporda; ‘ ‘Komintern Bulgaristan’daki olaylara müdahe- 
le etmek zorundaydı. SKP’nin Haziran’daki tarafsızlık 
politikası burjuvazinin kolay bir zafer elde etmesine yol 
açtı. Parti ayaklanmayı organize ettiği zaman vakit geç
mişti ve isyan yenilgiye uğradı. Bulgar yoldaşlar şimdi 
Komünist Entemasyonal'in haklı olduğunu kabul 
ediyorlar”  diyordu.)

Bulgaristan’daki olaylar Komintem'in 9(8) Haziran’da 
karşı devrimci darbenin hemen ertesinde öngördüğü 
gibi gelişmiştir. BKP liderlerioin yanlış tavrı, Tsankov 
etrafında toplanan eşkıyalara, saldırıya geçmeden önce 
toparlanma imkanı sağlanmıştır. Tsankov’un çeteleri, 
12 Eylül’de darbe hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle 
aralarında hemen hemen bütün parti yetkililerinin de 
bulunduğu binlerce komünisti tutukladı. Tüm komünist 
gazeteler kapatıldı, sendikalar dağıtıldı.

Tsankov hükümeti, tutuklanan Parti liderleri ve yol
daş Kabakçiev’in üzerinden çıkan Komintern yetkilile
rinden gelen mektuplar ve Moskova ite yazışmalarla 
ilg ili yalan raporlar yayınlıyor.

Tutuklu bulunan liderlerin bir devrim hareketinin pat
lak vermesi halinde öldürülmek üzere rehin tutuldukları
nı açıklıyor.

Komintern Yürütme Komitesi, söz konusu mektuplar
la, gizli anlaşmalarla ilg ili bütün raporların bir provokas
yon olduğunu açıklar.

Hergün bir parça daha zayıflayan Tsankov hükümeti, 
böylesi kaypak yollara başvuruyor, bunlar onun ancak 
mahvına sebep otur, komünistlere karşı girişilecek yeni 
bir provokasyon yalnızca bu hükümetin çöküşünü hız
landıracaktır. Tsankov, bakanları ve üst düzeydeki uşak
ları, birgün yaptıklarının hesabını Bulgar işçi ve köylüle
rine, uluslararası proletaryaya vereceklerdir. Tsankov, 
bakanları ve bunları destekleyen eşkıyalar birgün Bul
gar işçi sınıfı hareketinin önderlerinin akan kanlarının 
hesabını da vereceklerdir. Hesaplaşma günü geldiğinde 
döktükleri tek damla kanın bite hesabı sorulacaktır. II. 
Enternasyonal partilerinin ihanet etmediğini ispatlama
ya çalışan sarı sosyal demokratlar Bulgar faşistlerinden 
önce yerle bir olacaklar. Bulgaristan gibi bir ülkede 
emekçi sınıf ile köylülerin birliği yenilmeyecektir. Hükü
metin taktikleri bu birliğin kurulmasına yardım edecektir.

Komintern, Bulgar işçi ve köylülerine kardeş selamla
rını gönderir. Tsankov'un provokatif politikasından But
gar halkı sıklaşmış safları, ülke çapına yayılmış İllegal 
örgütleri ve vakti geldiğinde kurulan “ işçi-köylü”  hükü
meti ile mutlak hesap soracaktır. •

La Federation Balkanique 
G azetesi

Bulgaristan Komünist Partisi'nin perde arkasından 
fiilen ve malî olarak desteklediği La FĞdĞration 

Balkanique gazetesinin yöneticisi Vlakhov’un 
Temmuz 1924’de yayın politikası hakkında 

söyledikleri.

Gazetemizin ana görevi... özgürlük düşüncesini ve 
federasyon fikri kadar Balkan halklarının kendi kaderini 
tayin hakkını da yaymak olacaktır... Onların (Balkan halk
larının) Avrupa emperyalizmi ile Balkan şovenizminin 
ortak avı olmaktan kurtulmasını istiyoruz. (...) Ulusal 
çelişkinin köklerini kazıyacak, ulusal azınlıkların özgür 
kültürel gelişmesini garanti altına atacak (...) siyasal 
ve ekonomik özgürlüğü herkes İçin garanti edecek bir 
federasyon, Balkanlara nlhat barışı getirecek ve halkla
rın genel kültürel gelişmesine olanak sağlayabilecek 
tek çözümdür. •



M odem  Sosyalizm

Almanya’da Nazizm ve Sosyalist Hareket
İtalya, kapitalizmin ve işçi sınıfı hareketinin olgunlaşması bakımından Avrupa’nın görece “geri” 
sayılan bir ülkesiydi. Bu nedenle, İtalya’da faşizmin iktidara gelmesi, K om in tem  ve uluslararası 
sosyalist hareket nezdinde, “ileri” sayılan ülkeler için ciddi bir tehlike işareti olarak 
algılanmamıştı. Almanya özelinde, Kom intern'in  ikinci büyük partisi olan KPD (Alman 
Komünist Partisi), faşizm tehlikesine karşı aşılmaz bir yığınak olarak kabul ediliyordu. Ancak, 
Almanya’da süreç öyle gelişmedi. K om in tem  ve işçi sınıfı hareketi, önce Alman faşizminin 
(nasyonal sosyalizm) gelişme ivmesini kavrayamadı; sonraki evrede ise, bütün burjuva 
egemenlik biçimlerini ve sosyal demokrasiyi “faşizm” kavramıyla açıkladığı için, faşist karşı
devrimin boyutlarını öngöremedi. Alman faşizmi, sosyalist hareketin 19. yüzyıldan bu yana 
karşı karşıya kaldığı en kapsamlı ve yıkıcı karşı-devrim olarak yaşanacaktı. Bu karşı-devrimin, 
Alman Kom ünist Partisi'nin ve sosyal demokrasisinin büyük örgütlü gücünü teslim alması, I. 
Dünya Savaşı’nda sosyal demokrasinin gösterdiği teslimiyetin yarattığına benzer bir bozgun, bir 
hayal kınklığı idi. Almanya’da nasyonal sosyalizmin zaferi, faşizmin burjuvazinin bir 
komplosuna indirgenemeyecek kadar karmaşık bir siyasal-toplumsal zemine dayandığını; ayrıca, 
emper)'ahst zincirin iktisadi, siyasal ve toplumsal olarak istikrardan uzak bulunan “zayıf’ 
halkalarında, sosyalist devrim gibi faşist karşı-devrim tehdidinin de güncel olduğunu ortaya 
koydu.

1924-28; Göreli İstikrar

Almanya, 1923’te burjuvazi açısından “verimli” bir ekonomik ve siyasal bunalım yaşadıktan 
sonra, yaklaşık dört yıl sürecek bir istikrar dönemine adım attı. Hitler’in birahane darbesinin 
bastırılması ve ordudaki cumhuriyet karşıtı cuntacılığın tasfiyesi; Almanya’nın Batı ülkelerinin 
savaş tazminatı koşulları dayatmasını (Dawes planı) kabulüyle sonuçlanan Ruhr krizi; küçük 
burjuvazide kitlesel yoksullaşmaya ve proleterleşmeye yolaçmakla beraber sanayi ve tarım 
işletmelerinin borçlarını silmelerine yarayan yüksek enflasyotı; ülkenin uluslararası kapitalist 
ekonomik sisteme eklemlenmesine, dolayısıyla Weimar cumhuriyetinin ekonomik-siyasal 
sisteminin oturmasına eşlik eden geçiş bunalımlarıydı. Dawes planının yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, uluslararası finans-kapital nezdinde rüşdünü ispat eden Almanya’ya, Amerikan ağırlıklı 
yabancı sermaye akmaya başladı. Alman sanayii yeniden yapılanma, rasyonelleşme ve 
kartelleşme yoluna girerek, hızla büyüme doğrultusuna girdi.

1928/29 dünya ekonomik bunalımına dek sürecek olan bu istikrarlı evrenin ipuçlarının 
gözüktüğü 1923 yazından itibaren, yeni dönemin siyasal düzeydeki görünümü de belirmeye 
başladı: SPD, Katolik M erkez Partisi ve liberal burjuvazinin D em okratik Partisi’n d en  oluşan 
Weimar koalisyonuna, burjuva entelejansiyasının ve büyük sanayiin kulübü niteliğindeki 
Deutsche Volkspartei-DVP (Alman Halk Partisi) dahil edildi. 1920’de yüzde 41 olan işçi sınıfı 
partilerinin oy oranının Mayıs 1924 seçimlerinde yüzde 34’e düşmesinden sonra, 1919’dan 
beri ilk kez SPD’nin yeralmadığı bir “saf’ burjuva hükümeti kuruldu. Burjuva tarih yazımında 
1924-28 istikrarının simgesi sayılan Başbakan, DVP önderi Gustav Stresemann, Alman 
burjuvazisinin, savaş sonrası diplomatik-ekonomik teslimiyet koşullarına ve “demokratik 
cumhuriyet”e zoraki intibakını kendi kişiliğinde yansıtıyordu. Dünya savaşı öncesinde ateşli bir 
emperyalist yayılmacılık taraftarı iken, 1923’de “Almanya’ya nefes aldırma” sloganı ile Batı 
güçleriyle uzlaşma yanlısı olmuştu. Stresemann’ın diplomatik yollarla, adım adım Almanya’nın 
uluslararası hukukunu gehştirme stratejisi, ülke içinde de sınıfsal çelişkileri, burjuva 
demokrasisinin olağan şartları içinde halletme eğilimiyle bağdaşıyordu. Bu ortam içinde, 1924-
1928 döneminde düzen güçleri, Almanya’da cumhuriyetin oturduğuna dair bir genel güven 
havasını paylaştılar. 1920-26 arası Genelkurmay Başkanlığı yapan von Seeckt, orduda darbeci- 
monarşist eğilimleri dizginleyen ve orduyu Cumhuriyet sistemiyle yandaş ve içiçe kılmasa da, 
Cumhuriyet’in “yanısıra” varolan bir güç haline getiren politikasıyla bu ortama hizmet 
edenlerdendi. 1925’de cumhurbaşkanlığına (Reichspraesident), eski Junker egemenliğinin simgesi, 
dünya savaşı “kahramanı”, yaşlı Feldmareşal von Hindenburg’un seçilmesi, bu Cumhuriyetçi 
havayı bozan tek gelişme oldu. Ancak zaten 1920’lerin sonlarına dek politikanın işlerliğine 
hiç müdahale etmeyen Hindenburg, ordunun sisteme nezaret etmesine itirazı olmayan 
burjuvazi için rahatsız edici bir etken değildi.

Bu istikrar döneminin göreliliği, burjuvazi içi çelişkilerin hassas bir dengesine bağh olmasında 
yatmaktaydı. Çelişki, Alman burjuvazisinin makine, elektroteknik ve kimya sektörlerinin 
öncülüğündeki ihracata yönelik imalat madde sanayi kesimi ile; himayeci ağır sanayi ve 
tarımsal sanayi kesimi arasındaydı. Sermayesinin organik bileşimi içinde emeğin payı görece 
düşük olan ihracata yönelik sanayi, Almanya’nın uluslararası kapitalist sisteme entegre 
olmasıyla çok hızlı bir büyüme kaydetti ve 1925-1929 döneminde kârlarını ikiye katladı.
Büyük demir-çelik tröstlerinin öncülüğündeki ağır sanayi ise, tıpkı tarım burjuvazisi gibi, iç 
pazar koşullanna doğrudan doğruya bağımlıydı. İhracata dayalı sanayiin talep ettiği uluslararası 
serbest mübadele ve rekabet, yeterince rasyonel çalışmayan ağır sanayi ve tanm sektörlerini 
zor durumda bırakıyordu. Bu nedenle, Stresemann’ın uluslararası sermaye ve ticaret düzeniyle 
bütünleşme politikası. Alman sermayesinin ve burjuvazisinin geri ve himayeci fraksiyonlarının

"Atman Nasyonal sosyalizminin işleyebileceği 
cinayetlerin yanında, İtalyan faşizminin cehennemi 

faaliyeti iyice sönüi( ve neredeyse insani bir deney 
gibi gözükecektir "  Troçki. Almanya'da faşizm iktidara 

gelmeden yaklaşık iki sene kadar önce, böyie 
yazmıştı. Alman Faşizmi, bunun bir kehanet 

olmadığını, iktidara geliş sürecinde göstermişti.
Almanya'da nasyonal sosyalizme karşı verilen 
mücadele içinde. 1924-1929 döneminde 171: 

1930-1932 döneminde ise 412 anti-faşist insan, 
hayatını çatışmalarda yitirmişti, f-litler. partisinin ordu 

içinde nasyonal sosyalist propaganda yürüttüğü 
iddiasıyla Eylül 1930'da Leipzig'de görülen davada, 

hakimleri meşruiyetçiiiğine inandırmaya çalışırken bile: 
iktidarı ele geçirdikten sonra düşman saydıklarına 

uygulayacakları baskı ve şiddetin dozunu gizlememişti: 
"Ve eğer iktidar olursak, bir devrim mahkemesi 
kurulacak ve kafalar yuvarianacaktır!" Nasyonal 

sosyalizm, iktidara geldikten sonra, ""kafaları" gayet 
metodik tarzda ""yuvariayan" bir sistem kurdu. 

Komünistler, çingeneler, Yahudiler: "muhalif", "aykın" 
ve ahlaken-ırksai olarak "aşağı" sayılan her topluluk, 

her birey hapsedildi, köleleştirildi ve yok edildi. 
"Aşağı ırkların" insanlığa tek faydasının, "yüksek" 
ırklara hizmet olduğunu kabul eden faşist ideoloji 

kitlesel köleleştirme ve /OKetme programını son 
derece soğukkanlı bir işlevsdnıkle örgütledi. Bunun en 

çarpıcı örneklerinden biri, temerküz kamplannda 
toplanan insanların “ çalıştırılarak öldürülmesi"dir. 

1936'dan sonra, temerküz kamplan ""sakinleri", özel 
sektör hesabına da çalıştırılmaya başlandılar. Kimyasal 

boya sanayi alanındaki dev Alman tröstü IG Farben. 
en büyük mahkûm işvereniydi. IG Farben, SS şefi 

Himmler'den onay alarak Auschwitz-Birkenau temerküz 
kampı .yakınlannda kurduğu Buna sentetik benzin 

tesislerinde, binlerce mahkûmu yok pahasına çalıştırdı. 
Bu "işçi"lerin '"ev"leriyle işyerleri arasında mesafe 

kısa olduğu için dinlenme süresi beş saatle sınıriıydı 
ve yanm f^ark olan gündelikleri, onlar adına 

SS'e ödeniyordu. SS, bu "‘servis"ini koordine etmek 
için. Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (İktisadi işler 

idare Amiriiği) adında özel bir birim oluşturmuştu. II. 
Dünya Savaşı'nın yoğunlaştığı 1924-1943 döneminde 

'"çalıştırarak öldürme" yöntemi iyice yaygınlaşacak ve 
mahkûm-işçilerin sayısı yanm milyonu aşacaktı. Büyük 
tröstler, belirli temerküz kamplan üzerinde fiili imtiyaz 

haklan elde edeceklerdi: Örneğin Krupp 
Auschwitz'deki, Siemens Ravensbrûck’deki, Zella- 

Mehlis silah sanayii Buchenwaid'daki, Zeppelin hava 
sanayii Sachsenhausen’deki temerküz kamplarından 

işçi devşiriyordu. Yukarıdaki fotoğraf, II. Dünya Savaşı 
sonunda Bergen-Belsen temerküz kampından: 

zehirlenerek, vurularak, dövülerek, açlıktan veya 
çalıştırılarak ölümden kurtarılmış insanların 

çökmüşlüğünü belgeliyor.



V C

Sosyalist Hareket



Almanya, daha savaş sırasında enflasyonist bir gidiş 
içerisine girmişti. Kendilerini ve halkı, bütün 
harcamaların ve açığın savaştan galip çıkıldıktan 
sonra düşmanlara ödetileceğine inandıran burjuvazi ve 
egemen sınıflar, 1919'da iflas etmiş bir mâliyeyle 
karşı karşıya kaldılar. 1918-1919 devrimci dalgası 
bastırılıp rejim biçimsel olr ak istikrar kazanmaya yüz 
tutarken, 1923'den sonra bu kez savaş tazminattan 
ve Ruhr işgaliyle ağır bir bunalım başgösterdi. Üretim 
ve ticaret hayatı tamamen felce uğradı. Galip 
devletler karşısında iflas ilan etmemek ve bir tür 
“pasif direrıiş" göstermek için, para basımı ölçüsüzce 
arttırıldı. Mark öylesine değersizleşti ki, ücretler ve 
maaşlar bavullara sığmamaya başladı. “ Para’ 'nın ve 
tasarrufun bütün gerçekliğini ve anlamını yitirmesi, 
küçük burjuvazi için salt ekonomik değil, psikolojik 
bakımdan da büyük bir şok oldu. Başbakan 
Stresemann’m Batılı galip devletlerle uzlaşması ve 
savaş tazminatı koşullarının Dawes planıyla 
yumuşatılmasına koşut olarak. Kasım 1923'de 
hükümet yetki yasasına dayanarak, “para''yi yeniden 
düzenledi. Mark'm hacmi ve değeri, ülkenin altın 
rezervlerine uyarlı olarak belirlendi. Solda görüldüğü 
gibi, “enflasyon" parası" devlet eliyle imha edildi.

pasif desteğini ancak kerhen, en güçlü parti olan SPD’yi hükümet dışı tutma politikasının 
bedeli olarak sağlayabilmekteydi.

İstikrar döneminde sosyal demokrasi ise, hükümet dışı olmasına rağmen en azından pasif 
destek verdiği Stresemann politikası altında, parlak bir reformist politika pratiği yaşadı. Bu 
pratik, dayanağını SPD ile ihracata yönelik imalat sanayi patronlan arasındaki uzlaşmada 
buldu. Sermaye yapısı içinde emeğin önemli bir kalem oluşturmaması ve yüksek kârlılığı 
nedeniyle, işçi sınıfının ücret düzeyinin artışından dolayı fazla sıkıntıya girmeyen ihracatçı 
buıjuvazinin saygın mensuplanndan Paul Silverberg, 1926’da “sosyal demokrasinin sistemdeki 
yerinin vazgeçilmezliğini” vurgulamıştı. İhracatçı burjuvazininin yanısıra Hıristiyan sendikalarıyla 
müttefik Katolik M erkez Partisi’nin  tam desteğini de alan Stresemann, işçi sınıfının maddi 
refahını görece artırmaya dönük “sosyal politika”sı sayesinde, kendisini destekleyen yaygın bir 
beyaz yakalı işçi ve memur kitlesini de kazanmıştı. Stresemann’ın sosyal politikası altında, 
milli gelir içinde payı 1913’de yüzde 22.3 olan sermaye gelirleri 1928’de yüzde 18.4’e 
düşerken; ücretlerin payı 1923’de yüzde 46.5’dan 1928’de yüzde 58.9’a yükseldi. Başta konut 
alanında olmak üzere, devletin sosyal harcamalan arttı, 8 saatlik işgünü sağlam yasal 
güvencelere bağlandı, 1927’de dönemi için çok ileri sayılan bir işsizlik sigortası sistemi 
yasalaştınidı. Sisteme destek olarak “yapıcı” muhalefet yapmalan karşılığında sosyal demokrat 
sendikalara seve seve ödedikleri bu bedelden ekonomik olarak fazla etkilenmeyen ihracatçı 
sanayiin aksine; sermayenin himayeci ağır sanayi fraksiyonu için, zaten görece düşük olan 
kârlannm önemli bir bölümünü yitirmek anlamına geliyordu. Alman burjuvazisi içindeki bu 
gerilim, 1924-1928 dönemi boyunca sürdü. Burjuvazinin üst örgütü olan Reichsverband der  
Deutschen Industrie-RDFnin (Alman Sanayi Birliği) yönetimini, smıfeal uzlaşma yanlısı ve 
“refah devleti” kuramcısı kimya sanayicisi Cari Duisberg’le elinde bulunduran ihracatçı kesim 
sosyal demokrasinin sempati ve desteğine sahipti.

SPD’nin öndegelen teorisyenlerinden Hilferding, “emperyalist/örgüriü kapitalizmin sosyalizm için 
uygun önkoşullan yarattığını” savunan yaklaşımı çerçevesinde, ihracatçı sermayenin “modern”, 
“ileri teknoloji yanlısı” vasıflarını, işçi sınıfı örgütleriyle uzlaşma eğilimini desteklemekten 
yanaydı. Sermayenin bu kesiminin çıkarlarıyla çelişmeyen sosyal politika uygulaması, SPD’nin 
ideolojik ve siyasal olarak Weimar cumhuriyetiyle özdeşleşmesini pekiştirdi. Mayıs 1924’de 
hükümet dışına düşen SPD’nin aynı yılın Aralık ayında yapılan seçimlerde oy oranını yeniden 
yükseltmesinden (yüzde 20.5’den yüzde 26’ya) sonra, parti organı Varwaerts (İleri)
“Cumhuriyetin esas devlet partisi, sosyal demokrasidir” yazmıştı. Partinin söyleminin savaş 
sonrasında tamamen reel politikaya indirgenmesinden rahatsız olan Kautsky’nin “teoriyi 
yeniden hatırlama programı” dediği 1925 Heidelberg programı, burjuva demokrasisiyle yapılan 
uzlaşmayı Marksist söylem içinde kurumsallaştırmayı sağladı. “Beyaz yakalı işçilerin 
kapitalizmde oranının antiğini ve bunlann işçi sınıhnm potansiyel müttefikleri olduğunu ” 
saptayan Heidelberg programı, demokratik cumhuriyeti “sosyalizmin kurtuluş mücadelesinin 
geliştirilmesi ve kazanımlannın korunması bakımından bir zorunluluk” olarak ilan etti. 1927  
Kiel kongresinde Hilferding, kapitalizmin ekonomik olarak çöküşe mahkûm olduğu tezinin 
yanhş olduğunu, sosyalizme “kapitalistler tarahndan örgütlenen mevcut iktisadın demokratik bir 
devletin yönetimindeki iktisada dönüştürülmesiyle” ulaşılacağını savundu. Hilferding, 
“demokrasinin tarih boyunca proletaryanın işi olduğunu” söyleyerek, dolayısıyla “bir burjuva 
demokrasisi’nden söz etmenin yanıltıcılığını” vurguladı.

Ekonomik bunalımın belirtilerinin gözlendiği ve sosyal politikanın himayeci sermaye tarahndan
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tahammül edilemez bir maliyet ifade etmeye başladığı Mayıs 1928 seçimleri arifesinde,
SPD’nin seçim sloganları “militarizme ve savaş tehlikesine karşı”, “sosyal politikanın devamı 
için” idi. Oylarmı yüzde 29.8’e çıkaran SPD, burjuvazi içi gerginleşmenin sağ partilere 
yansıması ve Stresemann’ın gücünü yitirmesi sonucunda, özdeşleştiği cumhuriyeti yönetme 
sorumluluğuyla karşı karşıya kaldı. Partinin sol kanadı, cumhuriyetin artık yerleştiğini, bu 
nedenle bunalımın derinleşmesini beklemek üzere iktidann sağa bırakılmasını savundu. Ancak 
Kautsky ve Hilferding’in cumhuriyetin tehlikede olduğunu ileri süren görüşleri ağır basınca, 
yeni hükümet, sosyal demokrat Hermann Müller’in başbakanlığında kuruldu. Burjuva siyasal 
güçler, artık sosyal politikanın sorumluluğunu doğrudan  üstlenmekten kaçınıyorlardı; 1928’in 
ikinci yansında başlayan bunalım, bu bunalımın dayandığı sınıfsal uzlaşmanm tamamen 
çökmesine yolaçacaktı.

İstikrar D önem inde K P D  ve K o m in tern

1924-1928 döneminde KPD’nin politikası, tamamen SBKP içi mücadeleler ve Komintern 
eğilimlerinin türevi olarak biçimlendi; parti 1 924 /25  döneminde devrim durumu tespitine 
dayanarak uzlaşmaz sol politikalan benimsedi, 1926’dan 1928’e kadar ise, Komintern 
doğrultusunun yanısıra düzenin istikrara kavuşması gerçeğinin de dayatmasıyla, “reel politika” 
şiarına uydu. Bu dönemde KPD ve Kom intem ’d ek i  sonu gelmez tasfiyelerle, önder kadrolann 
önemli bir bölümü kıyıma uğradı.

23 Kasım 1923’de başansız Hamburg ayaklanmasından sonra yasaklanmış olan KPD’nin 
faaliyetine, 1 Mart 1924’de yeniden izin verildi. Parti, bu arada yapılan geniş çaplı 
tutuklamalar ve birbuçuk yıl süren davalar sonucunda üç üyesinin idama, çok sayıda üyesinin 
toplam 4.572 yıl hapis cezasına çarptınimasıyla epey kan kaybetmiş olacaktı. KPD yalnızca 
düzen güçlerince değil, Komintern düzeyinde de yargılanıyordu ve bunun parti üzerindeki 
etkisi çok daha geniş çaplıydı. Komintern Yürütme Kurulu’nun 1924 yılı başında yapılan 
toplantısında, “Alman sosyal demokrasisinin, faşizmin ‘sosyalizm’ maskeli bir fraksiyonundan 
başka bir şey olmadığı” vurgulanarak, esas mücadele hedefinin SPD olduğu üzerinde 
durulmuştu. Bu toplantıda Zinovyev, burjuvazinin ağır bir bunahm içinde olduğunu, kısa bir 
süre sonra bunalımın derinleşerek devrim durumunun ortaya çıkacağını savunmuş; bu nedenle 
Alman proletaryasının ideolojik, siyasal ve askerî olarak hazır bulunması gerektiğini söylemişti. 
Bu tezlerin arka planında, SBKP ve Komintern içi iktidar mücadelelerinin payının ağırlığım 
ihmal etmemek gerekir. Zinovyev’in Radek ve onun “sağ” politikasını tasfiye etmesi sürecinde, 
Almanya’daki gelişmelerin ve KPD’nin işlevi önemliydi. Ekim 1923’deki başansız Hamburg 
ayaklanmasının sorumluluğu KPD yönetiminde “sağ” kanatta sayılan Brandler ve dolayısıyla 
onunla ortak hareket eden Radek’in üzerine yıkılmıştı. Zinovyev’in Radek'i tasfiye etmesi ve 
SBKP’d e  Stalin-Kamenev-Zinovyev troyka’sınm  (üçlü) egemenlik kurması, KPD'ye doğrudan 
yansıdı. KPD’deki sol fraksiyon, Thaelmann, Ruth Fischer ve Arkadi Maslov troykasının 
önderliğinde tırmanışa geçti.

Parti yeniden yasallaşmış olmasına rağmen, 7 Nisan’dan başlayarak dört gün boyunca dört 
ayn yerde illegal olarak toplanan Frankfurt kongresi, Kom intem ’in Ocak kararlanmn 
şablonunun çıkanlarak yönetimin sol troykaya teslim edildiği bir törene dönüştü. “SPD’nin

Nasyonal sosyalist hareketin ilk evresinde, Hitler'in 
iktidar stratejisi tamamen Mussolini'nin “ Roma'ya 

YOrüyüş"ûnü örnek alıyordu. Parti uzun süre 
seçimlere katılmamış faaliyetini fizikî-askeri güç 

toplamaya yoğunlaştırmıştı. Hitler, muhafazakâr ve anti- 
komünist bir odak niteliği taşıyan f^ünih ve 

Bavyera'nın, Mustafa Kemal Paşa'nm işgalci güçlere 
karşı savaşmak için güç topladığı Ankara'yla aym 

misyonu taşıdığını düşünüyordu. Milliyetçi taşra, 
yozlaşmış ve kozmopolitleşmiş başkente (İstanbul veya 

Berlin) karşı, "milli uyanışa" öncülük edecekti. 
Egemen sınıflar da, Hitler’in bu Münih-Ankara ve 

"Roma’ya faşist yürüyüş" analojilerini 
destekleyebilecek işaretler vermekten geri kalmadılar. 
Ancak Hitler, bütün bu işaretleri fazlaca iyimser bir 

şekilde yorumladı. Egemen sınıfların tercih ve 
arayışlarından tamamen bağımsız olarak 8 Kasım
1923 gecesi gerçekleştirilen Birahane Darbesi’nin 
ömrü iki günü bile bulamadı. Naziler, iktidara el 

koyduklarını ilan ettikleri geceden ertesi sabaha kadar 
telgrafhane, hükümet binası gibi kilit yerlere el 

koymayı ihmal ettiler. Ertesi gün, yaklaşık ikibin 
darbeci, eyalet polisi karşısında tutunamayarak teslim 
oldular. Fotoğrafta görüldüğü gibi, adamlarıyla biriikte 

bir süre çarpışan Himmler, Röhm ve polis 
kuvvetlerinin üzerine tek başına yürüyen “ dünya 

savaşı kahramanı" Ludendorff'un tutumlan istisnai idi. 
SA önderi Röhm, Hitler'e daha hoşgörülü davransa 
da, polisle karşılaşır karşılaşmaz saklanan Göring'i 

sürekli korkaklıkla suçlamıştır



Thomas M ann: S an ata  
Siyasetin Dışında 
K alab ilir mi?

Alman romancısı Thomas Mann, Lübeck'te 1875’de 
doğdu. Bir ailenin çöküşünü anlatan ilk romanı Bud- 
denbrooks 1900’de yayımlandı. Sonradan bu roman Na
ziler tarafından yasaklanıp yakıldı. 1903’de Tonio Kro
ger, 1912’de Venedik'te Ölüm yayımlandı. Başlangıçtaki 
muhafazakâr görüşlerinden Hitler iktidara geldikten sonra 
vazgeçen Thomas Mann, bu muhafazakâr görüşleri 
1918’de Apolitik Bir Adamın Gözlemleri başlığı altında 
yayımladı. 1925’de Büyülü Dağ, 1933-42 arasında Jo
seph dörtlüsünü yazdı. 1933’de Almanya’yı terkeden 
Mann’ı Naziler 1936'da vatandaşlıktan attılar. Ama o 
Nazi Almanyası’na karşı konuşmaları ve yazılarıyla yap
tığı savaşımı sürdürdü. Bu yazılar ve konuşmalar sonra
dan Dikkat Avrupa başlığıyla bir kitapta toplandı. 1937’de 
yazdığı Mektuplar'üa Alman faşizmini şiddetle yerdi. 
1947’de çıkan Doktor Faustus Alman faşizminin teme
linde yatan şeytani kötülüğün parabolik bir anlatımıdır.

Mann’ın gençlik yıllarına etki eden sanatçı ve düşü
nürler Schopenhauer, Wagner, Nietzshe’ydl. Her ne ka
dar sanatının biçimsel özelliklerinde bu yazarların etki
lerini ömrünün sonuna kadar koruduysa da -özellikle 
Wagner’den esinlenen edebi leitmotif kullanımını- fik ir
leri zamanla bu yazarlardan çok uzaklaştı. Zaten Nazile
rin sabrını taşıran da 1933’de verdiği ve Wagner'i şid
detle eleştirdiği bir konferans olmuştur. Başlangıçta 
Schopenhauer'ın fikir ve irade arasında varolduğunu 
söylediği karşıtlığı yazarlığın (yaratıcılığın) bir gereği 
saymışken, sonradan bu karşıtlığın ondukuzuncu yüzyıl 
romantik maraziliğinden başka bir şey olmadığını söyle
miştir. Gençliğinde Wagner'in karamsarlığından ve ölüm 
temalarından çok etkilenmiş olmakla birlikte, sonradan

bu karamsarlık ve ölüm fikrinden sıyrılmaya çalıştı. Ni
etzsche etkisi de Mann’ın romanlarına sıradan ve gele
neksel olana karşı bir başkaldırış olarak yansımıştı; hat
ta Mann'ın I. Dünya Savaşı sırasında takındığı muhafa
zakâr ve anti-demokratik tavırda da önemli ölçüde Nietz- 
sche’den esintiler vardır. Bekleneceği gibi, Hitler’e kar
şı çıktığı zaman Nletzsche’deki güdülerin eğemenliği 
ve will to paver kavramlarını da eleştirdi, gelgelelim 
Nietzsche’yi tümüyle yadsıması son romanı Dr. Faus- 
fus’un yazılmasına kadar bekledi.

Mann’ın hemen bütün yapıtları, sanatçı İle burjuva 
arasındaki ilişkiyi irdeler. Mann'ın terminolojisinde bur
juva sıradan vatandaş anlamına gelir. Pratik, sorunsuz, 
kendinden memnun, saygın vatandaş tip id ir bu. Hiçbir 
şeyi sorgulamaz, değer yargılarını sarsmaktan kaçınır. 
Bu vatandaşın karşıtı sanatçıdır; içgüdüsel, şeytani dür
tülerin tutsağı, içi içini yiyen, duyarlı fakat alıngan, sor
gulayıcı fakat sinik bir kişiliği vardır sanatçının. Sade 
vatandaşın o kendinden emin rahatlığına hem imrenir, 
hem de hiçbir zaman tenezzül etmez.

1947'de Dr. Faustus’u yazdığı zaman Mann'ın sanatçı 
kavramı artık eskisinden çok farklıydı. Bu romanın bas- 
kişisi olan kompozitör Leverkühn de görünüşte yalnız, 
kendini toplumdan ayırmış bir kişidir. Çoğu zaman sus
kundur; konuştuğunda ise yalnız yerleşmiş inanç ve 
tavırları sorgulamak için konuşur. Yaşadığı çağın burju
va müzik zevkinden nefret ettiği için, kendi yalnızlığını 
yansıtacak bir müzik türü yaratma çabasındadır; fakat 
bu çaba öylesine bir tutkuya dönüşür ki Leverkühn 
hiçbir şey besteleyemez. Burjuva müziğinde duygu sö
mürüsü olarak nitelendirdiği duygusallıktan öylesine nef
ret eder ki, tümüyle duygudan arınmış bir müzik yarat
mak ister. Bu müzik aynı zamanda kolay duygusallığa 
kaçmayan kendi içi dünyasını da yansıtmalıdır. Lever
kühn, sıradan adamın duygusallığını bu denli yererken 
onun yerine bir şey öneremez; tam bir yadsıma davranı
şıdır onunki ve bu tavrına uygun bir biçimde yadsımanın

en büyük sözcüsü şeytanla bir anlaşmaya girer: Duydu
ğu esinsizlik ve iç tükenişi yansıtacak müziği yaratabilir
se ruhunu şeytana satacaktır. Şeytan da ona içtükenişe 
rağmen yaratma gücü verecektir.

Burada IVlann'ın daha önce yapmadığı biçimde sanat
çı imgesi etrafında kültürel kısırlaşma ve yozlaşma te
masını yoğunlaştırdığını görürüz. Leverkühn’ün bütün 
akılcılığına karşın göremediği paradoks şudur: Onun 
iç tükenişi yaşadığı çağın kültürel yozlaşmasının bir 
sonucudur; dolayısıyla bu tükenişi yansıtacak olan mü
zik de aslında çağın özünü yansıtmış olacaktır; yani 
Leverkühn aklıyla çağını yadsırken sanatında çağını ifa
de edecektir. Böylece roman hep iki düzlemde ilerler: 
Bir yandan topluma yabancılaşmış Leverkühn’ün öykü
sü anlatılırken, bir yandan da besteleri incelenerek bun
ların nasıl tam da o Leverkühn’ün yabancılaştığı toplu
mu yansıttığı gösterilir. Leverkühn’ün müziği yalnızca 
bestelendiği tarihle ilintili değildir; gelecekle de ilgili 
“ uzak görüşlü”  bir müziktir. Örneğin Kıyamet adlı par
çayı Leverkühn 1919'da bestelemiştir ve bu parça I. 
Dünya Savaşı yenilgisinin kargaşasını yansıtır; ama Kı
yamet aynı zamanda öykünün bize anlatıldığı tarihte, 
yani 1944’te de geçeriidlr. Leverkühn’ün şeytanla giriş
tiğ i anlaşmadan kazandığı aslında uzakgörüşlülükten 
başka bir şey değildir ve bu anlaşmadan dolayı çekmek 
zorunda olduğu gerçek ceza, hep kaçmaya, üzerine 
çıkmaya, uzaktan irdelemeye çalıştığı toplumu müziğin
de içermesi, sanatının, kendisini kaçmak istediği ger
çekliğe haspetmesidir.

1952'de yazdığı Sanatçı ve Toplum adlı bir yazıda 
Mann sanatçı paradoksunu yeniden dile getirir. Sanatçı 
Mann’a göre bir ahlakçı değildir ama ahlaki sorunlarıyla 
her an içiçedir, çünkü söylediği söz eleştireldir; en ge
nel anlamda yaşamın eleştirisi bile olsa. Bu yüzden 
de ahlakla ilgilidir. Sanat bir oyundur ge.çi, ama derin 
bir ciddiyetle oynanan bir oyundur ve iyilik ve erdem 
gibi kavramlarla sıkı sıkıya bağıntılıdır.
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KPD önderi Ernst Thaelmann, sıkılmış sağ 
yumruklarıyla Rote Frontkaempferbund (Kızıl Cephe 
Savaşçıları Birliği) üyelerinin önünde yürüyor, 
izleyiciler, “ Savaş Kışkırtıcılan Ulaşamayacaklar 
Hedeflerine-K\z\i Cephe Savaşçıları (RFB) Daima 
Nöbette" yazılı bir pankart taşıyorlar. 1 Mayıs 
1929'dan sonra SPD’li Prusya hükümeti tarafından 
kapatılana dek KPD’nin para-militer örgütü olarak 
faaliyet gösteren RFB, Thaelmann’ın parti içindeki 
yükselişinin başladığı birimdi ve genellikle “ sol" 
politikalardan yana tavır koyuyordu. RFB, KPD’nin 
1930’a kadar benimsediği, nasyonal sosyalist 
hareketin kitleselleşme potansiyelinin küçümsenmesine 
dayanan “ Faşistleri gördüğünüz yerde dövün!" şiarının 
da öncü temsilciydi. RFB’nin yasaklanmasından sonra 
KPD'lilere ve işçilere yönelik faşist saldırılar artınca, 
RFB kadrolan işçilerin para-militer örgütlenmesini 
komünist spor örgütleri kanalıyla örgütlemeye 
yöneldiler. KPD yöneticilerinden Willi Münzenberg’in 
çıkardığı popüler Arbeiter-Illustrierte-Zeitun (Resimli İşçi 
Gazetesi) da, Jiu-Jitsu dövüş ve savunma sanatı 
üzerine tanıtıcı bir yazı dizisi yayınlayarak, bu çabaya 
destek olmuştu. Hatta 1932’de Berlin’de düzenlenmesi 
planlanan (alternatif olimpiyat niteliğindeki) Kızıl 
Spartakiyat’ta, Alman işçi gençlerine yönelik bir Jiu- 
Jitsu gösteri dizisi gerçekleştirilmesi öngörülmüştü.

tasfiyesi merkezî görev” olarak ilan edildi, partinin devrim koşullannı gözeterek, her an 
illegale geçebilecek şekilde çehk disiplinle örgütleneceği ilan edildi. Fiilen KPD’nin velîsi 
konumundaki Zinovyev, kongreye gönderdiği mektupta “sol lafazanlıklara” ve tasfiyeciliğin 
yolaçabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekerek, sağ politikalara geri dönüş kapısını açık 
bırakan bir üslup kullanmıştı ama, Thaelmann-Fischer-Maslov troykası partideki sağ grubun 
yanısıra, o zamana dek parti yönetiminde ağırlıklı olan merkezci eğilimi de tasfiye etmekten 
geri kalmadı.

Ultra Sol Politika

Böylece Almanya’da burjuvazi demokrasisi 1918-1933 dönemindeki en istikrarlı evresine 
girerken, KPD bunahm ve devrimci durum varsayımına dayalı, “ultra sol” bir taktiğe yöneldi. 
“Kronstadt fatihi” Skobelevski tarafından eğitilen küçük militan askeri gruplar, bir keresinde 
Genelkurmay Başkanı von Seeckt’i de hedef alan birkaç suikast örgütlediler; ancak bu 
“kıvılcım”lann ülkede devrimci bir ateş yakmadığı görülünce, askerî projeler bir yana bırakıldı. 
İşçi sınıfına hakim olan genel havayla hiç örtüşmeyen taktiği nedeniyle, KPD hızla kirielerden 
tecrit olma belirtileri göstermeye başladı. Bu, ilk olarak sendikal düzeyde belirginleşti. Sosyal 
demokrat sendikalardaki (ADGB-Allgemeine Deutsche Gewerkschaftshund-Genel Alman Sendikalar 
Birliği) komünist muhalefet grupları. Eylül 1923’de Hannover’de toplanarak, ADGB’de kalıp 
kalmamayı tartışmışlar ve az bir oy farkıyla, kalmayı kararlaştırmışlardı. İşçi sınıfının bu zor 
dönemde birliğini dağıtmama saikiyle, “sendikalan kurtarın” kampanyası ile birleşen bu tercih; 
yeni (ultra sol) KPD yönetimini rahatsız etti. Komintern Yürütme Kurulu da Ocak’ta, bu 
kampanyanın yanlış olduğunu belirterek işyeri konseylerinin örgütlenmesinden yana tavır 
koymuştu. KPD yönetiminin ADGB’de kalma yanlısı komünist işçi ve sendikacılara sırt 
çevirerek sendikalarda yürütülecek faaliyeti dışlaması, hem buralardaki komünistlerin tasfiyesini 
kolaylaştırdı, hem de KPD’nin  eskiden oldukça etkili olduğu maden, inşaat, orman ve 
belediye işçileri sendikalarında yokolmasına yol açtı.

Komintem'in  Haziran 1924’de yapılan 5. Kongresi'nde, sosyal demokrasiyle uzlaşmazlığın 
yanısıra, sendikal birlik ilkesinin vurgulanması da, bu eğilimi tersine çeviremedi. “Burjuvazinin 
içinde bulunduğu derin bunahm”ın vurgulandığı bu Komintern kongresinde, “sol” politika 
tırmandı: Batı Avrupa komünist partilerinin devrimi örgütleyecek yeteneğe yapısal olarak sahip 
bulunmadıkları düşüncesinden hareketle, “KP’lerin bolşevikleştirilmesi” hedefi konuldu. Bu, KPD

Sonradan “ faşizmin psikolojik bir irdalemesi”  diye 
de andığı Mario ve Sihirbaz adlı öyküsünde, Sitıirbaz, 
oyuncu-sanatçıdır. Öykü, gerçekle düş arasındaki çizgi
nin sürekli bulandığı bir mekânda, bir tiyatro salonunda 
geçer. Ve Sihirbaz Cipcila bir gözboyayıcıdır.

Sihirbaz Cipolla’nın sanatını sahnelediği Torre di Ve- 
nere kasabası küçük olaylardan büyük kırgınlıklar çıka
ran, her şeyi milli gurur meselesi haline getiren gürültü
cü, cahil, kibirli insanların yaşadığı bir kasabadır. Bura
da, turistik bir sahil kasabası olmasına rağmen, açık 
seçik bir yabancı düşmanlığı vardır. Orta sınıfı hiç bir 
zaman sevmemiş olan Mann, başka öykülerinde bu sını
fın küçük yaşam kaygılarıyla dolu hayat görüşünde ge
ne de sağlıklı bir taraf bulur. Oysa bu öyküdeki, yani 
Torre di Venere’deki orta sınıf tümüyle sevimsiz ve 
iticidir. Kadınlar kumsalda bağırarak konuşur; çocuklar 
hem yaygaracıdır hem de sürekli “ bayrak” , “ anava
tan” , “ şeref” , “ zafer”  sözcüklerinin geçtiği saldırgan 
savaş oyunları oynarlar. Orada tatil geçirmeye gelmiş 
ve öykünün de anlatıcısı konumunda olan turist aile 
için çok yadırgatıcı bir durumdur bu. Aynı ailenin çocuk
ları da kasabanın çocuklarına uyum sağlamakta güçlük 
çekerler. Babaları onlara bu yadırgatıcı durumu, kasaba 
insanlarının “ hastalığa benzer geçici bir süreç”  yaşa
makta olduklarını söyleyerek açıklamaya çalışır.

Kasabanın neredeyse tek sevimli kişisi garson Marl- 
o’dur. İçine kapalı fakat çocuklarla son derece iyi ilişki 
kurabilen bu garson sonradan Sihirbaz Cipoiia’nın en 
büyük numarasının baş aktörü olacaktır.

Kasabaya sihirbazlık gösterisi için gelen Clpolla'nın 
sıradan bir gözboyayıcı olmadığını daha sahneye çıkar 
çıkmaz anlarız. Son derece kibirli bir adam oian Sihir
baz, gösterisini sürdürerken sürekli konyak içer ve elin
deki kırbacı şaklatır. Sırtındaki kamburu önceleri eski 
çağ şövalyelerinin kullandıklarını andıran bir pelerinle 
saklamışken, bu “ ufak kusurunu”  sergilediği noktada

kamburundan savaşa katılmasına ve bu en şerefli gö
revden yoksun kalmasına neden olan bir şanssızlık ola
rak sözeder ve tabiî hemen bütün seyircilerin sempatisi
ni kazanır. Gösterinin bundan sonrası Cipoila’nın hipno
tizma yoluyla seyircilerden seçtiği kişilerin iradesini yo- 
ketmesi ve onları kimi zaman en temel inançlarının tersi
ne, kimi zaman da kendilerini gülünç düşürecek biçim
de irade dışı davranışlara zorlamasıdır. Sıra İVlario’ya 
gelinceye kadar.

Cipolia, İVlario’yu sahneye zorla çağırır. Seyircilerden 
aldığı küçük ipuçlarından Mario’nun ümitsiz bir aşk hi
kâyesi olduğunu öğrenmiştir. Mario’yu hipnotize ede
rek, onun kendisini aşık olduğu kadın olarak görmesini 
sağlar ve İVlario’nun en erişilmez düşünün gerçekleştiği
ni sandığı noktada (bu anda İUlario sevdiği kadın zanne
derek Cipolla’yı öpmektedir) seyircilerden gelen bir kah
kahayla yanılsama bozulur. Bunu izleyen büyük alkış 
görünüşünün arasında bir silah patlar. Bu, sahneden 
indikten sonra ansızın geri dönüp Cipoiia’yı öldüren 
Mario’nun silahının sesidir.

Thomas Mann’ıH faşizmin psikolojisinin sergilenmesi 
diye betimlediği bu öyküsü, öykünün geçtiği yerin de 
gösterdiği gibi İtalyan faşizmini hedef alır. 1929’da yaz
dığı bu öyküde sanki Mussolini’nin 1932'de Enciciope- 
dia itaiiana'ûa çıkan faşizm maddesinin bir çok temasını 
haber vermektedir. Torre di Venere'deki savaş ideali- 
zasyonu, Mussolini’nin faşizm maddesinde betimlediği 
anti-pasifist görüşe tümüyle uyar. “ Yalnızca savaş in
san enerjisini en yüksek gerilime çıkarır ve bunu göğüs
lemeye cesareti oian kişileri asaletle damgalar”  der Mus
solini. Cipolia da sahnede sürekli kamburundan ötürü 
savaşamadığı için bu işi yaptığını, fakat yaptığı işin 
savaşmaktan sonra yapılacak en asil iş olduğunu, çün
kü yaşama karşı manevi bir savaş verdiğini tekrarlar. 
Aslında onun manevi güç dediği, yığınlar üzerinde tü
müyle yanılsamaya dayalı bir manevi otorite kurmaktır. 
Cipolia İtalyanca’da aynı zamanda soğan anlamına da

gelir. Mann'ın bu sözcüğü Mussolini’nin saçı dökülmüş 
kafasını çağrıştırmak için özellikle seçtiği söylenmiştir. 
Sahnede sergilenen gözboyama taktikleri, faşizmin tak
tikleridir. En eğitimsizinden, en seçkinine kadar halkı 
galeyana getirip eleştirel ve sorgulayıcı yönlerini yoket- 
mektir. Cipolla’nın gösterisi sırasında seyirciye kanıtla
maya çalıştığı başlıca iddiası onların özgür iradeleri ol
madığıdır. İki numara arasında özgür iradenin zaten 
gereksiz, hatta acı veren bir şey olduğunu söyler. O, 
yani, Cipolia onların yerine seçim yaparak, yani irade 
kullanarak, acı çekmektedir zaten. Cipolla’nın bu sözleri 
akla bir yandan Erich Fromm’un özgürlükten kaçış kura
mını getirirken, bir yandan da gene Mussolini’nin faşizm 
maddesindeki bireysel özgürlük tanımıyla çakışır. Mus- 
solin i’ye göre “ faşist devlette birey yok olmaz, çoğalır, 
nasıl bir bölükteki asker bölükteki arkadaşlarıyla bütün
leşmekten yok olmayıp, çoğalıyorsa. Faşist devlet ülke
yi düzene sokar ve bireye de yeterli bir özgürlük alanı 
(marjı) bırakır. Böylece birey bütün yararsız, hatta zarar
lı olabilecek özgürlüklerden yoksun bırakılırken temel 
özgürlüğü korunmuş olur.”  İşte Clpolla’nın sahneden 
savurduğu özgürlük söylemi aynı Mussolini’ninki kadar 
mantıksız bir söylemdir. Fakat, konyak ve kamçının des
teğinde ve gözboyama eşliğinde sanki mantıklı bir şey 
söylüyormuş gibi seyirci tarafından benimsenir.

Seyirciye gelince, onlar açıkça her sınıftan İtalyanları 
simgeler. Her ne kadar Sihirbaz’ın özel yetenek ve nu
maralarıyla yanıltılıp, yanlış yönlendiriliyorlarsa da, bu 
aşağılanmaya ne denli hazır oldukları öykünün birinci 
kısmında çizilen anlamsız kibirleri, yabancı her şeye 
düşman gelenekçilikleri ve saldırgan milliyetçilikleriyle 
belirlenir. Mario ise böyle toplu bir isteriye bile karşı 
koyabilecek başkaldırma gücünün simgesidir. Sihirbazı 
öldüren Mario’nun bir işçi olması da dikkate değer. 
Mann hiç bir öykü veya romanında Mario ve Siharbaz'- 
daki kadar radikal bir tavır sergilememiştir.

JALE PARLA



açısından, Alman işçi sınıfı geleneğinde 1800’lerin son çeyreğinden beri yerleşikleşmiş ikamet 
çevresi (mahalle) esasına göre örgütlenmenin dağıtılıp, işletme esasına göre yeniden inşa 
edilmesi anlamına geliyordu. Büyük bir bürokratikleşme ve hantallaşmanın yanısıra yeni 
tasfiyeleri beraberinde getiren bu yeniden örgütlenme işlemi o kadar yavaş ilerledi ki, 1930’a 
gelindiğinde Almanya’daki toplam 119.211 işletme biriminin yalnızca i.4 4 1 ’inde (yüzde 0.73) 
bir KPD hücresi kurulabilmişti.

KPD'nin tecrit olması, seçimlere de yansıdı. Mayıs 1924’de 3.693.000 (yüzde 12.6) oy 
almışken, Arahk 1924’de oyları yaklaşık 1.000.000’a (yüzde 3) düştü. Gerçi bazı eyalet 
mechslerine kızıl eldivenle gelen Ruth Fischer’in Reichstag kürsüsünden Meclisi “saygıdeğer 
çadır tiyatrosu” olarak tanımlaması türünden kızıştırıcı bir anti-parlamentarist söylem 
benimseyen KPD seçim sonuçlarını önemsemiyordu ama, düşüş ihmal edilemeyecek 
boyudardaydı.

Sağ Politikaya Dönüş

Temmuz 1925’de Berlin’de yapılan parti kongresinde, “ultra sol çizgi” mahkûm edildi. Bunda, 
partinin genel gidişatı içinde etkisizleşmesinin yanısıra, SBKP ve K om intem ’in  Mart 1925’de 
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde KPD’nin izlediği taktiğe gösterdiği tepkinin de payı vardı, 
Komintem, KPD’ye  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci aşamasında, Katolik M erkez adayı 
Wilhelm Marx’in desteklenmesi tavsiye/talimatını iletmişti, KPD ise ikinci turda da 
Thaelmann’ı sembolik olarak aday gösterdi. Zinovyev, sonradan KPD’yi sol oylan bölerek 
“Hindenburg’un Cumhurbaşkanı seçilmesine sebep olmakla” suçladı. Zinovyev, 1925  
kongresinde, Almanya’da kapitalizmin geçici olarak istikrar kazandığını, hâlâ “faşist” olarak 
nitelediği SPD’nin çok güçlü ve köklü bir rakip olduğunu, bu koşullarda “ateşU ultra sol 
politikalann bir yana bırakılması gerektiğini” söyleyerek, KPD troykasına yol gösterdi. Sonuç, 
Rosenberg, Scholem, Korsch gibi deneyimli kadrolann “ultra solculuk” suçlamasıyla tasfiyesi 
oldu.

SBKP ve Kom intem ’in  1925’de burjuva reel politikayı kaale almayan “ultra sol” çizgiyi 
terketmesinin temehnde, Sovyetler’de “tek ülkede sosyalizm” ideolojisinin f>ekişmesine ve NEP 
(Yeni Ekonomik Politika) uygulamasına bağlı olarak, kapitalist dünyayla çatışmasız bir ilişkiye 
girme eğiliminin hakim olması yatmaktaydı. “KPD’yi K om intem ’i dikkate almadan yönetmek”le 
suçladıklan Ruth Fischer’in hele Stalin ve SBKP’yi “kulaklann baskısı altında devrimi ve 
Komintem’i yozlaştırmakla” eleştiren Maslov’un hâlâ iş başında bulunduğu bir KPD 
yönetiminin, bekledikleri ıhmhlaşmayı gerçekleştiremeyeceğini düşünen Zinovyev ve Stalin, 
duruma bizzat müdahale ettiler. Ağustos 1925’te Moskova’ya çağnian KPD yöneticileri, Maslov- 
Fiseher yönetiminin “anti-Leninist, Moskova karşıtı eğilimleri, sendikal çalışmadaki başansızlığı 
ve parti içinde diktatörlük uyguladığı” nedeniyle değiştirilmesi gerektiğine “ikna edildi”. 1925  
sonbahannda Maslov ve Fischer, yönetimden uzaklaştınidılar; ancak troyka’m n  üçüncü elemanı 
olan Emst Thaelmann, yöneltilen eleştirilerden hiç etkilen(diril)medi ve giderek SBKP’de 
Stalin’inkine benzer bir konum edinmeye başladı.

Komintem’in bu KPD operasyonunun amaçlanndan birinin de, “partideki bütün fraksiyonlan 
Komintem çizgisinde birleştirmek” olduğu söylenmişti. Ancak, KPD'de fraksiyon ve klikler 
arasındaki ilişkiler gerginliğini 1 9 2 5 /2 6 ’dan sonra da yitirmedi; olsa olsa yeni ittifaklar oluştu. 
Moskova’ya kesinkes bağlı olmayanlann giderek zor tutunabildiği bu hırpalayıcı ve verimsiz 
fraksiyon çekişmesi, bu dönemde KPD’nin en büyük zaaflanndan biri oldu.

1926’da, SBKP’de Stalin’in Rikov, Tomskiy ve Buharin’le birlikte davranarak Zinovyev’i tasfiye 
etmesiyle birlikte, sağa kayış pekişti ve KPD, reel politikayı daha önemseyen bir çizgi 
izlemeye başladı. 1925 sonunda KPD’nin başlattığı “Prenslerin mülksüzleştirilmesi” kampanyası, 
oldukça başanlı olmuş ve çekimser duran SPD’yi de bu talebi etkin biçimde desteklemek 
zorunda bırakmıştı. 20 Haziran’da, sağ partilerin boykotuna rağmen 14.5 milyon oyla. Alman 
soylulannm mülklerinin kamulaştıniması yasalaşmışa. KPD, “sağ politika” atılımı doğrultusunda, 
en büyük çabayı, sendikalardaki varlığını geliştirmek için harcadı. NEP’in birçok sendika 
nezdinde ilgi toplamasından yararlanıldı, sosyal demokrat sendikacılann da kaoldığı Rusya 
gezileri düzenlendi. Gene de, sendikalarda önemli bir güç potansiyeli oluşturulamadı.

1927 Essen kongresinde, Thaelmann’m “dünyada korumamız gereken en önemli varlığımızın 
Sovyeder Birliği olduğunun bilincindeyiz” sözleriyle, partinin K om intem ’e  sadakati öncelikle 
belgelendi. “İngiltere’yle beraber SSCB’ne saldınya hazırlanan Alman emperyalizminin dayanağı 
olan SPD’yle mücadele” gene acil bir görev olarak belirlendi; bu mücadelenin cereyan edeceği 
“arena”mn (sosyal demokrat) sendikalar olarak ilan edilmesi, KPD politikasındaki 
ıhmiılaşmanın önemli göstergesiydi. Ancak 1928 başından itibaren K om intem ’in  yeniden “sol” 
çizgiye dönmesi, ikibuçuk yıl aradan sonra, sosyal demokrat işçi kitlesini kazanmaya yönelik 
politika bırakılarak SPD’yle amansız mücadele motifi yeniden ön plana çıkacakü.

Resmi parti basını ve delgileri donuk yapılanyla marjinal kalan KPD; basın ve kitle iletişim 
alanındaki varlığını, parti yönetiminde de yeralan Willi Münzenberg’in, görece özerk medya 
faaliyetine borçluydu. Çok sayıda yayınevini, film şirketini, dergi ve gazeteyi yöneten 
Mûnzenberg, komünist popüler yayıncılıkta başanlı bir performans göstermiştir. Münzenberg’in
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İki büyük modern Aiman ressamından, I. Dünya 
Savaşı sonrasındaki çöküntü ve kargaşa ortamını 

yansıtan iki resim. Yanda, sağda Otto Dix’ten Die 
Grossstadt (Büyükşehir): yanda, solda Max 

Beckmann'dan Tanz in einem Bar in Baden-Baden 
(Baden-Baden’deki Bir Barda Dans). Her ikisi de 

1920’lerin ortalannda yapılmış olan tablolar, egemen 
burjuva ve küçük-burjuva ahlak değerlerinin 

geçersizleşmesini ve kendilerini bu ahlakın (sınıfsal 
olarak belirlenen) dengeleri içinde tanımlayan 

bireylerin içine düştüğü boşluğu çarpıcı bir şekilde 
betimliyorlar. Dix’in resmi, Troçki’nin tanımlamasıyla 

"katlandıkları eziyetlerin ve kahramanlıkların boşa 
gitmiş olmasını ve en çok da kendilerine minnettarlık 

gösterilmemesini kabul edemeyen, madalyalarla 
donanmış subay ve astsubayların" yasadışı öfke dolu 

hüsranı saptıyor. Uğruna bacaklarını yitirdiği “yüce 
Almanya"sıyla karşısındaki “burjuva dünya" arasında 

hiçbir bağlantı kuramayan askerin tepkiselliği, 
nasyonal sosyalizm için çok elverişli bir zemin 

oluşturmuştur. Beckmann’ın tablosu ise, harp malülu 
askere, kendisine çok yabancı ve ahlaksızca bile 

gelse, pırıltılı bir izlenim sunan burjuva eğlence 
aleminin gerçek yüzünü gösteriyor: Dans eden “kibar 

beyefendi ve hanımefendi"lerin hiçbirinin 
karşısındakine veya birisine bakmıyor olmasının 

gösterdiği gibi, derin bir ileşitimsizlik, tekdüzelik ve 
yoğun sıkıntı. Weimar döneminde burjuvazinin kültürel 

hayatına hakim olan bu kolektif depresyonun 
kökeninde. Alman soylu sınıfının tasfiye sürecinin izleri 

görülebilir. Alman burjuvazisi, siyasal ve ideolojik 
düzeyde olduğu gibi kültürel ve ahlaki düzeyde de, 

aristokrasi ile bağlarını koparmadan gelişmişti. II. 
Dünya Savaşı’yla birlikte soyluların toplumsal ve 

siyasal konumlarının sarsılması: üstelik bu sarsılmayı 
doğuran burjuva cumhuriyetinin kurulması sürecinde 

aslî inisiyatife sahip olmayan Alman burjuvazisinin 
“ kamuoyu"nu ve “salon hayatı” nı boşlukta bıraktı. 

Burjuvazi, kültürün ve kültürü tüketmenin eski 
aristokratik imtiyazlılığı ve şatafatlı biçimleri ile, Batı 

burjuvazisinden gelen popülerleşmeye dönük etkilerin 
arasında kaldı. Burjuvazi, salt siyasal olarak değil, 

kültürel olarak da cumhuriyetin “sorumluluğunu" 
üstlenecek güce ve donanıma sahip değildir. Altta: 

KPD’nin, Alman soylularının Dünya Savaşı sonrasında 
ellerinden alınan mülklerine yeniden sahip olmaian 

tasarısına karşı yürttüğû kampanyanın afişlerinden biri. 
Altında “Prenslere Tek Pfening Yok!" yazan afişte, 

satranç tahtası üzerinde "Birleşik Cephe”  ve 
"Halkoylaması" kaleleri, "Kral’a mat!”  çekiyorlar. 

KPD, büyük bir kararlılıkla yürüterek SPD’y; de 
desteklemeye zorladığı bu kampanyayı başarıyla 
sonuçlandırmış ve “prenslere mülklerinin iadesi" 

tasarısının halkoylamasıyla reddedilmesini sağlamıştı.
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192l ’de gene partiden bağımsız bir kitle örgütü olarak kurulmasına öncülük ettiği 
Internationale Arbeiter-Hilfe (Enternasyonal İşçi Yardımı) örgütü de, grev ve lokavtlarda işçilere 
sağladığı dayanışma ile etkin bir güç haline gelmişti.

Nasyonal Sosyalizm in Doğuşu ve Gelişm esi

Nasyonal sosyalist hareketin ve Hitler’in doğuşu ve ilk palazlanması, Weimar Cumhuriyeti’nin
1924 öncesindeki, geçici istikrar evresine geçiş bunalımlarının içinde gerçekleşti. 1925-1928  
dönemi ise, nasyonal sosyalizmin kitlesel bir güç olarak örgütlenme yoluna girdiği, bunun 
koşullannı oluşturduğu dönemdir.

Nasyonal sosyalist hareket, Münih’de (Bavyera’da) doğdu. Münih’de Kasım 1918-Mayıs 1919 
arasında kısa süre hüküm süren işçi konseyleri iktidannm bastırılışı, buradaki milliyetçi, 
militarist hareketlerin anti-komünizmini militanlaştırmıştı. Münih, Dünya Savaşı’nın bitiminde 
Avusturya, Bohemya ve Slovenya’dan da beslenen radikal Alman milliyetçiliği ve ırkçılığı 
akımlannın da güçlendiği bir şehirdi. Kan ve toprak birliğine dayalı bir tarihsel kader 
ortaklığı cemaati fikrini ifade eden völkisch (halkçı/ırkçı) ve bütün Almanların tek devlet 
altında toplanmasını özleyen alldeutsch (pancermen) akımlar; Almanlann azınlık oluşturduğu ve 
sanayiin, ticaretin lonca kalıntısı yapılarla içiçe, ağır bir gelişme gösterdiği bu Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu eyaletlerinde, küçük burjuva hareketleri içinde gelişme zemini 
bulmuşlardı. Avusturya-Macaristan’ın parçalanmasıyla buralardan “Alman anavatanına” (ve en 
çok da sınırlanndaki Bavyera’ya) sığman birçok göçmen, bu pancermen ırkçılığını 
beraberlerinde getirdiler. Bu ideolojik etki, dünya savaşındaki yenilginin ve savaş sonrasında 
galip devlet dayatmalanmn haksızlığına inanan milliyetçilikle birleşerek bilendi; ekonomik ve 
siyasal bunalım altında. Konsey iktidanna karşı yükselen anti-komünist propaganda içinde 
iyice saldırganlaştı. İhanete uğradıklannı düşünen subayların oluşturduğu cuntaların ve 
Freikorps’un  (gönüllü kıtalar) yanısıra; Bavyera Konsey Cumhuriyeti’ni devirmek için Berlin’den 
gönderilen sıkı bir anti-komünist misyon ideolojisiyle donanmış ordu birliklerinin varlığı, 
burayı radikal milliyetçilik için bir cennet haline getirmişti.



NSDAP’m  Kuruluşu

Uydurma bir soyluluk unvanı edinmiş olan Prens Rudolf von Sebottendorffun Ağustos 
I918’de 1.500 saygın kişinin (ağırlıkla sanayici, işadamı ve subaylar) katılımıyla kurduğu Thule 
Cemiyeti, Mûnih’deki sayısız ırkçı-pancermen grubun üzerinde yeralan bir buıjuva güç 
odağıydı. Sokak gücü olan grupları malî ve hukukî olarak destekleyen Thule Cemiyeti, Ocak 
1919’da Konsey Cumhuriyeti’ni zayıflatmak için işçi hareketini bölme amacıyla, demiryolu 
işçisi Anton Drexler’e 25 arkadaşıyla birlikte bir işçi partisi kurdurtmuştu; Deutsche Arbeiterpartei- 
DAP (Alman İşçi Partisi). Savaşın bitmesiyle birlikte Münih’e gelen AvusturyalI göçmenler 
arasında yeralan ve Konsey iktidannı bastıran ovdu-Freikorps harekâtında yeralan Adolf 
Hitler’in faşist önderliğe giden yolu, DAP’ta başladı. 12 Eylül 1919’da gittiği 25-30 kişilik bir 
parti toplantısından etkilendi, üye oldu ve ateşli hatipliğiyle yükselerek 1919 sonunda partinin 
propaganda amirliğine getirildi. 24 Şubat 1920’de, Drexler tarafından yazılıp Hitler tarafından 
redaksiyonu yapılan yeni “25 madde” programının açıklandığı kongrede, partinin adı 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei-NSDAP (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi) olarak 
değiştirildi. “Nasyonal sosyalizm” kavramı ilk kez 1900’lerin başında, Bohemya ve Moravya’daki 
Alman küçük burjuva azınlığını anti-Yahudi, anti-liberal, anti-kapitalist loncacı özlemlerle 
örgütleyen bir başka Alman İşçi Partisi’nin doktrini olarak ortaya çıkmıştı; bu parti de 
1918’de Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi (DNSAP) adını almıştır.

NSDAP’nin programı, ırkçı-pancermen ideolojik katalogunun sıradan bir derlemesinden 
oluşuyordu: Alman ırkının üstünlüğü; üretken olarak tanımladığı sanayi sermayesini 
olumlarken, enternasyonal (ve Yahudi) malî sermayeyi ve faizciliği lanedemeye dayalı anti- 
komünist, anti-Marksist bir “sosyalizm” demagojisi... Hitler’in tanıdığı ilk “entelektüel” olarak 
saygı duyduğu Dietrich Eckart; “işçi sınıhnın yoksulluğunun kökeninde faize dayalı Yahudi 
azınlığın egemenliğini” gören vulger ekonomist Gottfried Peder; yanm yüzyıllık anti-semitizm 
ve Alman ırkçılığı tezlerini bütünlüklü biçimde derleyerek katı anti-slav, anti-komünist 
unsurlarla pekiştiren Baltık’h Alfred Rosenberg, NSDAP’nin ideologlanydı. Hitler ve NSDAP, 
tezlerini, Almanya’yı “haketmediği” yenilgiye teslimiyete zorlayan Versailles diktasına karşı 
yürüttükleri propagandaya Serpiştirdiler. Bu diktayı onaylayan, Katolik Merkez, sol liberal ve 
sosyal demokradardan oluşan 'Weimar koalisyonu “Kasım Katilleri”, Weimar Cumhuriyeti’ni de 
bu ihanetin sonucu ve simgesi ilan ettiler. Ancak NSDAP, hiç de özgün olmayan bu 
ideolojisi ve politisayla, 1920 sonunda topladığı 3 .000 üyesiyle, birçok ırkçı-milliyetçi,
cumhuriyet karşıtı grupçuktan yalnızca biri durumundaydı.

Hitler’in Yükselişi ve Birahane Darbesi

NSDAP’yi ve kendisini bu gruplann en vurucusu ve güçlüsü yapmayı hedefleyen Hitler,
Temmuz 1921 sonunda mutlak önder olarak tanınmaması halinde partiden ayrılacağı blöfünü 
görmeyen NSDAP kongresince, tam yetkili Führer (önder) olarak seçildi. Münihli jeopolitik 
öğrencisi Rudolf Hess’in kurgusunda büyük katkısının bulunduğu bir “Führer kültü” hızla 
geliştirildi; parti son derece sıkı bir merkeziyetçilikle yeniden örgütlendi. Önce cimnastik 
birimi olarak kurulup, giderek vurucu sokak gücüne dönüştürülen SAlar Sturmabteilung 
(Hücum Birimi) oluşturuldu. Kuzey Almanya’da etkin olan “sol milliyetçi” Otto-Gregor Strasser 
kardeşlerin ve Nümberg’ü ateşli Yahudi düşmanı Julius Streicher’in yeraldığı Deutsch-Sozialistische 
Partei (Alman SosyalLfipi Partisi), uzun bir rekabetten sonra NSDAP'yt kaüldı. Böylece bir 
Bavyera partia olmaktan çıkıp Almanya çapına yayılan NSDAP’nin üye sayısı 1923 sonlannda 
55. bine ulaWakO- Bu.grada Ağustos 1920’de Salzburg’da yapılan “Tüm Alman Nasyonal
Sosyalist Partileri Ottırumu”nda Hitler, Avusturya nasyonal sosyalist hareketinin de “Führer”i
olarak tanınmıştı, NSDAS, 1. İ>ünya Savaşı’nda çok gelişen propaganda tekniklerinden ve 
Hitler’in Avusturya'dan beri hayran olduğu sosyal demokrasinin örgün örgütlenme geleneğinden 
yararlanıyordu. Haftalık söyleşiler, piknikler, toplu izlenen Wagner konserleriyle, sosyalist 
partilerin, siyaseti -hayatın Ijer alanına yayan yaklaşımı uygulanmaya çalışılıyordu. Değişmez, 
Mussolini’den çok. daha mutlak ve tartışılmaz olan üstün otoritesiyle 1923 başında SA 
kıtalannı takdis törepltri düzenleyen “Führer”, İtalyan faşistlerinin “Roma’ya yürüyüş”ünü 
model alan bir iktidar soıaryosu üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Hitler’in partisinin diğer ırkçı 
ve faşizan gruplan gölge’de bırakacak ölçüde büyümesiyle birlikte. Daimler, Thyssen, Borsig, 
Kirdorf gibi büyük sanayiciler Thuie Cemiyeti kanalıyla NSDAP’ye  maddi yardımda bulunmaya 
başlamışlardı. Kapp darbesinin yöneticilerinden Envin von Scheubner-Richter ve özellikle 
SA’mn miman subay Emst Röhm, Hitler’in Bavyera’da Freikorps’un yanısıra resmî ordu 
komutanlan nezdinde de itibar görmesi için aracılık ediyorlardı. Hitler, bu ilişkilere de 
güveniyordu.

1923 yılı ortalannda siyasal ortam, Hitler’in faşist darbe tasanlan için çok uygun hale geldi. 
1922 sonunda. Alman hükümetinin savaş tazminatı ödemelerinde istediği değişikliği reddeden 
Fransa’nın, demir-çelik sanayiinin beşiği olan Ruhr havzasını işgal etmesiyle hem ülkede 
ekonomik ve siyasal bunahm tırmanmış, hem de Versailles’ı imzalayan “Kasım katillerine” ve 
Weimar Cumhuriyeti’ne yönelik radikal milliyetçi tepkiler yükselmişti. Temmuz 1922’de çıkan 
“Cumhuriyetin Korunması” yasasının cumhuriyet karşıtı siyasal faaliyetlere getirdiği kısıtlamalara 
tepki duyan muhafazakâr hükümet yönetimindeki Bavyera’da “darbe” spekülasyonlan, gündelik 
hayann doğal parçası haline gelmişti. Bavyera’da cumhuriyet karşıtı propagandayla politize olan 
ordu birlikleri, ülkede iç savaşın çıkmasını engelleme saikiyle cunta oluşumlannı engellemeye

''S o l'' Nasyonal Sosyalizm

Faşizmin, burjuva otoriter diktatörlük rejimlerinden 
farklılığını tanımlayan temel özelliklerinden biri, -belki 
de en önemlisi-, aktif kitle, desteğidir. Faşist hareketin 
“ kitlesin i" oluşturanlar, esasen, proleterleşme sürecin
de veya tehdidi altındaki eski ve yeni orta sınıflar; diğer 
bir deyişle, mevcut ya da yakın gelecekteki sınıfsal 
konumları itibanyla sosyalizmin siyasal-ideolojik etki ala
nında bulunan emekçilerdir.

Faşizmin bu kitleleri cezbeden ve militanlaştıran ideo
lojik donanımı, ağırlıkla sosyalist söylemden, özellikle 
de sosyalizmin kapitalizm eleştirisi söyleminden devra
lınmış motiflerden oluşur. Bu motifler, faşist söylem 
içinde bütünlükten yoksun bir şekilde, içeriklerinden 
soyutlanmış olarak kullanılırlar. Faşist önderlik açısın
dan önemli olan basitleştirilip sloganlaştırılan bu anti- 
kapltalizmin hedef kitle nezdindeki çekiciliğidir. Kullanı
lan bu anti-kapitalist söylem, kapitalizmi aşmaya yıkma
ya yönelik bir programla birleşmez. Faşizm kitlesel bir 
güç haline gelip iktidara yaklaştıktan ve hele iktidar 
olduktan sonra, bu söylemin eleştirel ve muhalif içeriği 
tamamen boşaltılır.

Ancak faşist hareket içinde, bu “ sosyalizmi çağrıştı
ran”  anti-kapitalist söylemi, “ ezilenlerden, toplumun 
alt katından yana”  bir ideoloji olarak algılayıp yorumla
yan bir “ sol”  kanadın daima varolduğu gözlemlenebilir. 
“ Sosyalizm”  kavramını eşitlikçi, dayanışmacı bir milli 
bütünleşme ideali olarak kurgulayan bu sol kanat, faşiz
min kitle ve sokak gücünü örgütleme misyonunun aslî 
sahibidir. Ona bu yeteneği veren, proleterleşme süre
cindeki kitlelerin kapitalizm öncesi toplumun uyumuna 
olan özlemleriyle modem kapitalizmin dev aygıtına, “ bü
yük patronlar”  düzenine duydukları kendiliğinden tepki 
potansiyeliyle kurduğu ilişki ve buradan doğan radika
lizmdir. Bu sol kanadın, iktidar sürecinin ilerleyişiyle 
birlikte ehlileştirilerek sonuçta tasfiye edilmesi, egemen 
sınıflarla faşist önderlik arasındaki uzlaşmanın temel 
şartlarından biri olarak tezahür eder.

Nasyonal sosyalizmin, başta İtalya ve İspanya ile kı
yaslandığında “ sol faşizmin”  örgütsel ve ideolojik ola
rak en etkin olduğu faşizm deneyimi olduğu söylenebi
lir. Sol nasyonal sosyalizm, Gregor ve Otto Strasser 
kardeşlerde simgelenir.

Hitler gibi “ Güney Alman”  (Bavyeralt), küçük burjuva 
kökenli ve I. Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak çarpışan 
bir milliyetçi olan Gregor Strasser; eczacılık kariyeriyle 
Hltler’e göre daha “ entelektüel”  bir formasyona sahip
tir. Hitler Almanya’nın siyasal düzenine muhalefetini
I. Dünya Savaşı sonrası “ Versailles lhaneti” nden başla
tırken; Gregor Strasser savaş öncesi “ kapitalist sis
tem” !, Hitler’ in hayranlığım gizlemediği Kral'ı ve aris
tokrasiyi (Junkerleri) çürümüşlükle itham ederler. Hit- 
ler’In antl-kapItalIst demagojisi salt (Yahudilerin elinde 
olduğu vurgulanan) malt sermayeyi hedeflerken, Gregor 
Strasser hiçbir sermaye fraksiyonunu kayırmaz. “ Hal
kın yüzde 95’ini kavradığına”  inandığı “ anti-kapitalist 
özlemlere”  hitap ederken; “ dünyada ebedî olan iki de
ğerin, yalnızca doğal zenginlikler ve emek olduğunu” , 
“ İŞİ ve zenginliği sermayenin yarattığını söylemenin ta
mamen yanlış olduğunu”  savunur. Gregor Strasser, 
Marksistlerin üretim araçlarının toplumsal mülkiyetini 
talep etmekte haklı olduklarını, fakat üretim araçlarının 
sırf işçi sınıfına değil, tüm millete ait olması gerektiğini 
söyler; üretim araçlarının zllyedlik hakkının şahıslara 
devrilebileceğl kaydını düşmeyi de İhmal etmez.

NSDXP’nin örgütlenmeden sorumlu önderi olan Gre 
gor Strasser, sol Mazilerin jargonunda “ Alman Stalin'i’ 
olarak anılmaktaydı; “ ikinci adam” lığı hiç tartışılmaya-
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üstte, solda: Gregor Strasser ile Goebbels bir 
gösteriyi izlerken. Goebbels, NSDAP’deki kariyerine 
Strasser’in özel sekreteri olarak başladığı sıralarda, 

açıkça "bolşevizmin kapitalizme göre tercih edilebilir 
olduğunu" yazıyordu. Üstte, sağda: Nasyonal Sosyalist 

işyeri Hücrelerl'nden bir grev gözcüsü. Bu örgüt, 
Strasser'ierin yönetimindeydi. Altta: SA önderi Röhm, 
1934'de tasfiye edilene kadar, Nazilerin sol kanadının 

“ fiziki" gücünü temsil ediyordu.

cak, “ birinci adam” lığı üzerinde ise ciddi bir formül 
olarak durulacak kadar güçlüydü. Başta Goebbels ol
mak üzere, Erich Koch, Bernhard Rust, Hans Kerri, 
Robert Ley gibi, Nazi iktidarının birçok önemli ismi, 
onun “ elinde”  yetişmişti. 1930'larda Hitler’in burjuva
ziyle girdiği ilişkiler nedeniyle hayal kırıklığına uğradık
tan sonra 1933 başında faal siyasetten çekilmesi; NSDAP 
yönetimine önce büyük bir panik yaşatmakla beraber, 
onları egemen sınıflarla olan İlişkilerinde rahatlatmış 
ve Gregor Strasser, sol kanadın tamamen tasfiye edildi
ği kanlı 30 Haziran 1934 temizliğinde ortadan kaldırıl
mıştır.

Kardeşi Otto Strasser’in “ solculuğu” , daha radikal 
ve uzlaşmazdır. Gregor Strasser’in de kullandığı ve be
lirli bir süre resmi Nazi söyleminde yeralmış bulunan 
"Alman sosyalizmi”  kavramının, "devrim cilik”  vasfıyla 
birleşmesi gerektiğini savunur. Burjuvaziyle ve burjuva 
siyasal güçlerle, orduyla her türlü ittifaka karşı çıkar. 
Otto Strasser, “ devrimci nasyonal sosyalizm” ! Marksiz
min yozlaştırdığı sosyalizm misyonunun gerçek sahibi 
olarak görür; “ [Nasyonal sosyalizm], kapitalist sömürü 
ve anarşiye karşı temel işçi hareketinin varisi ve deva
mıdır. Marksizm ise, burjuvalaşma, bölünme ve gerçek 
yaşamdan uzak teorik tartışma İçinde çuvallamıştır.”  
Die Deutsche Dartholomaeusnacht (Alman Bartolome
us Gecesi, 1934); “ Marksizmde özünde doğru olan sos
yalizm duygusu liberal mekanizmin ve enternasyonaliz
min yanlış öğretisiyle; burjuvazide ise, özünde doğru 
olan milliyetçilik duygusu liberal rasyonalizmin ve kapi
talizmin yanlış öğretisiyle malûldür.”  (“ Sosyalistler 
NSDAP'^ı terkediyor”  bildirisi, 1930). Bu sosyalizm de
magojisi, “ üretici/emekçi orta sınıflar"ı korumaya dö
nük bir korporatizm idealini çevreler: “ [Nasyonal sosya
lizm], büyük İktisadi bunalımın sokağa attığı çiftçilerin, 
zanaatkârlann, memurların, akademisyenlerin aşağılan
maya, yok olmaya, proleterleştirilmeye karşı devrimci 
varolma İradelerini cisimleştirir” ; “ Alman Devrimi, ulus
lararası kapitalizmin mülksüzleri sömürerek oluşturdu
ğu tekellere dayalı İktisadi sistemi yıkacaktır. Bunu ya
parken, ortaya koyduğu talebin onunla aynı olmasına 
rağmen, uluslararası Marksizmin çözümlerini, eşitlik ve 
millî zorunluluklar bakış açısıyla reddeder. ‘Sermayenin 
sınıf egem enliğ in in ’ yerine ‘proletaryanın sınıf 
egemenliğini’ geçirmeyi düşünmez; tanmda aile çiftlik
lerine, sanayide üretim kooperatiflerine ve zanaatlarla

serbest mesleklerde loncalara dayalı, yetenek esasına 
göre oluşan doğal katmanlaşmasıyla Alman Sosyallz- 
m/’nln iktisadi yapısını kurmayı amaçlar.”  {Aufbau des 
Deutschen Sozialismus-Mman Sosyalizminin İnşası,
1932).

Otto Strasser 1930 yazında, NSDAP yönetiminin “ 25 
madde programına”  ihanet ettiğini; “ Alman halkının 
güvenliğini sağlama”  kaygılannın ötesinde yayılmacı 
amaçlar güderek ve Hindistan halkının anti-kolonyalist 
mücadelesine sırt çevirip Ingiltere’yi destekleyerek anti- 
emperyalizm ilkesini çiğnediğini; yalnızca Marksizme 
saldırarak burjuvaziye karşı aynı duyariilıkla mücadele 
etmediğini; önderlerin yaşam tarzıyla kompradoriaştığı- 
nı; partinin dış ilişkileri ve iç örgütlenmesiyle burjuva- 
laştığını savunarak grubuyla biriikte partiden ayrıldı ve 
Schwarze Front'u (Kara Cephe) kurdu. “ Schacht, Gö- 
ring ve Tyssen’le nasyonal sosyalizm olmaz!”  sloganıy
la mücadele eden Kara Cephe, kitlesel bir güce erişeme- 
diyse de, Nazi hareketinin başını uzun süre ağnttı. Otto 
Strasser, Hitler'in başbakan olmasından sonra Almanya 
dışına çıktı ve nasyonal sosyalist rejimle mücadelesini, 
ülkede kalan kendisine bağlı gruplar aracılığıyla yurtdı- 
şından sürdürdü. Hitler’I, burjuvazi, ordu ve aristokrasi
den oluşan “ gericiliğin”  müdahalesi sonucu yarım ka
lan devrimin “ Keren8kly"l olarak tanımladı.

1933 öncesinde, nasyonal sosyalist tabanda belirli 
bir etkisi olan “ millî devrimci”  filozof Ernst Niekisch’in 
ekolünden de sol faşist odaklardan biri olarak söz edile
bilir. Hitler’i “ pasifizminden”  ve “ yaratıcı yıkıcılığı yok 
eden aşın meşruiyetçiliğinden”  ötürü şiddetle eleştiren 
Niekisch; “ liberalizmden, hümanizmden, demokratizm- 
den anndınimış” , “ Cermenllk özüne” , “ Prusya ırkına” , 
“ kan ve toprağı” , “ mutlakiyetçi devlete”  dayalı bir “ sos- 
yalizm” den yanaydı. Savaş örgütlenmesine dayalı ilkel 
kabile topluluğunun saflığını yücelten bu teori, kurtulu
şun “ insanlığın sağlıklı barbar güdülere şiddete dönü- 
şü” nde olduğunu vazetmekteydi. Niekisch, “ slav ve 
AsyalI ilkel doğal güdüleriyle Rusluğun yeniden 
uyanışını”  simgeleyen bolşevizmle kendi “ Prusya sos- 
yalizmi” nin çürümüş kapitalist Batı'ya karşı taktik ittifa
kını kai'arlılıkla savunmuştu. NSDAP'nm gençlik taba
nında büyük yankı bulan Niekisch, Nazi iktidan dönemi
ni temerküz kamplarında geçirmiştir.

Strasser'ler, Niekisch'ler ve genel olarak sol faşistler, 
burjuvazinin ve genel faşist hareketin bir komplosu de
ğil; proleterleşme sürecindeki orta sınıfların, sınıfsal 
konumlannı rehabilite etmeye yönelik anti-kapitalist öf
kesinin samimî temsilcileri, sözcüleridir. Kitleleri sefer
ber etmekteki tıüyük güçlükleri, bu organlklikten kay
naklanır. Sol faşizmin, egemen sınıflar ve faşist hareke
tin genel doğrultusu açısından çok önemli bir verimi 
de, sosyalizmin ideolojik hegemonyasını engelleyici bir 
yığınak oluşturmasıdır. “ Devrim” , “ anti-kapitalizm” , 
“ sömürü” , “ işçi sınıfı”  vs. gibi birçok kavramı kendi 
söylemine eklemleyerek, kolektif bir kafa karışıklığına 
katkıda bulunur. Bu etken özellikle sınıf mücadelesinin 
yoğunlaştığı ağır siyasal bunalım evrelerinde, hızla poli
tize olan ve el yordamıyla sosyalizme yönelen kitleler 
üzerinde etkili olur. Sosyalist söylemin bütünlüklü ol
maktan taviz vererek vulger ajitasyon düzeyinde kaldığı 
ve pragmatist kitleselleşmeyi önde tuttuğu koşullarda 
bu etki geniş çaplı olabilir: Faşist ve sosyalist hareket 
arasında saf değiştirmelerin; militan görünümler alabil- 
se bile sosyalist harekete geçici, kısmî ve yüzeysel 
bağlanmaların yoğunlaşması, t>öyle bir ideolojik bula
nıklık ortamının tipik sonuçlandır. Sol nasyonal sosya
lizm, bu genellemeye en çok uyan örnektir; hatta, ideo
lojik hegemonya mücadelesinde, KPD’yi, “ milliyetçi- 
devrimct”  motifleri kullanmaya itecek ölçüde etki altına 
alabilmiştir. Sol faşizmin oluşturduğu bu tehdit, sosya
list söylemin kendisini salt anti-kapitalist, anti- 
emperyalist, anti-faşist ve diğer mümkün karşıtlıklarla 
tanımlamayıp, pozitif içeriğini öne çıkarmasının gereği
ni vurgulaması açısından da önemlidir.



çalışan Genelkurmay Başkanı von Seeckt’in emirleri dışında hareket ediyordu. Röhm 
aracılığıyla orduya ve Wilhelm Frick kanalıyla polis örgütüyle ilişkisi olan NSDAP, bu ortamı 
faşist bir darbe için değerlendirme arayışmdaydı. Münih’te cumhuriyet karşıtı güçler iki 
kampta yeralıyordu. Von Kahr yönetimindeki hükümet, Prens Ruppert’i başa getirecek 
monarşist bir darbeden; NSDAP’nin  en önemli güç olarak yeraldığı “Güçbirliği” ittifakı ise, 
Bavyera’da iktidann alınarak, Mussolini’nin yaptığı gibi, “Berlin’e yürüyüş”e geçilmesinden 
yanaydılar. Ruhr işgali sırasında Fransa’ya karşı milis örgütlenmesinden yana olan Thyssen’in 
yanısıra, büyük sanayici Hugo Stinnes, bu “Berlin’e yürüyüş” senaryosunu destekliyordu.

Berlin’de ABD Büyükelçisiyle görüşerek muhtemel yeni hükümet için destek vaadi isteyecek 
kadar “Berlin’e yürüyüş” plamna bağlanan Hugo Stinnes, Ekim 1923 sonuna doğru, Münih’teki 
adamlanna, “koşullann olgunlaşmadığı, bütün halkı kavrayan bir huzursuzluk havası yaratılarak 
uygun ânın kollanması” gerektiğini bildirmişti. Ancak, Bavyera ordu komuta kademeleri, 
monarşist hükümet ve etkin burjuva politikacılann üstüste yaptığı değerlendirme toplantılarına 
çağnimadığı için sabn taşan Hitler, ordu desteğini kazanmasını sağlayacağı umuduyla yanma 
aldığı “savaş kahramanı” yaşlı General LudendorffIa birlikte, darbe girişimine başladı. 8  Kasım 
gecesi, bütün Bavyera yöneticilerinin eğlence için bulunduğu Bürgerbraeukeller birahanesine 
Hermann Göring yönetimindeki SA’larla baskın düzenledi ve “Alman devrimi”ni ilan etti.
Ancak Stinnes’in ihtiyatı boşuna değildi; Alman burjuvazisi, Saksonya ve Thüringen’deki KPD- 
SPD hükümetlerinin hükümet ve ordu tarafından devrilmesi, komünistlerin Hamburg 
ayaklanmasının bastınlarak KPD’nin yasaklanması ve SPD’nin hükümetten çekilmesiyle, iç 
politikada işçi sınıfının ağırlığından en azından bir süre kurtulmuş olduğunun farkındaydı.
Yeni Başbakan Stresemann’m Batıh güçlerle uzlaşarak savaş tazminatı koşullannı 
“normalleştirmeye” dönük soğukkanlı politikası da egemen sınıflann mutabakatını kazanma 
yolundaydı. Bu durumda Bavyera’dan başlayacak bir faşist veya sağ darbe girişimi gereksiz bir 
macera olacaktı; Bavyera’nın egemen sınıflan da, bunu kavradıklannı Şubat 1924’de Berlin’le 
ilişkilerini normalleştirerek göstereceklerdi. Bu koşullarda, Hitler’in maceracı girişiminin 
birahane darbesinin sabahında eyalet polisince bastıniması doğaldı.

Dada hareketine katılan, füturizmden de etkilenen 
ünlü Alman ressamı George Grosz’un 1920’lerin 
iktisadi-toplumsal bunalımını yansıttığı iki tablosu... 
Solda: Schlaechter (Kasaplar, 1929). Aşağıda: Stützen 
der Gesellschaft (Toplumun Dayanaktan, 1928). 
Kasaplar’da/t/ “ kasaplık” , küçük burjuvazinin, özellikle 
de “eski" orta sınıfların, yani esnaf ve zanaatkarların, 
kapitalistleşmenin tehdidi altındaki konumlarını 
muhafaza-etmek uğruna harekete geçirebilecekleri 
saldırganlık potansiyelini yansıtıyor. Resmin sağında 
hınçla bıçağını dişleyen kasabın kolundaki “ Tann 
zanaatı korusun’’ dövmesi, kasap kadının yanındaki 
tartı, müşteri çocuğun gemici kasketindeki (Kral) 
Wilhelm II yazısı, hep eski uyumlu lonca düzenine 
olan özlemi düşündürüyor. Toplumun Dayanakları ise, 
Grosz tarafından Weimar Cumhuriyeti’ni çürüten 
unsurların resmtgeçidi gibi tasarlanmış. Eli silahlı, kılıcı 
kana boyanmış subay ve askerler; demagog yargıç; 
yarı-cahil gazeteci-yazar ve kafalarının içinde beyin 
taşımayan iki sima: Kafasının içi dışkıyla dolu olan ve 
göğsündeki yazıdan anlaşıldığına göre “ sosyalizm iş 
demektir’’ diye düşünen bezgin sendikacı ile, bira 
masasında “ asmalı-kesmeli’ ’ edebiyatı yapan Nazi.



i>azizm ve 
Sosyalist Harekel

"Sol" Nasyonal sosyalist Otto Strasser, NSDAP’den 
uzaklaştırıldıktan sonra, Ministersessel oder Revolution 

(Ya Bakan Koltuğu, Ya Devrim) başlıklı bir broşür 
yazarak, Hitler'i "nasyonal sosyalizme ve devrimciliğe 

ihanetle" suçladı. Strasser'in daha sonra kurduğu 
Nationalsozlallstlsche Kampfbund Deutschlands (Alman 

Nasyonal Sosyalist Mücadele Birliği) ve SchvKarze 
Front (Kara Cephe) marjinal bir güç olmaktan ileri 

gidemedi. Üstte: Kara Cephe’mn seçim afişi, 
Strasser'in "düzen-dışı" radikal çizgisini yansıtıyor. 

Afişte, Kara Cephe'n/n eli, seçim sandığı başındaki 
SA mensubunu ensesinden yakalamış. Slogan: Oy 

pusulası asla kurtuluş değildir! Otto Strasser, Hitler'in 
iktidara gelmesi üzerine yurtdışına çıkarak kendisine 

bağlı gruplar aracılığıyla Hitler'e muhalefetini 
sürdürmüştür. Altta: NSDAP’n/n seçim afişi ise, 

Hitler'in burjuvazi ve orduyu arkasına alma amacıyla 
izlediği meşruiyetçi çizgiye koşut olarak, popülist bir 

imaj veriyor: İşçi ve küçük burjuvalardan oluşan işsiz 
kalabalığı fonu üzerinde, "son Umudumuz: Hitler"

sloganı.

Egemen adalet sistemi, Hitler’e bu macerasmm bedelini pek ağır ödetmedi. Darbenin içinde 
en azından dolaylı olarak askeri ve sivil devlet erkânının ve “iş çevrelerinin” bulunması, 
mahkeme heyetini dikkatli davranmaya zorladı. Savcı, “araçlan bir yana bırakarak, Hitler’in 
amaçlarının soyluluğunu” övdü. Şubat-Mart 1924’de görülen mahkemeyi propaganda kürsüsü 
olarak başanyla kullanan Hitler, “vatana ihanet” suçuna verilecek en az ceza olan beş yıl 
hapse çarptırıldı. Landsberg kalesi hapisanesinde kırk arkadaşıyla birlikte, ziyaretçi kabul 
ederek rahat içinde birbuçuk sene yattıktan sonra. Aralık 1924’de şartlı erken tahliyeyle 
serbest kalacaktı. Bu sırada, ideolojisini, hedeflerini ve demagojisini bütün açıklığıyla ortaya 
koyduğu, Mein K am pfı  (Kavgam) yazdı. Hider’in, Birahane Darbesi’nden aldığı önemli bir den 
vardı: İktidar için politize ve provoke edilmesi zor bir güç olan ordunun, mutlaka aktif veyî 
pasif desteğini almak gerekiyordu. Burjuvazinin salt maddi yardımını değil, kesin iktidar 
onayını almak da şarttı. Bu iki gücün desteğini almanın yolu ise, en azından biçimsel olaral 
meşruiyetçi bir çizgi izlemekten geçiyordu.

NSDAP’nin Yeniden Örgütlenmesi

Hider, hapisten çıktıktan sonra, NSDAP’yi bu saikle yeniden örgütlenmeye girişti. Amacı, 
iktidar bunalımı anında .göreve hazır olacak “meşru” ve kitlesel bir gücü adım adım 
oluşturmaktı. Mayıs 1924 seçimlerinde yüzde 2.6 oy alarak 32 milletvekili çıkaran NSDAP, 
Arahk 1924’de yaklaşık yüzde 1 oy alarak 14 milletvekilliği elde etmişti. Parti maddi olarak 
güç durumdaydı, lider kadrosu dağılmıştı ve Hitler’in (1927  ve 1928’de sırayla bütün 
eyaletlerde kalkacak olan) konuşma yasağı vardı. NSDAP’nin faaliyet yasağı ise 27 Şubat 
1925’de kalkmıştı. Hitler, kendini “kamuoyu”na unutturmamak için, parti adına radyo 
konuşmalannı, sesi kendisine çok benzeyen Adolf Wagner’e yaptınrken; parti içinde de 
mutlak “Führer”liğini sağlamlaştırmaya öncelik verdi, Gene komünist toplantılanna saldırmak, 
işçi mahallelerinde tehditkâr yürüyüşler yapmak için kullanılan SA’lann, önderleri Röhm 
tarahndan bağımsız bir güce dönüştürülme eğilimi başgösterince; “meşruiyetçi” kaygılannın 
yanısıra parti içi iktidar endişesiyle de Röhm’ü uzaklaştırdı. 1 9 2 5 /2 6 ’da, daha “özel” görevler 
için, kendisine tamamıyla sadık adamlardan SS’leri (Schutzstaffel-Koruma Bölüğü) kurdu. 
Önderliğini tehdit edecek veya partiyi hukuken sıkıntıya düşürecek girişimleri önlemek için, 
doğrudan kendisine bağh bir parti mahkemesi ihdas etti. Nazi hukuk ideolojisinin miman 
Hans Frank burada yetişmişti.

1925 sonrası yeniden yükselişinde NSDAP, gene sosyal demokrat ve komünist partileri örnek 
alarak, her alanda kitle örgütleri oluşturdu: HJ (Hitlerjugend-Hitler Gençliği), NSDStB 
(Nationalsozialistische Deutsche Studendenbund-Nasyonal Sosyalist Alman Öğrenciler Birliği), NS- 
Lehrerbund (NS Öğretmenler Birliği), NS-Rechtswahrerbund (NS-Hukukçular Birliği), NS-Aertztebum 
(NS-Hekimler Biriiği), NS-Fraunschaft (NS Kadınlan). Nasyonal sosyalist hareket, özellikle gençle 
ve küçük burjuvazi arasında hızlı gelişti. 1925’ten itibaren yabancı sermaye akışının 
hızlandırdığı kartelleşme, tekelleşme ve rasyonalizasyon, özellikle “eski” orta sınıfların, yani 
zanaatkâr kökenli küçük üretim ve küçük ticaret yapanların hızla mülksüzleşmesine yolaçmıştı 
Proleterleşmeye karşı eldeki son olanaklarına sarılarak direnen küçük burjuvalar, nasyonal 
sosyalizmin demagojik sosyalizminde ve anti-kapitalizminde tepkilerinin ifadesini bulıjyorlardı. 
Gottfried Feder’in ve Strasser’lerin kararlı savunucusu olduklan “proleterleşmeye karşı 
sosyalizm” ideolojisinin “işletmelerde yönetime katılım”, “zanaatların geliştirilmesi”, “ipotek ve 
faizlerin silinmesi”, “evsahibi ve çiftçilere vergi indirimi”, “serbest mesleğin büyük 
ticarethanelerin rekabetinden korunması” gibi popülist-korporatist slogan ve vaadleri, küçük 
burjuvazide büyük destek kazandı. Gregor Strasser, “milliyetçilik kapitalizmden, sosyalizm 
enternasyonalist Marksizmden kurtarılmalı” sloganıyla, orta sınıflara sınıfsız, özel mülkiyeti 
reddetmeyen bir sosyalizm yorumu sunuyordu. “Çekilin ihtiyarlar, gençlik geliypr!”, “Nasyonal 
sosyalizm, örgütlenmiş gençlik iradesidir” sloganlarıyla ve SA’nın üniformalı, "erkekçe” 
gösterilerinin büyüleyiciliğiyle, işsizlik sorunundan bunalan gençliğe bir kimlik ve “eylem” 
imkânı sunan çekiciliği, 1930’a doğru NSDAP üyelerinin yüzde 40ının (30 yaş altı) 
gençlerden oluşmasını sağladı. Toplam üye sayısı ise 1928’de 110 bini geçti,

1925’ten sonra NSDAP, bir “Bavyera hareketi” olmaktan çıktı, hatta Bavyera, partinin görece 
güçsüz olduğu bir bölgeye dönüştü. Ağırlık Kuzey Almanya’ya kaydı. Hitler, özellikle 
Bavyera’daki eski kadrolar arasındaki parti içi kavgaları denetlemek için. Kuzeyde sorumluluğu 
Otto ve Gregor Strasser kardeşlere bırakmıştı, Strasser kardeşlerin nasyonal sosyalizminde 
vurgu, sosyalizmdeydi. Büyük toprak mülkiyetinin ve ağır sanayiinin kamulaştıniması gibi, 
burjuvaziye “bolşevizm”i çağnştıracak ölçüde ileri giden hedeflere de y e f  veriyorlardı. Alman 
faşizminin büyük hatibi Joseph Goebbels, NSDAP’nin  kirieselleşmesi misyonunun başanlı 
sahipleri olan Strasser’lerin hareketi içinde yetişti. Strasser’lerin gençlik ve proleterleşme 
sürecindeki küçük burjuvazi nezdinde büyük yankı bulan; eklektik, korporatist bir devlet 
totaliteryanizminden ibaret olmakla beraber “samimî” bir kapitalizm nefretini ve “üst sınıf 
(zengin, soylu, vs.) düşmanlığını içeren “sosyalizm”leri, bu kavramı salt araçsal olarak kullanar 
Hitler’i gittikçe tedirgin etmeye başladı. Kasım 1925’de 25 Kuzey Alman Nazi (Nasyonal 
Sosyalist) önderinin Hannover’de toplanıp, “Prenslerin Mülksüzleştirilmesi” referandumunda 
Komünistlerle birlikte “evet” oyu kullanmayı kararlaştırması, bu tedirginliği ciddileştirdi, Joseph 
Goebbels bu toplantıda “küçük burjuva Adolf Hitler sosyalizme aslında inanmıyor, onu ihraç 
edelim” demişti. Hitler, Şubat 1926’da düzenlediği bir toplantıda, Gregor Strasser’i 
“yumuşamaya” ikna etti; Hitler’in bu toplantıdaki büyük bir kazanımı da. Kasım 1926’da,



VSDAP’nm hiçbir varhğının bulunmadığı “Kızıl Berlin”e yönetici olarak atayacağı Goebbels’i 
İtendi safına çekmek oldu.

Hitler, “Prenslerin Mülksûzleştirilmesi Kampanyası”nda NSDAP’nin boykotçu burjuva partilerinin 
;afmda yeralmasını sağlayarak, büyük burjuvazi nezdinde güven kazandı ve onların, “Nazi 
iareketinin yoksa gerçekten bir anti-kapitalist hareket mi olduğu” yönündeki kuşkulannı 
liderdi. Stresemann’ın sosyal politikasına tahammülleri giderek tükenmeye başlayan ağır sanayi 
patronlanmn en etkililerinden olan. Alman maden sanayiinin “duayeni” Emil Kirdorf, 1927’de, 
Hitler’den partisinin programını yazılı olarak takdim etmesini istedi. Hitler Kirdorf a NSDAP’nin 
‘değişmez 25 madde”sini değil, hareketi burjuvazinin hizmetine sunan bir program sundu. Bu 
program, büyük bir sıkılıkla gizlenmiş ve ancak 41 yıl sonra, 1968’de ortaya çıkarılabilmiştir. 
NSDAP’ye, Kirdorfun Hitler'le kurduğu bu ilişkiden sonra, büyük burjuvazinin himayeci ağır 
sanayi kanadından para akışı başladı. Mayıs 1928 seçimlerinde NSDAP’nin oy oranı yüzde 
2.6’da kaldı. Ancak, “meşruiyetçiliklerini” parlamentarizme indirgemeyen Naziler için, bu 
durum moral bozucu değildi. Goebbels, Berlin’de çıkarmaya başladığı D er Angriff (Hücum) 
dergisinde, 30 Nisan 1928’de şöyle yazıyordu: “Mussolini de parlamentoya girmişti. Ancak 
üzerinden çok geçmeden, kara gömleklileriyle Roma’ya yürüdü. Kimse parlamentonun bizirn 
Kudüs’ümüz olduğunu sanmasın. Oraya, düşman olarak giriyoruz!' Kurtların koyun sürüsüne 
dalması gibi giriyoruz..."

1928/29 bunahm dönemine girilirken, büyük burjuvazi nasyonal sosyalizmi henüz sadece 
komünistlere ve sosyalistlere karşı bir “sokak gücü” olarak önemsiyordu. Nazileri iktidara aday. 
yapan yükseliş, bunalımla birlikte başlayacaktı.

Komintern’m  Sosyal Faşizm Tezleri
1924-1928 döneminde, nasyonal sosyalizmin oluşum süreci boyunca, KPD ve Komintern bu 
hareketin önemini ve dinamiğini kavrayamadılar. Komintern, 1922’de İtalya’da iktidara gelen 
faşizm hakkında sistematik teorik sonuçlar çıkar(a)madı. 1923’deki Komintern Yürütme Kurulu 
toplannsında “faşizmin iktidara gelmeden önce işçi sınıfı üzerinde siyasal ve ideolojik 
egemenlik kurduğunu” söyleyen Clara Zetkin; K om intem ’in  5. kongresinde (1924) “biz 
komünistler, demokrasiden sonra faşizmin, faşizmden sonra ise mutlaka proletaryanın 
diktatörlüğünün geleceğine inandık. Durum böyle gelişebilir; ama böyle olmaması da 
mümkündür!” diyen Buharin; “faşizmin, dünya devrimi evresinin başlangıcından beri 
proletaryanın yaşadığı en büyük yenilgi” olarak tanımlayan ve egemen sınıflarla Hitler arasında 
ittifak kurulabilmiş olsaydı Almanya’da da faşizmin iktidara gelmiş olacağını savunan Radek, 
zaten henüz yalnızca bir önemseme gereğini ifade eden bu tespitleriyle yalnız kaldılar. Radek, 
bir sûre Komintem ’in İtalya ve Almanya’da faşist hareket karşısındaki politikasının 
kavrayışsızlığım sert bir şekilde eleştirdiyse de, Zinovyev’in temsil ettiği “sol”la mücadeleye 
girdikten sonra bu eleştirilerini yarım bıraktı. K om intem ’in 5. kongresinde benimsenen resmî

Bir grup KPD’li, üzerinde "halk oylaması!" yazan büyük bir askerî gemi maketi ve “ SPD çocukların beslenme 
meselesini işte böyle görüyor!" yazılı bir afişle protesto gösterisi yapıyor... 1928 sonbaharında, komünistler ile 
sosyal demokratlar arasındaki mücadele, askeri zırhlı gemi inşası için bütçeden kaynak ayrılması meselesi 
etrafında odaklaşarak gerginleşti. Kendi içindeki çelişkilerin gerginleşmesi nedeniyle genel politikasını daha 
uzlaşmaz bir tavra doğru tırmandırmakta olan burjuvaziye karşi^taviz üstüne taviz veren Hermann Müller 
başbakanlığındaki SPD hükümeti; Alman deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesini amaçlayan yatırım programını 
onaylamıştı. 1927'den beri, kapitalist Batı’nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşa hazırlandığı tespitinden hareketle, 
anti-militarist ve anti-emperyalist propagandasını tırmantırmakta olan KPD, bu politikaya karşı kampanyaya 
başladı. KPD, bu dönemde, sosyal demokrasinin "sosyal faşistlik" niteliğine onun bu uluslararası anti-Sovyet 
militarizme açık destek vermesini kanıt olarak gösteriyordu. KPD, bu konuda halkoylaması yapılabilmesi için 
gerekli imzayı toplayamadı.

THAELMANN, ERNST 
(1886-1944)

Nasyonal sosyalizmin yükseliş ve iktidara geliş döne
minde KPD’nin (Alman Komünist Partisi) önderi olan 
Ernst Thaelmann, İşçi bir ailenin çocuğu olarak, 1886'da 
Hamburg’da doğdu. Genç yaşmdan itibaren yük araba
cısı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra tersane ve 
nakliye işçiliğinin yanısıra, vasıfsız bir işçi olarak sayısız 
ve çeşitli işte çalıştı. 1903’de, Alman Sosyal Demokrat 
Partisi’ne (SPD) katıldı.

I. Dünya Savaşı'nın bitiminde SPD’den ayrılan çeşitli 
eğilimlerin kurduğu Bağımsız SPD’ye (USPD) girdi. 
1920'de, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Sparta- 
küs grubunun öncülüğünde 1918 sonunda kurulmuş 
olan KPD’ye geçti. 1919’da seçildiği Hamburg belediye 
meclisi üyeliğini, 1933’e kadar sürdürecekti. Thaelmann, 
KPD’nin yenilgiyle sonuçlanan Mart 1921 devrimci atıiı- 
mında, Hamburg’da tersane grevi örgütleme çalışması
nı yönetti. KPD’nin kısa bir süre yasaklandığı bu yenilgi
den sonra, Thaelmann partinin muhalefetteki “ ultra sol”  
kanadında yer aldı. Bu arada Hamburg parti yöneticiliği
ne gelmişti. 1924’de seçildiği parlamentoda 1933’e ka
dar milletvekili olarak yer alacaktı. 1924 kongresinde, 
Komintem’in de müdahalesiyle KPD yönetimine getiri
len ultra sol üçlü yönetimde, Ruth Fischer ye Arkadi 
Maslov’la birlikte yeraldı. Aynı yıl, KPD’nin para-militer 
örgütü Rota Frontkaempferbund’un (Kızıl Cephe Savaş
çıları Birliği) başına getirildi. Fischer ve Maslov, taban
dan gelen ve görece silik bir kişiliği otan Thaelmann'ın 
etktnliğini Kızıl Cephe Savaşçıları B iriiğ i’yie sınırlama 
eğilimindeydiler. Ancak 1925'de Komintem’in yeniden 
sağ politikalara dönerek ultra sol çizginin aslî temsilcile
ri olan Fischer ve Maslov’u tasfiye etmesiyle, Komintern 
çizgisinin sadık ve disiplinli izleyicisi olan Thaelmann 
KPD’nin tek kişilik yönetiminin başı haline geldi. Aynı
yı), KPD adayı olarak katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçi
minde oyların yüzde 7'sini (1.872.000) almıştı.

1920’ lerin ikinci yarısında, Thaelmann’ın önderliği, 
Komintern düzeyinde otoriter merkeziyetçi politikanın 
yerleşmesine bağlı olarak pekiştirildi, yüceltildi. Eylül 
192S’de, kayınbiraderi ve siyasal destekçilerinden Wit- 
to rf’un, Wasserkante KPD örgütünün 1.800 Mark’ını zim
metine geçirmesine göz yumduğu için Thaelmann’a yö-



V C

Sosyalist Hareket

1 Mayıs 1929, komünistlerle sosyal demokratlar 
arasındaki gerginliği hızla tırmandırdı ve işçi sınıfının 
bu iki partisini birbirine iyice uzaklaştırdı. Prusya’nın 
sosyal demokrat hükümetinin yasaklamasına rağmen, 

onbinlerce işçi ve KPD7/ 1 Mayıs’ı kutlamak için 
sokağa çıkınca: polis zor ve silah kullanarak, 

fotoğrafta görüldüğü gibi göstericileri dağıttı; 
binbeşyüze yakın işçi tutuklandı, (farklı kaynaklara 

göre) 25 ila 31 kişi öldü, birçoklan yaralandı. KPD'ye 
yakın yayın organlarından Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 

(Resimli İşçi Gazetesi), sosyal demokrat yayın 
organlarından 1 Mayıs eylemleri üzerine 1895 ve 

1908’de yazılanları yeniden basarak, SPD’y/' kendi 
tarihi ve belgeleri önünde yargıladı. SPD yayın 

organlarındaki bu eski 1 Mayıs yazılan, şöyle ifadeler 
içeriyordu: "Ölüler hesap soruyor! Karşıtlarının hiddeti, 
emekçi kitlelerinin faaliyetinin iyi ve anlamlı olduğunun 

en yanılmaz ölçüsüdür. Karşıtları öfkeyle bağırıp 
çağırıyor ve devlete, otoritesini kullanması için baskı 

yapıyorlarsa, proletarya doğru yolda demektir.”  (1895); 
"Proleter mahallerinden kitleler akın akın geldiler.

Gergin sahnelere, yalnızca polisin asabi davrandığı 
yerlerde rastlandı. Kimi yerlerde, polisin kılıcı 

insafsızca inip kalktı. Ne olursa olsun! Proletarya 
sokağı fethetmiştir ve bu hakkını bir daha asla 

elinden aldırmayacaktır!”  (1908).

neticillkten el çektirilmişti. Komintem Yürütme Kurulu 
derhal müdahale ederek Thaelmann’ın görevinin ve Itl- 
barmın ladesini sağladı. 1929 kongresinde, Hitler’ in fa
şist Führer’liğine (Önder) karşı, Thaelmann “ proletarya- 
nm Führeri”  olarak takdim edildi. Parti yaygm organla- 
nnda yaymlanan teorik yazılara onun imzası konmaya, 
KPD imajı programlı olarak onunla özdeşleştirilmeye 
başlandı.

1929 kongresinde, Komintern’m yeniden taktik değiş
tirmesinin sonucu olarak Thaelmann, yönetimi ultra sol 
Neumann ve Remmele ile paylaşmak durumunda kaldı. 
Ultra sol çizginin de uçlarında yeralan Neumann ve 
Remmele’ye kuşkuyla bakan Thaelmann, bir süre Ham
burg’a çekilerek gelişmeleri uzaktan izledi. 1931’den 
itibaren, ultra sol taktiklere ilişkin eleştirilerini açığa 
vurmaya başladı. 1932’den itibaren, Komintern’m faşiz
me karşı birleşik cephe arayışının ağırlık kazanmasıyla, 
Thaelmann’ın yönetimdeki ağırlığı yeniden arttı; ancak 
oda, nasyonal sosyalizmin iktidara yöneldiği 1932-1933 
döneminde, işçi sınıfının gerçek kitlesel birliğini sağla
maya yönelik olarak, resmî politikanın dışında etkin ve 
yaratıcı bir politika ortaya koyamadı. 1932’de yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 
13.2’sini (5 milyon), ikinci turunda yüzde 10.2’sini (3.7 
milyon) almıştı.

Ernst Thaelmann, Hitler’ in başbakan olmasından bir 
ay sonra; ünlü Reichstag (parlamento) yangını provo
kasyonuyla başlayan anti-komünist terör dalgasıyla bir
likte 3 Mart 1933’de tutuklandı. Ağır işkenceler gördü, 
Moabit hapishanesinde ve çeşitli temerküz kamplarında 
on yılı aşkın süre hapis tutuldu. Bu ağır koşullar altında 
üstün bir direnç ve dayanıklılık ahlâkı sergileyen KPD 
önderi için uluslararası komünist hareketin yürüttüğü 
"Thaelmann’a özgürlük”  kampanyası sonuç vermedi. 
18 Ağustos 1944’de, Buchenwald temerküz kampında 
SS'ler tarafından öldürüldü. Alman sosyalist hareketi 
tarihinin bellibaşlı uzmanlarından Hermann Weber, Tha- 
elmann’ı, "H itler’ in zindanlarında gösterdiği direnç say
gıyla anılırken, onun salt demagoji yeteneklerine sahip 
bir taşra politikacısı olduğu da ifade edilmelidir”  sözle
riyle tanımlamıştır.

teî, “sosyal faşizm” teorisi oldu. Bu tez, nesnesi ve hedefi esasen faşizm değil, sosyal 
demokrasi olan bir tezdi. Zinovyev, “sosyal demokrasinin, faşizmin bir kanadı olduğunu” 
belirtti ve onlarla hiçbir ilişkiye girilemeyeceğini, proletary'a içinde “birleşik cephenin aşağıdan 
kurulması gerektiğini” ilan etti. KPD de, 1923’de Hamburg ayaklanmasının ordu tarahndan 
bastırılmasını, sonradan “faşizmin zaferi” olarak tanımlamıştı. Özetle, “sosyal faşizm” teorisi, 
faşizmi gerçekten incelemektense onu siyasal karşıtını karalamak için kullanılacak bir sıfata 
indirgiyordu. Troçki, Haziran 1924’de, burjuvazinin her türden baskı rejiminin faşizm 
olmadığını söyleyerek bu eğilime itiraz etti. Bu itirazı, Komintem  ve SBKP’de, Stalin'in birlikte 
hareket ettiği Zinovyev’in “sol” politikasının daha da sertleşmesi ve resmî Komintem  çizgisinin 
uzunca bir süre, temel mesele olarak sosyal demokrasinin yanısıra “sağ” komünisderin 
tasfiyesiyle uğraşması izledi. Bu tasfiye sürecinde de suçlama aracı olarak kullanılan faşizm 
(sosyal faşizm) kavramı, tarihsel-ideolojik-siyasal içeriğinden yalıtılarak, karşı-devrimciliğin 
dozunu ve radikalliğini belirten bir sıfat halini almaya başlandı. O zamanlar faşist hareketin 
özgül yapısı üstünde fazla durmayan ve onu “burjuvazinin güncel bir iç savaş örgütlenmesi” 
olarak tanımlayan Troçki, 1933’de bu eğilimi şöyle betimleyecekti; “Stalinistlerin, kendilerinden 
başka herkesi ve herşeyi damgalamakta kullandıkları evrensel faşizm (kesin faşizm, ulusal 
faşizm, sosyal faşizm, sol sosyal faşizm) felsefesi...” Komintem  politikaları bakımından radikal 
demokrat tarihçi Karl-Dietrich Bracher’in dediği gibi, “nasyonal sosyalizmin tarihi, büyük 
ölçüde onun küçümsenmesinin tarihi” idi...

1929 Dünya Bunalımı ve Alman Burjuvazisi’nin Açmazı

1928’in ikinci yarısında ipuçları görünmeye başlanan bunalım, işçi sınıfiyla burjuvazi arasında 
ve burjuvazinin kendi içindeki mutabakatın vadesinin dolmaya başladığına işaret etmekteydi. 
Ekim 1929’da New York borsasının “çöküşü”yle başlayan dünya bunalımı, sınıfsal uzlaşmanın 
koşullarını tamamen ortadan kaldırırken, burjuvaziyi saldırganlaştırdı ve müthiş bir tırmanışı 
gerçekleştiren nasyonal sosyalizme iktidar zemini hazırladı.

Dünya ekonomik bunahmmın Almanya’ya yansımasının koşulları, (Nazi demagojisinin ısrarla 
vurguladığı gibi!), “Versailles düzeni”yle oluşmuştu. Savaştan galip çıkan Batı ülkelerinin 
dayatmasına göre, Almanya’nın savaş tazminatlarını dövizle ödemesi gerekiyordu; bunun da iki 
yolu vardı: Yabancı sermaye ithali veya ihracat fazlası. ABD. İngiltere ve Frdnsa. Almanya'nın 
yüksek ihracat fazlası elde etmesini, uluslararası pazarda kendi rekabet güçlerini kırmama 
saikiyle engelleme eğilimindeydiler. Buna karşılık ABD, 1930 sonu itibarıyla Almanya'da 
yaklaşık 27 Milyar Mark sermaye yatınmı yapmış durumdaydı. Ancak yüksek faiz karşılığında 
verilen bu borçlar, savaş tazminatlarını karşılamaktan çok, bir “borç tuzağı” kurmaya yaradılar. 
Galip devletler, özellikle de, İngiltere ve Fransa’nın Almanya’dan aldığı tazminatın yüzde 
66 ’smı aktardıklan ABD; Ağustos 1929’da imzalanan Young Planı ile, bu tazminat koşullarını 
yumuşatmayı denedi. Her yıl ödenecek döviz miktarını azaltan, moratoryum imkânı tanıyan ve 
tam 59 yıllık bir ödeme düzeni öngören Young Planı, Dawes Planı’nın yerini aldıktan bir ay 
sonra “Kara Cuma”yla başlayan 1929 dünya bunalımı, bu hesapları kağıt üzerinde bıraktı. 
Uluslararası para sisteminin alt-üst olmasıyla derinleşen bunalım, dünya pazannın ihracat- 
ithalat potansiyelini daraltacak ve bütün ülke ekonomileri otarşik bir yönelime girecekti. Bu 
bunalımın Almanya açısından ifadesi, 1929’dan itibaren ihracat fazlası tarahndan 
karşılanamayacak boyutlara ulaşan savaş tazminatı yükünün, ekonomide daralmayı, toplumsal 
düzeyde de proleterleşmeyi, iflasları, işsizliği ateşlemesi oldu.



Burjuvazi-SPD Mutabakatının Sonu

İhracat gelirlerinin savaş tazminatı borcunu karşıladığı son sene olan 1928’de, ihracatçı 
sermaye sessiz kalmakla beraber, iç piyasaya yönelik ağır sanayi ve tanm burjuvazisi, sosyal 
politikaya başkaldırmaya başlamıştı. 1928 ilkbahannda toplanan birçok işveren kuruluşu, çiftçi 
ve bazı RDI (Alman Sanayi Birliği) temsilcileri, sert bir dille, “sosyal refah harcamalanmn 
bundan böyle artırılmamasını” istediler. Versailles’a ve Weimar Cumhuriyeti’ne kesinlikle karşı 
olan Junkerlerin ve ağır sanayiin temsilcisi olarak 1928’de DNVP-Deutschnationale 
Volkspartei’nin (Alman Milliyetçi Halk Partisi) başkanlığına getirilen Alfred Hugenberg, “1913’e 
göre durumu daha iyi olan tek grup işçilerdir” diyerek, burjuvazinin sınıfsal öfkesini dile 
getiriyordu. SPD’nin bulunduğu hükümeti yıpratmayı hedef alan burjuvazinin ağır sanayi 
kesimi. Aralık 1928’de, Ruhr havzasındaki maden ve demir-çelik işletmelerinde iki ay süreyle 
lokavta giderek ilk ciddi uyarısını yaptı. SPD’li İçişleri Bakanı, ûcrerierin ortalama yüzde 4 
gerilemesini kabullenerek lokavta son verdi.

1924-1928 döneminin istikrar ve sosyal pohtikasıyla özdeşleşerek faaliyetini ve ideolojisini 
neredeyse tamamen sendikalizme indirgemiş olan SPD, hem karşı atağa geçme, hem de işçi 
sınıfında ortaya çıkabilecek tepkileri massetme saikiyle, W irtschaftsdemokratie (İktisadi 
Demokrasi) programım ortaya attı. Hilferding’in ve Austro-Marksizmin etkisi altında 
derknen bu program, işçilerin üretim yönetimine katılması ve sosyal politikanın kapsamının 
geliştirilmesi taleplerinden ibaretti. Sınıflarüstü bir devlet tasanmına dayanan ve işçi sınıfının 
siyasal inisiyatifini geliştirme perspektifini içermeyen bu içi boş sloganın ekonomizmi, büyük 
burjuvazinin şiddetli tepkisiyle karşılaştı. SPD giderek reel iktisadi politikanın daralan alanına 
sığınırken, burjuva örgütleri tartışmayı politize etmekteydiler. Uzun süre SPD’nin dahil olduğu 
“Büyük Koalisyon”u desteklemiş olan liberal sanayici August Weber, “İktisadi Demokrasi” 
sloganına “Her sosyal politikanın bir sının olur. Bu sının ekonomideki verimlilik belirler. 
Ekonomide de ‘karma’ bir yapı olamaz. Ekonomiye kamu müdahalesi, göze kaçan çapak 
gibidir” sözleriyle karşı çıktı. 1929 sonunda, bu kez resmen RDI adına açıklanan “Ya Çıkış,
Ya Çöküş” başlıklı sert bildiri, sosyal politika ve sınıfsal uzlaşma yanlısı ihracatçı sermayenin 
RDrdeki etkisinin gerilemekte olduğunun işaretiydi. 1930’da RDI başkanlığına, ağır sanayiin 
en uzlaşmaz patronlarından, demir-çelik “imparatoru” Krupp’un seçilmesi rastlantı değildi. 
İhracatçı sermaye kesimi içinde de, dünya ticaretinin tıkanmasına bağlı olarak işleri bozulan 
ve otoriter sağa kayan patronlar artmaya başladı. SPD’nin çok iyi anlaştığı yaşlı “ilerici 
sanayici” Silverberg bile. Ocak 1930’da şunlan söylüyordu: “Devletin özellikle sosyal 
politikada, vergi ve maliye politikasında kolektivist ve sosyalist bir iktisat siyaseti izlediği bir 
ülkede, özel mülkiyete dayalı kapitalist iktisat başarı kazanamaz ”

1930’a gelindiğinde, RDI politikasının, sosyal politikaya ve SPD’nin hükümetteki varlığına karşı 
tepkisinin boyutlan, büyük toprak sahibi von Miquel’in büyük sanayici Reusch’a yazdığı şu 
sanılardan anlaşılabilir: “Esas korkmamız gereken, sosyal demokrasinin zaferidir. Herhangi bir 
tehdit yaratamayacak ve karşılığını hızla görecek olan plansız, gürültülü bolşevizmden 
korkacak bir şey yok. Esas mesele, özel sermayeyi vergileriyle tamamen tasfiye edene ve bu 
sermayeyi sosyal yardımlar için saçıp savurana dek dur demeyecek olan bu Almanya’ya özgü 
uzlaşmacı refah demokrasisidir.” Tek tek patronlar, ücret giderlerini azaltmak için, göreli 
istikrar dönemi boyunca her şey kendilerine yukandan verildiği için iyice hantallaşan sendika 
yönetimleriyle uzlaşma yollannı deniyorlardı. “Ne yazık ki sendikalar bağımsız çıkar örgüderi 
değil, bir partiye bağlı kuruluşlar” diye yakınan sanayici Cari Duisberg gibi birçoklan, SPD ile 
sendikaların bağını gevşetmeye çalışıyorlardı. 1930 ortasında, sosyal demokrat sendika 
önderleriyle “ekonomik bunalımı aşmak için ortak stratejiler” geliştirmek üzere biraraya 
gelecek olan, ihracatçı burjuvazinin bazı mensuplarının girişimi ise, aşırı tavizlerin gündeme 
gelebileceği kaygısıyla RDI yönetimince engellendi.

Paul Eickmayer'in 1924’de yaptığı Strasse Frei 
(Sokaklar Serbest) adlı tablosu. 1924 koşullarında, 

sokaklar kızıl bayraklı kitleler için daralmaya ve 
kararmaya başlamıştı ama; sokaklar hâlâ 

boşalmamıştı. 1920'lerin sonlarına doğru, sokaktan 
nasyonal sosyalizmin seferber ettiği kitleler de 

dolduracaktı. Kapitalizmde devlet ve iktidar ilişkileri 
üzerine önemli eserler veren Marksist teorisyen Nicos 

Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük’re (1974), 
1930'larda faşizmin tahliliyle uğraşan Komintern dışı 

Marksistler içinde, Gramsci'yle birlikte, Thalheimer ve 
Troçki’nin önemsenmesi gereken izler bıraktığına 

değinir. Daha çok nasyonal sosyalizm üzerinde 
yoğunlaşmış olan her iki düşünür de, faşizmin eski 

ve yeni orta sınıf kitlelerini anti-komünist, küçük 
mülkiyetçi bir "sosyalizm”  demagojisiyle kendisine 
bağlama gücü üzerinde durmuşlardır. Thalheimer, 

faşist hareketin bu gücünden ve dinamiğinden 
kaynaklanan "göreli özerkliğini”  daha fazla imâ 

ederken; Troçki, bu ilişkinin ‘‘büyük burjuvazi 
açısından ateşle oynamak”  olduğunu belirtmekle 

beraber, sermayeyle faşist hareket arasındaki bağı 
daha organik olarak kavrar: "Faşizm, küçük 

burjuvaziyi, finans kapitalin çıkarlan için seferber 
etmenin ve örgütlemenin özgül bir yoludur ”  

Poulantzas, Troçki'de Komintern’/e ortak olan bu 
noktanın, derinlikli bir tahlili engelleyebilecek bir 
"evrenselleştirme”  zaafı içerebileceğini yazmıştır: 

"Yükselen burjuvazi için Jakobenizm ve stabilizasyon 
çağında sosyal demokrasi gibi, faşizmin de gerileyen 
burjuvazinin küçük burjuvaziye dayanmasının özel bir 

biçimi olacağı ‘dönem'den mekanist biçimde çıkanimış 
ve özgül sınıf savaşının önemini azımsayan bir genel 

nitelik” . Thalheimer, hemen bütün orta sınıfların, 
iktisadi bunalımın bütün yükünü işçi sınıfının sırtına 

yıkacağını düşündükleri, talep ettikleri "güçlü bir 
devlet”  imkânını onda gördükleri için nasyonal 
sosyalizme yöneldiklerini, burjuvazinin de kendi 

egemenliğini koruma uğruna Nazilerin iktidara 
geçmesine razı olduğunu yazarak; faşizmi bir tür 

Bonapartizm olarak betimlemiştir. Nasyonal sosyalizmle 
ilgili olarak Otto Bauer ve Arthur Rosenberg'in ana 

batlarıyla paylaştıktan bu yaklaşım Poulantzas’a göre 
hatalıdır; çünkü faşizmin iktidan, burjuvazi ile işçi 

sınıfı arasında bir güç dengesi anma tekabül 
etmemiştir. Poulantzas, faşizmin iktidan alma anında 

işçi sınıfının zaten yenilmiş durumda olduğunu, 
dolayısıyla kapitalist sınıfın egemenliğinin tehlikede 

olmadığını savunur Bu, aynı zamanda Troçki’nin 
kuramına yönelttiği ikinci eleştirinin temelini oluşturur 
"Faşizmin, burjuvazinin ‘başkaldıran’ işçi sınıfına karşı 

açık bir ‘iç savaşı'na ve dolayısıyla işçi sınıfının 
devrimci saldırıya geçmesine denk düşeceği, Troçki’yi 

Komintern’e yaklaştıran yanlış nitelendirmedir.”

Hükümet Bunalımı ve Başkanlık Sistem i Arayışlan

RDI’deki yönetim değişikliğinden sonra burjuvazideki desteğini tamamen yitiren SPD ağırlıklı 
“Büyük Koalisyon” hükümeti. Mart 1930’a dek dayanabildi. SPD’de onaylanm kendilerine 
sağladığı maddi refah artışına borçlu olduğu sendikalara ve işçi tabanına artık sosyal politika 
nimetleri sunamadığı için, zaten iktidan bırakma eğilimleri belirmişti. Mart’ta, işsizlik sigortası 
yasasında RDI’yle çıkan bir anlaşmazlık üzerine, SPD yeniden güç toplama umuduyla 
hükümetten çekildi. Hilferdinğ, yıllar sonra yapacağı özeleştiride, “işsizlere ve sendikalara 30 
fenik fazla alma uğruna, sosyalizme ulaşabileceğimiz tek çerçeveyi bize sağlayan Cumhuriyeti 
ve demokrasiyi koruma görevini ihmal etme hatasına” düştüklerini söyleyecekti.

Yeni kurulan hükümetin başbakanı olarak atanan Katolik M erkez Partisi’nin en muhafazakâr 
unsurlanndan Brüning, parlamentoda yeterli gücü olmadığı için. Cumhurbaşkanı Hindenburg’a 
dayanmaktaydı. Brüning, RDI’nin kamu harcamalanmn ve sosyal harcamalann kısulanması ve 
sermayenin vergi yükünün azaltılmasına dayalı deflasyonist programım uygulamaya çalıştı. 
“Brüning’in gitmesi halinde, yerine gelecek olanın bir memurlar hükümeti ve bize karşı 
diktatörlük” olacağını düşünen sendikalann baskısıyla, SPD’d e  Brüning’in bu politikasına etkin 
bir şekilde karşı çıkmadı. Sendikalar, Brüning’e destek olmak için, sosyal politika alanındaki 
kazanımlannı savunmaktan feragat ederek, taleplerini işsizliği azaltacak yatmmlann yapılmasına 
indirgediler. Brüning’in 1931 sonunda mevcut bütün toplu iş sözleşmelerini feshetmesine bile
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Nazi Eliiinin Yapısı

Nasyonal sosyalizm, kapitalizm çağmın en “ yetkin" 
baskı ve terör aygıtını örgütledi. Bu aygıt, özellikle sa
vaş koşullarında, sistematik bir ölüm makinesi gibi ça
lıştı. Bu makineyi kuran ve onun dişlilerini oluşturan 
kadrolar, başta Hitler olmak üzere, burjuva tarih yazınm- 
da genellikle “ hasta ruhlu", “ cani ruhlu , "d e li” ler 
olarak betimlenir. O zaman da, Alman faşizmini açıkla
mak için “ bir (veya birkaç) delinin koca bir halkı kandı
rıp avucunun içine almasr’na dayalı kurgular gerekli 
olur. Yüzeyselliği ve tarih-dışılığı bir tarafa bırakılsa bi
le, bu yaklaşımın çok önemli bir zaafı, faşizmin kadrola
rını, “ insan malzemesini" -böylece de sonuçta faşizmi- 
istlsnaileştirmesidir. Yapılan, faşizmin bütün icraatinin, 
“ sapkın bir güruh"un sorumluluğuna indirgenmesidir. 
Oysa nasyonal sosyalist önderlik. Hitler, Göring, Goeb
bels ve etraflarındaki on, yüz, bin kişiyle sınırlı değildir. 
Hitler’den başlayarak örgütsel ve yerel düzeyde en kü
çük birimlere kadar uzanan zincir içinde binlerce kişi
den oluşan bir “ Führer"ler (önder) hiyerarşisi faşist 
iktidann politikasını yürütmüş ve yönetmiştir. “ Hasta 
ruhlu bir azınlığa”  indirgenemeyecek olan bu kadrolar
da gözlemlenebilen bir dizi ortak payda; Nazi elitinin, 
ülkenin genel ortalamasını yansıtmasa bile, hiç de istis
naî nitelikte olmayan bir nesnel temeli, kökeni yansıttı
ğını ortaya çıkarır.

Nasyonal sosyalist önderliğin temel vasıflarından biri, 
erkekliğidir. Nasyonal sosyalist harekette, yerel düzey
de bile, etkin bir görev üstlenmiş tek bir kadın yoktur. 
Zaten kadını doğurganlığa indirgeyen nasyonal sosya
list rejim, erkek gücünü ve cinselliğini yücelten bir söy
lem geliştirmiştir. Röhm ve başka birçok S4 önderi 
gibi eşcinsel önderler de "görüntüde”  bunun dışında 
kalmaz; SS Führer’i Himmler 1930’ların ikinci yarısında 
“ nordik çok kanlılığı”  savunarak ve sağlıklı ırk yetiştir
meye dönük “ damızlık kadınlar”  istihdam ederek bu 
erkeklik kültünü tırmandırmıştır.

Nazi önderliğinde, “ dış Alman” lann ve Almanya’nın 
sınır bölgelerinden gelenlerin sayısı oldukça fazladır. 
Hitler’in yanısıra Elchmann, Kaltenbrunner, Seyss- 
Inquart AvusturyalI, Rosenberg Baltıklıdır; Hess Mısır’
da, Darr6 Arjantin’de, Göring Haiti’de yetişmiştir. 1934 
itibanyla genel ve yerel düzeydeki Nazi önderleri içinde 
Bavyeralıların payı yüzde 20.5’tir. Bavyera ve “ dış Al- 
man’ ’lann yaşadığı Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri, iktisa
di olarak Kuzey ve Batı Almanya’dan daha geri, küçük 
üretici ve zanaatkâr muhafazakârlığının daha güçlü so
luk aldığı alanlardı; Jeopolitik gerilim potansiyeli ve azın
lık meseleleri nedeniyle, buralarda yetişen insanlann 
şovenizme daha kolay kapılmaları da doğaldı.

NSDAP’nin üye yapısı, bu hareketin çok zikredilen 
"küçük burjuvazi ve orta sınıflann partisi”  olma özelliği
ni belgeler. Partide orta sınıf mensuplannın oranı, bu 
sınıfların toplumdaki paylannın çok üzerindedir. 1934 
itibarıyla Alman toplumunda t>eyaz yakalı işçilerin payı 
yüzde 12.4 iken, NSDAP üyeleri içinde beyaz yakalılar 
yüzde 20.6’lık yer tutar. Serbest meslek sahipleri için 
bu “ yüksek temsil oranı”  yüzde 9'a yüzde 20; öğretmen 
ve memurlar için yüzde 5’e yüzde 13’dür. Buna karşın 
toplumda yüzde 46’lık yer tutan işçilerin NSDAP üyeleri 
içindeki oransal payı 1930’da yüzde 28’dir; 1934’de an
cak yüzde 32'ye çıkmıştır. Nazi eliti, sınıfsal kökeni 
bakımından bu tabloya tamamen uyarlı bir görünümde
dir. Hitler bir gümrük memurunun, Hess ve Goebbels 
bir tüccann, Rosenberg bir ayakkabıcının, Bormann bir 
pastacının, Himmler bir öğretmenin, Feder bir memu
run, Eckart bir avukatın oğullandır. Proleterleşmeye karşı 
dehşetli bir korkunun yanısıra, zaman zaman açık veya 
gizli bir “ zengin düşmanlığını”  da besleyebilen bu yapı; 
Nazi elitinin sınıf atlama saikierini geliştiren bir etkiye

Hitler’in (ortada), tartışiimaz birinci adamiığı; mutial< otoriteye olan tutl<usunu statüleştirmeyi "en erken" akıl 
ederek bu kültü bizzat örgütlemesiyle başlamış; egemen sınıflarla ilişkilerini isabetli bir şekilde yürütme 
sayesinde ayakta kalmıştır. Rudolf Hess’in (solda, üstte), bu kültün örgütlenmesinde payı büyüktür. Göring 
(sağda, üstte) "ikinci adamlığa" en fazla oynayan Nazi idi. Goebbels (solda, altta) görece soğukkanlı ve 
rasyonel olmakla birlikte, Hitler’e kör bir sadakatle bağlı idi. Himmler (sağda, altta) metodik sadizmin tipik simgesiydi.

sahiptir. Bu bakımdan, Hermann Göring, aykın bir Nazi 
önderi tipidir. Soylu bir Prusya subayının oğlu olan 
Göring, aristokratik ihtişama tutkundur. 1921 ’de zengin 
bir İsveçli baronesle evlenmiş olan Göring, tam bir sa
lon adamı olarak NSDAP’nin büyük burjuvaziyle irtibatı
nı sağlama misyonunu severek üstlenmiştir. Yahudiler- 
den gaspedilen değerli sanat eserleriyle doldurduğu 
özel av köşkünde, arzuladığı “ yüksek sosyete" hayatını 
uç noktalarda tadan bu "parfümlü Neron”  (Trevor- 
Roper), Nazi elitinin güç ve iktidar tutkusunu en sakın- 
masızca ifade eden unsurudur: "Benim vicdanım yok! 
Vicdanım Adolf Hitler’d ir.” ; "Aldığım önlemler birtakım 
hukukî mülahazalarla malûl değildir. Hakkaniyet gözete
cek halim yok; benim işim yok etmek ve kökünü kurut
maktır, o kadar.” ; "Nesnelliğin ne demek olduğunu 
bilmediğim için yaradanıma müteşekkirim.”

Nazi elitinin büyük makam-mevki ve iktidar hırsı; 
-Göring gibi istisnaî bazı unsurların paylaşmadığı- sınıf 
atlama saiklerinin yanında; çoğunun eğitim ve meslek 
bakımından başansız bir kariyerden gelmiş olmaların
dan da Icaynaklanır. Güzel sanatlar akademisine kabul 
edilmemiş aylak bir ressam olan Hitler, mimarlık eğitimi
ni yarım bırakmış Alfred Rosenberg, üstteğmenken or
dudan ihraç edilmiş olan Reinhard Heydrich, yazılan 
heryerden geri çevrilen başansız yazarlar Goebbels ve 
Eckart; "düzen” in elitine, kültür kurumlarına, meslekî- 
akademik kariyerizmine karşı hınçla doludurlar. Bu tep
ki, özellikte diplomalı işsizliğin dev boyutlara ulaştığı 
bunalım koşullarında, kitlesel olarak kışkırtılmaya çok 
elverişli idi; dolayısıyla Nazi önderliği ite özellikle genç
liğin özdeşleşmesinde pay sahibi olmuştur. Soyut bir 
çalışkanlığı, fedekârlığı ve "ideale bağlılığı”  her türlü 
yeteneğin, "vasfın”  üzerine çıkartan anti-entelektüalizm 
de bu tepkinin ürünüdür. Falsefe doktorası yaptığı için 
"Doktor bey”  olarak anılan, üst düzey Nazi önderliğinin 
tek "entelektüeli”  Joseph Goebbels, bu tutumun en 
rakidal savunuculanndandır. Fransa’nın Berlin Büyükel
çisi François-Poncet, Goebbels’i "nihilizme giderken 
nasyonal sosyalizmin eline düşen entelektüel”  olarak 
tanımlamıştı.

Genç olmaian, Nazi önderliğinin bir başka belirgin

özelliğidir. 1934 itibarıyla NSDAP üyelerinin yüzde 37’si
30 yaşından, yüzde 65’i 40 yaşından küçüktür. Partide 
ve devlette yönetici konumda bulunan Nazilerin yaş 
ortalaması. Alman erkek nüfusunun yaş ortalamasından 
beş yaş, Abd ve Avrupa ülkelerindeki devlet yöneticile
rinin yaş ortalamasından ise ortalama onbeş yaş düşük
tür. Bu gerçek, nasyonal sosyalizmin “ dinamik ve 
devrimci”  bir imaj sunabilmesinde pay sahibiydi. Bu 
“ gençliğin”  bir başka anlamı da, Nazi önderlerinin ilk- 
gençliklerini ve gençliklerini dünya savaşının ve savaş 
sonrasının toplumsal ilişkileri alt-üst eden ortamında 
geçirmiş bir kuşak olmalandır. Sıradan, amaçsız bir uğ
raş içinde debelenen veya aylak gezen “ hayata atılma 
çağındaki”  20-25 yaş kuşağı için, dünya savaşı ve as
kerlik, “ ideal için savaşma”  ruhu etrafında bir kimlik 
edinme imkânı sağlamıştır. Hitler (doğumu 1889), Julius 
Streicher (1885), Gregor Strasser (1892), Rosenberg 
(1893), Ley (1890), Amann (1891), Hess (1896) bu ku
şaktandır. Röhm (1887) ile Göring (1893) zaten savaşı 
subay olmanın “ görkemiyle”  yaşamışlardır. Savaşın bit
mesi, bu kuşak için yeniden gündelik sivil hayatın tek
düzeliğine dönüş anlamına geliyordu. Onlan “ çaba ve 
başanlanna karşı açık bir haksızlık”  olarak yaşadıkları 
için hırslandıran milli yenilgi psikolojisi, savaş sonunda 
18-20 yaşına basmış olan kuşakta da bu karanlık duru
mun (veya haksızlığın) sorumlusu saydıklanna karşı (“ Ba
tı” , sosyal demokrasi, burjuva düzeni) isyan duygusunu 
beslemiştir. Bormann, Hans Frank, Heinrich Müller, Ru
dolf Franz Hess, Himmler (doğumları 1900) bu kuşağın 
temsilcileridir. Baldur von Schirach (1907), Heydrich 
(1904), Kaltenbrunner (1903) ve Adolf Elchmann (1906) 
da bu kuşağa dahil edilebilirler.

Nasyonal sosyalist hareketin kendi tarihi içinde de, 
üç ana kuşaktan söz edilebilir. NSDAP’nin kuruluşunda 
ve 1923 Birahane Darbesi öncesindeki ilk döneminde 
yer alan “ eski savaşçıların”  (Alte Kaempfer) yaklaşık 
yüzde 20’si, 1934’de tasfiye edildi. Bunlar, 1933’e dek 
hareketin "ik inc i adamı”  sayılan Gregor Strasser’ in 
simgelediği “ sol kanat”  mensuplanydı. “ Eski savaşçı- 
iar” dan Hitler, Göring, Hess ve Hitler’in özel sekreteri 
olarak perde arkasında büyük güce sahip olan Martin 
Bormann iktidarın zirvesinde yeraldılar. Kuruluş dönemi
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teorisyenlerinden Dietrich Eckart 1923'de aşırı alkolden 
ölmüştü; sol kanattan olan ekonomist Gottfried Feder 
1934’de bir profesörlük verilerek etkisizleştirildi; antl- 
semitist ve ateist Alfred Rosenberg de “ en üst düzeyin 
bir altında”  kaldı. Nazi rejiminin basın tekelini kurarak 
yöneten Max Amann ile uzun süre İçişleri Bakanlığı 
yapan Wilhelm Frick daha sınırlı iktidar alanlarında hü
küm sürdüler. 1923'den beri çıkardığı Der Stürmer (Akın
cı) dergisinde yürüttüğü fanatik anti-semitizm kampan
yasını, Nazi iktidarında elinde kırbacıyla, alenî şiddet 
ve otorite gösterisiyle sürdüren Julius Streicher de Fren
ken bölgesi yöneticiliğiyle “ yetindi” .

Partiye 1925'deki yeniden kuruluş döneminin başında 
katılan kuşağın çok yükselen iki yıldızı, Goebbels ile 
Himmler oldular. Goebbels, Nazi propagandasının ve 
kamuoyunun mimarı, rejimin sözcüsü oldu. Ziraat mü
hendisi olan ve bir süre tavuk yetiştiriciliği yapan Himm
ler, Nazi devletinin baskı aygıtını, yoketme ve işkence 
yöntemlerini; insanları kobay olarak kullanan biyolojik 
deneyleri soğukkanlı bir sistematiklik ve melodiklikle 
yönetti, geliştirdiği, SS'i, düşmanı imha etmesinin yanı- 
sıra “ üstün ırk” ın damızlık grubu olarak da gören Himm- 
ler'in şu sözleri, onun “ felsefesini”  ortaya koyar: “ Bir 
SS erkeğinin ilkesi, kandaşlarına karşı dürüst, fedekâr, 
sadık ve dostça davranmak ve başka hiçkimseye böyle 
davranmamak olmalıdır. Bizim ırkımızdan olan başka 
halklardan bize lâzım olan kanı, gerekirse onların çocuk- 
lanna elkoyup elimizde yetiştirerek alacağız. Başka halk- 
lann refah içinde yaşamaları veya açlıktan gebermeleri, 
beni ancak onları kendi kültürümüzün köleleri olarak 
nasıl kullanacağımızın koşulu olarak alâkadar eder.”  
Himmler'in bu misyonu yürütürken en yakın yardımcıla- 
n, partiye 1925-1930 döneminde giren ve 1933 sonra
sında SS pratiği içinde yükselen kendi (1900'lü) kuşa
ğından Nazi kadroları olmuştur: 1940-1943 Auschwitz 
temerküz kampı yöneticiliği ve 1943'den sonra temer
küz kampları genel müfettişliği yapan Hess; Südet işgal 
bölgesi yöneticisi “ Yahudi kasabı”  Eichmann, Polonya 
genel valisi Hans Frank; SS'In beyin takımını oluşturan 
Heydrich ve Müller.

Partiye iktidara geçişin arifesinde (1930-1933) giren
ler arasında ise, ikincil önemde iktidar konumlarına yer
leşenler çıkmıştır: Gençlik Führeri Baldur von Schirach, 
işçi Führeri Robert Ley, dışişleri politikasında etkin olan 
Joachim von Ribbentrop, çiftçi Führeri Walter Darrâ... 
1933 öncesinde burjuva partileriyle ilişkili olan veya 
devletin üst katındaki iktidar kliklerinde-cuntalannda ye
ralan birçok yüksek bürokrat ve uzman'da, nazi önderli
ğiyle sıkı işbirliği yaparak, iktidar elitinin ikinci halkası
na yerieşebilmişlerdir: Ekonomist Hjalmar Schacht, Na
zizmin resmi miman Albert Speer, eski subay von Blom- 
berg ve genç generallerden Keitel, Jodl, DönItz gibi...

Doğada, ırklar ve. milletler arasında ve hayatın her 
alanında “ üstün”  olanla ona tabî olan arasında hiyerar
şik bir ilişkiler düzeni vazeden nasyonal sosyalist Füh- 
rerier açısından, önderliğe ve yönetici elite atfedilen 
anlam çok büyüktü. 1 Eylül 1933’de Hitler, partinin gö
revinin elit oluşturmak olduğunu ilan etti. SS’lere yöne
lik bir eğitim programında, bu elit tasanmı şöyle açıkla
mıştır: “ Milletin Führerlerini yetiştirmekle görevli olan 
bizlerin amacı, Helen şehir devletleri modeline göre 
örgütlenmiş modern bir devlet bünyesini oluşturmaktır. 
Yaygın bir ekonomik sömürge tabanına dayanan bu 
aristokratik demokrasiler, antik çağın kültürel dorukları
nı oluşturmuşlardı. Bu düzende, halkın en seçkin taba- 
kasmı oluşturan yüzde beş veya onluk kesim yönetir; 
geri kalan ise çalışır ve itaat ederdi.”  Nazi rejimi, bu 
yüzde 5-10'luk eliti yetiştirmek için, öğrencilerinin yüz
de 80’i orta sınıflardan “ devşlrilen” , orta öğretim düze
yindeki yatılı Nationalpolitische Erziehungsanstalt- 
Napola (Milli Siyasal Eğitim Kurumlan) ve “ müstakbel 
Führerleri yetiştirme”  misyonuyla tanımlanan Adolf-Hitler 
okullannı kurmuştur. Böylece, geleceğin eliti, şimdiden. 
aielâde halktan yahtıtmış oluyordu.

tahammül ettiler. Ancak bu sırada, Brüning burjuvazinin genel desteğini yitirmişti. Sendikalann 
bu hükümete tahammül etmesinde, onlarla iyi ilişkileri dolayısıyla ciddi payı- olan ihracatçı 
sermaye, daralan dünya pazarlannda etkinlik kurabilmek için, kendilerine hammadde ve ara 
mal sunan ağır sanayi kartellerinin, tekellerinin fiyatlannı düşürmesini istiyordu. Brüning’in bu 
talebi hükümet politikasına dahil etmesi, burjuvazi içi çelişkiyi yeniden derinleştirdi. Bir grup 
Ruhr’lu sanayici, Brüning’e yazdıkları mektupla, “en büyük fedakârlıklara keAdilerinin 
katılmasına rağmen hâlâ üstlerine gelinmesinden” yakındılar. Mayıs 1932’de, him'&yeci ağır 
sanayi kesiminin ağır basmasıyla RDI adına Brüning’e iletilen talepler, sendikalann 
inisiyatifinin tamamen kınimasına dayanıyordu: “Çalışmak isteyen, emek gücünü serbest 
pazarda şerbetçe satabilmeli; devlet, iş sözleşmelerine hiçbir, şekilde müdahale etmemelidir... 
Sermaye birikimi her yola başvurularak geliştirilmeli ve bunu kısıtlayacak bütün önlemlerden 
kaçınılmalıdır.” Brüning veya parlamentodan çıkabilecek herhangi bir koalisyon (SPD’ye  muhtaç 
olunacağı için), bu programı uygulamaya muktedir değildi. Bu kilitlenmeyi. Cumhurbaşkanı 
Hindenburg, 30 Mayıs’ta parlamentoyu dağıtıp kendi yakın çevresinden Franz von Papen’i 
Başbakanlığa atayarak çözdü.

Ekonomik bunalımla beraber siyasal sistemin de kilitlenmeye başladığı 1930’dan itibaren. 
Cumhurbaşkanı Hindenburg’un etrafında, parlamentoyu ikinci plana iten bir Başkanlık rejimini 
savunan aydın, hukukçu, yüksek bürokrat ve askerlerden oluşan bir kliğin etkinliği artmıştı.
Bu kliğin en etkili adamlan, 1928’de Savunma Bakanı olduktan sonra ordu üst kademeleri 
üzerinde kesin hakimiyetini kuran General Groener ve özellikle, onun siyasal danışmanı 
General Kurt von Schleicher’di. Schleicher, 1926’da “iktidar dengesinin fazla sağa kayması 
durumunda sol omuzun, dengenin fazla sola kayması durumunda ise sağ omuzun 
pekiştirilmesi gerektiği” kanısındaydı. Ancak 1930 başından itibaren, Hindenburg’a artık 
SPD’nin hükümet dışı tutulması gerektiğini telkin etmiş ve Brüning’in başbakanlığa atanmasını 
sağlamıştı. Schleicher ile, ordunun 1930 sonbahar manevralannda açıkça “Almanya’nın 
bugünkü siyasal ortamında, Reichsvvehr’in (ordu) adı anılmadan bir tek taş yerinden 
oynatılamaz” diyen Groener, Brüning hükümetinin arkasındaki gücü oluşturuyorlardı. Esas 
siyasal inisiyatife sahip olan Schleicher, NSDAP’nin muazzam gelişme gösterdiği 1930 
seçimlerinden sonra, istikran sağlamak için güçlü bir Başkanlık rejimi arayışına girmiş ve 
bunun için, Nazilerin de içinde olduğu bütün sağ güç odaklan ve buıjuvazinin etkili çevreleri 
ile irtibata geçmişti.

Başkanlık rejimiyle veya başka bir yolla SPD’nin en ağırlıklı güçlerden biri olduğu 
parlamentoyu devre dışı bırakacak çözüm arayışlarını burjuvazi içinde etkin bir şekilde 
destekleyenler de çoktu. Groener’in yanısıra Siemens, Bosch, Krupp, Thyssen gibi sanayi 
devlerini ve bankerleri içeren Bund zur Emeuerung des Reiches (İmparatorluğu Yenileme 
Birliği); ağır sanayicilerce desteklenen ve birçok burjuva aydınıyla Nazi önderlerinin “İtalyan 
faşizminin Almanya’da tatbiki üzerine araştırmak için” kurduğu Gesellschaft zum Studium des 
Faschismus (Faşizmi Araştırma Cemiyeti); Junkerleri ve soylu kökenli yfüksek bürokrasiyi 
biraraya getiren Deutsche Herrenklub (Alman Beyefendiler Kulübü), egemen sınıflann çeşitli 
fraksiyonlarını otoriter-totaliter çözüm arayışları için birleştiren yapılardı. Bu çevrelerde çok 
etkili ve saygın kişilikler olan iki ağır sanayici Emil Kirdorf ve Fritz Thyssen, daha 1920’lerin 
ikinci yansında, Hitler’den yararlanmak gerektiğini keşfetmişlerdi. Bu ikilinin yanısıra, eski 
Maliye Bakanı Schacht ve Büyük Çiftçiler Örgütü yöneticilerinden Kont Kalckreuht, 1930’dan 
sonra, bu seçkin çevrelerde, Hitler’in muhtemel bir otoriter Başkanlık rejimi için en uygun 
dayanak olduğu görüşünü yaymaya başladılar.

Nasyonal Sosyalizmin Yükselişi
Nasyonal sosyalist hareketin, egemen sınıfların otoriter sistem senaryolarına baş aktör olarak 
dahil edilmesini sağlayan etken, 1929 bunalımıyla birlikte tırmanışa geçecek büyük bir kitlesel 
güce erişmesi oldu. NSDAP, ekonomik bunalımdan, “aşağı doğru sınıf atlama” (proleterleşme) 
ve işsizleşme kertesinde etkilenen kitleler arasında propaganda faaliyetini başarıyla yürüttü. 
Küçük tanm mülkiyetinin yaygın olduğu Kuzey Almanya’da, 1928’den itibaren küçük çiftçilerin 
borçlandınimasma karşı kiriesel gösteriler örgütledi. “Köylülüğün, ırk bünyesinin ve 
organizmasının hayat kaynağı” olduğunu, bir milleti yaşatan temel değerlerin “kan ve toprak” 
olduğunu anlatan Arjantin kökenli Nazi ideologu Walter Darre, küçük çiftçilerin kapitalist 
tekellere ve “kozmopolit” şehirli kültüre karşı tepkilerini NSDAP'ye kanalize etti. Kırsal 
ağırlıklı Schleswig-Holstein’da 1928’de yüzde 4 olan NSDAP oyları, Dane’nin örgütlenmesinden 
sonra 1930’da yüzde 27’ye, 1932’de yüzde 51’e çıkacaktı! Şehirlerde hiçbir zaman böyle 
büyük çoğunluklara ulaşamayan NSDAP’nin  kırsal orta sınıflara yönelik politikası, ihmal 
edilemeyecek öneme sahiptir. 1. Dünya Savaşı’nda ve 1918’den sonraki karşı-devrimci 
harekâtlarda üniversiteli gönüllülerden kurulan askerî ve para-militer birliklerin yerleştirdiği 
şovenizm geleneğinden ve giderek öğrencilerin de geleceğini belirsizleştiren işsizlikten 
yararlanan NSDAP, 1928’den sonra üniversite gençliğinde de çok etkili oldu. 1929’da, 
üniversite öğrenci temsilciliği seçimlerinden en güçlü grup olarak çıkan NSDStB Yahudi ve 
sosyalist akademisyenlere saldınlar düzenlemeye başladı, 1928’de yüzde 6.3 olan, çalışabilir 
nüfus içindeki işsiz oranının giderek tarmanmaya başlamasıyla birlikte (1929: yüzde 8.5, 1930 
yüzde 14, 1931: yüzde 21.9, 1932: y'üzde 29.9), nasyonal sosyalist hareketin doğrudan, 
işsizlere yönelik propagandası hızlandı. Der Enverbslose (İşsiz) dergisi, sokaklarda kuyruklar ve 
öbekler oluşturan işsizlere ücretsiz dağıtılıyordu.



“Kitlelerin”, gösterinin temel nesnesi (katılanların bilincinde ise aynı zamanda öznesi) olduğu 
büyük siyasal güç gösterileri, NSDAP’nin en önemli silahıydı. Ağustos 1929’da Nürnberg 
kongresi için Almanya’nın dört bir yanından kaldınlan 35 özel trenle gelen 30 bin SA’hnın 
geçit resmi, kongrenin şeref konuğu büyük sanayici Kirdorfu hayran bırakmıştı. Mercedes 
firmasının sağladığı çok silindirli hız otolan ve motosikletlerle yapılan gösterilerde boy 
gösteren Motorstaffeln (motorlu birlikler); özellikle 1930 seçimlerinde Hitler’in aynı günde 
birçok şehre uçakla gelerek konuşma yapması, kitlelerde nasyonal sosyalizm adına teknolojik- 
fizikî bir kudret imgesi yaratıyordu. Bilinçlendirmeye, bilgi vermeye, ikna etmeye, 
muhataplannın inisiyatiflerini tahrik etmeye değil; tamamen (mümkünse sarhoşluk ölçüsünde) 
etkilemeye, kendine hayran bırakmaya dayalı bu propaganda terörünün hitabet kısmı için de, 
1929/1930 döneminde “NSDAP Hatip Okulu"nda Heinrich Himmler yönetiminde ikibini aşkın 
konuşmacı -eğitildi.

1929’dan itibaren, NSDAP’nin bütün sağ güçler üzerindeki ideolojik hegemonyası kendini 
göstermeye başladı. Temmuz 1929’da, savaş tazminatlanndan doğan ödeme güçlüklerini 
giderme amacıyla ABD tarahndan sunulan Young Planı’na karşı başlatılan kampanya, bunun 
ilk adımı oldu. “Alman halkının köleleştirilmesihe karşı”, bütün tazminatlann iptali talebiyle 
saldırgan bir kampanya başlatan NSDAP, bu tazminat ödemelerinin yüküyle bunalan sermaye 
fraksiyonlannın desteğini kazandı. Ağır sanayiin en saldırgan siması olan Thyssen’le ilişkiler
bu kampanya vesilesiyle gelişti; Alman Milliyetçi Halk Partisi önderi ve basın tröstü sahibi
olarak, egemen sınıflann bütün fraksiyonlan nezdinde etkinliği bulunan Alfred Hugenberg’le 
sağlam ilişkiler kuruldu. Ocak 1930’da, Thüringen’de yapılan seçimlerden sonra. Birahane 
Darbesi iştirakçilerinden Wilhelm Frick, ilk Nazi bakan olarak eyalet hükümetinde yeraldı. 
Eylül 1930 genel seçimleri ise, yüzde 18.3 oyla 107 milletvekili çıkaran NSDAP’yi, SPD’den
sonra ikinci parti, sağın ise en büyük partisi konumuna getirdi.
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Sosyalist Hareket

Solda, üstte: 1930’larda Almanya ve Hollanda'da yeni 
gerçekçi akımın öncülerinden Franz Radziwill'in 
1933'de yaptığı Daemonen) (Şeytanlar) tablosu.
Tabloda, kapısının üstüne “ Yaşasın evli çift”  yazılı bir 
tabela asılmış, duvarında ise “ Devlet Fikrinin Işığında- 
Veya Birisi Ötekisini Öldürür" yazılmış olan bir 
çamaşırcı dükkanının/evinin önünde bir Nazi vurulmuş 
yatıyor: binanın cephesinde işçi kılıklı bir adamla, 
elinde "demokrasi'' yazılı kuşak tutan yoksul kılıklı 
biri asılmış, sallandırılmışlar. Kapının eşiği önüne 
bırakılmış kâğıtta şunlar yazılı: "Hayat, sosyalizmi 
gerçekleştirmek için fazla karmaşık. Ve yalnızca ölüm 
kurtarır: odur herkesi eşit kılan yegâne güç..." 
Geleneksel resimle avangard arayışlan uzlaştırmaya 
çalışan yeni gerçekçi akım, Almanya'da 1924-1928 
arasında yaşanan göreli istikrar döneminde, büyük 
ölçüde burjuva demokratik cumhuriyetin yaşama 
umuduyla özdeşleşmişti. 1929'dan itibaren bu umudun 
otoriter ve giderek faşist arayışlar yönünde tükenmesi, 
bu akım içinde yeralan ressamları büyük bir hayal 
kırıklığına uğrattı. Fotoğrafı andıran imajlar ile kâbusa 
dönüşen halusinasyonlar arasında gidip gelen tarzıyla 
yeni gerçekçiliğin tipik açılımlanndan birini temsil eden 
Radziwill'in bu tablosu, “sınıfsal uzlaşma ve 
demokrasi" umudunun tükenişini; faşizmin yükselişini 
dahi görmezden gelen kaotik bir izlenim olarak 
yansıtıyor Solda, altta: Kurt Ouerner'in 1930'da 
yaptığı Demonstration (Gösteri) adlı tablosundan kesit 
Yanda, solda: SPD'nin seçim afişi: “ liştej Gamalı 
Haç Ülkesinde işçinin Durumu! Onun için Sosyal 
Demokratlan Seçin!". Yanda, sağda: KPD'n/n seçim 
afişi: “ Bu [parlamenter] Sisteme Artık Son Verin."
KPD, 1923'den sonra işçi sınıfı içinde kitleselleşmekte 
güçlük çekti. 1923 sonunda 267 bin iken partinin 
yasaklanmasıyla 180 bine düşen üye sayısı, 1930'a 
kadar pek fazla değişmeden kaldı. KPD üyelerinin 
yaklaşık yüzde 70'i sanayi işçisi, yüzde 10'u 
zanaatkâr, yüzde 2 kadan tanm işçisi ve memurdu. 
SPD'de ise üyelerin yüzde 60'ı sanayi işçisi, yüzde 
17'si memur veya beyaz yakalı işçi, yüzde 17'si 
evkadınıydı. KPD, matbaacılar, metal ve inşaat işçileri 
gibi, yüksek vasıflı ve ücret düzeyi yüksek proletarya 
arasında SPD'de dühü güçlüydü, bunun yanısıra. 
işsizler arasında büyük etkinliği vardı ve 1928'le 
beraber işsizliğin artmasıyla, işsiz proletaryanın 
KPD'deki varlığı ve etkisi de gelişecekti. Önemlice ve 
memur ve “yeni" orta sınıf tabanına hitap eden SPD 
bu nedenle KPD'nin "lümpen proletaryanın, sersen 
takımının partisi" olduğu demagojisine birçok kez 
başvurdu. KPD'nin kitleselleşmesi ve güçlenmesinin 
önündeki en önemli engellerden birinin, parti içindeki 
fraksiyonlaşma ve tasfiyelerin yıpratıcı etkisi olduğu 
söylenebilir. Brandler, Thalheimer. Walcher, Frölich 
gibi etkin isimlerin bulunduğu "sağ komünistler" 
1928-29'da partiden ayrı lana dek, karar alma 
süreçlerinden dışlandılar 1925'de yönetimden 
uzaklaştıran ve Kari Korsch, Ernst Schwarz gibi 
önemli entelektüeller ve bazı işçi önderleriyle ilişkide 
bulunan Arthur Rosenberg, Scholem, Katz 
öncülüğündeki "ultra solcular" kendi aralarında 
bölünmeye uğrayarak önemsizleştiler. Ernst Meyer 
öncülüğündeki "uzlaşmacılar", 1925-26 sağa kayma 
operasyonuyla parti yönetiminde yer aldılar; ancak
1928-29'da yeniden sola kayışla beraber tasfiye 
edileceklerdi. "Sol kanat" ise 1925-26'da Thaelmann 
öncülüğündeki "Komintem’e sadık sol" ve Maslov, 
Fischer öncülüğünde "yeni sol muhalefet" olarak ikiye 
bölünmüştü. Bu yeni sol muhalefet hızla marjinalleşti.
1925-26 yönetim değişikliği operasyonundan itibaren, 
parti yönetiminde Komintern’e sadakati temel ilke 
olarakbenimseyen Thaelmann, Dengel, Ewert,
Remmele gibi önderlerin yanısıra gücünü artırarak 
sağlam bir yer edinen fraksiyon, "denileni yapan" 
uzman parti bürokrasisi oldu.
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Hitler’in Sol Kanadı Tasfiyesi

NSDAP ve Hitler’in bu konumu değerlendirebilmesinin önündeki engel, nasyonal sosyalizmin 
anti-kapitalist demagojisinin burjuvazi nezdinde; SA ve parti faaliyetlerinin “terörist” ve 
“düzen-dışı” eğilimlerinin ise, burjuvazinin siyasal liberalizme bağlı fraksiyonunun yanısıra 
askerî ve sivil bürokraside uyandırdığı tedirginlik idi. Bu meselenin farkında olan Hitler, 
sosyalizm demagojisini fazla ileri götüren Strasser kardeşlerin etkinliğini kırma arayışı 
içindeydi. Gregor Strasser’in Berlin’de NSBO’yu N ationalsozialistische Betriebszellenorganisation 
(Nasyonal Sosyalist İşyeri Hücreleri Örgütlenmesi) kurarak işçi sınıfı içinde örgütlenme 
çabasına girmesi, sosyalizmi “Alman halkını birbirine kırdırmak için çıkanimış bir Yahudi 
icadı” olarak tanımlayan Hitler’i çok kızdırmıştı. NSBO işverenlerle işçileri aynı çatıda 
örgütleyen korporatist yapısına ve fazla gelişememesine rağmen, burjuvazide ve Hitler’de büyük 
huzursuzluk yarattı. Partide ve tabanda çok güçlü bir “ikinci adam” olan Gregor Strasser’den 
kopma riskine giremeyen Hitler; 1930 ilkbahannda, komulaştırma programını, SSCB’yle anti- 
kapitalist ittifakı, grev kampanyasına girişilmesini savunan aşın nasyonal sosyalist Otto 
Strasser’in partiden aynimasmı sağladı. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan, proleterleşmeye isyan 
eden orta sınıflan örgütleyen SA’nın saldırganlığı da, işçi sınıfı hareketi üzerinde terör unsuru 
olmaktan öteye geçip anti-kapitahzme ve bağımsız bir güç odağı gibi özerkleşmeye yöneldikçe, 
egemen sınıflan (dolayısıyla onlarla masaya oturma fırsatı kollayan Hitler’i) tedirgin 
etmekteydi. (SA’nın 1932 sonu itibanyla üye bileşimi şöyleydi: işçiler yüzde 19, zanaatkarlar 
yüzde 38,5, memurlar yüzde 19, öğrenci ve akademisyenler yüzde 15.) 1930’da, yeniden 
Güney Amerika’dan dönen Emst Röhm’ün komutası altına giren ve 1931’de yalnızca Prusya’da 
işçi mahallelerine düzenlediği saldınlarla 300 kişiyi öldüren SA’lar, “şiddet uygulama tekeli”ni 
ve ideolojisini tehdit ettikleri orduda da rahatsızlık yaratıyorlardı. Nisan 1931’de Berlin SA şef 
Walter Stonnes’in, Goebbels’i “SA’yı önemsememek ve kapitalist çıkar politikası gütmek”le 
eleştirerek, birçok adamıyla Otto Strasser’in K ara Cephe'sine katılması, bu lümpen kitle 
tabanında anti-kapitalist demagojinin fazla ciddiye alınabileceği tehlikesine dikkat çekiyordu. 
“Büyük bankalann devletleştirilmesi”, “Borsa ve Banka prenslerinin tasfiyesi” gibi “garip” 
önergelerin verilebildiği parlamento grubu da, burjuva kamuoyunda kuşku yaratmaktaydı.
Hitler, Otto Strasser ve Stennes gibi unsurlan tasfiye ederken, “banka ve borsa sermayesine” 
savaş açan ilk dönem Nazi ekonomi dahisi Feder ile anti-tekelci orta sınıf korporatisti 
Wagener’in işlevsiz “danışmanlık” görevleriyle gözden kaybolmalannı sağladı.

NSDAP ile Ordu ve Burjuvazi İlişkileri

Hitler, Birahane Darbesi’nde önemini ve mantığını kavradığı orduda hem güç kazanmak, hem 
de komutanlan “meşruiyetçiiiğine” inandırmak için de çaba gösterdi. Nasyonal sosyalizmi bir 
pleb ve lümpen hareketi olarak aşağılayan, eski aristokratik Prusya ordu geleneğine sadık yaşi 
komutanlan “büro generalleri” olarak eleştiren milliyetçi genç subaylar arasında, 1928’den 
itibaren nasyonal sosyalist cuntalar oluşmaya başlamıştı. Subaylara nasyonal sosyalist bildiriler 
gönderen üç teğmenin yargılandığı Eylül/Ekim 1930 Leipzig mahkemelerinde tanık olarak 
dinlenen Hitler, orduyu düzene ve legaliteye sadık olduğuna inandırmayı başardı. Açıkça 
“Anayasa mücadele zeminini belirliyor, vanlacak hedefi değil. Biz yasal organlara girerek 
partimizi belirleyici güç haline getireceğiz. Ancak Anayasal yetkiye kavuştuğumuz zaman, 
devlete doğru bildiğimiz biçimi vereceğiz” diyen Hitler’in bu araçsal meşruiyetçiliği ve “iç
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savaş” kuşkularını yatıştırıcı bir izlenim vermesi, komutanlar için yeterli oldu. Kara Kuvvetleri 
Komutanı General von Hammerstein’ın Nisan 1931’de yüksek komutanlar önündeki şu 
konuşması gelinen noktayı özetler: “Şiddedi milliyetçi ve komünist dalga geliyor. Ordu burada 
partilerüstü kalmalı. Milliyetçi dalga zaten sevindiricidir; ancak devrimci olmaya başladığı 
noktada böyle olmaktan çıkar. Eğer Hitler’in teminatı bizi yanıltmıyorsa -ki o gerçekten 
samimi- Nazilerin kesinlikle legalite zemininde kalacakları, kendi içlerinde illegal denemelere 
şiddede engel olacakları anlaşılıyor...” Versailles anlaşmasında 100 bin kişiyle sınırlandırılmış 
olan Reichsvvehr’in büyük bir güce dönüştürüleceği ve ulusal onurun korunacağı 
doğrultusundaki Nazi vaadleri de, eski İmparatorluğun özlemi içindeki komutanlan 
cezbediyordu.

Hitler, burjuvaziyle ilişkisini de sağlamlaştırmaya başladı. 3 Şubat 1 9 3 l ’de, geleceğin Nazi 
Merkez Bankası Başkanı, iktisat yazarı Walther Funk aracılığıyla Berlin’in lüks Kaiserlıof 
Oteli’nde Hitler’le buluşan bir grup ağır sanayici, Hitler’e ilk büyük bağışı yaptılar: 20 milyon 
Mark. 11-12 Ekim 1931’de Bad Harzburg’da, Hitler, DNVP önderi Hugenberg ve para-militer 
milliyetçi Stahlhelm  (Çelik Miğfer) örgütüyle birlikte N ationale Front'u (Milliyetçi Cephe) 
kurdu. Milliyetçi Cephe’nin  Hitler açısından büyük önemi, Hugenberg’in müthiş nüfuzunu 
sağlam bir ittifakla arkasına almış olmasındaydı. “Tanrım, bir kitle önderi elbette ki bir sürü 
laf söylemek zorundadır!” diyerek, sınıfının nasyonal sosyalist anti-kapitalizm demagojisinden 
kuşkulanan mensuplarını rahatlatmaya çalışan Emil Kirdorfun davetiyle 27 Ocak. 1932’de 
Düsseldorf Sanayiciler Kulübü’nde bir konuşma yapan Hitler, “özel mülkiyeti bolşevizme karşı 
korumanın öncelikli görev olduğunu” anlatarak, yüreklere su serpti. Harzburg Milliyetçi 
Cephe’sinde yeralan, eski Maliye Bakanı Dr. Hjalmar Schacht da, 1932 yazında Berlin’de açtığı 
büroyla Arbeitsstelle Schacht (Schacht’ın Çalışma Bürosu), Hitler’in burjuvaziye kurduğu 
köprünün sağlamlaşmasında rol oynadı. ABD ve İngiltere sermayesiyle kurduğu iyi ilişkileriyle 
Hitler’e bir tür “ön diplomatik” destek sağlamak için de çalışan Schacht, bu bürodan, az 
sayıda seçkin sanayiciye düzenli gönderilen Führerbriefe’yi (Führer Mektuplan) örgütledi. 1932  
sonunda Hitler, iktisat danışmanı Keppler’in ayarladığı buluşmada Kaiserhofda yeniden biraraya 
geldiği büyük sanayicilerle, tam bir “işbirliği” havası içinde görüşebiliyordu.

Şubat 1932’de, Braunschweig eyaletinde NSDAP’nin ortak olduğu hükümetin karan sayesinde 
Alman vatandaşlığına alınarak, senelerdir teorik olarak onu tehdit eden sınırdışı edilme 
durumundan kurtulan Hitler, Mart 1932’de Hindenburg’un yeniden seçilmesiyle sonuçlanan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. İlk turda oylann yüzde 30.1’ini aldı, ikinci turda 
ise yüzde 36.8 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Ancak seçim dolayısıyla SA terörünün yeniden tırmanması ve Hitler’in Hindenburg gibi bir 
“millî kahraman”a karşı aday olma cüretini göstermesi, Groener ve Schleicher’in en güçlü 
temsilcileri olduğu askerî ve sivil bürokraside NSDAP’ye  karşı geçici de olsa soğukluk yarattı. 
İçişleri Bakanı General Groener, “aralanndaki binlerce iyiniyetli insanı devletin safına 
çekmeliyiz” diyerek Hindenburg’u ikna etti ve 13 Nisan 1932’de Prusya’da SA ile SS’i 
yasaklattı. Ancak, yaklaşan, eyalet seçimlerinde SPD’nin Prusya’da iktidarını sürdürmemesi 
gerektiğine ve SA terörünün yokluğunun bu bakımdan “olumsuz” sonuçlan olacağına inanan

1929-1931 bunalımının kurbanı olan işsizler... Bu 
fotoğraf, işçi bir ana-babanm oğlu olarak dünyaya 
gelen ve “ işsiz" olarak hayata atıldığı 1930’da, elinde 
makineyle aylarca dolaşarak “ meslekdaşlannın’’ içinde 
bulunduğu umutsuz durumu görüntüleyen işçi- 
fotoğrafçı Walter Balihause’nindir. 1931-32 kışında, 
Almanya’da üretim 1928’e göre yüzde 70 oranında 
düşmüştü. Ekim 1931’de işsiz sayısı dörtbuçuk 
milyondu: bu da çalışabilir durumdaki her bin kişiden 
216’sının işsiz olduğu anlamına geliyordu. O yıllarda 
Almanya, dünyanın mutlak ve oransal olarak en fazla 
işsiz olan ülkesiydi. İşsizlerin yaklaşık 180 bini 17-18 
yaşındakilerdi. İşsizlere yönelik aşevlerini finanse 
etmek için devletçe bağış kampanyalan yürütülürken; 
özellikle genç işsizlerin tepkisini massetmek için, 
onların satrançla, sporla uğraşmalarını teşvik edecek 
önlemlerin alınmasına çalışılıyordu. Ancak bu 
insanların tepkisini bastırmak elbette kolay olmadı. 
Özellikle üniversiteli işsizler hızla radikalleşiyorlardı. 
Üniversitede okumaya hak kazanmış 125 bin genç 
varken, bunların yalnızca 88 binini kapsayacak 
kontenjan bulunması nedeniyle, 40 bine yakın 
"entelektüel işsiz" vardı. Nasyonal sosyalist hareket, 
özellikle bu genç işsizleri örgütlemekte ve seferber 
etmekte büyük başan gösterecekti.



Sosyalist Hareket

Büyük Wool worth mağazalar zincirinin, “25 ve 50 
Pfennig dükkanı"... 1927'de açılan bu büyük 

mağazada, bütün mallar 25 veya 50 Pfennig'di. Doğal 
olarak, sürümden kazanan, uzun süre fiyat kırabilecek 

sermaye birikimine ve yapısına sahip olan bu büyük 
mağazalar karşısmda, küçük esnaf ve ticarethaneler 

sarsılıyor ve birbiri ardına kapanıyorlardı. Nasyonal 
sosyalizm, “ Yahudi”  ve kozmopolit büyük 

ticarethanelere karşı kampanyası ve loncacı 
söylemiyle, bu eski orta sınıfların büyük desteğini 

kazandı. Küçük burjuvazinin bu kesimini korporatif bir 
yapı içinde örgütleyen DHV (Deutschnationale 

Handlungsgehilfenverband-Alman Milliyetçisi Ticaret 
Kalfaları Birliği), kendi Yahudi düşmanı va anti- 

komünist sloganlarının karşılığını nasyonal sosyalist 
harekette buldu. DHV yönetimi, diğer burjuva 

partileriyle parlamento düzeyinde iyi ilişkilere sahip 
olduğu için NSDAP'ye ikircikli yaklaştı. Ancak iktisadi 

bunalımın derinleştiği 1929 yılından itibaren, DHV 
tabanı, “bütün yaratan insanlann partisi”  olarak 

gördükleri NSDAP’ye kaymaya başladı. Beyaz yakalı 
işçilerin çoğunlukta olduğu DHV tabanı, Nazilere 

fabrikalarda ve işletmelerde ilişkiler kurma imkânı 
sağladı. 1930 seçimlerinde büyük bir patlama yaparak 

parlamentoya büyük bir grup sokan NSDAP’nm 
milletvekillerinin büyük çoğunluğu, orta sınıflardan 

oluşuyordu: 16 küçük tüccar ve esnaf, 13 öğretmen, 
15 küçük burjuva kökenli parti memuru, 8 eski 

subay, 12 orta köylü, bir din adamı ve bir eczacı 
(Gregor Strasser). Nasyonal sosyalizm, iktidara 

geldikten sonra, ilk aşamada küçük ticaret 
burjuvazisini kayıracak bazı adımlar attı: 1933'de 

büyük mağazaların çalışmalanna kısıtlamalar getirilerek 
iki özerk korporasyon ve bir perakende ticaret 
korporasyonu ve bir zanaatkarlar korporasyonu 

oluşturuldu. Ancak, “ ikinci devrimcilerin" tasfiyesine 
olarak 1934'de bu korporasyonlann başı olan 

Dr. Rentein görevden alındı ve bu düzenlemeler 
yürürlükten kaldırıldı.

ordu ve Schleicher bu uygulamaya tepki gösterdi. Nitekim, “Naziieri elde ederken sosyal 
demokrasiyi tavizsiz, sert bir muhalefete itmemeliyiz” diyen Groener, 12 Mayıs’ta istifa etmek 
zorunda kaldı, Başbakan von Papen de 16 Haziran’da SA-SS yasağını kaldırdı. Hinderburg’un 
çevresindeki otoriter-devletçi klik, burjuvazide de hakim olan “sosyal demokrasisiz yönetim” 
hedefine tamamen angaje olmuştu. Schleicher, 28 Nisan ve 8 Mayıs’ta, nasyonal sosyalizmi 
ehlileştirerek, amaçlanan Başkanlık rejimi için desteğini elde etme amacıyla Hitler’le kapah 
kapılar ardında biraraya geldi.

Yükselen Faşizme Karşı Komintem  ve KPD
Nasyonal sosyalist karşı-devrim koşullannın olgunlaştığı 1928-1932 döneminde, KPD faşist 
hareketin dinamiğini kavrayamadı ve onun karşısında kitlesel ve hegemonik bir güç 
oluşturamadı. Harfiyyen uygulanan Kom intem  çizgisi, “sosyal faşizmle mücadele” adına faşizmle 
mücadelenin ihmal edilmesine yol açtı, işçi sınıh içindeki bölünmenin iyice derinleşmesine 
katkıda bulundu.

3. Dönem Tezleri ve Yeniden Sol Politika

SBKP’de Stalin’in 1928 başında Tomski, Rikov ve Buharin’i tasfiye etmesiyle başlayan sola 
kayış, Temmuz/Ağustos 1928’de yapılan Kom intem ’in  VI. Kongresinde resmileştirildi. Varga, 
büyük ölçüde SBKP içi mücadeleler gözetilerek tasarlanmış olan “3. dönem tezleri”ni ortaya 
attı. Buna göre, devrimler çağının açıldığı 1. dönemin (1918-1923) bitişinden sonra gelen 
kapitalizmin istikrara kavuştuğu evre (2. dönem: 1923-1928) sona ermiş; Sovyetler’de iktisadın 
yeniden yapılanması ve kapitalizmin ağır ekonomik bunalımıyla birlikte, yeniden devrimci bir 
döneme (3. dönem) girilmişti. 3. dönem, “sınıfa karşı sınıf’ mücadelesini gerektiriyordu ve 
burada, sınıf uzlaşmacılığını temsil eden sosyal demokrasi, burjuvaziyle birhkte, en tehlikeli 
düşmandı.

Kom intem ’in SBKP’d en  sonraki en büyük partisi olmakla saptanan politikaların asli muhatabı 
sayılan KPD, sosyal demokrasiye yeniden savaş ilan eden 3. dönem tezleriye birhkte. 
uluslararası komünist hareketteki yeni saflaşmaları ve Stalin yönetiminin yöntemlerini, ahâkını 
da devraldı. Partiye ideolojik zenginlik katan Brandler ve Thalheimer gibi iki deneyimh 
önderin de dahil olduğu çok sayıda “sağ komünist” ve “uzlaşmacı” kadro tasfiye edildi. KPD 
Wasserkante örgütünün paralannı zimmetline geçiren kayınbiraderi Wittorfu kolladığı için 
Eylül 1928’de M erkez Komitesince kınanarak başkanlıktan el çektirilen Thaelmann’ın, Stalin’in 
talimatıyla aklanması sağlandı. Thaelmann’m yanısıra, Remmele ve Heinz Neumann’ın 
yönetiminde, katı merkeziyetçi bir yönetim oluşturuldu. Haziran 1929’da yapılan KPD 
kongresinde, Emst Thaelmann tarafından Stahn’inkine benzer bir kült oluşturulacaktı. Mayıs
1928 seçimlerinde aldığı yüzde 10.6’hk oyun gösterdiği gibi, yeniden önemli bir kitlesel güce 
erişen parti, bu önemli gücü inisiyahf sahibi bir örgütlenmeye dönüştürme dinamizminden 
gittikçe uzaklaşmaktaydı.

SPD’nin Anti-Komünizmi

Burjuvazinin ihracatçı fraksiyonuyla oluşturduğu mutabakata dayanan sosyal pohtikanm 
istikrannı her şeyin üzerinde tutan SPD’nin saldırgan politikası da, KPD’nin faaliyetinin



Simana'nm, 1982'de yaptığı I.Mai 1933 (1 Mayıs
1933) adlı tablosu. Nazi iktidarı, 1 Mayıs’m bayram 
olarak kutlanacağını duyurdu. Faaliyetlerini nasyonal 
sosyalist rejim altında sürdürebilmek için verilebilecek 
her türlü tavizi vermeye hazır olan sosyal demokrat 
sendika bürokrasisi, 22 Nisan günü, şöyle bir bildiri 
yayınlanarak Nazi 1 Mayıs’mı destekledi: "  (...) Her 1 
Mayıs günü, kültüre olan geleneksel açıklığıyla 
aydınlanan Alman işçileri, çalışma hayatının 
tekdüzeliğinden çıkarak, onun özgür, bilinçli bir ferdi 
olarak halka karışmıştır. Sekiz saatlik işgününü ve 
İnsanî varoluşa olan hakkını da, 1 Mayıs’da ele 
geçirmiştir. Hükümetin, bu günümüzü millî emeğin 
bayram günü. Alman halk bayramı olarak ilan etmiş 
olmasını selamlıyoruz. Resmî açıklamalara göre, bu 
bayramın odağında Alman emekçisi olacaktır. Alman 
işçisi bu 1 Mayıs günü zümresel konumunun 
bilincinde olarak gösteriler yapmalı. Alman milletinin 
eşit haklara sahip bir ferdi haline gelmelidir. Alman 
halkı bu günde, işçilerle tam dayanışmasını ortaya 
koymalıdır. Şehirde ve kırdaki arkadaşlar! Siz, Mayıs 
fikrinin erlerisiniz. Daima bunu düşünün ve gurur 
duyun. Ancak sendikaların nasyonal sosyalizmin 
ideolojisiyle bu derece bütünleşmeleri ve 
işçi sınıfının bağımsızlığını ve misyonunu tamamen 
yadsıyarak milliyetçi bir ayine dönüştürülen 1 Mayıs’a 
katılmalan, ertesi gün bütün sendikalann 
feshedilmesini engelleyemedi. Sendikalar Mart ayı 
boyunca. Başbakan Hltler’e ve İçişleri Bakanı 
Göring’e iletilmesi ricasıyla. Cumhurbaşkanı 
Hindenburg’a resmi yazılarla müracaat ederek sendika 
binalarına yapılan saldırılan şikayet etmişlerdi. 2 
Iflayıs’dan sonra da benzeri yollan boşuna denediler; 
tabii bütün bunlar, bir aczin ve körlüğün ifadesi 
olmaktan başka bir işe yaramadı.

ağırlığını sosyal demokrasiyle mücadeleye kaydırmasında payı olan bir etkendi. Mayıs 1929  
olaylan, SPD-KPD geriliminin doruğu oldu. Önceki yıl KPD ile SPD ortak 1 Mayıs kutlayarak, 
“yanyana bulunabilme” yolunda önemli bir adım atmışlarken, Prusya’nın SPD’li polis müdürü 
Zörgiebel, 1929’da 1 Mayıs’ı yasakladı. SPD’nin Prusya’da burjuva partileriyle paylaştığı 
“hükümet sorumluluğu”nun ürünü olan bu karara rağmen 1 Mayıs için Berlin’de toplanan 
KPD’li işçilere polis ateş açtı. Barikatlar kuruldu, çatışmalar ertesi gün de sürdü. Sonuç: Çoğu 
işçi, 25 ölü ve 36 yaralıydı. Aynı ay, SPD’li Prusya İçişleri Bakanı Severing, KPD’nin para- 
militer “kavga” örgütü olan Rote Frontkaem pferbund’u (Kızıl Cephe Savaşçıları Birliği) yasakladı.

KPD Söyleminde “Faşizm” ve Yeniden “2. Dönem” taktikleri

KPD, “Faşist diktatörlüğe karşı proletarya diktatörlüğü için mücadele” slogantyla girerek 
oylannı 1 milyondan fazla artırdığı (4 .500.000 oy; yüzde 13.1) Eylül 1930 seçim sonuçlarını 
NSDAP’nin müthiş turmanışmı yeterince önemsemeden, salt SPD oylarının yanm milyon kadar 
gerilemesine bakarak, “sosyal faşizmle mücadele” bakış açısından yorumladı: “Eylül seçimlerinin 
tek galibi KPD’dir!” (Thaelmann). 26 Eylül’de yazdığı seçim değerlendirmesinde, KPD’nin iki 
yıldır yalnızca “hız aldığını” ve SPD’nin hâlâ işçi sınıfının büyük partisi olmasının, KPD’nin 
yarattığı güvensizlik olduğunu vurgulayan Troçki ise, uluslararası komünist harekette nasyonal 
sosyalizmin iktidan tehlikesine ilk dikkat çeken kişiydi. Troçki, KPD’nin, bu dönemde “hayati 
mevzileri savunmaya dayalı birleşik cepheyle savunma stratejisi” izlemesi gerektiğini de ilk kez 
bu tarihte yazdı.

Ancak KPD, Brüning hükümetini “faşizm iktidarda!” diyerek karşıladı ve parti basını, şimdi 
meselenin “iktidardaki faşizmi çökertmeye” kaldığını yazdı. 1931 ilkbahannda toplanan 
Komintern Yürütme Kurulu, Neumann’ın Brüning hükümeti hakkındaki tespitini “faşist 
diktatörlüğe yolaçma hükümeti” olarak tashih etti. Bu arada Komintern, 1930’dan sonra, 
Kuusinen’in formûlasyonuyla, “3. dönem” tezlerini geçersiz ilan ederek, devrimci hareketin geri 
çekilip “2. dönem” taktiklerinin uygulanması gerektiğini karara bağlamıştı. Manuilskiy,
193Tdeki Komintern Yürütme Kurulu toplantısında, bu değişimi, uluslararası komünist hareketin 
kapitalizmin ve emperyalizmin bunalımından yararlanamamasının sonucu olarak açıkladı. 
“Numaralanmış dönemleriyle strateji şematizmini” reddeden Troçki ise, asıl 1930’larla birlikte 
bunalımın derinleştiği Almanya’da “böbürlenmeye ve maceracılığa dayalı 3. dönem” 
taktiklerinin geçerli olabileceği eleştirisini getirmişti. Manuilskiy’nin 1931 ilkbaharında ortaya 
koyduğu tahlil, “3. dönem” taktikleri dışında bir konuda özeleştiri getirmeksizin, faşizm ve 
sosyal faşizm üzerine öteden beri söylenenlerin daha bütünlüklü bir tekran niteliğindeydi.
Ama düşmanın, faşizmin kide tabanını ve ideolojik kaynaklannı sağlayan sosyal demokrasi 
olduğunu belirten geleneksel tezlere getirilen yeni vurgu, “burjuva devletinin aldığı yeni bir 
biçimden ibaret... kapitalizmin çöküşünün bir ifadesi olan faşizmin zaferinin, proletarya için 
yalnızca geçici bir yenilgi olacağı” iddiasıydı. KPD, Remmele’nin 1931 sonunda yaptığı 
açıklamalarla, bu iddiayı vulger bir otomatizme dönüştürecekti: “Faşistler iktidara gelirse.
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REMMetE, HERMANN  
(1380-7)

KPD'nin (Alman Komünist Partisi) ultra sol kanat ön
derlerinden Hermann Remmele 5 Kasım 1880'de Heidel- 
berg’de doğdu. Torna işçisiydi. 1897'de Metal İşçileri 
Sendikası'na ve SPD’ye (Alman Sosyal Demolirat Parti
si) üye oldu. Metal İşçileri Sendikası üyelerinin çoğunlu
ğu gibi, partinin sol kanadıyla birlikte tavır alan Remme
le, 1917’de Bağımsa SPD’nin (USPD) kurucuları arasın
da yer aldı. 1920’de bu partiden milletvekili seçildi. 
Aynı yıl USPD İle KPD’nin Komintern çizgisi doğrultu
sunda birleştiği kongrede, yeni oluşan partinin merkez 
yönetimine seçildi. 1923 Kasım’ında Thaelmann tarafın
dan verilen “ ayaklanma başlasın”  talimatını kurye ola
rak Hamburg örgütüne götürürken, bu talimatın geri 
alındığı haberi kendisine ulaştırlamadığı için; yenilgiyle 
ve KPD’nin bir süre yasaklanmasıyla sonuçlanan Ham
burg ayaklanmasının başlatıcısı oldu.

Remmele, 1924-1928 döneminde, ona büyük değer 
veren Zinovyev’in desteğiyle Komintern yönetiminde 
yeraldı. 1925 kışında, Komintern Yürütme Kurulu Pre- 
zidyumu’nda ve Siyasal Sekreteryasında görevlendiril
di. Komintem’in 1928’deki VI. Kongresi'nde bu 
görevlere yeniden seçildi. Bu dönemi Moskova’da geçi
ren Remmele, Eylül 1928’de gene özel bir “ kurye emri” y- 
le Berlin'e döndü, ünlü “ W ittorf skandali”  nedeniyle 
KPD yönetiminden uzaklaştırılan Thaelmann'ın görevi
nin iade edilmesi doğrultusundaki Komintern talimatını 
Almanya'ya getirdi. Soraki dönemde, Thaelmann ve Ne- 
umann'la birlikte partinin yönetiminde yeraldı.

Remmele'nin Neumnn'la birlikte faşizme karşı izlediği 
ultra sol politika, “ nasyonal sosyalizmin iktidara gelme
sinin, devrimci atılım ve proletarya diktatörlüğünün ku
rulması için nesnel koşulları hazırlayacağı”  tezine daya
nıyordu. 1932 yılının başında, "açık faşizmin iktidar 
olacağını; kısa sürede güçten düşmesi kaçınılmaz olan 
bu iktidarı devirmek üzere elde silah hazır beklemek 
gerektiğini”  savundu. Ancak nasyonal sosyalizmin ikti
darda yer alacağı beklentisinin boşa çıkması ve Komin
tem’in sağ politikalara yönelmesi üzerine, parti yöneti
mindeki etkinliği geriletildi. Remmele, 1930'dan itibaren 
yönettiği Antifaschistische Aktion (Anti-faşist Eylem) 
aracılığıyla, nasyonal sosyalist harekete karşı silahlı di
renişin örgütlenmesi fikrini yaygınlaştırmaya çalışmıştı. 
Ancak partideki etkinliğini yitirmesi ve nasyonal sosya
lizmin iktidara gelmesi üzerine 1933'de Moskova'ya git
mek zorunda kaldı. Ocak 1934'de Komintern tarafından 
özeleştiri yapması istenerek faşizm üzerine tezlerini geri 
almaya zorlandı. 1937'ye dek pasifize edilmiş olarak 
Moskova’da yaşadıktan sonra, Stalin’ in tasfiye harekâtı 
içinde kansıyla birlikte öldürüldü.

proletarya birleşik cephesini oluşturacak ve onlan süpürecektir. Brüning’in idaresi altmda açlık 
çekmek, Hider’in idaresinde açlık çekmekten daha kötü değildir.” Parti yayın organlanndan 
Propagandist’in  Eylül 1931’deki başyazısı, daha da ileri gidiyordu: “Mücadele yeteneği olmayan, 
dağınık ve şaşkın bir proletarya karşısındaki bir sosyal demokrat koalisyon hükümeti, 
karşısında sınıf bilincine sahip, kitlesel olarak birleşmiş ve mücadeleye kararlı bir proletaryayı 
bulacak olan açık faşist diktatörlükten binlerce kere büyük bir belâdır.”

Troçki faşizmi buıjuva demokrasisi ile özdeş sayan Komintern yaklaşımını ve onu devralarak 
SPD’li koalisyonu da, Brüning iktidannı da “faşist” sayan KPD tezlerini 1931-32 döneminde 
yazdığı yazılarda defalarca eleştirdi. “Faşizm ile buıjuva demokrasisi arasında sınıfsal 
bileşimlerine dayanan önemli çelişkiler” bulunduğunun altını çizen Troçki 1931’de ve 1932 
başındaki koşullarda, “burjuvazinin etkili çevrelerinin bile... uzun ve kanlı bir iç savaş 
istemedikleri için, faşizm deneyinden korktuklanm” vurguluyordu. Ancak “düşmanlan[nın] 
çıkarlan arasındaki karşulıktan -çelişki çok geçici bile olsa- yararlan(a)mayan” KPD, “iktidar 
yolunu faşizme açarak, orta sınıflann tümünü, küçük burjuvazinin bocalayan kesimlerini ve 
hatta bizzat proletaryanın bir bölümünü faşizmden yana” itmekteydi.

KPD Politikasında Sosyal Faşizmle ve Faşizmle Mücadele

KPD, Thaelmann’ın, “buıjuvazi tarafından, faşizmle birlikte dönüşümlü olarak kullanıldığını” 
söylediği SPD’yle mücadeleyi, her şeyin önünde tutmayı sürdürdü. 1924’de olduğu gibi, “hür 
(sosyal demokrat) sendikalardan çıkın!” parolası güdeme geldi. Revolutionaere 
Gewerkschaftsopposition-RGO  (Devrimci Sendika Muhalefeti) örgütlendi. Bu politika, parti içinde 
hâlâ kalabilmiş olan “sağ” komünistlerin karşı çıkmasına rağmen, 1 9 2 9 /1930  boyunca 
sürdürüldü. Fazla bir gelişme sağlamayınca, 1931 başında, “sosyal demokrat sendikalan 
bırakmaksızın RGO’nun geliştirilmesi” karan alındı. Siyasal bunalımın derinleştiği 1932  
sonunda 312  bin üyeye ulaşacak olan RGO’nun tek hatın sayılır eylemi. Ocak 193l ’de birkaç 
gün süren ve 58 bin işçinin katıldığı Ruhr grevi oldu. RGO 1929-1932 arasında altı kez 
nafile <genel grev çağnsında bulunmasının simgelediği gibi, etkili bir güç haline gelemedi.

SPD’ye  karşı tırmandınlan mücadelenin en “uç” örneği, 1932’de Baden Eyalet Meclisi’ndeki 
KPD grubunun, “bütün sosyal demokrat örgütlerin yasaklanması” için yasa önergesi verm esi. 
oldu. SPD’y e  karşı şu gibi sloganlar kullanılıyordu: “Sosyal faşistleri işletme ve sendikalardaki 
görevlerinden defedin!”, “Sosyal faşistleri fabrikalardan, okullardan kovun!”, “Okullarda ve oyun 
alanlanndaki küçük zörgiebel’leri [Berlin’in SPD’li polis müdürü] dövün!” Nazilerin yayın 
organlanndan Der N ationahozialist’in  1930’da yayınlanan bir başyazısı, KPD’nin faşizm-sosyal 
faşizm özdeşleştirmesiyle şöyle eğlenmişti: “Bize yönelik bütün hakaretlerden daha komik ve 
grotesk olanı, sosyal demokratlann hiç haketmedikleri bir onura layık görülerek faşist diye 
anılmalandır. Bu II. Enternasyonal yardakçılannı, Yahudileri koruma taburunu, İtalyan 
faşizminin baş düşmanlannı faşist olarak sunmak, gerçekten epeyce maharetli bir beyin ve 
zihin akrobasisinin ürünü olmalı... Sakin olalım! Komünistler ve sosyal demokratlar, yani her 
renkten Marksistler, çok kısa bir süre sonra, ‘faşizm’in aslında ne demek olduğunu gayet iyi 
öğrenecekler!”. KPD bütün potansiyelini sosyal faşizmle/sosyal demokrasiyle mücadeleye 
yoğunlaştınrken, faşist hareketin asli unsurlanna karşı ciddi, işlenmiş bir strateji geliştirmeyi 
ihmal etmişti. Nasyonal sosyalizmin “büyük sermayenin emrindeki bir lümpen maceracılar 
çetesi” değil, güçlü bir kitle hareketi olduğunun anlaşıldığı 1930’a dek, saptanmış tek anti
faşist politika, Heinz Neumann’m “Faşistleri gördüğünüz yerde dövün!” sloganıydı. 1930’dan 
sonra, bu kez faşizme yönelen orta sınıflan kazanma adına, KPD propagandasına, söylemine 
ve imajına milliyetçi, hatta zaman zaman faşizan unsurlar dahil etmekte beis görmedi! Emst 
Thaelmann’ın etrafında üretilmeye başlanmış olan kült, onu Hitler’e karşı “Proletaryanın 
Führer’i” olarak kutsamaya vardınidı. KPD önderleri, Nazilerin tabanına hitap etme kaygısıyla, 
NSDAP ile ortak toplantılar düzenlediler. Ruth Fischer, Goebbies’le beraber konuşmacı olduğu 
bir toplantıda dinleyen Nazilere şöyle sesleniyordu: “Genç sosyalistler! Ulusun kahraman 
savaşçılan! Komünistler, nasyonal sosyalistlerle kavga istemiyor!” Young Planı’na “Almanya’yı 
köleleştirdiği” söylenerek karşı çıkıldı. Mayıs 1 9 3 l ’de “Führer” Thaelmann (1923’de Ruhr’da 
verilen sınıf mücadelelelerini kastederek) “KPD’nin, Versailles’a karşı mücadele geleneği içinde 
örgütlendiğini” savundu; Şubat 1932’de, bunu “Versailles’la mücadele eden tek parti biziz!” 
demeye vardırdı. 1930’da orduda nasyonal sosyalist propaganda yaptıklan için mahkûm olan 
teğmenlerden Scheringer, Kont Stenbock-Fermor, yazar Ludwig Renn gibi, faşist kamptan 
KPD’ye geçen tek-tük örnekler abartıldı, bu kişilere partide ön planda görevler verildi. Ocak 
1931’de Thaelmann’ın ortaya attığı “faşizme ve iktisadi çöküntüye karşı halk devrimi” sloganı, 
bu politikanın önemli bir adımıydı. NSDAP'de Strasser kanadının da kullandığı bu sloganla, 
orta sınıflann “proletarya devrimi” ürküntüsünün giderilmesi hedeflenmişti. Troçki, 14 Nisan 
1931’de bu sloganın muğlaklığını eleştiren bir yazı yazdı: “...‘halk devrimi’ sloganı Marksizm 
ile faşizm arasındaki sınır çizgisinin silinmesine yol açar, işçilerin bir kesimini ve küçük 
buıjuvaziyi, ‘her iki kampta da mesele halk devrimi’ gibi bir düşünceyle, iki kamp arasında 
seçme yapmak zorunda olmadıklan inancına sürükler ve böylece faşizmin ideolojisiyle 
uzlaşmalanna fırsat verir.”

Özellikle 1931’de nasyonal sosyalizme, sosyal demokrasiye karşı olduğundan neredeyse daha 
tahammüllü olan; sosyal faşizme mücadeleyi faşizmle mücadelenin püf noktası sayarak öne 
çıkaran KPD çizgisi, en uç noktalara varmıştı. Ağustos 1931’de, ilk aşamada katılmayı



reddetmelerine rağmen, NSDAP’nin “Prusya’da SPD hükümetinin düşmesi” için başlattığı 
halkoylaması kampanyasını desteklemeleri, buna en önemli örnektir. Sosyal demokrat Prusya 
hükümetinin o sıralarda bir komünist spor şenliğini yasaklamasına gösterilen tepkinin yanısıra, 
Heinz Neumann’ın “siyasal bunalımı derinleştirme” stratejisinde gerekçesini bulan bu tutum; 
SPD’nin “Naziler eşittir Koziler” (Koziler: Komünistler!) propagandasını tırmandırmasına ve bu 
“aşırı uçlar” özdeşleştirmesine inanan “sokaktaki adam”lann çoğalmasına yaradı.

Faşizme Karşı Birleşik Cephe Arayışları
Mart 1931’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında büyük boyudara ulaşan Nazi terörü 
Hitler’in çok yüksek oy alması ve Berlin’de burjuvazi, bürokrasi ve ordu çevrelerinde 
NSDAP’yi içeren hükümet formüllerinin konuşulmaya başlaması; ayrıca parti dışı Marksist 
odaklann eleştirileri, KPD’yi nasyonal sosyalizmin yükselişini önemsemeye mecbur bıraktı. Parti 
dışındaki sosyalist odakların, işçi sınıhnm faşizme karşı birliğini sağlamaya dönük çabalarının 
yoğunlaşmasının da bunda etkisi oldu. Troçki; KPD’nin “sosyal demokrat işçilere ‘liderlerinizi 
terkedin ve bütün partilerin dışında bizim birleşik cephemize katılın’ diyen” ültimatomcu 
yaklaşımını şiddetle eleştiriyor; “sosyal demokrat işçilerin liderlerinden ancak faşizme karşı 
eylem içinde kopartılabileceğini”, birleşik cephe stratejisinin, sosyal demokrasiyle “ayn ayn 
yürüyüp birlikte vurmaya” dayandırılması gerektiğini savunuyordu. Troçki’nin eleştirileri, 
Almanya’da onunla siyasal bağları bulunan bir grup bulunmamasına ve Komintem  tarahndan 
en az sosyal faşizm kadar tehlikeli bir düşman sayılmasına rağmen, dolaylı da olsa bazı 
SPD’li ve KPD’li kadrolan etkileyebiliyordu. Eylül 1931’de SPD’den ayrılan sol sosyal 
demokratların kurduğu SAP - Sozialistische Arbeiterpartei (Sosyalist İşçi Partisi) ve 1929’da 
KPD’den atıldıktan sonra bağımsız bir örgüt olarak faaliyet gösteren K P (0) Komunistische 
Partei/Opposition (Komünist Parti Muhalefeti) her ne kadar KPD tarahndan “tanmmasalar” da, 
söyledikleriyle parti kadrolan nezdinde etkili oldular. Özellikle KPO önderleri Brandler ile 
Thalheimer, Alman komünist hareketinin en fazla deneyime ve birikime sahip kişiliklerinden 
ikisi olarak; nasyonal sosyalizmin proleterleşmeye isyan eden orta sınıflar üzerindeki çekim 
gücünü kavratmak, “ultra sol” sosyal faşizm çizgisinden doğan işçi sınıhnı bölücü eğilimleri 
engellemek ve faşizme karşı birleşik cepheyi gerekirse “yukarıdan” (parti yönetimlerinin 
anlaşmasıyla) sağlamaya çalışmak için, SPD ve özellikle KPD’ye yönelik olarak büyük çaba 
harcadılar.

Nasyonal sosyalizmin yükselişi ve bu eleştirilerin etkisiyle KPD yönetimi, Nisan 1932’de, 
“birleşik cephe”yi “tabanda (KPD’de) birleşme” olarak sunma ısrarını ilk kez terkederek, siyasal 
ve sendikal düzeyde SPD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu açıkladı. Bu çerçevede,
Mayıs’ta (ortak) Antifaşist Eylem  çağnsı yapıldı. Bu çağn, SPD’nin Nazilerle sokakta da 
mücadele etmek için 1931 sonunda oluşturduğu (ve KPD tarafından “SPD’nin yeni bir faşist 
saldınsı” olarak nitelenen!) Eisem e Front (Demir Cephe) tabanı başta olmak üzere, bazı 
sendikalarda ve gençlik örgütü SAJda Sozialistische Arbeiterjugend (Sosyalist İşçi Gençliği) yankı 
buldu. Ancak ekonomik bunalımın aşılmasıyla birlikte faşizm tehlikesinin ortadan kalkacağını 
uman ve söylemini, orta sınıflara yönelme kaygısıyla “uçlara” karşı propagandaya, dolayısıyla 
Nazilerle “Kozileri” aynı kaba koy'maya dayandıran SPD yönetimi, Antifaşist Eylem’e  katılmayı 
reddetti.

Egemen Sınıfların Saldırısı ve Prusya Darbesi Karşısında SPD ile KPD

Sonuç bakımından umut verici görülmese de, KPD ile SPD’nin faşizme karşı birleşik 
cephesinin gündeme geldiği bu günlerde, von Papen hükümeti, bujuvazinin genel çıkarlan ile 
ordu ve yüksek bürokrasinin otoriter arayışlannı biraraya getiren, işçi sınıfına karşı sert ve 
tavizsiz bir politikayı yürürlüğe koymaktaydı. Gücünün asıl dayanağını parlamento dışında 
(Hindenburg’un temsil ettiği ordu ve yüksek bürokraside) bulan Brüning, parlamento ile 
ilişkilerini “karşıhkh tahammül” ilkesine göre yürütmüşken, von Papen parlamentoyu tamamen 
dışlayan bir yol tutturdu. Hindenburg’un etrahndaki devletçi klik açısından, hayah kurulan 
“otoriter başkanlık” rejiminin bir provası olan von Papen hükümeti, kendisini “serbest iktisadi 
düzen için son fırsat” ifadesiyle meşrulaştınhyordu. Devlet bütçesini denkleştirme şiarıyla 
sosyal harcamalan alabildiğine kısarak sıkı bir deflasyonist (parayı kıtlaştıran) politika izleyen 
von Papen, sosyal sigorta ve işsizlik sigortası sistemini adım adım tashye ederek işçi sınıhnm 
sosyal pohtika döneminden kalma kazammlanm geri aldı. Eylül’de ilan edilecek bir tüzükle, 
“mecburî hallerde” toplu sözleşmeyle saptanmış ücret düzeylerinin işletme yönetimi tarahndan 
düşürülebileceği ilan edilecekti. Von Papen, işçi sınıfının gücünü siyasal düzeyde de kırmak 
için SPD’ye yüklendi; onbeş önemli SPD’li belediyeyi görevlerinden alarak yerlerine radikal 
anti-komünist müfettişler atadı. Von Papen’in bu politikasından destek bulan Nazi terörü de 
hızla tırmandı. Faaliyet yasaklannm kalktığı 16 Haziran’dan sonra bir ay içinde Prusya’da 
SA’lar 99 kişiyi öldürdüler, 125 kişiyi ağır yaraladılar.

Von Papen, SA’lara sağladığı bu teşvik ve desteklerle, başına geçmeyi arzuladığı Başkanlık 
rejimi için NSDAP desteğini kazanmayı umuyordu. Ancak iktidann tamamını hedefleyen 
NSDAP, bu destekten azamî yaran karşılıksız olarak sağlamayı yeğliyordu. Von Papen, hem 
Hindenburg kliği ve özellikle ordu, hem de burjuvazi nezdinde “güçlülüğünü” göstermek ve 
NSDAP’ye onun desteğini almaya yarayacak büyük bir lokma sunmak amacıyla, Prusya 
Darbesi’ni (Preussenanschlag) gerçekleştirdi. Almanya topraklannın üçte ikisi büyüklüğündeki

VO N OSSİETZKY, CARL 
(1889-1938)

Radikal demokrat anti-faşist yazar Cari von Ossletzky, 
3 Ekim 1889’da Yukan Silezya (Polonya) kökenli yoksul 
bir küçük burjuva ailenin oğlu olarak Hamburg’da doğ
du. Kötü bir öğrenciydi; liseyi özel bir kurs alarak bitir
dikten sonra 1907’de Hamburg sulh mahkemesinde yar
dımcı kâtip olarak işe başladı. Ossletzky, lise yıllannda 
konuşmalarını hayranlıkla izlediği Bebel'den etkilene
rek anti-militarizme yönelmişti. 1908’de, parlamentariz- 
me, “ sosyal adalet”  düşüncesine ve barışçılığa sahip 
çıkan küçük burjuva demokrat aydınlarının Demokra- 
tische Vereinigung (Demokratik Birlik) kulübüne üye 
oldu; 1911’de derneğin yayın organı Das treie Volk’tz 
(Özgür Halk) yazmaya başladı. 1913’de, İngiltereli süfra- 
jet (kadın hakları savunucusu) Maud Woods'la evlendi. 
Mayıs 1914’de, küçük bir bölükte kavga eden askerleri 
“ isyan”  suçundan yargılayan askerî mahkemeyle eğ
lendiği bir yazısından ötürü, 200 Mark cezaya çarptırıldı.

Ossletzky, I. Dünya Savaşı çıktığında “ askerliğe 
elverişsiz”  bulunarak silah altına alınmadı. Bu arada 
bütün vaktini yazarlığa hasretmek için mahkemedeki 
görevinden ayrıldığından ağır geçim sıkıntısı çekmek
teydi. Ocak 1915’de mecburen yeniden mahkemede işe 
girdi; Haziran 1916’da askere alındı. Ocak 1919’da sava
şın bitmesiyle döndüğü Hamburg’da, İşçi ve Asker Kon
sey i'ne  katıld ı. “ İnsanı bütün bağlarından 
özgürleştireceğini”  umduğu devrimin yenilmesinden 
sonra, 1919 ortasında savaş karşıtı Friedensgesell- 
schaft’m (Barış Derneği) sekreteri olarak Berlin'e gitti. 
1920 sonbaharında, ünlü şair-yazar Kurt Tucholsky ve 
Kari Vetter’le birlikte “ Bir daha asla savaş olmasın”  
(Nie wieder Krieg) kampanyasını başlattı. Bu üç aydın, 
Mart 1924’de militarizmle mücadele ederek demokratik 
cumhuriyeti güçlendirme kaygısıyla, birkaç ay yaşata
bildikleri Republikanische Partei'yi (Cumhuriyetçi Parti) 
kurdular.

Ossletzky, Weimar döneminde en büyük etkinliğini. 
Nisan 1926’da WeKbiihne (Dünya Sahnesi) dergisine 
geçtikten sonra elde etti. Erich Kaestner, Erich Müh- 
sam, Tucholsky gibi imzaların yeraldığı bu radikal de
mokrat dergi, yaklaşık 12 bin tirajına rağmen, komünist
lerden cumhuriyetçi demokratlara kadar geniş bir ente- 
lejensiya kesiminin saydığı, önemsediği bir kültür orga
nıydı. Ocak 1927’de yöneticiliğini üstlendiği Weltbiih- 
ne’de Ossletzky, başta ordu ve nasyonal sosyalizm ol
mak üzere karşı-devrimci güç odaklarına karşı ideolojik 
kampanyayı süreklileştirdi. Derginin sorumlu müdürü 
olarak, “ orduya hakaret”  suçlanndan Şubat 1927’de



i.

Sosyalist Hareket

Naziler, 1930’lara kadar parlamentodaki yerlerine SA 
üniformalarıyla oturdular. Böylece, "burjuva 

parlamentarizmi"ni reddettiklerini ortaya koymuş 
oluyorlardı. Daha sonra, büyük burjuvaziyle ilişkilerinin 

gelişmesine koşut olarak, pariamentoya karşı daha 
"saygılı" ve teamüle uygun bir tutuma yöneldiler. 
Hitler de, kitleler karşısındaki saldırgan üslubunun 
yerine, burjuvalar, yüksek bürokrasi ve generaller 

önündeki kibar salon konuşmalarında "makûl" bir dil 
kullanmaya başladı. Nasyonal sosyalizmin ilk 

ideologlarından Dietrich Eckart, "bize lâzım olan 
önder"i şöyle tanımlamıştı: "Makineli tüfek sesine 

aşina bir herif olmalıdır. Dinleyen güruh, karşısında, 
korkudan donuna kaçırmalı. Subay işimize yaramaz, 

halk artık onlan adamdan saymıyor. En iyisi, ağzı 
bozuk bir işçi olurdu (...) Fazla kafalı olması icap 

etmez, politika dünyanın en aptal işidir: hele bizim 
Weimar’daki politikayı Münih pazanndan herhangi bir 

kan kıvırabilir. (...) Bu adam bekâr olmalı, böylece 
kanlan tavlamış oluruz."

500 Mark para cezasına, Aralık 1927’de bir ay hapse 
mahkûm edildi. 1 Mayıs 1929’da, komünist İşçilere ateş 
açtıran Berlin sosyal demokrat polis müdürü Zörgiebel’- 
In görevi bırakması için de bir kampanya yürüten Ossl- 
etzky; Weltbühne’6e sivil Alman havacılığının askerî 
hazırlıklara ve tatbikatlara perde olarak kullanıldığını 
kanıtlayan bir yazıdan dolayı. Kasım 1931’de “ vatana 
İhanet ve askerî sırlan İfşa”  suçundan 18 ay hapse 
mahkûm oldu. Elnsteln ve Thomas Mann’ın Cumhur
başkanı Hindenburg'a Ossietzky'nin affı İçin yaptıkları 
müracaat sonuç vermeyince, 10 Mayıs 1932'de hapse 
girdi; 22 Aralık'ta erken tahliye olarak yeniden derginin 
başına geçti.

Cari von Ossletzky, 1930'larda bütün çabasını yükse
len nasyonal sosyalizmle mücadeleye yoğunlaştırdı. 
Özellikle komünistlerle sosyal demokratları “ faşizme 
karşı birleşik cephe” ye ikna edebilmek için çok uğraştı.
17 Şubat 1933'de yaptığı bir konuşmada şöyle demişti: 
“ Hiçbir partiye mensup değilim. Bundan evvel daha 
çok sağla, ama bazen solla da mücadele ettim. Fakat 
bugün, hepimiz, solumuzdakilerin müttefikimiz olduğu
nu İdrak etmeliyiz. Benim artık bağlı olduğum bayrak, 
bu yozlaşmış cumhuriyetin kırmızı-siyah-san bayrağı de
ğil, birleşik anti-faşist hareketin bayrağıdır. Ve ben bir 
pasifist olarak, özgürlük İçin savaşan bu ordunun safla- 
nndayım.”

Cari von Ossletzky, yazar dostlarının uyarılarına rağ
men ülkeyi terketmeyince, Nazilerin Reichstag yangını 
provokasyonunun ertesi günü, 28 Şubat 1933'de tutuk
landı. Mayıs 1936'ya kadar tutulduğu temerküz kampla
nnda ağır şekilde hastalandı. 1934 sonunda, Einstein 
Thomas Mann, Leon Blum, Romain Rolland, Virginia 
Woolf, Aldous Huxley, Bertrand Russell gibl birçok ünlü 
aydın; Nazi rejimine uluslararası düzeyde siyasal bir 
darbe vurmak amacıyla Nobel Barış Ödülü’nün Cari von 
Ossietzky'e verilmesi İçin kampanya başlattılar. Nobel 
Komitesi, Kasım 1936’da, 1935 Nobel Barış Ödülü'nün 
o sırada uluslararası baskıyla tedavi İçin Berlin'e hasta
neye getirilmiş olan Ossietzky'e verilmesini kararlaştır
dı. Göring, rejim açısından önemli saygınlık kaybına 
yolaçacak olan bu darbeyi geri çevirebilmek için, Ossi
etzky'e ödülü reddetmesi karşılığında “ serbestlik”  ve 
ömürboyu 500 Mark gelir teklif ettiyse de; Ossletzky 
geri çevirdi. Oslo’daki ödül töreni gıyabında yapıldı. 
Son yıllarını kâğıt üzerinde “ özgür”  sayılarak ev ve 
hastane hapsinde geçiren Ossletzky, 4 Mayıs 1938’de 
öldü.

topraklan ve beşte üçü büyüklüğündeki nüfusuyla diğerleriyle kıyas edilemeyecek kadar 
önemli bir eyalet olan Prusya ve başkent Berlin’in “Kızıl”, yani SPD yönetiminde olması, 
özellikle 1930 sonrası bunalım hükümetleri sırasında egemen sınıflar için zaten köklü bir 
rahatsızlıktı. Prusya’da yapılacak darbe, işçi sınıh güçlerinin nasıl tepki vereceğini anlamak 
bakımından da önemli bir prova imkânıydı. SPD ve KPD tabanında Antifaşist Eylem çağrısı 
çerçevsindeki yakınlaşma olgunlaşmasını önleme kaygısıyla da hareket eden von Papen, 20 
Temmuz’da SPDli Prusya hükümetini görevden aldı.

SPD, demokratik parlamenter teamül içinde yalnızca biçimsel olarak meşru olan bu darbe 
karşısında, egemen sınıfların günlünü tamamen ferahlatacak bir tepki verdi. KPD derhal “ortak 
genel grev” çağrısı yapmıştı ve özellikle D emir Cephe tabanında direniş isteği yaygındı. Ancak 
SPD başkanı Otto Weis, “nasyonal sosyalistler, komünistler, bürokrasi ve ordu karşımızda 
olacaktır” diyerek, aynca yüksek işsizliğin ve Nazi grev kıncıların genel grev silahını 
etkisizleştireceğini savunarak teslimiyeti seçti. “Şimdi elerinizdeki çekiç, oy pusulasıdır!” 
sloganıyla umudunu bu teslimiyeti genel seçimlerde telafi etmeye bağlayan SPD yönetimi, 
böylece birleşik cephe inisiyatifini geriletmekle kalmadı; biçimsel meşruiyeti olan bir darbe 
için hâlâ 1920 Kapp darbesi yenilgisinin şokunu unutmayan asker-bürokrat-burjuva çevrelere, 
özellikle de Nazilere umut verdi. Yıllardan beri “Marksizmin örgütsel ve manevi merkezi” 
saydığı Berlin’de nasyonal sosyalist hareketi varetmek için uğraşan Goebbels, 21 Temmuz’da 
günlüğüne şu notu düşüyordu: “Kızıllar büyük hrsatı kaçırdılar. £ )  hrsatı bir daha asla elde 
edemeyecekler.” Dev Prusya bürokrasisinde, özellikle SPD’nin en fazla güvendiği (1919’dan 
sonra birçok kez komünistlere karşı kullandığı) fizikî güç olan polis örgütünde büyük 
tasfiyeler yapıldı; önemli konumlara Naziler yerleştirildi. Troçki, 14 Eylül’de yazacağı yazıda, 
bu evrede “sosyal demokrasinin, faşizmin zaferinin kendisi için teşkil ettiği ölümcül tehlikeyi 
bir an bile gözden kaçırmadığına” değinerek, KPD’nin birleşik cephe stratejisinin “SPD'nin bu 
postu kurtarma kaygısından hareket etmesi gerektiğine” dikkat çekecekti. Ancak kendi 
önerilerine kayıtsız kalan SPD’ye tepki duyan KPD, SPD’de hiç değilse bir tür “güdü” gibi 
varolan anti-faşist etmeni yok saydı; SPD tabanının Prusya darbesi karşısında yönetimlerinin 
teslimiyetine gösterdiği tepkiyi de kendi yönünde bir ivmeye dönüştüremedi. Prusya Darbesi, 
birleşik cephe perspektifini güçlendireceğine, KPD ile SPD arasında kökleri 1918’e dek giden 
hasımlığın pekiştiği bir gerilime yolaçmış oluyordu.

Faşizmin İktidara Yönelişi
işçi Sınıfının Geri Çekilmesi

31 Temmuz 1932 genel seçimi, Prusya Darbesi’nin rövanşını gerçekleştireceği oy patlamasıyla 
alacağını uman SPD için büyük bir hüsran oldu. Yüzde 21.6 oy alarak NSDAP’nin ardından 
ikinci parti durumuna düşen SPD’nin hâlâ işçi sınıhnm daha büyük partisi konumunda 
kalabilmesi, KPD ve diğer komünistler açısından da şaşırtıcı idi.



KPD ise, 1930’a göre 800 bin oy fazla alarak, oranını yüzde 14.6’ya yükseltmişti ve 
Thaelmann, bir kez daha “seçimlerin tek galibinin KPD olduğunu” ilan ediyordu. Seçimlerden 
tasa bir süre sonra, Komintern Yürütme Kurulu’ndan gelen telkinlere de bağlı olarak KPD’nin 
lüfidemini parti içi meseleler işgal etti: “Faşizmin bir kitle hareketi olduğunu görememek”, 
1930’da Brüning kabinesini faşist olarak tanımlama hatasına düşmek” gibi, -aslında Komintern 

ve KPD yönetimlerinin ortak sorumluluğu bulunan- yanılgıları nedeniyle, Neumann ve 
Remmele yönetimden tasfiye edildi. Neumann ve Remmele ile birlikte, başan şansı düşük de 
olsa, faşist harekete karşı askerî ve silahh direniş imkâniannı örgütleme hazırhklanna girişmiş 
olan “ultra sol” grubun da parti içindeki gücü kınlmış oluyordu.

Komintem’in faşizm tezlerindeki düzeltmelere ayak uydurmaya çalışan KPD tamamen 
inisiyatifsizleşmişti; SPD, başkanlan Otto Wels’in bir yıl sonra anlatacağı gibi “gelişmelerin 
nesnesi haline gelmiş... ehven-i şere razı olacak durumda”ydı. Siyasal önderlikten yoksun 
bulunduğu bu koşullarda, işçi sınıfı faşizme karşı en büyük (ve son) tepkisini, büyük ölçüde 
kendiliğinden gelişen Eylül/Ekim 1932 grev dalgasında gösterdi. Eylül ortasından Ekim başına 
kadarki iki haftalık sürede, tam 280 grev yapıldı. Von Papen hükümetinin ücretleri düşürme 
karan üzerine, KPD ve RGO’nun çağnsıyla başlayan grev dalgası, kısa sûrede onlann 
denetiminden çıktı. Komintern Yürütme Kurulu'nun “proletaryanın gelişen gücünü gösterdiğini” 
savunarak iyimser sonuçlar çıkardığı grev dalgası, hükümetin sert tepkisinden ürken sosyal 
demokrat sendikalann baskısı ve çabasıyla duruldu. Kasım başında, Berlin’de gene KPD’nin ilk 
kıvılcımı çaktığı ulaşım işçileri grevi patlak verdi. Greve komünist ve sosyal demokrat 
işçilerin yanısıra, NSBO (Nasyonal Sosyalist İşyeri Hücreleri) da bütün varlığıyla destek oldu. 
Eylül/Ekim grevleri gibi, hedefi oldukça muğlak kalan bu öfke grevi de, beş günde bitti. 
Sendikalar ve küçük buıjuva kamuoyu “Nazilerle Kozileri” omuz omuza görmekten ürkmüş ve 
başlangıçtaki sempati desteğini çekmişti.

NSDAP’nin Duraklaması

Kitle desteğini borçlu olduğu “muhalif’ görünümü gereği bu greve destek olan NSDAP Berlin 
örgütünün yöneticisi Gobbels, gene parti içindeki “anti-kapitalist” eğilimlerin ciddileşme 
tehlikesinden kuşku duyan RDI zirvelerini yatıştırmak için epey çaba harcamak zorunda kaldı. 
Bu grev dalgasından en az burjuva kadar ürken ordu yönetimi de, “iç savaş” ihtimaline karşı 
harekat planlan üzerinde çalışmaya başlamıştı. Gerçekten, ülkede tam bir siyasal kilitlenme 
söz konusuydu. NSDAP, oylannı iki katı kadar artırarak yüzde 37.4 oy oranıyla birinci parti 
olmasına rağmen, hâlâ iktidar için yeterli çoğunluğa sahip değildi. NSDAP’nin hükümette 
yeralmasmın SPD ve KPD kitlesinde yolaçabileceği tepki nedeniyle bir iç savaştan korkan 
komutanlar; Hitler’i bir “Avusturyah onbaşı”, nasyonal sosyalizmi bir pleb hareketi olarak 
gören Hindenburg; iç savaş tehlikesinin yanısıra NSDAP’deki “sol” söylemden tedirgin olan 
buıjuvazinin birçok unsuru, zaten NSDAP’nin iktidarda yeralması ihtimaline sıcak bakmıyordu. 
Ancak, diğer buıjuva partileri iyice güçten düştüğü için (Temmuz 1932 seçimlerinde Nazilerle 
ortak hareket eden DNVP yüzde 5.9, Katolik M erkez yüzde 12.5, Bavyera Halk Partisi yüzde 
3.2 oy almışlardı), von Schleicher’in başını çektiği otoriter Başkanlık sistemi yanhian 
NSDAP’yle işbirliğine mecburdular. Schleicher’le von Papen, bunun farkında olduğu için meşru 
hükümet formülleri peşinde olduğu izlenimi vermeye gayret eden Hitler’le 13 Ağustos’ta 
buluştular. Schleicher, partisinin “ılımlı” bir çizgi izlemesi karşılığında Hitler’in Başbakan 
yardımcısı olarak hükümete girmesini önerdi, ancak Hindenburg Hitler’li bir kabineye razı 
olmayacağını adamlanna bildirdi. 30 Ağustos’ta parlamentonun açıldığı gün NSDAP 
mflletvekillerinin KPD’lilerle beraber von Papen’e güvensizlik oyu vermesi, büyük burjuvazi ve 
orduda Nazilerin “istikrar karşıtı” olduğu yargısını yeniden ortaya çıkardı. Genelkurmay 
Başkanı von Hammerstein bir mektubunda “birliklerde Nazilere karşı büyük bir öfke hakim” 
diye yazarken; Goebbels günlüğüne “para bulmak çok güç. Bütün para sahibi ‘okumuş’ baylar, 
hükümeti [von Papen’i] destekliyor” notunu düşüyordu.

Hindenburg’un parlamentoyu derhal feshetmesinden sonra yapılan 6  kasım seçimleri,
NSDAP’nin bunalımını daha da derinleştirdi; yaklaşık iki milyon oy kaybıyla, yüzde 33.1’e 
gerilemişlerdi. Kasım ve Aralık ayında çeşitli yerlerde yapılan yerel seçimler, diğer burjuva 
partilerinin seçmenlerini NSDAP’den geri alma eğiliminin kalıcı olduğunu gösterecekti.
NSDAP’yle birlikte “sistem”in de bunalımı derinleşmekteydi. Von Schleicher (dolayısıyla ordu 
ve Hindenburg), salt Milliyetçi Cephe partilerinden Hugenberg’in DNVP’sinin desteğine sahip 
olan von Papen’in arkasından çekilme eğihmindeydiler. Artan işsizlik ve derinleşen ekonomik 
bunahm koşullannda, arzulanan otoriter hükümetin (en azından biçimsel olarak) kidesel bir 
tabana d^anması, egemen sınıflara şart görünüyordu. Bu şarta uyan tek karşı-devrimci parti 
olan NSDAFye iktidan koşulsuzca teslim etmekteki tereddütlerinin bir açıklaması, ordu, 
bürokrasi ve liberal buıjuvaziyi tedirgin eden “iç savaş” korkusu ise; diğer neden, Troçki’nin
14 Eylül 1932’de yazdığı gibi, “komünistlerin [ve işçi sınıfının] bölünmüşlüğünden, 
güçsüzlüğünden ötürü, egemen sınıflann aralanndaki çelişkileri günışığına çıkarma ftrsatı 
bulabilmeleriydi.” Buıjuvazinin bütün fraksiyonlan ve devlet katındaki bütün çevreler, klikler; 
asgarî müştereklerin acilen saptanmasını zorlayacak bir devrim tehdidi olmadığı için, özgül 
çıkar ve taleplerinde olabildiğince ısrar etme eğilimindeydiler. Böylece koşullan oluşan 
karmaşık siyasal pazarlık sürecine girilirken, NSDAP, egemen sınıflann bütün fraksiyonlan 
nezdinde, kendi taraflan için kazanılabilecek bir fizikî güç gibi, salt işlevsel bir anlam ifade 
ediyordu. Parasal kaynaklan kurumaya yüz tutmuş, siyasal güçlenme ivmesi azalmakta olan

Alm an Komünist Partis i ve 
Nazizm e Karsı MÜ€adele

Almanya’da Nazilerin İMİdara gelmesinde sol partile
rin, örgütlenmelerin ve sendikalann oynadıkları rol çe
şitli tartışmalara konu olmuştur. Bunlann içinde özellik
le ele alınması gereken iki parti Alman Komünist Partisi 
(KPD) ve Sosyal Demokrat Partlsl'dlr (SPD). Bugüne 
kadar yapılan değerlendirmelerde KPD’nin çeşitli evre
lerinde hatalar işlediği sık sık tesbit edilmekte ise de 
bu hatalann yine bu partinin kendi çabalarıyla düzeltlkll- 
ğl ve sonuç olarak doğru politikalann üretildiği de ileri 
sürüldü. Şüphesiz, KPD’nin bu dönemdeki taktiklerini 
ve faşizm üzerine tezlerini yine bu dönemin Komintern 
politikaları ve önermelerinden ayn ele almak mümkün 
değildir. Dönemin Komintern kökenli resmi tarih yazımı 
ve bu yazımın bugüne kadar aktanimış olan biçimi faşiz
min iktidara gelmesi sürecinde yanlış olan KPD politika- 
lannm oynamış olduğu rolü gözden kaçırmaya yönelikti.

İtalya'da faşistlerin iktidara gelmesinden bir ay sonra 
başlayan Komintem'in IV. Kongresi’nde, faşizm tartış- 
malan esas olarak KPD değerlendirmelerinin de temeli
ni oluşturdu. Radek ve Bordiga tarafından ileri sürülen 
tezlerde İtalyan faşizminin dayandığı küçük burjuva ta
bana dikkat çekilmişti. Radek'in ifadesi ile faşistler “ kü
çük burjuvaziyi temsil etmekte ve buıjuvazinin deste
ğiyle iktidara gelmektedirler. Fakat bunlar, küçük burju
vazinin değil, kapitalizmin programını uygulamak zorun
dadırlar.”  Bordiga ise, faşizmin tabanını oluşturan kü
çük burjuva kesimlere işaret ederken, faşizmle burjuva 
demokrasisi arasında bir fark olmadığını ileri sürdü. 
Komintern düzeyindeki bu tahlilin ileride alacağı biçim
ler bir dönemin politikalarını da belirledi.

Komintern tartışmalarında görülen bir başka eğilim 
ise burjuvazinin tüm terör uygulamalannı faşizm olarak 
değerlendirmekti. Buna göre, "faşizm burjuva toplumu- 
nu tehdit eden proletaryanın şiddetine karşı burjuva 
reaksiyonuydu.”  Böylelikle faşizm, terör ve burjuva ge
riciliği İle eş olarak değerlendiriliyordu. Nitekim Alman 
Devrimi’nin 1923’deki yenilgisinin ardından Seeckt, Ebert 
ve Noske'de cislmleşen koalisyon hükümeti, Zinovyev’
in ifadesi ile "faşizmin değişik biçimlerinden biri”  idi. 
Yine Zinovyev 1924'de "Alman Sosyal Demokrasisinin 
yönetici tabakalan, şu anda sosyalist maskeli Alman 
faşizminin bir frdcsIyonudur”  yolundaki tezini ileri sürü
yordu. Zinovyev, İtalya’daki faşizmi de “ faşizmin bir 
kanadı olan sosyal demokrasiye ve kapitalist burjuvazi
ye ait b ir olgusu”  olarak ele alıyordu.

Stalin İse 1924'te, faşizmi “ sosyal demokrasinin aktif 
desteğine dayanan burjuvazinin kavga aracı” , sosyal 
demokrasiyi de “ nesnel olarak faşizmin bir kanadı”  
olarak tanımlıyordu. Bu tespitler Komintern partilerinin 
Stalinistieştirilmesl dönemi içinde de KPD’nin faşizm 
tezlerini önemli ölçüde şekillendirdi. Komintem’in 
1928'deki VI. Kongresi'den sonra resmileşen “ sosyal 
faşizm”  tezleri, KPD politikalannda kendini bütün açıklı
ğı ile göstermeye başladı. Kısa zamanda "h içb ir komü
nist, faşizmin sosyal faşizm yardımıyla yenileceği görü
şünü paylaşmaz” , "sosyal faşistleri İşletmelerdeki ve 
sendikalardaki görevlerinden atın” , "okullarda ve din
lenme yerlerinde sosyal faşistleri vurun”  gibi İfadeler 
KPD’nin çağnlannda yer almaya başladı.

Nazilerin 1930’daM pariamento seçimlerinde ekle et
tikleri başan ise bu yanlış değerlendirmelerin sürmesi
ne Mr engel teşkil etmedi. Komünist Partisi'nin “ bütün 
güçlerini hem faşistlere hem de sosyal demokrasiye 
karşı mücadeleye sevk etmeleri”  gerekliliği vurgulandı. 
Faşizm ve sosyal demokrasinin karşıt değil, İMz kardeş 
okJuMan tezleri ağıriık kazandı ve Httler faşizmine karşı 
zaferin önkoşulunun "ana daibeyi sosyal demokrasiye



Sosyalist Hareket

KPDV; gençlerin 1932’de Hamburg’da ifizıl bayraidaria gerçeldeştirdilderi bir gösteri. KPD, Thaelmann’ın ifadesiyle 
"faşizme karşı mücadeleye azimli bütün işçilerin toplanacağı bir havuz" olarak tanımladığı Anti-faşist Eylem’/ 
örgütlemeye çalışırken, hâlâ "burjuvazinin ana dayanağı”  olarak tanımladığı SPD’ye karşı tutumunu 
yumuşatmadığı için, sosyal demokrat kitlelerin (anti-komünist olmaktan çok) anti-KPD reflekslerini aşamadı. 
Sonbahardaki grev dalgasından aşın iyimser sonuçlar çıkarılarak 3-7 Kasım 1932’de yapılan parti kongresinde, 
"yakın”  varsayılan siyasal iktidan almaya dönük stratejiler üzerinde tartışılması, iktidarın arifesindeki faşizmin 
küçümsendiğini açıkça gösteriyordu. Hitler’in Başbakan olmasını izleyen günlerde de, SPD, KPD’n/n ‘ ‘genel 
grev”  çağrısına cevap vermezken; KPD de bu kritik anda bile SPD’nin ‘ ‘faşizmle mücadele süresince karşılıklı 
saldırmazlık paktı”  önerisini reddedecekti.

yönelten doğru bir devrimci strateji”  olduğu savunuldu. 
Aksi görüşü savunan Troçki İse, karşı devrimci olarak 
damgalandı. “ Bugün Komünist Partisi ile Sosyal De
mokrat Parti’nin ortak blokunu talep edenler, sosyal 
faşist önderlere ve onlann ihanetine yardım ederler. 
Bu talebi savunanın oynadığı rol, sosyal faşist önderle- 
rlnkl gibi faşistçedir”  tespiti SBKP içindeki tartışmaların 
uluslararası plandaki yansımalarının bir tür cisimleşme
si oldu. KPD önderi Thaeimann’ın “ Biz işçilere Hitler’in 
gelmesi ile faşizmin başlayacağını söylemiyoruz, faşizm 
çoktan başlamıştır” , “ Hitler iıükümetl ile faşist diktatör
lüğü aynı biçimde görmemek gerektiğini sürekli vurgu
ladık. Nasyonal sosyalistler olmadan da faşist diktatör
lük hükümeti olabilir”  ifadeleri ile bu konudaki yanlışla
rın boyutları da ortaya çıkıyordu.

Komintem ve SBKP içindeki yanlış tahiiiierin de etkisi 
ile SSCB’nin dış politikalarına ve tek ülkede sosyalizm 
anlayışına uygun olarak davranan ve resmi sosyalizmin 
sınırlan içinde kalan KPD'nin faşist hareketin özeiiikieri- 
nl ve İçinde banndırdığı tehlikeli potansiyelleri yakala
yamaması, yanlış momentlerde yanlış politikalarla mü
dahaleyi doğurdu. “ Finans kapitalin diktatörlüğü olan 
burjuva demokrasisiyle faşist diktatörlük arasında hiç
bir farklılık yoktur”  yaklaşımı bu konudaki yanlışlann 
temelini oluşturdu.

KPD’nin 1923 Alman Devrimi’nin yenilgisinin ardın
dan yaşanan süreci gerek Almanya’da gerekse dünya 
çapmda isabetli bir biçimde değerlendirememesinin so
nuçlan da yanlış politikaların oluşturulmasına yol açı
yordu. Almanya’da devrimci dalganın yükseldiği tespiti
ni bir diğer devrimci dalganın yaşandığı 1920 başlan 
İle karşılaştırmakta o açıdan yarar var. 1920’de sendikalı 
işçi sayısı 9 milyon 190 bin İken, bu sayı 1931’de 5 
milyon 177 bini buldu. Yine 1920'deki grevci sayısı 8 
milyon işçi civannda iken, bu sayı 1932’de 130 bine 
düştü. Devrimci durumun yükseldiği tespiti bir yanda

bütün işçi örgütlenmelerinde sosyal faşist olarak değer
lendirilen SPD’ye karşı mücadeleyi gerektirirken, sendi
kalarda da bir kopuş öneriliyordu. 1929’da Revolutlona- 
ere Gewerkschaftsopposltion (Devrimci Sendika Muha- 
lafeti) adı altında bir örgütlenme oluşturuldu. Sendika
lardan çıkılarak bu örgütlenmeye girilmesi savunuldu. 
Hitler İktidara geldiğinde KPD’nin 250 bin üyesi, DSM’nin 
ise 160 bin üyesi vardı. Bu sonuç bile bu önermenin 
anlamsızlığını ortaya koyuyordu. Keza esas olarak 
SPD’nin etkinliği altındaki fabrika konseyleri de sosyal 
faşist olarak değerlendirildi. Bu tutumlar KPD’nin işçi 
kitleleri nezdindekl prestijini ve etkisini de ciddi olarak 
sarsıyordu. Sadece SPD üyesi ve çevresindeki işçiler 
değil aynı zamanda partisiz olan işçiler de bu uygulama- 
iann karşısında yer alıyorlardı.

Komintern'in 1921’deki 3. Kongresi’nde alınan karar
lar komünist partilerinin gündelik faaliyetlerine ilişkindi. 
Gündelik mücadelelerin taleplerini kapitalizme karşı mü
cadele ile bağlamak reformizme karşı mücadelede de 
etkili bir yaklaşımı oluşturabilirdi, “ işçi kitlelerinin eko
nomik gereksinmelerinden doğan her pratik slogan, üre
tim in kontrolü için mücadeleye yöneltilmelidir. Üretimin 
kontrolünden anlaşılması gereken, ulusal ekonominin 
kapitalist rejim içinde bürokratik olarak örgütlenmesi 
İçin bir plan değil, fabrika konseylerinin ve devrimci 
sendikalann uygulayacağı kontroldür. Ancak sanayi dal
lan ve bölgeler olarak birbirine bağlanan bu türden ör
gütlenmelerin (fabrika konseylerinin) kurulmasıyla işçi 
kitlelerinin mücadelesi örgütsel olarak birleştirilebile
cek ve sosyal demokrasi ile sendika liderlerinin kitleleri 
bölme çabalanna karşı konulabilecektir”  ifadesi bu öner
melerin ana eksenini oluşturuyordu. Kapitalizme karşı 
mücadelenin ttaşansı işçi sınıfının örgütlülüğüne ve bir
liğine bağlıydı. Bu birliğin örgütsel İfadesi ise Komin
tem ’in kararlanna göre fabrika konseyleri idi. Fabrika
larda güç olunmadan işçilerin birilğl İçin mücadele et
mek ve reformizmin etkinliğini kırmak mümkün değildi.

1923’e gelindiğinde KPD’nln bu alandaki yetersizliği 
ortaya çıktı. Esas olarak mahalle düzeyine göre oian 
örgütlenmenin, işçi kitlelerinin sovyet iktidarı için bir 
mücadeleye yöneltliemeyeceğl tespit ediliyordu.

1924’den sonra KPD’nln üye sayısında ve örgütlen
mesinde bir yükselme dönemi yaşandı. Üye sayısı 143 
bine ulaşmıştı. Üyelerin yüzde 68’l sanayi işçilerinden 
oluşuyordu. Ancak aynı dönemde üyelerin fabrikalar 
içindeki dağılımı ele alındığında esas zaaf ortaya çıkı
yordu. 1927’de 50’den az işçinin çalıştığı fabrikalarda 
parti üyesi oian işçilerin oranı yüzde 36 idi. 50-100 
işçi çalıştıran fabrikalarda bu oran yüzde 12, 100-500 
işçi çalıştıran fabrikalarda ise yüzde 22 idi. 3000-5000 
arasında işçi çalıştıran fabrikalarda bu oran yüzde 5 
iken, 5000 üzerinde işçinin çalıştığı fabrikalarda bu oran 
yüzde 2,5 idi.

1929 verilerine göre Almanya’da çeşitli büyüklükler
deki 191 bin 200 fabrikanın sadece 1400’ünde KPD’nin 
fabrika hücreleri vardı. Bu örgütlerin yüzde 7’si 10-50, 
yüzde 50’si 50-500, yüzde 17’si 500-1000, yüzde 23’ü 
İse 1000-5000 İşçinin çalıştığı fabrikalarda idi. Görülü
yor kİ KPD esas olarak küçük fabrikalarda faaliyet sür
dürmekteydi.

KPD’nln örgütlenme alanlanna İlişkin olan bir başka 
karşılaştırma ise 1927’de parti üyelerinin yüzde 15’inln 
fabrika hücrelerinde, yüzde 47’sinin mahalle hücrelerin
de, yüzde 31 ’inin İse hücresi olmayan mahalle örgütle
rinde olduklannı göstermektedir. Bu oranlar 1928’de 
yüzde 12, yüzde 42 ve yüzde 43 olarak şekillenirken; 
1929'da yüzde 14, yüzde 45 ve yüzde 40 olarak gerçek
leşmekteydi. Bu sonuçlar itibariyle KPD, üyelerinin ço
ğu işçilerden oluşan ama fabrikalar dışında örgütlenmiş 
bir parti halinde idi. Fabrika hücreleri İle mahalle hücre
lerinin bir karşılaştırması ise İkincilerin daha fazla üyeye 
sahip olduğunu göstermekteydi. Bu durumun yarattığı 
ilk önemli sonuçlardan biri KPD’nln genel grev çağnlan- 
nın fabrikalarda yankı bulamaması İdi.

Nazllerin kitleselleşmesi İle biriikte daha önceleri bu 
kalabalığı önemsemeyen KPD, bu hareketin orta sınıflar 
ve küçük burjuvazi arasındaki etkinliğini gördü. Bu te
spit KPD’nin faaliyet alanını ve anlayışını, hatta devrim 
sorunsalına bakışını değiştirdi. KPD’nin bu politikaları 
oy oranında ve üye sayısındaki bir artışı da beraberinde 
getirdi. Ancak bu artışın Nazilere karşı mücadelede 
önemli bir başan oluşturduğunu iddia etmek mümkün 
değildi. Çünkü 1930-1932 arasında Nazi Partlsi’nin de 
oy ve üye sayılannda hızlı bir artış gözleniyordu. KPD’de- 
kl bu artışın fabrika ve mahalle örgütlenmelerine yansı
ması ise o ana kadar olan eğilimden pek farklı değildi.
1930-1931 arasında fabrika hücrelerinde sağlanan yak
laşık yüzde 15 civarındaki artış mahalle hücrelerinde 
yüzde 72’ye vanyordu. Hücresi olmayan mahalle örgüt
lerindeki artış ise yüzde 75 civarında gerçekleşiyordu. 
Nazilere karşı ağıriıklı olarak mahallelerde örgütlenllme- 
sl eğilimi böylelikle güçlenerek sürmekteydi. Bir yanda 
üyeler artıyor, diğer yanda ise fabrikalardaki güçler aza
lıyor, mahallelerdeki güçler İse artıyordu.

1928-1932 arasında KPD’nin fabrikalarda çalışan üye
lerine göz atıldığında ciddi bir düşüş olduğu gözlenmek
tedir. 1928’de yüzde 63,3 olan bu oran, 1932’de yüzde 
11’e düşüyordu. 1931’de KPD üyelerinin yüzde 78’l, 
1932’de İse yüzde 85’i İşsizdi. Artık İşsizler partisi hali
ne gelmiş oian KPD'nin genel grev çağniannın fabrika
ların ve sendikalann İçinde kimler tarafından taşınacağı 
ise meçhuldü. İşte genel grev çağniannın etkisiz kalma
sının ardında yatan bir diğer neden de buydu.

İşte bir yanda Komintem  politikalanndaki yanlışlar, 
öte yanda bunlann KPD'ye olduğu gibi taşınmış olması, 
partinin faaliyeti ve üye yapısı sonuç olarak Naziler 
karşısında komünistlerin yenilgisinin maddi zeminini 
oluşturdu. İerin yenilgisinin maddi zeminini oluşturdu.



nasyonal sosyalist hareket ise, kendi hedefleri açısından oldukça umutsuz bir noktada 
görünüyordu. Ancak Kasım 1932-Ocak 1933 arasındaki ikibuçuk aylık dönemde burjuvazi 
siyasal güçler arasındaki yıpratıcı gerilimlerin denge noktasında, NSDAP iktidar için tek formül 
haline gelecekti.

Von Schleicher’in Çöküşü ve Hitler’in Başbakanhğı

Bu siyasal pazarlık dönemi, 19 Kasım’da Cumhurbaşkanı Hindenburg’un Hitler’den birkaç 
bakanlık karşılığında kurulacak yeni bir “başkanlık hûkümeti”ne destek istemesi ve 
Başbakanlıkta ısrar eden Hitler’in geri çevrilmesiyle başladı. Bu noktada von Papen,
Hindenburg’a ordunun devreye girerek “Başkanlık rejimi”ni doğrudan ihdas etmesi formülünü 
kabul ettirmeye çalışıyordu. Ancak biçimsel olarak mevcut rejimin sınırlan içinde, kitlesel bir 
meşruiyet temeline oturacak çözümler arayan von Schleicher, NSDAP’nin “sol” kanadıyla SPD 
ve sendikaları elde etmeyi amaçlayan stratejisiyle Hindenburg’u ikna etti. General Kurt von 
Schleicher, 2 Aralık’ta bizzat başbakan olarak bu misyon için yola çıktı. Schleicher, iktidarına 
kide desteği sağlamak için, önce NSDAP’nin “ikinci adamı” sayılan Gregor Strasser’le ilişki 
kurdu. Strasser, Schleicher’e en azından pasif destek vermekten yanaydı. Ancak, özellikle 
Thyssen’le olan yakın ilişkileri dolayısıyla ağır sanayiin nabzını tutan ve tercihlerini temsil 
eden Göring’in kesin karşı çıkmasıyla Hitler, Strasser’in tasarısını engelledi. RDI’deki Thyssen, 
Krupp, Kirdorf gibi büyük patronlar, von Schleicher’in eski sosyal politika’yı çağrıştıran 
popüUst politikalara yönelmesinden korktuklan için destek vermiyorlardı. Gregor Strasser, 8 
Aralık’ta partiden ve bütün görevlerinden istifa etti. Örgüt tabanında büyük etkinliğe sahip 
bulunan Strasser’in istifası, NSDAP yönetiminin gecici de olsa büyük bir şok yaşamasına 
neden oldu. Gregor Strasser Ocak 1933 başında Hindenburg’la görüşerek, DNVP önderi 
Hugenberg’in destekleyeceği yeni bir Schleicher hükümetine desteğini vaadedecek, ancak 
Hugenberg’in yeniden Hitler’le ortak hareket etmeye yönelmesi üzerine etkinliğini yitirecekti.

KPD’nm, 10 Temmuz 1932'de Berlin filarmoni 
orkestrası konser salonunda düzenlediği b r  Anti-faşist 
Eylem (Antifaschistische Aktion) Kongresi. Kürsüde, 
“ Yaşasın Kızıl Birleşik Cephe" yazılı bir pankart var.
Sol tarafta "SPD budur", sağ tarafta ise “ KPD 
budur" yazılı afişler asılmış: SPD’liler, Naziler bir 
işçiyi döverlerken, polis o tarafa geçmelerini 
engellediği için seyretmekle yetinen korkak bir 
kalabalık olarak resmedilmiş: KPD’y/ resmeden afişte 
ise, burjuvaziyi ve askerleri ürküten kararlı bir 
yürüyüş kolu var. KPD, anti-faşist eylem için birleşik 
cephe önerileri getirdiği dönemde bile, sosyal 
demokrasiyi bu kongre salonunun görünümünde 
yansıdığı gibi tanımlamıştı. Bu tutum, nasyonal 
sosyalizme karşı gerçek bir birleşik cephe eyleminin 
ivme kazanabilmesinin önünde engel oluşturdu.
KPD'nin faşizme karşı alternatif olarak sosyalizmi 
çıkartan propagandası da, anti-faşist ve sosyal 
demokrat kitleleri ikna edebilmesini oldukça 
güçleştiren bir hamlığa sahipti. Ernst Thaelmann’ın 10 
Temmuz’daki Anti-faşist Eylem Kongresi’nde 
söyledikleri, buna örnek gösterilebilir: “ Faşizmin 
olmadığı, faşist katillerin işçi mahallelerinin 
sokaklarında Almanya’da olduğu gibi serbestçe cinayet 
İşleyemeyecekleri bir ülke biliyoruz: Sovyetler Birliği. 
Orada bütün kapitalist ülkelerde olduğu gibi 
burjuvazinin diktatörlüğünün, demokrasinin ve faşizmin 
egemenliği yoktur. Orada, az sayıdaki kapitalist ve 
sömürücünün üzerinde, devasa emekçi kitlelerinin 
proleter diktatörlüğü hüküm sürmektedir.”



Sosyalist Hareket

s A’İar adam dövüyor.. SA, von Papen’in büyük 
hoşgörüsüyle, 1932 yazında özellikle “ Kızıl”
Prusya’da, KPD, SPD ve sendika üyelerine karşı 
müthiş bir terör uyguladılar. 17 Temmuz’da Berlin’in 
en büyük işçi mahallelerinden birini hedef alan ve 15 
ölüyle kapanan “Kanlı Altona hafta sonu”  saldırısı, 
Nazi terörünün doruğuydu. SPD hükümeti, “ önlem 
olarak” , Berlin'de gösteri yasağı koydu! “ Potempa 
vakası” , SA terörünün ve sadizminin bir başka uç 
noktası oldu. 9 Ağustos gecesi, beş SA7/, Silezya'nın 
Potempa kasabasında maden işçisi Konrad 
Pietrzuch’u annesinin gözleri önünde tekmeleyerek 
öldürdüler. Potempa vakası, burjuva kamuoyunda da 
SA terörüne karşı büyük bir tepkinin doğmasına yol 
açtı. Cumhurbaşkanı Hindenburg, cinayetin olduğu 
gün, “siyasal teröre karşı”  sert önlemler öngören bir 
kararname çıkarmıştı. Beş katil, bu kararnamenin iik 
uygulandığı kişiler olarak derhal ölüme mahkûm 
edildiler Ancak Hitler, “kendini tamamen bağlı 
hissettiğini”  açıkladığı SA’lı “yoidaş” iarmdan yana 
tavır koydu ve infazı engelledi. Nasyonal sosyalistlerin 
iktidan aldığı Ocak 1933 sonunda da beş SA’iı 
sorgusuz sualsiz serbest bırakıldılar.

Von Schleicher, burjuvazinin zirvelerini daha da tedirgin eden ikinci girişiminde, SPD ve 
sendika yönetimleriyle ilişki kurdu. Schleicher’in SPD’ye desteğini kazanmak için sunduğu 
vaadler, NSDAP’nin kapatılmasmı, tek sendikalı bir “çalışma hayatı”m, MecUs’in süresiz tatil 
edilmesini ve sosyal demokratlann hükümette yeralmalarmı içeriyordu. Özellikle sendikalann, 
“sosyal general”in Başbakanlığını genelde olumlu karşılamalanna rağmen, Schleicher’e daha 
önceki manevralanndan ötürü güvenmeyen SPD, bu yaklaşımı reddetti. Böylece von 
Schleiclıer’le birlikte onun Bonapartist rejim imkânı da tükenirken, “sosyal general”in 
girişimlerinde “bir tür bolşevizm” kokusu alan Kirdorf, Krupp ve Thyssen öncülüğündeki bir 
dizi ağır sanayi patronu, daha Kasım sonunda Hindenburg’a “Başbakanlığa en uygun Hitler 
olduğu” telkininde bulunmuşlardı. İkisinin ortak amacı olan Başkanlık rejiminde başrol için 
von Schleicher’le amansız rekabet içinde bulunan von Papen, 1933 başında Harzburg Milliyetçi 
Cephe ittifakının yenilenmesine öncülük etti. Böylece, burjuvaziden gelen “Hitler” telkinlerinin 
gerçekleştirilmesine aracılık ederek yeniden güç kazanma peşindeydi. Schleicher in 
başarısızlığından sonra “ülke adına” paniğe kapılan Hindenburg’u da ikna etmekte fazla güçlük 
çekmeyen von Papen, 4 Ocak 1933’de Köln’lü banker von Schröder’in evinde buluştuğu 
Hitler’le Cumhurbaşkanı (ve kendi) adına pazarlığa oturdu. Ocak boyunca Hugenberg, 
Cumhurbaşkanının oğlu Oskar von Hindenburg, müsteşan Meissner ve Papen’in dostu eski 
asker (ikinci dünya savaşı arifesinde Dışişleri Bakanı) von Ribbentrop; Hitler’le Hindenburg 
arasındaki köprüyü sağlamlaştırdılar. Bu arada, kulisleri kaynayan ve hiyerarşisinde çadaklar 
beliren ordunun üst kademesi, von Schleicher’in devre dışı kalmasından ve Genelkurmay 
Başkanı von Hammerstein’ın sözleriyle “Nazilerin hedeflerinin ölçüsüzlüğünden” tedirgindi.
Hatta, gelişmeler karşısında yalnızca seyirci olan SPD, ordunun nasyonal sosyalistlerin iktidara 
gelişini engelleyeceğini umuyordu! Ancak bu söylentiler ve “darbe” rivayetleri yalnızca 
Hindenburg’u pazarlığı hızlandırmaya yöneltti ve 30 Ocak 1933’de Hitler Başbakanlığa atandı. 
NSDAP, aynca Adalet (Frick) ve İçişleri (Göring) Bakanlığı gibi iki önemli iktidar mevkiini 
elde etmişti. Hider, kabinede çoğunluğa sahip bulunan DNVP önderi Hugenberg’in itirazına 
rağmen, hemen 1 Şubat günü Hindenburg’un parlamentoyu feshetmesini ve 5 Mart 1933 için 
erken seçim karan alınmasını sağladı; 4 Mart’ta basın ve düşünce özgüriüğünü kısıdayan, 6 
Mart’ta Prusya’nın yönetimini doğrudan merkezî hükümete bağlayan kararnameler çıkardı.

Faşizmin Mutlak İktidarına Giden Yol

KPD, Hitler Başbakan olduğu gün, SPD yönetimine ortak genel grev çağnsında bulundu.
Ancak SPD yayın organı Vorwaerts “legal zeminden ayrılmayalım!” manşetini atarak, sendikalar 
ise “gösteri değil, örgütlenme!” şiarını benimseyerek gene kurtuluşu Mart’taki seçime 
bağladıklannı ortaya koydular. Troçki’nin 5 Şubat’taki yazısında ifade ettiği gibi, “proletar>'a 
savunma durumunda değil, yanm panik içinde kaçışa dönüşebilecek bir geri çekilme 
durumunda”ydı. Çözümün ancak “salt bildirilerle ilan edilmeyip, kongreler vs. canlı bir 
hareketlihkle ortaya konulan aktif bir savunma cephesi” olduğunu savunan Troçki, herşeyin 
bitmiş olmadığı kanısındaydı. Ona göre Hugenberg-Hitler hükümetinde; küçük burjuvaziyle 
büyük burjuvazi ve Junkerlerle büyük sermaye arasındaki çelişkiler hâlâ hüküm sürmekteydi 
ve Hitler’in gerçek, kesin iktidarını kurabilmesi için “bir iç savaş gösterisi başlatması 
gerekmekteydi (sahici iç savaştan kendisi de korkuyordu).”

Hitler gerçekten de derhal bir “iç savaş gösterisi”ne, daha doğrusu bir “iç savaş tehlikesi” 
gösterisine girişti. KPD’ye gösteri yasağı kondu; partinin genel merkezi olan “Kari Liebknecht 
Evi” işgal edildi; 17 Şubat’ta Prusya İçişleri Bakanı Göring, polise “komünisüere karşı silah 
kullanmaktan kaçınmama” emri verdi. SA, SS ve Çelik Miğfer “yardımcı polis teşkilatı” ilan 
edilerek silahlandınidı. Bütün bunlar, “komünist ayaklanma” bahanesiyle son darbeyi vurmak 
üzere KPD’yi tepki göstermeye tahrik etmek içindi. Seçimler yaklaşırken, KPD, SPD’ye  “ortak 
anti-faşist eylem” çağnlannda bulunmaktan başka bir şey yapmayınca, Göring bu bahaneyi 
bizzat örgütledi. Sonradan düzmece olduğu açıkça ortaya çıkan ünlü parlamento binası 
yangınının (Reichtagsbrand) olduğu 27-28  Şubat gecesinin ertesi günü, (Temel Haklann Askıya 
Alınmasına Dair Yasa” çıkarılarak, tutuklama ve terör dalgası başladı. Ülke çapında, en az 10 
bini KPD mensubu olmak üzere 100.000 insan tutuklandı; ayrıca her SA takımı kendi 
bölgesini “temizledi”.

“Son Seçim”

Troçki’nin yazdığı gibi, Hider Ocak 1933’de Başbakanlığa geldiğinde, egemen sınıflar arasındaki 
bir dizi anlaşmazlığın üzerinde oturuyordu ve “gerçek ve kesin” iktidara sahip değildi.
Nitekim Hitler’le ilişkilerini “Nazileri ehlileştirme” mantığıyla yürüten von Papen, 30 Ocak 
günü yakın dostlarına “onu kendimize bağladık” demişti. Ancak elindeki imkânlan çok iyi 
değerlendiren ve işçi hareketini “iç savaş”a meydan vermeksizin terörize etmeyi başaran 
NSDAP ve Hitler, egemen sınıflarda kalıcı bir çözüm olabileceği kanaatini uyandırmayı başardı. 
DNVP’li Savunma Bakanı eski subay von Blomberg’in nasyonal sosyalistlerin hararetle 
benimsediği “yeniden silahlanma” programım sunarak orduyu tatmin etmesi de işlerini 
kolaylaştırdı. Böylece-, 5 Mart seçimlerinde kesinlikle büyük bir çoğunluk elde etmemelerine 
rağmen, nasyonal sosyalisüerin iktidarı kesin olarak ele geçirmeleri (Machtergreifung) mümkün 
olabildi. Göring, 25 Şubat’taki bir toplantıda büyük sanayicilere şu sözleri söylerken, malî 
yardımın yanısıra 5 Mart’tan sonra kurulacak faşist diktatörlük için de destek istiyordu: “5 
Mart’taki seçimin bundan sonraki on yıl için, hatta büyük bir ihtimalle yüz yıl için son



seçim olacağını bilmek, sanayiinin istenen fedakârlığı yapmasını daha da kolaylaştıracaktır.” Bu 
“son seçim”de NSDAP oyların yüzde 44’ünû alırken, müttefikleri DNVP yüzde 8’de kaldı. SPD 
yüzde 18.3 ve bütün ağır baskılara rağmen KPD yüzde 12.3 oranında oy aldı. Hitler’e karşı 
olan Katolik M erkez Partisi ile müttefiki Bayrische Volkspartei-BVP  (Bavyera Halk Partisi) de 
toplam yüzde 15 civarında oy topladılar. Ne var ki NSDAP “büyük seçim zaferi” olarak ilan 
ettiği bu sonuçlara dayanarak, görünürde meşru ve “yasal” adımlarla birkaç ay içinde 
iktidannı mudaklaştırdı. Nasyonal sosyalistlerin birinci pani olmadıklan eyalet hükümetleri 
görevden alındı, yerlerine valiler atandı. Bu uygulamayı kabule yanaşmayan tek eyalet, 
nasyonal sosyahst hareketin beşiği Bavyera’nm muhafazakâr (Katolik) hükümeti oldu; ancak 
Naziler Bavyera hükümetini de SA gücüyle alaşağı ettiler. 23 Mart’ta, Nazizmin mutlak 
iktidannı tescil eden Ermaechtigungsgesetz (Yetki Yasası) parlamentoya sunuldu. “Ülkenin ve 
Halkm Sıkmtılannm Ortadan Kaldınimasına Dair Kanun” adını taşıyan bu yasa, Reichstag’m 
kanun çıkarma yetkisini hükümete devrederek, Reichstag yangınının ertesi' günü temel haklar 
askıya alınarak ilan edilen “olağanüstü hal”i ebedileştiriyordu. Almanya’da Nazi iktidan 
boyunca “demokratik” Weimar Anayasası kağıt üzerinde geçerliliğini korurken, iktidar 
“yetkisini” 1937, 1941 ve 1943’de uzatılan bu yasadan almıştır. Siyah-san-kırmızı renkli 
Alman bayrağının yerini sessiz sedasız siyah-beyaz-kırmızı renkli eski imparatorluk bayrağının 
alması gibi, açıkça rejimin niteliğinin değişmekte olduğunu haber veren bütün “hükümet 
kararları” gibi, bu Yetki Yasası da, burjuvazinin ve daha ziyade orduyla bürokrasinin 
“meşruiyet” kaygısını tatmin etmeye yetti. Son umudunu, egemen sınıflar nezdinde bunca 
araçsal ve biçimsel bir şekilde algılanan “meşruiyet”e bağlayan SPD ise, varlığını korumasına 
izin verilmesi umuduyla Sosyalist II. E ntem asyonal’d en  bile çıkmıştı. Fiilen illegale geçmiş olan 
KPD’nin 81 milletvekilinin katılmadığı ve zaten yok sayıldığı 23 Mart oturumunda SPD 
milletvekilleri, Yetki Yasası’na red oyu veren tek parti grubu oldular. SPD, bu son ve temsili 
direnişinin üzerinden çok geçmeden, 17 Mayıs’ta Hitler’in dış politikaya ilişkin bir karar 
önergesine “kabul” oyu vererek, “meşru zeminde” varlığını sürdürmeyi umdu. Ancak bu çaba 
da, 22 Haziran’da SPD’nin kapatılmasını engelleyemedi. 7 Temmuz’da gene uydurma bir 
“yasa”yla “Devlet Yönetiminin Güvenceye Kavuşturulması” gerekçesiyle, Meclis’teki sosyal 
demokrat miilervekillikleri iptal edildi. 4.5 milyon üyeye sahip sosyal demokrat sendikalar da, 
faaliyederine izin verilmesi umuduyla Nazi hükümetine işbirliği çağrıları yaptılar; Hitler’in 
Weimar cumhuriyetinde bile bayram olarak kabul edilmeyen 1 Mayıs’ı “Milli Emek Günü” 
ilan etmesini selâmladılar. NSDAP’ye  büyük destek gösterisi biçiminde örgürienen 1 Mayıs’ın 
ertesi günü, SA ve SS takımları sendika binalannı bastılar. Aynı gün, İktisat Bakam Robert 
Ley, Deutsche Arheitsfront-DAF\ın (Alman Emek Cephesi) kurulduğunu açıkladı. Sendikalar 
feshedilmiş, üyeleri işverenlerle birlikte DAF’a kaydedilmişti. 20 Ocak 1934’de partiye 
bağlanacak olan DAF’m  “zoraki gönüllü” üyesi olan işçiler de (DAF terminolojisinde “emek 
askerleri”) böylece patronlanyla birlikte NSDAP üyesi olacaklardı.

Sendikalarla birhkte işçi sınıhnm iki partisi yokedildikten sonra, diğer partilerin de sonu 
geldi. 14 Temmuz 1933’de çıkarılan bir yasayla, NSDAP “Almanya’nın tek partisi” ilan edildi.

Hitler, 8 Temmuz’da “parti artık devlet oldu” dedi. Gerçekten, nasyonal sosyahzm 1933 yaz 
sonunda mevcut devlet aygıtına tamamen hakim olmuş; hızlı gelişen bu süreç içerisinde 
meşru bir görünüm yaratmaya yönehk yasalar çıkararak, bu aygıtı kendi siyasal-ideolojik 
programı çerçevesinde yeniden biçimlendirmeye de başlamıştı. 7 Nisan 1933’de çıkan ve “an 
kökenli olmayanlar”la “geçmiş siyasal faaliyetleri nedeniyle, daima milli devlete hizmet 
edeceklerine dair güven vermeyen”lerin devlette çahşamayacaklannı hükme bağlayan Memur 
Kanunu; NSDAP kadrolannın hızla devlete yerleşmesini kitabına uydurmuş bulunuyordu.
Burada izlenen yöntem, genellikle, devletle partinin tamamen içiçe geçirilmeyip aynı yetki 
alanında farklı mercilerin yaratılması oldu. Örneğin, özerklikleri kaldınimış olan eyaletlerin 
herbirisinin üç “Führer”i vardı: Başbakan, Reich valisi ve NSDAP’nin Gauleiter’i (“yeni 
Almanya”yı eskisi gibi emperyal bir güç olarak 111. Reich -01. İmparatorluk- tasarlayan 
nasyonal sosyalizm; Büyük Roma İmparatorluğu’nun Almanya’daki idari örgütlenme birimlerinin 
ismi olan Gau’yu kullanmaktaydı; Gauleiter-Gau yöneticisi). Bu yöntem hem bürokrasinin 
göreli özerklik talebinin en azından makam-mevki düzeyinde tatmin edilmesini sağladı; hem 
de başta Hider olmak üzere bütün Nazi Führer’lerine, devlet aygıtını farklı merciler arasındaki 
rekabet sayesinde rahatça denedeme ve bunian birbirine karşı kullanma hrsatı verdi.

“İkinci Devrimci’lerin  Tasfiyesi ve Ordunun Rejime Uydurulması

1934’e girerken, nasyonal sosyalizmin iktidannın mutlakhğı sınırlayan tek bir engel kalmıştı: 
Ordu ve tabii onu temsil eden Cumhurbaşkanı Hindenburg. Bu güç odaklannı tedirgin eden, 
onlarla birlikte aynca burjuvazinin NSDAP’y e  verdiği desteği geri çekmesine yolaçabilecek olan 
etken nasyonal sosyalist harekette 19 3 3 /1 9 3 4  döneminde çok popüler olan “İkinci Devrim” 
sloganıydı. Artık “köşesine çekilmiş” sayılan Gregor Strasser’e bağh, onun etkisi altındaki 
unsurlar ve SA’lar tarafından temsil edilen ve özellikle proleterleşme eşiğindeki (veya işsiz) 
orta sınıf kidelerinde yankısını bulan bu slogan; nasyonal sosyahst hareketin tabanındaki, 
henüz boşalmamış anti-kapitalist öfkeye dayanıyordu. “İkinci Devrim”i (Zweite Revolution) 
isteyenler, “Marksizmin tasfiye edilmesi” ve devletin ele geçirilmesiyle devrimin ilk aşamasının 
tamamlandığını; şimdi NSDAP programının küçük mülkiyeti ve “emeği” korumaya yönelik 
vaadlerinin gerçekleştirilmesi için, burjuvazinin gücünü kırma atıhmının başlaması gerektiğini 
savunuyorlardı.

Alfred Hugenberg ve onun başkanlığındaki DNVP 
(Alman Milliyetçi Hall< Partisi), nasyonal sosyalizmin 
burjuva siyasal kampındaki ilk müttefikleri idi ve 
Nazilerin egemen sınıflar nezdindeki takdimine büyük 
katkıda bulunmuşlardı. Hugenberg, Ocak 1933 
sonunda Hitler’in Başbakanlığında kurulan hükümette 
bakanlıkların çoğunu elde ettiği için, partisini iktidarın 
gerçek sahibi olarak görüyordu. Ancak Hitler, 5 Mart 
1933 seçimlerinden sonra iktidara tek başına hakim 
oldu; Hugenberg'i ve onun Blomberg gibi önemli 
adamlarını kendisine bağlanmak zorunda bıraktı.
DNVP, 27 Haziran’da kendisini feshederek NSDAP’ye 
katıldı. Liberal DDP (Alman Demokratii^ Partisi) aynı 
tarihte; Stresemann’m başbakanlığında ülkenin anahtar 
partisi olan DVP (Alman Halk Partisi) 4 Temmuz’da 
kendilerini feshettiler. Ayakta kalmakta en fazla 
direnen parti, katolik Merkez Partisi (Zentrum) oldu. 
Merkez Partisi de, dint okulların varlığını koruyacağı 
gibi birtakım tavizler karşılığında kendisini feshetmeyi 
kabul etti ve 5 Temmuz'da tabelasını indirdi. Böylece 
fiilen tek parti haline gelen ve bu durumu yasal 
statüye de kavuşturan NSDAP, iktidan ele geçiriş 
(Machtergreifung) sürecini 12 Kasım 1933'de yaptığı 
halkoylamasıyla tamamladı. "Almanya'nın Milletler 
Cemiyeti’nden çıkmasını onaylıyor musunuz?" 
sorusuyla birlikte alternatifsiz milletvekili aday listesini 
de oya sunan bu seçimde, mührün basılacağı "evet" 
hanesi, "hayır" hanesinin üç-dört katı büyüklükteydi. 
Yüzde 87.8 "evef'le sonuçlanan halkoylaması, Nazi 
rejiminin meşruiyet görünümünü pekiştirmek için 
1938'e dek dört kez başvuracağı bir yol olacaktı. 
Parlamento (Reichstag), zaten artık, Nazi hukukçusu 
Ernst Rudolf Huber'in dediği gibi, "halkla hükümet 
arasındaki uyumun ifadesini bulduğu bir kurum"a 
indirgenmişti. Tek liste halinde Führer'in iradesiyle 
belirlenen milletvekillerinin tek işlevi, Hitler'in önemli 
söylevleri için dekor ve tezahürat unsuru oluşturmaktı. 
Reichstag, Führer'in "millete" veya "dünyaya" önemli 
bir mesaj vermeyi kararlaştırdığı zaman toplantıya 
çağrılıyor, milletvekilleri onu Nazi selamıyla ayakta 
karşılıyor ve konuşmasını çılgınca alkışlıyorlardı. Zaten 
yasa yapma yetkisi elinden alınmış olan parlamento, 
"süresiz tatilde"ydi.



V C

Sosyalist Hareket

Hiller, nasyonal sosyalist hukuk anlayışını şöyle ifade 
etmişti' "Führer, ülkedeki bütün güçleri kendisinde 

toplar; devletin tüm kamusal otoritesi, Führer'in 
otoritesinden türer. (...) Führer'in otoritesi herhangi bir 
denetime, güvenceye tâbî değildir, herhangi bir özerk 

alan veya kişisel hakla kısıtlanamaz, mutlak ve 
sınırsızdır." Nasyonal sosyalist hukuk rejiminin 

yalnızca iki temel ilkesi vardır: “ Hukuk, halka yararlı 
olandır" “ Hukuk, Führer'in iradesiyle birdir." Hitler, 

t>öylece, şahsi görüşünü “her Alman, hukukçu 
olmanın büyük bir ayıp olduğunu kavrayana dek rahat 

etmeyeceğim" şeklinde açıklayarak hukuk sistemini 
tamamen emri altına almış oluyordu. Weimar 

Cumhuriyeti döneminde burjuva demokrasisi ideologu 
iken, 1933'den sonra nasyonal sosyalizmin doktrinini 
şekillendiren hukukçular arasına katılan Cari Schmitt, 
bu emir-komuta ilişkisinin keyfiliğe yolaçmayacağının 

teminatını gene Führer'e bağlayarak açıklıyordu: 
“Führer'le maiyeti ve takipçileri arasındaki sürekli 

temas ve karşılıklı sadakat, ırksal bir zemine oturur. 
Führer’in iktidarının keyfiliğe ve Uranlığa dönüşmesinin 

güvencesi, onunla halk arasındaki ırk birliğidir. 
Dolayısıyla, Alman milletinin siyasal yönetiminin temel 
kavramlan, mutlak ırksal birlik esasına dayandırılmak 
zorundadır.”  Hepsi NS-Rechtswahrerbund (Nasyonal 
Sosyalist Hukukçular Birliği) korporasyonunun üyesi 

olan yargıçlar, savcılar ve avukatlar nezdinde, 
Göring’in ifadesiyle “ ister yasa olsun, ister kararname, 

tüzük, sözlü emir, vs., Führer’in her iradesi yasa 
değerinde’’ydi. Fotoğrafta, duruşmayı Nazi selamıyla 

açarken görülen Volksgerichtshof (Milli Mahkeme) 
yargıçlan gibi bütün adliye mensuplan, böylece infaz 

memurlarına dönüştürüldüler.

Bütün fraksiyonlarıyla burjuvazi ve “İkinci Devrim” sloganında “düzensiz, 
başıbozuk” SA terörünün süreklileşmesi tehlikesini gören ordu; bu eğilimler karşısında 
tedirgindi. Egemen sınıfların Nazileri bırakarak otoriter Başkanlık rejimi formüllerine rücu 
etmeleri formülü, bu durumda gündemdeki yerini korumaktaydı; hele von Papen, Hugenberg 
gibi, Nazilerin iktidannm kalıcılaşmasından hoşnutsuz olan, monarşist veya Bonapartist 
çözümler için kuhs yapan kurt politikacılar ortalıkta oldukça... Bunun bilincinde olan NSDAP 
kurmaylarım temsilen Goebbels, daha 17 Temmuz 1933’de “nasyonal sosyalist devrimin 
bittiğini” vurgulayarak “bir ‘ikinci de’vrim’den söz eden gizli bolşevik unsurlara karşı” tabanı 
uyarma gereği duymuştu.

Ancak anti-tekel, loncacı düşlerinin gerçekleşmesi için adım atılmadığını gören (bakınız: 
Nasyonal Sosyalizmin Ekonomisi bölümü) kitleler ve özellikle SA tabanındaki hoşnutsuzluk 
durulmadı. Daha 1933 bahannda SA Führer’i Ernst Röhm, adamlarına “bu toplumsal sorunlara 
seyirci kalınamayacağım” belirten bir konuşma yapmıştı. Partinin gençlik örgütü HJ 
(Hitlerjugend-Hitler Gençliği) Führer’lerinden Staebel ve Zaehringen “düşman sağda!” 
kampanyasıyla “İkinci Devrim”ciliği körüklediler. Mayıs 1934 başında, üstelik Doğu Prusya 
Gauleiter makamında bulunan Erich Koch “devrimin daha bitmediği” tehdidini savurdu. Röhm,
18 Nisan 1934’de “devrim, SA’da somutlaşan yeni yaşam tarzı tüm devlet ve topluma hakim 
oluncaya dek sürmeli ” diyerek yeniden çıkış yaptı. Bu arada Milliyetçi Cephe’nin ortaklanndan 
Çelik Miğfer örgütünün de SA içinde eritilmesini sağlayan Röhm; “İkinci Devrim” sürecinin bir 
parçası olarak, SA’mn ordu üzerinde denetim sahibi kılınması ve giderek milis örgütlenmesiyle 
onun yerini alması gerektiğini de savunuyordu. Röhm herhangi biri değildi; örgütte büyük 
gücü vardı; eski bir subay olduğu ve von Schleicher’le iyi ilişkide olduğu için ordu içinde 
kendisine destek cuntalar oluşturma potansiyeline sahipti; tüm Nazi Führer’leri içinde Hitler’e 
“sen” diye hitap etme ayrıcalığına sahip tek kişiydi. Onun başını çektiği bir “İkinci Devrim” 
söylentisinin söylenti olmaktan çıkmasından korkan egemen sınıflar, derhal ağırlıklarım 
koydular. Ordunun telkiniyle Hitler’i makamına çağıran Hindenburg, ondan SA’ya karşı önlem 
almasını istedi. Hitler 7 Haziran 1934’te, “SA’nın ve Führer’leri Röhm’ün Haziran boyunca 
izinli olduğunu” açıkladı; bu süre içinde SA’lar üniforma giyemeyeceklerdi. Röhm’ün veda 
mesajı, “tatil”in gerilimli geçeceğine işaret etmekteydi: “SA’mn bu tatilden geri dönmeyeceği 
umudunu besleyen SA düşmanları varsa, (...) icap ettiği zaman ve icap ettiği tarzda 
cevaplarını alacaklardır. SA Almanya’nın kaderi demektir ve öyle de kalacaktır!”

Ancak egemen sınıfların bütün fraksiyonları, bu mecburî SA tatili süresince, “İkinci Devrim” 
şiarının tamamen yok olmasında ısrarlı olduklarını açıkça ortaya koyarak; Röhm’le birlikte 
kitle desteğini yitirmekten korktuğu için bir ara bocalayan Hitler’i tavır almaya zorladılar. Von 
Papen, 17 Haziran’da sert bir söylev vererek bu ültimatom kampanyasını açtı: “Hiçbir halk, 
tarih önünde ayakta kalmak istiyorsa, ebediyen aşağıdan gelen bir tepkiyle yaşayamaz. 
Hareketin son bulacağı bir nokta olmalı, (...) tartışılmayan bir devlet otoritesi oluşmalıdır.” 
Hindenburg’la sıkı istişare içinde olan von Papen, Roma büyükelçisi von Hassel aracılığıyla



Mussolini'\e de mesaj ileterek, Duce'nin "İkinci Devrim” gibi sloganların fazla uzun ömürlü 
olmaması gerektiğini kendi deneyimlerinden kalkarak Hitler’e telkin etmesini sağladı. 28 
Haziran'da Hitler'e bir Ren gezisinde “refakat eden” demir-çelik imparatoru Krupp, onu “partisi 
içinde artan bolşevik propaganda”ya karşı uyardı. Ağır sanayi sermayesiyle, özellikle Fritz 
Thyssen'le çok yakın ilişki içinde bulunan Göring de burjuvazinin tedirginliğini sürekli 
\ansumakta\di. Birahane Darbesi girişimi sırasında kendisini korkaklıkla suçlamış olan 
Röhm'ün sert asker kişiliğinden ürken ve benimsediği "bolşevik” demagojisine tepki duyan 
Göring ve S.A'vı kendi örgütü içinde eritme hesaplan yapan SS Führer’i Heinrich Himmler, 
Hitler'i S.A'lann bir darbe planladığına inandırarak onu "kesin çözüm”e ikna ettiler.

Röhm ise, bütün SA şeflerini Münih yakınlarındaki 'Wiessee dinlenme tesislerinde toplamış, 
onu 'İkinci Devrim" saflarına kazanma umuduyla Hitler’i özel bir toplantıya davet etmişti. 
Hitler. W'iessee'vi toplantıdan bir gece önce (30 Haziran) özel SS ve SA timleriyle bastı.
Röhm ve bütün S.A şefleri öldürüldü 30 Haziran gecesi, Himmler ve Göring’in örgüriediği 
ınfa; timleri .■'ılmanya'nın birçok şehrinde işgördüler. "Sol" nasyonal sosyalizmin birçok önemli 
ismiyle birlikte, bu akımın beyni Gregor Strasser de öldürülenler arasındaydı. Röhm’ün 
orduyla bağlantısını sağlayan General Kurt von Schleicher ve onun yakını General von 
Bredow da öldürüldüler. Bu vesileyle, Goebbels’le Röhm’ün birçok kez önemli konuşmalar 
yapnkları birahanenin bütün personeli ile komünistlere yönelik Reichstag yangını 
provokasyonunda yeralan üç SA'h "çok şey bildikleri” için; birçok kişi de Hitler’in kendilerine 
eskiden kalma kişisel kini nedeniyle vurduruldular. Kanlı 30 Haziran gecesinde, Katholische 

■Akliım (Katohk Eylem) grubunun önderi Erich Klausner gibi birçok sağcı-muhafazakâr 
politikacı da. monarşist ve Bonapartist kliklerin gücünü zayıflatma kaygısıyla “temizlendi”. Evi 
basıldığı sırada dışarda bulunması sayesinde kurtulan von Papen. Viyana’ya büyükelçi atanarak 
etkisizleştirildi. Resmî açıklamalara göre 77, ama aslında (Nürnberg mahkemelerine göre) 1.000 
civannda insanın öldürüldüğü 30 Haziran katliamı, 3 Temmuz’da çıkarılan bir özel yasayla 
"meşrulaştırıldı". Hitler, 13 Temmuz'da, artık tek işlevi onun söylevlerini alkışlamak olan 
Reichstag'da yaptığı konuşmada, 30 Haziran'da öldürülenlerin vatan haini olduklannı duyurdu: 
"Bunlar, devrime devrim olarak tapan ve onu sürekli kılmak isteyenlerdi; her türlü otoriteye 
kesinlikle karşı, iflah olmaz insanlar.. Milliyetçi bolşevikler.” Hindenburg da Hider’e bir mesaj 
göndererek, "halkı büyük bir tehlikeden kurtardığı için” onu kutlamıştı. Hitler ve NSDAP. 30 
Haziran’daki “kararlı” tutumlarıyla, egemen sınıflara, ülkede kargaşaya meydan vermeyeceklerini, 
anti-kapitalist demagojiye kesin olarak son vermeye kararlı olduklannı kanıdamışlardı.

"İkinci Devrim”ci umutların söndürülmesi, 30 Haziraıj’dan sonra da devam etti. Geniş çaplı 
bir tasfiyeye tabî tutulan SA, SS’e bağlandı ve SA Führer’inin kabine üyesi sayılması 
uygulamasına son verildi. Orta smıfçı düşlere yatkınlığı nedeniyle büyük sermayenin güvenini 
kazanamamış olan Schmitt’in yerine, İktisat Bakanhğı’na, 1930-33 döneminde Hitler’le burjuvazi 
arasındaki köprüyü kuran baş aktörlerden biri olan Hjalmar Schacht getirildi. Schacht, 1938’de 
yerini, 1930-33 dönemindeki rol arkadaşlanndan Funk’a bırakana dek, ekonomiyi tekelci 
burjuvazinin bakış açısıyla kurumlaştırma misyonunu yürüttü. Bu arada, nasyonal sosyalizmin 
finans-kapital karşıtı ekonomi teorisyeni Gottfried Feder etkisizleştirildi; korporatist “işçi 
Führer’i” Dr. Ley ile küçük çiftçiliği yücelten tezlerin sahibi Walter Darre, çıkarttıkları 
“milliyetçi bolşevik” dergiler yasaklanarak dizginlendiler. 1934 Kasım’ında Berlin'de çoğu eski 
SA’lardan oluşan bir “Alte Kaempfer” (Eski Savaşçılar) kalabalığı tarahndan yapılan ve anti- 
kapitalist, anti-komprador tepkilerin ortaya konulduğu toplantı, “İkinci Devrim”cilerin son ve 
umutsuz çıkışı oldu.

2 Ağustos 1934’te Hitler, devlet aygıtı ve ordu üzerindeki iktidarını sağlamlaştırma yönünde 
önemli bir adım atma hrsatına kavuştu: İhtiyar Feldmareşal von Hindenburg “nihayet” ölüm 
döşeğindeydi. Von Hindenburg son nefesini vermeden, “resmen” hâlâ bakan görünen von 
Papen’in imzası da taklit edilerek hazırlanan Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık makamlarını 
birleştiren bir yasa alelacele ilan edildi. Aynı gün Hindenburg’un ölümüyle, bu yeni statü 
uyannca, her iki yetki Hitler’de toplanmış oluyordu. Derhal “her türlü otoritenin halktan 
kaynaklanması gerektiği” demecini veren Hitler, 19 Ağustos’ta NSDAP Reichstag aday listesiyle 
birlikte bu yeni yasayı halkoylamasına götürdü. “Evet” oylarının oranı, 1933’e göre yüzde 3.2 
daha düşüktü: Yüzde 84.6. Berlin’in Wilmersdorf (yüzde 68.8), Charlottenburg (yüzde 69.6) 
gibi köklü işçi mahallelerinde “hayır”lar önemli bir muhalefet potansiyeline işaret ediyordu. 
Hükümet, bundan sonraki halkoylamalarının sonuçlannın hep yüzde 99 küsur olarak 
duyurulmasını sağlayacaktı.

Hitler, hemen, devlet ve rejimdeki dönüşümlerin denetlenmesinde hep Hindenburg’u mutemet 
saymış olan orduyu rahatlatacak açıklamalar yapmaya başladı: “Ordunun mevcudiyetini ve 
dokunulmazlığını sonuna dek savunacağıma, ordunun milletin tek silahlı gücü olma niteliğini 
pekiştireceğime söz veriyorum” (21 Ağustos 1934). İki generalin de (Schleicher ve Bredow) 
öldürülmüş olmasına rağmen 30 Haziran tasfiyesiyle epey rahatlamış bulunan ordunun, kendi 
işleyişine müdahale edilmediği sûrece nasyonal sosyalist rejimle bir ahp vereceği yoktu.
Sonraki yıllarda, militarist ve emperyalist programıyla, kendisine özellikle yükselen yeni 
general kuşağı içinde destek bulan (Keitel, von^ Brauchitsch, Jodl.) nasyonal sosyalizm, 1938’de 
Savunma Bakanı von Blomberg ile Genelkurmay Başkanı Fritsch’i tasfiye etti; sonrasında 4 
Şubat 1938’de Hirier’in ordu yönetimini bizzat üsdenmesiyle birlikte denetimi dışındaki son 
güç odağını da elde etmiş oldu.

O l  D

PİECK, WILHELM  
(1 8 7Ö -19 Ö O )

KPD (Alman Komünist Partisi) ve Komintem yönetici
lerinden, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin ilk Dev
let Başkanı Wilhelm Pieck, 3 Ocak 1876'da Guben’de 
doğdu. Genç yaşta Marangoz olarak çalışmaya başladı. 
1894'de sendikaya, 1895’de SPD’ye (Alman Sosyal De
mokrat Partisi) katıldı. Aynı yıl Bretnen Şehir Meclisi ne 
seçildi. 1906’da açılan SPD Parti Ökuiu’nda, Rosa Lu- 
xemburg’un parlak öğrencilerinden biri olarak sivrildi. 
Aynı yıl, SPD'de yönetici görevler almaya başladı. I. 
Dünya Savaşı öncesinde parti eğitim komitesinin sekre
terliğini yürüttü.

I. Dünya savaşı sırasında emperyalist savaş aleyhtan 
kampanyalara katıldığı için 191S’de tutuklanan Pieck, 
serbest bırakılır bırakılmaz silah altına alındı. 11 Kasım 
1918’de, başından itibaren yeraldığı Spartaküs Birliği'- 
nin (Enternasyonal Grubu) merkez yönetimine seçildi. 
Sorumluluk alanı, başkent Berlin’deki siyasal örgütlen
meyi yönetmekti. 30 Aralık 1918'deki KPD kuruluş kong
resinde divan başkanı olan Pieck, partinin merkez yöne
timinde de yeraldı. 1919 başındaki Berlin ayaklanmasın
da oluşturulan Devrimci Konsey’de yeraldı ve Kari Li- 
ebknecht’le beraber devrimci saldırıya dayalı politikayı 
destekledi.

Pieck, 1918/1919 devriminin yenilgisinden sonra, par
tide Walter UIbricht, Arthur Ewert ve Hans Pfeiffer’ie 
birlikte, Komintern’e sadık kalan “ parti memurları ” ara
sında yeraldı. 1924’de, Rote Hilfe (Kızıl Yardım) örgütü
nün yöneticiliğini üstlendi. Aynı yıl, fCPD’nin parlamen
todaki çalışmalannı yönlendirmekle görevlendirildi. 1921-
1928 döneminde Prusya lUeciisi’nde, 1928-1933’de Re- 
ichstag’da milletvekili olan Pieck, daima Thaelmann'ia 
ortak hareket etti.

Wilhelm Pieck, 1928'deki VI. Kongrede Komintem 
Yürütme Kurulu’na seçildi. 1931’de Komintem Yürütme 
Kurulu Siyasal Sekreteryası ve Prezidyumu’nda yeraldı. 
Bu dönemde, Komintern'in Balkan ülkelerine yönelik 
politikasını yürüten sekreteri idi.

1933’de nasyonal sosyalizmin iktidara gelmesinden 
sonra Paris’e gitti. Komintern’in “ faşizme karşı birleşik 
cephe''nin benimsendiği 1935’deki VII. Kongresi’nden 
hemen sonra Moskova'da yapılan KPD “ Brüksel Kong- 
resi"nde parti başkanlığına getirildi. 1938'de Moskova’
ya giden Pieck, 1945'de KPD kadroianyla beraber Al
manya'nın Sovyet işgalindeki doğu kesimine dönüş yaptı. 
1946'da, bu kesimde SPD ile KPD'nin birleşmesiyle olu
şan SED'nin Sozialistische Elnlgkeltspartei Deutschlands 
(Alman Sosyalist Birlik Partisi) başkanı oldu. Partide 
Ulbricht’in gücünün artmasıyla ikinci planda kalmış olan 
Pieck, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin kurutuşun
da ve yönetiminde “ onursal" denebilecek bir konumda 
yeraldı; bu yeni cumhuriyetin kurulduğu 1949'dan, 7 
Eylül 1960’da ölümüne kadar Devlet Başkanı olarak kaldı.



Sosyalist Hareket

Nazi Almanya’sında SA’lılann kitlesel katılımıyla, Nazi 
selâmlanyla siyasal gösteriye dönüştürülen bir 

evlenme töreni. Nasyonal sosyalist ideoloji, evliliği ve 
kadını, tamamen doğurganlığa yönelik misyonlarıyla 
önemsiyordu. Nikahlanan her çifte otomatik olarak 

1000 fAark’hk oldukça yüksek bir evlilik kredisi 
veriliyor: doğan her çocuk için bu kredinin 250 Mark’ı 

bağışlanıyordu - böylece dört çocuk yapan bir aile, 
1000 l^ark’lık krediyi bedavaya getirmiş oluyordu. 

Devletin her evli çifte sunduğu bir başka armağan 
da, Hitler’in Mein Kampf'/n/n (Kavgam) bir nüshasıydı. 

Doğurganlığın artırılmasına yöneiik propaganda ve 
teşvikler, evlenme aşamasından sonra kadınlara 

yönelik olarak sürüyordu. “Führer’imizin annesinin 
doğumgünü”  olarak her yıl kutlanan 12 Ağustos’ta, 

çok çocuklu annelere törenle "Alman Anasının Şeref 
Haç’ı”  veriliyordu. Hitler, 1942’deki bir konuşmasında 

"emek savaşı’’ veren işçiler ve "üretim savaşı”  veren 
köylüler gibi, annelere de bir savaşçılık misyonu 

atfedecekti: "Kadının da savaş alanında yeri vardır: 
MİHet için dünyaya getireceği her çocukla, o da milit 

mücadeleye katılmış olacaktır.”

Nazi Totaliteryanizminin Yapısı

"Emek askerleri” , kazmalarıyla geçit töreninde... 
Nasyonal sosyalizm toplumu ve yaşamı, 
örgütlenmesiyle ve söylemiyle askerileştirmişti.
Nazilerin "baş”  ideologu Alfred Rosenberg’in dediği 
gibi: "Alman milleti, nihayet kendi öz yaşam tarzını 
bulma yolundadır. Bu, hangi amaçla ve nereye 
gidiyor olursa olsun, uygun adım gitmekte olan 
yürüyüş kolunda ifadesini bulan bir tarzdır.”  İşçi 
sınıfının korporatist bir yapı içinde örgütlendiği DAF’/n 
Deutsche Arbeitsfront (Alman Emek Cephesi) adı bile, 
bu askerileştirmenin ifadesiydi. DAF’/n ideolojisini ve 
faaliyetini belirleyen şiar, "Emek Savaşı”  idi. Hedef, 
sınıf mücadelesi saiklerini belirsiz, soyut bir düşmana 
karşı verilen üretkenlik mücadelesine indirgemekti. 
Reichsnaehrstand (Beslenme Korporasyonu) da, aynı 
şiarın kırsal alandaki sürdürücüsüydü: Onlar da 
"üretim savaşı" veriyorlardı.

Almanya’da faşizm, yalnızca sosyalist harekete ve diğer muhalif unsurlara uyguladığı fizikî 
baskıyla değil; iktidann ideolojik ve maddi temelinin yeniden üretiminde çok daha yetkin ve 
örgütlü bir bütünlük (totalite) kurması ile de, İtalyan faşizmini “masumlaştıracak” bir şiddet 
uyguladı. Toplumdaki her faaliyet alanı ve her birey, fiilen iktidar sistemine eklemlenerek 
katılıma/işbirliğine zorlandı. Alman faşizmi, işçi sınıfının yanısıra geniş halk kidelerini salt 
pasifize etmekle kalmadı; onlan nasyonal sosyalizmin zorunlu hizmetkârlan/taşıyıcılan olarak 
örgütledi. İtalyan faşizminde biçimsel olarak varolan ve fiilen denetimsiz toplumsal faaliyet 
alanlannın mevcudiyetine imkân veren totaliter toplumsal örgütlenme ve ideoloji, Almanya’da 
mutlak ve ‘ mükemmel” bir gerçeklik kazandı.

NSDAP önderlerinden Goebbels ve nasyonal sosyalizmin 1933 sonrası resmî ideologlanndan 
Emst Forsthoff, rejimin totaliter iddiasının sınır tanımazlığını, şöyle ifade etmişlerdi: “İster 
kamusal varoluşu ve faaliyeti içinde olsun, isterse evinde, ailesinin yanında; tek tek her birey 
milletin kaderinden sorumludur. Burada esas olan, halkın yaşamının her hücresinin devlet 
tarafından yasa ve emirlerle düzenlenmesi değil, kişisel varlığını tamamen milletinkine tâbî 
kılması gereken her bireye bu sorumluluğuyla ilgili olarak devletin ondan hesap 
sorabilmesidir.” (Forsthoff, 1933); “Bizim istediğimiz, herkesin aynı enstrümanı çalması değil, 
her enstrümanın belirli bir plana  göre çalınması ve herkesin her istediğini çalma hakkına 
sahip bulunmamasıdır.” (Goebbels, 1934).

Nasyonal Sosyalizm ve Din

İtalya’da Mussolini Vatikan’ın otoritesini tanımış; bir anlamda iktidan -ideolojik ve biçimsel 
düzeyde de olsa- kiliseyle paylaşmıştı. Nasyonal sosyalizm, ideolojik hegemonya iddiasının 
mutlaklığı içinde dinin rekabetine tahammül etmedi. Flitler’in K avgam ’ı ve NSDAP 
propagandası, mezhep aynmı yapmayan bir “pozitif Hıristiyanlık” demagojisi geliştirmişti. 
İktidann ilerki evrelerinde, hayatın her alanı gibi din de millîleştirildi ve “kendi kaderini 
Tann’ya bağlamayan, Yahudice acıma duygulanndan annmış Alman Hıristiyanlığı” öne çıkanidı. 
Nazilerin, halkın çoğunluğunun benimsediği mezhep olan Protestanlığa müdahaleleri daha 
kesin ve kapsamlı oldu. Protestanlığı, zaten bir Alman (Manin Luther) tarafından “Batı 
Kilise’sinin Yahudileşmesine karşı” kurulmuş bir mezhep olarak “milli Hıristiyanlık” sayan 
nasyonal sosyalist Alman Hıristiyarilar grubu ve onlardan daha fanatik olan SA-Christi (İsa-SA), 
bir “Alman Kilise”si oluşturmaya giriştiler. 1933’de bir Nazi papaz (Müller), bütün Protestan 
kiliselerin merkezî yöneticisi olarak atandı ve bu, sert tepkilere yolaçü. Dahlem kilisesi rahibi 
ünlü muhalif Martin Niemöller’in öncülüğünde 5 Mart 1935’de yapılan açıklamada “milliyetçi- 
ırkçı dünya görüşü” lânetlendi; bunun üzerine 700 papaz tutuklandı. Mayıs 1936’da, muhalif 
Protestan rahipler bu kez kilisenin yanısıra genel düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik 
baskılan eleştiren bir bildiri hazırladılar. Hitler, bir Reichskirche (Milli Protestan Kilisesi) kurma 
planlanndan 1937’de vazgeçmek zorunda kaldı. Aynt yıl, o zamana dek sessiz kalan Katolik 
Kilisesi de protestoya başladı. Aslında Hitler, daha 20 Temmuz 1933’de Vatikan’la, bazı 
serbestîler karşılığında Katolik Kilisesi’nin rejimle uyum içinde olmasını sağlayan bir anlaşma
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N azi Esie§iği

Nazizmin estetilı aniayışını tele bir cümlede özetlemek 
zor ama, bunun için kullanılabilecek en uygun söz, Nazi
lerin Essen’dekl bir müzenin müdürü yaptıkları Kont 
Boudussin'in sözleridir hertialde: “ Almanya'da son za
manlarda yaratılmış olan en mükemmel biçim, en yüce 
imge, bir sanatçının stüdyosunda oluşturulmamıştır; o, 
çelik miğferin ta kendisidir.”

Estetik, sanatsal yapıların incelenmesi, oniardaki gü
zelliğin analiz edilmesi anlamında Naziieri hiçbir zaman 
İlgilendirmedi. Bu konulardaki tartışmaları da gereksiz 
buluyorlardı. Nazllerin öndegelen estetik uzmanlann- 
dan Robert Scholz bu yaklaşımı şöyle açıklıyordu: “ Bi
çimsel düzeyde estetik yoktur; biçimsel olarak güzel 
olan, ‘kolektif ruh’ tarafından güzel sayılan ve güzel - 
kabul edilendir. Bundaki tek ölçü, ‘halk geleneği’ ol
maktadır.”  Geleneksel zevk ve biçimi olduğu gibi be
nimsiyor, bunları kendi ideolojik mesa|larını yükleyebi
lecekleri propaganda araçlan olarak görüyoriardı. Hit- 
ier’in sanat üzerine yaptığı ilk konuşmasında belirttiği 
gibl, sanatçıyı ayırdeden, Tanndan aldığı, ‘halkın ruhunu’ 
dile getirme yeteneği idi.

Bunun yanısıra nordik (kuzeyli) insan tipinin öncüsü 
saydıkian klasik Yunan sanatı ve klasizm onlann bu 
konudaki ufkunun sınıriannı çizer. Bu sanat, insanlann 
temsil edilmesinde temel yaşamsal görevlerin kesinliği
ni yansıtmalı idi. Erkekte savaşçılık ve güç, kadında 
annelik vurgulanmalıydı. Hiçbir bozukluk, kusur ve çir
kinliğe yer yoktu. Toplum da birey de sağlıklı, güçlü, 
kusursuz ve disiplinli olmalı idi. Her bir bireyin kendi 
gövdesi ve düşünceleri üzerinde bir Führer gibl hakimi
yet kurabildiği, Hitler’in de tüm Almanlara aynı biçimde 
egemen olduğu bir toplumsal piramit Almanya'nın ideal 
sanat eseri olacaktı. Esas sanat politika idi ve diğer 
tüm sanatlar ona tâbt idi. Benjamln’in deyimiyle politika 
“ estetize”  ediliyordu. Hitler hAia bir mimardı; ama artık 
Alman toplumunun ve geleceğinin miman...

Nazilerin resimdeki ana ilkesini Hitler 1937’de “ Alman 
Sanatevl” nln açılışında yaptığı konuşmada şöyle özet
lemişti: “ Hiçbir ressam doğada normal gözle görülen 
renklerden başkasını kullanmamalıdır.”  Insant acı ve 
sıkıntılar da resimde görülmemeliydiler. Her tür çirkinlik 
bilinçlerden silinmeliydi. Bu alandaki müdahaleciliğe en 
iyi örnek geleneksel Münih sergilerine hazırianan res- 
samlann atölyelerini basarak denetleyen Nazi sanat mü
fettişleridir. Bu müfettişler ressamlara “ fazla karanlık, 
neden biraz daha neşeli değil?” , “ arkadaki İnsanlar 
neden net görünmüyor? Führer her şeyin açık ve net 
resmedilmesini istiyor”  gibi “ pratik”  öğütler yeriyoriar- 
dı. Bu öğütlere uymak istemeyenleri bekleyen şeyler, 
öğretme yasağı, sergi açma yasağı ve en nihayetinde 
resim yapma yasağı idi. Gestapo sanatçılann evini basıp 
yasaklara uyup uymadıklannı da denetleyebiliyordu. Ül
kede kalmış bazı çağdaş ressamlar gizil gizli resim yap
mayı sürdürürken, bunlardan Baumelster, soyut resim
lerini evinde konuk kalan SS’lere “ kamuflaj denemeleri”  
olarak tanıtıyordu.

Rejim hem istenmeyen resimleri yoketmekte, hem 
de yenilerini üretmekte oldukça seri çalışıyordu. Doğal
lıkla, yokedilenleri çağdaş klasikler oluşturuyordu. Kur
banlar arasında Nazilere karşı sempatisini İlan etmesine 
karşın, ekspresyonizmin yozluklanna örnek sayılan Nol- 
de’nin 1000 kadar resmi, 500 kadar Beckmann, 400 
Kokoschka ve daha az sayıda Plcasso, de Chlraco, van 
Gogh, Matisse, Gauguin, Cözanne, PIsarro ve Marx Emst 
resimleri vardı. Bu resimler yakılmanın yanısıra, açılan 
“ soysuz sanat”  galerilerinde halka ibret olarak göste- 
rileblllyonlu. Bu sergilerin en ünlüsü 1937’de Münih’de 
açılmıştı. Resimler çerçevelerinden çıkartılıp, düzensiz 
bir biçimde sergilenmişlerdi. Hangi saiklerie geldikleri

tartışmalı olsa da, serginin 2 milyondan fazla ziyaretçiy
le dönemin en pariak sergisi olduğunu biliyoruz. Sergi
nin bölümlerinin taşıdığı adlara yüklenen yorumlar çok 
yol göstericiydi: “ Hasta kafalar dünyayı işte böyle görü
yor” , “ Yahudi çöl özlemi İfadesini buluyor” , gibi...

Bunlara karşılık, rejimin gruru olarak düzenlenen 1. 
Alman Sanatı Serglsl’ndeki resimler, insanlan klasik 
dünyaya, kahramanlık çağına götürüyordu. Tek bir re
simde bile şehir yaşamı ve endüstriyel yaşama yer veril
memişti. Kın sahne olan resimlerde aileler, meyva top
layanlar ve harman yerieri canlandınimışlardı. Bu pasto
ral dünya ile Naziler sanatı sıradan insanlara daha fazla 
yaklaştırdıkian düşüncesindeydiler. Kendi anlayışlanna 
uygun resim ve ressamlan desteklemek için ellerinden 
geleni esirgemediler. Örneğin 1938’de ressam, grafiker 
ve heykeltraşlar İçin toplam ödül bedeli 1.5 milyon Mar
kı aşan 170 kadar yanşma düzenledi.

Nazi heykeltraşlığında ilke, klasik Yunan-Roma dün
yasına uygun eserier yaratmaktı. Yunan heykellerinin 
kaslı güzelliğine dev boyutlar eklenmişti. Nazi büyüklük 
hastalığı burada çok belirgindi. 1938 sergisinin yıldızı 
Profesör Thorak’ın (Herkül gibi kaslan gelişmiş heykel
leri nedeniyle halk arasında “ toraks”  -göğüs- adıyla 
anılıyordu) bir otoban için yaptığı kaslannın gücünü 
zoriayarak kayalan taşımaya çalışan üç tane dev çıplak 
erkek figürü büyük ün kazanmıştı. Yaptığı kadın heykel
leri de iri ve kaslı olan Thorak’ın dev boyutlara düşkün
lüğü, halk arasında fıkralann yayılmasına neden olmuştu.

Nazilerin güzel sanatlar konusunda hiçbir zaman ho
mojen bir ideolojileri omadı. Führer müdahale edene 
kadar, birçok polemik yürütmüşlerdi. Bunlar özellikle 
yeni eğilimleri kısmen desteklemekten yana olan Goeb
bels’le ideolog Rosenberg arasındaydı. Ancak gerçekte 
paylaşamadıktan, estetik ilkeler değil, siyasal güçtü. 
Nazi iktidannın tutucu sanat politikasına karşı Nasyonal 
Sosyalist Öğrenci Blrllğrnöen  tepkiler gelmiş olması 
ilginçtir. Resmî sanat politikasına karşı çıkan gençler, 
20 Temmuz 1933’de Beriln Humboldt Ûniversitesi’nde 
“ Gençlik sanat için savaşıyor”  adı altında bir kitle top
lantısı düzenlediler. Saldınlan sanatçıian, en azından 
m illî sanatçılar olduklan gerekçesiyle savunuyor ve sa
natta dogmalara karşı çıkıyoriardı. Bu tartışmalar, 1934 
parti kongresinde başyargıç Führer olaya müdahale ede
ne kadar devam etti. Hitler, hem folklore aşın bağlanan, 
hem de aşın modernist eğilimleri eleştirdi. Doğallıkla 
asıl şaman çağdaş sanat yedi. Führer, bu gibi züppece 
tartışmalara NSDAP gibl disiplinli bir örgütte yer olmadı
ğını belirtti. Bundan sonra, politikanın kendisi “ sanat”  
olacak, diğer sanatlar onun hizmetine gireceklerdi.

Weimar döneminde tiyatro da sinema da Almanya’da 
altın çağlannı yaşamaktaydılar. Nazllerin İktidara gelme
sinden sonra Reinhardt, Piscator gibl ünlü tiyatro yö
netmenlerine ve Schnltzler, Kari Zuckmayer ve Brecht 
gibi oyun yazarlannu yol göründü.

Nazllerin tiyatro repertuanna tek özgün katkıian 
“ Thingsplel”  idi. Thing, tötonlarda kabile toplantılanna 
verilen addı (spiel: oyun). Thingspiel’ler Nazilere özgü 
ajlt-prop, askeri tören. Pagan oratoryosu, sirk kanşımı 
bir gösteriydi. Bu oyunlar için özel tiyatrolar inşa edil
mişti. Koblenz’dekl 90 bin kişilik Thingsplel tiyatro bina
sı, belde halkının yansını alabilecek kapasitesiyle, Nazl
lerin büyüklük hastalığının tip ik örneklerindendir. Gör
kem hastalığı oyunlann sahnelenmesinde de kendisini 
göstermiştir. Savaş sahnelerinde tam kadro SS taburian 
rol alabiliyordu. III. Reich’ın özgün ürünü olmamakla 
biriikte Canlandırdığı diğer bir Janr, Helmatstûck (Köylü 
Oyunları) İdi.

Her şeye rağmen, Naziler politik mesaj oyunianna 
çok fazla ağıriık vermiyoriar, Schiller, Goethe., Kleist, 
Shakespeare gibi klasikler üzerinde daha fazla duruyor
lardı. Doğallıkla, bu oyunlarda özgün yorumlar söz ko

nusu olabiliyordu, örneğin 1941’de Shakespeare’in “ Ve
nedik Teciri”  sahneye konurken; Jessica, Shylock'un 
kansının Yahudi olmayan biriyle İlişkisinden olan bir 
kız olarak sunuldu, böylelikle Hıristiyan Lorenzo ile ev
lenmesi mümkün kılındı.

Nazizm, kitleleri tiyatro izleyicisi olarak büyük ölçü
lerde sefert>er etti. Amaçlan, kitleleri propaganda oyun- 
lanna götürmekten çok, onlann tiyatroya gidiyor olma- 
lannı propaganda öğesi olarak kullanmaktı. Böylece sa
natı halka İndirmiş oluyorlardı. Bu kitlesel katılımı sağla
yabilmek için değişik yollara başvurdular. Yıllık üyelik 
aidatı olan 1 Mark karşılığında Nazi Kültür Biriiği üyeleri,
10 oyunu yan fiyatına izleyebiliyorlardı. Seyredecekleri 
oyunu kendilerinin belirlemediğini belirtmeye herhalde 
gerek yok. Eğer bir fabrika ya da dairede dağıtılan beda
va biletleri almayanlardan, bilet ücreti mecburi olarak 
tahsil ediliyordu. Böylece tiyatro biraz “ zorunlu bir 
eğlence”  haline getirilmişti. Amatör tiyatrolar da büyük 
destek görmekteydi.

Sinema Nazilerin gözde sanatlanndan biriydi. Hitler 
sinemayı, radyo ve otomobille birlikte Nazi zaferinin 
mlmarlan arasında göstermiştir. İktidara geldikleri 
1933’de 250 bin olan yıllık sinema seyircisi ortalaması, 
1942’de 1 milyona çıkmıştı. Nazllerin sinema üzerindeki 
egemenlikleri, ülkenin en büyük film  şiriceti l/FO’nun, 
Hitler’in siyasal müttefiki (DNVP lideri) Hugenberg’in 
elinde olmasıyla iyice perçinlenmişti. 1933-1944 arasın
da Almanya’da 1.100 kadar film yapıldı. Bunlann yansı 
aşk öyküleriyle komediler, dörtte biri mecera, müzikal 
ve polisiyeler, geri kalan dörtte biri ise tarihi, asken 
ve siyasal filmlerdi. Filmlerde Alman kızlan evlilikten 
önce bakire, evlendikten sonra sadık oluyor, cinsel taş
kınlıklar hep yabancı kökenlilere düşüyordu. Kötü yola 
düşen Alman kızlannın sonu genellikle intihardı. Sansür 
de, ölçütlerinin belirsizliğiyle beraber etkinliğini sürdür
mekteydi. “ Tarzan ve Kansı” , 1934’de, kılıklan fazla 
açık-saçık olduğu gerekçesiyle sansür edildi. Zola’nın 
romanından adapte edilen Fransız film i “ Nana” , bir as- 
kerie fahişe arasında geçen genelev sahnesi nedeniyle 
yasaklandı. Bir özeti Goebbels tarafından okunmadan 
önce hiçbir film in çekimine başlanamıyordu.

III. Reich sinemasının belki de en önemli örnekleri, 
Leni Riefenstahl’ın yaptığı belgesel propaganda filmleri 
“ iradenin Zaferi”  ve “ Ollmplyatlar” dır. Bu filmlerin baş
oyuncuları kitlelerdi ve egemenlik kültünü olağanüstü 
estetize eden bir kurguyla çekilmişlerdi. Gece yapılmış 
olan Nürnberg parti kongresinde Speer’in hazıriadığı, 
dev ışık huzmeleriyle oluşturulmuş “ ışık sütunlan” , t>öy- 
lesi gösterilerin ve film lerin etkisini artıran buluşlardan
dır.

Edebiyat, tüm sanatlar İçinde Nazilerin yıkıcı etkisinin 
en fazla görüldüğü alan oldu. Nazizmin iktidara gelişin
den sonra, aralannda Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Tho
mas Mann gibi ünlü yazariann da bulunduğu 2.500 ka
dar yazar Almanya’yı terketmişti. Geriye kalanlar, Gott
fried Benn gibi birkaç önemli isim dışında, ikinci sınıf 
yazariardı. Bunlann bir kısmı rejim tarafından açıkça 
destekleniyor, ucuz eğlence edebiyatı ve benzeri türler
le uğraşanlar da hoşgörülüyordu.

Nazilerin gözde edebî temalan dört başlık altında top
lanabilir: Savaş, ırk, toprak ve lidere kayıtsız-şartsız 
bağlılık. “ Savaş”  temasının aynca yüceltllmesine bile 
gerek yoktu. Yazariar, Hans Johnst’un 1933’de dediği 
gibi “ Adolf Hitler’ in kültür askerieri”  olmaktan başka 
bir işleve sahip değildiler. Savaş her an, her yerdeydi, 
Marinetti’nin fütürizminde olduğu gibi en yüce değer 
ve hayatın kaynağı idi. Bu temayı ilk güncelleştlrenler- 
den Emst Jünger, savaş atmosferini şöyle betimliyordu: 
“ Şimdi insan gökgürültüsünün kükremesi, kudurmuş 
okyanus ve azgın bir fırtına gibidir. Kosmosla bütünleş
miş, ölümün kapılanna giden bir mermi gibl ileri atılmış
tır.”



Sosyalist Hareket

Toprak ve ırk temalan, yöresel romanlarda ve blubo 
(kan ve toprak) eserlerinde işleniyordu. Yöresel roman- 
iaıda ve biubo'iarda, şehirlerin bunalımından kırsal ya
şamın dinginliğine dönüş, soyun devamı ağırlıkla işleni
yordu. H.Kunkel’in bir romanında, bir tıp öğrencisi öğ
renimini bırakarak köydeki evine, çoban büyükbabası
nın yanına döner. Bu büyükbaba şifalı otlarla her rahat
sızlığı tedavi edebilmektedir. Kıssadan Msse: Şifa kırsal 
yaşamdadır. Pagan kadınının ve toprağın verimliliği ara
sındaki koşutluk teması da çok işlenmiştir.

Edebiyat hiçbir zaman Nazilerin gözde sanatlan ara
sında yeralmadı. Ne de olsa bir kitabı 100 bin kişinin 
aynı anda okuması ya da kâğıdın mermer sütunlar gibi 
binlerce yıl dayanması mümkün değlMİ. Dönemin en 
popüler kitabı olan Ueln Kam pf Oa (Kavgam), Leon Fe- 
uchtwanger’in yaptığı döküme göre. Alman gramer ve 
sentaks kurellannın yaklaşık 164 bin kere çiğnenmiş

olması, edebiyata verilen “ önem”  hakkında fik ir verici 
sayılabiliri

Almanya eskiden beri müziğin cenneti öimuş, pek 
çok ünlü besteci ve müzisyen yetiştirilm işti. Naziler ikti
dara gelmeden önce de Almanya müzikteki yaratıcılığını 
sürdürüyor, Schönberg, Alban Berg ve Hindemith gibi 
besteciler çağdaş eğilimlere öncülük edlyoriardı.

Ama nazilerin toplumun ve sanatın tüm yönleriyle 
biriikte müziğe de el koy malan gecikmedi. Atonal mü
zik, caz gibi çağdaş gelişmeler aforoz edildi. Önemli 
bestecilerin Cari Orff ve Richard Strauss dışındaki hepsi 
ve Furtwangier dışındaki bütün önemli şefleri (Klempe
rer, Walter, Kleiber) ülkeyi taricettiler. Fanatik Naziler 
eski bestelerde bile Yahudi etkileri aramaya koyuldular. 
Mozart'ın Flgaro'nun Düğünü ve Don OlovannI gibi ope- 
ralanyla bazı iiberettolan, vaftiz edilmiş bir Yahudi olan

Mimarlıkta neo-klasik eğilimler belirleyiciydi. 
Boyunlardaki megalomanik büyüklük, özellikle 
mimarlıkta çarpıcı sonuç ve etkiler yaratıyordu. Bir 
NSDAP genelgesinde belirtildiği gibi, “yeni stilin temel 
ilkesi, nasyonal sosyalist dünya görüşünün 
kahramanlık ilkesi ile belirlenir. Düşüncedeki sadelik 
ve doğruluk, düz ve sade bir mimarlık stili gerektirir. 
Asker kıtalannın organik yapısına ve sert 
yürüyüşlerine, organik ve sert bir inşa planı uyum 
sağlar." Hitler inşaat işçilerine yaptığı bir konuşmada, 
büyük binalar yaptırmaktaki amacının her Alman'a öz 
saygısını kazandırmak, diğer ülkelerden geri 
olmadıklarını göstermek olduğunu söylemişti. Tarihin 
görkemli çağlan görkemli binalarla hatırlanıyordu. 
Fabrikalar, resmî daireler, hastaneler, kiliseler gibi 
pratik işlevi olan binaların planlarına pek 
karışılmıyordu ama, gelecek için önemsenen şehir 
planlan vardı. Hitler'in himayesindeki ünlü mimar 
Speer ona 1950’de bitecek yepyeni bir şehir planı 
çizmişti. Bu şehirin modeli, Berlin Sanat 
Akademisi’nde sergilenmekteydi. Speer’in anılarında 
anlattığına göre Hitler bu şehrin 1/1.000 ölçeğindeki 
ana caddesine eğilerek bakmayı, etrafında dolaşmayı 
çok severmiş. Nürnberg’de, Hitler’in tasavvuruna göre 
bundan sonraki tüm olimpiyatların yapılacağı,
600x500 metre boyutlarında, 400 bin seyirci 
kapasiteli bir stadyum öngörülüyordu. Bu büyüklük 
merakı liderleri arasında çekişmelere de yol açmıştır. 
Göring Luftwaffe (Hava Kuvvetleri) için Speer’e dev 
bir bina ısmarlamış: bu işin kendi mimarına sipariş 
edilmesine kızan Hitler, o binanın “ Göring için fazla 
büyük”  olduğunu söyleyerek itiraz etmişti.

Lorenzo de Ponte tarafından yazıldıklan gerekçesiyle 
eleştirikli. Savaş başladıktan sonra Ravel, Chopin, Çay- 
kovski gibi düşman bestecilerinin de yasaklanması ge
rekti.

Dans ve dans müziği de Nazi ideoiojsl için sorun 
yaratmaktaydı. Çünkü dans müziklerinde yabancı 
“ kökenin”  etkisi büyüktü. Zenci cazı ve buıjuva salon 
danslan/müzikleri, popüler folk müzik ruhuna uygun 
düşmüyordu. Dans müziğinde cazın etkisini silmek ko
lay olmadı. Gene de. Alman dans müziğinin bu mikrop
tan anndıniması çok önemsenmekteydi. Bunun için Pe
ter Kreuder, Tlıeo Macheber ve Bamabas von Gecaay’ın 
öncülüğünde bir Alman cazı yaratılmaya çalışıldı. Hitler 
Gençliği (HJ) ise balo saionianndaki kibar dansiann, 
yerini folk danslanna bırakmasını istiyordu. HJ’den Kari 
Heiding 1937'de “ çiftlerin yalıtıimışlıktan çıkaniip tüm 
toplumu temsil eden dansçılar çemberine katılmasını”  
savunmuştu; “ Oysia bu, çiftlerin karşılıklı simetrik ola
rak dizildiği, ama eşlerin değiştirilmediği danslarda ger- 
çekieştirilemezdi.”

Entrümanlara karşı da aynı seçici tavır hakimdi. Sak
sofon zenci ahlâksızlığının simgesi olarak aforoz edildi 
ve vurmalı çalgılara marjinal bir yaşam hakkı tanındı. 
Ama kitleler bu tercihleri her zaman paylaşmayabiliyor
du. 1936'da Beriin’dekl bir dans yanşmasında bir grup 
ünlü “ I'm  in Heaven” ı vurmalı çalgılara ağıriık vererek 
çaiınci, en çok alkışı alan topluluk oldu; tabit ödül ala
madı ve basında “ bu gerçek folk topluluklan gecesinde, 
zenci cazı rezil oMu”  gibi manşetler atıMı.

Nazilerin tHr numaralı dans teorisyeni Rudolf Bode'- 
nin bir öğrencisinin dans üzerine söyledikleri, Nazilerin 
kafalanndaki sabit fik ir ve temalan her yerde görme 
saplantısını açıkça ortaya koyar: “ Dansta doğanın temel 
yasalannı yenklen yaşarız. Kavalyeyi düşünecek olur
sak, onun temel hareketleri, hamle yapmayı andınr; 
kaçınılmaz olarak askercedir. Dama gelince, onun daire
sel biçimde olan İçgüdüsel hareketi, svastika (gamalı 
haç) ile bağlantılı olan dairesel bir harekettir; svastika 
da sonsuz dairesel hareketi ifade etmesiyle hayatın ru- 
nik bir harfidir.”
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imzalamıştı. Ancak Katolik okullannı kapatan, 1936’da Katolik sendika ve gençlik örgütlerini 
de feshederek kendi örgütleri içinde eriten nasyonal sosyalist rejimin, iktidannı 
sağlamlaştırdıktan sonra Kilise’yi hiç kaale almadığını gören Vatikan, 4 Mart 1937’de Papa XI. 
Pius’un “Tasamız Yüreğimizi Yakıyor” bildirisiyle muhalefete geçti. Bildirinin Almanya’da 
kiliselerde dağıtılmasını yasaklayan Nazi devleti, derhal bir anti-Katolik kampanyaya başladı. 
Protestan rahiplerden sonra birçok Katolik papaz da temerküz kamplannı boyladı. 1937’den 
idbaren, rejim açıkça dinsizleşti; zaten Führer ve resmî ideoloji tannsallaşarak fiilen dinî bir 
görünüm kazanmıştı.

Nasyonal Sosyalizm, Burjuva Entelejansiya ve Kültür

Nasyonal sosyalizm. Alman burjuva entelejansiyasmı da kısa bir sürede coşkulu bir müttefik 
olarak elde etmişti. Katıksız rasyonalizmi sorgulayan Alman Romantik geleneği; Hegel’in 
Devlet’te bütünleşip mükemmelleşen mutlak idealizmi, Naziler tarafından programlı olarak 
kullanılmamakla beraber, nasyonal sosyalizmin burjuva aydınlannca kabullenilmesini mümkün 
kılan bir düşünce izleği oluşturmaktaydı. Almanya’nın kapitalistleşme ve ulusal devletini kurma 
sürecinde İngiltere ve Fransa’ya (“Batı”) göre gecikmiş olmasının buıjuvazinin kolektif 
belleğinde yarattığı kompleks; bu düşünce izleğinin zaten “Batılı” burjuva değerleri ile 
(Aydınlanma, rasyonalizm, bireycilik, liberalizm, hümanizm...) gerilim içinde oluşagelmesine 
yolaçmıştı. Nazilerin Versailles dolayısıyla “Batı”yı büyük millî düşman olarak betimleyen 
vulger propagandası; ülkenin “iç ve dış kaos” içinde bulunduğu 1919 sonrası koşullannda bu 
gerilim potansiyelini tahrik etti. 1933’den sonra, sayısız buıjuva-demokrat ve liberal 
entelektüel, “Almanya’ya özgü bir dinamik, milli-kültürel bir diriliş" umuduyla nasyonal 
sosyalizmi destekledi. “Varlığınızın temelleri ilkeler ve fikirler değildir! Bugün ve gelecek için. 
Alman gerçeği ve yasası yalnız ve yalnızca Führer demektir” (1934) diyen filozof Heidegger, 
bu akımın en “saygın” ve ünlü simgesidir. 1919’dan sonra demokratik Weimar Anayasası’nm  
kararlı bir taraftan iken sonralan Hindenburg ile von Papen’in Anayasa danışmanı olan bir 
başka “saygın” isim; Cari Schmitt, 1933’de Staat, Bewegung, Volk (Devlet, Hareket, Halk) 
kitabıyla Nazizmin ideologluğuna soyunmuştur. Berlin Teknik Üniversitesi rektörü Emst 
Strum’un 1934’de söylediği şu sözler. Alman etelejansiyasının büyük çoğunluğunun 
teslimiyetini belgeler: “Yeni Almanya’da, asistan olarak sığ materyalistlere ve mhlan  
kâğıtlaşmışlara tahammül yoktur. Sağlam yapılı her doçentin yeri, SA’dır. Böylece, halkına 
yabancı Alman aydın tipi yakında geçmişe kanşacaktır.”

Nasyonal sosyalizmin eğitim ve kültür politikasına yön veren temel çizgi, keskin bir 
milliyetçi-popülist söylemle saldırganlaşan anti-entelektüalizm oldu: “Entelektüel, zihinsel olarak 
üretken insanın karşıtıdır. Üretken insan, değerler üretir. Entelektüel ise başkalan tarafından 
üretilmiş değerleri tanımlar. Entelektüel akıllı, eğitilmiş, ama aynı zamanda karaktersiz ve 
kişiliksiz olandır. Yaraümın en büyük düşmanı, daima akıldır, akıllılardır” (Alman Tarih 
Enstitüsü başkam Walter Frank, 1935). “Her ırkın, her milletin bilim yapma tarzı farklıdır” 
diyerek “Alman fiziği”ni kuramlaştıran Nobel Fizik ödülü sahibi Prof Philipp Lenard gibi 
birçoklan, bilimlerin “millîleştirilmesinde” ve ilkokuldan üniversiteye kadar bütün tedrisatın 
beden eğitimi am  propagandadan ibaret kalmasına' katkıda bulundular. Başansız bir ortaokul 
öğretmeni olan eğitim bakanı Schemm’in dedikleri gerçekleşti: “Bundan böyle siz profesörler 
ve öğretmenler için önemli olan bir şeyin doğm veya gerçek olup olmadığı değil; nasyonal 
sosyalist devrime hizmet edip etmediğidir.” 10 Mayıs 1933’de “Nasyonal sosyalizme hizmet 
etmediği” kabul edilen birçok yazann kitabının törenle yakılmasıyla başlayan kültürel terör, 22  
Eylül 1933’de Reichskukurkammet^in (Kültür Odası) kumimasıyla örgüdeşti. İç mimarlardan
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1936 Berlin Olimpiyatları, nasyonal sosyalist rejim için 
büyüi< bir propaganda gösterisine fırsat verdi: Son 
derece dal<ii< işleyen bir örgütlenme, görl(emli törenler, 
modern bir stad ve tabii her yerde gamalı haçlı 
bayrai<lar... Almanya, 33 altın, 26 gümüş ve 30 bronz 
madalyayla Olimpiyat birincisi oldu. "İmparatorluk 
Spor Komiserleri" Tschammer ile Osten, nasyonal 
sosyalizm için sporun anlamını şöyle tanımlamışlardı: 
"Beden eğitimi, insanın bir bütün olarak kendisini 
eğitmesidir. Beden eğitimi hareketleri doğru bir 
şekilde uygulanırsa, yalnızca bedeni değil, ruhu ve 
karakteri de çelikleştirirler. Bir bütün olarak insan, 
millete aittir. Her bireyin sağlığı ve performansı, 
milletimizin sahip olduğu gücün bir parçasıdır; bu 
gücü korumak ve mümkün olduğunca geliştirmek 
hepimizin ödevidir. Cimnastik ve spor kulüpleri tek tek 
insanlann kişisel sağlık durumlarına katkıda bulunmak 
için kurulmuş dernekler değildir; bunlar ve beden 
eğitimi, millî hayatın önemli bir parçasını oluştururlar 
ve millî eğitim sisteminin aslî parçalan arasındadırlar." 
Hitler, ABD’li zenci atlet Jesse Owens’in 100 metre 
yarışını kazanması üzerine sinirlenerek stadı terkedene 
kadar yarışmalın izledi. Jesse Owens, Hitler’in sadece Alman 
sporcuların rekorlar kırabileceği iddiasını yerie bir 
ederek 100 metreyi dünya rekoru kırarak 10.2 
saniyede koştu (altta), jesse Owens 200 metreyi 20.7 
saniyede koşup, uzun atlamada ise Olimpiyat rekoru 
kırarak 8.06 metreye ulaştı.̂
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ünlü Alman psikiyatrisi Oswald Bumke, nasyonal 
sosyalizmin tıp anlayışını şöyle özetlemişti: “Acıma 

duygusu tanımadığı için, tabip duyarlılığından tamamen 
uzaklaşmış bir dünya görüşü." Üstte: SS’ii 

“hekimler", buz dolu bir küvette, insan kobaylarla 
deney yaparken. Altta: “ Kobaylarını" temerküz 

kamplarından devşiren ve onbinlerce insanı 
deneylerinde katleden Dr. Mengele'nin eline teslim 

edilmiş Yahudi çocukları. Nazi önderleri, ırklarını 
yüceltmek amacıyla, hem "aşağı”  saydıkları ırkları, 
insanları, hem de "güçsüz, hastalıklı" saydıklarını 

"ayıklama"ya yönelik sistemli katliam tasarımlan 
geliştirdiler. Hitler’in özel sekreteri Martin Bormann, 

güçlü-kuvvetli kadınları, erkekleri çiftleştirerek “sağlam 
ve sağlıklı çocuklar yetiştirme”  planları yapıyordu. 

Ancak bu doğal olmayan ayıklama tasarılarının esas 
geliştiricisi, SS Führer’i Himmler’di. Himmler, 

“değersiz canlıları”  yok etmek için ötenaziyi (umutsuz 
vakalarda hastaya acı çektirmemek için, rızası alınarak 

öldürülmesi) teşvik etti. Elbette uygulamada "rıza 
alma" meselesi çok şaibeliydi! Himmler, ayrıca SS 
bünyesinde Lebensborn (Yaşam Kaynağı) programı 
içinde, “soylu bir kana sahip ve tohumu sağlam" 

nesine/ yetiştirme uğraşına girişmişti. Yaşam Kaynağı 
programında, doğacak çocukların gönüllü veya eviiiik- 

içi çiftleşmelerin ürünü olup olmadığı hiçbir şekilde
önemsenmiyordu.

bahçıvanlara ve antikacılara vanncaya dek, “sanat ve kültürle ilgili” herkesi alt odalarla 
kapsayan bu Oda (lonca) sansürün ötesinde, nasyonal sosyalist ideolojinin ve propagandanın 
her basılı satıra, her simgeye, her film ve fotoğraf karesine hakim olmasını sağlamaya 
yönelikti. 31 Mayıs 1938’de çıkanlan “Soysuz Sanat Ürünlerinin Tasfiyesine Dair Yasa” ile, 
dünyaca ünlü birçok Alman sanatçının eserleri yasaklandı: Döblin, Mann kardeşler, Zweig, 
Remarque, Tucholsky, Kaestner, Unruh, Hesse, Heine, Kafka, Mendelssohn, Mahler, Hindemith, 
Reinhardt, Gropius, Klee, Kokoschka, Kollwitz, Beckmann...

Propaganda, İdeoloji ve Anti-Semitizm

Joseph Goebbels, 7 Eylül 1934’de “Totaliter propaganda, bir halkı yönetmekte kullanılan 
sanatlann birincisidir; kamu hayatının, kendisini onun etkisinden kurtarabilecek hiçbir alanı 
yoktur” demişti. Propaganda ve doktriner beyin yıkama, Nazi Almanya’sında her faaliyetin ve 
örgütün anaflkrini oluşturmasının yanısıra; başhbaşma bir faaliyet olarak Goebbels’in 
Propaganda Bakanhgı’nda örgütlenmişti Reichsministerium fü r Volksaufklaerung und Propaganda 
(Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı). Goebbels, burada propaganda “sanaQ”nın salt 
kuru, resmî bir retorik olmaktan çıkıp gerçekten cazip ve renkli etkiler yaratması için büyük 
çaba harcamıştır.

Nasyonal sosyalist endoktrinasyon ve propagandanın içeriği, anti-kapitalist vurgusunun 
azaltılmasıyla, 1923-1933 döneminde kullanılan eklektik demagojiden ibaretti. Alman-düşman 
zıtlaştırması giderek daha keskin işlenerek hayatın her alanına hakim oldu. Faşizmin olumlu 
hedefler belirlemeyen, esasen karşıtını olumsuzlamakla gelişen söylemi ve ideolojisinin 
dayanağı olan bu dost-düşman kutuplaştırması içmde Nazilerin leitmotiv’i iktidan ele 
geçirmelerinden önce (anti)komünizm iken, 1933’den sonra giderek anti-semitizm öne çıkmaya 
başladı. 1935’e dek, Yahudilerin devlet görevinden yasaklanması; Yahudi hekim, avukat ve 
bilim adamlanna yönelik baskılar; 1 Nisan 1933 “Yahudi dükkânlan boykotu” gibi kısmî 
saldınlarla tırmanan anti-semitizm; Eylül 1935’de çıkan Nümberg Yasalanyla sistemli devlet 
politikasına dönüştü. Yahudileri fiilen ikinci sınıf vatandaş haline getiren bir “Vatandaşlık 
Yasası” ve Yahudilerle Almanlar arasında resmî ve gaynresmî cinsel ilişkiyi yasaklayan “Soyu 
Koruma Yasası”ndan oluşan Nümberg düzenlemeleri, Almanya’yı Yahudiler için yaşanmaz 
kılacak bir dizi uygulamanın kapısını açtı. Yahudileri elbette öncelikle etkilemekle beraber, bu 
anti-semitizm dalgası aslında resmî ideolojiden sapan her unsuru hedef alma potansiyelini 
içeriyordu; Göring’in ünlü sözü: “Kimin Yahudi olduğuna ben karar veririm!”, bunu ifade 
eder. Anti-semitizmin hezeyana dönüştürülmesi, nasyonal sosyalizmin iktidannı toplumda 
içkinleştirecek mekanizmanın inşasını tamamlamasıyla birlikte başlamış; böylece resmî 
ideolojinin leitmotiv’i haline getirilmesinden sonra giderek militarist ideolojinin 
kitleselleştirildiği' anı olgunlaştırmıştır. Paris’te bir Alman diplomatının öldürülmesini bahane 
ederek, “halkın kendiliğinden infiali” kisvesiyle SA ve SS tarafindan örgütlenen 9 Kasım 1938 
Reichskristallnacht (Kınk Camlar Gecesi) ile, anti-semitizmin açık kıyıma ve soykınma 
dönüştüğü son evrenin başlangıcı oldu. Evlerinin camlan tuzla buz edilerek SA 
saldırganlannca dövülen-öldürülen Yahudi ahalinin devletçe 1 milyar Mark tazminata mahkûm 
edilmesi; anti-semitizmin artık Yahudi burjuvalannı da kapsayacak şekilde genişlediğinin 
ifadesiydi. 1933’den beri, dörtte birinin yurtdışına çıkmasından sonra 375 bin kişi kalan 
Alman Yahudi toplumu; temerküz kamplannda toplu kıyıma tabî tutulacağı savaşa az bir süre 
kala, artık fiilen bir gettoya kapatılmış durumdaydı.

N asyonal Sosyalizm in Kitle Örgüderi ve Em ekçiler

Nasyonal sosyalizmin herkese misyon yükleyen, aidiyet duygusu dayatan iktidannda, “kide 
örgütleri” de çok önemliydi. Her birey, sıkı bir hiyerarşiyle kurulmuş örgütlerden bir veya 
birden çoğunun üyesiydi. Bu örgüderin en önemlisi ve büyüğü, (patronlarla birlikte) emekçi 
sınıflan kapsayan DAF’tı (Alman Emek Cephesi). 2 Mayıs’taki kuruluşuna daha önce değinilen 
DAF, 1933’de 8 milyon, 1934’de 14 milyon, 1939’da 25 milyon üyeye ulaşan dev bir örgüt oldu 
Başkanı Dr. Ley’in başlangıçta sendika benzeri işlevler hayal etmesine rağmen, burjuvazinin 
ağırlığını koymasıyla, daha 27 Kasım 1933’de DAFın “çalışma hayatının gündelik meseleleriyle 
uğraşacak bir kurum değil, tüm çalışan Almanlan nasyonal sosyalist zihniyet doğrultusunda 
eğitecek bir yer” olduğu açıklandı. 20 Ocak 1934’de çıkanlan “Millî Çalışma Yasası”yla da, 
“işverenin, o işletmenin Führer’i, işçi ve memurlann ise onun maiyeti olduğu” hükme 
bağlandı. Bu “Führer”ler ve DAF yönetimi tarahndan belirlenecek bit Vertrauensrat (Mutemetler 
Konseyi) de eski işyeri konseylerinin yerini aj^cakn. Nisan 1934’de, katılımcı bir görünüm 
sunmaya yönelik bu organlar için yapılan tek Üsteli seçimlerde işçi sınıh son önemh kidesel 
pasif direnişini gerçekleştirdi; İşçilerin yüzde lO’u sandık başına gitmedi, yüzde 18’i “red” oyu 
kullandı, (sağlam verileri bulunmayan bu seçimde, başka bir kaynağa göre, işçilerin yüzde 60’ı 
sandık başına gitmemiştir). DAF, işçilerin iş dışındaki yaşamlannı da “nasyonal sosyalist 
zihniyet”in etkisi altında tutmak için KdF-Kraft durch Frende (Eğlenerek Güç Toplama) 
faaliyetini örgütledi. İşçilerin boş zamanını toplu tatil, spor, tiyatro, gezi vs. ile 
değerlendirmesini sağlayan KdF’nin amacını, DAF önderlerinden Gerhard Starke şöyle ifade 
etmişti: “Bunu, emek gücünü yeniden üreterek işyerine daha güçlü ve donanımlı olarak 
dönmesini sağlamak için yapıyoruz. Aynca, bütün bunlar Alman halkının her alandaki 
verimini arürmaya ve bireyin hiçbir şey, toplumun ise herşey olduğu fikrini yerleştirmeye 
hizmet ediyor.”
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Tanmin işçiler dışındaki bütün unsurlan da (çiftlikler, tanmsal sanayi vs.) biraraya getiren ve 
tıpkı DAF gibi partinin saptadığı mutemetlerce yönetilen Reichsnaehrstand’da  (Beslenme 
Korporasyonu) örgütlenmişti. “Kan ve Toprak” ideologu Walter Dane’nin çabalanyla nasyonal 
sosyalist harekete önemli bir kitle ve oy tabanı sağlamış olan orta köylülük, Nazi iktidannm 
başlangıcında ideolojik olarak yüceltilmesinin yanında, ekonomik olarak da kayınidı. 1 Haziran 
1933’de tanm işletmelerinin borçlan yarıya indirildi, faiz oranı yüzde 4.5’a düşürüldü. 29 
Eylül’de, “orta köylülüğün korunması amacıyla”, “Başçiftçi” Walter Dane tarafından 
Reichserbhofgesetz (Aile Çiftliği Yasası) ilan edildi. Bu yasa, ayakta kalmalan için birçok yardım 
vaadettiği çiftliklerin bölünmemesi amacıyla bir tek mirasçıya (en büyük erkek çocuk) devrini 
hükme bağlıyordu. Önce olumlu karşılanan bu yasa, zamanla, miras hakkı olmayan ikinci 
kuşak çiftçi ve köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Huzursuzluk, 1934’den sonra, “milletin kendi 
kendisini besleyebilmesi” hedefine yönelen ekonomi politikasının saptadığı yüksek üretim 
hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için uyguladığı sert önlemler (kalite kontrolü, merkezî 
ahmlar, düşük fiyat, vs.) üzerine yaygınlaşa. Bu arada küçük üreticilerin çoğu tasfiye olmuş, 
orta ve büyük çiftçilerin 1938 itibanyla millî gelirden aldıklan pay ise, 1928 düzeyine 
düşmüştü; Yüzde 7.7 (1932 ’de bu pay yüzde 8.6 idi.)

DAF’dah sonra en büyük ve etkin kitle örgütü, HJ (Hitlerjugend-Hitler Gençliği) idi. 1936 
sonunda Katolik gençlik örgütlerinin de kapatılmasıyla tekelini mutlaklaştıran HJ, kızlarla 
erkekleri ayn ayn ve 10-14, 14-18 yaş gruplannda örgüdüyordu. HJ, gençliği, Hitler’in şu 
sözlerinde dile gelen isteklen doğrultusunda eğitiyordu: “Entelektüel eğitim istemiyorum. 
Gençliğimi bilgiyle mahvedemem. En iyisi, oyun oynarken kendi güdüleriyle öğreneceklerini 
öğrenmeleridir. Fakat kendilerine hakim olmayı öğrenmeliler. Onlara ihtiyaç duyacağım en 
tehlikeli sınama anlannda ölüm korkusunu yenmeyi öğrenmeliler. Kahraman gençlik olmalılar.”

Baskı Aygıtı
i
Birçok unsurdan oluşan bu örgün propaganda ve endoktrinasyon sisteminin yanında, nasyonal 
sosyalist iktidar modem kapitalist devletin tanhinde görülmemiş güçteki bir baskı aygıtı 
yaratn. Bu baskı aygıtının en önemli unsuru, Göring tara&ndan daha 26 Nisan 1933’de 
kurulan Gestapo (Geheim e Staatspolizei-Gizli Devlet Polisi) idi. Gestapo, Nisan 1934’den sonra 
‘devlet güvenliği” kavramını “Alman milletinin kurumlannı, yaşamsal gücünü ve organik 

varlığını tahrip ve parçalanma tehlikesine karşı korumak” olarak tanımlayan SS Führer’i 
Heinrich Himmler’in elinde gelişti. Himmler’le birlikte, SS bütıyesindeld SD’nin 
(Sicherheitsdienst-Emniyet Servisi) şefi Reinhard Heydrich’in yön verdikleri Gestapo ülkede 
müthiş bir muhbir ve casus ağı kurdu. 10 Şubat 1936’da çıkan yasası uyannca, Gestapo’nun 
faaliyederi hukukî denetimden muafü. 16 Haziran 1936’da tüm Almanya çapında yeniden 
öıgüdenen polis örgütünün Himmler’in emrine verilmesiyle, devlet terörünün yönetimi tek 
elde toplanmış bulunuyordu. Kadrolan SS’in en seçkin unsurlanndan devşirilen SP ve Gestapo, 
süresiz ve gerekçesiz “gözetim altina alma” (Schutzhaft) yoluyla, 1933’den itibaren 
oluşturulmaya başlanan temerküz kamplanyla, insanlan evlerinde veya bir köşede öldürerek 
hem “delil toplama”, hem hüküm, hem infaz yetkisini kullandılar.

LEBER, JULİyS 
(1891-1944)

Almanya'da nasyonal sosyalizme l(arşı direnişin sim
ge isimlerinden biri oan sosyal demokrat önder Julius 
Leber, 16 Kasım 1891'de Yuiorı Aisas’da Biesiıeim ka
sabasında doğdu. Çocukluğu, kırsal ortamda geçti. 1908- 
1910 yıllarında ticaret lisesii)de okurken SPD’ye üye 
oldu. 1913’de, ekonomi öğrenimi görmek üzere Straz- 
burg ve Freiburg’a gitti. 1914’de gönüllü olarak savaşa 
katıldı, gösterdiği yararlılıklardan dolayı madalyalar aldı 
ve teğmenliğe yükseltildi.

1920’ye dek orduda subay olarak kalan Leber, sınır 
birliklerinden birinde olduğu için 1918-1919 devrim sü
recinin dışında kaldı. 1920’de, karşı-devrimci Kapp dar
besine karşı koyan ender ordu birilklerinden birisi, Le- 
ber'in birliğiydi. Kapp darbesinden sonra ordudan ayrıl
dı, Freiburg'da ekonomi tahsilini sona erdirdikten sonra 
sosyal demokrasinin yayın organlarından Lübecker Volk- 
sbote’nin (Lübeck Halk Habercisi) yayın yönetmenliğini 
üstlendi.

Nasyonal Sosyalizmin Ekonomisi
Büyük demir-çelik sanayicisi Alfried Krupp, “Biz Krupp’çulann istediği, iyi işleyen ve bize 
rahat çalışma imkânı sağlayan bir sistemdir. Politika bizim işimiz değil” demişti. Ancak büyük

SA ve polis tarafından duvar dibinde ve elleri yukarda gözetim altında tutulan komünistler. Rek;hstag yangını 
provokasyonundan sonra, aralarında parti başkanı Thaelmann da olmak üzere, binlerce öncü KPD'// 
tutuklanmıştı. Göring'in Reichstag yangını üzerine polise talimatı şöyleydi: "Bu, komünist ayaklanmanın 
başlangıcıdır. Bundan sonra acımak yok! Her komünist yönetici, görüldüğü yerde vurulacaktır!" Mart 1933 
seçimlerinden sonra, tutuklamalar SPD'lileri ve sendika yöneticilerini de kapsadı. SPD başkanı Otto Weis, 
lariamentonun 23 Mart’taki son "çok partili”  oturumunda, "son" sözlerini şöyle bağlayacaktı: "Hiçbir '/etki 
Yasası, size, ebedi ve sarsılmaz fikirleri yok edecek gücü veremez..."
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Weimar döneminde Julius Leber, SPD’nin, cumlıuri- 
yetin maddi ve manevi temellerini sağlamlaştırması için 
etkin bir politika izlemesinden yana tavır aidi. Önceleri, 
partisini aşırı uzlaşmacılıkla ve Marksist teoriyi fazlaca 
ihmal etmekle itham ediyordu. 1920’lerin ikinci yansın
da, Marksizmin, radikal bir cumhuriyetçiliğe ayak bağı 
olacağı düşüncesini tıenimseyerek, reel politikayı daha 
fazla önemsemeye başladı. 1924-1933 arasında millet
vekili olarak yeraldığı parlamentoda, gene cumhuriyetin 
kazanımlârının sağlamlaştırılması kaygısıyla, ordu kade
meleriyle SPD arasında işbirliğinin temellerini oluştur
mak için çaba harcadı.

Leber, Hitler'in başbakan olarak atandığı 31 Ocak 1933 
gecesi, bir nazi grubuyla silahlı çatışmaya girdiği için, 
milletvekili dokunulmazlığına aldırılmaksızın tutuklandı. 
20 ay hapis yatıp salındıktan sonra yeniden tutuklandı 
ve Mayıs 1937'ye kadar Çeşitli temerküz kamplarında 
tutuldu.

Serbest kaldıktan sonra geçimini kömür ticaretiyle 
sağlamaya çalışan Julius Let>er, öncelikle Berlin'deki 
eski SPD ve sendika önderleriyle ilişki kurarak bir dire
niş çekirdeği oluşturdu. “ Dönmüş" Mazilerden eski dip
lomatlara vanncaya dek birçok burjuva unsuru içeren 
Kreisau direniş çevresiyle, sendikacılann oluşturduğu 
Goerdeler çevresi ve muhalif subay çevresiyle ilişki ku
rarak rejimi yıkmaya yönelik somut girişimler örgütleme 
arayışına girdi. Tasarladığı geniş tabanlı direniş cephe
sinde yeralmaiarı gerektiğini düşündüğü komünistlerle 
bağlantı kurduğu sırada 5 Temmuz 1944’de Gestepo 
tarafından tutuklandı. 20 Ekim 1944'de öldürüldü.



Nazi Devleti’nin inşa süreci 1930-1945
imparatorluk vilayet alanları
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Hitler, il<tidara geldiğinde, Almanya'nın yönetsel 
yapısını bütünüyle yeniden örgütledi. Kısmî siyasal 

özerklikleri oian eyaletlerin merkezi devlete bağlanarak 
federalist etmenin tamamen yok edilmesi, bu yeniden 

yapılandırmanın ilk önemli sonucuydu. Nazi 
Almanya'sının yönetsel şemasında, fetihlerle kurulması 

tasarlanan büyük İmparatorluk esas alındı. Tabiî 
1933-1938 koşullarında şehirlere takılan Imparatorluk'la 

ilgili sıfatlar, henüz salt ‘ şeref payeleri" niteliğini 
taşıyordu. Berlin “ İmparatorluk Başkenti” , Leipzig 

“ imparatorluk Fuar Şehri”  idi. Partinin kırsal oylann 
yarısından fazlasını aldığı Schleswig-Holstein'daki 

Goslar “ İmparatorluk Köylüler Şehri” ; Stuttgart 
“ Yurtdışındaki Alman Şehri"; Nümberg ‘ ‘Kongre 
Şehri” ; NSDAP'n/n kuruluşunun gerçekleştirildiği 

Münih “ Hareket Şehri"; Frankfurt “Alman Eisanatian 
(Zanaatları) Şehri”  ilan edilerek onurlandınimışlardı.
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1937 yılında Berlin'de açılan Serseri Yahudi adlı bir 
serginin duyuru afişi. Nasyonal sosyalizm, 19. yüzyılın 
ikinci yarısından kaynaklanan bir anti-semitizm 
birikimine dayanmaktaydı. Yahudileri liberalizm ve 
sosyalizm gibi iki “yabancı cereyan "m taşıyıcısı 
enternasyonal fesatçılar gibi tasvir eden anti-semitizm, 
Almanya'da 20. yüzyıl başında yaygınlaşmaya 
başlamıştı. Fransız avukat Maurice Joiy'nin 1865'de 
hapiste yazdığı, Yahudilerin dünyaya egemen olmaya 
yönelik gizli örgütlenmelerinden ve planlarından 
bahseden kurgusal notlan, 1903'de Almanya'da 
Protokolle der Walsen von Zion (Siyon Bilgelerinin 
Tutanakları) adıyla, “gerçek bir belge" olarak 
yayınlandı ■ bu kitap, anti-semitizmin popülerleşmesine 
çok katkıda bulundu.

burjuvazi, özellikle ekonomi politikasının kendisine “rahat çalışma imkânı” vermesini 
sağlayacak önlemlerin alınmasında, doğrudan söz sahibiydi. RDI’nın (Alman Sanayi Birliği) 
Mayıs 1933’de Reichsstand der Deutschen İndustrie’y e  (Alman Sanayi Korporasyonu) 
dönüştürülmesi burjuvazinin bu üst örgütünün etkinliğini azaltmadı; başta demir-çelik sektörü 
olmak üzere ağır sanayi kesiminin buıjuvazi içindeki ağırlığı belirgin olarak arttı. Krupp, 
Thyssen ve Schacht, 1 Haziran 1933’de A dolf Hitler-Spende d er  Deutschen Wirtschaft’m  (Adolf 
Hitler Bağışı) kurumlaştırarak, başta Hitler olmak üzere Nazi önderliğini açıkça kâra ortak 
ettiler. 15 Temmuz 1933’de ekonomik politikaya yön vermek üzere kurulan, büyük 
burjuvazinin ağırlıklı olarak temsil edildiği Generalrat d er Wirtschafi (Genel İktisat Konseyi) 
Nazi Almanya’sında devletten/partiden görece özerk işleyen yegâne organdı. Nasyonal sosyalizr 
iktidannın ekonomi-politik tasanmı, anti-kapitalist demagojisi içinde, özel mülkiyeti asla 
sorgulamadı: “Ekonomi hem bağımlı, hem de özgürdür. Bağımlıdır, çünkü millete karşı açık 
sorumluluğu vardır. Özgürdür, çünkü bireysel girişim ve kâr bu ekonomide gelişmesini 
kısıdamasız sürdürür.” (Nazi ekonomistlerinden Hermann Messerschmidt). İlki 1933-1936  
arasında yürürlükte olan, İkincisi 1937’de uygulamaya konulan Dört Yıllık Plan’lar da 

. tamamen büyük sermayenin önceliklerini gözetmekteydi. Sonuçta, Nazi Almanya’sında devletle 
sermayenin içiçe geçmesi, Marksist İktisatçı Charles Bettelheim’ın yazdığı gibi, tekelci kapitahs 
ekonominin eğilimlerinin son haddine vardığı bir yapıyı ortaya çıkarmıştır: “Özellikle, 
sanayicilerin zorunlu örgütlenmesinin gelişmesini (zorunlu kaneller), mesleki örgütlenmelerin 
kazandığı önemi, tekellerin egemen yerini, devlet tarahndan (yoğun siparişler, kredi garantisi 
vb. biçimler altında) ekonomiye yapılan büyük yardımı, fiyatlann düzenlenmesindeki gelişmeyi 
dünya pazanyla saldırgan ilişkilerin (damping, kliringlerden yararlanma vs.) örgütlenmesini 
belirtelim. Bu benzerlikler rastlantı değildir. Güncel kapitalizmin, gizil olarak, Nazi 
Almanya’sının ekonomik yapısına benzer bir ekonomik yapı içerdiğini gösterir.”

Nasyonal sosyalist ekonomi politikasının yerine getirdiği en önemli işlevlerden biri, Alman 
kapitalizminin emperyalizm çağına göre oldukça geri bir yapı arzeden örgürienmesini 
modernleştirmek, sermayeyi yoğunlaştırmak oldu. RDFnin taslağını hazırladığı çeşidi 
düzenlemelerle, 1933-1935 arasında yatınmlan ve kapasite kullanımını yönlendirmek, fiyadara 
hakim olmak amacıyla zorunlu karteller ve tröstler oluşturuldu. Oluşturulan karteller 1936’ya 
dek biçimsel olarak İktisat Bakanhğı’nca denetlenirken, 1936’dan sonra yönetim ve denetim 
tamamen sermaye sahiplerine bırakıldı. Nazi iktidan, sermayenin yoğunlaşması için başka 
müdahaleler, hatta zorlamalar da yaptı. Birçok büyük banka ve işletmedeki devlet iştirakleri 
özel sektöre devredildi; karteller arasında uzmanlaşmaya dayalı işbölümü kurumlaştınidı. 
Konfeksiyon, banka, toptan ticaret, ev eşyalan gibi dallarda ağırlıklı olan Yahudi girişimcilerin 
sindirilmesi buralarda sermaye yoğunlaşmasına dolaylı olarak katkıda bulundu. Mayıs 1933 
başında kurulan Kampfbund fü r  gewerbliche Mittelstand’m  (Zanaatkâr Orta Sınıf Mücadele 
Birliği) ûç ay sonra DAF’a dahil edilmesiyle, küçük sermayenin tasfiyesinin öngörüldüğü belli 
olmuştu. 1936-1938 arasında 104 bin kadar zanaatçı, ücretli işçiler sahna katıldı. 4 Mart

« 9 '



Nazi Döneminde 
Anii-sem itizm

Anti-semitizm, geçen yüzyıllarda görülen Yahudi düş
manlığının eski biçimlerinden farklı özellikler taşıyan 
bir fenomen olarak ilk kez nasyonal sosyalizmle birlikte 
ortaya çıkmadı, ama onunla birlikte dahşet uyandıncı 
boyutlara ulaştı.

Almanya’da modem anti-semitizmi anlatmaya ve açık
lamaya çalışırken gözönünde bulundurulması gereken 
dört temel nokta var. Birincisi, anti-semitizmin çok kar
maşık ve tüm Avrupa'yı kapsayan bir olgu olmasıdır. 
Ancak başka hiçbir ülkede halkçı düşünce ve çeşitli 
ırk teorileri Almanya’da olduğu ölçüde önem kazanma
dı; burada ırkçı-anti-semit önyargılar daha Kayzer II. 
Wilhelm döneminden başlayarak ülkenin siyasal kültü
rünü etkiledi. Modern anti-semitizmi eski Yahudi düş
manlığından faridılaştıran tipik özellikler Almanya'da baş
ka yerlerde olduğundan daha belirgin U r biçimde geliş
ti. Daha II. Wilhelm, döneminde, Yahudiliği her türlü 
kötülüğün kaynağı olarak gören İlk bağımsız antl-semit 
partiler oluştu. Muhafazakir partiler de anti-semitizmi 
kitleleri harekete geçirmek için araç olarak kullandılar 
ve toplumsal örgütlenmelerde anti-semitizm birleştirici 
İdeoloji olarak önemli bir rol oynadı.

ikinci vurgulanması gereken nokta ise Yahudi düş
manlığının köklerinin antik çağa kadar uzanan bir gele
neğe sahip olmasıdır. Milliyetçi, halkçı ve ırkçı ideoloji
lerden yola çıkarak Yahudilere duyulan nefreti haklı 
gösterme yolundaki yeni çabalar, bu nefretin dlnt ve 
ekonomik stereotiplerini ortadan kaldırarak onlann yeri
ne geçmedi, yalnızca onlara eklendi.

Üçüncü olarak söylenmesi gereken, antl-semitizmin, 
Hıristiyan-Yahudi ve Alman-Yahudl ilişkisinin yalnızca 
bir yönünü oluşturduğudur. Son olarak da, modem anti- 
semltlzmin tarihi, ancak Auschwitz gerçeğinin yaşan
mış olduğu gözönünde tutularak yazılabilir. II. Wilhelm 
dönemi partilerin ve çeşitli kuruluşların antl-semit aji- 
tasyonları, I. Savaş’takI Yahudi sayımı, Weimar Cumhu- 
riyetl'nin başlangıç dönemindeki ırkçı terör, Nazi propa
gandasının kışkırtıcı sioganlan, Hitler'in ırkçı-anti-semit 
dünya görüşü ve Üçüncü Relch'ta şiddete dayalı Nazi 
İktidannm kurulması, sonuçta soykınma varan sürecin 
önemli faktörleri olmuştur. Buna karşılık, Bismarck dö
nemindeki ilk antl-semit parti ile başlayan gelişmenin 
doğrudan Nazizme ve soykınma götürmüş olduğu söy
lenemez. Sözkonusu süreç, çeşitli noktalannda hep yo- 
lağızlanna varmış ve çeşitli altematiflere açık olmuştur.

30.1.1933'de Yahudi takibatının yeni bir dönemi baş
ladı. Naziler, o zamana kadar kabul görmüş olan bağım
sızlaşma, entegrasyon ve asimilasyon şeklinde özetle
nebilecek prensipleri kökten reddettiler. Yeni İktidar 
mülksüzleştirme ve sürgün sloganlannı ortaya attı ve 
böylece birbuçuk yüzyıllık gelişmeyi kısa sürede geriye 
çevirmeyi başardı. Burada karşımıza şu soru çıkıyor; 
Had safhada fanatizm ile bürokratik yapılar, patalojik 
davranış güdüleri ile idari genelgeler nasıl bir araya 
gekli ve gelişkin bir toplumda arkaik düşünce ve davra
nış biçimleri nasıl hakim olabildi? Bu sorudan yola çıka
rak takibat ve soykınm sürecini incelemek istediğimizde 
gözönünde bulundurmamız gereken en az dört ayn fak
tör ortaya çıkıyor. Birincisi, Yahudi soykınmı, Nazi dün
ya görüşü ve ırkçı anti-semitizmin merkezi önemi gözö- 
nünde bulundurulmadan incelenemez. İkincisi, Hitler'in 
oynadığı önemli rol ve doğrudan sorumluluğu tartışıla
maz. Diğer Nazi önderierinin, örneğin Rudolf Hess'in, 
Heinrich Himmler'in veya Joseph Goebbels’ in de önem
li etkileri olmuştur. Bu nedenle açıklayıcı unsur olarak 
Mşl faktörü gözönünde bulundunılmak zonındadır. Üçün- 
cüsü, Nazi ikUdar sisteminin ve “ Führer devletl” nln.

1933'den sonra da iktidann ele geçirilmesinden önceki 
Nazi hareketinin “ Führer ilkesi’ ’ kadar dinamik bir un
sur olmaya devam etmesidir. Dördüncü olarak dikkate 
alınması gereken nokta ise, her takibat uygulamasının 
doğrudan ırkçı siyasal motiflerden yola çıkmadığıdır. 
“ Yahudi sorununun nihai çözümü’ ’ne Nazi fonkslyoner- 
leri ve devlet memuriannın teknokrat-dalkavuk davra- 
nışlannın da katkısı önemli boyutlara ulaşmıştır.

Nazi önderiiği, iktidannm İlk yıllannda ve 1933’den 
önce, “ Yahudi nüfuzunu geriletmek”  için hangi önlem
lerin hangi sırayla alınması gerektiği konusunda açık 
ve kesin görüşlere sahip değildi. Kesin olan yalnızca, 
Yahudilerin “ Alman halkına zarar veren unsurlar”  ola
rak Almanya’nın kültürel, siyasal ve ekonomik hayatına 
etkide buiunmaianna izin verilmeyeceği ve -Hitler’in 
terminolojisiyle- Reich’tan “ uzakiaştınimalan”  gerekti
ğiydi. Hitler ve Naziler, yüzyıllar boyunca daha çok dlnt, 
ekonomik ve toplumsal nedenlerden dolayı varolmuş 
bir olgu olan anti-semitizmi, ırk öğretileriyle biyolojik 
bir temele oturtmaya çalıştılar. Nazi ideolojisinin savu- 
nuculan, bu öğretinin sonuçlannı sonuna dek götürme
ye karariıydılar. Nazi antl-semitizminin özgünlüğü bu 
noktada yatmaktadır.

Nazizm, doğuda yeni yaşam alanlannın fethi görevini, 
orada yerleşik olan Yahudilerin flzlken ortadan kaldınl- 
masına bağlıyordu. Hitler, savaşın başlamasından önce, 
gelecek bir savaşın Almanya'nın değil, ama Avrupa'daki 
Yahudilerin ortadan kaldınimasıyla sonuçlanacağından 
sözediyordu. Yahudi takibatı ve soykınmı Nazizmin yoz
laşması olarak anlaşılamaz, çünkü ırk öğretisi ve anti- 
semKIzm olmadan Nazi İdeolojisinin ayakta kalması müm
kün değildir.

Nazizmin ırk öğretisinde tüm tarihsel gelişmenin, tüm 
devlet oluşumiannın ve kültürel yaratıcılığın temel un
surunun ırkçı unsur olduğu savunulur - ırk burada, halk
lan ve insanlan yalnızca fiziki olarak değil, aynı zaman
da düşünsel ve ruhsal alanda da daha az ve daha çok 
değeril, küHüriü ve kültürden yoksun halklar ve İnsanlar 
olarak ayıran biyolojik bir variık olarak anlaşılmaktadır. 
Buradan yola çıkarak, Hitler ve Nazi ideolojisine göre 
en yüksek, en iyi, çünkü kültüre tek yatkın olan ırk, 
“ ari”  ırkıdır. Nazi İdeolojisi, insanlann ve ırtdann eşitliği 
düşüncesini özellikle reddeder ve güçlünün zaferinin

desteklenmesinin ve güçsüzün geride bırakılması tale
binin evrenin ebedt İradesiyle uyum içinde olduğunu 
iddia eder. Hitler, kendi İfadesiyle, “ hayatın en genel 
ve değişmez yasası”  olan, “ varolma mücadelesi” , “ ırk- 
lann ve halklann kendi yaşam alanian için verdikleri 
mücadele” den başka bir şey olmayan “ doğanın aristok
rat temel düşüncesini”  savunmaktadır. Bu noktada, Dar- 
wincl düşüncenin doğadan topluma ve tarihe aktanlma- 
sı olarak ortaya çıkan Nazi ırkçı öğretisi, Nazi emperya
lizmiyle, yeni yeni yaşam alanlannın fethiyle birleşmek
tedir. Hiçbir yerde tam olarak belirlenmeyen ve genellik
le “ kuzey”  veya “ cermen”  ırkı olarak tanımlanan “ ari”  
ırkı, “ yönetici ve savaşçı”  bir ırktır ve bu ırkın “ öncü 
halkı”  Almanlardır. Bunun sonucu olarak da Almanlann 
görevi, Avrupa'da “ sağlam bir cermen ırk çekirdeği”  
oluşturmak ve aynı zamanda cermen ırkını tüm “ saf 
olmayan”  unsurlardan “ temizlemektir” . Bu doktrine göre 
Yahudiler, yalnızca daha az değeril ırklardan -mesela 
Slavlar gibi- biri değil, “ ari”  ırkını yoketmeyi hedefleyen 
“ karşı ırk” tır, “ ari”  ırkı için “ parazlf’tlrier ve bu neden
le takibata uğratılmalı ve ortadan kaldınimalıdıriar. Ya
hudiler, Nazi devletinde “ nesnel düşman" ilan edildiler 
ve düşmanlıklan ırkiannın gereği olduğundan, bunu ay
nca ispatlamaya gerek yoktu. Normal bir İnsana bir 
çılgının hayal ürünleri gibi gelebilecek olan Nazi anti- 
semitizmi, sonuçta “ Üçüncü Reich” ın temerküz kamp- 
lannda korkunç bir gerçekliğe dönüştü.

Nazilerin İktidan ele geçirmelerinden sonra aldıklan 
Yahudi karşıtı önlemler çeşitli evrelerde gelişti. 1933-35 
arasındaki ilk evrede, Ermichtlgungagesetz (Yetki Ka
nunu) ve olağanüstü kararnameler yoluyla bir dizi ön
lem alındı. 1935-1938 arasında Nürnberg kanunlanna 
dayanan uygulamalar vardı. 1938-1941 arası 1938'dekl 
Kasım pogromuyla başlayan süreç, Polonya kamplanna 
ve gettolara doğru kitlesel sürgünlerin yer aldığı üçüncü 
evreye geçişi oluşturdu ve 1941'den sonra da kitlesel 
soykınm İMişiadı.

Rejimin ilk resmî girişimi, 1 Niran 1933'de Yahudi 
dükkanlannı bir günlüğüne boykot etmek oldu. 7 Nisan 
1933'de ilk Yahudi karşıtı kanun çıkartılarak Yahudi me- 
muriar zorla emekli edildiler. Tüm kültürel alanlarda 
dia, propaganda bakanı Goebbels'ln önderiiği altında 
yeni rejimin antl-semit politikası uygulanmaya başlandı. 
Topyekûn egemenlik programı, düşünsel hayatın tüm
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Sosyalist Hareket

SAVar, bir Yahudinin dükkanınırt vitrinine “Almanlar, 
kendinizi koruyun! Yahudilerden alışveriş yapmayın!" 
panosunu asıyorlar... 1 Nisan 1933'de başlayan 
Yahudi dûkkanlan boykotu, Nazi rejiminin Yahudileri 
kriminalize etmeye yönelik ilk ve görece masum 
kampanyalarıydı. 8 Kasım 1938'de Goebbels’in 
talimatıyla halkın “kendiliğinden" örgütlenen tepkisi 
sonucunda, ülkenin heryerinde hâ li ayakta kalabilmiş 
olan Yahudilere ait işieryeri ve evler yakılıp yıkıldı. Bu 
“Kınk Camlar Gecesi’’nin bilançosu şöylaydi: 815 
dükkan tahrip edilmiş, 29 dükkan yakılmış, 171 evle 
191 sinagog tahrip edilmişti; 76 sinagog tamamen 
yıkılmıştı. 100 kadar Yahudi öldürülmüş, 20 bine 
yakını tutuklanıp temerküz kamplarına sevkediimişti. 8 
Kasım “Kırık Camlar Gecesi", Yahudilerin kesin 
olarak yokedilmesine giden yolu açan adımdı.

alanlannm devlet ve parti kontrolü altında tutulması 
yoluyla bilimin haldm İdeolojiye uygun olaral( yeniden 
şekiHendIrilmesInl ve yönlendirilmesini öngörüyordu.

15 Eylül 1935'de Nürnt>erg’de yapılan Relch Parti 
Kongresi’nde “ Nümberg Kanunları''nın İlanıyla İkinci 
dönem başlamış oldu. Özellikle Blutschutzgestz (Kanı 
Koruma Kanunu) siyasal anti-semilizm döneminden, bi- 
yolo|ik anti-semitizm dönemine geçişin işareti oldu. “ Re
lch Vatandaşlık Kanunu” , Aiman vatandaşlannı “ tebaa”  
ve “ Relch vatandaşlan”  olarak ikiye ayırdı. Tüm siyasal 
vatandaşlık haklarına sahip olanlar, gerçek vatandaşlar, 
yalnızca “ damarlarında Alman veya ona akraba bir kanı 
taşıyan”  “ Relch vatandaşlan”  idi. Bu kanunla Yahudi
ler ikinci sınıf vatandaş olarak damgalandılar. Peşpeşe 
çıkanlan bir dizi kararname ile tüm mesleklerden atılma
ya ve adım adım kanun koruyuculuğunun da dışında 
bırakılmaya başlandılar. Savaş başladığında yaklaşık 
1500 kararname ve kanun çıkanimıştı. Yahudilerin et
kinlik gösterebildikleri tek alan olarak ekonomi ve tica
ret kalmıştı. NSDAP'n\n yönetim kadroianndakl radikal 
anti-semitier, örneğin Goebbels ve çalışma cephesi Re
ich örgütlenme şefi Robert Ley, Yahudileri ticaret haya
tının da dışında bırakmak için çaba gösterdiler.

Kararnameler yoluyla Yahudileri ekonomik ve mail 
faaliyet alanından tümüyle atmak mümkün olmadı. Bu 
arada radikal anti-semitier, “ Yahudi sorununu”  kendi 
yöntemleriyle “ çözmek”  konusunda gittikçe sabırsızla
nıyorlardı. ilk kitlesel sürgün 28 Ekim 1938’de gerçek
leştirildi ve Almanya’da yaşayan 17 bin PolonyalI Yahu
di sınır dışı edildi. 7 Kasım 1938’de Paris’teki bir Alman 
konsolosluk görevlisinin 17 yaşındaki bir PolonyalI Ya
hudi tarafından vurulması, Naziler için beklenen fırsatı 
getirdi. Goebbels gelişkin propaganda tekniklerinin yar
dımıyla, olayı uluslararası Yahudiliğin Nazi Almanyası’- 
na duyduğu nefretin bir işareti olarak göstermeye çalış
tı. 8 Kasım 1938 akşamı, Yahudi dükkanlanna, sinagog
lara ve tek tek insanlara karşı ilk  açık saldınlar başladı 
ve bunlar 9 Kasım akşamı doruk noktasına ulaştı.

Kasım pogromundan sonra alınan bir dizi yeni önlem
le, Yahudiler kendilerine kalan tek alan olan ekonomi 
ve ticaretin de tümüyle dışına atıldılar “ belirti bölgelere 
girmeleri ve belirli saatlerde kamuya açık yerlerde 
bulunmaları”  yasaklandı. Almanya’da yaşayan Yahudl- 
lerln çalışma ve hareket özgürlükleri böylece tamamen 
ortadan kaldınimış oldu. Gelen savaşın Yahudiler için 
ne anlama geleceğini Hitler 30 Ocak 1939’da Reich- 
stag’da yaptığı konuşmada belirtmişti: “ Eğer Yahudili
ğin uluslararası mail ilişkileri Avrupa içinde ve dışında 
halktan yeniden bir dünya savaşına sürüklemeyi başa- 
nrsa, bunun sonucu dünyanın Bolşevikleştirilmesi ve 
böylece Yahudiliğin zaferi değil, Avrupa’da Yahudi ırkı
nın ortadan kaldıniması olacaktır.”

HİLAL ONUR

1939’da “yersiz” ya da ‘Yeteneklerine uygun olmayan bir işte” çalışan zanaatkârlann başka 
işlere sevk edilmesini mümkün kılan; 7 Mart’ta ise belirli bir iş hacmine ulaşmayan küçük 
işletmelerin doğrudan kapatılmasını öngören kararnameler çıkanldı -1 Nisan 1939’daki bir 
kararname teselli olarak, tasfiye edilen zanaatkârlann büyük sanayide öncelikli olarak istihdam 
edileceğini saptıyordu. Böylece, iktidara giden yolda “proleterleşmeye” ve “malî kapitalizme” 
karşı demagojisiyle orta sınıflann desteğini kazanan nasyonal sosyalizm, onlann 
mülksüzleşmesini ekonominin “serbest” akışına bile bırakmadan, zorla gerçekleştirmiş oluyordu.

Alman kapitalizmi, nasyonal sosyalizmin iktidannda uluslararası sermaye ile eklemlenme 
bakımından da emperyalizm çağına ayak uydurma yolunda önemli adımlar attı. İngiliz 
Unilever, Brown-Boveri ve Amerikan Ford, General Motors başta olmak üzere birçok büyük 
Batılı sermaye grubu faşist Almanya’da büyük yatınmlar yapalar, ortaklıklar kurdular. Almanya, 
Fransa’dan sonra, en fazla sayıda uluslararası kartelde temsil edilen ülke oldu. Hükümet, 
ihracatçı burjuvaziyi de birçok muafiyet ve avantaj tanıyarak destekledi.

Hitler, 1933’de, Birinci Dön Yıllık Plan’ın hedefini “Alman çiftçisinin sefaletten kurtulması, 
işsizliğin tamamen altedilmesi” olarak açıklamıştı. Özellikle işsizlik, kitlesel psikolojik etkileri 
bakımından, Almanya’da ekonomik ve siyasal bunalımın nirengi noktasıydı. NSDAP, işsizliğe 
karşı, Eylül 1932’de von Papen hükümeti tarafından benimsenen, ancak uygulamaya sokulma 
firsatı bulunamayan “ekonomiyi canlandırma programı”nı yürürlüğe koydu. Özellikle bayındırlık 
hizmetlerine ağırlık verilerek istihdam yaratmayı amaçlayan bu programın otoyol inşası faslı, 
Naziler tarahndan öncelikle ve yoğun bir propaganda eşliğinde ele alındı. Akı yılda 6.500 
km. olarak gösterilen otoyol şebekesi hedefi için, 1 9 3 3 /3 4  yılında yaklaşık 5 milyar Mark 
harcandı. Ancak bu “görkemli” projelerde istihdam edilen işçi sayısı, 1934 sonunda topu topu 
100 bin idi. Gene de resmî istatistiklere göre işsiz sayısı Mart 1933’de 5.6 milyon iken 
1934’de 2.8 milyona, 1935’de 2.3 milyona, 1937’de 1.9 milyona düştü. İşsizliğin azaltılmış 
olması, Alman faşizminin içte ve dışta çok etkili olarak kullandığı bir propaganda silahı oldu. 
Ancak, 1932 ortalanndan itibaren dünya ekonomi bunalımının etkisinin azalmaya başlamış 
olması, bu propagandanın es geçtiği bir gerçekti. Aynca, evlilik teşvikleriyle işten uzaklaştınlan 
300 bin kadın emekçi; genişletilen ordunun kapsadığı 100 bin genç “potansiyel işsiz”; 1933 
sonunda 150 bine ulaşan ve sonraki yıllarda artan temerküz kampı mahkûmlan; 1934’de 
sayılan bir milyona ulaşan ve “ücret” adına küçük bir cep harçlığı ödenen (mecburî) 
“gönüllüler” ve “sosyal hizmet işçileri”, işsizlik istatistiklerindeki yapay iyileşmede pay 
sahibiydi. İşçi sınıfının gelir düzeyi ve yaşam standardındaki düşüş ise açıktır. 1933-1939  
arasında brüt ücretler ortalama yüzde 15 artarken tüketici fiyatlan yüzde 22 artmış; ücret ve 
maaşlann millî gelir içindeki payı ise 1932’de yüzde 60.6 iken 1938’de yüzde 55.7’ye 
düşmüştü; bu ücretlerin 1925 düzeyinin gerisine gitmesi anlamına geliyordu. Buna karşılık 
sermaye gelirleri 1932’de yüzde 12.4 iken, 1938’de ikiye katlanarak yüzde 24.1’e çıkmıştı. Bu 
düzey. Alman kapitalizminin genişleme ve büyümesinin doruğuna ulaştığı 1. Dünya Savaşı 
öncesindeki düzeyin (1913: Yüzde 22.3) bile yukansmdadır.

Uygulamasına 1936 sonunda başlanan 2. Dört Yıllık Plan, Alman ekonomisini dünya savaşma 
hazırlayan ve götüren temeli oluşturdu. Hitler, 9  Eylül 1936’da 2. Plan’ın hedeflerini şöyle 
tayin etmişti: “Önümüzdeki dört yıl içinde Almanya, Alman dehasıyla, kimya, makine ve 
maden sanayiimizin tarafından üretilebilecek olan her maddede, tamamen dışandan bağımsız 
olmalıdır!” Bu sözler, açıkça Hitler’in andığı sektörlerdeki büyük burjuvazinin tercihlerini 
yansıtmaktaydı. 1928-1936 arasında tüketim mallan üreten sanayiinin yatınmlardaki payı yüzde 
35’den yüzde 24 ’e düşerken; kimya, elektronik, makine yapımı, otomotiv (ve tabii silah) 
dallanna yapılan yatınmlann oranı yüzde 4 0 ’dan yüzde 50’ye çıkmışn. Bu arada, tüm devlet 
harcamalan içinde silahlanmanın payı 1932’de yüzde 8.2’den 1936’da yüzde 59.2’ye yükselerek 
muazzam bir artış göstermişti. Bu rakamlara yansıyan sektörler arası denge(sizlik)ler ve 
tercihler 1936’dan sonra iyice belirginleşti, yoğunlaştı. Nasyonal sosyalist iktidar, 2. Plan’da 
ifade edilen hedef uğruna, İktisat Bakanı Schacht’m ve buıjuvazinin tepkisini çekmeyi de göze 
alarak, demir-çelik üretimine yön vermek üzere dev Hermann Göring Demir-Çelih İşletmeleri
A.Ş.’ni kurdu. Devlet harcamalannda silahlanmanın payı 1937’de geçici bir düşüşten sonra 
(yüzde 56.7) sürekli arttı: 1938 yüzde 61, 1939 yüzde 69, 1940 yüzde 78. Ancak uluslararası 
kapitalist pazarda Almanya’ya karşılaştırmalı üstünlük sağlayabilecek olan bu sektörlerdeki 
büyük potansiyel ve üretici güçlerdeki gelişme, pazar bulamama sorunuyla karşı karşıya 
kalarak tıkandı. 1929-1931 dünya ekonomik bunalımında, o zamana dek uluslararası kapitalist 
ticaret sisteminin fiilen bağlı bulunduğu İngiliz Sterlininin çökmesiyle ortaya çıkan boşluk; 
ihracat-ithalat dengelerinin bozulmasına ve bütün millî ekonomilerin otarşik (kendi kendilerine 
yeterli) bir yönelime girmesine yol açmıştı. ABD, İngiltere, Fransa gibi geniş hammadde ve 
pazar imkânlanna (sömürgelere) sahip bulunmayan, aynca iç tüketime dönük sanayisi göreli 
olarak çok geri kalmış bulunan Almanya, otarşik bir iktisadi yapıyı kaldıracak potansiyele 
sahip değildi.

Bu açmaz, buıjuvazi içi çelişkileri de keskinleştirdi. Başta silah, demir-çelik, otomotiv, kimya 
olmak üzere “ağır” sanayiin öncelikle desteklenmesi nedeniyle hammadde, teşvik vb. kaynak 
sıkıntısı ve vasıflı işgücü açığı sorunuyla karşılaşan ihracatçı sermaye, dünya pazannın iyice 
daralmasına koşut olarak iyice sıkışınca, iktidara tepki göstermeye başladı. İçine girilen açmazı 
kavrayarak ihracatçı sermayenin tepkisine tercüman olan Schacht’ın Kasım 1938’de İktisat 
Bakanlığından uzaklaşünlması, bu gerginliğin doruğuydu. Bu arada, ağır sanayi burjuvazisinin
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şikayet dilekçeleri verdiler, dava açtılar. Mahkeme, 
Kasım sonunda "Nasyonal sosyalist devrimin vuku 
bulduğu" gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi. 
Tam onyedi yıl sonra, 5 Haziran-19 Temmuz 1950 
tarihlerinde Kanlı Köpenick Haftası davası Berlin’de 
yeniden görülecek ve suçluluktan saptanan 15 Nazi 
ölüme, 13 kişi ömürboyu hapse ve birçoklan çeşitli 
hapis cezalarına çarptırılacaklardı.

tırmandırmaktaydı. Batı ve Güney Avrupa’da faşizmin güncelleşmesi, harekete geçirdiği şovenist 
emperyalist ve anti-komünist saldırganlık potansiyeli nedeniyle; Sovyetler Birliği açısından 
büyük bir tehdit içeriyordu. Bu koşullarda SBKP, “sosyalizmin anavatanının” korunması veya 
en azından muhtemel bir saldınnın güçten düşürülmesi, geciktirilmesi için, batı Avrupa’da 
statükonun olabildiğince korunması gereğini benimsemeye başladı. SSCB’nin 18 Eylül 1934’de, 
sallantılı dünya statükosunun hakemi niteliğindeki Milletler Cemiyeti’n e  girmesi, bu durumun 
açık ifadesiydi. SBKP’nin bu stratejisi, Komintem’e yansımakta gecikmedi. Yeni politika, 
faşizmin zaferinin her ne pahasına olursa olsun engellenmesine yönelikti; bu uğurda, 
kapitalizmin ve burjuva demokrasisinin en azından ona vadede egemenliğini koruması 
kabullenilecekti.

Bu yeni politika K om intem ’in o  güne dek gelen faşizm stratejisinin ve sosyal faşizrn 
doktrininin terkedilmesini gerekli kılmaktaydı. Ama öte yandan eski çizgiyi ve tezleri 
tamamen “yanlış” ilan etmeme kaygısı, zaten reel politika gereklerinin dayatmasıyla girişilen 
strateji değişikliğinin, derine giden bir teorik-siyasal tahlilden yoksun olarak 
gerçekleştirilmesine yol açtı. Dimitrofun, 7. Kongre’nin karara bağladığı yeni stratejinin 
çerçevesini çizen konuşmasındaki ünlü formülü, eski tezleri de gözetme zorunluluğunun 
baskısını (ve tutarsızlığını) taşıyan bu söylemin tipik örneğidir: “Faşizm, fînans-kapitalin en 
genci, en şovenist, en emperyalist öğelerinin açık, terörist diktatörlüğüdür.” Dimitrof, 
böylelikle, bir yandan burjuva demokrasisiyle faşizm arasındaki farklılıklan görmezden 
gelmenin hata olduğuna değinirken; öte yandan faşizmin farkını salt göreliUklere (en açık, en 
gerici, en  ...) açıklamaktaydı. 7. Kongre’nin Dimitrofun sunuşunu esas alan karar metninde de, 
“küçük buıjuva kitlelerin kapitalizme karşı tepkilerinin fınans-kapitalin faşist ajanlan tarafından 
ele alınarak gemlendiği” belirtilirken; gene buıjuvazinin dolaysız eylemliliği varsayımına 
dayanan komplocu bakış öne çıkıyor, faşist hareketin kitle tabanı yaratmaktaki dinamikleri 
üzerinde durulmaya değer bulunmuyordu. K om intem ’in, faşist hareketin orta sınıflan ve 
lümpen proletaryayı seferber edebilme potansiyelini tahlil etmekten uzak durmasının önemli 
bir nedeni, bu yönde çaba gösteren Otto Bauer, Thalheimer ve özelUkle Troçki gibi resmen 
karalanan sosyalist teorisyenleri meşrulaştırmama kaygısıydı. Sosyal faşizm kavramı ise açıkça 
reddedilmeksizin bir kenara bırakıldı. Dimitrof, konuşmasında, faşizmin iktidara gelebilmesinin 
en önemh nedeni olarak, sosyal demokrasinin işçi sınıfını bölmesini gösterdi; ancak faşizmin 
iktidannm, sosyal demokrasinin kapitalizmle eklemlenişini sona erdirdiğini ifade etti. Sosyal 
demokrasiyi “düşman” olmaktan çıkaran bu teorik manevra, örtük olarak, Otto Bauer’in faşizm 
üzerine yazılanndan esinlenmişti. 1934’de Bauer, faşizmin, işçi hareketinin reformist evreden 
tamamen çıkarak, devrimci sosyalizme yönelmesini sağlayacak koşullan dayattığını yazmıştı.

Eski çizgiyle tutarlı bir görünüm sunma uğruna oldukça eklektik ve yüzeysel bir içerik 
kazanan 7. Kongre tezleriyle ilgili olarak, 1939’da, KPD yöneticilerinden (sonradan Demokratik 
Almanya’nın önderi olacak olan) Walter Uİbricht, şöyle bir özeleştiri yapacaktı: “Alman 
faşizminin emperyalist saldırganlığının itici güçleri ve gelişme eğilimleriyle ilgili olarak açık ve 
yetkin bir tahlile ihtiyacırnız var. Bir zamanlar doğru olan ajitatif kavramlan, üstelik daha da 
basitleştirerek muhafaza etmiş olmamızdan kaynaklanan birtakım şablonlarla elimizi kolumuzu 
bağlıyoruz. Alman finans-kapitalini Krupp ve Thyssen’e indirgeyen kaba basitleştirmeler,

829



yanıltıcı oluyor. Bütün bunlar, fînans-kapitalin egemenliğindeki bir. sistem olarak faşizmin 
karakterinin kavranılmasını engelliyor.”

Ancak Komintem  ve SBKP bakımından bu evrede önemli olan, teori ve doğru bir tahlilden 
çok, SSCB’nin korunmasına katkıda bulunmak, bunun için de faşizmi engellemekti. Bu amaçla, 
7. Kongre, II. EntemasyonaVden  (yani sosyal demokrasiden) küçük ■ burjuvazinin ilerici 
kesimlerine kadar, tüm anti-faşist unsurlan kapsayacak bir “birleşik cephe” hedefini tayin etti; 
“halk cephesi” de kısa süre içinde fiilen benimsenecekti. Dimitrof, konuşmasında “devrimci 
öncülerin proleter kitlelerden tecrit olmasının önlenmesi için”, “kitleler tarafindan daha 
anlaşılır bir dil konuşulmasını” önermiş; başanlı bir politikamn önkoşulunun “(buıjuva) 
demokrasi için mücadele” olduğunu da açıkça ifade etmişti. KPD de, 7. Kongre’den hemen 
sonra düzenlediği (aslında Moskova’da yapılan!) “Brüksel Konferansı”nda, ülkede burjuva 
demokrasisinin yeniden tesisi temelinde SPD ile işbirliğine hazır olduğunu açıkladı; bu karar 
1939 Bern Konferansı’nda da onaylandı. Thalheimer ve Troçki, K om intem ’in  “birleşik cephe” 
ve “halk cephesi” politikasının içeriğini, hem sosyal demokrasiyle ve sosyal demokrat işçilerle 
etkin bir işbirliği girişimine yanaşmayan eski çizgisinin açık iflâsını belgelediği için; hem de 
bu “yüzseksen derece dönüş” sonucunda bu kez de sosyalist iktidar mücadelesi perspektifini 
zikretmekten tamamen kaçındığı için şiddetle eleştirdiler.

Almanya’da Anti-Faşist D ireniş ve “Birleşik Cephe”

Komintem ve KPD’nin birleşik cephe ve giderek halk cephesi stratejisini benimsemesi, 
Almanya’da zaten güçlükle nefes asan anti-faşist direniş hareketine yeni boyutlar getirecek bir 
ivme sağlayamadı Vll. Kongre ve KPD’nin “Brüksel Konferansı”ndan önceki dönemde. Alman 
anti-faşist direnişi, esas olarak üç odak tarafından örgütlenmişti. KPD, SDP ve bağımsız 
sosyalist-komünist gruplar, KPD, Nisan 1933’de tamamen illegal mücadeleye geçtikten, 1935’e 
kadar,.-örgütün yaklaşık yüzde lO’unu merkezî işlerlik içinde tutan bir ağ kurmuştu. Paris ve 
Prag’dan iletilen talimatlar, Berlin üzerinde merkezî bir şekilde aşağıya yayılıyordu. Örgütün 
Solingen’de gizli bir matbaası vardı. Her on günde bir yaklaşık 10 bin nüsha olarak ülkeye 
sokulan Rote Fahne’nin (Kızıl Bayrak) yanısıra, bu matbaada 1935’e dek yaklaşık 1 milyon 
nüsha gizh bildiri basılmıştır. KPD direnişinin beklentisi, nasyonal sosyalist rejimin kısa süre 
içinde çökeceği yolundaydı. Bu umut boşa çıkarken, gizli örgütlenme ağı, Gestapo’nun  amansız 
aygıtına, 1935’e dek yaklaşık 21 bin kurban verdi. lOO’e yakın komünist de ölüm cezasına 
çarptırıldılar. Mart 1935’de Berlin’deki Almanya merkezi çökertildi. SPD’nih direniş 
örgürienmesi ise daha az yaygındı ve merkezî bir yapıya sahip değildi. Sosyal demokrasinin 
ikamet çevresi temelinde gerçekleştirilmiş olan gevşek örgütlenme geleneği, SPD’li direnişçilerin 
Gestapo’ya karşı daha korunaklı olmalarını sağladı. Almanya’da kalarak, Nazi rejimiyle 
çatışmayıp varhğmı korumayı hedefleyen Paul Löbe yönetimiyle bağını koparan SPD önderleri,
18 Haziran 1933’de Prag’da Neue Vorwaerts'i (Yeni İleri) yayınlayarak, ayn baş çekmeye 
başlamışlardı. Otto Weis, Hilferding, Friedrich Stampfer, Hans Vogel, Paul Hertz yönetimindeki 
Prag merkezi, kısa sürede SPD’nin esas merkezi haline geldi ve küçük boyutlarda asılan 
illegal Sozialistische A^tion’u (Sosyalist Eylem) ülkeye sokarak bir direniş ağı örgüüemeye 
girişti. Bu arada Ocak 1924’de bu yönetimin yayınladığı Prag M anifestosu’nda  1933 öncesi SPD 
politikalarının köklü bir özeleştirisi yapıldı. SPD direnişi de, özellikle Berlin’den Julius Leber’in 
gerçekleştirdiği örgütlenmeyle merkezileştikçe, Gestapo’nun  darbelerine maruz kaldı. Gestapo'ya 
karşı kendilerini en iyi koruyabilen illegal örgütlenmder, her iki parti dışında kalan sosyalist 
ve komünist küçük gruplardı. Zaten 1933 öncesinde faşizme karşı birleşik cepheyi ve silahlı

Viyana’lı sosyal demokrat işçi Idtleieri, 15 Temmuz 
1927 günü, parlamento binası önünde... Önceki gün, 
Schattendorf’da öldürülen işçilerin katillerinin sert>est 
bırakılmasını protesto eden Arbeiter-Zeltung (İşçi 
Gazetesi), 15 Temmuz sabahı şöyle yazmıştı: 
"Burjuva âlemi, hep iç savaş felaketine yol 
açılmaması gerektiğinden söz ediyor. İşçileri öldüren 
insanların inanılması güç bir şekilde serbest 
bırakılmalan zaten iç savaş değil de nedir? Herkesi 
uyarıyoruzl Çünkü haksızlık eken, en korkunç 
felaketleri biçeri" 15 Temmuz günü Viyana’da Adalet 
Sarayı’nı ateşe veren ve parlamentoya yürüyen 
işçilerin üzerine ateş açılması, Avusturya'da iç savaş 
ortamının doğmasına yol açan kıvılcım oldu. 1933’de 
bu ortam açık iç savaşa dönüştüğünde ise, sosyal 
demokrasi kararsızlığının ve hazırlıksızlığının bedelini 
sahneden silinmekle ödeyecekti.
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Altta: 1.55 boyundaki Engelbert Dollfuss, Katolik 
Hıristiyan ideolojisinden hareket eden programıyla, 

Avusturya’yı Mussolini'yle İşbirliği yaparak 
faşistleştirmeye çalışıyordu. Dollfuss, Papa XI. Pius'un 

1931 tebliğinde toplumun korporatif örgütlenmesini 
salık vermiş olduğuna işaret ederek şöyle diyordu: 

"Küçük Avusturya, Papalık tebliğinin çağrısına dünya 
özerinde icabet edecek ilk ülke olduğunu 

kanıtlayacaktır." Mussolini’nin telkinleri doğrultusunda 
işçi sınıfı örgütlenmelerini yok eden Dollfuss, Hitler 

desteğiyle düzenlenen komployla öldürüldükten sonra, 
zaten Habeşistan savaşı nedeniyle yüç yitiren 

İtalya’nın Avusturya üzerindeki nüfuzu azaldı ve 
"küçük Avusturya", nasyonal sosyalizme yem oldu. 

Yanda: Hitler, 200 bin Viyana’linin coşkun tezahüratı 
altında 15 Mart 1938’de Avusturya başkentine 

girerken. "Alman anavatanına yeniden bağlanma’’nın 
ilk "coşkusu" geçtikten sonra, Dollfuss'a taban 

oluşturan Avusturya faşistleri, kiliseleri odak alan bir 
muhalefete başladılar. Nazi Almanya’sının hükümran 

tavn belirginleştikçe, Avusturya nasyonal 
sosyalistlerinin önemli bir bölümü de direniş 

hareketine geçtiler.

direnişi savundukları için ideolojik ve pratik hazırlığa sahip olan SPD kökenli 
T halheim er/B ran dlefin  (Sosyalist İşçi Partisi), Internationale Sozialistische Kampjbund  (Komünist 
Parti Muhalefeti ve Uluslararası Sosyalist Mücadele Birliği) Berlin’de, Hannover’de, Thûringen’de, 
Frankfurt’ta birçok hücre örgütlediler. Çok sıkı ve dar olan bu örgütler, Gestapo tarafindan 
ancak 1938’de çökertilebildi. Bu arada sendikalann radikal unsurları da, merkezi Brüksel’de 
olan Nakliye İşçileri Federasyonu’nu  kullanarak, işletmelerde pasif direniş örgütlemeye 
çalışıyorlardı. 1934’ün ortalarında, SBKP ve Kom intem ’d e  “birleşik cephe” politikasına doğru 
yönelişin ilk izleri görülürken, KPD de 1 Ağustos’ta, “İşçi hareketinin bütün anti-faşist 
güçlerini birleşik cepheye” çağırdı. 2 Temmuz 1934’de de, SPD ile, Saar bölgesinin 
Almanya’ya katılması için yapılacak halkoylamasmda, burasının Milletler Cemiyeti yönetiminde 
kalması yönünde propaganda yürütmek üzere anlaşma imzalamışlardı. Ancak KPD yönetiminde 
Wilhelm Pieck ve Walter Uİbricht, sosyal demokrasiden Hıristiyan sendikacılara vanncaya dek 
bütün muhalif unsurlan kapsayacak* bir inisiyatiften yanayken; M erkez Komitesi’nin  çoğunluğu, 
“sol sosyal demokrat” alt önderlerle ilişkiye girmeden, eskisi gibi “tabanda birlik” stratejisi 
izleme yolunu benimsedi. Ancak Komintem’in VII. Kongresi’nin hemen arifesinde, 11 Şubat 
1935’de KPD, SPD’nin  Prag yönetimine açıkça “birleşik cephe” teklifini götürdü. Ancak,
KPD’ye hâlâ “Nazi-Kozi” mantığıyla kuşkuyla bakan SPD yönetimi bu tekUfi geri çevirdi. Bu 
karara karşı çıkan ve Almanya’daki sosyal demokrat örgütlenmeyi fiilen yürütmekte olan 
Devrimci Sosyalist grubun önderleri Paul Böchel ve Siegfried Aufhaeuser yönetimden atıldılar; 
gene Almanya’yla sıkı ilişkisi olan Neubeginnen (Yeniden Başlamak) grubu, Fransa’daki Halk 
Cephesi’ni örnek alan bağımsız bir çizgi izlemeye başladı. Böylece karışan SPD’de, yaygın bir 
“birleşme-bütünleşme tartışması” (Konzentrationsdebatte) başladı. İspanya İç Savaşı’nda 
devrimcilere destek için oluşan Alman komitelerinde. Halk Cephesi’ni savunan sosyal 
demokrat kadrolarla komünistler yakınlaştılar. Ancak Komintem’in VII. Kongre’sinden sonra 
SBKP’d e  başlayan ve diğer komünist partilere yayılan tasfiye dalgası ve uluslararası saygınlığa 
sahip birçok komünist önderin öldürülmesi veya “hain” ilan edilmesi, heryerde olduğu gibi 
Almanya’da da bu süreci aksatan yıkıcı etkiler yarattı. KPD kadrolannın bir bölümü 
K om intem ’e  güvensizleşirken, SPD’li ve diğer sosyalist direniş gruplar arasında “birleşik cephe” 
politikasının bir manevra olduğu kuşkusu yaygınlaştı; SPD’de Wels-Stampfer sağ önderliği 
yeniden güçlendi. 1937’ye girilirken, anti-faşist Halk Cephesii çabalan ve nasyonal sosyalizmi
sarsacak etkin bir direniş umudu iyice zayıflamıştı. Bu arada kan kaybı da sürmüştü; Gestapo
1936’da 11.700 KPD’li, 1.400 sosyalisti, 1937’de 8  bin KPD’h ile 750 sosyalisti ele geçirmişti. 
Bundan sonra, savaşa kadarki dönemde Almanya’daki anti-faşist illegal örgütlenme, KPD ve 
SPD’nin merkezî müdahalesinden görece bağımsız, özerk çerçevelerde gerçekleşti. Başka Berlin 
olmak üzere, Hamburg, Thüringen, Mannheim ve Münih’de, eski KPD önderleri, sosyal 
demokrat unsurlarla ortak hareket ederek, gittikçe yaygınlaşan bir örgüdenme ağı kurdular. 
1930’lann ikinci yansında, nasyonal sosyalizme karşı buıjuva muhalefet de örgütlenme 
çabalanna girmişti. Özellikle Katolik gençlik örgüderinin muhalefeti 1937’den sonra radikalleşti; 
bu arada egemen militarist gençlik kültürüne tepki duyan ve HJlileri, SA’lılan dövmek gibi 
kendiliğinden eylemler ortaya koyan genç “çete”ler ortaya çıktı. SPD ve özellikle KPD kökenh 
önderlerce oluşturulan hücreler, sosyalist olmayan böylesi unsurlarla da ilişki aramaktan 
kaçınmadılar. Almanya’daki anti-faşist direniş, 1939’a gelinirken, artık nasyonal sosyalizmi 
çökertecek bir ayaklanma umudunu yitirmiş, muhtemel bir savaşta faşist rejimin yenilgisine
katkıda bulunacak güçleri biriktirme çabasına yönelmişti.



ALMANYA'DA NAZİZM VE SOSYALİST HAREKET

NSDAP Program ı

NSDAP'nin Nationalsozialistsche Deutsche
Arbeiterparteı'nin (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi

Partisi) 25 Şubat 1920’de kabul edilen "değişmez 
programı” .

Alman Ifç i Partisl’nln programı bir çağ programıdır, 
önderleri programda sayılan hedeflerin gerçekleştiril
mesinden sonra iclttelerin yapay olarak artırılmış hoş
nutsuzluğundan yararlanarak partinin devamını sağla
mak amacıyla yeni hedefler belirlemeyeceklerini ifade 
ederler.

1. Bütün Almanların, milletlerin kendi kaderlerini ta
yin hakkı çerçevesinde, bir Büyük Almanya'da biraraya 
gelmelerini talep ediyoruz.

*■

2. Alman milletinin başka milletler karşısında eşit hak
lara sahip olmasını, Versailles ve St. Germain banş 
anlaşmalarının feshini talep ediyoruz.

3. Milletimizin iaşesi ve nüfus fazlamızın İskânı için 
toprak va arazi (koloni) talep ediyoruz.

4. Ancak Alman milletinden olanlar vatandaş olabilir. 
Mezhebi ne olursa olsun, Alman kanı taşıyan herkes 
Alman miiletindendir. Bu nedenle, Yahudiler Alman mil
letinden sayılamazlar.

5. Yurttaş olmayanlar Almanya'da ancak misafir ola
rak buiunabilmeH ve yabancılar yasasına tabî olmalıdırlar.

6. Devletin yönetilmesine ve yasalarına dair karar ver
me hakkı, yalnızca vatandaşlara tanınmıştır. Bu bakım
dan, ister ülke düzeyinde olsun, ister eyalet veya beledi
ye düzeyinde, her türlü resmî makamda yalnızca vatan- 
daşlann bulunabilmesinden yanayız.

Bir makamı İşgal edecek kişiyi, karakter ve yetenekle
rine bakmaksızın salt parti mensubiyetine göre belirle
yen yozlaştırıcı parlamento düzenini reddediyoruz.

7. Devletin, öncelikle kendi vatandaşları için çalışma 
ve yaşama imkânlarını geliştirmesinden yanayız. Ülke
deki nüfusun tamamını doyurmak mümkün değilse, baş
ka milletlerden olanlar (vatandaş olmayanlar) sınırdışı 
edilmelidir.

B. Alman olmayan unsurların ülkeye gelişi engellen
melidir. 2 Ağustos 1914'den sonra Almanya'ya göç et
miş bulunan. Alman olmayan herkesin sınırdışı edilme
sini talep ediyoruz.

9. Bütün vatandaşlar eşit hak ve yükümlülüklere sa
hiptir.

10. Her vatandaşın ilk yükümlülüğü, manevi ve be
densel olarak yaratımda bulunmak olmalıdır. Bireyin 
faaliyeti toplumun genel çıkarlarına aykın olamaz, bü
tün toplumu kapsayacak şekilde ve herkesin yararına 
olmalıdır.

Bu nedenle şunları talep ediyoruz:

11. Emek ve çaba harcamadan gelir elde edilmesinin 
önüne geçilmelidir. Faiz köleliği yıkılmalıdır.

12. Her savaşın bütün milletin malından ve kanından 
muazzam fedakârlıklarda bulunmasına yolaçtığı gözö- 
nüne alınarak, savaştan kişisel servet elde etmek, mille
te ihanet olarak tanımlanmalıdır. Bu nedenle, savaş sa-

Dünya iktisadi bunalımının etkisi altındaki Almanya'da 
çok sık rastlanan trajik bir görüntü: Göğsünde "Her 

ne türden olursa olsun iş arıyorum!" yazılı panosuyla, 
yaşadığı çaresizlik ve depresyon, yüzünden okunan 

bir işsiz. O dönemde, üç-dört dil bilen kalifiye işçiler 
bile, benzeri panolarla iş arıyorlardı.

yesinde elde edilmiş bütün kazançlara el konulmasını 
talep ediyoruz.

13. Anonim şirketleşmiş (tröstleşmiş) olan bütün iş
letmelerin devletleştirilmesinden yanayız.

14. Büyük işletmelerde çalışanlara kârdan pay veril
mesini talep ediyoruz.

15. Yaşlılık sigortasının geliştirilmesini istiyoruz.

16. Sağlıklı bir orta zümrenin yaratılıp korunmasını, 
bütün büyük mağazaların derhal kamulaştırılarak düşük 
fiyatlarla küçük esnafa kiralanmasını, küçük esnafın dev- 
ietin. eyaletlerln ve belediyelerin mal alımlarında önce
likle gözetilmesini talep ediyoruz.

17. Milit ihtiyaçlarımıza cevap verecek bir toprak re
formu yapılmasını ve toprağın topluma yararlı amaçlar 
için tazminatsız olarak kamulaştırılmasına imkân veren 
bir yasanın çıkarılmasını istiyoruz. Tarımda faiz kaldırıl

malı, toprak ve arsa spekülasyonu engellenmelidir.

[Hitler, 13 Nisan 1928'de bu maddeye şu eklemeyi 
yaptı:]

NSDAP programının rakiplerimiz tarafından çarpıtıl
ması nedeniyle aşağıdaki saptama gerekli görülmüştür:

NSDAP'n\r\ özel mülkiyetten yana okluğu açıktır. Bu 
itiliarla, "tazminatsız kamulaştırma”  fırkası ancak- 
lar çerçevesindeki bir uygulamayı ifade etmektedir ve 
yasadışı yollarla edinilmiş veya millet yaranna İşletilme
yen topraklann, gerek görülürse kamulaştırılması duru
mu için öngörülmüştür. Burada öncelikle kastedilen, 
Yahudi arsa spekülatörleridir.

18. Faaliyetleriyle toplumun genel çıkarlarına zarar 
veren unsurlarla tavizsizce mücadele edilmesini talep 
ediyoruz. Vatan hainleri, tefeciler, vurguncular, karabo- 
sacılar, vs. ırk ve mezheplerine bakılmaksızın ölümle 
cezalandırılacaklardır.

19. Materyalist düzene hizmet eden Roma hukukunun 
yerini. Alman cemiyet hukuku almalıdır.

20. Her yetenekli ve çalışkan Almana daha yüksek 
eğitim ve böylelikle yönetici görevlere gelme yolunu 
açmak için devlet, millî eğitimi titizlikle geliştirmeyi gö
revi saymalıdır. Bütün eğitim kurumiarındaki tedrisat, 
pratik hayatın gerekliliklerine uyarlı hale getirilmelidir. 
Okuldan başlayarak (vatandaşlık dersiyle), devlet fikri
nin küçük yaştan kavratıiması hedeflenmelidir. Ebevey
ni yoksul olan özel yenetekli çocukların, zümre ve mes
leklerine bakılmaksızın devlet hesabına okutulmasını ta
lep ediyoruz.

21. Devlet, ana ve çocuğu koruyarak, gençlerin çalış
masını yasaklayarak, beden eğitimi ve sporun yasayla 
zorunlu kılınması yoluyla bedensel gelişmelerini sağla
yarak, gençliğin bedensel gelişmesiyle ilgili dernekleri 
destekleyerek millet sağlığını yüceitmeildir.

22. Paralı askerliğin kaldırılarak bir halk ordusunun 
kurulmasını talep ediyoruz.

23. Bilinçli siyasal yalanlarla ve bunların basın yoluyla 
yayılmasına karşı yasalarla mücadeleden yanayız. Al
man bir basının yaratılması amacıyla,

a) Almanca çıkan bütün gazetelerin yönetici ve çalı
şanlarının Atman vatandaşı olmasını,

b) Alman olmayan gazetelerin yayınlanabilmek için 
devletten izin alma zorunluluğunun getirilmesini ve bun
ların Alman diliyle yayın yapmalarının yasaklanmasını,

c) Alman gazetelerine Alman olmayanların ortak ol
malarının veya yayın politikalarını etkilemelerinin yasak
lanmasını talep ediyoruz. Bunlara uygun hareket etme
yen gazeteler kapatılarak, buralarda çalışan Alman ol
mayan kişiler sınırdışı edilmelidir.

Milletin genel yararına aykırı davranan gazeteler kapa
tılacaktır. Millî hayatı parçalayıcı etkileri olan sanatsal 
ve edebi eğilimler ile mücadele edilmesini ve bu düzen
lemelere aykırı hareket eden kuruiuşlann kapatılmasını 
talep ediyoruz.

24. Devletin varlığını tehlikeye düşürmedikleri ve Cer
men ırkının töresei ve ahlakî duygularına aykırı olmadık
ları sürece, her türlü dinî İnanç serbest olmalıdır.

Parti, belirli bir mezhebe bağlanmaksızın, pozitif Hı
ristiyanlığı savunur. İçte ve dışta Yahudi-materyalist zih



niyeti* mücadele eder. Parti, milletimizin devamlı iyiye 
gitmesinin, "ortak yarar kişisel yarardan önce gelir”  
esasına bağlı kalınarak gerçekleşebileceğine olan kesin 
inancını İfade eder.

25. Bütün bunların hayata geçirilebilmesi için, güçlü 
bir merkezî otoritenin yaratılmasını talep ediyoruz. Mer
kezi siyasal parlamento, bütün ülkede ve devletin bütün 
kurumlarında mutlak otoriteye sahip olmalıdır.

Ülke çapında çıkarılacak yasaların tek tek eyaletlerde
ki uygulaması için, zümre ve meslek odaları kurulmalıdır.

Parti önderleri, yukarıdaki maddelerin gerçekleştiril
mesi için kararlılıkla, gerektiğinde canlarını ortaya koy
maktan çekinmeyerek çaba göstermeye söz verirler. •

Sosyal Faşizm
STALİN

Stalin’in, 20 Eylül 1924’de Bolşevik dergisinde 
yayınlanan Uluslararası Durum Üzerine adlı 
yazısında, sosyal faşlznfi üzerine söyledikleri.

Kimileri, burjuvazinin bir zorunluluğa boyun eğerek 
değil, kendi isteğiyle, kendi güdüleriyle “ paslfizme”  
(banşçılık) ve "demokratizme”  geldiğine inanırlar. Bu
nu yaparken, burjuvazinin işçi sınıfını belirleyici müca
delelerde altettikten sonra (İtalya'da, Almanya'da) ken
disini muzaffer hissederek “ demokratizme”  izin verebi
lecek duruma geldiğini varsayarlar. Başka bir deyişle, 
belirleyici mücadeleler sürmekteyken burjuvazi bir sa
vaş örgütünü, faşizmi kullanmıştır; şimdi İse, proletarya 
yenildikten sonrâ burjuvazinin faşizme ihtiyacı yoktur, 
onun yerine zaferini pekiştirmenin en İyi yöntemi olarak 
‘demokratizmi”  İkame edebilir. Bundan çıkarılan so

nuç, burjuvazinin iktidarının sağlamlaştığı, girilen "ba- 
nş devri''nin uzun süreceği ve Avrupa'da da devrimin 
lıasıraltı edilmesi gerektiğidir.

Bu kabuller tamamıyla yanlıştır.

Birincisi, faşizmin yalnızca burjuvazinin bir savaş ör
gütü okluğu doğru değildir. Faşizm yalnızca askerî-teknik 
bir kategori değildir. Faşizm, burjuvazinin, sosyal de
mokrasinin etkin desteğine dayanan bir mücadele ör
gütlenmesidir. Sosyal demokrasi, nesnel olarak faşiz
min ılımlı kanadıdır. Burjuvazinin bu mücadele örgütü
nün, sosyal demokrasinin etkin desteği olmaksızın, ülke 
yönetiminde veya verilen mücadelelerde belirleyici ba- 
şaniar elde edebileceği kabul edilemez. Bu iki örgütlen
me birbirini dışlamaz, tamamlar. Onlar birbirinin kutbu 
değil, ikiz kardeşidir. Faşizm, emperyalizmin savaş son- 

bunalım koşullarında ortaya çıkmış olan ve proleter 
devrimiyle mücadeleyi hedefleyen bu iki temel örgüt- 
enmenin henüz şekillenmesini tamamlamamış siyasal 
tlokudur. Burjuvazi, böylesi bir blok olmaksızın iktldan-
II savunamaz. Bu nedenle, “ paslfizmln”  faşizmin tasfi- 
iresi anlamına geldiğine İnanmak yanlıştır. Mevcut ko
fullarda “ paslfizm”  ılımlı, sosyal demokrat kanadının 
l>n plana İtildiği faşizmin pekiştirilmesi anlamına gelir. 

•

SPD'n/n He/cfelberg Program ı

SPD'nin, büyük ölçüde Kautsky ile Hilferding'in 
elinden çıkan ve 1925 Heidelberg kongresinde 
kabul edilen programı; enternasyonal sosyalist 
harekette Marksizmin söylemini bütünlüklü bir 

reformist programı eklemleyen İlk belgelerden biri 
olmasıyla önem taşır. Aşağıda, programın “ temel 

ilkeler" bölümü..

Ekonomik gelişmenin yasaian, sanayide, ticaret ve

Llstte: Alman Komünist Partisi’n/n yayın organı Die 
Rote Fahne (Kızıl Bayrak), kuru ve resmf diliyle, 

komünist işçiler arasında bile pek sürükleyici 
sayılmıyordu. Altta: Gustav Stresemann, Almanya’da 

1924-1928 istikrarının ve siyasal liberalleşmenin 
simgesiydi.

ulaşımda küçük işletmelerin alanını giderek daraltıp on
ları toplumsal olarak önemslzleştiren büyük kapitalist 
İşletmenin güçlenmesine yolaçtı. Sanayiin artan geliş
mesiyle beraber, kırdaki nüfusa oranla sanayide istih
dam edilen nüfusun gittikçe büyümesini getirmektedir. 
Sermaye üreticiler kitlesini üretim araçlannın mülkiye
tinden soyutladı ve işçiyi mülksüz proletere dönüştür
dü. Toprak ve arazilerin önemli bir bölümü, büyük ser
mayenin doğal müttefiki olan büyük toprak sahiplerinin 
elinde bulunuyor. Ekonomik bakımdan bellrieylcl üretim 
araçları, böylelikle toplum üzerinde iktisadi egemenlik
lerini gerçekleştiren az sayıdaki kapitalistin tekeline geç
miş durumda.

İktisadi yaşamda büyük İşletmelerin ön plana çıkması
na bağlı olarak, her türden entelektüel ve memurun 
da sayısı ve önemi artıyor. Toplumsallaşmış emek süre
cinde denetim, gözetim, örgütlenme ve İş bölüştürme 
işlevlerini yerine getiriyoriar, bilimsel araştırmayla üre

tim yöntemlerini geliştiriyorlar. Sayılannın artmasına bağ
lı olarak Imtlyazh konumlara yükselme imkâniannı gide
rek yitiriyorlar ve çıkarları diğer emekçilerinkiyle gittik
çe daha fazla örtüşüyor.

Tekniğin ve tekelleşmenin gelişmesine bağlı olarak, 
İnsanî emeğin üretkenliği de muazzam artış gösteriyor. 
Fakat büyük sermaye ile büyük toprak sahipleri, top
lumsal emek sürecinin sonuçlarını kendi çıkariarı doğ
rultusunda tekelleştirmenin yolunu anyoriar. Üretici güç
lerdeki gelişmenin mümkün kıldığı maddi ve kültürel 
ilerieme, yalnızca proleterlerden değil, orta sınıflardan 
da esirgeniyor.

Kapitalizmde, emekçi tabakaların geçim düzeylerini 
düşürmeye yönelik eğilimler dalma yürüriüktedir. Bu 
düzeyin düşürülmesini engellemek ve onu iyileştirmek, 
ancak sürekli mücadele İle mümkündür. [Emekçilerin] 
variık koşullarını sürekli tehdit altında tutan işsizlik so
runu da bu durumu pekiştirir. Kapitalist üretim biçiminin' 
anarşikliğinden kaynaklanan ve her iktisadi refah döne
mini takip eden bunalım dönemlerinde, işsizlik özellikle 
acılı ve yıpratıcı sonuçlara yolaçar.

Kapitalizmin tekelleşme güdüsü, sanayi dallarının ve 
birbirini izleyen üretim aşamalarının birleştirilmesine, 
iktisadın karteller ve tröstler halinde örgütlenmesine 
yolaçar. Bu süreç sanayi sermayesini, ticaret sermaye
sini ve banka sermayesini finans-kapital olarak bütünleş
tirir.

Böylelikle bazı kapitalist gruplar, yalnızca ücretli işçi
leri değil, tüm toplumu iktisaden bağımlılaştıran kudretli 
egemenler haline gelirler.

Finans-kapital, etkinliğinin artmasıyla birlikte, devlet 
gücünü de, dış bölgelere ihracat pazan, yatınm alanı 
ve hammadde yatağı olarak hakim olma yönünde kul
lanmaya başlar. Bu emperyalist egemenlik güdüsü, top
lumu sürekli çatışma ve savaş tehdidi altına tutar. An
cak yüksek kapitalizmin baskısı ve tehlikeleri ile birlikte, 
giderek büyüyen ve kapitalist üretim mekanizmasının 
yanısıra sendikaların ve Sosyal Demokrat Partl'nkn sü
rekli çabasıyla da eğitilen ve birleşen işçi sınıfının diren
ci de gelişmektedir. Proleterlerin sayısı gittikçe artar, 
sömürenlerle sömürülenler arasındaki çelişki gittikçe 
keskinleşir, iktisadın kapitalist hakimleriyle sömürülen
ler arasındaki sınıf mücadelesi gittikçe acımasızlaşır. 
İŞÇİ sınıfı kendi kurtuluşu için mücadele ederken, kapi
talist tekellere karşı tüm toplumun çıkariannı temsil eder. 
Kuşaklar boyu verilmiş fedakâr çalışmanın güçlendirdi
ği büyük işçi hareketi, kapitalizmin karşısına onunla 
boy ölçüşecek bir kuvvet olarak çıkar. Kapitalist sistemi 
aşarak, proletaryanın enternasyonal birliği ve eşit halk
ların gerçek birleşmesine dayalı insanlığı savaşın yıkıcı
lığından koruyacak hakça bir enternasyonal düzenin 
yaratılması isteği hiçbir zaman olmadığı ölçüde güçlü 
olarak ortaya çıkar.

işçi sınıfının hedefine, ancak kapitalist özel mülkiye
tin, üretim araçları üzerinde toplumsal mülkiyete dönüş
türülmesiyle ulaşılabilir. Kapitalist üretimin, halk için 
halk tarafından yapılan sosyalist üretime dönüştürülme
si, üretici güçlerin, en yüksek refaha ve çok yönlü geliş
meye kaynaklık edecek şekilde gelişmesini ve artmasını 
sağlayacaktır.

Ancak o zaman toplum İktisadın kör gücüne tabî ol
maktan ve parçalanmışlıktan çıkarak, uyumla danışma 
İçinde özgür özyönetim [düzeyine] yükselecektir.

İşçi sınıfının kapitalist sömürüye karşı mücadelesi yal
nızca iktisadi değil, zorunlu olarak siyasal bir mücadele
dir. işçi sınıfı, siyasal haklan olmaksızın, ekonomik mü
cadelesini yürütemez ve İktisadi alandaki örgütlenmesi
ni gerçekleştiremez. Demokratik cumhuriyet, korunma
sı ve geliştirilmesi İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesi 
açısından vazgeçilmez bir zorunluluk olan devlet biçimi
dir. işçi sınıfı siyasal iktidarı elde etmeksizin, üretim 
araçlarının toplumsallaştırılmasını sağlayamaz.
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Proleteryanin kurtuluş mücadelesi, bütün ülkelerin 
(Çilerinin katılması gereken bir uğraştır. Alman Sosyal 
temokrat Partisi proletaryanın enternasyonal dayanış
masının bilincinde v e bundan kaynaklanan bütün yü- 
kOmlülüklerlnl yerine getirme kararlılığındadır. Milletle
rin refahının sürekliliği, bugün ancak dayanışma İçinde 
şbIrHğl yapmalarıyla mümkündür.

Sosyal Demokrat Parti sınıfsal İmtiyazlar ve haklar 
İçin değil, sınıf egemenliğinin ve bizzat «ınıfların orta
dan kalkması, cins ve kökene lıakılmasıziı'i herkesin 
sşn hak ve yükümlülüklere sahip olması İçin mücadele 
eder. Bu anlayıştan yola çıkarak, yalnızca ücretli İşçile
rin sömürülmesine ve ezilmesine değil İster bir halka, 
ister bir sınıfa, bir cinse veya bir ırka yönelsin, her 
türden sömürüye ve baskıya karşı çıkar.

İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesini birlik İçinde ve 
bilinçli olarak geliştirmek ve onu zorunlu hedefine yö
neltmek, Sosyal Demokrat Part/'nin görevidir. Parti, si
yasal, İktisadi, toplumsal ve kültürel alanda durmaksızın 
vereceği mücadelesiyle bu nihaî hedefe yönelecektir. 
(••■) •

Hifler'in Büyük B u ıju vaziye  
M ektu bu

Hitler'in, büyük sanayici Emil KIrdorf’a, Aiman 
sanayici çevresinde "bu görüşlerin 

yaygınlaşmasına katkıda bulunması ricasıyla" 
ilettiği mektup. Nasyonal sosyalist parti 

programından oldukça farklı olan bu mektubun 
içeriği, ancak 1968'de ortaya çıkarılabilmiştir.

Alman halkı, birbirine ölümüne düşman olan İki kam
pa aynimakta. Bu Ikl kamp gittikçe birbirinden kopuyor 
ve kapalı, kendi kendine yeterli bünyelere dönüşüyor
lar. Bunlardan birl olan Marksist Ifamp, kendi halkının 
İçinde, milletiyle olan bütün İlişkilerini yadsıyarak ya
bancı bir gövde gibi dururken, başka milletler bünyesin
deki benzeri yapılarla İlişkide bulunuyor. Markslzmln, 
tamamen Iz’an dışı bir şekilde kendi halkından bu dere
ce yabancılaşması ve tecrit olmasına benzeyen bir duru
mu, ancak Hıristiyanlığın İlk dönemlerinde bulabiliriz: Ro
ma devletinde de toplumun genel çıkar ortaklığının dı
şında bir devlet oluşmuş ve bu devlet, teknik ve örgüt
sel olarak kendisinden çok daha aşağı olan Cermen 
güruhunun saldırılarına devletin tüm varlığı ve gücüyle 
karşı koymasını sağlayamadığı İçin, bir dünya İmpara
torluğunun garip çöküşünün temel nedeni olmuştur.

Almanya, Dünya Savaşı’nı çok benzer nedenlerden 
kaybetmiştir. Böylesl bir durumun sürmesi halinde, si
yasal olarak yeniden yükselişe geçmesini beklemek de 
hayalden İbarettir. Çünkü Alman milletinin yeniden aya
ğa kalkmasının ön koşulu, şu veya bu gündelik mesele
nin halledilmesi değil, milletin manevi gücünün yeniden 
dlriltllmesldlr, bu İse, bu hedefin zorunluluğunun bilin
cine vanimasını ve buna bağlanılmasmı gerektirir. Bun
lardan yoksunuz.

Tabiî gene de ülke ve Alman millî bünyesi belirli bir 
süre daha yaşayabilir; tüberküloza yakalanmış bir has
tanın hemen düşüp ölmemesi gibi. Ancak böyle bir 
yaşamak, sağlıklı olmak demek değildir. (...)

Her halkın, kendi benliğini geliştirebilmesi için, dün
yada bir mekâna İhtiyacı vardır. Siyasetin görevi, mekâ
nın dar sınırlannın, değişken sayılara daima uydurulma
sını sağlamaktır. Bir halkın sağlıklı olması, genel hayat 
mücadelesine katılabilmesine bağlı olduğuna ve bunun 
da koşulu halkm çoğalması olduğuna göre, siyasetin 
en önemli görevi, bu doğal emperyalizmin doğal tatmi
nini sağlamak olmalıdır. En üst düzeyde siyaset, beslen
me Imkânlannı sürekli nüfusa uydurarak bir milletin 
hayat mücadelesini sürdürebilmesini mümkün kılmak 
anlamına gelir. Siyasal yönetimi bu İlkeden sapan bir

M i l u o m n
hsuter mîr.

Üstte: Onunla kurduğu Milliyetçi Cephe ittifakından 
sonra, Hitler’e Berlin'in şık salonlannda ve büyük 

burjuvaların, bankerlerin evlerinde saygın bir politikacı 
olarak kabul görme yolunu açan Alman Milliyetçi Halk 

Partisi önderi Alfred Hugenberg. Altta: John 
Hartfieid'in ünlü foto-montajı. "Hitler selâmının gerçek 

anlamı-Milyonlar arkamda."

halk kuşkusuz şu an İçin hayatını sürdürebilir, ancak 
yakın veya uzak gelecekte ölüme mahkûmdur.

Bu misyonu yerine getirebilmek İçin, tek tek kişilerin 
büyüklüğünün yanında, ortak çıkarlar etrafında birleş
miş bir cemaat olarak sıkı sıkıya bütünleşmiş bir millet 
lâzımdır. Burada İzlenmesi gereken üç büyük ilke vardır. 
Bu dünyada halkların varlığı ve geleceği,

1. Irksal değerlerine;

2. Kişiliğe verdikleri değere;

3. Evrende hayatın mücadeleden ibaret olduğunu kav
ramış olmalarına bağlıdır.

Ben,. İçinde bulunduğumuz çöküşü, mevcut siyasili 
yönetimin bir kaç küçük başarısızlığına değil, bu üç

büyük yasanın yadsınmasına bağlıyorum.

Halkımız içinde milyonlarca insan, millî ve ırksal de
ğerler yerine enternasyonalllğl yüceltiyor.

Kişiliğin gücünün ve dehasının yerine, saçma bir de
mokrasi adına, sayı çoğunluğu, yani gerçekte zayıflık 
ve ahmaklık geçiriliyor.

Ve mücadelenin zorunluluğunu kavramak ve onayla
mak yerine, paslflzm, halklann uzlaşması ve ebedî dün
ya barışı teorisi vaz'edlllyor.

Tarihin her anında halklann ve devletlerin çöküş İşa
retleri olan ve propagandası İçin en büyük gayreti ulus^ 
lararası Yahudiliğin sarfettiği bu üç İnsanlık ayıbı, halkı
mıza giderek daha fazla hakim olmakta olan Markslzmln 
karakteristik nitelikleridir. Halkımız diyorum; çünkü ör
gütsel olarak ne kadar sınırlı olsa da, Marksizm, bazıları
nın hiç farkında olmadığı bir şekilde, salgın bir hastalık 
gibi tüm halkımızı pençelerine almıştır. (...)

(Nasyonal sosyalizm) bu sorunun çözümünü herhangi 
bir çoğunluk formülünde veya belli bir koalisyonun, 
başka bir hükümetin İşbaşına gelmesinde, daha İyi se
çim sonuçları İçin koşulların oluşturulmasında değil; 
yukarıda zikredilen İlkelerin hayata geçirilmesinde ve 
millî bünyemizi tahrip eden (...) Markslzmln tasfiyesinde 
görür.

Yeni hareket kategorik olarak her türlü zümre ve sınıf 
ayrımmı reddeder ve bunun yerine tüm Almanları kapsa
yan b ir bütünlüğü savunur.

Nasyonal sosyalist hareket, dördüncü zümre denilen 
kesimin millî bünyeye tamamıyla eklemlenmesini, bu 
sorunun çözümünün (...) asli koşullarından birl olarak 
kavrar. Bu teorik bir mesele değil, halkımızın hayat- 
memat meselesidir. MIHI varlığımızın bir parçası olan 
bu milyonluk kitlenin, enternasyonal, çoğunlukla gayn- 
Alman önder ve hainlerin elinden alınarak, millet ve 
devlet çerçevesinde tamamen eklemlenmesini arzular. 
(...)

En yüksek milliyetçiliğin en yüksek (toplumsal) gü
vence, en yüksek sosyalizmin ise en yüksek millet ve 
vatan sevgisi demek olduğunu, İkisinin aynı mlllt göre
vin İfasına yönelik sorumluluklar İfade ettiğini saptaya
rak, bugüne dek yanlış tanımlanan ve bu nedenle birbir
lerinden ayrılan "m illiye tç ilik”  ve “ sosyalizm”  kavram
larını birbirine bağlayarak yeniden tanımlar. (..:)

Nasyonal sosyalist hareket parlamenter bir parti de
ğildir. Alman milletinin kaderine İlişkin meselelerin ço
ğunluk kararlarıyla çözülebileceğine İnanmaz. Savun
duğu bu ruhun, bir gün mutlaka, gelecek İçin bir okul 
olarak eski ordudan ardakalmış bulunan kurumun da 
ruhu haline geleceğinden emin otan tek güç, nasyonal 
sosyalizmdir, ister küçük, İster büyük olsun, bir halkm 
askeri gücünün örgütlenmesi, kişilik, mücadele ve va
tan sevgisi değerlerine dayanan b ir öğretiyle dalma Içl- 
çedlr. Resmi devlet m lllt olarak yozlaştıkça, değerslzleş- 
tlkçe ve paslflstleşerek korkaklaştıkça, hareketimizle or
du birbirlerine İster İstemez, bilinçli veya bilinçsiz ola
rak yakınlaşacaklardır. •

KPD'm  1 9 2 7  Kongresine  
Göre P artiye  Düsen Aeii 

G örevler

Faşist hareketin örgütlenmesini geliştirmekte 
olduğu ve SPD ile burjuvazi arasındaki 

uzlaşmanın son dönemini yaşadığı 1927'de, 
KPD'nm Essen kongresinin saptadığı hedefler...

(...) Bir: Savaş tehlikesine karış mücadele.
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Yeni emperyalist savaş tehlilcesinin teşhiri; savaşm 
çıitmasını önlemek ve emperyalist savaşm iç savaşa 
dönüştürülmesi için lıitlelerln hazırlanmasına yönelik ön
lemlerin alınması. Emperyalist savaşın İtici güçlerinin, 
özünün ve hedeflerinin açığa çıkarılması. Yeni Alman 
emperyalizminin ve sosyal demokrat önderlerin savaş 
politikasının gün be gün teşhiri. Milletler Cemiyeti ile, 
paslfist, ultraemperyalist, Pan-Avrupa ve benzeri hayal
lerle mücadele. “ Savaşın hergün patlayabileceği” nln 
(Lenin) somut örneklerle yorulmaksızın kanıtlanması. 
Silahlanmaya ve sanayiin savaşa yönelik hazıriıklarına 
karşı mücadele.'Silah ve cephane fabrikalarında çalışan 
işçiler ve özellikle kimya sanayi işçileriyle, ulaşım ve 
nakliye işçileri arasında ajitasyon ve örgütlenmeye ağır
lık verilmesi. (...)

İki: Sovyetler BIriiği’nin ve Çin Devrlmi’nin bütün gü
cümüzle desteklenmesi.

Hain sosyal demokrat ve ultra-sol anti-sovyetlzm tah
rikleriyle acımasızca mücadele. Proletarya dlktatöriüğü 
devletinin emperyalist müdahalelerden korunması için 
kitlelerin harekete geçirilmesi. Sovyetler B irilğ i’nin ba- 
nşçı politikasının, devrimci yurt savunması ve proleter 
orduyu güçlendirme hakkının açıklanması. Sovyetler bir- 
iiği'nln emperyalist müdahaleye karşı savunulmasının, 
işçi sınıfının kapitalist sömürücülere karşı b ir savaş ola
rak taşıdığı anlamın ve bu savaşm tek haklı ve devrimci 
savaş olduğunun ortaya konulması. İşçi sınıfının, bir 
müdahale durumunda üzerine düşecek somut görevlere 
hazırianması: Emperalist orduların silah sevkıyatının en
gellenmesi, bu orduiann Almanya İçinden geçerek (SSCB 
cephesine) şevkine karşı etkin direniş, emperyalist cep
heyi arkadan vuracak eylem komitelerinin örgütlenme
si, Kızıiordu’nun her yönden desteklenmesi. (...)

Üç: Sermayenin saldınsıyla mücadelenin örgütlenmesi.
/•

İşçi sınıfının bütün güçlerinin bu mücadele İçin der
lenmesi. İşletmelerdeki gündelik meselelerde komünist
lerin büyük etkinlik göstererek, kapitalist rasyonalizas- 
yonun fiili etkilerine karşı gündelik küçük mücadeleler
de azami inisiyatifin geliştirilmesi. Ön planda; İş süresi
nin kısaltılması, ücretler, çalışma koşullan için ve İşsizli
ğe karşı mücadele. İşçilerin somut kısmi taleplerinin 
netleştirilerek savunulması. İlkesel komünist çözümle
rin, kitlelerin gerçek deneyimleri çerçevesinde ortaya 
konulması.

Dört: İşçilerin ve bütün emekçilerin sosyal politika 
talepleri etrafında mücadele.

a) Fabrika işçileri İçin: İş süresinin uzatılmasına, fazla 
mesaiye, ücretlerin düşürülmesine, parçabaşı İşin sls- 
temieştirilmeslne, parçabaşı ücretlerinin düşürülmesi
ne, teşviklere, çalışma temposunun tırmandınimasına, 
işçiler aleyhine bütün düzenlemelere, sıkıdüzene, İşten 
çıkarmalara, vardlyalann azaltılmasına, üretimin durdu
rulmasına karşı mücadele. Tahkim ve mecburi tahklm- 
yoluyla grev ve örgütlenme hakkının gaspına karşı kes
kin mücadele. Sekiz saatlik işgününün ve yedi saatlik 
vardiyanın yeniden tesisi. 42 saatik iş haftası İçin müca
dele. Tüm sanayi dallannda ücretlerin yükseltilmesi, 
eşit işe eşit ücret, daha İyi çalışma koşullan (dinlenme, 
tatil vs.) İçin mücadele. Tanm ve orman İşçilerinin İş 
hukuku ve sosyal politika bakımlanndan sanayi İşçile
riyle eşitleştirilmesi İçin ve bu İşçilerin seyahat özgüriü- 
ğünün ve grev hakkının kısıtlanmasına karşı mücadele.

b) işsizler için; İşsizlik sigortasına, ücret düzeylerinin 
kademelenmesine, işsizleri destekleme yardımının sü
resinin kısaltılmasına, zorunlu çalıştırmaya, tanm ve 
orman İşçileri İçin her türiü özel düzenlemeye karşı; 
üretimin durduğu İşletmelerin yeniden devreye sokul
ması, işsizlere destek yardımının kurumlaştınlması, des
tek oranlannın yükseltilmesi, özel yardımlann artınlma- 
sı, kira yardımı sağlanması, gıda ve kömür vs. yardımı 
verilmesi için mücadele.

c) Bütün emekçiler İçin: Bütün kitlesel vergilerin (üc-

»MitifıNt !W>rtı>lon
•(•m üt aiAliaMfAt «tafMtil Mİftlttfl

üırttntıito

D lc Juden sind  an»cr iBi^ iack!

Nürnberg’li kaba taşralılığını küstah bir sadizmle 
birleştiren Julius Streicher'in (ortada), 1923'den 

itibaren çıkardığı Der Stürmer (Akıncı) dergisi, fanatik 
ve son derece spekülatif bir anti-semitizm organıydı.
IJstte: Der StürmerVn, "Yahudilerin Cinayet Planı" 

manşetli bir sayısı. Aitta: Hitler'in 1914'den 29 Nisan 
1945'de vasiyetnamesine kadar imzalarındaki değişim, 

kişilik dengesizliğinin işaretleri arasında yorumlanmıştır.

retlerden kesilen vergiler, ulaşım, tüketim, kira ve satış
lardan alınan vergiler) kaldıniması; mülkiyetten alınan 
vergilerin müterakki olarak artıniması (sermaye gellrie- 
rinden, şirket katılım paylanndan, sermaye artmmın- 
dan, şirketlerin birieştirilmesl muamelelerinden, borsa- 
dan elde edilen gellrierden alınan vergilerin, veraset 
ve intikal ve gelir vergilerinin artıniması: 20 bin Mark’a 
kadar olan küçük servetlerie 5 bin Mark'a kadar düşük 
geliriere muafiyet). Mülk sahiplerine yönelik vergi İndi
rimlerinin ve büyük sermaye sübvanslyonlannm iptali. 
Rehin ve İcranın yasaklanması, vergi beyannamelerine 
aleniyet kazandırılması, kiracılara kesin yasal koruma 
sağlanması, her türiü kira artınmının yasaklanarak, f i
nansmanı mülk sahiplerinden karşılanmak üzere planlı 
konut yapımı. Koruyucu gömrüklerin kaldıniması.

d) Emekçi köylülük İçin; Küçük ve orda köylülüğün 
finans-kapital, büyük toprak sahipleri ve buıjuva devlet

tarafından sömürülmesine karşı mücadele. Büyük top
rak sahiplerinin mülksüzleştirilerek yoksul köylülere ye
teri! toprak dağıtımı yapılması. Ortakçılann korunması, 
küçük ve orta İşletmelerin korunması ve geliştirilmesi 
için faizsiz uzun vadeli devlet kredisi. Kötü hava koşul
lan ve salgınlardan dolayı zarara uğramış köylülere acil 
yardım. Geçimlik üretimin bütün gelir, toprak, alım-satım, 
veraset ve mülkiyet vergilerinden arındıniması; tanmsal 
üretim araçlan ve toprak üzerinde İpotek ve haczin ya
saklanması. (...) •

M arksijon  ve İsfI H a re k e ii
HİTLER

Mein Kampfdan (Kavgam) “ Marksizm ve işçi 
hareketiyle mücedeie’' ile ilgili tıir bölüm.

(...) (I. Dünya Savaşı’nda) Cephede en iyi unsuriar 
düşerken, ülkede de hiç değilse haşaratın kökünü ku
rutmak mümkün olabilirdi.

Ancak Majesteleri Kral bunu yapacağına, eski haydut
lara bizzat elini uzattı ve milleti sinsice arkadan vuranla
ra böylece merhamet ederek onlara ülkenin iç düzenine 
hakim olma Imkinı verdi.

Böylece yılan eskisinden daha ihtiyatlı, ama daha teh
likeli olarak faaliyetini sürdüreblldi. Soylular iç banş 
rüyaları görürken, yalan yere yemin veren haydutlar 
devrim hazırlıkları yapıyoriardı.

Bu dehşet verici İhmal, beni o zaman da için için 
huzursuz etmiştir; ancak bunun sonuçlannın o kadar 
korkunç olabileceğini ben de o zaman düşünememiştim.

Ne yapmak gerekirdi? Hareketin bütün önderierini der
hal hapsetmek ve davalarını kısa keserek milleti onlar
dan kutarmak. Bu vebanın kökünü tamamen kurutmak 
için, tüm askeri araçlan seferber etmek gerekirdi. Parti
leri dağıtmak, Relchstag’ı icap ederse süngü zoruyla 
akıl yoluna çekmek veya en iyisi feshetmek gerekirdi.

(...) Bir dünya görüşü ile güç kullanarak mücadele 
etmek, bu mücadele yeni bir zihniyetin saldırısı biçimini 
almazsa, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Tereddütsüz
ce kullanılan acımasız şiddet silahı, ancak İki dünya 
görüşünün boğuşması durumunda, onu kutlanan taraf 
lehine nihaî sonucu almaya muktedirdir.

Şimdiye dek Marksizme karşı yürütülen mücedelenin 
tökezlediği nokta budur.

Bismarck’ın Sosyalistlere Karşı Vasası'nın başarısızlı
ğa mahkûm olmasının ve başansız olmasının nedeni 
de bu noktada aranmalıdır. Mücadeleye temel oluştura
cak bir dünya görüşü platformu eksikti. “ Devlet otoritesi" 
veya "huzur ve düzen”  denilen zırvalann, ölümüne bir 
mücadelenin manevi salklerini sağlayabileceğine İnan
maya İse, ancak yüksek memurlann o dillere destan 
bilgeliği elverir. (...)

O zamanlar, devlet yönetiminin, Marksizmin o dönem
deki cisimleşmesi olan sosyal demokrasiye karşı tutu
munu değiştirmesi gerektiğini düşündükçe, bu öğretiyi 
İkame edecek bir başka öğretinin eksikliğini farkettim. 
Sosyal demokrasinin yıkılması durumunda, kitlelere ne 
verilecekti? öyle veya böyle öndersiz kalacak olan işçi 
kalabalıklannı peşine takmayı başarabilecek bir hareket 
yoktu. Sınıf partisinden atılan enternasyonal fanatikle
rin de hemen bir burjuva partisine, yani bir başka sınıf 
örgütüne geçeceğini düşünmek ise, aptallıktan da öte 
olacaktır. Çünkü, (...) burjuva politikacılan açısından, 
siyasal olarak aleyhlerine sonuçlar doğurmadığı müd
detçe sınıf ayrımının doğallıkla benimsenen bir şey ol
duğu da yadsınamaz.

Kendilerini tanımladıklan biçimde “ burjuva”  partileri.
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bundan böyle “ proleter”  kitleleri asla kendilerine bağla
yamazlar. Çünkü burada birbirlerinden k ih  doğal, kâh 
yapay duvarlarla koparılmif ve birarada varolmalan an
cak mücadele içinde mümkün olan İki ayn dünya söz 
konusudur. Bu mücadelede zaferi kazanacak olan da 
daha genç olanıdır -yani Maksizm. (...) •

Ir k  YÜ€0İİğ i
HİTLER

Hitler’in, Kavgam'öa çerçevesini çizdiği “ ırk 
öğretisi” nden...

(...) Bu dünyada İlk günah, ırka ve kana karşı İşlenen 
günahtır ve bu günah, ona düşen İnsanlığın sonu de
mektir.

(...) Buna karşın, milliyetçi dünya görüşü insanlığın 
anlamını ırksal temel unsurlarında görür. Onun için dev
let yalnızca amaca varmakta bir araçtır; amaç ise, insa
nın ırksal varlığının korunmasıdır, irkiann eşitliğine asla 
İnanmaz, onların farklılığıyla birlikte birbirlerine göre 
daha aşağı ve yüksek olan değerlerini de kavrar ve 
bu kavrayışın ışığında, evrene hakim olan ebedî irade 
uyannca, daha iyi ve güçlü olanın zaferi, daha kötü 
ve zayıf olanın ise ona tâbi olması yönünde çaba harcar. 
Böylelikle ilke olarak doğanın seçkinci anafikrinl yücel
terek, bu yasanın en düşük varlıklara dek heryerde ge
çerli olduğuna inanır. Yalnızca ırkların değil, tek tek 
insanların da birbirlerinden farklı değerde olduklarını 
görür. Kişiliğin değerini kitleden ayırdederek, örgütsüz- 
ieştlrlcl Marksizm karşısında örgütçü bir tavır alır, in
sanlığın varoluşunun temeli olarak gördüğü insanlık ide
alinin yüceltllmesine İnanır. Ancak bu inanç, söz konu
su fikir, daha yüksek bir etiğe sahip olan ırkın yaşamı 
İçin bir tehdit oluşturuyorsa, etik bir varoluş hakkı fikri
ne cevap veremez. Çünkü piçleşen ve zencileşen bir 
dünyada, İnsani olarak güzel ve yüce olan bütün kav
ramlarla birlikte insanlığımızın idealize ettiğimiz gelece
ği de kaybedilmiş olacaktır.

Dünyanın bu parçasında, insanlık kültürü ve uygarlı
ğı, arilerin varlığına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ırkın neslinin 
tükenmesi veya yok olması, yerkürenin yeniden kültür
süz çağlann karanlığına gömülmesine yol açacaktır. (...)

Hayır, kutsal olan yalnızca bir tek insan hakkı vardır 
kİ, bu hak aynı zamanda bir yükümlülüktür; bu hak; 
İnsanlığın en iyi ırkının korunmasını sağlayarak varlığını 
daha da soylulaştırmasına im kin  vermek için, kanı saf 
ve temiz tutma hakkıdır.

Milliyetçi bir devlet, ilk aşamada evliliği ırk için sürekli 
bir utanca vesile olan mevcut düzeyinin üzerine yüksel
terek, onu, İnsanla maymundan olan sakat doğumlar 
değil, efendisinin suretlerini üretecek bir kuruma dö
nüştürecektir.

(...) Ayrıca, milliyetçi bir devletin görevi, nihayet, ırk 
meselesinin belirleyici olduğu bir dünya tarihi yazılma
sını sağlamaktır. (...) •

Komünist P a rti M u h a M e ti'n in  
Platform u

KPD'öen tasfiye edilen, Thalheimer, Brandler, 
Walcher ve Frölich öncülüğündeki “ sağ 

komünistler". Aralık T928’de Komünist Parti 
Muhalefeti'ni KPD/O Kommunistische Partei 
Deutschlands/Opposition (Alman Komünist 

Partisi/Muhalefeti) kurdular. Ağırlıkla Thalheimer 
tarafından hazırlanan bu broşür. KPD/O'nun 

perspektifini ortaya koyuyor.

mif den Htaitn der Raifenden, 
der KapHaiisfen undJunKer!

G o

»der Sdıailenden, 
_____________  der ArbeUer und Bauern!
Wahlt den Arbcitcr T l^ K lm a M n ?

c Pm İ cİ  DcuhMamdi

Üstte: 1925 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde KPD’nin 
afişi: "Kapkaççıların, burjuvalan ve Junkerlerin ajanları 
defolsun! Yaşasın zanaatkârlann, işçilerin ve köylülerin 
birliği! İşçi Thaelmann'ı seçin." Afişte, KPD Başkanı 

"İşçi Thaelmann", burjuva partilerinin adaylarını 
koltuğunun altına almış götürürken görülüyor. Altta: 

Alman edebiyatının büyük ismi Thomas Mann.

(...) 3. Soru: Komünist muhalefet taktik meseleleri 
niçin KPD ve Komlntern'\n yönetim organlarınca sapta
nan kararlar çerçevesinde ele almadı?

Cevap: 1. Çünkü söz konusu taktik meseleler, komü
nist partisinin geleceğini tayin edecek önemdedir.

2. Çünkü sözü edilen kararlar, Leninizmin taktik ilke
lerinden kopuş anlamını taşımaktadır.

3. Çünkü bu kararlar demokratik merkeziyetçilik te
melinde, yani parti üyelerinin komünist İlkeler çerçeve
sindeki tartışmasıyla değil, KPD ve Komintem  yönetim 
organlarının keyfi belirlemeleriyle alınmıştır.

4. Soru: KPD/O nasıl bir örgüttür^

Cevap: KPD/O yeni bir parti değildir. O, örgütlü bir 
komünist yönelimdir.

KPD/O yeni bir parti değildir, çünkü komünizmden 
başka bir hedefi yoktur ve komünizmin ilke ve esasları
nın Almanya'da ve her ülkede doğru bir şekilde uygu
lanmasından başka bir amaç gözetmemektedir. (...)

5. Soru: KPD/O'nun hedefi nedir?

Cevap: 1. KPO’nIn ve Komintem’in diğer seksiyonları
nın diğer üyelerinin, doğru komünist taktiğe kazanılma
sı, yani, parti ve Komintem  üyelerine bu taktiğin kabul 
ettirilmesi.

2. Ancak, parti ve Komintem yanlış taktiği benimse
meye devam ettiği müddetçe, işçi sınıfı mücadelesinin 
bağımsız olarak sürdürülerek işçi sınıfı içinde taraftar 
kazanılması.

3. KPD yanlış taktiği izlemeyi sürdürürse, böylece 
komünist ilkeler bir kenara bırakılarak partinin eylemle
rinde işçi sınıfıyla İlişkisi tahrip olmaya devam ederse, 
KPD/O bizzat bir komünist partiye dönüşecektir. Komü
nist muhalefet, bir ülkede yalnızca bir komünist partisi
nin varolablleceğinin bilincindedir. KPD/O, KPO’yi kur
tarmak ve güçlendirmek istemektedir. (...)

94. Soru: KPD'n\n mevcut yönetimi, birleşik cephe 
taktiğini bırakmanın gerekçesi olarak hangi nedenleri 
ortaya koyuyor?

Cevap: Bunun nedeni olarak, reformist örgüt aygıtının 
yalnızca üst ve orta düzeyinin değil, alt düzeyinin de 
kesin olarak, burjuva devleti ve kapitalizmle sıkıca bü
tünleştiği; hatta son dönemde, işçi sınıfının reformist 
örgütlerde yeralan kesiminin, sınıf mücadelesi ve prole
ter devrim açısından nihai olarak yitirilm iş olduğu öne 
sürülüyor. Sosyal demokrat işçilerin “ sosyal faşist”  
olduğu ilan ediliyor.

95. Soru: Bu iddialar doğru mudur?

Cevap: Basit sosyal demokrat işçilerle ilgili olarak, 
bu İddialar tamamıyla yanlıştır. Üyelerin dolaysız tıaskı- 
sıyla karşı karşıya bulunan alt düzey reformist örgütçü
lerle ilgili olarak, yanlıştır. Bu iddialar, yalnızca refor
mist yönetim orgniarının üst düzeyi ve orta düzeyinin 
büyük bölümü için doğrudur. Birleşik cephe taktiğinin 
bırakılmasının (gerçek) gerekçesi, zamanında Maslov- 
Flscher tarafından birleşik cephe taktiğinin bırakılması
na İlişkin olarak ortaya konulmuş olan ultra sol sahte 
nedenlerin tekrarından ibarettir. (...)

172. Soru: Komünistler her zaman sendikaların birliği 
için çalışmalı mıdırlar? Niçin?

Cevap: Evet, çünkü sendikalardaki her bölünme işçi
lerin iktisadi mücadelesini ve böylece son kertede onla
rın siyasal mücadelesini de zayıflatacaktır. Hele refor
mistler bir sendikayı veya hatta tüm bir ülke sendikaları
nı t>ölmeyl başarmışlarsa, sendikalann birliği için uğraş
mak, komünistlerin acil yükümlülüğüdür demektir. (...)

191. Soru: KPD’nin bunalımının nedenleri nelerdir?

Cevap: "Sol çocukluk hastalıklarına", ultra sol takti
ğe doğru yapılan keskin dönüş.

Bunun temel görünümleri şunlardır:

1. Birleşik cephe taktiğinin bırakılması.

2. Devrimci geçiş çözümlerinin, böylelikle de somut 
devrimci komünist propagandanın reddi.

3. Sendikalarda yanlış çizgi;

a) sendika hareketinin birliğ i İçin verilecek mücadele
nin ihmali.

b) sendikaların ele geçirilmesinin ihmal edilerek, özel 
“ devrimci”  sendikalar kurup böime yoluna gidilmesi.
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c) Sendikal mücadelelerin parti aygıtınca doğrudan 
yönetilmesi.

d) Ağırlığm örgütlenmemiş İşçilere kaydırılması.

e) Sonuç olarak: Parti üyeleri ve partiye sempati du
yan İŞÇİ kitlelerinde antl-sendlka tavırların serplltllmesl.

4. Tüm proleter kitle örgütlerinde (spor hareketi, öz
gür düşünce dernekleri vs.) bölülücük yapılması.

5. Parti İçi demokrasinin baskıianması, orta ve üst 
düzey parti aygıtının keyfileşerek yozlaşması, demokra
tik merkeziyetçiliğin yerini bürokratik merkeziyetçiliğin 
alması.

Bu hastalığın temel görünümleri:

a) Parti üyelerinin, parti politikasının oluşumuna katıl
masının engellenmesi. Parti üyelerinin rolünün, yukarı
dan verilecek emirlere uymaya indirgenmesi. Üyelerin 
parti yöneticileri ve merkezi yönetim üzerindeki dene
tim ve eleştirisinin baskıianması. Bu, partinin manevi 
ve zihinsel canlılığının felç edilmesi demektir. Yerine 
geçen şey, mekanik talimat sistemidir.

b) Tabandaki yöneticilerin üst parti mercileri tarafın
dan atanarak, mekanik disiplin uygulamaları, iktisadi 
baskı veya imtiyazlarla yönetim organlarına tâbi kılınması.

c) Parti kongrelerinin, yerel kongrelerin vs, özgür tar
tışma temelinde üyelerin belirleyiciliğinde değil, parti 
aygıtının belirleyiciliğinde yapılması; böylece üyelerin 
denetim ve katılımının salt görüntüde kalması.

d) uluslararası kongrelerde de aynı anlayışın uygulan
ması (Komintern, Profintern, vs.)

e) Özünde doğru olan İşletme hücre örgütlenmesinin, 
üyelerin atomizasyonuna ve parti aygıtına tâbi olmaları
na yolaçacak şekilde sulstlmall. (...)

2. Parti politikasının, uluslararası ve ulusal sınıf çeliş
kilerinin gerçek bir tahlilinden kaynaklanması gerekir
ken, bunun tersi benimseniyor: "tah lille r" ve "slogan
lar", zaten saptanmış bulunan taktik hatların alt veya 
üst yapısı olarak veya fraksiyon mücadelelerinin aracı 
olarak keyfi biçimde, skolastik olarak inşa ediliyor.

Devrimci politikanın dayanması gereken, gerçekliğin 
somut tahliline ilişkin yetenekler, hatta buna olan İhti
yaç böylece öldürülüyor. Bu, devrimci teorinin ölümüdür.

3. Günahiannı itiraf ettirme yöntemi, yani (insanların) 
kanaatlerinden vazgeçmeye zorianması yoluyla, bağım
sız kişiliklerin karalanması, yıkılması.

192. Soru: KPO’nin bunalımı, eğer sona erdirilemez
se, partiyi nereye götürür?

Cevap: Bunalımın götüreceği yer, partinin komüniz
min gerçek taşıyıcısı olmaktan çıkarak rölantide çalışan, 
kendi kendisine yeteril ve kendi kendisiyle hoşnut, işçi 
sınıfının gerçek mücadelesiyle hiçbir ilgisi kalmamış 
ve kofluğu nedeniyle ilk ciddi devrimci deneyde yıkıla
cak bir aygıta dönüşmesi olacaktır. (...) •

KPDOllıı PofizmİB MÜ€adole  
Açıklam ası

KPD Politbürosu’nun XII. Kongre'den sonra 
Haziran 1930'da “ Faşizm hakkında açıklama"sı.

1. Mevcut durumun bellrieylcl özelliği, faşizmin İşçi 
sınıfına yönelik saldınlannın artmasıdır. Son seçimlerde 
nasyonal sosyalist oylardaki artış, nasyonal sosyalist

IJstte, (soldan, sağa): Cumhurbaşkanı van 
Hindenburg’un çevresindeki otoriter Başkanlık sistemi 

için planlar yapan beyinler: Franz von Papen, 
Cumhurbaşkanının oğlu Oskar von Hindenburg, . 
General Kurt von Schleicher, Cumhurbaşkanının 
sekreteri Dr.Otto Meissner. 1932’nin sonlarında 

Başbakan olan von Schleicher'in konumu zayıflayacak, 
ona rakip olan von Papen, "kullanmayı" tasarladığı 

Hitler'in Başbakanlığı için çalışacaktı. Altta: 1932 
öncesindeki bunalım döneminin başbakanı Brüning.

terör gruplarının işçilere yönelik caniyane saldırıları, 
faşist tehlikenin ciddiyetine işaret etmektedir. (...)

3. Bu durum, partimizi ve tüm devrimci işçileri, faşist 
tehlikeye karşı mücadeleyi alabildiğine keskinleştirme
ye zoriamaktadır. Bu mücadele, işveren saldırısına karşı 
geniş çaplı proleter karşı sadırtnın dolaysız bir parçası
dır. Atman işçi sınıfı, faşizm ve terör çeteleriyle, onları 
tamamen yok edene kadar mücadele etme göreviyle 
karşı karşıyadır. Bu görev tekil mücadeleler ve önlem
lerle çözülemez; faşizmin tamamen tasfiyesi ve fiziki 
imhası, Alman devriminin zaferinin yegâne teminatı ve 
temel meselesidir.

Faşist hareketin hedefi, tıpkı Mussdini egemenliği 
altındaki İtalya'da olduğu gibi faşist dlktatöriüğün kurul

ması, tüm işçi hareketinin kanlı bir şekilde ezilmesi, 
beyaz terör rejiminin İhdası, lonca mahkeniolerinin ve 
alçakça cinayet tertiplerinin örgütlenmesidir. (...)

4. Faşistlerie mücadele, partinin genel siyasal çizgi
siyle uyarii olmalıdır. İşçi kitlelerinin yaşam koşuilannın 
iyileştirilmesi için verilen gündelik mücadeleye sıkısıkı- 
ya bağlı olarak, karariı ve saldırıya yönelik bir karaktere 
sahip olmalıdır. Faşist hareketin emekçi İzleyicileri ara
sında şüphesiz artacak olan bülünmelerin başlaması, 
faşist önderierie onlar tarafından yanıltılan emekçi taraf
tar kitlesi arasında ayrım gözetilmesini zorunlu kılmak
tadır. Bu nedenle, "Faşistleri gördüğünüz yerde dö- 
vünl”  şiarının, mücadelenin keskinleştiği t>u evrede şe
matik bir şekilde uygulanması doğru değildir. Mevcut 
durumda temel şiar, proletaryanın ve tüm emekçilerin 
faşizme karşı ve onun tamamen imhasına yönelik siya
sal kitle mücadelesi olmalıdır.

Almanya'da faşizm asla yalnızca faşist kavga ve cina
yet örgütleriyle, nasyonal sosyalistlerie. Çelik Mlğfer’le 
vs. sınırlı değildir; bütün önemli burjuva partilerini de 
kapsar. Almanya'nın faşistleştirilmesi, hem bu faşist 
mücadele örgütlerince, hem de burjuva devlet aygıtı 
ve onun sosyal faşist ajanlarınca yürütülmektedir.

Faşizme karşı mücadele, kapitalizme ve burjuva sınıf 
egemenliğine karşı mücadelenin ayrılmaz bir parçadır. 
Bu nedenle faşizme karşı mücadele, Almanya'nın faşist
leştirilmesi sürecinde en etkili silahlardan biri olan Sos
yal Demokrat ParO'ye ve onun önderliğine karşı müca
deleden bağımsız düşünülemez. (...) •

Sosyal D em okrasiyle  
N asyon al Sosyalizm  

B irbirlerin in  İk iz  K ardeşid ir
ERNST THAELMANN

KPD önderi Ernst Thaelmann’ın Komintern'm 6.
Plenum’undan sonra 19 Şubat 1932'de Beriin’de 

yaptığı konuşmadan.

Hitler’in partisinin politikası ile sosyal demokrasi ara
sında nasıl bir İlişki vardır? 6. Plenum, finans-kapitalln 
emrindeki bu iki unsurun Içiçe geçtiğini söylemişti. Yol
daş Stalin daha 1924 yılında, onlardan birbirierini ta
mamlayan ikizler olarak söz ederek, bu iki kanadın rolü
nü en açık şekilde ortaya koymuştu.

Bu durum, şu anda Almanya'da tereddüte yer bırak
mayacak şekilde kendini gösteriyor. (...)

Terör örgütleri bakımından da SPD Hitler faşizmini 
gittikçe daha fazla taklit ediyor. Kapitalist sistemin dev
rimci proletaryaya karşı korunması için sermaye dikta- 
töriüğüne yardımcı araçlar olarak kullanılan Relchsban- 
ner (SPD'nin para-mlllter örgütü: imparatoriuk Bayrağı) 
polisini ve Demir Cephe'n\n (SPO’nIn anti-faşist kavga 
örgütü) birilklerini akla getirmek yeter.

Fakat sosyal demokrasinin,. Almanya'nın faşistleşti
rilmesinde en etkin rolü oynadığını pratikleriyle en açık
ça ve kesin gösterenler, 6. Plenum'un saptadığı gibi 
SPD'II Prusya hükümeti ve Allgemelne Deutsche Gewerk- 
schaftabund, ADGB'öir (Genel Alman Sendikalar Biriiği).

Sosyal demokrasi giderek ona yaklaşırken. Hitler fa
şizmi de tersine, hep yasallığını vurguluyor ve açıkça 
Brüning'in dış politika platformunda yer alıyor. (...)

Tüm bu noktalar, SPD ile nasyonal sosyalistlerin fa
şistleştirme hattında birbirlerine yakınlaştıklarını göste
riyor. (...)

Esas darbeyi neden sosyal demokrasiye vurmalıyız?

Hitler faşizmiyle mücadeleyi azaltmaksızın esas dar-



beyi sosyal demokrasiye vurmaya dayalı strateilmiz; 
tam da esas darbenin sosyal demokrasiye vurulmasını 
Hitler faşizmiyle etkili mücadelenin önkoşulu olarak gö
ren strateilmiz, proletaryanın sonuna kadar devrimci 
tek sınıf olarak sahip bulunduğu rol kavranılmaksızın, 
anlaşılamaz. (...)

Bu strate|inin Almanya’daki pratik uygulanması, esas 
darbenin sosyal demokrasiye vumimasını gerektirir. O, 
"sol”  şubeleriyle, devrimin düşmanlarının en tehlikeli 
dayanağıdır. Burjuvazinin ana dayanağıdıı; 6. Pienum’- 
un çok doğru olarak tespit ettiği gibi faşistleştirmenin 
en etkin unsurudur; “ faşizmin ılımlı kanadı”  olarak, 
geliştirdiği tehlikeli yöntemlerle, yanıltıcı manevralarıy
la kitleleri burjuva dlktatöriüğüne ve faşizme kazanmayı 
çok iyi bilir.

Sosyal demokrasiye vurmak, proletaryanın çoğunlu
ğunu fethetmek ve proleter devrimi İçin en önemli önko
şulu yaratmak demektir. (...)

D e v r i m c i  B i r l e ş i k  C e p h e  P o l i t i k a s ı  N e d i r ?

Devrimci Birleşik Cephe Politikası, her renkten bütün 
sosyal faşistlere karşı, özellikle de sosyal faşizmin “ sol”  
varyasyonlarına, S A P ' a  (1931'de SPD’den kopan sol 
kanadın kurduğu parti), Brandier-grubuna ve benzeri 
eğilimlere, kliklere karşı acımasız mücadele demektir.

Devrimci Birleşik Cephe Politikası, gerçekten taban
da, fabrikalardaki ve İşsiz kitleleri mücadele için hareke
te geçirmek demektir.

Devrimci BIrieşIk Cephe Politikası, sosyal demokrat, 
Hıristiyan ve nasyonal sosyalist işçilerin, önderierinin 
ihanetine sistematik, sabırii ve yoldaşça bir süreç içinde 
kanaat getirmelerini gerektirir.

Birleşik Cephe pariamenter düzeyde pazariıklaria ku
rulamaz. Başka partilerle veya gruplarla yapılacak an- 
laşmalaria gerçekleştirilemez; kitle hareketi içinde ge
lişmeli ve bu hareket tarafından taşınan gerçekten canlı 
bir mücadele cephesi oluşturmalıdır.

KPD’nin S P D ,  S A P  veya Brandler grubuyla masaya 
oturması söz konusu değildir ve mümkün de değildirl 
(...) •

KPD ve  SPD'cfe "B iH eş ik  
C ep h e" OiHşimleHntn  

Durumu H akkm d a  İf iş le r i 
B akanlığ ı Raporu

Alman İçişleri Bakanlığı’nın, 16 Temmuz 1932’de, 
faşizm tehlikesine karşı birleşik cephe çabalarının 
SPD ve KPD yönetiminde ve tabanında bulduğu 

yankı üzerine gözlemlerini içeren rapor.

K P D  ile SPD arasındaki, “ faşizme”  karşı mücadele 
için en azından biçimsel bir birieşik cepheyi gerçekleş
tirmek amacıyla yürütülen müzakereler, S P D  açısından 
sona ermiş durumda. SPD yönetimi 28 Haziran'daki 
duyurusuyla, -burjuva sol seçmenlerin oylannı SPD'ye 
çekme kaygısından kaynaklanan ihtiyatlı bir taktik tu
tumdan hareketle K P D  tarafından önerilen ve hâlâ yerel 
düzeyde sürdürülen müzakerelere karşı çıktı, hatta bun- 
lan açıkça yasakladı. Dağıtılan bir tamimden de anlaşıla
bileceği gibi, partide bu konuda bir açıklık ve mutaba
kattan çok, anlaşmazlık ve muğlaklık hakim. Yalnızca, 
bizzat parti merkezleri arasında yürütülecek müzakere
lerden bir sonuç çıkması söz konusu olabilirdi. Ancak 
K P D  birçok kez açıkça ve kesin bir dille böyle merkezi 
müzakereleri reddetmiş olduğu için, söz konusu tamim, 
SPD’nin esasen, biçimsel bile olsa birleşik cepheyi iste
mediği yolundaki kanaatimizi güçlendiriyor. Bu tamim, 
talimatlara rağmen K P D  İle yerel müzakerelere oturan

Üstte: 1932 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yükselen 
faşizme karşı yaşlı t^areşal von Hinderburg'u çare 

olarak gösteren afiş: Dünyayı omuzlayan Hindenburg, 
“ Kahramanca işler kahramanlan gerektirir" sözleriyle 

sunuluyor Altta; Hitler’e destek veren Ren ağır 
sanayiisinin İki "ağır”  ismi: Cari Duisburg ile Gustav 

Krupp.

partililerin, yerel grup önderlerinin vs. derhal bu birleşik 
cephe komitelerinden ve eylemlerinden çekilmelerini, 
yoksa partiden ihraç edileceklerini belirtecek kadar ileri 
gidiyor. Buna karşılık K P D ,  birleşik cepheyi yerel ölçek
te gerçekleştirebilmek için çaba gösteriyor. (...)

Öte yandan komünist önderler ve konuşmacılar, sü
rekli olarak, KPD’nin anti-faşist birleşik cephenin oluş
turulması için KPD'ye katılma koşulu koymadığını,hatta 
birleşik cephe komitelerinin yönetimini, hangi örgütten 
olduklanna bakmaksızın gerçekten mücadeleye istekli 
işçilere bırakmakta çok daha memnun olacağını (?) açık- 
lıyoriar. KPD’nIn amacının yalnızca bu birieşik cephenin 
gerçekleşmesi olduğunu söylüyoriar. KPD’nln, tüm Işçl- 
lerie beraber faşizme karşı mücadele etmek, kızıl özsa- 
vunma örgütlerini yaratmak, hükümetin olağanüstü dü
zenlemelerine karşı tüm işçilerin kitlesel mücadelesini 
çıkarmak, yani en etkili mücadele aracı olarak kitle gre
vini örgütlemek olduğunu anlatıyoriar. Bütün konuşma- 
lannda ve talimatlarında hep aynı çağn ön plana çıkıyor:

“ Haydi artık, anti-faşist eylemel”  veya “ Anti-faşist ey
lemin yeni biçimlerini yaratını” . SPD'nin, sosyal de
mokrat işçilerin karşısına, mücadele isteğinin variığın- 
dan başka bir koşul çıkarmazken, SPD’nin birleşik cep- 
fıe için öne sürdüğü koşullan kabul edemeyeceğini ve 
etmek istemediğini anlatıyoriar. (...)

Tüm ülkede, fiilt birleşik cephe eylemleri sürüyor. 
Çeşitli işletmelerdeki KPD’II işletme konseyi üyeleri, 
yoMaşlannı temsilen komünistlerin toplantılarında gö
rünüyorlar; Duisburg’da İse D e m i r  C e p h e  (SPD'nin kav
ga örgütü) üyeleri KPD’nin parti binasında birieşik cep
he için alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantılara 
katıldılar. Cenazeleri ortak kaldırmak, tabut başında be
raberce se lim  durmak zaten artık kural haline geldi; 
nasyonal sosyalist yürüyüşler sırasında veya bunlardan 
sonra yapılan partllerüstü gösteriler de aynı şekilde. 
KPD'nIn umduğu miktarda olmasalar da, sosyal demok
ratlar birçok yerde KPD tarafından düzenlenen anti-faşist 
kongrelere katılıyorlar. Birçok sendikacı, KPD'nIn uzat
tığı dostluk elini geri çevirmemek gerektiğini söyleyerek 
SPD ve ADGB’nln ( G e n e l  A l m a n  S e n d i k a l a r  B i r l i ğ i )  poli
tikasını eleştiriyoriar. SPD'nin Dulsburg'daki yayın or
ganı V o l k s s t i m m e  (Halkın Sesi), tabandan yukarı doğru 
kurulacak birieşik cepheyi destekliyor. Hilferding, Es
sen konuşmasında. Bertin Lustgarten gösterisinde ko
münistlerin “ örnek bir disiplinle”  kendileriyle biriikte 
yürümelerini övdü. Vesaire, vesaire... Bütün bunlardan 
anlaşılıyor ki, SPD, yönetiminin ilke olarak yerel düzey
de birleşik cephenin oluşturulmasına itirazı yoktur; ye
ter ki SPD’nin hâkim konumu ve proletarya içindeki 
etkinliği sarsılmasın. Öte yandan SPD, sağda almayı 
umduğu oyları ve gelecekteki koalisyon ihtimallerini he
saba katarak, biçimsel bile olsa komünistlerle birieşik 
cephe oluşturmanın sorumluluğunu resmen üstlenmek 
istememektedir. •

B urjuvazin in , Cumhurbaşkanı 
H in d en b u rg 'a , H iile r 'i  

B aşbakan A tam ası R itas ıy la  
İ le tt iğ i M e s a i

19 Kasım 1932’de, yirmi büyük sanayici, toprak 
sahibi ve bankerin. Cumhurbaşkanı von 

Hindenburg'a gönderdikleri mektup.

Ekselansları,

Bay Cumhurbaşkanı Hazretleri!

Tıpkı Ekselansları gibi. Alman halkına ve vatanma 
iicak sevgi bağlarıyla bağlı olan bizler, Ekselanslarının 
devlet İşlerinin yürütülmesine İlişkin olarak başlattığı 
önemli dönüşümü selamlıyoruz. ZâtH âlinizin formüle 
ettiği Başkanlık kabinesi fikri ve hükümetin parlamento
daki partilerden bağımsız olmasının zorunluluğu husu
sunda, Ekselansları ile hemfikiriz. Bu yılın 6 Kasım'ında 
yapılmış olan seçimin sonuçlan, dürüst iradesi hakkın
da Alman halkının asla kuşku duymadığı mevcut kabine
nin, İzlediği politika İçin Alman halkından yeterii destek 
bulamadığını göstermiştir. Buna karşılık, Ekselanslan- 
nın işaret ettiği hedef -devleti inkâr eden K o m ü n i s t  P a r t i  

bir tarafa bırakılırsa-. Alman halkının kesin çoğunluğu 
tarafından benimsenmektedir. Mevcut parlamenter par
tiler rejimine yalnızca A l m a n  M i l l i y e t ç i  H a l k  P a r t i s i  v e  

ona yakın küçük gruplar değil. N a s y o n a l  S o s y a l i s t  A i 

m a n  İ ş ç i  P a r t i s i  de ilke olarak karşıdır ve böylelikle 
Ekselanslannın gözettiği hedefi onaylamıştır. Biz, geli
nen bu noktayı son derece memnuniyet verici buluyor; 
etkisiz yöntemler yüzünden hedefin gerçekleşmesinin 
engellenebileceğini artık tasavvur bile etmek istemiyoruz.

Parlamentonun sık sık dağıtılmasıyla süregiden ve 
parti mücadelelerinin daha da keskinleşmesine yol açan 
seçim ortamının yalnızca siyasal değil, İktisadi bir istik
ran ve huzuru da sağlamanın önünde engel teşkil ettiği 
açıktır. Öte yandan, geniş halk tabanına dayanmayan
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bir Anayasa değişikliğinin, daha ağır iictisadi, siyasal 
ve ruhsal etldler yaratacağı da ortadadır.

Bu nedenle, Ekselanslarından, bizzat kendileri tara
fından hedeflenen ve hepimiz tarafından desteklenen 
amaca ulaşılabilmesi için, kabinenin, mümkün olan en 
geniş halk desteğini arkasına alacak şekilde yeniden 
teşkilini rica etmeyi, vicdani sorumluluğumuz addet
mekteyiz.

Hiçbir siyasal partiye bağımız yoktur. Halkımızın sa
ran milliyetçi harekette, sınıf çelişkisinin aşılmasıyla Al
man iktisadının yeniden ayağa kalkmasına zemin hazır
layacak bir dönemin müjdesini görüyoruz. Bu yükselişin 
büyük fedakirlıklar gerektirdiğini biliyoruz. Bu fedakâr
lıklara gönüllü olarak katlanılmasının, ancak bu milliyet
çi hareketin en büyük grubunun hükümetin başında 
yeralmasıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz.

En üstün maddi ve şahsî güçlerle donatılmış bir Baş
kanlık kabinesinin sorumluluk makamına, en büyük mil
liyetçi grubun önderinin getirilmesi, her kitle hareketi
nin malûl olduğu zaaf ve hataları bertaraf edecek ve 
bugün gelişmelere kayıtsız kalan milyonlarca insanın 
onayını ve gücünü peşine takacaktır.

Ekselanslannın bilgeliğine ve onun halka bağlılık his
lerine olan güvenimizle, zât-ı ilin iz i en derin saygıları
mızla selamlıyoruz. •

Nasyonal Sosyalizm in  
İk tidara  Oolişindon Sonra  

KPD'nin Durum  
Doğorlondirmosi

Nasyonal sosyalizmin iktidarını kurduğu ve 
KPD'den sonra bütün diğer partilerin 

yasaklanmakta olduğu Mayıs 1933’de, KPD 
Merkez Komitesi'n'm "Durum ve Görevlerimiz" 

değerlendirmesi...

Merkez K o m i t e s i ,  30 Ocak, (Hitler'in Başbakanlığı) 
öncesinde Yoldaş Thaelmann önderiiğindeki K P D  politi
kasının doğru olduğu yolundaki E K K I  ( K o m i n t e r n  Yürüt
me Kurulu) değeriendirmesine ve partinin 30 Ocak'tan 
sonra aldığı önlemleri de doğru çizginin sürdürülmesi 
olarak tespit ettiğine memnuniyetle dikkat çeker. (...)

Fakat proletaryanın, azgın provokasyonlaria doruğa 
tımianın faşist saldırılar karşısında kendisini devrimci 
kitle eylemleriyle savunması ve bunu nihai İktidar müca
delesine dönüştürmesi mümkün değildi; çünkü prole
taryanın çoğunluğu, özellikle İşletmelerde ve sendika
larda hâia sosyal faşist önderierin ektisi altındaydı. K P D  

de sosyal faşist bürokrasinin direnişine karşı büyük 
kitle eylemleri gerçekleştirecek güce ve manevra yete
neğine sahip bulunmuyordu. (...) Bu durumda, partinin, 
faşist diktatörlüğe karşı yalnızca proletaryanın devrimci 
öncülerine dayanarak, proletaryanın esas kitlesinin ka
tılmadığı ve (bu nedenle) umutsuz bir mücadeleyi baş
latması imkânsızdı. (...) Proletaryanın muzaffer ayaklan
masının Lenin tarafından klasik biçimiyle tahlil edilen 
önkoşulları gerçi Almanya'da nüve olarak mevcuttu, 
fakat henüz olgunlaşmamıştı. (...)

Faşizmin karşı-devrimci partisinin zaferi, İşçi sınıfını 
ve partisini geçici olarak geri çekilmeye mecbur bırak
mıştır. Fakat işçi sınıfının faşizme mücadelesinde yenil
diğini, bir “ muharebenin kaybedildiğini", “ mağlup 
olunduğunu" söyleyenler, teslimiyetçi ve oportünistler
dir. Partinin bu durumda silahlı bir ayaklanma çağrısı 
yapması gerektiğini söyleyenler, darbeciler ve macera
cılardır.

Kapitalist sistemin, Almanya'da açık bir faşist dikta- 
töriüğe geçişi zoriayacak şekilde keskinleşmiş bulunan

Hitler, tu dich ia beeilen 
Vorden Eisernen drelPfellen

rrı

I O

üstte: SPD’nin para-militer örgütü Eiserne Front’un 
(Demir Cephe), pul-afişi: “ Kolla kendini Hitler-Geliyor 
demir oklar!”  Üç ok, Demir Cephe’mn simgesiydi. 

Ortada: İktidara gelen nasyonal sosyalizmle uzlaşmak 
için bütün "son çare"leri deneyin SPDbaşkanı Otto 
Weis. Altta: KPD’nin Antifaschistische Aktion (Anti- 

faşist Eylem) kampanyasının amblemi. Bu kampanya, 
anti-faşist mücadeleye önemli bir ivme getirememişti.

bütün çelişkileri, şayet K o m ü n i s t  P a r t i  devrimci kitle 
mücadelesinin B o l f e v i k  tarzda önderi ve örgütçüsü ola
rak görevini yerine getirebilirse, faşist diktatöriük altın
da daha da keskinleşecek ve mecut ekonomik ve siyasal 
ilişkilerin zor yoluyla yıkılmasına giden yolu açacaklar
dır. (...)

Partimizin yeterince bolşevikleşmediğinin ifadesi olan 
bellrieylcl zaafımız, parti yönetiminin, işletmeleri parti 
çalışmasının esas merkezi ve birieşik cephe politikası
nın zemini haline getirme yönündeki doğru karannın 
pratiğe yeteril ölçüde aktanlamamış olmasıdır. Kısmt 
mücadeleleri İşletmelerde, sendikalarda ve işsizler ara
sında devrimci kitle mücadelesine dönüştürme mücade
lemizi, devrimci güçlerin gelişmesini faşist güçlerin ge

lişmesine ayak uydurtacak ölçüde hızlandıramadık. Bir
leşik cephe politikasının uygulanmasıiKİa birçok bakım
dan tutukluk, manevra yeteneksizliği, karşıtlanmızın, 
işverenlerin, faşistlerin, sosyal demokrasinin somut ön
lemlerine derhal tepki gösteremememize yol açtı. (...) 
Partimizin özgüriük programı gerçek bir toplumsal ve 
millî kurtuluş programı olarak değeriendirilemedl. Yo
ung Planı'na karşı halkoylaması kampanyasının parti
miz tarafından değil demagojik biçimde Alman Milliyet- 
çlleri (Hugenberg'in D e u t s c h n s t l o n a l »  partisi) ve faşist
ler tarafından başlatılmış olması, faşizmin milliyetçi de
magojisine karşı mücadelemizi geçici olarak aksattı. Ver- 
sailles'a, Dawes ve Young planlarına ve Almanya'nın 
bölünmesine karşı ajitasyon ve propagandamız, kitlele
rin özgüriük programımızın peşinden gelmesini sağla
mak için yeterince açık, kapsamlı ve sarsıcı değildi. 
(...) Kitle örgütlerimizin ve özellikle R G O  ( D e v r i m c i  S e n 

d i k a  m u h a l e f e t i )  ite kızıl demeklerimizin örgütsel ve si
yasal zayıflığı; partinin bu örgütlerde öncü rol oynaya
maması; bu örgütlerdeki çalışmanın çoğu kez parti ça
lışmasıyla kanştınlması anti-faşist mücadelenin hızını 
yitirmesine, böylece de işçi kitlelerinin siyasal ve iktisa
di kısmî mücadelelerinin siyasal kitle grevi ve genel 
greve dönüştürülemeyerek direniş hareketi örgütlen
mesinin çözülmesine, faşist diktatörlüğe karşı genel 
direniş isteğinin zayıflamasına yol açtı.

Bu zaaflar ve hatalar Neumann grubu tarafından ör
gütlü ve planlı olarak teşvik edildi. Açık faşist dlktatöriü
ğü yalnızca kaçınılmaz değil, proletarya diktatörlüğüne 
giden yoMa “ zorunlu bir ara aşama" olarak gören küçük- 
burjuva panik havası; faşist kitle hareketinin küçümsen
mesine bağlı olarak sosyal demokrat işçi kitlelerine kar
şı alınan düşmanca tavır, faşizme karşı Idelolojik müca
delenin İhmali anlamına geldi ve faşizme karşı mücade
lenin sorunlarının (örneğin bireysel terörün reddinin) 
açıkça ortaya konulmasını önledi; böylece de işçi sınıfı
nın ve örgütlerinin korunması için etkili bir kitle müca
delesinin örgütlenmesinin önüne geçti. (...)

Sosyal faşistlerin devlet aygıtından tamamen tasfiye 
edilmiş olmalan, sosyal demokrat örgütlerin ve sosyal 
demokrat basının acımasızca ezilmesi, onların hâlA ser
maye egemenliğinin ana dayanağını oluşturdukları ger
çeğini değiştirmez. (...) Sosyal faşist önderler, şimdiye 
kadar olduğu gibi, işçi kitlelerini kapitalist iktisadi ve 
siyasal sisteme bağlamakta üstlendikleri rolün devamı 
olarak, proleter kadroların devlet aygıtına eklemlenme
sine, böylece de proleter kitlelerin felç olmasına ve 
proleter birieşik cephenin sabote edilmesine katkıda 
bulundular. (...)

(Faşizmde) kapitalist iktisadi ve toptumsat düzenin 
bunalımı hızla derinleşir. Gelişme, İçte ekonomik fela
ket, dışta askeri maceralar yönünde olacaktır. Temel 
nesnel etkenler, 12. Plenumun öngördüğü gibi. Hitler 
hükümetinin aldığı önlemlerie giderek daha hızlı biçim
de devrimci İMjnalıma doğru sürüklenmeye yolaçıyor.

Şimdi bütün mesele, öznel etkenin, yani partinin ve 
onunla birilkte işçi sınıfının eylem gücünün geliştirile
rek, yitirilen hızın, devrimci mücadelenin nesnel imkân- 
lan çerçevesinde telafi edilmesidir. Bu nedenle faşist 
teröre ve işveren saldırılanna karşı direnişin bütün bi
çimleriyle yükseltilmesi, faşist dlktatöriüğe karşı belirie- 
yicl eylemlerin gerçekleştirilebilmesi açısından Ijüyük' 
anlam taşır. (...)

Faşizm aç kitlelere iş ve emek veremez; onlara ancak, 
sınıf mücadelelerinin keskinleşmesiyle İyice vahşi ayin
ler biçimini alacak olan acımasız bir terör ve daha büyük 
sefalet sunabilir; bu kitle kıyımı sonucunda yeni bir 
savaşa da yolaçacaktır. (...) "Üçüncü Relch"ın (Reich: 
İmparatoriuk) getirdiği sefalet ve baskıya karşı, işçi ve 
köylülerin politikasını, sosyalizm Relch’ını (Relch; Ülke) 
koyuyoruz. Gelişmesinin doğal sonucu olarak faşist dik- 
tatöriüğe varmış olan müflis tnırjuvs demokrasisine dö
nüşü değil; bütün emekçiler için en geniş ve özgür 
demokrasiyi sunan proletarya diktatöriüğünü vaadedi- 
yoruz. (...) •
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Buijuvaxinin 1 9 2 9  Bunalım ı 
Sonrası Çıkışları

1. metin, 1928'den itibaren işçi sınıfına, KPD’ye 
ve SPD'ye karşı mücadelesini sertleştiren Alman 

Sanayi Birliği'nm 2 Aralık 1929’da yayınladığı 
“ batmak mı, çıkmak mı?”  başhklı bildirisinden; 2. 
metin ise aynı birliğin 12 Aralık 1929’da yaptığı 

olağanüstü toplantıda söylenenlerden.

1.

Alman ekonomisi yol ayrımındadır. Vergi yükünün 
toplumdaki dağılımı nihayet yeniden düzenlenmez ve 
ekonomi, maliye ve sosyal politikamızda köklü bir deği
şiklik yapılmazsa. Alman ekonomisinin çöküş kararı im
zalanmış olacaktır. (...)

II. Ekonomik politikanın değiştirilmesinin esasları.

A. Sermaye

1. Aiman ekonomisinin verili koşullarında, ekonomi, 
maliye ve sosyal politika alanında alınacak tüm önlemle
rin çıkış noktası, sermayenin teşvikidir. Bu, üretimin 
artınimasının önkoşuludur ve bu nedenle Alman tüm 
kesimlerinin çıkarınadır. (...)

5. Aiman ekonomisinin ekonomi-dışı tüm kısıtlamalar
dan anndırılması gerekmektedir. Üretim üzerindeki ver
gi yükü, mümkün olan en alt düzeye kadar düşürülmeli
dir.

B. Deviet ve Ekonomi

1. Devletin ekonomiye müdahalesinin sınırını, ticaret 
ve sanayi serbestisine olan saygı çizer. (...)

SAKSONYA SANAYİCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI VVİTTKE;

Bugün burada konuşan beylerin talep ettiklerinin uy
gulamaya geçirilebilmesi için, bunu yapmaya gerçekten 
kararlı otan istikrarlı ve sağlam bir hükümete ihtiyaç 
var. Ancak Almanya'da deviet otoritesi hiçbir yönüyle 
sağlam ve istikrariı değildir; çünkü bizde demokrasiyle 
parti ekonomisi birbirine karıştırılıyor. Herbiri, Alman 
halkının içinde bulunduğu sefalete son vermek için oy 
çoğunluğuna sahip olması gerektiği koşulunu öne sü
ren partilerden beklenebilecek tek şey, uzlaşmalarıdır; 
bu da yanm önlemler alabilecekleri anlamına getir. An
cak yanm önlemlerin bize verebiteceği bir şey yok. Önü
müzdeki günierde Reichstag'da oluşması beklenen uz
laşma, halkımızın ve ekonomimizin bugün burada bü
yük bir ciddiyet ve açıklıkta ortaya konulan sefaletini 
ortadan kaldırmak için yeterii olmayacaktır.

Eğer parlamento görevini yerine getiremezse, mese
lelere hakim olamazsa, geriye, 1923/24’de olduğu gibi, 
esasen Anayasal ve caiz bir yol otan hükümet kararna
melerine başvurmaktan başka çare katmaz. Hükümet 
kararnameleri İte, yasamanın gerçekteştiremediği du- 
nımlan gerçekleştirme yolu denenmelidir. Şunu, her
kesten tecrit haide, yalnız başıma değilim: Bizi sefalet
ten kurtarabitecek tek yardımı, bir yetki yasası sağlaya
bilir. Bu benden evvet başka yerlerde de ifade edildi. 
Ne var ki bu yoidan gitmek için, maalesef bizde pek 
de kabarmamış bir vasıf olan medenî cesarete ve geçici 
de olsa gayrı-popüler olmayı katdıracak cesarete gerek 
vardır. Sorumtu mevkiterimizdekiler bu iki vasfa sahip
seler, herkes tarafından acilen gerekil sayılan bu önlem
lerin yürUriüğe koyulmasından ürkmemek tazım.

BERLİN'Lİ SANAYİCİ SCHNAAS:

Kim geçtiğimiz yıllar İçinde ücret ve sosyal hak pazar
lıktan için sendikalarla masaya oturduysa, karşı tarafın 
ettiği her lafın ne kadar iktisadi düşüncenin uzağında

» i î f  «i w  cm m  :
ftabe m  lonp nirtrt çfrM»oto. 

m » t  îBiâ 8*er imt Utm tewMM.

«MS »te  iist fw rsia  s î. » M »

üstte: Nasyonal sosyalizmin önemli ideologlarından 
Alfred Rosenberg. Altta: Papa'nm Hitler'e 12 Kasım 

1933'deki halkoylaması için verdiği desteği belgeleyen 
afiş: “ Sizi uzun süre anlayamamıştım. Ama bunun 

için çok uğraştım. Bugün sizi anlıyorum."

olduğunu kavramış oimaiıdır. (“ Çok doğrul”  sesleri) 
Sendikaların en tepesinden, sendikaların iktisadi etkin
liği üzerine söylenen bütün sözler, oralardaki kafatann, 
ektemterin nasıt çatıştığından asta haberdar otmadıktarı- 
nı ortaya koyar. Şundan eminim ki, sendika temsiiciieri- 
nin topiantıiarına sıkça katılan herkes, ötmüş Cumhur
başkanı ( S P D  Başkanı) Ebert'in -bir başka toplantıda 
aktarıtan- şu sözlerine katılacaktır: Partinin 100 bin ka
dar üyesi Almanya’dan sürülmedikçe, bu memlekette 
iktisadi barışın gerçekteşmesi mümkün değildir. (“ Bra
vo!”  ve “ Mussolini!”  haykınştarı) Bu radikal yönteme 
başvurulmasının gerekti olup olmadığı meselesi tabiî 
beni aşıyor. •

D o vrim ti Sondika MuhtriloloH

1930’dan sonra KPD’nin sendikalarda da faaliyet
göstermeyi bırakarak bu alandaki mücadeleyi salt
Devrimci Sendika Muhalefeti temelinde yürütmeye
başladığı dönemde kaleme alınmış bir propaganda 

broşürü...

Sen, Atman işçisi; sendika üyesi; ücretlerin gaspına, 
cani faşizme, sendika bürokrasisinin ihanetine karşı ken
dini korut

Işverentere v.e faşistlere karşı mücadete nasıt yürütüt- 
meli? Onu kim yönetecek? Bu mücadelenin muzaffer 
olması, ancak, yiizbinter değil, milyonlar tarafından yü
rütülmesi halinde mümkün olabilir. Mityoniar biriik için
de, demirden bir cephede omuz omuza vermeli ve dev
rimci önderiiğin yönetiminde yürümelidirier.

Atmanya’daki mevcut sendikatarı proleter direniş ör
gütlerine dönüştürmek mümkün müdür? Leipart ve Ut- 
rich'in ( G e n e l  S e n d i k a l a r  B i r l i ğ i  önderieri) yöntemteriy- 
te, Brandes’leri, Husemann'ian, Schumann ve Ort- 
hmann’ları atfetmek mümkün olabilir mi? Asta! Sendika- 
tarın astî aygıtı, bir Çin seddiyie üye kittesinden aynt- 
mıştır. Sendika bürokratlarının bürolarından çıkması, 
ancak proletaryanın yumruğunun Siemens ve Duisberg’- 
teri, Koettgen ve Büchner'teri saraytarından ve yazıha- 
neterinden kovatamasıyia mümkün oiabliecektlr. Bürok
rasiye karşı verilecek yılmaz mücadetede sınıf bilincine 
sahip işçilerin elde edebileceği mevktter, iştetmeterdeki 
ve sendikaların alt düzeyindeki görevlerdir. Bu konum
lan proleter sınıf mücadelesine kazanabilmek için, bü
yük çabalar göstermek gereklidir. Fakat bugün demok
ratik yöntemlerle bir tek sendika memurunu bile yerin
den oynatmak mümkün değildir. Sendika aygıtının, üye
lerinin çıkariarını savunmak üzere yeniden kazanılması 
mümkün değildir. O halde. Almaş işçi sınıfının ekmek 
ve özgüriük mücadelesini kim yönetecektir?

Fabrikalarda, şantiyelerde, işsizler arasında ve maden 
ocaklannda. Alman proletaryasının mücadelesini yöne
tebilecek yegâne unsuru temsil eden bir güç yükseii- 
yor.Bu, K o m ü n i s t  P a r t l s i ’ n i n  yardımıyla Almanya’da kud
retli bir devrimci sendika hareketini kuran D e v r i m c i  S e n 

d i k a  I 4 u h a l e f e t i ' d i t .

D e v r i m c i  S e n d i k a  M u h a l e f e t i ,  Alman sendika hareketi 
içindeki en devrimci geleneğin mirasçısıdır. Alman pro
letaryasının onyıttardan l>eri sürdürmekte otduğu, sö
mürüye ve ihanete karşı mücadelenin yürütücüsüdür. 
Daha savaştan önce, her büyük grevde “ önderleriyle”  
kitleler arasında sıkı tartışmalar olmaktaydı. Aynı za
manda A l m a n  M e t a i  İ ş ç i l e r i  S e n d i k a s ı ' n m  bürokratlarıy
la da mücadele anlamına gelen 1908 Mannheim grevi; 
1913'de 40 bin işçinin, sendika yöneticilerinin öfkeli 
karşı koyuşuna rağmen grev aidatı almaksızın (ki ay 
direndikleri “ vahşî”  tersane grevi; Ocak 1918’de emper
yalist savaşa karşı Berlin silah ve cephane fabrikası 
işçiterinin grevi; Berlin silah ve cephane fabrikası işçile
rinin gervi; Berlin proletaryasının 1920’de işletme kon
seyleri yasasına karşı yaptığı ve sosyal demokrat nam
luların ateşiyle 40 işçinin öidürütdüğü dev gösteri; Al
man İşçilerinin ve sendika üyelerinin bürokrasiye karşı 
verdikleri durmak bitmez mücadelenin kanıtlarıdır. D e v 

r i m c i  S e n d i k a  M u h a l e f e t i ,  bu mücadeleyi sürdürmekte
dir. O, işçilerin sermayeye karşı mücadelelerini kendile
rinin örgütleyerek yürütebitmeleri için örgütsel koşullan 
da yaratmaktadır. Eski sendikalar grev kırma aygıtlarına 
ve egemen faşist rejimin dayanağını oluşturan araçlara 
dönüştükçe, R G O  • R e v o i u t i o n a e r e  G e w e r k s c h a f t s o p p o -  

s i t i o n  (Devrimci Sendika Muhalefeti) aynı hızla kızıl mü
cadele sendikasına dönüşmektedir. Berlin’de kurulan 
kızıl M e t a i  İ ş ç i l e r i  S e n d i k a s ı ,  ffGO'nun kızıl sendikaları 
kurarken izlediği yolun işaretçisidir.

Faşizme karşı direniş. Alman işçilerinin önüne gide
rek daha açık olarak birlik sorununu ve genel siyasal 
kitle grevini getirmektedir. Alman proletaryasının ek
mek, özgüriük ve iktidar mücadelesini KPD'yle omuz



194

omuza örgütlemeye kararlı ve buna yetenekli olan tek 
sendikal örgüt, RGO'dur.

Sendikadaki, işletmedeki veya işsiz durumdaki, sınıf 
bilincine sahip her işçi AGO’ya katılmalıdır. O, sömürü
ye ve faşizme karşı devrimci sınıf cephesine aittir..

Sermayeye ve yaltakçılarına karşı demir cepheyi ku
ruyoruz. Kapitalist sömürünün ve reformist ihanetin mağ
duru olan tüm sömürülenler, tüm ezilenler: Bize gelin! 
RGO’ya gelin!

Almanya’nın devrimci sendika hareketinin kuruluşu
na siz de yardım edin! •

Sol Komünistlerin Birleşiİ€ 
Cephe Çağrısı

1925’de, KPD yönetiminden uzaklaştırılan "ultra 
sol”  Fischer-Masiov grubunun KPD içinde 

oluşturduğu sol komünist “ Lenin Birliği”  hizbinin
1 Şubat 1933 tarihli açıklaması...

Harzburg Cephesi (Mazilerin DNVP ve Çelik Miğfer 
örgütüyle birlikte oluşturmuş oldukları “ Milliyetçi Cep
he” ) iktidarı aldı. Hitler, Hugenberg ve Çelik Miğferliler
le birlikte hükümette. İşçi sınıfının sefaletinin sırtından 
nasıl semirdikleri geçen günlerde Doğu yardımı skanda
liyle ortaya çıkmış bulunan büyük toprak sahipleri adına 
hükümet ediyorlar. Ücretleri daha da düşürerek, sosyal 
güvenlik hakkını gasped^ek, yeni vergiler konarak if
lastan kurtulmaya çalışan maden baronları adına hükü
met ediyorlar.

Hitlerler ve Papenler, işçi sınıfının ciddi bir direnişiyle 
kar^ılaşmaksızın İktidara geldiler. Bu iktidarı, iktisadi 
ve siyasal haklarını proletaryanın elinden almak için 
Kullanacaklar. Şimdilik tatlı sözler ediyorlar. İşçi örgüt
lerinin hâlâ mevcut olduğundan dem vuruyorlar.

Bu hükümetin emrinde, devletin araçlarının yanısıra, 
Hitler’in SA’sı ve Çelik Miğfer gibi iç savaş organları 
var. Güçleri çok büyüktür. Ancak aynı safta sınıf müca
delesine başlaması halinde, proletaryanın gücü daha 
büyüktür.

Mevcut hükümet ve sistemi, ancak işçi sınıfı tarafın
dan yenilgiye uğratılarak yıkılabilir. Soru şuydu ve hâlâ 
da şudur:

karşı devrim mi, devrim mi?

Devrimin önkoşulu, proletaryanın birliğidir.

Bu birlik mevcut değildir. İşçi sınıfının bütün siyasal 
cenahlarında, birlik üzerine çok söz söyleniyor. Mesele, 
onu yaratmaktır. SPD birleşik cephenin “ Demir Cephe” - 
de gerçekleşmesini istiyor. KPD'de buna karşılık “ Kızıl 
Cephe”  diyor. Hür (sosyal demokrat) sendikalar Hıristi
yan ve HIrsch-Duncker (sarı) sendikalarıyla işbirliği ya
pıyorlar, ama komünistlerle işbirliğini reddediyorlar. Sos
yal Demokrat Parti yönetimi şöyle bir açıklama yaptı: 
“ Tüm arzumuz. Komünist Partl’yle aramızdaki ilişkiler
de yeni bir dönemin başlamasıdır. Ancak bunun müm
kün olup olamayacağı, komünistlerin tutumuna bağlı
dır.”  KPD bütün çağrılarında, sosyal demokrat ve sendi
kal örgütlerle beraber hareket edebileceğini duyuruyor. 
Ancak hiçbir parti, bu açıklamalar üzerine tek bir adım 
bile atmıyor. Bu böyle devam edemez. Sınıf bilincine 
sahip her işçinin sahip olduğu muazzam sorumluluk 
ve İşçi hareketinin karşı karşıya bulunduğu muazzam 
tehlike, proletaryanın bütün güçlerinin ortak mücadele 
için birleştirilmesini zorunlu kılıyor. Proletaryanın ço
ğunluğu mücadele istiyor. Her İmkânı ve aracı kullana
rak verilecek bir mücadeleden yana. Bunu hayata geçir
mesini engelleyen tek şey, birlikten söz eden ama onun 
gerçekleşmesi yönündeki girişimlerin akim almasına yo-
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Üstte: Avusturya'nın Almanya'ya bağlanmasıyla ilgli 
olarak yapılan halkoylaması oy pusulası: "Evet" 

hanesi “ hayır"ın üç katı. Ortada: Hitler ve Mussolini. 
Altta: Bir Nazi ders kitabındaki “Art olan ve olmayan 
oturuş biçimleri" şeması (a: aşağı ırk; b: yüksek ırk 

oturuş biçimi).

laçan örgütler ve oralardaki bürokratlardır.

Hangi eğilimden olursa olsun, bütün işçiler! Demir 
Cephe ve Kızıl Cephe tek bir proleter sınıf cephesine 
dönüşmelidir.

Bu hedefe ulaşmak İçin bütün gücünüzü ortaya ko
yun. Bürokrasilerin bunu sabote etmesine izin verme
yin! Bütün İşletmelerde, İş ve işçi bulma kurumlarında, 
bütün örgütlerde, heryerde bunun İçin tavır alın. Bütün 
İŞ Ç İ örgütlerinin faşizme karşı ortak hareket etmesi tale
bini yükseltin! Parti grup ve sendika yönetimlerinin blra- 
raya gelerek işçi hareketinin kurtarılması İçin ortak mü
cadele önlemleri almasını ve bunları uygulamaya geçir
mesini talep edin!

Farklı anlayışlar arasındaki derin çelişkilerin varlığını 
sürdüreceğini biliyoruz; ama, işçi hareketinin en yakın 
hedefleri için ortak bir mücadelenin mümkün olduğunu 
da biliyoruz.

İşçiler, sosyal demokratlar, komünistler, parti yöne
timlerinizi ortak eyleme zorlayın.

Bütün İşletmelerdeki İşçiler, parti ve sendikalara, on
ları proletaryanın birleşmiş gericiliğe karşı savunması 
İçin ilk adımı atmaya yöneltecek delegasyonlar yollayın.

Birleşik cephenin ilk İşareti olarak, gösterilerin ayrı 
ayrı yapılmamasını, işçi gösterilerinin her yerde bütün 
işçi örgütleri tarafından örgütlenerek birlikte yapılması
nı sağlayan.

Biz komünistiz; bu adımların çok daha kapsamlı bir 
mücadelenin henüz başlangıcı olduğunu işçilerden sak
lamıyoruz. İşçi sınıfının birliğe İhtiyaç duyduğunu her
kes kavrayacaktır. Mücadele içinde -bundan eminiz ki- 
bütün işçiler, İşçi sınıfının zaferinin ancak devrimle müm
kün olduğunu kavrayacaklardır. İşçiler, mesele olmak 
veya olmamak meselesidir! •

N asyonal Sosyalizm  Nedir?
TROÇKİ

Troçki’nin 10 Haziran 1933’de yayınlanan bu 
yazısı; Almanya’da nasyonal sosyalist hareketin 

yükseliş sürecinin her aşamasında yazdığı 
yazıların bütünlüklü bir nihaî değerlendirmesi 

niteliğindedir.

(...) Alman kapitalizminin I. Dünya Savaşı’ndan önceki 
hızlı büyümesi hiç de orta sınıfların öyle kolayca orta
dan kalkması anlamına gelmemiştir. Hızlı büyüme küçük 
burjuvazinin bazı tabakalannı yokedcrken, yenilerini ya
ratmaktaydı: Fabrikaların çevresinde zanaatkâr ve dük
kan sahipleri, fabrikaların İçinde de teknisyenler ve idari 
işlerle uğraşan memurlar. Ama varlıklarını korur, hatta 
sayıca büyürken —eski ve yeni küçük burjuvazi Alman 
nüfusunun yarıdan biraz azını oluşturuyordu— orta sı
nıflar, son bağımsızlık iddialarını da yitirdiler. Büyük 
sanayi ve banka sisteminin çevresinde yaşamakta, te
kelci tröstlerin ve kartellerin masalarından düşen kınntı- 
larla ve bunların teorisyen ve profesyonel politikacıları
nın sadakalarıyla geçinmektedirler bugün. (...)

Savaş sonrasının kargaşası, zanaatkârlara, küçük tüc
carlara ve memurlara da işçilerden daha hafif bir darbe 
indirmedi. Tarımdaki ekonomik bunalım köylüleri yıkı
ma uğratıyordu. Orta tabakalann çöküşü bunların prole
terleşmelerini sağlamadı; Proletaryanın kendisi de sü
rekli olarak bir işsizler ordusu üretiyordu çünkü. Kravat
ları ve suni İpek gömlekleriyle ancak örtünebilen küçük 
burjuvazinin yoksullaşması, bütün resmî inançları ve 
hepsinden çok da demokratik parlamentarizmi aşındırıp 
yoketti. (...)

Siyasî kariyerinin başlangıcında Hitler belki de sadece 
daha enerjik mizacı, daha yüksek sesi ve dar görüşleri
ne herkesten çok inanmasıyla diğerlerinden aynlmak- 
taydı. Aşağılanmış askerin öcalmaya susamışlığı bir ya
na bırakılırsa, harekete getirdiği hiçbir hazır program 
yoktu. Hitler, Varsallles’ın şartlarına, hayat pahalılığına, 
faziletli astsubaylara saygı gösterilmemesine ve Musevi 
bankacı ve gazetecilerin entrikalarına karşı küfürler ve 
yakınmalarla işe başladı. Ülkede iflas etmiş, başansızlı- 
ğa uğramış, henüz taze yaralarla kaplı yeterince insan 
vardı. Bunların hepsi yumruklarını öfkeyle masaya indir
meyi istiyorlardı. Hltler'se bu işi herkesten iyi yapıyor
du. Bütün bu dertlere nasıl çare bulunacağını bilmediği 
doğrudur. Ama suçlamaları bazen bir emir luızen de 
katı yürekli kadere yakarış gibi çınlamaktaydı. Mahkûm 
olmuş sınıflar, tıpkı kurtuluşu olmayan hastalar gibi, 
dertlerini tekrar tekrar anlatmak ve teselliler dinlemek
ten hiç usanmazlar. Hitler'in bütün konuşmaları da bu 
havaya göre ayarlanmıştı. Şekilsiz bir duygusallık, di
siplinli düşünceden yoksunluk, cehaletle atbaşı giden 
düzensiz bilgiler — bütün bu eksiler artılara dönüşmek
teydi. Bunlar, Hltler’e her çeşit hoşnutsuzluğu nasyonal
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sosyalizmin dilenci torbasında toplama olanağı veriyor
du. AJİtatörün belleğinde bu ili( iıazırlıicsız nutuklardan 
sadece takdir toplamış olanları kalıyordu. Hitler’ in siya
sal düşünceleri bir hatiplik akustiğinin meyveleriydi. 
Sloganların seçimi konuşmaiann başarısına göre yürü
yordu. Bütün bu hammaddenin içinden liderin biçimlen
mesi böyle böyle gelişiyordu.

Mussolini, daha en baştan beri, kendisini Makyaveiii'- 
nln siyasal cebirinden çok Metternich’in polis mistisiz
mine yakın gören Hitler’den daha bilinçli bir tepki gös
termişti toplumsal malzemeye. Zihinsel bakımdan Mus
solini daha cüretkar ve edepsizdir. Berlin’i! meslektaşı 
Roma kilisesinin yanılmazlığına gerçekten inanırken, Ro- 
ma’lı ateistin, nasıl polisten ve mahkemelerden yarar- 
landıysa dinden de tıpkı öyle yararlandığı söylenebilir. 
Geleceğin İtalyan diktatörü, henüz Marx’ i “ hepimizin 
ölümsüz hocası”  olarak kabul ettiği zamanlarda, bugün
kü toplumda her şeyden önce iki temel sınıfın —burjuvazi 
ve proletarya— karşılıklı etkileşimini gören teoriyi hayli 
ustaca savunmaktaydı. Evet, bu temel sınıflar arasında 
"insan topluluğunun bir çeşit birleştirici dokusunu”  
oluşturan çok çeşitli ara tabakaların yer aldığını yazıyor
du Mussolini 1914’te; ama “ bunalım dönemlerinde ara 
sınıflar, çıkar ve görüşlerine göre, temel sınıflardan biri
ne veya ötekine doğru çekilirler”  diye de ekliyordu. 
Çok önemli bir genelleme! Nasıl bilimsel tıp, bir insanı 
iyileştirebileceği gibi en kısa yoldan atalarının yanına 
gönderme olanağına da sahipse, yaratıcısı tarafından 
proletaryayı seferber etmesi için tasarlanan sınıf ilişkile
rinin bilimsel tahlili de, Mussolinl’ye,düşman kampa geç
tiği zaman, ara sınıfları proletaryaya karşı seferber etme 
olanağı verdi. Hitler de, aynı şeyi, faşizmin metodolojisi
ni Alman mistisizminin diline tercüme ederek başarmıştır.

Kâfir Marksist yayınlan yakan ateş, nasyonal sosyaliz
min sınıfsal niteliğine de parlak bir ışık tutmaktadır. 
Naziler devlet gücü olarak değil de parti olarak hareket 
ettikleri sürece işçi sınıfına yaklaşma olanağını pek bu
lamıyorlardı. Öte yandan, büyük burjuvazi, hatta Hit
ler'e para yardımı yapanlar bile, Naziieri kendi partileri 
olarak görmüyorlardı. Ulusal “ yeniden doğuş”  tama- 
miyle orta sınıflara, ulusun bu en geri kısmına, tarihin 
sırtındaki bu ağır yüke yaslanıyordu. Siyasal ustalık, 
proletaryaya karşı ortak düşmanlığını kullanarak küçük 
burjuvaziyi birleştirmekten ibaretti. Durumun düzelmesi 
için ne yapmalı? Her şeyden önce daha aşağıdakileri 
ezmeli. Büyük sermaye karşısında güçsüz olan küçük 
burjuvazi, işçileri ezerek gelecekte toplumsal itibannı 
yeniden kazanmayı ummaktadır.

Naziler yaptıkları darbeye, gaspettikleri devrim adını 
takıyorlar. Oysa İtalya’da olduğu gibi Almanya’da da 
faşizm, toplumsal sisteme hiç dokunmamaktadır. Kendi 
başına alındığında Hitler’ in darbesi karşı-devrim adına 
bile layık değildir. Ama tek başına alınamaz: Almanya’
da 1918’de başlayan bir sarsıntılar döneminin sonucu
dur. iktidarı işçi ve köylü sovyetlerine veren Kasım Dev
rimi, temel eğilimleriyle bir proleter devrimiydi. Ama 
proletaryanın başındaki parti iktidarı burjuvaziye geri 
verdi. Bu anlamda, sosyal demokrasi, devrim daha ese
rini tamamlamaya vakit bulamadan karşı-devrim döne
mini başlatmıştır. Yine de, burjuvazi sosyal demokrasi
ye ve dolayısıyla işçilere bağımlı olduğu sürece, rejim, 
uzlaşma ögeieri içermekteydi. Ama Alman kapitalizmi
nin uluslararası ve iç durumu, ödün verme olanağını 
ortadan kaldırıyordu. Nasıl sosyal demokrasi burjuvazi
yi proleter devriminden kurtardıysa, şimdi de faşizm 
burjuvaziyi sosyal demokrasiden kurtarmıştır. Hitler’in 
darbesi, karşı-devrimci tepkiler zincirinin son halkasın
dan başka bir şey değildir.

Küçük burjuvazi, gelişme düşüncesine karşıdır, çün
kü gelişme her zaman kendisine karşı olmaktadır; ilerle
me, ödenemeyecek borçlardan başka hiçbir şey getir
memiştir ona. Nasyonal sosyalizm Marksizmle birlikte 
Danvinizmi de reddetmektedir. Naziler maddeciliği la- 
netlemektedirler, çünkü teknolojinin doğa karşısındaki 
zaferleri, hep büyük sermayenin küçük sermaye karşı
sındaki zaferlerine yol açmıştır. Hareketin liderleri

Üstte: Felix Klee’nin 1931'de Hitler'I resmettiği Gin 
Stammtischler (Meyhane Müdavimi) adlı deseni.

Ortada: Reinhard Heydrich 1942'de Çek 
direnişçilerince öldürülene kadar Nazi terör ve baskı 

aygıtının beyinlerindendi. Altla: Nazi rejiminin halk için 
ürettiği ucuz ve kullanışlı otomobil: Volkswagen (Halk 

Arabası).

“ entelektüalizmi”  tasfiye etmektedirler, çünkü kendile
ri ikinci ve üçüncü dereceden bir zekaya sahiptirler 
ve en önemlisi de, tarihsel rolleri, tek bir düşünceyi 
bile sonucuna kadar götürmelerine izin vermemektedir. 
Küçük burjuvazi, maddenin ve tarihin üstünde duran 
ve rekabetten, enflasyondan, bunalımdan ve açık arttır- 
malı satışlardan etkilenmeyecek olan daha yüksek bir 
otoriteye ihtiyaç duymaktadır. Evrimin, madecl düşün
cenin ve akılcılığın —20.19. ve 18. yüzyıllann— karşısı
na kahramanca esinin kaynağı olarak milliyetçi İdealizm 
çıkarılmaktadır. Hitler’in ulusun, küçük burjuvazinin ken
di mitolojik gölgesidir: Acıklı bir "B in  Yıllık Relch”  sa
yıklaması.

Ulusu tarihin üzerine çıkarmak İçin ırkın desteği kulla
nılmaktadır. Tarih ırkın kendini gösterişi olarak yorum
lanmaktadır. Irkın nitelikleri değişen toplumsal şartlar
dan bağımsız olarak tasarlanmaktadır. “ İktisadi düşün- 
ce” yi aşağılık bir şey olarak reddederken nasyonal sos
yalizm bir basamak daha aşağı inmektedir: İktisadi mad

decilikten zoolojik maddeciliğe geçmektedir. (...)

Siyasal düzlemde ırkilik, kafatası bilimiyle birleşmiş 
şovenizmin en azgın ve övüngen biçimidir. Nasıl yıkıl
mış aristokrasi kanının soyluluğunda teselli buluyor idiy
se, yoksullaşmış küçük burjuvazi de ırkının özel üstün
lükleri üzerine masallarla sarhoş olmaktadır. (...)

Bir bütün olarak kapitalizmin önünde eğilen küçük 
burjuva, uzun kaftanlı ve çoğu kez cebinde l>eş kuruş 
bile buunmayan PolonyalI Yahudi’de cisimlenen şeytani 
kâr düşüncesine savaş açmaktadır. Yahudilere karşı 
düzenlenen pogromlar, ırk üs.ünlüğünün en yüksek 
kanıtı haline gelmektedir. (...)

Faşizm siyasete toplumun en aşağı tabakalannı kat
mıştır. Yalnız köylü evlerinde değil, gökdelenlerde dahi 
bugün hâlâ 20. yüzyılın yanısıra 10. ve 13. yüzyıllar 
yaşanmaktadır. Yüz milyonlarca İnsan bazı hareketlerin 
ve sihirli sözlerin sihirli gücüne İnanmaktan vazgeçmek
sizin elektrik cereyanı kullanmaktadırlar. /)oma’daki pa
pa radyodan suyun şaraba dönüşmesi hakkındaki muci
ze üzerine nutuklar atmaktadır. Sinema yıldızlan fala 
baktırmaktadırlar. İnsan dehasının yaratmış olduğu ha
rikulade cihazlan kullanan pilotlar İç çamaşırlannın al
tında nazarlıklar taşımaktadırlar. Ne bitmez tükenmez 
karanlık, cehalet ve t>arbarlık kaynakları! Umutsuzluk 
bunian ayağa kaldırdı, faşizm de liir  tıayrak verdi. Top
lumun normal bir gelişmesi İçinde ulusal organizmadan 
kültür dışkılan şeklinde atılacak her şey şimdi kusul- 
maktadır: Kapitalist uygarlık hazmedilmemiş bir bartıar- 
lığı kusmaktadır. Nasyonal sosyalizmin fizyolojisi işte 
böyledir.

Alman faşizmi, İtalyan faşizmi gibi İşçi sınıfına ve 
demokratik kurumlara karşı bir koçt>aşı gibi kullandığı 
küçük-burjuvazinin sırtından iktidara yükselmiştir. Ama 
iktidardaki faşizm hiç de küçük-burjuvazinin hükümeti 
değildir. Tam tersine, tekelci sermayenin en acımasız 
diktatörlüğüdür. Mussolini haklıdır: Ara sınıflar bağım
sız bir politika İzlemekten acizdirler. Bunalım dönemle
rinde bu sınıflar teme! sınıflardan birinin politikasını 
en akıl almaz sınırına kadar götürmek zorundadırlar. 
Faşizm bunları sermayenin hizmetine sokmayı başar
mıştır. Tröstlerin devletleştirilmeleri, emek karşılığı ol
mayan gelirlerin kaldırılması gibi sloganlar iktidara geli
nir gelinmez bir yana atılmıştır. (...)

Küçük burjuva yanılsamaları programı ortadan kalk
mamıştır; sadece gerçeklikten uzaklaşıp ayin eylemleri
ne dönüşmektedir. Bütün sınıflann birliği yan-semboHk 
bir cebri çalışmaya ve “ halkın yaranna”  1 Mayıs İşçi 
twyrammin yasaklanmasına varmıştır. Latin alfabesine 
karşı gotik harflerin korunması dünya pazannın boyun
duruğuna karşı sembolik bir rövanştır. Uluslararası ban
kacılar ve özellikle AvrupalI bankacılar karşısındaki ba
ğımlılık bir milim bile azalmamıştır; buna karşılık hay
vanları Talmud ayinine uygun biçimde boğazlamak ya
saklanmıştır. Eğer cehenneme giden yol iyi niyet taşla
rıyla döşeliyse. Üçüncü Reich'ın şoseleri de sembollerle 
kaplıdır.

Küçük-burjuva yanılsamaları programı bir kez kaba 
bir bürokratik maskaralığa İndirgendikten sonra, nasyo
nal sosyalizm emperyalizmin en saf biçimi olarak ulu
sun üzerine çıkarır kendini. Hitter hükümetinin bugün 
değilse bile yann iç tutarsıziıklannın kurbanı olarak dü
şeceğini sanmak boş bir umuttur. İktidara gelmek için 
Nazilerin bir programa ihtiyaçtan vardı; ama iktidar Hit
ler’in programını gerçekleştirmesine hizmet etmeinek- 
tedir. Onun görevlerini saptayan tekelci sermayedir. 
Halkın bütün güç ve olanaklannın emperyalizmin çıkar
ları doğrultusunda temerküz edilmesi (ki bu faşist dikta
törlüğün gerçek tarihsel misyonudur) savaşın hazırlan
masını getirmektedir; bu hedef de içteki hiçbir direnme
ye fırsat vermekte ve Iktldann şimdikinin de ötesinde 
mekanik bir temerküzüne yol açmaktadır. Faşizmi İçer
den düzeltmek ya da emekliye ayırmak mümkün değil
dir. O ancak devrllebliir. Nazllerin rejiminin siyasal yö
rüngesi, “ savaş mı devrim mi?”  alternatifine dayanıp 
kalmaktadır. •
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Reichstag Yangım  D avasında  
D im itrev'un Savunm ası

Nazi hüi<ümetinin l<omünistlere ve sosyalistlere 
l<arşı terörünün tırmanmasına ve KPD’nin 
l<apatılmasına vesiie oluşturan Reichstag 

(parlamento) yangınının zanlısı olaral<, lcundal<çı 
olarak yalpalanan HollandalI van der Lubbe’nin 
yanısıra, Bulgar komünistleri Dimitrov, Popof,

Tanev ile KPD milletvekili Torgler tutuklanmıştı.
23 Arahk’ta. "delil yetersizliğinden”  beraat ettirilen 

Dimitrov’un 16 Arâlık’ta mahkemede yaptığı bu 
savunma, iddia makamını ve faşizmi yargılayan 

kurgusuyla, parlak bir propaganda başarası 
olmuştur.

(...) Kabul ediyorum, dIMm sert ve keskindir. Ya^m ım  
ve mücadelem sertti, keskindi. Ama bu dil, açık ve 
doğru bir dildir. Meselelerin adını açıkça koymayı yeğle
rim. Ben, müvekkilini iş icabı savunan bir avukat deği
lim. Ben, yargılanan bir komünist olarak kişiliğimi savu
nuyorum. Ben, devrimci, komünist namusumu savunu
yorum. Ben, fikirlerimi, komünist inançlarımı savunuyo
rum. Ben, yaşamımın anlamını ve İçeriğini savunuyorum.

(...) Propagandist amaçlar güttüğüm yolundaki İddiayı 
açıkça reddetmem gerekiyor. Mahkemedeki savunmam, 
propagandaya iılzmet eden sonuçlar doğurmuş olabilir. 
Mahkemedeki tutumumla, İyi bir komünist savunma ör
neği sunmuş oialıillrlm. Fakat savunmamın amacı bu 
değildi. Amacım, DImItrov, Popof, Tanev ve Torgler’ln, 
KPD ve Komintem’in bu yangınla hiçbir ilgilerinin bu
lunmadığını ortaya koymaktı. (...) Propagandadan söz 
edlMIğinde, burada yapılan birçok açıklamanın propa
ganda vasfı taşıdığı söylenebilir. Goebbels İle Göring'in 
burada yaptıklan konuşmaian da dolaylı olarak komü
nizm propagandasına katkıda bulunmuştur; ancak kim
se onlan, yaptıktan konuşmalannın propaganda etkisi 
yapmış olmasından sorumlu tutamaz.

Basın yalnızca şahsıma küfür etmekle kalmadı -bence 
bunun pek bir önemi yok-, l>enlm şahsımda Bulgar halkı 
"barbar”  ve “ kudurmuş”  olarak tanımlandı, t>enden 
“ karanlık Balkanlı", “ vahşi Bulgar”  olarak söz edildi; 
İşte bunlan suskunlukla geçiştirmem mümkün değildir.

Bulgar faşizminin kudurmuş ve barbar olduğu doğru
dur. Bulgar İşçi ve köylüleri, Bulgar halk aydınları İse 
asla barbar ve kudurmuş değildir. Balkanlann maddt 
kültürü şüphesiz başka Avrupa ülkelerindeki kadar yük
sek değildir, fakat zihinsel ve siyasal olarak halkımız 
Avrupa’nın başka ülkelerinin halktanndan daha düşük 
düzeyde değildir. Siyasal mücadelemiz ve çabamız, baş
ka ülkelerdekinden daha aşağı değildir. 500 yıl yabancı- 
lann boyunduruğunda yaşamasına rağmen dilini ve milli 
varlığını yitirmeyen bir halk, Bulgar faşizmine karşı ko
münizm İçin savaşan İşçi sını^ ve köylüler barbar ve 
kudurmuş olamaz. Fakat size soruyorum, Başkan bey; 
Faşizm hangi ülkede barbar ve kudurmuş değildir kİ?

Uahkeme Başkanı: Herhalde Almanya’daki durumu 
ima ettniyorsunuz?

DImItrov: Elbette değil, Başkan tıey... “ Alman”  Kralı 
IV. Krat'ın Almancayı yalnızca atlanyla konuşurken kul
landığını söylediği, bütün Alman soylulannın ve entele- 
iensiyasının Almanca'dan utanç duyup yalnızca Latince 
yazıp konuştuktan dönemlerde, “ barbar”  Bulgaristan'
da Apostot Kiril ve Metodlus eski Butgar yazısını yaratıp 
yaygıntaştırmışlardır. Bulgar halkı bütün gücüyle ya
bancı boyunduruğuna karşı mücadele etmiştir. Bu ne
denle, Bulgar halkına yöneltilen bu satdınlan protesto 
ediyorum. Bulgar olmaktan utanmamı gerektirecek bir 
durum yoktur. Bulgar olmakla ve Bulgar İşçi sınıfının 
bir evladı olmakla gurur duyuyorum. (...)

Bu davayı karakterlze eden tez, Reichstag yangı nin 
KPD'nin, evet, hatta dünya komünizminin İşi olduğu 
İddiasıdır. Antl-komünlst bir eylem olan bu Reichstag

Üstte: Nazi devletinin propaganda afişi: “ Tek kaptan 
yemek yiyoruz. Hiç kimse aç kalmamalı." Her yıl 

belirli günlerde bütün ülkede düzenlenen törenlerde 
dev kazanlardan aynı yemek yeniyordu. Altta: Anti- 

faşist Protestan Hıristiyan direnişin simgesi rahip 
l\^artin Niemöller.

yangını komünistlerin sırtına yıkıldı, bir komünist ayak
lanma sinyali olarak ilan edildi ve Alman Anayasasının 
tümüyle değiştirilmesine vesile oldu. Bu İddianın yardı
mıyla bu davaya da tümüyle anti komünizm hakim oldu. 
(...) Göring bu mahkemede, Hitler'in iktidara geldiği 
anda KPO'nIn kitlelerini harekete geçirmek ve ne olursa 
olsun birşeyler yapmak zorunluluğunu duyduğunu an
lattı. Ona göre, “ komünistler mutlaka'bir şeyler yapma
lıydılar -ya hemen o an, ya da hiçbir zaman.”  (...) KPD'ye 
atfedilen bu iddia, komünist bir teze dayanmaz. Bu var
sayım, düşmaniannın fCPO’yi yanlı^ tanıdığ ,ıı gösterir. 
Karşıtıyla mücadelesini etkin bir şeklide yapmak istiyen 
birisi, onu iyi tanımalıdır. Partinin yasaklanması, küle 
örgütlerinin dağıtılması, legalltenin yitirilmesi şüphesiz 
devrimci b ir hareket İçin ağır dariıeierdir. Fakat bu, 
her şeyin b ittiğ i anlamma geimez. (...) KPD, İllegal duru
ma düşse bile, koşullar uygun olduğunda devrimi ger
çekleştirebilir. Rus Komünist Partlsl’nln deneyimi de 
bunu göstermiştir. (...) KPD'yI yöneten beyinler, her 
şeyin bittiğini ve “ ya hep, ya hiç”  noktasında olunduğu
nu düşüneme-'er; (...) Bu nedenle, bu durumda KPD’nin

“ çok tehlikeli oyun” lara girişmesi söz konusu değildir. 
Neyse kİ komünistler karşıtlan kadar dar görüşlü değil
lerdir. En güç durumlarda bile kendilerini kaybetmezler.

(...) Bütün seksiyonlannın karşısında sorumlu oldukla- 
n Komünist Enternasyonal, bir cinayet örgütü değil, 
b ir dünya partisidir. Böyle b ir dünya partisi ayaklanmay
la ve devrimle oyun oynamaz. Böyle bir parti milyonlar
ca taraftanna resmen t>aşka şeyler söylerken, bir yan- 
danda gizil gizli bunun tersini yapmaz. (...) Kitle çalış
ması, kitle mücadelesi, kitlesel direniş, birleşik cephe 
ve maceracılığa hayır- komünist taktiğin aifal>esl budur. 
(...) KPD'nin proleter devriminden yana olduğu, herkes 
tarafından bilinen bir şeydir; ama bu davanın konusu 
bu değildir. Bu davanın cevap aradığı soru, 27 Şubat'ta- 
ki Reichstag yangınının gerçekten, Iktldan almaya yöne
lik  böylesi b ir ayaklanmayla İlgili olup olmadığıdır. (...) 
Reichstag yangınının, KPD'nin faaliyetiyle hiçbir İlişkisi 
yoktur; ne bir ayaklanmayla, ne de herhangi bir gösteri, 
grev veya benzeri bir şeyle. (...) Reichstag yangını hiç
kimse tarafından -hertiangi bir cani veya herhangi bir 
psikopat tarafından değil, hiçkimse tarafından- bir ayak
lanma işareti olarak değerlendirilmemiştir. Kimse Re
ichstag yangınıyla ilg ili olarak herhangi bir eylemden, 
girişimden söz etmemiştir. Kimse böyle bir şey duyma
mıştır. Bu yöndeki anlatımlar daha sonrasının ürünüdür. 
İŞ Ç İ sınıfı o sıralarda, saldıran faşizme karşı savunma 
durumundaydı. KPD, kitle direnişini, savunmayı örgüt
lemeye çalışıyordu. Fakat şu kanıtlanmıştır kİ: Reich
stag yangını, İşçi sınıfına ve onun öncüsü olan KPD’ye 
karşı büyük b ir yok etme harekStının vesilesi, başlangıcı 
olmuştur. (...)

Milliyetçi güçler arasındaki mücadele. Alman sanayi 
çevrelerinin kulislerinde süren bir başka mücadeleyle 
ilintilid ir. Bir tarafta, yıllarca nasyonal sosyalizmi finan
se etmiş olan Thyssen ve Krupp çevresi (savaş sanayi), 
öbür tarafta, onlar tarafından ikinci plana atılmak iste
nen rakipleri vardır. Thyssen İle Krupp, ülkede tek baş- 
lanna mutlak egemenliğe sahip olmak, İşçilerin yaşam 
şartlannı köklü bir şekilde geriletmek İstiyorlardı; bunun 
İçin devrimci proletaryayı yıkmalan gerekiyordu. Bu sı
ralarda Komünist Parti, işçi hareketinin nasyonal sosya
lizm tarafından yoic edilmesine karşı direnecek güçleri 
derlemek İçin, birleşik cepheyi oluşturmaya çalışıyordu. 
Sosyal demokrat İşçilerin bir bölümü de birleşik cephe
nin zorunluluğunu kavnyoriardı. Binlerce sosyal demok
rat İŞ Ç İ KPD'ye geçmişti. Fakat şubat ve mart aylannda 
birleşik cephe kurma görevi, asla ayaklanma hazıriiğı 
anlamını taşımıyor, yalnızca İşçi sınıfının kapitalistlerin 
haydutça harekatına ve nasyonal sosyalistlerin şiddeti
ne karşı seferber edilmesi demekti...

Mahkeme Başkanı: Hep, Bulgaristan’ın siyasal duru
muyla İlgili olduğunuzu vurguladınız. Şimdiki İfadeleri
niz İse, Almanya'nın siyasal sorunlanna büyük llgil duy
duğunuzu kanıtlıyor.

DImItrov: Başkan bey, bana getirdiğiniza bu suçlamayı 
şöyle cevaplayabilirim; Bir Bulgar devrimcisi olarak, bü
tün dünyadaki devrimci hareketle ilgiliyim. Örneğin Gü
ney Amerika’daki siyasal sorunlaria da çok yakından 
ilgileniyorum ve Amerika’ya bir kere bile gitmemiş ol
mama rağmen, oralardaki sorunlar baklanda belki Al
manya'nın sorunlan hakkında olduğundan bile fazla bil
giye sahibim. Herhalde bu, örneğin Güney Amerika’da 
bir pariamento binası havaya uçarsa, bunun suçlusu
nun ben olduğum anlamına gelmez. (...) Nasyonal sos
yalistlerin, milliyetçi kamp İçindeki zoriukları İkinci pla
na atarak İşçilerin birleşik cephesini kırmak için bir şa
şırtmacaya ihtlyaçian vardır. “ Milli hükümef'ln basın 
ve kişi haklannı askıya alarak polis taklİMrtı, temerküz 
kamplan ve komünistlere karşı başka araçlan da devre
ye soktuğu 28 Şubat olağanüstü hal düzenlemeleri İçin 
bir gerekçeye ihtiyacı vardı. (...)

Daha önce de, İddianamedeki İddialardan yalnızca 
biriyle mutabık olduğumu söylemiştim. (...) Bu mesele, 
Lubbe’nin yangını tek başına mı kundakladığı, yoksa 
birilerinden yardım mı aldığı meselesidir. (...) Ben, Lub-
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be'nin, Reichstag'i kundaklarken gerçekten de yalnız 
olmadığı kanaatindeyim. (...) Lubbe yalnız değildi, ama 
birlikte olduğu kişiler Dlmltrov, Popof, Tanev veya Torg- 
ler de değildi. Lubbe 26 Şubat günü Hennlgsdorf'da 
bir İnsanla buluştu ve ona belediye ve saraydaki kun
daklama girişimlerinden söz etti. Bu İnsan ona, bu say
dığı kundaklamaların çocuk oyuncağı olduğunu; asıl, 
seçim döneminde Relchstag’ı ateşe vermenin adam gibi 
bir İş olacağını söyledi. Böylece, siyasal provokasyonla 
siyasal çılgınlık arasında glzM bir İttifak oluştu. Bu İttifa
kın siyasal çılgınlık kanadı şu anda sanık sandalyesinde 
oturuyor, ittifakın siyasal provokasyon kanadı İse hâ li 
serbesttir. Aptal Lubbe, kendisi alt katta ve lokantada, 
koridorda t>ecerikslzce kundaklama yaparken, toplantı 
salonundaki bilinmeyen kişinin (...) kundaklama İşinden 
habersizdi. (...) Bu "Meflsto” , hiçbir İz bırakmadan kay
bolmasını bilmiştir. Bu aptal, zavallı "Faust”  burada 
oturuyor. “ Meflsto”  İse kaybolmuştur. (...) Lubbe ne
dir? Bir komünist mi-asla! anarşist-o da değili O, 
İŞÇİ sınıfına karşı kullanılan, sınıfsal konumunu yitirmiş 
bir işçi, İsyankâr bir lümpen-proleter, suistimal edilmiş 
bir mahlûktur. Hayır, o bir komünist de değildir, bir 
anarşist del Hiçbir komünist, hiçbir anarşist mahkeme
de Lubbe'nin davrandığı gibi davranmaz. Gerçek anar
şistler anlamsız işler yaparlar, ama mahkemede çıkıp 
amaçlannı, hedeflerini anlatıriar. (...) Hayır, Lubbe bir 
komünist veya bir anarşist değil, faşizm tarafından kul
lanılmış Ur alettir. (...) Brandenburg'daki nöbetçiye yan
gının İlk haberini getiren sivilin kimliği tespit edilmemiş, 
kim olduğu bugüne dek belirsiz kalmıştır. (...) Yangın
dan hemen sonra Relchstag'ı terkederken görülen nas
yonal sosyalist milletvekili AIbrecht’In ifadesine başvu
rulmamıştır. Kundakçılar bulunabilecekleri yerde değil, 
asla olamayacaklan yerde aranmıştır. (...) Bu davanın 
bütün tanıklannın nasyonal sosyalist milletvekilleri, nas
yonal sosyalist gazeteciler ve taraftariar olması ligi çeki
ci değil midir? (...)

Bay Başsavcı, Bulgar sanıkların delil yetersizliğinden, 
ötürü beraat ettirilmelerini istedi. Bu talep, beni mem
nun etmekten uzaktır. İş bu kadar kolay değil. Bu, kuş
kulan ortadan kaldırmayacaktır. Çünkü dava sırasında 
bizim Reichstag yangınıyla hiçbir ilişiğimizin olmadığı 
kanıtlanmıştır. Bu nedenle kuşkuya yer yoktur. Biz Bul- 

nn yanısıra Torgler de, delil yetersizliğinden değil.
komünistler olarak böyle antl-komünlst bir eylemle iliş
kimiz olamayacağı için beraat ettirilmeliyiz. Taleplerim 
şunlardır:

1. Mahkeme suçsuz olduğumuzu ve haksız bir şekilde 
İtham edildiğimizi tespit etmelidir; (...)

2. van der Lubbe’nin, işçi sınıfının düşmanlan tarafın
dan kullanılmış bir alet olduğu tespit edilmelidir;

3. Haksız olarak itham edilmiş olmamızın sorumlula- 
nndan hesap sorulmalıdır;

4. Bize, bu sorumlular tarafından, kaybolan zamanı
mız, bozulan sağlığımız ve çektiğimiz acılar İçin tazmi
nat ödenmesi sağlanmalıdır.

mahkeme Başkanı: Bu talepler, heyet tarafından hü
küm verilirken dikkate alınacaktır.

Dlmltrov: Bu taleplerin fazlasıyla yerine getirileceği 
zamanlar gelecektir. (...) 17. yüzyılda fiziğin kurucusu 
Galileo Galilei, dinsizlik suçuyla acımasız engizisyon 
mahkemesinde ölüm cezası istemiyle yargılanıyordu.
O, bütün karariilığı ve kendine olan güveniyle şöyle 
haykırmıştır:

"Dünya gene de dönüyor!”

Ve bu bilimsel tez, sonradan tüm İnsanlığın ortak 
variiğı oldu. (...) Bugün biz komünistler, en az yaşlı 
Galllel kadar karariilıkla diyebiliriz kİ: Dünya gene de 
dönüyorl Tarihin tekerleği dönüyor, İleri doğru dönüyor 
- I)ir Sovyet Avrupasına, bir dünya Sovyet Cumhuriyet
leri Birllğl’ne doğrul •

İM i f Z
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üstte: "Thaelmann'a özgürlük" kampanyası 
çerçevesinde Nazi zindanlarında 50. yaşgününü 

kutlayan KPD önderine postalanan dayanışma kartı. 
Altta: Nazi propaganda afişi: "Biz yoksulluğu biliriz.

Sana biz yardım ederiz!" (1 Mart Alman Emek 
Cephesi için para toplama günü). Bu gün Nazilerin 

yıllık geleneksel törenlerinden biriydi.

Total DovHm
JOSEPH GOEBBELS

Nazi devletinin Propaganda Bakanı Goebbels’in 
Kasım 1933'deki bir konuşmasından.

(...) Bizim yaptığımız devrim, total bir devrimdir. Ka
mu hayatının her alanını kavramış ve kökünden değiştir
miştir. insanlann birbirleriyle İlişkilerini, Insanlann dev
letle olan ilişkilerini ve varoluşlannı tamamıyla değişti
rerek yeniden biçimleştirmiştir. Bu, desteğini aldığı Al
man milletine yeni bir devlet duygusu aşılamak için
14 yıl hoyunca muhalefette İktidar için mücadele eden 
genç bir dünya görüşünün kendjnl ortaya koyuşudur. 
Bu yılın 30 Ocak’ında olan, bu devrimci sürecin yalnızca 
görünürdeki ifadesiydi. Devrim zaten başlamıştı; yalnız

ca sonucuna ulaştınimıştır.

(...) Yıktığımız sistem, açık ifadesini liberalizmde bul
maktaydı. Liberalizm bireyden yola çıkarak her şeyi oda
ğına tekil insanı koyarken, biz bireyin yerine milleti, 
tekli insanın yerine cemaati koyduk. Burada elbette bi
reyin özgüriüğü, milletin özgüriüğünün başladığı veya 
bununla çeliştiği noktada sınırianmak zorundaydı. Bu, 
özgüriük kavramının kendi içinde kısıtlanması değildir. 
Bu kavram İçinde bireyi abartmak, milletin özgüriüğü 
ile oyun oynamak veya hatta onu tehlikeye sokmak 
demektir. Bu nedenle, bireysel özgüriük kavramının sı
nın, milli özgüriük kavramının başladığı yerde biter.

Ne kadar yüksek veya alçak olursa olsun, hiçbir tekli 
insan, özgüriüğünü mlllt özgüriük kavramı pahasına kul
lanamaz. Çünkü onun kişisel özgüriüğünün sürektitiği- 
nln güvencesi, mittf özgüriüğün korunmasına bağlıdır. 
Bir millet ne kadar özgür olursa, eklemleri de o kadar 
özgürce hareket edebttlrier. Mlllt variiğın temelleri ne 
kadar sınırlı olursa, o milletin evtatlannın tattıktan öz- 
güriük de o kadar gerçek dışı olur.

Bu, yaratıcı sanatçılar İçin de geçeriidlr. Sanat mutlak 
bir kavram değildir; ancak milletin hayatı içinde yaşam- 
saiiık kazanır. Sanatsat yaratımda bulunan insanlann 
geçmiş dönemde içine düştükleri belki de en büyük 
hata, milletle organik ilişkiye girmeyerek onlara günde
lik besinlerini verecek kökleri yitirmeleridir. Sanatçı mil
letiyle beraber yaratıcılığının köklerinden de kopmuş ol
du. Almanya'da kültürü yaratan insanlann variıklannı 
tehdit eden bunalım, buradan başladı. Kültür, bir mille
tin yaratıcı güçlerinin en yüksek İfadesidir. Sanatçı- 
ona anlamını veren hizmetkândır. Milletin dışına düştü
ğünde bu tannsal misyonunu da yitireceğini söylemek 
yanlış olmaz. Bu faaliyet millet İçin yapılır ve bunun 
için gerekli olan güç milletten kaynaklanır. (...) •

SPD'nin P rag  M aniiostosu

Nasyonal sosyalizmin mutlal: iktidarı alması 
üzerine, SPD yönetiminin bir bölümü Almanya’da 

kalarak meşru zemini zorlamayı denerken; soi 
kanat önderleri Prag’da partinin İltica yönetimini 

oluşturdular. Bu yönetim, kısa süre içinde 
SPD'nin asıl merkezi haline geldi. 28 Şubat 

1934’de yayınlanan Prag Manifestosu hem bir 
özeleştiri niteliğindedir; hem de anti-faşist 

mücadelenin çerçevesini çizer.

(...) Diktatörlüğü devirmeye yönelik zor, fedakâr ve 
coşkulu mücadelede, işçi hareketi radikal, uzlaşmaz bir 
ruha sahiptir. 1918'dekl siyasal dönüm anı, savaş ve 
halk kitlelerinin milliyetçi kamçılanışıyta ortaya çıkan 
karşı-devrimci t>ir getişmenin peşinden gelmişti. Krallık 
rejimi İşçi sınıfının örgütlü, hazırlanmış ve tasarianmış 
bir devrimci mücadelesi sonucu değil, savaş atanların
da aldığı yenilgiler sonucunda çöktü. Ayakta kalabilmiş 
tek örgütlü güç olarak sosyal demokrasi, hiçbir dirençle 
karşılaşmaksızın devraldığı devlet yönetimini, daha ba
şından İtibaren burjuva partileriyle, eski bürokrasiyle, 
hatta yeniden örgütlenen askeri aygıtla paylaştı. Eski 
devlet aygıtını hiç değiştirmeksizin devralması, savaş 
sırasında yönünü kaylietmiş olan Alman İşçi hareketinin 
ağır tarihi hatası olmuştur. (...)

Nasyonal sosyalist düşmanın devrimci kitleierce yıkıl
ması, işçi sınıfının devrimci kitle partisi tarafından taşı
nan güçlü bir devrimci hükümeti vücuda getirecektir. 
Bu hükümetin ilk ve en yüksek görevi, direnç Imkânlan- 
ni yaratacak kökleri kopararak devlet aygıtını devrimin 
zaferi için güncel bir niteliği kavuşturmak, devlet aygı
tını halk kitlelerinin egemenlik aygıtına dönüştürmek 
olmalıdır. (...)

Ancak devrimci otoritenin güvenceye kavuşturulma
sından ve karşı-devrimin siyasal ve kapitallst-feodat güç
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odaklarının nihaî olarak çökertilmesinden sonradır kİ; 
her seçim çevresinde genel, eşit, doğrudan ve gizil 
oy esasma göre seçilecek halk temsilcilerine dayanan 
özgür devletin kurulmasına başlanabilecektir. (...)

(Nasyonal sosyalist) totaliter devleti yıkma meselesin
de, kesin bir açıklığa sahip olmak gerekmektedir. Çö
züm total devrimdir; ahlaki, manevî, siya’sal ve toplum
sal devrimi

Bu mücadelede sosyal demokrat parti, bütün anti- 
faşist kesimleri kapsayan bir cephe oluşturmaya çalışa
caktır. Nasyonal sosyalizmin vaadlerine kanarak aldatı
lan köylüleri, küçük üreticileri, esnaflan, mevcut rejim 
altında daha önce tasavvur edemeyecekleri ölçüde aşa
ğılanan ve baskılanan entelektüelleri, işçi sınıfıyla ortak 
mücadeleye çağıracaktır.

Biz mücadelenin yolunu, hedefini gösterdik. İşçi hare
keti içindeki farklılıklar, düşmanımız tarafından ortadan 
kaMınImıştır. Ayrımın nedenleri anlamsızlaşmıştır. Dik
tatörlüğü yıkma mücadelesinin devrimci bir tarzda yürü
tülmesi zorunludur. İster sosyal demokrat olsun, ister 
komünist, ister sayısız küçük gruplardan birisinin taraf
tan; diktatörlüğün düşmanı, mücadelenin koşullan için
de sosyalist devrimciye dönüşecektir. İşçi sınıfının birli
ği, tarihin dayattığı bir zorunluluktur. (...) •

Nasyonal Sosyalist Dovrim
ERNST RÖHM

30 Haziran 1934'de bütün sol nasyonal 
sosyalistlerle birlikte tasfiye edilecek olan SA

Führer’i Ernst Röhm’ün, 18 Nisan 1934'de yaptfğı 
konuşmadan.

Biz nasyonal (milli) bir devrim değil, nasyonal sosya
list bir devrim yaptık; burada vurguyu özellikle 
“ sosyalist" sözcüğüne koyuyoruz! Milliyetçi düşünce
deki unsurlar arada geçen sürede sosyalizmi de biraz 
olsun öğrenmişlerse ve uyguluyorlarsa, bizimle beraber 
yürümeye devam edebilirler! Ama şayet bizim kararlı 
sosyalist İsteklerimizden taviz vereceğimizi sanıyorlar
sa, fena halde yanılıyorlar! Gericilik ve devrim birbirleri
nin can düşmanıdır. Bunlar birbirlerini dışlarlar, arala- 
nnda köprü kurmak İmkânsızdır.

Almanya'daki yeni rejim, eski ve devri geçmiş siste
min taşıyıcılarını ve yardakçılarını tamamıyla bertaraf 
etmemekle, anlaşılmaz bir yumuşaklık sergiledi. Bugün 
hâlâ yetkili makamlarda, nasyonal sosyalist devrimi bir 
nebze bile hissetmemiş İnsanlar oturabiliyor. Gelişme
ler tarafından aşılmış bir zihniyete sahip olmaları yüzün
den onlan ayıplayamayız; ancak onlann devre dışı bıra
kılacakları yerde rejime uydurulmalan, talihsiz bir du
rumdur. Ancak bu gerici zihniyetlerini eyleme dönüştür
meye kalkacak olurlarsa, boyuniannı kıranz.

Nasyonal sosyalist devrimin müthiş hareketliliği için
de hâlâ ezilmemiş olan gerici güçler açıkça sahneye 
çıkamadıkları için, -üstelik nasyonal sosyalist meskesi 
takınarak!- gizilce, sinsi bir şekilde mücadelelerini sür
dürüyorlar.

Büyük bir ihtiyat ve gizlilikle, devrimin dönmekte olan 
tekerleğini geriye doğru çevirmeye çalışıyorlar.

“ Huzur ve düzen" evazeleri kopanyorlar. Bu, bütün 
yobaz ve darkafalılann ortak noktasıdır.

Gericiler, yobazlar ve darkafaltlar İçin devrim kavramı 
bir dehşet ve nefret ifade etmelidir, tıpkı onları sadece 
düşünmenin bile bizde dehşet ve nefret uyandırması gibi.

Gericiliğin, yobazlığın ve darkafalılığın karşısında sar
sılmaz bir yığınak olarak SA vardır -çünkü SA, devrim 
kavramının içerdiği her şeyi clsimleştlren güçtür! •

Üstte; Hitler’in tek “yapıf'ı Mein Kampf (Kavgam) 
"dünyanın en az okunan best-selier"i olarak 

tanımlanan bir demagoji şaheseriydi. Altta: Hitler’in 
özel sekreteri Martin Bormann, Nazi iktidarının perde 

arkasındaki güçlü adamıydı.

K om intern V II, Kongre  
Bildirisi

Komintern'm 1935’deki VII. Kongresinin sonunda 
açjklanan faşizme karşı işçi sınıfının birliği ve 
sosyal demokrasiyle birleşik cephe politikasının 

resmileştirildiği bildiriden.

(...) Kongre, faşizme karşı, kapitalizme karşı en geniş 
emekçi yığınlarm birlik İçinde mücadele yönünde hare
kete geçirilmesinin ancak komünist partilerin her yön
den daha fazla sağlamlaştırılmasının, onların inisiyatif
lerinin geliştirilmesinin, izleyecekleri ilkesel Marksist- 
Leninist politikanın ve somut durumu ve sınıf güçlerinin 
gruplaşmasını gözününe alan doğru ve esnek bir takti
ğin sağlayacağını, özellikle altını çizerek vurgular.

Birlik cephesinin gerçekten oluşturulması, komünist
lerden, saflannda bulunan ve şu anda artık birçok olay
da komünist hareketin bir "çocukluk hastalığı" değil 
yerleşmiş bir iptıla olarak görünen, kendini beğenmiş 
sekterllğl ortadan kaldırmalannı talep etmektedir. Yığın- 
lann devrimcileşme derecelerini olduğundan fazla gö
ren ve faşist hareket yükselişini sürdürürken, faşizmin

yolunu tıkamanın başanimış olduğu hayallerini yaratan 
bu sekterlik, fiilen faşizme karşı pasiflik üretti. Pratikte 
yığınların yönetilmesi yöntemleri yerine dar bir partili 
grubun yönetilmesi yöntemlerini geçiren, kitle politika
sının yerine soyut bir propaganda ve bir sol doktrineriz- 
ml oturtan, reformist sendikalarda ve faşist kitle örgüt
lerinde çalışmayı reddeden, tek tek her ülkenin somut 
durumunu gözönüne almaksızın taktik ve sioganlan bü
tün ülkeler için şabionlaştıran bu sekterlik -bu sekterlik 
komünist partilerin büyümesini önemli ölçüde engelle
di, gerçek bir kitle politikasının yürütülmesini zorlaştır
dı, onların (KP'ler) sınıf düşmanının içine düştüğü güç
lüklerden, devrimci hareketi güçlendirme amacıyla ya
rarlanmalarını önledi, proleter yığınların komünist parti
lere kazanılmasını önledi.

Şu anda komünist partilerin gerçekten Bolşevik bir 
kitle politikası yürütmelerinin önünde olağanüstü ciddi 
bir engel otan sekterliğin bütün kalıntılarını ortadan kal
dırmak için en büyük kararlılıkla mücadele veren komü
nistler, sağ-oportünizm tehlikesine karşı eskisinden da
ha fazla uyanık olmalı, onun bütün ortaya çıkış biçimle
rine karşı kararlı bir mücadele sürdürmeli ve bu sırada, 
birlik cephesi taktiğinin geniş bir kullanımı durumunda 
sağ tehlikenin artacağını gözönünde tutmalıdırlar. Birlik 
cephesinin, işçi smıfının eylem birliğinin oluşturulması 
için mücade, sosyal demokrat işçilerin komünist politi
kanın doğruluğuna kendi gözleriyle görerek inandırıl
malarını ve reformist politikanın yanlışlığının onlara so
mut biçimde gösterilmesini gerektirir ve bütün komü
nist partilere; komünizmle reformizm arasındaki ilkesel 
ayrımı gizleme yönündeki bütün eğilimlere, burjuvaziyle 
işbirliği ideolojisi ve pratiği olarak sosyal demokrasiye 
yönelik eleştirilerde meydana gelebilecek zayıflamalara 
karşı, sosyalizmin barışçıl, yasal yoldan gerçekleştiril
mesinin mümkün olduğu yollu hayallere karşı, gerek 
faşizmin tasfiyesi sorununda gerekse birlik cephesinin 
yürütülmesinde her türlü otomatizm ve kendlllğlndencl- 
liğe karşı, partinin rolünün her türlü küçültülmesine 
karşı ve kararlı eylem anındaki en ufak yalpalamalara 
karşı uzlaşmaz bir mücadele sürdürmekle yükümlü kılar.

Proletaryanın sınıf mücadelesinin çıkarlan ve prole- 
terya devriminin başarısı, her ülkede işçi sınıfının tek 
siyasal kitle partisinin varolmasını acilen gerektiriyor 
inancıyla. Kongre, komünist partilere, sosyal demokrat 
parti veya tekil örgütlerle komünist partilerin birleşmesi 
doğrultusunda işçilerin artan zorlamalarına dayanarak, 
bu birleşme sorununda inisiyatifi ele almak görevini 
verir. Ancak l)öyte bir birleşmenin, bir dizi koşulun varlı
ğı halinde mümkün olduğu işçilere kesinlikle açıklanma- 
lıdır; Burjuvaziden tümüyle bağımsız olma ve sosyal 
demokrasi İle burjuvazinin blokunun tümüyle parçalan
ması koşuluyla, daha önceden eylem birliğinin gerçek
leştirilmesi koşuluyla, burjuvazinin egemenliğinin dev
rimci biçimde yıkılması ve proletaryanın sovyetler biçi
mindeki diktatörlüğünün kurulması zorunluluğunun ta
nınması koşuluyla, emperyalist savaşta kendi burjuvazi
sini desteklemenin reddedilmesi koşuluyla, partinin, is
tek ve eylemin birliğini sağlayacak olan ve Rus Bolşe- 
vlkleri'n\n deneyleriyle sınanmış bulunan demokratik 
merkeziyetçilik temeli üzerinde İnşa edilmesi koşuluyla.

Aynı zamanda, sosyal demokrat işçiler arasındaki ha
yal kınklığından, komünist harekete karşı tavır alacak 
ve böylece işçi sınıfı İçindeki t>ölünmeyi derinleştirecek 
yeni sosyalist partiler ve yeni bir Enternasyonal yarat
mak için yararlanmak isteyen “ so l" sosyal demokrat 
demagoglara da cephe alınmalıdır.

Komünist Enternasyonal VII. Kongresi eylem birliğin! 
acil bir zorunluluk ve proletaryanın siyasal birliğini sağ
lama doğrultusunda en güvenilir yol olarak görür ve 
Komünist EnternasyonaHn bütün seksiyonları adına,
II. Entemasyonal'ln sözkonusu partileriyle, sermayenin 
saidınsına, faşizme ve emperyalist savaş tehdidine kar
şı mücadelede işçi sınıfının eylem birliği konusunda 
derhal görüşmelere oturmaya Ifazır olduklannı ve Ko
münist Entemasyonal'ln de bu amaçla II. Enternasyonal 
ile görüşmeye hazır bulunduğunu açıklar... •



M odem  Sosyalizm

İspanya İç Savaşı

ispanya Faşizmin en uzun sûre varlığını koruyabildiği ülke oldu. İspanya’nın, diğer iki ‘tipik’ 
faşist ülkeyle paylaştığı bazı ortak özellikleri vardı. Onlar gibi İspanya da altın çağını, 17. 
yüzyıldan önce, Rönesans sırasında yaşamıştı. Daha da önemlisi, İtalyan ve özellikle Alman 
burjuvazisi gibi İspanyol burjuvazisi ve devletinin emperyalist eğilimlerini tatmin 
edebilmelerinin önünde ciddi engeller vardı. Rönesans sırasında dünyanın en büyük sömürge 
imparatorluklanndan birini kurmuş olan İspanya Krallığı, 16. yüzyılın sonundan başlayarak 
sömürgelerini bir bir yitirdi. Hollanda’nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, 19. yüzyılın 
başında Latin Amerika’daki sömürgeler de bağımsızlıklannı ilan ettiler. 19. yüzyılın sonunda 
Küba’nın yitirilmesi ise, faşizmi önceleyen askerî diktatörlüğü mümkün kılan koşullann 
hazırlanmasına önemli bir rol oynamıştı. 1930’lara varıldığında Ispanya’nın elinde kalan yegâne 

raürgesi Fas’tı. Ancak Ispanya’yı Almanya ve İtalya’dan ayıran önemli bir özellik de vardı.
.. .lya ve Almanya’nın aksine, İspanya, bütün merkezkaç eğilimlere karşın birliğini 15. yüzyılda 
kurmuş ve güçlü bir devlet geleneğinin temellerini atmıştı. İspanyol faşizminin kendine özgü • 
yönlerini kazanmasında bu devlet geleneği kritik bir rol oynadı.

İmparatorluk’tan Devlet’e
Bugünkü İspanya topraklannda ilk merkezî devlet 1469 yılında, Kastilya Kraliçesi 1. Isabella 
ile Aragon Kralı II. Ferdinand’ın evlenmesi sonucunda kuruldu. Ancak sözkonusu devlet 
siyasal güç tekelini kendi merkezî yapısı içmde tutabilmekten ya da ülkeyi oluşturan iki 
krallığı ortak bir yönetime kavuşturabilmekten çok uzaktı. 16. yüzyıla varıldığında, aynı 
zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru sıfatını da taşıyan Habsburg hanedanının 
yönetimindeki İspanya, bugünkü Peru’dan Hollanda’ya uzanan bir imparatorluğun merkezi 
haline gelmiş, Avrupa ekonomisinin yüzünü Akdeniz’den Atlantik okyanusuna dönmesine 
öncülük etmişti. Ancak İmparatorluk yapısı toplumsal hayatın dokusuna nüfuz edebilmekten o 
kadar uzaktı ki, değil Napoli, Hollanda, Belçika vs., İmparatorluğun merkezindeki Aragon ile 
Kastilya arasındaki farklar bile variıklannı sürdürüyordu. Örneğin Amerika’daki sömürgeler 
yasal olarak Kastilya’ya, Güney İtalya ise Aragon’a bağlıydı ve yalnızca Kastilya ile Aragon’un 
değil, Aragon Kralhğı’nı oluşturan üç eyaletin, Valencia, Katalonya’nm da kendi bağımsız 
Cortes’leri (zümreler meclisi) vardı. Önce müslüman toprak sahiplerinin, sonra yahudilerin 
sürülmesi yarımadanın etnik karmaşıklığını hatın sayılır ölçüde azalttıysa da, burada yaşayanlar 
bir ‘ulus’ görünümü sunmaktan uzaktı. Bütün yanmada üzerinde aynı evrensel hukuk 
temelinde hüküm süren kurum, kraliyet değil, engizisyondu. Başlangıçta şehirler aristokrasiye 
karşı merkezî otoriteyi desteklemişlerdi. Ancak Fransa ve İngiltere’dekinin aksine mutlakiyetçi 
monarşinin kurulması Ispanya’da şehir hayatında, yerel zanaatlarda bir canlanmaya yol açmadı. 
Devletin inşası, yerel imalata konan vergiler aracılığıyla değil. Yeni Dünya’nm altın ve 
gümüşüyle finanse edildi. Ve bu yeni kaynak, sözgelimi Almanya’da Fugger’lerin ya da 
İtalya’daki şehir devletlerinin yaptığı gibi, imalata, madenciliğe vb. yatınimadı, İmparatorluğun 
yayılmacı siyasetinin belkemiği olan askerî ve İdarî harcamalar için kullanıldı. Kuşkusuz, bu 
kaynak yalnızca devlet yapısını belirlemekle kalmadı, toplumsal ve iktisadi hayatı da etkiledi. 
Değerli madenlerin yolaçtığı enflasyon, İspanyol dokumalannın ve diğer mamullerinin 
maliyederinin yükselmesine yol açıyor, buna İspanyol dokumacılığının teknolojik durağanlığı 
da eklenince, sözkonusu ürünler, İngiliz ve Hollanda ürünlerine karşı rekabet etme şansını 
yitiriyordu. Diğer yandan, Amerika ile ticarete konu olan ürünler tahıldan çok üzüm (ve 
şarap) ve zeytin olduğundan, tanmın ticarileşmesi ile birlikte tahıl tanmı da geriledi. Bu 
gelişmelere bağlı olarak, topraklar büyük latifundia'lar halinde birleştirilirken, özellikle kırda 
mülksüzleşme ve işsizlik yaygınlaştı. 16. yüzyılın sonunda toplam yetişkin erkek nüfusun 
ancak üçte biri tanmda, o da çoğunlukla tanm işçisi olarak çalışıyordu. Son olarak, 
İmparatorluğun yönetimi o dönem için devasa addedilmesi gereken bir devlet aygıtını 
gerektiriyordu. İspanya’nm nüfusunun Fransa’nınkinden çok daha az olmasına karşın,
Fransa’daki 12 bin devlet memuruna karşılık, İspanya’da devlet 70 bin kişiyi istihdam 
ediyordu. Ancak denizaşın ticaretin mümkün kıldığı bir servetin üzerine inşa edilmiş olan 
İspanya İmparatorluğu, yeni gelişmekte olan kapitalist üretim tarzının gereklerini 
karşılayabilmekten uzaktı. İlk kopan ülke, tarihteki ilk burjuva devrimi sayılabilecek 55 yıl 
süren bir savaş sonucunda, o zamanlar Birleşik Eyaletler diye anılan Hollanda oldu. Dahası 
16. yüzyılın sonunda, İspanyol donanmasının İngiliz donanması karşısındaki yenilgisi, askerî 
bir gerilemenin de ilk işareti olmuştu. Disiplin ve yeni savaş teknikleri açısından İspanyol 
ordulan, nisbeten daha yeni ve çekirdek halinde de olsa kapitalist zihniyete göre örgütlenmiş 
Fransız ve İngiliz monarşilerinin askerî gücü karşısında zayıf kalıyordu. 17. yüzyılda denizde 
İngiltere’ye yenilen İspanya, karada Fransa karşısında sayısız yenilgiler aldı.

Kuşkusuz böylesi bir gelişme, yanmada için de vahim sonuçlar doğurdu. 17. yüzyılda 
Ispanya’nın nüfusu 8.5 milyondan 7 milyona indi. Daha 1591 yılında Aragon merkezî krallığa 
karşı ayaklanmıştı. 17. yüzyılda aynlıkçı ayaklanmalar arttı. 1640’ta pariak veren bir aynhkçı 
ayaklanma karşısında ürken soylular, yöreye Fransız kuvvetlerini davet ettiler. Katalonya bir

Goya'nm 3 Mayıs 1808 tablosu, Napoleon’a karşı 
direnen bir grup yurtseverin kurşuna dizilişini 
resmeder. Bu resim, Ispanya'nın toplumsal hayatına 
yüzyıllardır egemen olan durağanlığı, ansızın ve hiç 
beklenmedik şekillerde kesintiye uğratan şiddet 
patlamalarının en tipik sembollerinden biri olarak 
addedilegelmiştir. Yazar John Berger, Ispanya'ya özgü 
bu ikiliği, Picasso üzerine yazdığı kitapta şöyle dile 
getirir: “ Her şeyin, tüm insanlık durumunun, bir anda, 
şiddetli ve muhteşem bir biçimde değişivereceği 
inancı. Bu inancın ortaya çıkma nedeni, çok uzun 
süredir hiç bir şeyin değişmemiş olması, sonunda 
İspanyolların büyülü bir değişime inanmak zorunda
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kalmalarıdır; bu değişimde irade gücü, herkesin önce 
kendisini kurtarmayı umduğu bir uygarlıkta görülen 
küçük ahlak farklarıyla henüz karmaşıklaşmamış insan 
isteklerinin gücü, tüm maddi koşullara ve aslında 
ilerlemenin tek koşulu olan yeni üretim araçlannın 
yavaş yavaş birikmesine ağar basacaktır... 
I^ülksüzleştirenleri mülksüzleştir! Ne var ki burada ilk 
mülksüzleştirenler, ele geçirdikleri mülklere hiçir şey 
eklememişlerdir, Ortada yalnız çıplak toprak vardır. Bu 
da ilkel kolektivist bir komün tarafından yeniden ekilip 
biçilebilir. Geri kalan her şey gereksizdir -bu nedenle 
de lüksün ve tamahkârlıkla elde edilen şeylerin yakılıp 
yıkılması evladır. Böyle bir durumda devrimci enerjinin

gericiliğe kayması kaçınılmazdır: Bu enerji, insanı ■ 
insana kul olmaktan kurtaran, ama kendisini doğanın 
kölesi olmaktan kurtarma olanağını elinden alan daha 
ilkel ama daha adil bir toplumsal ilişkiler biçimini 
yeniden kurmaya yöneltir.”  Yazara göre, "tüm gelişim 
süreçlerini gözardı eden, yüzyıllarca katlanılmış, 
değişmez acılardan doğan bir intikam meleğinin tüm 
güçlerini, bir tek ve neredeyse gizemli bir anda 
yoğunlaştıran”  bu zihniyetten ötürüdür ki anarşizm 
“ Ispanya'da hiçbir yerde olmadığı ölçüde geniş bir 
kitle tabanına yayılmıştır; çünkü anarşizm de siyasal 
bir öğreti olarak tarihin işkence tahtasına gerilmiştir. 
Anarşizm, bir zamanlar ilkel kolektivist mülkiyette

görülen türden toplumsal ilişkilerle Devrim Günü 
birdenbire ve şiddetle ortaya çıkacak olan gelecek 
çağı birbirine bağlar... Gerald Brenan Ispanyol 
Labirenti adlı değerli kitabında iç Savaş'ta yaşanan 
şu olayı anlatır: “Bir tepenin üstünde durmuş, 
l^alaga’da yanmakta olan iki yüz kadar evin üstüm 
göğe yükselen alevleri ve dumanlan seyrediyordum. 
Yanımda, eskiden tanıdığım yaşlı bir anarşist vardı. 
‘Ne diyorsun buna?’ diye sordu. ‘Malaga'yı yakıp 
yıkıyorlar' dedim. ‘Evet’, dedi ‘yakıp yıkıyorlar. Bak, 
sana söylüyorum, taş üstünde taş kalmayacak -yok 
tek bir bitki, tek bir lahana bile yetişmeyecek oraa 
artık; dünyada kötülük denen şey kalmasın diye.”
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on yıl kadar Fransız himayesine girdi. 1677’de Aragon yine ayaklandı. Bütün bu ayaklanmalar, 
ancak aristokrasiye verilen hatın sayılır tavizlerle bastınlıyordu. Öyle ki, 17. yüzyılın son 
çeyreğinde kraliyet özerk ve mutlakiyetçi niteliğini neredeyse tamamen yitirmiş, aristokrasinin 
doğrudan bir aracı halinç dönüşmüştü. Dönüm noktası 18. yüzyılın başındaki İspanya Veraset 
Savaşı oldu. 12 yıl (1702-14) süren savaşa neredeyse Avrupa’daki bütün devletler katıldı. Bu 
savaştan İspanya’nm toprak bütünlüğünü koruyarak çıkmasını mümkün kılan, kraliyetin kendi 
gücü değil, Pirene’lerin artık varolmadığını iddia eden Fransız kralı XIV. Louis’nin aşın 
güçlenmesini endişeyle karşılayan İngiltere ve Hollanda’nın Alman Prenslikleri ile kurduğu 
Büyük İttifak oldu. Savaşın sonunda, Fransa ile İspanya’nın “birbirlerinden ebediyyen bağımsız 
kalması” koşuluyla, İspanya tahtına Fransa’yı yönetmekte olan Bourbon hanedanının bir kolu 
getirildi. İspanya artık yönetim tarzı büyük devletler tarafından tayin edilen bir azgelişmiş 
ülke olmuştu. Ancak Boumon yönetiminde İspanyol devleti modernleşme doğrultusundaki en 
önemli adımlannı da atü. Bu dönemde bir İspanya bayrağı ve ulusal marşı benimsendi.
Aragon, Valencia ve Kastilya’nın yerel Corfes’leri lağvedildi. Yerel yönetim ve vergilendirme 
işlevleri, Fransa’da olduğu gibi merkezî devlete bağh intendant’lara (müfettiş) bırakıldı. Ancak 
bütün bunlar artık gecikmiş reformlardı. Gerçi kırda önemli etkileri oldu; tahıl tanmında yeni 
bir artış gözlendi, nüfus tekrar 7’den 11 milyona yükseldi ama ne kritik sektör olan imalat 
sektöründe bir canlanma yaşandı ne de devlet aristokrasi karşısında özerkliğini uzun bir süre 
için koruyabildi. 18. yüzyılda verimi doruk noktasına ulaşan Meksika’daki gümüş madenleri, 
bir yandan Fransız Aydmlanması’m finanse ederken, diğer yandan da mevki sahibi 
aristokratlann, topraklannı genişleterek ayncalıklanm pekiştirmelerini, merkezî devlet tîırafından 
sımrlandınlmamış, burjuvazi ile paylaşmak zorunda kalmadıklan bir iktidar tarzını yeniden 
yaratmalanm mümkün kıldı. Ancak nüfusun büyük çoğunluğu siyasal iktidarla, bu hidalgolar 
(toprak sahibi aristokratlar) aracılığıyla değil, büyük ölçüde yolsuzlukla geçinen küçük, yerel 
devlet memurlan aracılığıyla karşılaşıyorlardı. Bunlann artık resmîleşmiş adı olan cacique sözü, 
kızılderili dillerinden alınma ve Liftin Amerika’da İspanyollarla işbirliği yapan kızılderilileri 
adlandırmak için kullanılan bir kelimeydi. Yapılan bütün reformlara karşın 18. yüzyılda devlet, 
en alt kademelerinde hâlâ bir ulus-devletten çok, bir sömürge devleti olma vasfını koruyordu.

Merkezkaç Eğilimler

Bourbon hanedanı yönetime geçtiğinde kurulan devlet, “Kastilya’dan büyük, İmparatorluk’tan 
küçük” diye betimlenmişti. Özellikle Kastilya’nın vurgulanması, daha başlangıçtan beri bu 
yörenin merkezî devletin ana vatanı olmasındandı. Daha 16. ve 17. yüzyıllarda yanmadada, 
mparatorluğun askerî harekâtlannı finanse etmek için merkezî devletin doğrudan doğruya 

vergilendirebildiği yegâne bölge Kastilya’ydı. Diğer yandan İmparatorluğun etkilerinin de en 
doğrudan doğruya hissedildiği yöre de burasıydı; örneğin 16. yüzyılda tahıl tanmı ilk burada 
terkedilmiş, 19. yüzyılda ise İspanya yeniden bir tahıl ihracatçısı olunca, tahıl tanmı için 
burada topraklar ekime açılmaya başlamıştı. İspanya, yalnızca Kastilyalılar için değil, diğer 
bölgelerde yaşayanlar için de öncelikle Kastilya demekti.

Aragon ise merkezîleşmeye karşı aristokratik tepkinin en yoğun olduğu bölge olagelmişti.
Aragon feodal kurumlann en köklü biçimde yerleşmiş olduğu bölgeydi. Oysa, geçmişte Aragon 
Krallığı’na bağlı olmuş olan Katalonya’nm başkenti Barselona ise. Karanlık Çağlar’da bile ticari 
layaû kesintiye uğramamış, aksine bir tür ticaret imparatorluğuna merkezlik etmiş bir liman 
şehriydi. Dahası, Barselona yeniçağlarda İspanya’da zanaatlann gerilemesi sürecinden en az 
etkilenmiş şehirdi. 19. yüzyılda Barselona, orta ölçekli işletmelerde sürdürülen hatın sayılır bir 
dokumacılığın merkeziydi. Katalonya’nm bu ileriliği ideolojik düzeye de yansıyordu; 19. yüzyıl 
ve 20. yüzyılın başı boyunca Avrupa’ya egemen olan entelektüel akımlann en çabuk yankı 
)ulduğu bölge, Katalonya oldu. Başka birçok küçük etnik grup gibi Katalanlar da 19. yüzyılın 
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1922, Fas Savaşı'nın derinleştirdiği i(rizir\ de etkisiyle 
bir grevler yılı oldu. Grevler içinde en etkili olanı, 
Biscaye ve Asturia'dakl maden işçilerinin greviydi. 19 
Kasım 1922’de UGT’n/n Kongresi toplandı. Kongre 
sırasında sosyalist bir işçi olan Gonzales Portillo, 
kimliği belirlenemeyen birisi tarafından öldürüldü. 
Besteiro cinayeti komünistlerin üzerine yıkmaya çalıştı. 
Böylelikle, çoğunluk, komünist muhalefeti 
etkisizleştirmek için, bu olayı kullandı ve bütün 
komünist delegeler İhraç edildi. Sosyalistler ve 
komünistler arasındaki şiddetli mücadele, işçi grevlerinin 
olduğu yerlerde de kıyasıya sürüyordu. Komünist 
Partisi’n/n II. Kongresi Mart’ta toplandı. Kongre 
bireysel terörizmi mahkum ederek, tek cephe 
taktiğinin altını çizdi. 1923 yazında, İspanyol 
Ordusunun Fas’taki bozgunu yeni biriiklerin sevk 
edilmesini gerektirdi. Malaga limanında askerler 
başkaidırdıiar. Özellikle maden ocaklannda, işçilerin 
büyük kafılımıyla sûren grevler, başka bölgelerdeki 
işçilere de örnek teşkil etti. Madrid'de tramvay işçileri, 
Barcelona ve Saragosa'daki sanayi işçileri greve 
çıktılar. Eylül 1923'de Primo de Rivera, 7 yıl sürecek 
bir diktatöriüğün ilk adımı olan askeri darbeyi 
gerçekleştirdi. CNT ve Komünist Parti yöneticileri, işçi 
örgütlerinin varlıklarının sürdürülmesi amacıyla bir 
komite kurdular. Ancak, baskının şiddeti CNT’y/ büyük 
ölçüde etkisizleştirdi. Sadece komünistler Bilbao'da, 
askeri darbeye karşı bir genel grev örgütledi. Darbeyi 
izleyen günlerde, gerek sosyalistler ve komünistler 
arasındaki düşünce farklılıktan gerekse de mücadele 
yöntemlerine ilişkin belirsizlik ve kararsızlık, cılız da 
olsa darbeye karşı çıkma eğiliminde olan işçilerin 
grev ve gösterilerinin Sivil Muhafızlar tarafından 
kolayca bastırılmasına neden oldu. Fotoğrafta, Sivil 
Muhafızlar, De Cuatro istasyonu’nda grevci tramvay 
işçilerini dağıtmaya çalışırken görülüyor.



başında kendi tarihlerini keşfettiler; o zamana kadar bir köylü lehçesi addedilen Katalanca 
filolojik araştırmalara konu olmaya, bu dilde zengin bir edebiyat üretilmeye başladı. Barselon; 
ile hinterland’ındaki köylülük ile yeni bir bağ kurulmasını mümkün kılan bu dinamizm, bir 
Katalan milliyetçiliğine dönüşmekte gecikmedi. Ancak Katalonya’yı Madrid, Kastilya ve 
dolayısıyla Ispanya’ya bağlayan maddi bağlar çok güçlüydü. 19. yüzyıl boyunca, Katalan 
milliyetçiliğinin talebi, başat olarak, bağımsızlık değil kültürel özerklik oldu.

İmalat sektörünün geleneksel bir zemin üzerine inşa edildiği Katalonya’nın aksine, kuzeydeki 
Bask yöresindeki sanayi çok daha modemdi. 19, yüzyıl boyunca burada, Britanya sermayesini 
de katkısıyla önemli madencilik, çelik ve kimya sanayileri gelişti. Tıpkı Katalonya gibi 
geçmişte sık sık Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan Bask yöreleri de, Avrupa’dan, özellik! 
de Fransa’dan gelen etkilere karşı son derecede duyarhydılar. Ancak Basklılan Katsilyalılar’dar 
da, yarımadadaki diğer halklardan da ayıran etnik ve dilsel fark, Katalanlara kıyasla çok dah 
derindi. Bu yüzden Bask milliyetçiliği, Katalan milliyetçiliğine kıyasla çok daha erken bir 
^noktada ayrılıkçı bir nitelik kazandı,

Bask yöresi ve Katalonya, sınai gelişmişliklerinden ötürü Ispanya’nın birliğini tehdit eden bir 
politik sorun oluşturuyordularsa, Endülüs de yoksulluğundan ötürü benzer bir sorun 
oluşuyordu, Ortaçağ’da tarımın çok gelişkin bir sulama sistemi aracılığıyla sürdürüldüğü 
Endülüs, bir bahçeler beldesi olarak anılırdı. Ancak 15. yüzyılın sonunda Riconquista’nin 
(Yeniden Fetih) tamamlanması ve Müslüman köylülüğün ihraç edilmesi ya da öldürülmesiyle, 
tanm gelenekleri de büyük bir kesintiye uğradı, sulama kanallan terkedildi, fethedilen 
topraklann aristokratlara ihsan edildiği Endülüs latijundia sisteminin merkezi haline geldi. Bu 
dönemden başlayarak Endülüs sürekli bir yoksullaşma sürecine girdi, 19, yüzyıla vanidığında 
nüfusunun büyük bir çoğunluğunu, yılın büyük bir bölümünü işsiz geçiren tanm işçilerinin 
oluşturduğu, nisbeten daha talihli olanlannsa Barselona’da gelişmekte olan sanayilere işgüçleri 
ile katkıda buluncteğu Endülüs, îspanyollann zftınini en çok"?işgal eden soruhlardan biri 
haUne gelmişti,

Endülüs’ün sefaletinin başlıca nedeni latijundia  sistemiydiyse, toprağın onu işleyen aileyi 
besleyemeyecek kadar küçük parçalara bölünmesi anlamına gelen minimifundia sistemi de, 
Atlantik kıyısındaki Galiçya köylülerini sürekli kıtlığa mahkûm ediyordu. Ancak 19. yüzyıl 
boyunca Ispanya’yı sürekli bir istikrarsızlık içersinde tutan, yalnızca bölgeler arasındaki bu 
farklılıklar değildi. 19. yüzyıl boyunca bütün Avrupa’nın belki de en temelli çelişkisini

1895'te Küba'da kopan milliyetçi ve bağımsızlık yanlısı 
bir ayaklanma, Ispanya’da ordu çevrelerinde büyük bir 

tepki ile karşılandı. Ayaklanmayı bastırmak üzere 
adaya gönderilen General Weyler’in yalnızca cephede 

değil, cephe gerisinde oluşturduğu toplama 
kamplarındaki sivil halka karşı uyguladığı zulüm tüyler 

ürperticiydi. Oysa, başbakan Canövas, Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki artan emperyalist eğilimin 

farkındaydı ve eğer Küba’ya özerklik tanınmazsa, er 
ya da geç Amerika’nın müdahale edeceğini seziyordu.

Müdahale yanlısı Amerikan işadamlarının en 
ünlülerinden, gazete patronu William Randolph Hearst, 

gazetelerinde yayınladığı toplama kamplarından 
kaçırılmış günlükler türü malzemelerle çok etkili bir 
kamuoyu oluşturuyordu. 18 Şubat 1898’de Havana 

limanındaki bir Amerikan zırhlısının bilinmeyen bir 
nedenden ötürü infilak etmesi, beklenen gerekçeyi 

sağladı. Savaş başlar başlamaz, Pasifik’teki Amerikan 
donanması Filipinler’e yönelerek, hAanila limanındaki 

Ispanyol donanmasına ağır kayıplar verdirdi ve teslim 
olmaya'zorladı. Filipinler’de de zaten Ispanya'ya karşı 

bir ayaklanma başlamıştı. Bu yüzden gerek 
Filipinler’de gerek Küba’da, İspanyolların Amerikalılara 

direnişi son derecede kısa sürecekti. Kütta’daki en 
önemli askeri çatışma yukarıdaki temsili resimde 

görülen San Juan Tepesi Savaşı’ydı. Burada 
geleceğin başkanlanndan Theodor Roosevelt, 

oluşturduğu Rough Riders (Sert Süvariler) adlı gönüllü 
birliğin başında San Juan Tepesi’ni ele geçirdi. 

İspanyol ordusu Amerikan ordusu karşısında o kadar 
etkisizdi ki, bütün savaş boyunca Amerikalılar yalnızca 
509 ölü verdiler. Ispanyol ordusunun örgütsüzlüğünün 

en çarpıcı örneklerinden birini. Porto Riko’daki 
Ispanyol kalesinin komutanı verdi. Amerikan 

donanması limana girip bombardıma başlayınca 
donanma komutanına gönderdiği mesaj, "Top 

selamınızı karşılayamadığımız için özür dilerim ama 
biz buralarda böylesi törenlere alışık değiliz ve bunun 

için uygun" toplarımız da yok zaten”  şeklindeydi. 
Donanma komutanının ülkelerinin savaş halinde 

olduğunu bildirip, Ispanyol komutana teslim olmayı 
önermesinden kısa bir süre sonra kaleye Amerikan

bayrağı çekildi.



luşturan kır-kent çatışması kimi zaman bölgeler arasındaki bu gerilimlere eklemleniyor, 
imi zaman da onlarla rekabet eden, bağımsız bir çelişki hattı oluşturuyordu. Örneğin, 
alnızca Bask yöresinde değil, neredeyse bütün dağ köylerinde 19. yüzyılda hâlâ Orta 
ağlardan beri sürmekte olan, fuero'lzt (bütün köy tara&ndan seçilen en yüksek merci) 
ıfafından yönetilme geleneği sürüyordu. Üstelik, komünal üretim geleneklerinin sürekliliği 
çısından, bu dağ köyleri Katalonya’nın balıkçı köylerine de benzeşiyordu; nasıl dağ 
öylerinde toprak, belli fasılalarla haneler arasında yeniden bölüştürülüyorduysa, balıkçı 
öylerinde de sandallar, ağlar ve diğer üretim araçlan köyün ortak mülkü olarak 
idediliyordu. Kırla kent arasındaki bu farkhhk siyasal düzleme de yansıyordu. Örneğin Bask 
lilliyetçiliği 19. yüzyılda büyük ölçüde şehirlerle smırh bir hareketken, kraliyetin en 
eleneksel ve tutucu biçimiyle ihdasını öngören Carlizm  hareketi, en güçlü dayanaklanndan 
irini Bask kınnda buluyordu. Ama kent ile kır arasındaki farkhhk siyasal düzleme her 
iman böyle bir çelişki şeklinde de yansımıyordu. Örneğin Endülüs, nasıl bir zamanlar 
.lamiyetin en uç ve dolayısıyla heterodoks ’kazanım’lanndan biri olmuştuysa, Reconquista'dan 
onra da Hıristiyanlığın ancak yüzeysel olarak ve en ’zındık’, radikal ve eşitlikçi biçimleriyle 
ûfuz edebildiği bölge olmuştu. Dolayısıyla edindikleri geleneksel kültür Endülüslü köylüleri, 
arselona’daki küçük üretimin anısının hâlâ diri olduğu orta ölçekli işletmelerde serpilen 
iarşist fikirleri benimsemeye daha da yatkın kılıyordu.

üyük Dönüşüm ve Eşitsiz Gelişme

İspanyol mistisizminin görsel sanatlardal<i en ünlü ve 
eti<ili temsilcisi Girit doğumlu ve Venedik’te eğitim 
görmüş olan El Greco’ydu. En önemli resimlerini 
kilise ve manastırlar için yapan El Greco Ispanya'ya 
geldiği 1577 yılından 1614’teki ölümüne kadar, 
yalnızca din adamlarıyla değil, dönemin en önemli 
aristokratik ve dinî çevreleri ile de yakın ilişki 
içersinde olmuştu. Bu dönemde Ispanyol Kilisesi 
yalnızca baskıcı bir kurum olmaktan çok uzaktı. 
Dönemin en önemli ve Heri düşünsel ve edebî 
akımlan kendilerine kilise içinde bir yuva bulmakla 
kalmıyor, dinî ifade biçimleri, örtük ve dolaylı 
yollardan da olsa, ciddi toplumsal eleştirilerin dile 
getirilebilmesine imkân veriyordu. Örneğin, ahiret 
düşüncesi, herkesin ahiretteki eşit olacağı inanışı. El 
Greco’nun başyapıtı olan Conde de Orgaz’ın 
Gömülmesi’nde (solda) olduğu gibi, bu dünyadaki 
hiyerarşi ve şatafatı, yapaylığını vurgulayarak 
eleştirmek için kullanılabiliyordu. Ancak 16. yüzyıl 
boyunca Reform hareketine karşı Katolik tepki 
derinleştikçe, Erasmus’un adıyla özdeşleşmiş olan, 
hümanist ve dışadönük Hıristiyanlık giderek yerini 
içedönük bir mistisizme bıraktı. El Greco’nun 
resimlerinde de bu evrimi izlemek mümkündür. Son 
eserlerinde, örneğin sağda görülen ve hayatının son 
iki yılında üzerinde çalıştığı Çobanların Isa’ya 
Tapınması’/7da olduğu gibi üslubu gerçekçilikten iyice 
uzaklaşmış, insan gövdelerinin oranlan daha da 
çarpıtılmış, manzara giderek tasavvur edilmiş ya da 
bir düşte görülmüş bir görüntüyü andırmaya 
başlamıştır.

alnızca siyasal biçimleri kaydetmekle yetinen bir bakış, 18. yüzyılın sonunda Ispanya’daki 
nden Regime’in Avrupa’daki, sözgelimi Fransa’daki rejimlere benzediğini düşünebilirdi. Ama o 
ânemde yaşayanlar, böylesi bir bakışla yetinmeyecek verilere sahipti. Örneğin 18. yüzyılın 
ışında Paris’te bir eşcinselin bu cürmünden ötürü yakılması, Voltaire’in böylesi bir olayın
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Kuzey Ispanya'da bir l<öyü yaifmaida olan Carlist/er. 
Ildnci Carlist İç Savaş'tan sonra esidden Carlist/er 

tarafından temsii ediien idtie tabam önemli bir 
ayrışmaya uğradı. Kendi geleneksel luerolarını seçme 

hakkını yitiren Bask kırı, giderek daha miliiyetçi ve 
ayrılıkçı biçimler altında örgütlendiler. Katalonya'da ise 

gelişmekte olan burjuvazi, eskiden bir köylü lehçesi 
addedilen Katalanca'yı edebi bir dil olarak 

desteklemeye, bir iç pazar olarak ihtiyaç duyduğu 
kendi h\nter\anöındaki köylüleri de Kataian milliyetçiliği 

çevresinde birleştirmeye başlamıştı. Kitle desteği 
Navarre'ia sınırlı kaian Carlist/er ise, modern 

çağrışımlı ■'parti' adını reddederek Carlist Komünyon 
adlı bir kuruluş içinde örgütlendiler. Sözkonusu 

örgütün talepleri IpOl'e gelindiğinde bile “ Engizisyon 
yeniden kurulsun", “ oy hakkı geri gelir düzeyine 

bağlansın" gibi aşırı tutucu taleplerinde ısrar etmeye 
devam ediyorlardı, sonra Ancak 1890'lardan 

başlayarak, “asri zamanlara uygun'' bir program ve 
partiye ihtiyaç olduğu görüşü de yaygınlaştı ve 

sonunda Komünyon'un adının Gelenekçi Parti’ye 
dönüşmesini sağladı. Sonralan Mussolini ile de temas 

kuran Gelenekçi Parti'n/n programı, korporatizm gibi 
faşizminkiyle örtüşen hedefler içeriyordu. Dahası bu 

Parti'nin örgütlediği repuettĞ adlı silahlı gruplar, eski 
Carlist çetelerden olduğu kadar, kara gömleklilerden 
de esinlenmişti. Sözkonusu requett67er anarşistlerin 

mücadele yöntemlerinden (bombalama, suikastler) 
bazılarını benimsedikleri gibi, kimi zaman kitleye karşı 

terör kullanmaktan da çekinmediler. Barselona'daki 
‘trajik on gün' sırasında, yuvalandıkları balkonlardan, 

sokaklardan gelip geçenlere rastgele ateş ediyorlardı. 
RequettĞ/er, Franco darbesinde Jose Primo de 
Rivera'nın falanjistleri ile birlikte, faşist hareketi 

oluşturan en önemli örgütlü kitle kuruluşundan biri 
oldular. Ancak İç Savaş boyunca iki grubun 

benimsediği siyasal ve askerî tavırlarda önemli 
farklılıklar görüldü. Örneğin faşist kontrolündeki 

Navarre bölgesindeki Pamplona'da bir dint festival 
sırasında, 50 küsur siyasal tutuklunun kurşuna 
dizilmesine karar verildiğinde, falanjist/erden ve 

requete/ercfen iki ayn idam mangası oluşturuldu. 
Ancak buna rağmen, aralarında mahkûmlara kurşuna 

dizilmeden önce günah çıkarma imkânının tanınmasını 
talep eden requet6/erie, kızıllara bu hakkın 

verilmemesi gerektiğini öne sûren sabırsız falanjist/er 
arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Tartışmanın 

şiddetlenmesine, her bir tutuklunun günahlarını itiraf 
etme sürelerinin uzunluğu yol açmıştı. Ancak sonunda 
rahip, bireysel günah çıkarmaların yerine tutuklularının 

hepsinin birden günahlarını bağışlayarak tartışmayı 
tatlıya bağladı. Böylelikle işlerini bitiren katolik 

requet6/er dinî festivalin kutlanmasına yetişebildiler.

tekrarını engelleyecek şiddetteki muhalefeti ile karşılanmıştı. Oysa 1781’de İspanya’da bir 
kadın, şeytanla cinsel ilişki kurduğu ve üstünde kehanetler yazılı yumurtalar yumurtladığı 
gerekçesiyle hâlâ yakılabiliyordu. Bu değişmezmiş izlenimini veren İspanya, Napoleon savaşlan 
ile çalkantılı bir döneme girdi. Kısa zamanda Avrupa ölçeğine yayılacak olan Napoleon’a karş 
milliyetçi tepkinin ilk işareti (Latin Amerika’daki İspanyol sömürgelerinden sonra) İspanya’dan 
geldi. Napoleon İspanya’da kendi ordulanna karşı çıkan ayaklanmayı bastıramadı. Ispanya’daki 
savaş, çok farklı iki tarzda birden sürdürülüyordu. Bir yandan yıllar sonra Napolfeon’u ' 
Waterloo’da yenilgiye uğratacak ordulara komuta edecek olan Wehngton, Napoleon’un Grande 
Armee’sini (Muhteşem Ordu) tanıma fırsatını ilk burada buldu. İspanya topraklannda dönemin 
en modem iki ordusu çarpışıyordu. Ama diğer yandan aynı zamanda bütün İspanya’da, 
binlerce yıllık köylü ayaklanmalannm anı ve alışkanlıklannı dirilten bir gerilla savaşı 
sürüyordu. Bu savaş sırasında çeşitli şehirlerde kurulan juntalann talebi üzerine toplanan 
Cortes, 19. yüzyıl boyunca bütün Avrupa’da liberaller için ideal bir belge olma niteliğini 
taşıyacak 1812 Anayasası’m kabul etti. Ancak ayaklanmaya büyük ölçüde Kilise’nin 
önderliğinde katılmış oln köylüler Cortes'te yeterince temsil edilmemişti ve Engizisyon’u 
lağveden 1812 Anayasası onlar için fazla bir anlam taşımıyordu. Bu yüzden, 1815’te tahtına 
geri dönen VII. Ferdinand Anayasa’yı lağvedince ciddi bir popüler tepki ile karşılaşmadı.

Ancak ordu liberaldi. 1820’de ondan sonraki 50 yıl boyunca, ortalama her yirmi ayda bir 
tekrarlanacak pronunciamento’h rd a n  ilkiyle, VII. Ferdinand, Anayasayı tekrar yürürlüğe koymay 
zorlandı. Bu, bir kere daha Fransız müdahalesini kışkırttı. 1823’te XVIII. Louis’nin emriyle 
İspanya’da eski düzeni yeniden kurdu. Böylelikle bütün 19. yüzyıl İspanya tarihine damgasını 
vuracak olan liberal ordu, muhafazakâr kır kutupsallığmın temelleri atılmış oldu.

Birinci İç Savaş

VII. Fernando, hamisi XVIII. Louis’nin talebine boyun eğerek, Engizisyon’u yeniden kurmamış 
Kilise yanlısı aşın tutucu kadrolann önderi Victor Saer’e bakanlıktan el çektirmişti. Bunun 
üzerine Saer, Apostölicos adlı bir parti kurdu. Partinin programı iki temel talep içeriyordu: 
Liberallerin siyasal hayatın tamemen dışında tutulması ve Engizisyon’un yeniden kurulması.



Apostolicos’un bu amaçlanın gerçekleşünnek için Katalonya’da bir ayaklanma kışkırtma çabası 
başansızlıkla sonuçlanınca, Saer ve yandaşlan tek varisi, bağnazılığıyla tanınan Don Carlos 
olan VII. Femando’nun ölümünü beklemeye karar verdiler. Ancak üçüncü kez evlenen Kral’ın 
Isabella adlı bir kızı olunca, 1833’te VII. Fernando ölünce çıkan iç savaşın hukuki çerçevesi 
çizilmiş oldu. “Tek sürü, tek çoban, tek kral, tek ülke, tek kılıç” sloganı çevresinde harekete 
geçen Carlos yanlısı (Carlist) güçlerin başlıca toplumsal dayanağı, liberallerin serbest ticaret 
rejiminden ürken Katalan sanayicileri ile KatoHk kilisesinin etkisinin özellikle yaygın olduğu 
Katalonya, Aragon, Navarre ve Bask yörelerinin kırsal bölgeleriydi. Ancak Carlistler buralarda 
kın tamamen kontrol altında tutmakla birlikte, önemli hiçbir şehri ele geçiremediler. 1839  
yılında Carlist orduiann başkomutanı, siyasal önderliğe karşı ayaklanarak, Isabella’nın en 
önemli generali Baldomero Espartero’ya teslim oldu. Bu anlaşma sayesinde Carlist gerilla 
şefleri cezalandınlmadıgı gibi, subay olarak orduya ahndılar. Böylelikle sivil siyasal hayattan 
tasfiye edilmiş olan muhafazakâr Carlist eğilim kendisini ordu içinde süreklileştirme imkânını 
bulmuş oldu. Ancak sâvaştan asıl kazançh çıkmış olanlar, savaş sırasında satışa çıkanlan 
Kilise topraklannı satın almış olan yeni zenginlerdi. Savaş sonrasında, kendilerini progresista 
(ilerici) diye adlandıran ve güçlerini şehir milisleri üzerindeki etkilerinden alan, radikal liberal 
devlet memurlan tasfiye edildikten sonra, yönetimin başlıca sorunu, yeni zenginlerle 
muhafazakâr kilise hiyerarşisini uzlaştıran bir formül bulmak oldu. Bu dönemde köylerin ortak 
topraklan satılmış, Vatikan’la bir anlaşma imzalanmış ve Cizvitlerin faaliyetlerine yeniden 
müsaade edilmiştiyse de, kalıcı bir uzlaşma mümkün olmadı. Her iki kesim de kendi sivil, 
siyasal örgütlerinden yoksun olduğu için, anlaşmazlıklann çözümünde orduya başvuruyor, 
dolayısıyla pronunciamentolar birbirini izliyordu.

Union General de Trabajadores (UGT) esas olarak 
matbaa işçilerirKİen oluşan 3.300 üyesi ile kurulduğu 
gün önde gelen kurucular çektirdikleri fotoğrafta bile 
geleceğe pek umutlu bakar görünmüyorlardı (solda). 
Tam 11 yıl sonra üyeleri topu topu 6.000'e 
çıkabildiğinde sosyalist sendikacıların moralinin datia 
iyi bir durumda olduğu söylenemezdi. Francico Mora 
ve Garda Ouejido'nun 1881'de Enternasyonal'/n 
İspanyol Federasyonu'nun dağılmasından istifade edip 
dağılan kimi işçi gruplarını Iglesias'ın matbaacılar 
sendikasına ekleyerek kurduklan bu yeni sosyalist 
sendikanın önünde en önemli engel anarşistlerdi. 
İspanyol işçi sınıfı Avrupa'nın diğer ülkelerdeki 
sınıfdaşlarının tersine sosyalizme pek yüz vermiyor 
eski gözağnsi anarşizmden kopmuyordu. UGT nin 
uzun süre böyle ağır gelişmesinde ülkenin kimi 
gerçeklerinin belirleyici olduğu açıktı. UGT klasik bir 
sosyalist sendika olarak legal koşullardan yararlanan 
barışçıl bir ekonomik mücadeleyi hedefliyordu, ülkede 
legal imkân diye bir şey yoktu: Avrupa sendikalan 
gibi düzenli bir bürokrasisi olsun istiyor, cüzi bir 
üyelik ücreti alıyor, grev fonu tutuyordu: ama cüzi bir 
ücret bile yoksulluğun son sınırındaki İspanyol 
proletaryasına ağır geliyor, işçiler, giriş ücreti 
almayan, grev fonu ile ilgisi olmayan anarşist 
sendikalan tercih ediyordu. UGT 1899'da Ispanyol- 
ABD savaşının sonucunda rejimin girdiği sarsıntı 
sayesinde siyasal baskıların zorunlu olarak 
gevşemesinden faydalanarak biraz gelişmeyi başardı. 
Üye sayısındaki nisbi artışla cesaretlenen sendika, 
giriştiği grevlerle Bilbao ve Madrid'le daha da 
yaygınlaştı. Bilbao’da dökümhanelerde ortaya çıkan 
nüve kısa sürede komşu Asturias maden bölgesine 
de sıçradı. 1909'da Semana Tragica'ya yol açan 
grevlere UGTnin de katılması sendikanın üstündeki 
reformizm gölgesini kırmalarına neden olunca gelişim 
biraz daha hızlandı. 1917'ye dek UGT öyle hızlı 
gelişti ki bir an CNT silinecek sanıldı. Ancak 
1917'den sonra gelen gerici baskı dönemi dengeyi 
tersine çevirdi. Rivera diktasına dek bu kez baskı 
altındaki CHJ'nin gerileyip UGJ'nin gelişmesi 
gerçekleşti. İç savaş başladığında Asturias ile Madrid 
çevresinde UGT, Katalonya'da ve Endülüs'te CNT 
güçlüydü. Aynı şekilde Katalonya dışında anarşistler 
daha çok tanm ve inşaat işçilerini örgütlemişken,
UGT imalat sanayiinde ve madenlerde kuvvetliydi.

Birinci İspanya Cumhuriyeti

1854’te General Leopoldo O’Donnel’m darbe girişimi başansızlığa uğrama tehlikesi ile 
icarşılaşınca, O’Donnel, birinci Carlist ayaklanmanın kahramanı ve radikal bürokradarla, küçük 
buıjuvazinin temsilcisi Espartero’ya bÜşvurmak, darbeyi devrime dönüştürmek zorunda kaldı. 
Devrim, idari merkeziyetçiliği yumuşatmak, basın özgürlüğü, seçim reformu ve cad qu elere  karşı 
bir ulusal milisin kurulması gibi hedefler koymuştu önüne. Ancak daha önceki darbelerden 
sonra olduğu gibi, O’Donnel de iktidara geçtikten sonra sağa kayarak devrimci programı 
terketti. 1856’da radikal liberallerin başlıca güç kaynağı olan Ulusal Milis lağvedildi, karşı 
soyanlar çıkan sokak çadşmalannda ezildi. Böylelikle kendisini mevcut iktidarla aynı liberal 
savramlarla ifade eden, ancak bu kavramlan daha radikal bir tarzda yorumlamayı hedefleyen 
ilerici muhalefet, Ispanya’nın siyasal sahnesini terketmiş oldu. 19. yüzyıl boyunca İspanya, son 
derecede durağan bir görünüm sunuyordu. Gerek sanayileşme, gerek nüfus artış hızı,
Avrupa’ya göre düşüktü. Ancak 1856’daki ‘karşı devrim’i izleyen yıllar, bu açıdan bir istisna 
3İdu. Yabancı, özellikle Fransız sermayesinin katkısıyla ülkede önemli bir sermaye birikimi 
;erçekleşti, yeni bankalar açıldı. Modem tekniklerin katkısıyla Katalonya’nın yünlü dokuma 
ianayii bir sıçrama gösterdi. Özel mülkiyete geçmiş kilise topraklannda tanmsal verim arttı.

Bütün bu servet, büyük toprak sahipleri, Katalon fabrikatör ve generallerden oluşan dar bir 
Dİigarşinin kontrolündeydi. Sözkonusu oligarşi ilk kez bu dönemde. General O’Donnel’ın 
t^önetiminde de olsa. Liberal Birlik adı altında yan-sivil bir parti örgütleyebildi. Ancak Kraliçe 
;evresinde toplanmış bir aristokradar kesimi ile Kihse, sözkonusu Birlik’e  muhalefet etmeye 
levam ediyordu. Diğer yandan, Üniversite çevrelerinde radikal fikirler giderek daha anarşizan 
nuhalefet doğrultusunda gelişiyordu. 1863’te Liberal Birlik’in  iktidannm yerini aşın-muhafazakâr 
)ir yönetime bırakması ve üstüste gelen bir kaç kıthk sonucunda, iki kesim arasındaki çelişki 
[868’de açık çatışmaya dönüştü. Ancak bu sefer ordu artık hanedanın yanında değildi.



İç Savaşı

Kapitalizmin Rönesans dönemindeld iil< atıiımiarından 
itibaren hayır kurumiarı, toprağından ediien, 

müiksüzieştiriien potansiyei işgücünün aiışkaniıkiarını, 
kapitalist üretim tarzının gerekleri doğrultusunda 
disipline etmek için kuiianagelmiştir. Kuşkusuz, 
geçmiş dönemlerde böylesi hayır kurumiarının 

denetleyici bir işlevi olmuştu' ama modern kurumlar 
denetlemekle yetinmemiş, alişkanlıklan dönüştürmeye 

çalışmışlardır. Örneğin yandaki resimde görülen türden 
bir hayırevinin yiyecek yardımından yararlanmak, 

genellikle, ahlak ve adabı muaşerete yönelik bir dizi 
kurala uyuyor olmayı gerektirirdi. .Ancak 19. yüzyılın 

Ispanya’sında işçilerin özellikle tepkisini çeken bir 
‘hayır’ tarzı, çalıştıkları işletmenin aşevinde yemek 
yeme, işletmenin tayin ettiği barakalarda yaşama 
zorunluluğuydu. Burada iktisadi -işletmenin ücret 

olarak ödediği paranın azami bölümünün yine 
işletmeye geri dönmesini sağlamak- mülahazalarla, 
işgücünü disipline etme ve örgütlenmesini önleme 

kaygıları içiçe geçiyordu. Ispanya’da daha CNT ve 
UGT gibi büyük konfederasyonlar kurulmadan 

önceden başlayarak, işçilerin çok büyük bir şiddetle 
karşı çıktığı uygulamalar bu yükümlülüklerdi.

Pablo Iglesias ile bir grup arkadaşı Bakuninci 
çevrelerden ‘otoriteci’ Marksizme sapmak suçuyla 
uzaklaştırıldığında ortaya çıkan yeni çevrenin geleceği 
doğrusu pek parlak görünmüyordu. Bir grup matbaa 
işçisi ve aydından ibaret olan yeni çevre Madrid’le 
Caile de Tetuan kahvesinde Partido Demokratic 
Obrero'nun kuruluşunu kendi aralarında ilan etmişlerdi 
ama Parti uzun müddet gerçekten ‘kendi aralarında’ 
kaldı. Iglesias çamaşırcılık yaparak kendini ve 
çocuğunu yaşatmaya çalışan dul bir kadının oğlu 
olarak son derece zor bir çocukluk geçirmiş, o 
sıralarda kötü beslenme nedeniyle uğradığı bünye 
zafiyeti tüm yaşamı boyunca sağlığını etkilemişti. 
Kimilerine göre onun sarsılmaz kararlılığı zor çocukluk 
günlerinin ve matbaa işçisi olarak çalıştığı yılların 
bileyici etkisine bağlıydı. Oldukça uzlaşmaz kişiliğiyle 
Iglesias, Fransa’da Guesde’in gördüğü işlevi Ispanya'da 
yerine getirmeye çalışıyordu: Sosyalistler arasında 
giderek yayılan reformizme karşı mücadele. Iglesias 
reformizme karşı mücadeleyi anarşizme karşı mücadele 
ile birlikte yürütmenin hassas dengesini temsil 
ediyordu. Bu hassas denge, Parti’nin 1881'de Sagasta 
hükümetinin getirdiği imkinian kullanarak iegalleşmesine 
rağmen, 1886‘da çıkan ilk derginin yazıları sonucu 
bozulmaktan kurtulamadı; Parti'den bir grup ayrıldı. 
1905'te Largo Caballero ile Madrid Belediye Meclisi’ne 
üye seçilen Iglesias 1917’deki Barselona grevine 
girişilmesine karşı çıktıysa da artık yaşlanmış, parti 
üstündeki etkisi daha çok manevi bir düzeye indirgenmişti. 
Resimde Pablo Iglesias halka hitap ederken görünüyor.

Isabella devrildi ve yerine Savoy sarayından Amadeo kral ilan edildi. 1869’da ilan edilen 
Anayasa yönetim biçimini meşruti monarşi olarak tanımlıyor ve genel oy hakkı tanıyordu. 
Ancak “Allahsız bir masonun kutsal tahta oturtulması” İkinci Carlist İç Savaş’m çıkmasına yol 
açtı. Bu muhafazakâr tepki karşısında Amadeo’nun radikallere yönelmesi ve radikallerin de 
orduya saldırması, Amadeo’un yönetimini iyice tecrit etti. Amadeo 1873’te tahttan çekildi ve 
yapılan seçimlerde ilk kez iktidara cumhuriyetçiler geldi.

Her ne kadar cumhuriyetçilerin önderi Pi y Margal, Proudhon’un görüşlerinden etkilenen bir 
federalist olduğu halde, fed era l  bir cumhuriyetin ilan edilmemesi, güneyde Cantonalist diye 
anılan ayaklanmaya yol açtı. Böylelikle, daha doğuşunda kuzeydeki Carlist ve güneydeki 
Cantonalist ayaklanmalann arasında sıkışan Birinci İspanya Cumhuriyeti ancak bir yıl 
yaşayabildi. 1874’te Isabella’nm oğlu XII. Alfonso kral ilan edildi ve yeni anayasayı hazırlama 
görevi Cânovas del Castilho adh sivil bir politikacıya verildi.

Tum o Pacifîco

Canovas, her ne kadar İngiliz usulü bir parlamenter rejimin erdemlerine inanıyorduysa da, 
İspanya’nın buna hazır olmadığını düşünüyordu. Canovas’ın inşasına giriştiği siyasal sistemin 
iki temeli vardı: Orduyu siyasetin dışında tutmak ve yeterli bir gelir düzeyinin üstündeki 
seçmenlere biçimsel olarak oy hakkım tanırken, hükümetin belirlenmesini seçimlerden 
bağımsızlaştırmak. Bunu mümkün kılan, seçim sonuçlarının İçişleri Bakanlığı tarafından ve 
cacique’ler  aracılığıyla önceden belirlenmesi idi. Dolayısıyla 1885’te genel oy hakkının 
tanınması da göstermelik bir reform olmanın ötesine geçemedi. Tumo Padfico  (Barışçı Devir) 
adı verilen bu sistemde hükümet neredeyse düzenli aralıklarla Liberaller ve Muhafazakârlar 
tarafından birbirlerine devrediliyordu. Özellikle bir kriz başgösterdiğinde muhafazakâr Canovas 
hemen istifa ediyor, yerini kendisi kadar ünlü ‘rakibi’ liberal Sagasta alıyordu. İki parti 
arasında köklü bir farklılık yoktu. Başlıca sorunları eğitimin Kilise’den tamamen 
bağımsızlaştırılması olan Liberaller, aynı zamanda daha bir serbest ticaret yanlışıydılar. 
Korumacı gümrük politikalarından yana olan Muhafazakârlar ise, ücretleri yükseltmeden kırdaki 
yoksulluğu aşmanın yoUannı araştınyorlardı. Her hükümet değişikliğinde devlet memurlannın 
da önemli bir bölüğü yenileniyordu. Bu ise, işsiz kalacağı dönem için birikim sağlama 
endişesiyle hareket eden bürokrasideki, zaten yaygın olan yolsuzluk eğilimlerinin daha 
şiddetlenmesi sonucu veriyordu. Seçimlerin düzenlenmesinden başlayarak yolsuzluk artık ince
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bir maharet haUni almıştı. Seçimde önce seçimi kazanacak adaylar İçişleri Bakanlığı’nca 
belirlenip eyalet yöneticilerine bildiriliyor, onlar da “sonuçlan” vilayet ve daha aşağı 
kademelere ulaştınyolardı. Kazanacağı tesbit edilmiş partiler dışındakilere de belli bir miktar 
da oyun çıkmasının ayarlanması ihmal edilmiyordu. Hoşgörü sının arada birkaç cumhuriyetçi 
adayı seçtirebilecek kadar genişti.

Milletvekillerinin başlıca işi kendilerine maddî çıkar sağlayacak işleri takip etmekti. Bu ise 
tabandaki cadquelere kadar uzanan bir patronaj ağının varlığını gerektiriyordu. Örneğin, 
cacique\ehn köylülerin mallanna el koymasına ve diğer çeşitli zorbalıklarına göz yumuluyor, 
yerel yargıç ve yöneticiler caciquelerin taleplerine göre tayin ediliyordu. Böyle bir işbirliği 
karşısında devlete işi düşen herkes -Ispanya’da her şey aynntılanna kadar Madrid’den 
yürütülmeye çalışıldığından, herkesin sürekli olarak devlete işi düşerdi- yerel caciquelere 
gitmek zorunda kalırdı. Canovas’ın yerleştirdiği ve 1898’de bir anarşist tarafından 
öldürülmesinden sonra da süren seçim sisteminin ve onun üzerine yaslandığı patronaj ağının 
başansınm bir sonucu, her türden toplumsal muhalefetin giderek parlamento dışı biçimlere 
yönelmesi ve radikalleşmesi oldu.

19. Yüzyıl Sonunda Ispanya’da Modem Sosyalizm
İspanya’da 19. yüzyıl sonlan ve 20. yüzyıl başlannda toplumsal mücadele sahnesine hakim 
olan başlıca devrimci akım Marksist sosyalizm düşüncesi değil Bakuninci anarşizmdi. Anarşizm 
ve daha sonra anarko sendikalizm, İspanya’da kurulu düzene karşı mücadele eğilimlerinin 
yöneldiği başhca kaynak olma özelhklerini çok uzun yıllar sürdürdüler. I. EntemasyonaVde 
Marx ve Bakunin arasında patlak veren ayınmdan sonra' anarşizm, Bakuninci Sosyal Dem okrasi 
İtti/afeı’nm İtalyan üyeleri aracılığıyla İspanya’da hatın sayılır bir etkinlik kazandı. Ancak 
İtalya’da olduğu gibi İspanya’da da anarşizm daha çok bir küçük buıjuva ve köylü haraketi 
olarak kalmıştı. Anarşist hareket ilk dönemlerinde “eylem yoluyla propaganda” olarak 
tanımladığı bireysel şiddet eylemleriyle etkili olmaya çalıştıysa da polis ve sivil muhafızlann 
vahşeti, öte yandan bireysel terörün sivil halka dâ verdirdiği kayıplann uyandırdığı tedirginlik 
ve başlıca önderlerinin katledilmesi ya da hapsedilmesi dolayısıyla 19. yüzyıl biterken 
dikkaderini Marksisderle birlikte işçi hareketine ve sendikacılığa yöneltmeye başlamıştı.

Marksist Sosyalizm

Sagasta hükümetinin 1881’de sosyalist örgütlenme üzerindeki yasaklan kaldırmasıyla yasal 
olarak kurulan Partido Socialista Obrero Espanol (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) ve 1888’de



İç Savaşı

Solda Mayıs 1901’de sıkıyönetim ilanıyla sonuçlanan 
sokak çatışmalanndan bir görüntü. Sağda, 
anarşistlerin kurşuna dizilmesi. 19. yüzyılın ikinci 
yarısından başlayarak bütün ispanya’da anarşistlerin 
en önemli İki merkezi Barselona ve Endülüs olmuştu. 
Endülüs, nüfusun büyük bir bölümünün tarım işçisi 
olarak çalıştığı, resmi Hrıstiyaniiğın çok fazla nüfuz 
etmemiş olduğu, dini alışkanlıkların daha çok ilkel 
Hıristiyanlığı ya da ütopyacı tarikatları andırdığı bir 
bölgeydi. Hiç bir kuruluştan ücret almadan, tek tek 
köyleri gezerek görüşlerinin propagandasını yapan 
anarşistler, bu bölgede Ortaçağ’m gezgin keşişlerine 
gösterilen saygıyla karşılanıyorlardı. Diğer yandan 
Endülüs, Barselona’ya işgücü gönderen en önemli 
merkezlerden de biriydi. Anarşist görüşlerle burada 
tanışan yeni işçiler, kendi dint kültürlerinden ötürü 
bunian kabul etmeye zaten yatkın oluyorlardı. Ancak 
kuşkusuz, Ispanya’da bu kadar gelişmiş olmasında 
anarşizmin burada çok erken ve yaygın bir şekilde 
örgütlenmiş olmasının da önemli bir payı vardı, lik 
anarşist örgüt 1868 devrimi sırasında Bakunin’in 
şahsen görevlendirdiği Giuseppe Fanelli tarafından 
kurulmuştu. Fanelli hiç İspanyolca bilmediği halde, 
Madrid’de 21 dizgici ve matbaa işçisini örgütlemişti.
O ayrıldıktan sonra, anarşizm özellikle zanaatkâr 
çıraktan, dizgiciler, kunduracılar, öğrenciler ve işçiler 
arasında hızla yaygınlaştı. Öyle ki, 1872’de toplanan 
Cordoba Kongresi'ne katılan 54 delege, 236 yerel 
şube, 516 sendika ve 20 bin üyeyi temsil ediyordu. 
Cordoba Kongresi'nıie her türlü grev ve devrimci 
eylem kararının tabandan gelmesi gerektiğine karar 
veren ve alışıldık biçimde siyasal ve parlamenter 
çalışmayı ilkesel düzeyde reddeden anarşistlerin 
perspektifi onlan Federalistlere yaklaştırıyordu. Alınan 
kararlardan birinde "ulusal birliğin enkazı üzerine, 
birbirlerine^ ancak federal bağlarla bağlı özgür ve 
bağımsız belediyeler inşa etmek istiyoruz" deniyordu. 
Kongre, Federallstieri desteklemeyi reddetmekle 
birlikte, yerel grup ve bireyleri eylem birliği yapmakta 
serbest bıraktı.

kurulan Union General de los Trabajaderos  (Genel İşçi Birliği) İspanya işçi sınıfının ilk 
modem siyasal ve ekonomik işçi örgüderi oldular. 1879’da Bakuninci Entemasyonal’den aalan 
Jose Mesa’nm kumimasma önderlik ettiği gizli Partido Democratico Socialista Obrero IBSl’de 
PSOE adıyla açıktan çalışma imkanı bulmuştu. Partinin önderliğini üstlenen matbaacı Pablo 
Iglesias 1882’de matbaaa işçilerinin grevini yürütmekten, Garda Quoejido ve öteki önderlerle 
birlikte tutuklandı ve üç ay hapse mahkum edildi. Aynı yıl Madrid’de dökümhane ve demir 
işçilerinin kurduklan mücadele örgütleri s.ahneye çıktı. Barcelona’da işçi demeklerinin 
oluşturduğu federasyonun kongresinde “işçi smifi içindeki farklı eğilimleri biraraya getirerek 
ortak mülkiyeti gerçekleştirme” amacı benimsendi. Büyük bir bölümü Katalonya’dan gelen 24 
işçi demeği temsilcisinin toplandığı kongrede ülke çapında sınıf mücadelesi ilkesine dayanan 
bir işçi birliği kurulması ve işçi sınıfının “iktidarı burjuvazinin elinden almak üzere bağımsız 
bir siyasal partide örgütlenmesi” karar altına alındı.

1896’da Madrid’li sosyalistlerin girişimiyle haftalık El Socialista dergisi yayınlanmaya başladı. 
Derginin yayın kumlunda sonraki yıllarda İspanya sosyalist hareketinin önemli önderleri 
arasında yer alacak olan matbaa işçileri, Pablo Iglesias, Gomez Latorre, Garcia Quejido, Paul 
ve Diego Abascal yer alıyordu. 1887’de 28 kentte, aralanndaki eş güdümü El Socialista’m n  
sağladığı sosyalist gmplar oluşmuştu. Mataro, Barcelona, Vic ve öteki kentlerdeki gmplar 
arasında ülke çapında bir örgütlenme ihtiyacı üzerine sürüp giden görüş alış verişleri, 21 
Ağustos 1888’de Barcelona’da açılan dünya fuan sırasında Union General de  los Trabajadores’in 
birinci kongresinin toplanmasıyla sonuçlandı. Kısa adıyla UGT, kendisini Sosyalist Parti’den 
bağımsız, işçilerin sermayeye karşı yaşama ve çalışma koşullannı savunma örgütü olarak 
Ortaya koyuyordu.

23 ile 25 Ağustos 1888 arasında da, UGT toplantısı için Barcelona’ya gelmiş olan 18 gmbun 
temsilcisi 20 Idşi Sosyalist Parti’n in  birinci kongresini topladılar. Iglesias’ın Endülüs ve ‘ 
Katalonya’da yaptığı geziler, Parti’nin ilk iskeletini ortaya çıkaracak kişilerle ilişki kurmasını 
sağlamıştı. Katalonya’dan gelenlerin yanısıra Madrid, Guadalajara, Bilbao, Valencia, Linares ve 
Malaga’dan gelen gmplann da temsil edildiği kongrede parti programının başlıca ilkeleri kabul 
edildi: “1) İktidann işçi sınıfı tarafından ele geçirilmesi; 2) Üretim araçlannm bireysel ve 
korporatif mülkiyetinin tüm toplumun toplumsal mülkiyetine dönüştürülmesi; 3) Toplumun 
ekonomik federasyon temeli üzerinde yeniden örgütlenmesi; üretim araçlannm işçi 
kollektiflerinin tasarmfuna bırakılması, böylelikle toplumun bütün üyelerine çalışmalannm tüm 
ürününü elde etme, cinsiyet ayınmı olmaksızın herkese eşit eğitim, herkese her düzeyde bilim 
sanat ve sanayi etkinliklerine katılma hakkının sağlannîası; 4) Yaşlı ve hastalann ihtiyaçlannın 
toplum tarafından karşılanması.”

Böylelikle, 1888’de İspanya’da biri sendikal öteki siyasal, iki modem işçi sınıfı örgütü 
birbirlerinden büyük ölçüde bağımsız olacak şekilde kumimuş oluyordu. UGPnin ilk Ulusal 
Komitesinde, başkanlığa Antonio Garcia Quejiedo, başkan yardımcılığına Salvador Fener 
getirilirken, PSOE’nin Ulusal Komitesinde başkanlığa Pablo Iglesias, sekreterliğe Fransisco Riego, 
saymanlığa da Fransisco Canera getirildi. UGT merkezi 1899’da Madrid’e aktanlıncaya kadar 
Barcelona, PSOE merkezi ise Madrid’di. PSOE programı bütün sınıflann ortadan kaldınimasını 
ve özgür ve eşit emekçilerden oluşan bir toplum kumimasmı hedeflemekle birlikte

Resimde anarşist sendikal federasyon Solidaridad 
Obrero'nun kuruluşuyla sonuçlanacak işçi 

toplantılarından biri görülüyor. Yüzyılın başında 
geleneksel anarşizme Fransız devrimci sendikalizminden 
türeyen anarkosendikalist akım da rakip olarak doğdu.

Ispanyol anarşistleri geleneksel anarşizmin favori 
toplumsal sınıfı köylülüğe uygun mücadele araçlarından 

daha farklı bir yaklaşımı temsil eden bu gelişmeye 
beklenilenin tersine olumlu bir yaklaşım sergilediler. 
Beklenilenin tersine, çünkü o zamana dek Ispanyol 
anarşizmini simgeleyecek bir tip seçilmesi gerekse 

kızgın Endülüslü bir köylü anarşist en uygunu olurdu.
Buna rağmen yüzyılın başından itibaren Ispanyol 

anarşizmi kişilik değiştirdi artık simge sanayi işçisi bir 
Katalon anarşistiydi. Bu gelişmeyi Barselona’ya göçen 

çok sayıda Endülüs köylüsünün işçileşmesine bağlayanlar 
var ama bir şekilde anarkosendikaiizm tüm Avrupa’da 

en iyi Ispanya’da tuttu.. Böylece 1902’de geniş bir 
sendikal örgütün ön biçimine dönüşmesi düşünülen 
Solidaridad Obrero kuruldu. Kısa sürede örgüt tüm 

Katalonya’ya yayıldı. Ancak Mauro’nun muhafazakâr 
hükümetinin baskı politikası diğer olumsuz koşullarla 

blrieşince hareket kesintiye uğradı. Gelişme durdu 
denilirken yine Mauro’nun politikası ve cumhuriyetçi 
radikal Leroux'un sahtekâr radikalizminin berat>erce 

işçileri kışkırtınca sonuç Barselona’da 1909 grevi ve 
Trajik Hafta oldu. Üniü anarşizan pedagog Ferrer’in 

haksız idamının doğurduğu hıncın verdiği güç 
harekete yeni bir hız verdi. Böylece Solidaridad 

Obrero ile başlayan atılım 1910’da Confederaclon 
Nacional del Trabajo (CNT)'mn kuruluşuyla amacına erişti.
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utopyacilikla Marksizm arasındaki sınırlar programında henüz nispeten bulanık bir haldeydi. 
Proudhoncu “ekonomik federasyon”a dayalı toplum örgütlenmesinin yanısıra “emeğin tüm 
ürünü”nün çalışanlara geri dönmesi gibi, Marx ve Engels’in Lassalle eleştirisi sırasında 
anlamsızlığını ortaya koyduklan program hedefleri göze batıyor, öte yandan Cadiz 
Anayasasında yer alan, tüm yurttaşlan “doğruluk ve fazilet”e çağıran burjuva insanlık düsturu 
programın ruhuna sinmiş görünüyordu. Bununla birlikte “sürekli ordunun lağvı ve halkın 
silahlandınlması” ve “kamu borçlarının tasfiyesi” gibi devrimci ilkeler temel konularda yol 
gösteriyordu. Sonuçta program bir bütün olarak kimi ütopyacı yanlanna karşın hareketin 
sıradan ajitasyon ufkunun ötesine geçmiş ve belli bir politik olgunluk düzeyine erişmiş 
olduğuna işaret ediyordu.

1889’da PSOE’yi temsilen Pablo Iglesias ve Jose Mesa y Leompart, Paris’te toplanan 
Enternasyonal kongresine katıldılar. Aynı günlerde Barcelona’lı tornacı, boyacı ve berber 
demeklerini temsilen partiden ayrılmış olan Pamies ve Xurriguera, Paris’te toplanan 
“possibilisder” kongresine katıldılar ve politika dışı mücadeleyi amaçlayan Katalonya’daki 
bölgesel federasyonun (CNT) kuruluşunun ilk adımlannı attılar.

19. yüzyıl sona ererken Sagasta hükümeti tarafından Cortes’e  sunulan bir yasayla herkese oy 
hakkı teminat altına alındı. Aynı yıl yapılan ve Sagasta hükümetinin muhafazakar Canovas 
hükümetine yerini bıraktığı seçimler sırasında PSOE, ilk kez açık siyasal faaliyet yürütme 
imkânı elde ettiği gibi ilk kez düzenlenen örgütlü 1 Mayıs gösterilerinde de 30 bin kişinin 
katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Biscay Grevleri

1 Mayıs’ı izleyen günlerde Biscay ve Bilbao’da artan toplumsal gerilim işçileri kitlesel eyleme 
yöneltiyordu. İşçilerin huzursuzluğunun gerisinde yatan etmenler arasında on iki ile on dört 
saat arasında değişen uzun iş günleri, düşük ücretler, işçilerin fabrikalar çevresindeki 
barakalarda yatma ve fabrika kantinlerinden alış veriş etme zorunda bırakılmaları vardı. 
Orconera madenlerinde beş işçinin işten atılması üzerine işçiler 13 Mayıs’ta ocaklara inmeyi 
redderek bir miting düzenlediler; valinin mitingi yasaklamasına karşın 4 bin • işçi mitinge 
kaüldığı gibi, Matomoros’ta 2 bin işçi daha greve çıktı. Bilbao bölgesindeki işçilerin yüzde 
99’unu içine alarak genişleyen greve katılanlann sayısı, kısa zamanda 21 bine yükseldi. 16 
Mayıs’ta bölge genel komutanının sıkıyönetim ilan etmesi üzerine baş gösteren çatışmalar 
sırasında bir işçi öldü ve birçok işçi yaralandı. Genel komutan General Loma’mn işçiler ve 
patronlar arasında arabuluculuk ederek düzenlediği toplantıda “Loma Paktı” olarak anılan bir 
anlaşmaya varıldı. Buna göre, işçiler istedikleri yerde konut edinebilecek, fabrika 
kantinlerinden alış veriş etme zorunluluğundan kurtulacak ve iş günü on saate inecekti. İşçi 
hareketi açısından tam bir zafer olan Biscay grevleri ekonomik mücadele bakımından standard 
hedefler belirledi ve sonraki yıllarda patronlann “Loma Paktı” ilkelerini uygulamaktan 
kaçınmaları sürekli olarak yeni mücadelelerin konusu oldu.

Ezeli düşmanlar Guardia Civil ve köylüler... Sivil 
Muhafızlar ile köylüler arasındaki çatışma en çok 

Endülüs'te şiddetliydi. Kapitalist ve feodal sömürünün 
üstüste bindiği güneyi latifundialarında yoksulluğa 

dayanıklı kaderci Ispanyol köylüsü bile isyan ediyordu. 
Endülüs köy anarşizminin vatanıydı. Kendiliğinden 
ayaklanmalar korkunç bir öfkeyle birbiri ardından 

patlak veriyor, kiliseler yakılıyor, çiftlik kahyalan ya da 
bulunabilirse toprak ağalan linç ediliyordu. Köylülük 

üzerinde 'ideal' bir baskı aracı konumuna yükselmiş 
Sivil Muhafızlar da giderek bu tür saldırıların baş 

hedeflerinden biri oldular. Sivil Muhafızlar iktidara el 
koyan General Narvaez tarafından 1844'te kuruldu. 

Daha önce yapılmış bir 'ilerici' darbenin kalıntısı olan 
ve "caciquism"e karşı kurulmuş Millî Muhafızlar adlı 

milis kuvveti zorla ortadan kaldırılınca yerine Sivil 
Muhafızlar geçti ancak bu yeni kuruluşun hedefi bu 

kez toprak ağaları değil köylülerdi. Sivil Muhafızlar'ın 
resmî görevi eşkıyalığı önlemekti. Ispanyol toprağı 

yüzyıllardır eşkıyaların 'gururla' dolaştıktan yerlerdi. 
Köylü eşkıyayı korur, onu kendi koruyucusu olarak 

görürdü. Liberaller ortak köy mallarını toprak ağalarına 
satınca durumda ciddi bir değişiklik doğdu. Köylülerin 

yoksulluğu da böylece daha da katlanılmaz olunca bir 
taraftan eşkıyalık daha da arttı öte yandan mevcut 

eşkıyalık kurumunun köylülüğü isyana kışkurtan doğal 
etkisi köylerdeki kabaran öfke ile birlikte 

düşünüldüğünde egemen sınıflar açısından ateşle 
barut gibi algılandılar. O andan itibaren eşkıya 

geleneği, devletten, alıştığı düşmanca ama bir ölçüde 
umursamaz tavn göremez oldu. Sivil Muhafızlar 

gerçekten de bir bakıma eşkıyalığı ortadan kaldırmak 
için kuruldu. Gerçi Endülüs'te klasik eşkıyalık ortadan 

kaldırıldı ama anarşist militanlar Bakuninci anlayış 
doğrultusunda hemen eski toplumsal haydutların yerini 

almaya giriştiler, başarılı da oldular. Sivil Muhafızlar 
ilerleyen yıllarda işçi sınıfı militanlığı arttıkça giderek 

işçilere karşı da kullanılmaya başlandı. Özellikle 1934 
Asturias maden işçileri ayaklanmasında baskıcı 

kelimesinin de nitelemekte yetersiz kaldığı sadistik 
tavırlarıyla iyice ünlendiler... Bu ünleri paralelinde Sivil 

Muhafızlar'ın çoğu İç Savaş sırasında faşistlerin 
yanında yer alırken isyanın bastırıldığı her yerde 
işçilerin kanlı öcünün baş hedefi olarak bu kez 

ünlerinin bedelini de ödemek zorunda kaldılar.

1891’de yapılan seçimlere katılan sosyalist adaylar Iglesias, Quejido ve Perezegua resmî 
kaynaklara göre 1.500, sosyalistlere göre 5 bin oy aldılar. İlk büyük seçim başarısı ise 
belediye seçimlerinde elde edildi. Bilbao ve San Salvador del Valle’de dört sosyalist, belediye 
meclisi üyeliklerine seçildiler. Seçilebilmek için belli bir miktar vergi ödemiş olma 
zorunluluğu, aday olan işçilerin elini kolunu bağlıyordu. Aynca bir kömür satış mağazasının 
sahibi olduğu için vergi ödeyebilen Manuel Orte’nin seçimlere katılabilmiş olmasını dikkate 
alan sosyalistler, Bilbao’daki işçi önderinin Belediye başkanlığına seçilebilmesi için 1895’e 
kadar onun bir meyhaneyi işletir görünmesini sağlamak zorunda kalmışlardı.

II. Enternasyonal Kongrelerine katılmayı sürdürerek uluslararası ilişkilerini artıran PSOE 
Ispanya’daki etki alanını da mütevazı adımlarla ama her geçen yıl genişletti. 1893’teki Cortes 
seçimlerinde 7 bin, 1896’da 14 bin, 1898’de 20 bin ve 1899’da 23 bin oy aldı. Bilbao, El 
Ferrol, Manresa, Cordoba ve Burgos’tan milletvekili çıkartmayı başardı. 1899’da U GTnin  
merkezini Madrid’e taşımaya karar vermesiyle birlikte PSOE ve UGT arasındaki bağlar da 
giderek sıkılaşü ve UGT, PSOFnin etki alanına daha çok girmeye başladı. Parti’nin etkisiyle 
yayınlanan dergi sayısı dörde çıktı: Madrid’de El Socialista (Sosyalist), Barcelona’da Guerra 
Social (Toplumsal Mücadele), Alicante’de E! Grito del Pueblo (Halkın Çığlığı) ve Bilbao’da La 
Lucha de Closes (Sımf Mücadelesi).

20. Yüzyıla Girerken İşçi' Hareketi ve Sosyalizm
Yeni yüzyıl başlarken UGTnin tüm İspanya’da 126 şubesi ve 26.088 üyesi bulunuyordu.Dört 
yıl sonra ise şube sayısı 363’e ve üye sayısı 55 bin 817 ’ye yükseldi. Cortes seçimlerinde de 
PSOE’nin aldığı oylar 4.500’ü Madrid’de olmak üzere 25 bine ulaşmıştı.

Aralık 1901’de Barcelona’da başlayan 10 bin metaluiji işçisinin grevi 9 saatlik işgünü 
talebinin yanısıra öteki işçi demeklerine bir “dayanışma paktı” kurulması çağrısının ortaya 
atılmasına vesile oldu. 15 Şubat 1902’de 72 işçi kuruluşu metaluiji işçileriyle dayanışma 
amacıyla bir genel grev çağrısında bulundu. Grevciler, bütün hayatı felce uğratarak bir anda



Iç Savaşı

1909’da Fas Savaşı patlak verdiğinde Sosyalist 
Parti'n/'n düzenlediği bir mitingde konuşan Pablo 
Iglesias, Ispanya halkının düşmanının Paslılar değil, 
hükümet olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı.
UGT, anarşist gruplar, sendikalar ve sosyalistlerden 
oluşan bir komite, Madrid, Valence, Saragosa, Bilbao 
ve diğer büyük şehirlerde 26 Temmuz'da bir genel 
grev yapılmasını kararlaştırdı. Greve katılım yüksek 
oldu. Sabadell, Mataro ve Manresa'da işçiler 
cumhuriyet ilan ettiler. İsyancıların üzerine gönderilen 
askerî birliklerden bazılan halka ateş açmayı reddetti. 
İşçiler üç gün boyunca Barselona ve diğer bazı 
kentleri ellerinde tuttular. İşçiler oluşturduktan 
komiteler aracılığıyla belediye yönetimini üstlendilerse 
de ne yapacaklarını bilemez durumdaydılar. Hükümet 
silahlı güçlerini biraraya getirmeye çalıştı. 30 
Temmuz’da ordu hemen hemen bütün şehirlerde 
denetimi yeniden kurdu. Genel grev kanla 
bastırıldıktan sonra, katliama karşı çıkan jandarma 
komutanı Eugenio del Hoyo 13 Ağustos’da kurşuna 
dizildi. Anarşist önderlerden Francisco Ferrer 
tutuklandı ve 13 Ekim’de kurşuna dizildi. Cezaevi 
arabasından inerken görülen Ferrer'in katli ülkede 
büyük infial uyandırdı.

tüm Barcelona’nm hakimi hahne geldiler. Ancak, sıkıyönetim ilanıyla başlayan çatışmalarda 
işçilerin üzerine ateş açan sivil muhafızlar 40 kişiyi öldürüp 200 kişiyi yaraladılar. Zamansız 
ve yersiz bulduklan bu greve Iglesias ve PSOE yürütme kurulu destek vermedi.

1903’te Endülüs’te tanm işçileri anarşisderin önderliğinde toprak sahiplerinin zulmüne 
başkaidırdıiar ve Akala del Ville’de belediye binasını ve mahkemeyi işgal ettiler. Sivil 
muhafızlann bir işçiyi öldürüp, ele geçirdiği öteki işçilere işkenceye girişmeleri üzerine 
ayaklanma sona erdi. Cordoba’daki Nisan 1903 grevinden sonra hükümet Endülüs’teki 
kaynaşmaya bir son vermek üzere bir dizi reform önlemi almaya girişti. 1903’teki seçimlerin 
peşisıra madenciler gerçek bir savaşın ardından 31 Ekim’de amaçlanna ulaştılar. Ücretlerini 
haftalık olarak alma, işletme kantinlerinden alış veriş etme zorunluluğundan kurtulmak ve 
madenler bölgesinde satılan yiyeceklerin bir sağlık kurulunca gözden geçirilmesini sağlayan bir 
anlaşmayla grevlerine son verdiler.

1905’te PSOE’nin Genç Sosyalistler Federasyonu  kuruldu ve 1906’da 20 şubeye ve 1116 üyeye 
sahip hale geldi.

Anarkosendikaiizm

İspanyol anarşizminin köklerini İtalya’dan devralmış olmasına karşılık anarkosendikaiizm, sınai 
olarak nispeten daha çok gehşmiş olan Fransa’dan kaynaklanıyordu. Fransız anarşist teorisyen 
Femand Pelloutier’nin ölümünden bir yıl sonra onun ilkeleri uyannca kurulmuş olan 
Confederation General du Travail (Genel İş Konferedasyonu) parlamentocu sosyalist politika 
pratiklerine karşı gelişmiş bir tepkiydi ve gündelik mücadelelerin bir genel grev halinde 
birleştirilebilmesiyle topyekün kurtuluşa ulaşılabileceği stratejisine dayanıyor, “hükümet ve 
devletin ekonomik örgütlenme içinde çözünmesini” hedefliyor ve kendi örgütlenmesini gelecek 
toplumun bir modeli olarak sunuyordu. İspanyol anarşistleri, özellikle de sanayinin daha çok 
gelişmiş olduğu Katalonya bölgesinde faaliyet yürütenler, bu düşünceleri kabule hazır hale 
gelmişlerdi ve 1902 genel grevinin başansızlıkla sonuçlantnasınm ardından 1904’te 50 işçi 
grubunu bir araya getiren Solidaridad Obrera (İşçi Dayanışması) kuruldu. Solidaridad Ohrera,

fid'i



D iktatörlük Sonrası y a  da  
Cumhuriyet Öntesi

1930’da Monarşi, “ normale dönüş”  adı verilen döne
me kadar ülkeyi yönetmekte tek başına kalmıştı. XIII. 
Alfonso’nun diktatörlükle (Dlktadura) yakın İlişki İçine 
girmesi, monarşi kurumunun büyük ölçüde gözden düş
mesine yolaçmıştı. Bu nedenle Primo de Rivera rejimi
nin düşmesinin Monarşi'nin sonunu başlatacağını söy
lemek fazla iddialı bir görüş sayılmazdı. XIII. Alfonso 
geçici hükümeti kurma görevini, ülkenin durumunu ne 
bilen ne de denetleyebilecek olan, eski anlamıyla “ sa
ray muhafızı”  Oâmaso Berenguer’e verdi. Gerek askert 
kökeni, gerekse ülkenin normallzasyona geçişini engel
lemesinden ötürü, Berenguer’in yönetim dönemi halk 
tarafından kısa sürede, Prlmo de Rivera'nın “ diktadu- 
ra” sına (sert dikta) karşılık “ dlktablanda”  (yumuşak dik
ta) olarak adlandınimaya başlandı. Normale dönülebil
mesi için, dictadura’ya olan muhalefetleriyle az çok ta
nınmış Alba, Sinches Guerra ya da Cambö gibi “ yaşlı 
polltlka” nın prestijli İsimleri politikadan silindi. Bu ara
da muhalefet de duruma rejimi tehdit edebilecek ölçüde 
hakim değildi. Cumhuriyetçi kamp olağanüstü ölçüde 
dağınıktı ve harekete geçme kapasitesi çok azalmıştı. 
Bununla birilkte, Mlguel Maura ya da monarşi yanlısı 
siyasetçi Niceto Alcali-Zamora örneklerinde görüldüğü 
gibi, cumhuriyetçi kampa çeşitli “ transferler”  oluyordu. 
Her iki siyasetçi de Derecha Liberal Republicans (Libe
ral Cumhuriyetçi Sağ) adı verilen küçük bir cumhuriyet
çi grubun kadrosunu toparladılar. Tanınmış adlar ara
sında bulunan Angel Ossorio y Gallardo, Saragosa’da 
“ kralsız monarşi”  ilan etti.

Yine bu sıralarda çeşitli siyasetçiler, kendi aralannda 
kişisel rekabet yüzünden az çok aynlık gösteren, küçük 
cumhuriyetçi biriikler gerçekleştirmeye başladılar. Bun-- 
iar arasında Marcellno Domingo’nun Partido Republlca- 
no Radlcal-Soclallsta’aı (Radikal Sosyalist Cumhuriyet
çi Parti) ve Azana’nın Acclon Republlcana’sı (Cumhuri
yetçi Hareket) bulunmaktaydı. Alejandro Lerroux ve ye
nilediği Allama Republlcana'sı (Demokratik ittifak) uzun 
cumhuriyetçi geçmişiyle çelişerek, kentli kitleler arasın
da giderek daha fazla prestij kaybına uğruyordu. Yine 
bu geçiş döneminde içinde askerlerin, cumhuriyetçile
rin, sosyalistlerin, anarşistlerin, Katalan milliyetçilerin 
ve bazı komünistlerin birieştiğl devrimci komitelerin 
önemli rolünü de belirtmek gerekiyor. Bu hareket Mart 
1930’da Cumhuriyetçi Entelejansiya’nın kurulması yo
luyla Katalonya’da ortak bir mücadele gerçekleştirmek 
istiyordu; ancak bu niyet kısa sürede, izlenecek politik 
strateji konusunda ortaya çıkan farklılıklar yüzünden 
başansızlıkla sonuçlandı. Yine de Inından bir ders çıka- 
nldı; rejimi değiştirebilmek için işblrilğl yapmanın ve 
muhaliflerin birieşmesinin gerektiği anlaşıldı.

Ispanyol Sosyalist İşçi Partisi Nisan 1930 başlannda 
cumhuriyetçi gruplaria işblrilğl yapmaya karar verdi. 
Bu temaslar San Sebastian Paktı’yla sonuçlandı; amacı 
monarşiyi yıkmak olan birieşme 17 Ağustos 1930’da 
Bask başkenti San Sebastlan’dakI Cumhuriyetçi BIriik 
mericezinde kutlandı. San Sebastian Mrilğlnden geriye 
hiçbir yazılı belge kalmamıştır, ancak İçerilen temalar 
şunlardır: Monarşiyi devirmek İçin ortak eyleme geçme 
konusunda uzlaşma; mücadele için bir Koordinasyon 
Komitesi kumlması; ve mücadelenin, ülkenin büyük kent
lerinde devrimci grevler ve silahlı hareketlere girişerek, 
geleneksel kentsel protesto yöntemleriyle gelişeceği fik
rinde uzlaşma. Son monarşik hükümet belediye seçim
lerine gitmeyi kararlaştırdı; siyasal durumun sağlam
laşmasıyla pariamento seçimlerine rahatça geçilebile
ceği inancındaydılar. Kırsal bölgede büyük ölçiide mo
narşi yanlısı adaylann seçilmesine karşın, kentlerde cum
huriyetçi adaylar zafer kazandı ve bölgesel komite se
çimleri Monarşistlerle Cumhuriyetçiler arasında bir ple

bisite dönüştü. Sonuçlar monarşinin, sanayi ve kültü
rün toplumsal güçleri tarafından terkedildiğini gösteri
yordu. Bu sonuçlar, hükümete de yansıyan bir değişik
lik yaratıyordu, 13 Nisan’dan itibaren cumhuriyetçi mu
halefet politik iktidarın banşçı yoldan değişeceği ümidi
ne kapıldı. II. Cumhuriyetin kurulmasıyla birilkte İspan- 
yollar’ın hayatında yeni bir dönem başladı.

II. İSPANYOL CUMHURİYETİ

İspanyol tarihinde parantez sözcüğü hiçbir zaman 14 
Nisan 1931'de İlan edilen II. Cumhuriyet dönemini ta
nımlamak için kullanıldığı ölçüde yerinde kullanılmamış
tır. Bu tarihten itibaren ülkenin tarihinde son derece 
kısa, ama aynı zamanda olağandışı yoğunlukta bir dö
nem başladı. Sert ve radikal bir dönemdi bu; ülkenin 
büyük ve derin sorunlan açığa çıkarken, siyasal alanda 
da farklı ve karşıt sosyal yönelimler açıkça karşı karşıya 
geliyordu. II. Cumhuriyetle birilkte “ Espana Vital”  poli
tikada ön safhaya çıktı. Bu tarihsel dönem, İspanyol 
toplumunun örgütlenmesini açıklamakta üç büyük top
lumsal perspektif ya da farklı tarz ortaya çıkardı: Muha
fazakâr perspektif, reformist perspektif ve devrimci pers
pektif. Her birinin ardında, kendi yönetici seçkinleri 
ve entelektüelleriyle, ayn toplumsal gruplar bulunmak
taydı. Muhafazakâr perspektifin ardında Monarşiyi son 
dakikalanna kadar destekleyen politik ve sosyal güçler 
vardı; bunlardan bazılan monarşiyi, gelenekçiliği temsil 
eden çizgideki bir oligarşiyle üstüste konmuş, kapalı, 
yürütücü ve hemen hemen mutlakiyetçi bir kurum ola
rak algılamaktaydı; diğerieriyse onu daha açık, meşruti
yetçi olarak yorumluyor ve “ her şey olduğu gibi sürsün 
diye bazı şeyler değişsin”  düsturunu destekliyorlardı. 
Kastilya ve Endülüs’ün tanm-finans ollgarşik ar|ştokra- 
sisi, Vasco ve Katalonya’nın sanayi burjuvazisinin bü
yük kastlan, yüksek kademeli devlet memurlan ve din
sel ve askeri hiyerarşi “ sağ blok” ta birieştller.

Reformist platformu, Ortega y Gasset’ in “ Espana 
Vital”  dediği şey oluşturuyordu: Bu platform, Katalon
ya, Bask ve Akdeniz kıyılannda çok yaygın bir nüfusa 
sahip olan küçük burjuvazinin büyük bir bölümüyle sos
yalist ideolojiye bağlı işçi, imalatçı ve köylülerin önemli 
güçlerini birleştiriyordu. Bu cepleye esM monarşlst poli
tikacılar da girdi: Örneğin XIII. Alfonso’nun, Primo de 
Rlverra diktatöriüğünü yasaliaştırması üzerine onunla 
bağlannı kesmiş olan Niceto Alcalâ-Zamora ve Mlguel 
Maura; aynca 19. yüzyıl meclisinin şaşaalı ve demagog 
hatibi, toplumsal açıdan bulanık ve bukalemunvari bir 
sapkın klllsekarşıtlığı İle lekelenmiş Alejandro Lerroux’- 
nun Partido Radlcal'i (Meritez! Radikal Parti) gibi. Bu
nunla birilkte reformizmin gerçek özünü daha sonra 
Sol Cumhuriyetçi Partiye  dönüşen Acclön Republlcana 
partisi ile PSOE’n in^a rtld o  Socialista Obrera Espanol 
(İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) ılımlı çoğunluğu kapsa
yan fraksiyonu oluşturdu. Allanza Social ve Azanlsta*- 
nın liderieri Indaleclo Prieto ve Manuel Azana, sosyal 
demokrat planda reformcu bir proje için biraraya geldi
ler; liberal bir politika güdecek, pazar ekonomisi ve 
özel teşebbüsle toplumsal çıkarian birleştiren bir siya
set yürüteceklerdi. Ancak PSOE'nIn başka beklentileri 
de vardı, İlk etapta bunlan geri planda tuttuysa da, 
reformizmin düşüşüyle birilkte sola ve devrimci eyleme 
yöneldi. Bu çizginin temsilciliği, Luls Araqulstaln’a ve 
hepsinden ötesi güçlü kalesi UGT’den Francisco Largo 
Caballero’ya düşüyordu. Bu birilk aynı zamanda Partido 
Radlcal-Soclallata gibi daha önemsiz güçlere, ancak hep
sinden çok Katalonya'nın Esquerra Republlcana’sına 
dayanıyordu.

Büyük tarihsel-politik fik ir mücadelesinde reformist 
cephe muhafazakârlar tarafından “ sovyetik”  olmakla 
suçlanırken, solda devrimcilerden her zaman “ burjuva" 
suçlaması geliyordu.

Devrimin kendi alanı ve kendi kimliği vardı. Her şey
den önce anaricosendlkallst ideolojinin örgütü, llberter

ve özyönetimci sosyalizmin taraftan güçlü CNT - Confe- 
deraclon Naclonal de Trabajo (Ulusal Emek Konfederas
yonu) İspanyol işçilerinin büyük bölümünü, özellikle 
Endülüs ve Katalonya’da kendinde topluyordu; ancak 
homojen bir içeriğe sahip olmaktan uzaktı. Kendi için
de, son tahlilde evrimci olan, Angel Pestana ve Juan 
Peirö’nin önderiiğindeki trentlzm ya da saf sendikalizm 
ile aktif devrimci sendikalizme bağlı Federaclön Anar- 
qulsta Ibârlca (FA!) arasında tartışmalar sürüyordu; FAİ 
açıkça destansı kişilikleri olan bir üçlünün önderiiğln- 
deydi; Buenaventura Durrutl, Francisca Ascaso ve Joan 
Garda Oliver. Bu radikal ve devrimci cephe, Ugetist 
sosyalistlerin devrimci pozisyonlara kaymalarıyla geniş
ledi; ancak Largo Caballero yandaşlan anarkosendika- 
llzmin totalltaryan ve devletçi bulduğu için karşı çıktığı 
Marksist-Leninlst Proletarya Dlktatöriüğü ilkesine sahip 
çıkıyorlardı. Ispanyol Komünist Partlsl’ne (PCE) gelin
ce, fazla bir variık gösteremiyordu; yalnızca Şubat 
1936’da Halk Cephesl’nde küçük de olsa aktif bir variık 
gösterdi.

Cumhuriyet reformist bir seçenek gibi doğdu. Bu ılım
lı reformist ruh, 1931’ in sonlannda kabul edilen Anaya- 
sa’nın girişinde açığa vuruluyordu: “ İspanya her sınıf
tan emekçinin Cumhuriyeti olarak örgütlenmiştir..”  “ Ti
ers Etat”  ya da Halk (avam) ile “ millet”  arasındaki 
—en büyük iki entelektüel lideri Sley6s ve Saint-Simon 
olan— eski 19. yüzyıl özdeşleştirmesine uyan bazı kri- 
terierin politik hulaıksal ifadesiydi bu. Bu Anayasa'yia, 
mülkiyetin burjuva fonksiyonu yasallaşıyordu. Başta Ma
nuel Azana olmak üzere cumhuriyetçi yönetimi üstlenen 
kişilerin reformist bir ruha sahip olduklannı hatırlamak
ta yarar var. Programlan temelde üç ana çizgiden olu
şan bir platformda birieşiyordu: Tanm Reformu, Ordu’
nun ollgarşik ideolojiden arıtılması ve eğitimle halk ah
lakının “ m illileştirilmesi” . Soylulann sahip olduğu top
raklann, yani Kastllya-Endülüs’tekl büyük latlfundla\a- 
nn dağıtımı, Tanm Reformu’nun ana noktasıydı. Bu bir 
anlamda tanm gelirlerinin etkili biçimde dağılması, öte 
yandan da işsizlere iş sağlamak demek olacaktı. Bu 
nedenle bu reform, çok ılımlı da olsa, “ toprak 
çalışanındır”  düsturu altında mülkiyet statüsünü değiş
tirmek, kiracı ve yancılann mülke sahip olmasına aracı
lık etmek imkânını taşıyordu. Aynı zamanda bunun uy
gulamaya geçirilmesiyle birilkte Azana taraftan refor
mistler, koşullanndan ötürü “ ulusun sınıriannda”  kal
mış olan parazit bir aristokrasinin ekonomik ve dolayı
sıyla politik gücünü ortadan kaldırmayı umuyoriardı. 
Kısaca, açıkça burjuva olan bir plan yürütüyor, toprakla
nn ne özyönetime dayalı kolektivizasyonunu ne de dev
letleştirilmesini öngörüyoriardı.

Askeriyede yapılan reform, Ordu’yu yeni duruma uy
durmakla sınırii kalacaktı. Pasif ve ılımlı bir havayla, 
ollgarşik güçlere bağımlı kast ruhlannı ortadan kaldır
maya ve geçen yüzyıldan devralınan müdahaleci eğilim
lerin silinmesini sağlamaya girişildi. Unamuno’nun söz
leriyle perspektif, “ Ordu’yu sivllleştirmek” tl; bu bir kül
türel ve teknik eğitim süreciydi. Sonuçta mesele hiçbir 
zaman ordunun dağıtılması ya da halk milislerine dö
nüşmesine gelmedi.

Halk ahlakı ve eğitim reformu, Azanâ’nın kendi sözle
riyle, bir “ halk sağlığı sorunuydu.”  Sosyal hayatın çe
şitli alanian üzerinden, büyük tekelci Katolik Kilisesi’nin 
zararii etkisini silmek igerekiyordu. Dinsel kurumlann 
hegemonyacı yönetimin sonuçlan, özellikle kırsal alan
larda, coğrafi açıdan “ batı”  kültürü bölgesinde yer alaıı 
bir ülkeye yakışmayacak bir eğitim geriliğine yol açıyor^ 
du. Aynı zamanda boşanma yasasının kabulü ve devle
tin dinsel kesime yaptığı yardımlann azaltılması, toplu
mu aricaik ve ezici ahlaki ve ekonomik bağlardan kurta
racaktı. Kısacası, Katolik Kilisesi, —reformist perspekti
fe göre— doğal alanına dönmek zorundaydı: Yani iba
dethaneye. Ve kendisine inananlara dinsel hizmet ver- 
meye yoğunlaşmalıydı. Bu üçlü planla harekete geçen 
Cumhuriyetçi hükümet, Katalonya ve Bask kökenlllerie
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Iç Savaşı

İspanyol ordusunun Fas kabilelerine karşı verdiği savaşta ‘utanç verici’ bir yenilgiye uğraması uzun zamandır 
yıpranan demokrasiyle ilgisi olmayan parlamentoculuk oyununu bitiren son darbe oldu. Orijinal bir subay olan 
Primo de Rivera’nm diktatörlüğü böyle başladı. Aşk skandal lan, kendi koyduğu yasatan bile derhal ihlal etmesi, 
işçileri bir parça kollayan paternalist yaklaşımıyla kendine özgü diktatör olan Rivera, rejimini 1930’a dek 
sürdürmeyi becerdi. Tam da böyle nitelikleri sonucu giderek ordu üstündeki etkisini de yitirince 1923'te 
kendisine hoşgeldin diyen Kral’ın küçük bir ayak oyunuyla iktidardan düşüverdi. Fotoğrafta Rivera, cuntacı 
generaller ve Kral mutlu günlerinde görülüyor.

uzlaşmaya gitti.

ilk andan İtibaren İspanyol sağı, Ispanyol toplum yapı
sındaki üyelerinirr ayrıcalıklı statülerinde en küçük bir 
değişikliğe yol açacak reformcu projelerle savaşmayı 
seçmiş, bu amaçla sürekli İstikrarsızlık yaratmaya yö
nelmişti: işletmeler kapatılmış, lokavta gidilmiş, kendi 
çıkarları doğrultusunda provokasyonlar yapılmış, kendi 
yayın organları aracılığıyla (örn. "ABC” , “ El Debate” , 
“ Olarlo de Valencia” , “ La Veü de Catalunya”  vb.) kış
kırtıcı bir dille propaganda yapılmış ve parlamento poli
tikası alanında mümkün olduğunca engel yaratılmıştı. 
Ispanyol sağının politika ve ldeolo]lsi, pek âz durumda, 
bu kadar açık ortaya vurulmuştur. Sınai, ve mali anlaş
malar dünyasına girerek ekonomik açıdan burjuvalaş
mış merkezt aristokrat oligarşi İle “ periferik burjuvazi”  
diye adlandırılan kesim, yani arlsto|(rat bir burjuvaziden

başka bir şey olmayan Katalanlar, reformist cumhuriyet
çiliğe karşı savaşta birleşmişlerdi. Daha önce yazılarıyla 
çeşitli tarihsel akımları etkilemiş olan muhafazakâr ga
zeteci Josep Pla, tarım reformu aşamasını kastederek 
şöyle diyordu; “ Ispanya’da Cumhuriyet ve Devrim’in 
b ir ve aynı şey olduğuna İlişkin eski tezimiz belki hiçbir 
zaman şimdiki kadar büyük bir açıklıkla ortaya çıkma
mıştı.”

Reformist platform, seçim dönemlerinde sık sık “ Din, 
Düzen, İş ve M ülkiye t' ya da “ Din, Mülkiyet ve Düzen ” 
gibi temalarla sergilediği bazı kriterler adına çarpışıyor
du. Bu düsturlar 30’lu yıllarda Avrupa kıyılarını döven 
ve İspanyol muhafazakârlarda onca beklenti uyandıran 
faşizan dalgayla tam bir uyum İçindeydi. Eldeki tarihsel 
verilere göre, muhafazakârların cumhuriyetçi Idsvesl al
tındaki en ılımlı kesiminin dahi, Avrupa’yı, Ispanya’yı

içine alarak, faşizme götürecek olan bir dizi politik deği
şimi öngördüğü açıktı. Öte yandan anarkosendikalizme 
dayanan İspanyol işçi hareketi açıkça devrimciydi. Sos
yalizmin çeşitli sektörleri de hızla devrimci konumlar 
aldılar, ancak ağırlıklan anarkosendikalizme oranla kü
çüktü. Bu İşçi hareketi onyıliardır sermayeye karşı açık 
savaşta uzmanlaşmıştı ve deneyim sayesinde hakim 
sınıflarının, anglosakson tipte bir pragmatizmden ziya
de totalitariyanlzme çok yakın olan niteliğini tümüyle 
kavramıştı. Masa başı politik tartışmalardan ziyade, şid
detli bir yüzleşmeyle geçen sınıf savaşında ve kitle ha
reketleriyle bilenmişti. Başka türlü de olamazdı. Anarko- 
sendllasit işçi hareketi, sürekli toplumsal mücadele için
deki bir kapitalizmin mantıksal sonucuydu.

II. Cumhuriyet sırasında anarkosendikaiizm devrimci 
nitelikte çeşitli hareketler başlattı (1932,1933), bu hare
ketlere Asturlas’ta 1934 Ekim Devrimi'nin temel toplum
sal desteğini oluşturacak otan I/G r ’nin sosyalistleri de 
katıldı. Reformizme karşı devrimcilerin bu bastıran tav
rı, haklılığını reformizmin Pariamentonun içinde ya da 
dışındaki küçük muhafazakâr gruplann muhalefetini güç
lü bir biçimde karşılayamamasında buluyordu. Refor
mizmin yetersizliği kendini çok farklı biçimlerde ortaya 
koyuyordu: En önemli kanunlann onaylanıp İşleme ge
çirilmesindeki, özellikle Tarım Reformunda apaçık orta
ya çıkan yavaşlık. Orduya ilişkin politikanın, muhalif 
askerlere ödenen emekli aylığının kolaylaştırılmasına 
yansıyan belirsizliği (böylece bu askerlere entrika için 
yeterii zaman bırakılmış oluyordu, çünkü emeklilik onla
rın askeri kurumlaria bağını kesmiyordu); Ağustos 
1932'de Sanjurjo ayaklanmasının küçük bir cezayla ge
çiştirilmesi; Azana hükümetinin güvenlik Güçlerl’nin 
—Arnedo ve Cases Viejas örneklerinde iyice açığa 
çıkan— sürekli provokasyonlarına karşı aldığı yanlış ta- 
vıriar; hükümetin istikrarsızlık yaratan olayları, bunlara 
sebebiyet veren kesimleri dağıtmak İçin fırsat bileceği
ne, makul çözümler bulmaya çalışması, reformizmin 
zayıflığının giderek artması, İşçi radikalizminin yüksel
mesine dolaylı bir gerekçe oluşturdu. En şiddetli bece
riksizlik ifadesi de, ülkenin büyük bölümündeki yerel 
hükümetlerin, 18 Temmuz 1936’da halk kitlelerinin dar
beyi karşılamak için istediği silahları vermeyi reddetme
si karşısında iktidarın tepkisiz kalmasıydı.

Şubat 1936'daki seçimlerde sağ, cumhuriyetçi politi
ka oyununa katılabilmesine yetecek esneklikte, sağlam 
bir platformda biraraya gelme güçlüğü çekti. Katalon- 
ya'da Düzen Cephesi olarak örgütlendiler, burada “ ılımlı”  
muhafazakâriar, açıkça aşırı gelenekçiler ve faşistlerie 
(fascitizantes) birieştiler. Reformistler, oy sandıklarında 
geleneksel ihtiyat tavırlarını terketmiş olan anarkosen- 
dikaiizmin seçim desteğine dayanan Halk Cephesi seçe
neğini kabul ettiler. Ancak bu Halk Cephesi de, bir 
kez daha, yanıltıcıydı ve sadece adı vardı. Sandıklardan 
çıkan karara göre hükümeti kurma saati gelince. Halk 
Cephesi kesinkes küçük burjuva kurumsal eğilimli poli
tikalarla birleşmiş bir hükümet ekibi sürdürdü, dayana
ğını Sol Cumhuriyetçiler vb.den alıyordu. Sosyalistler 
ve komünistler kendi istekleriyle kenarda kalmışlardı, 
bu yönetime “ dışardan”  yardım etme konusunda uzlaş- 
mışlardı. Bu garip Halk Cephesinin amacı, bir kez daha 
reformist zayıflığa dayalı bir seçenekti, sağı tahrik etme
meye karariıydı ve ancak tam tersi bir etki yarattı; birkaç 
ay içinde aşırı muhafazakâr parlamenter Jos i Caivo 
Sotelo’nun öldürülmesiyle ortaya çıkacak olan darbeyi 
alttan alta cesaretlendirmiş oldu.

18 Temmuz 1936'daki askeri darbeyle son başladı. 
Ülkenin tarihinde yeni ve şanssız bir dönemin başlangı
cını belirleyen bir parantezin kapanmasına kadar, halk 
direnişi üç yıl boyunca geriledi. Bu yeni dönemde ülke
nin egemen sınıfları —aristokrasi, büyük burjuvazi— 
totalitariyanizmin ifadesi olan Milir Hareket’le politik ola
rak özdeşleşmekte hiçbir güçlük çekmeyeceklerdi.

BERN AT MUNIESA



1907’de bütün Katalonya’ya örgütünü yaydıktan sonra Eylül 1908’de 130 grubu temsil eden 
200 temsilci biraraya gelerek örgütü Katalonya Federasyonu'na dönüştürdüler. 1910’da Semana  
Tragica’mn  (Kanlı Hafta) ardından Sevilla’da toplanan liberter ve anarşist grup ve federasyonlar 
tarafından sonraki yıllarda Ispanya’nın en büyük işçi örgütlerinden biri haline gelen 
Confedaracion Nacional del Trabajo  (Ulusal Emek Konfederasyonu) ya da kısa adıyla CNT 
kuruldu.

1907’de muhafazakar Antonio Mauro hükümetini iktidara getiren seçimler, Cortes’e  66  
cumhuriyetçi milletvekili sokarken Solidaridad C atalana  (Katalonya Dayanışması) da benzer bir 
başan gösteriyordu ama PSOE gene yalnızca 22 bin oyla yetinmek zorunda kalmıştı. Maura 
dönemi PSOE için büyük güçlüklerle doluydu. Barcelona’daki sanayi merkezleri anarşist ve 
anarkosendikalist eğilimlerin etkisi altındaydı. Öteki sanayi merkezlerinde ise milliyetçilik ve 
demagoji işçilerin zihinlerini çeliyordu. Madrid’de sanayi işçilerinden çok daha fazla inşaat ve 
ulaşnrma işçisi vardı ve bunlar da anarkosendikalizme eğilimliydiler. Tanm sorunları 
konusunda PSOE, bütünüyle yetersizdi ve ne tanm işçileri ne de köylülerle herhangi bir bağa 
sahip olmadığı gibi bu konuda bir program perspektifinden de yoksundu. Öte yandan 
parlamentoculuk dalgası, PSOE militanlannın aklını çeliyor, anarkosendikalizmin zaten her 
zaman hileli olan bu seçimlerden çekilme propagandası ise, işçileri seçim çalışmalarından 
uzak tutuyordu. Marksist klasik metinlerin İspanya’da pek az bihniyor olması da mücadelenin 
çeşitli düzeylerini sağlıklı bir tarzda ayırdetmek ve ilişkilendirmek için gerekli bilgiden 
yoksunluk anlamına geliyordu.

Semana Tragica

1909’da İspanya’nm Fas’a savaş açması, işçi hareketi ile devleti karşı karşıya getirdi. Iglesias, 
spanyol halkının düşmanının Fas halkı değil, İspanya hükümeti olduğunu ilan ederek savaşa 

açıkça karşı çıkarken Sosyalistler, anarşistler ve cumhuriyetçiler 27 Temmuzda İspanyol 
Dirliklerinin uğradığı yenilginin de kızıştırdığı bir ortamda genel grev çağnsında bulundular. 
“S0£ yasal mücadelelerden yasal olmayan mücadelelere geçişte yalpaladığı ve tereddüde 
düştüğü için grev tarihinin 2 Ağustos’a alınmasını önerdi ama daha 26 Temmuzda 
Katalonya’da grev başlamıştı bile. Sabadell, Mataro ve Manresas’da kenti ellerine geçiren 
ievrimci işçiler cumhuriyet ilan ettiler. Barcelona’yı da üç gün ellerinde tuttular ama, 
ktidarlan ile ne yapmalan gerektiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Grevler Levant ve 
f\ragon’a da yayıldı.

Ispanya'da siyasal çalkantı dönemlerinde karşılaşılan 
kiliselerin yakılması geleneği cumhuriyetin ilanından 
sonra da devam etti. Cumhuriyetin ilanını izleyen 
günlerde hazırlıksız yakalanan Geçici Hükümet ciddi 
direnişlerle karşılaştı. Katolik kilisesi de bu direnişe 
Kardinal Segura'nın kaleminden çıkan bir bildiriyle 
katıldı. 10 Mayıs 1931'den itibaren Madrid 
monarşistlerin şiddetli gösterilerine sahne oldu. 11 
Mayıs'da Madrid grevlerden felç olmuştu. 
Cumhuriyetçilerin karşı gösterileri sürerken cizvitlerin 
kiliseleri ateşe verildi (üstte). Geçici Hükümet 
seçimleri 14 Temmuza erteledi. Monarşistlerin boykot 
ettiği seçimlere katılma oranı yüzde 65 oldu. PSOE 
mutlak bir zafer kazandı. Aralık'ta meclisten geçen 
Anayasa “ Ispanya’nın adalet ve özgürlük rejimi 
altında örgütlenmiş her türlü emekçinin demokratik 
cumhuriyeti olduğunu" belirliyordu.



İç Savaşı

Düzen, güçlerini çok kısa bir sürede toparlayarak karşı saldınya geçti. Barcelona ve çevresinde 
grevciler top ateşine tutuldu. Kentin her yerinde yangınlar başgösterdi. Kiliseler ateşe 
verilmeye başlandı. 31 Temmuzda sivil muhafızlar Katalonya’daki ayaklanmayı kanla bastırdılar.
13 Agustos’ta işçilerin yanında, katliamlara karşı koyan jandarma komutanı Eugenio del Hoyo 
kurşuna dizildi. Anarşist teorisyen Fransisco Ferrer göstermelik bir yargılamadan sonra 13 
Ekım’de kurşuna dizildi. Ispanya’nın toplumsal mücadeleler tarihine Sem ana Tragica (Kanlı 
Hafta) . ,rak geçen bu ayaklanmadan sonra işçi hareketi 1917’ye kadar benzeri bir 
başkaldırıya girişmedi.

PSOE, Sem ana Tragica’nın  ardından Alianza Republicana (Cumhuriyetçi İttifak) ile bir ittifak 
çizgisi tutturdu ve bunun sonucunda Cortes't bir milletvekili sokmayı başardı ama, bu çizgi 
parti içinde de çatlaklara yol açtı. Parti önderlerinden Prieoto bu uzlaşmadan yana tavır 
takınırken, yeni önderlerden Largo Caballero karşı çıkıyor, Iglesias ise orta yolcu bir tutumu 
benimsiyordu. PSOE geçen zaman içinde üyelerinin sayısını 15 binden yukan çıkartamamış 
ama UGT hızla gehşmiş, 1910’da 42  bin olan üye sayısı 1912’de 129 bine ulaşmıştı. I9 I 5 ’te 
toplanarak savaşa karşı tavır sorunun görüşen PSOE durum tahlili konusunda bölündü ve 
Pablo Iglesias’ın savaşı emperyalist olarak lanetleyen karar tasarısı ancak 2850’ye karşı 3916  
oyla kabul edilebildi.

Ağustos 1917

1930 başında Primo de Rivera diktarörlüğü yıkıldıktan 
sonra, ülke çapında grevler yaygınlaştı. CNT legale 

çıktı. Komünist Partisi Mart 1930’da Bilbao’da gizli bir 
ulusal konferans düzenledi. Konferans sonunda 

yayınlanan bildiride monarşinin yıkılması 
zorunluluğundan söz ediliyordu. UGT ve PSOE, 

yönetimleri uzun sûre belirli bir politika saptamadıkları 
için yaygınlaşan grevlerin dışında kaldı. 17-18 

Nisan’da toplanan CNT yönetici kadroları cumhuriyete 
giden yolda işbirliği yapılacak diğer örgütleri 

saptamayı denediyse de, özellikle anarşistlerin 
itirazıyla işbirliği reddedildi. UGT yöneticileri ise 15 
Eylül’de toplandığında, siyasal grevler bütün ülkeye 
yayılmıştı. Cumhuriyetin ilanını hedefleyen hareketi 

yönetmek amacıyla Largo Caballero, Besterio, Saborit 
ve Carillo’dan oluşan bir komisyon kuruldu. Öğrenciler 

de grev hareketine katıldı. 17 Kasım’da Madrid'le 
genel grev Han edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi 

sonucu çıkan çatışmalarda 4 işçi öldü. Ancak grev 
dalgası yayılmaya devam etti. Hatta San Sebastian, 

Gijon ve Santander’de silahlı çatışmalar oldu. 12 
Nisan 1931’de yapılan seçimlerde cumhuriyetçi ve 

sosyalist adaylar seçimleri farklı kazandılar. 14 
Nisan'da Caballero "Cumhuriyet’in ilanı bir kaç saat 

içinde gerçekleştirilmelidir" dedikten sonra, Madrid 
Belediyesi’ne giden sosyalist ve cumhuriyetçiler geçici 

hükümeti kurdular. XIII. Alfonso tahttan çekildi. 
Cumhuriyetin ilanı Madrid sokaklarında coşku ile 

kutlandı (yanda). Madrid halkı XIII. Alfonso’nun 
büstünü yıkarak cumhuriyetin sevincini paylaştılar

(üstte).

Savaş sırasında Ispanya’nın iktisadi durumu sürekli olarak güçlendi, sanayi canlandı işçilerin 
gelirleri bile hem nisbi hem mutlak olarak artış gösterdi. Savaşın sonuna doğru dış borçlar 
neredeyse tümüyle ödenmiş ve İspanya Merkez Bankası’ndaki altın rezervi 23 milyondan 89 
milyon Sterline yükselmişti.

1917 baharında orduda subaylar arasında kurulmaya başlanan Juntas de Defensa (Subay 
Sendikalan) büyük bir siyasal bunalıma yol açtı. Ordudaki, rüşvet ve yolsuzluklara son 
verilmesini ve ordunun yeniden düzenlenmesini ve artan refah ve zenginliğin yeniden ve 
adilane pay edilmesini amaçlayan bu Juntalar'ın  kimi önderleri, Renovacion hareketi yandaşı 
Cumhuriyetçiler olarak biliniyorlardı. Bütün 1917 yazı boyunca İspanyayı kasıp kavuran bu 
Renovacion  (Yenilenme) hareketinin başını Katalonya’da Lligah sanayicilerin önderi Cambo, 
Bilbao ve Oviedo’lu sanayicilerin önderi Melquiades Alvarez ile birlikte PSOE çekiyor ve orta 
sınıflarla yaşlan kırktan yukan tüm okumuş yazmış İspanyollar tarafından destekleniyorlardı. 
Temmuz’da Cortes’in her iki meclisi de toplanarak hareketi desteklemeye karar vererek 
özgürce seçilecek bir Kurucu Cortes oluşuncaya kadar kendilerini bir Meclis olarak ilan 
ettiler. Güçlenen Kuzeyli burjuvalar, Kastilya ve Endülüs’ün toprak sahipleriyle iktidardaki asıl 
payın kimde olacağına dair bir açık boy ölçüşmeye girişmişlerdi. Sonucu ordunun tayin 
edeceği bekleniyor, bu yüzden her iki kamp en küçük rütbeli astsubaya vanncaya kadar 
orduyu kendi yanına çekmaya uğraşıyordu. Bu kritik anda 1916’dan beri sözü ortalıkta 
dolaşan genel grev birden gündeme geldi. Flükümet, Renovacion hareketi çizmeyi aşmadan 
ülkeyi bir genel bunalıma sürüklemek amacıyla demiryolu işçileri grevi tam sonuçlanma 
aşamasına gelmişken üzerinde anlaşmaya vanimış şartlan kabul etmediğini açıkladı UGT ve 
PSOE, Iglesias’ın muhalefetine karşın, ülke çapında bir genel grev örgüdemek üzere harekete 
geçtiler. Talepleri ekonomik olmaktan çıkmış geçici hükümetin kurulması, Cortes için dürüst 
bir seçime gidilmesi ve yeni bir anayasa düzenlenmesi gibi dolaysız politik bir yönelim 
kazanmıştı.



13 Ağustos’ta grev başladı. CNT de grevi destekliyordu. Bütün ülkede bir tek tren çalışmıyor, 
Madrid’de tramvaylar hareket etmiyor ve fınnlar ekmek çıkarmıyordu. Biscay ve Asturias 
bölgesinde greve başlayan 100 bin işçi, grevi bir ayaklanmaya dönüştürmeleri gerekip 
gerekmedi|i konusunda kararsız kaldılar. Doğası gereği işçi hareketinden ürken büyük 
buıjuvalar ordunun duruma el koyması üzerine derhal kraldan yana geçtiler, burjuvaziyi ve 
basını yanma çeken hükümet de işçiler üzerine karşı saldınyı başlattı. Madrid ve Barcelona’da 
ordu ve sivil muhafızlar kentin bütün stratejik noktalarına son adamlarına kadar yığınak 
yaparak gerçek bir savaş düzenine girdiler. 16 ve 17 Ağustos’ta Barcelona’da sivil muhafız ve 
topçu saldınsı başladı. Barikatlar topa tutuluyor grev gözcüleri kurşuna diziliyordu. 14 
Ağustos’ta yalnızca Sadabell’de hükümet kuvvetleri tarafından öldürülen grevci sayısı 30’u 
bulmuştu. 16 Ağustos’ta grev komitesi tutuklandı. Grevciler başsız kaldılar. Tanm işçileri zaten 
mücadelenin içine çekilebilmiş değildi, cumhuriyetçiler ve reformcular mücadeleden çekilince 
grev kesin bir yenilgiyle sonuçlandı. Gerçekte, işçi hareketi bir devrimin güçleri ve imkanlan 
konusunda herhangi bir fikre sahip olmaksızın bir buıjuva devrimi yapmaya girişmiş, ama 
köylülere ve tanm işçilerine dayanacak yerde büyük buıjuvaziye dayanmaya kalkışınca hatasını 
çok ağır kayıplar vererek ödemişti.

Yenilgiden sonra PSOE ve UGT önderleri Largo Caballero, Besteiro, Angiano ve Saborit otuzar 
yıl hapse mahkum edildiler. Ancak 1918 seçimlerinde hapisteki bütün bu işçi önderleri 
milletvekili seçilince serbest bırakıldılar.

İspanya Komünist Partisi'nin Doğuşu

1919’a gelindiğinde PSOFnin 14.588 üyesi ve 233 şubesi bulunuyordu. Cortes’de 6 
milletvekili, 58 belediyede 144 meclis üyesi bulunan parti, günlük El Socialista gazetesinin 
yanısıra 13 haftalık dergi yayınlıyordu ve son Cortes seçimlerinde de 138.963 oy almıştı.

Parti 1919’daki kongresinde yeni bir asgari program belirledi. Buna göre hedefler, monarşiye 
son verilmesi, Senato’nun ortadan kaldıniması, devlet ve kilisenin ayniması, insan haklanna 
riayet edilmesi, ölüm cezasına son verilmesi, madenlerin, s^lann ve ulaştırma araçlannm  
milileştirilmesi ve 44 saatlik iş haftası ile dolaylı vergilerin iptaliydi. Yeni seçilen yönetim 
kurulunda Pablo Iglesias yeniden başkanlığa getirilirken, yönetim kurulu üyeliğine seçilen 
Largo Caballero aynı günlerde kongresini toplayan UGPnin de genel sekreterliğine getirilerek 
İspanya sosyalist hareketinde gelecekte oynayacağı roller için kurumsal mevziler kazanmış 
oldu.

PSOFnin Genç Sosyalistler Federasyçn’u, III. Enternasyonal’e  üye olmayı kararlaştırdığı 1920’deki 
ulusal kurultayında Kom intem  üyeliği şartını yerine getirmek için kendisini Komünist Partisi 
olarak ilan etti. PSOE de 19 Temmuz’da topladığı kongrede 1.615 çekimser ve 5.016 aleyhte 
oya karşı 8.269 oyla II. Entem asyonal’d en  aynlarak III. EntemasyonaVe katılmayı kararlaştırdı. 
Pablo Iglesias’ın başını çektiği azınlık ise, ünlü 21 maddelik üyelik koşullanndan ötürü 
Komintem’e  katılmaya muhalefetini sürdürdü. Durumu kesinleştirmek için Moskova’ya 
gönderilen iki parti temsilcisinden Fernando de los Rios 21 koşulun kabul edilemez olduğu, 
Anguiano ise kabul edilmesi gerektiği yargısıyla geri döndüler. Iglesias’ın da muhalefetini 
sürdürmesi üzerine aynı yıl toplanan üçüncü olağanüstü kurultayda III. EntemasyonaVe 
balmması 6.025’e karşı 8 .880 oyla reddedildi. Birkaç yıl sonra da Largo Caballero’nun 
eşvikiyle Viyana’da kurulan İki Buçukuncu Enternasyonale girildi.

Muhalefette kalanlar ise Garcia Quejido, Anguiano ve Fransisco Mora’nın önderliğinde İspanya 
Komünist Partisi’ni kurdular. İspanya Komünist Partisi’nin kuruluşu sırasında aralannda Andres 
Nin ve Joaquin Maurin’in bulunduğu bir bölüm anarkosendikalist de partiye katıldı.

Askerî Diktatörlükten Cumhuriyete

1918-1921 arasında dünya işçi hareketi Rus Devrimi’nin etkisi ile önce bir atılım yaptı, 
ardından ise gerek Rusya’da yaşananlar gerekse Avrupa’daki yenilgiler nedeniyle sarsıntılar ve 
bölünmeler yaşadı. İspanya’da siyasal alandaki bölünmelerin ve yeni partilerin kurulmasının 
dışında sendikal harekette de ciddi sorunlar yaşanıyordu. Largo Caballero’nun etkisi altındaki 
bir sendikal aygıtın Komünist Enternasyonale üye olunması önerisi UGT tarafindan 110 bin 
900 oya karşı 17 bin 919 oyla reddediliyordu. 1920 sonunda U GTnin  yaklaşık 200 bin 
üyesi vardı. Aynı dönemde C N Tnin ise  bir milyona yakın üyesi vardı.

1919-1922 arasında gelecekte önemli bir rol oynayacak olan sendikalist ve Bolşevik etkilerin 
aynı kanala aknklan bir eğilim daha vardı. İki genç Katalonyah öğretmen, Joaquin Maurin ve 
Ajıdres Nin, Rus Devrimi’nden olduğu kadar C N Tnin  bölgesel gücünden de etldlenmişlerdi. 
Komünist fikirlerden etkilenen ve CN Tyi içinden daha doğru bir yönde etkilemeyi planlayan 
Du iki önder, CNTyi 1921’de Moskova’daki Birinci Sendikalar Enternasyonali Kongresi'nde temsil 
etmek üzere seçildiler. Ancak, Kronstadt denizcilerinin ayaklanmalannm bastınimasından sonra 
iki yönlü bir saldın ile karşı karşıya kalmaktan kurtulamadılar. İspanya’da Saragosa 
Konfederatif Kongresi’nde yargılanmalan talep edihrken, Moskova’da da saf sendikalizmi temsil 
îtmeleri ve tutuklu bulunan anarşistleri savunmalan yüzünden güçlüklerle karşı karşıya kaldılar.

O A O

LARGO CABALLERO, FRANCİSCO 
(1869-1946)

“ İspanya'nın Lenini”  lakabıyla tanınan aceleci, usta 
bir demagog, özellikle o dönem İspanyol gençleri tara
fından çok sevilen Largo Caballero, 1869’da Madrid’de 
doğdu. 1894'te, 25 yaşında PSOE'ye katılmadan önce, 
sıvacılık yapıyordu. Kısa bir süre sonra, UGT’de de 
çalışmaya başladı ve hemen ardından, Sendika'nm baş
kanı Pablo Igleslas’ın vekilliğine yükseldi. Kendisinin 
pratiğe dayalı sendikal örgütlenmeyi savunmasına rağ
men igleslas’ın merkezi sosyalist otorlte’ye olan bağlılı
ğını onaylıyordu. 190S’te Madrid Belediye Meclisi üyeli
ğine seçildi. Ağustos 1917’de düzenlenen siyasi genel 
grevi örgütleyenler arasında olduğu için, tutuklanarak 
ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Fakat, 1918'de 
Cortes'e seçildiği İçin serbest bırakıldı. 1923-30 arasın
da, diktatör Primo de Rivera’nın hükümetine, sosyalist 
birliği güçlendireceğine inandığı İçin, devlet danışman
lığı görevini üstlenerek destek oldu. Yine bu dönemde, 
1925’te Iglesias’in ölümü üzerine UGT başkanlığını dev
raldı. Primo diktatörlüğünün son günlerinde muhalef 
yapmaya başladı ve cumhuriyetçi bir darbe girişimine 
hazırlanan bir komite içinde yeraldığı gerekçesiyle tek
rar tutuklandı. Ekim 1931’dekril. Ispanya Cumhuriyeti’- 
nden sonra. Nisan 1931’de kurulan Azana y Diaz baş
kanlığındaki sosyalistlerin ve sol kanat cumhuriyetçile
rinin oluşturduğu koalisyon hükümetinde çalışma ba
kanlığına getirildi. Bir yıl sonra 1932'de PSOE'ya baş
kan seçildi ve reformist ve sağ kanata karşı, sol kanat 
önderi oldu. 1933'deki genel seçimlere kadar sürdürdü
ğü çalışma bakanlığı sırasında, işçi ve yoksul köylülerin 
haklarını genişletecek yasalar getirdiyse de işsizlik so
rununu çözemedi.

Yürürlüğe konan yasaların çoğunun kaldırılmasından 
sonra, bu kez de <l934’de UGT ve CNT birleşerek bir 
genel grev örgütlemeye çalıştı. Largo Caballero yine 
tutuklandı, bu kez de 1936'de Halk Cephesl'n\n (HC) 
iktidara gelişine değin hapiste kaldı. Şubat 1936’da ku
rulan Azana y Diaz başkanlığındaki ilk HC hükümetini 
PSOE desteklerken, Caballero önderliğindeki sol kanat, 
faşist tırmanışa karşı hiçbir tedbir almayan hükümete 
muhalefet etti, iç savaşın başlamasından sonra Tem
muz'da kurulan Jose Giral başkanlığındaki hükümetin 
Eylül'de istifa etmesinden sonra Largo, başbakan ve 
savaş bakanı oldu. Birçok reform gerçekleştiren Largo 
Caballero, hükümet İçindeki komünistlerle olan görüş 
ayrılıkları nedeniyle ve 3-10 Mayıs 1937'de Barcelona’
da düzenlenen aşırı sol ayaklanmanın komünistler tara
fından, hükümet içinde bir kriz yaratması amacıyla pro
voke edilmesinden sonra istifaya zorlandı ve 15 Mayıs'- 
ta istifa etti. Ardından UGT ve PSOE başkanlıklarından 
da ayrılarak, 1939'da Fransa'ya göç etti. 1943-1945 ara
sında Naziler tarahndan Dachau toplama kampına kapa
tıldı. Bir yıl sonra da 77 yaşında, Paris'te öldü.



Ispanya’da Cumhuriyetçiler ve Sol için faşizmle 
eşdeğer olan CEDA’n/n hükümette yer almasına karşı 

5 Ekim 1934’te ülkenin bütün büyük kentlerinde 
grevler patlak verdi. Bunların ardından Katalonya’da 
bir federal cumhuriyet ilan edildi ve Oviedo maden 

bölgesinde işçiler hükümete orduya ve kapitalist 
düzene karşı bir ayaklanma başlattılar. Grevlerin 

bastırılmasına ve Katalonya’daki cumhuriyete kısa 
zamanda son verilmesine karşın Asturias’daki 

ayaklanma, coğrafi koşulların da elverişliliği dolayısıyla 
yayıldı ve bir devrimci komünün kurulmasına kadar 

vardı. UGT, CNT ve Komünist Partisi ile Troçkistlerin 
işbirliği ile yürüyen ayaklanma hükümetin savaş hali 
ve sansür ilan etmesi dolayısıyla kamuoyundan gizli 

bir biçimde ve inanılmaz bir vahşetle bastırıldı. 
Binden fazla işçi vurularak ve işkence ile öldürüldü.

Ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Franco, 
Ispanya sağının dikkatlerini bu ayaklanmada güvenilir 
bir devrim düşmanı olarak üzerinde topladı. Resimde 

ayaklanmadan sonra teslim alınan Asturiaslı 
madenciler kurşuna dizilmeye götürülürlerken.

Sendikalardaki bu mücadeleye denk düşen bir gelişmeyi de Madrid’teki komünisderin 1922’de 
kanlı bir çatışmadan sonra UG rden atılmaları oluşturdu. İşçi partileri ve sendikalann kendi iç 
çekişmeleri ve çatışmalan ile meşgul olmalan Barselona’daki şiddet eylemleri karşısında çaresiz 
kalmalannm yanısıra 13 Eylül 1923’de General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja’nın 
gerçekleştirdiği darbe karşısında da etkisiz kalmalan sonucunu doğurdu. Kral XIII. Alfonso’nun 
da onayı ile bir askeri yönetim kuran General, ilk olarak Cortes’leri dağıttı ve 1876  
Anayasası’nm güvencelerini ortadan kaldırdı. En yüksek noktasına 1926’da ulaşan diktatörlük, 
1928’de ordu içinde bile popülaritesini yitirmişti.

Askeri darbe kamuoyu tarafindan ülkeyi sürmekte olan kanşıklıktan kurtaracak bir çözüm 
olarak değerlendirilerek destek gördü. Bu kanşıklığı yaratan, parlamenter hükümerierin 
durmaksızın değişmesi ve ciddi toplumsal huzursuzluklann varlığı idi. Çürümüş olan eski 
rejimin temizlenmesi talebi bu darbeyi destekleme nedenlerinden biriydi. Aynca geçici olduğu 
düşünülen askeri dönem sonunda Cortes’in tekrar işleyeceği öngörülüyor ve Primo da sık sık 
bunu dile getiriyordu. Bu durum aynca Ispanya’nın Faslı Berberi kabileleri karşısında uğradığı 
çok önemli bir yenilgiyle de ilgiliydi ve bu sonuç halk arasında milliyetçilik dalgalannm 
yükselmesine yol açıyordu. Bilbao’daki yerel ve kısa grev, CNTnin sonuçsuz çağnsı ve 
Buenacasa’nın Largo Caballero’ya yaptığı daha da sonuçsuz bir ziyaret, görünüşte banşcı olarak 
cereyan eden darbeye karşı olan tüm işçi direnişini oluşturuyordu. Bu darbenin ardından 
devletin en önemh pozisyonlanndan olan İçişleri Bakanlığı’na ve güvenhk güçleri yönetiminin 
başına Barselona terörünün örgüdeyicilerinden olan Martinez Anido ve Arlegui getiriliyordu.

Bu bölünmüşlüğü kullanmaya başlayan ve eski UGT çalışanlanndan Asturyalı Llaneza ile 
ilişkiler kuran Primo de Rivera U GTye devlet konseyinde temsil edilme önerisinde bulundu. 
İşçi örgüdenmelerinden destek arayan diktatör böylelikle sosyahstlere İspanya’nın o güne 
kadarki tarihinde görülmemiş bir teklifte bulunuyordu. Bu teklif Sosyalist Parti’nin yeni 
yönetici kuşağı içinde ağır bir çelişkiye yol açtı. Otoriter eğilimlere pek yabancı olmayan 
UGT sekreteri Francisco Largo Caballero, burjuva cumhuriyetçi çevrelere daha yakın olan ve 
diktatörlüğe karşı şiddetli bir mücadele verilmesini savunan liberal eğilmli Indalecio Prieto’yu 
alt ederek, böylesi bir ilişkinin psikolojik etkilerinden çekinenlerin endişelerine rağmen bu 
temsilciliği kabul etti. Largo Caballero emek sürecine ilişkin anlaşmazlıklar oluşturulan karma 
hakem kurullannda çalışarak bir yandan somut iyileştirmelere ulaşmayı hedefliyor, öte yandan 
ise polis takibatı altındaki CNFnin alüm oymaya çalışıyordu. Pestana bile bu kanşık hakem 
kurullannda temsilciye sahip olunup olunmamasını sorguluyordu. Anarkosendikahsder askeri 
diktatörlüğün ilk aylannda birkaç toplana yapabilmelerine rağmen, bunlarda esas olarak saf 
anarşist eğilimler daha ılımlı olanlar karşısında haşan kazanıyorlardı. Katalonya bölgesinde vali



Severiano Martinez Anido’ya karşı önemli bir mücadele vermek durumunda kalan CNTnin 
faaliyeti 1924’ûn ortalanndan itibaren neredeyse sona ermişti. CNT. aralannda yetenekli 
sekreteri Salvador Segui’nin de bulunduğu yüzlerce militanını kaybetmişti.

Diktatörlük yıllarmda Komünist Partisi hücrelerinin başına da benzer bir akıbet geliyor, onlar 
da komploculukla suçlanarak tutuklanıyorlardı. Öte yandan polis koğuşturmasından ayn olarak 
iç mücadele ve sorunlar da bu parti için son derece yıpraticı sonuçlar doğurdu. Komintem’in 
gerçeğe uymayan direktifleri sürekli parti içi çelişkiler yaratü. Diktatörlüğün sonuna doğru 
Parti Jose Diaz ve Antonio Mije önderliğindeki bir grup Endülüs CNT militanını kazanmasına 
rağmen, Katalonya-Balear bölge birliğinden 3 bin aktif üyesini yitiriyordu. Jordi Arquer ve 
Jaume Miravitties’i izleyen, aynlanlar grubu yeni bir Bloque Obrero y Campesino’da (İşçi ve 
Köylü Bloku) daha evvel partiden aynimış olanlarla bir araya geldiler. Bunlar arasında 
Moskova’da Komintem’de bulunmuş olan Julian Gorkin ve Joaquin Maurin de vardı. Uzun bir 
dönem Kızıl Sendika Entemasyonali’nin sekreterliğini yapmış olan Andres Nin, daha önceleri 
komünist sol muhalefete katilmışti. Nin, Stalin’e karşı Troçki’nin pozisyonunu savunuyordu.
Nin 1931’de İspanya’ya geldi. Juan Andrede ile birlikte esas olarak Katalonya ile sınırlı olan 
Izquierda Comunista’yı (Komünist sol) kurdu.

Caballero’nun askeri diktatörlük altında yaklaşık 140 bin üyeli sendikal merkeze sahip 
olmasının bir güç gösterisi olarak ileride yararlı olacağı yolundaki umutlann ise doğru 
olmadığı 1930 ertesinde görülecekti. Bu tür bir işbirliğinin sonuçlan UGT açısından son 
derece ağır oldu. CNT ise aynı yıllarda eski gücüne kolay kolay yaklaşamadı.

Diktatörlüğün çeşitli alanlardaki uygulamalan da bazı yanılsamalann sürmesinin zeminini 
oluşturdu. Örneğin Sovyetler Birüği’nden petrol aliminin sürdürülmesi, toplumsal alanlardaki 
önlemler, sendikalist bir retorikle süslenmiş, gerçekleştirilmesinden çok, sözü edilen büyük 
planlar bunlann bazılan idi.

Diktatörlük döneminde doğrudan sendikal faaliyederden uzaklaşmış olan anarşistler farklı 
yönlerde çalışmalara girmişlerdi. Yerel gazete ve dergiler aracılığı ile ideolojik alandaki,
İspanya içi ve dışındaki suikastlerle komploculuk, gerilla eğitimleri ve örgütlenme alanlanndaki 
''laliyeder, farklı planlara sahip anarşist gruplann varlığını artırdı. 1926’da Fransa’da oluşmuş 
gruplardan biri silahh komitelerden, iktidann ele geçirilmesinden, devrimci bir düzenden, 
demokratik bir diktatörlükten sözediyordu. 19 Temmuz’un kahramanlanndan olan Durruti, 
Ascaso, Garcia Oliver gibi kahramanlann dahil olduğu bu grup bir Bolşevik modeli 
önermiyordu. Yeniden oluşmakta olan sendikal yapılar içinde eski sendikalistler ile genç 
anarşistler biraraya geliyorlardı.

1927’de Valensiya’da kurulmuş olan İberik Anarşist Federasyon’u (FAI) ise Bakunin’in eski Biriik 
öıgûdenmesini örnek alarak. bir komite tarafindan yönetilen, birbirine kenedenmiş küçük ve 
kapah çevrelerden oluşan bir yapı kurmuştu. Halkçı özellikleri olan, spor veya doğa ile ilgili 
toplantılar düzenleyen, ama buralarda gerektiğinde aoş talimleri ve patlayıcı madde 
imalatindan da kaçınmayan FAI, coğrafi veya mesleki temele dayanmayan bir örgütlenmeydi. 
FAI kısa zamanda CNTnin içine girerek bunun yönelimini belirlemeye ve anarkosendikalist 
sendika birliğinin düşünsel önderi olmaya başladı. FAİ faal bir eylem birliğiydi. Ancak bu 
öıgûdenme aynı zamanda tipik bir İspanyol ruh halini de yansitiyordu. FATnin kendisine mal 
ettiği devrimci yöntem, İtalyan anarşisti Errico Malatesta’dan kaynaklanıyordu. Bu yöntemin 
formülü şöyle idi: “Bir şehri veya bir köyü ele geçirin, devlet iktidannm yerel temsilcilerini 
zararsız hale getirin ve ahaliye kendini özgürce örgüdemesi doğrultusunda talepte bulunun.”
Bu farklı eğilimler 1928’den sonra Primo de Rivera’ya karşı yükselmekte olan muhalefetin 
içinde birlikte çalışmaya başladılar. Bu çalışma 1930 Aralığındaki, ayaklanma biçimini alan ve 
başarısızlığa uğrayan cumhuriyetçi komployu da. Nisan 1931’deki başanlı yerel seçimleri de 
içeriyordu.

İktisadi Durum

Birinci Dünya Savaşı, İspanya için yeni ticari alanlann açılması sonucunu doğurmuştu. Bu ise 
iktisadi bir yükselişin yolunu açmışti. İspanya kısa zamanda yiyecek maddeleri hatta sanayi 
ürünleri ihraç eden bir ülke durumuna gelmişti. Savaşm sona ermesi ile birlikte büyük sanayi 
^çleri ile rekabet edemez olan İspanya için bu süreç sona ermişti. Bunun sonucunda 
İspanya, 1929 dünya iktisadi bunahmmdan ciddi ölçülerde etkilendi. Büyük sanayi ülkeleri 
tarafindan oluşturulmuş olan gümrük duvarlan Ispanya’nın ihracatinı felce uğratti. Yerh sanayi 
ürünlerini tüketmede ciddi zorluklan olan iç pazar böylelikle bir çöküntü dönemine girdi. 
Gelişmeler kaçınılmaz olarak toplumsal çalkantilann oluşmasına da yol açti.

Toplumsal karşıdıklann uç noktalara doğru evrilmesi en küçük iktisadi başansızlıklann 
sonuçlannın bile zaten pek uyumlu işlemeyen ekonominin derin bunalımlara uğramasına yol 
açıyordu. 1931’de İspanya’daki 11 milyon çalışabilir insanın yaklaşık 8  milyonunu ancak 
geçinebilen yoksullar oluşturuyordu. Bunlann yaklaşık 1 milyonu küçük zanaatkarlar, 2-3  
milyonu tanm işçileri, 2-3 milyonu sanayi işçileri ve madenciler, 2 milyonu ise küçük köylü 
ve mülk sahipleriydi. Öteki uçta ise memurlar, ruhban, askerler, entelektüeller, büyük toprak 
sahipleri, zengin büyük burjuvalardan oluşan 1 milyon ayncahklı vardı. Zenginler ve yofaullar
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Franco ve Faslilar. Lerroux hükümeti, Asturias'taki 
ayaklanmayı bastırmak ve Oviedo’yu geri almak için 
düzenli ordu birliklerini göndermekten çekindi. Düzenli 
ordu erlerinin isyancılara ateş etmeyi reddedecekleri 
ya da onlara katılacaktan korkusuyla işçilerin üzerine 
FaslIlardan oluşan sömürge blrilkleri gönderildi. 
Birliklerin komutasında askeri kariyerini Fas’ta edinmiş 
olan ve Asturias'ı yakından tanıyan General Fransisco 
Franco bulunuyordu (solda). Franco'nun cumhuriyete 
karşı faşist ayaklanmasının da çekirdeğini oluşturacak 
olan Fas Lejyonu askerleri (üstte), düzensiz birliklere 
karşı, elverişsiz arazide savaşmaya alışık ve 
acımasızlıklarıyla ünlüydüler. Ayaklanmayı bastırdıktan 
günlerde, ev ev ele geçirdikleri Oviedo'da 
kudurmuşçasma bir saldırganlık içinde kadınların ırzına 
geçiyor, ellerine geçirdikleri herkesi kurşuna 
diziyorlardı. Birliklerin komutanlarından General Lopez 
Ochoa, tecavüzlerin önünü alabilmek İçin 
askerlerinden dördünü kurşuna dizdirmek zorunda 
kalmıştı.

arasında ise 2  milyon kişilik bir orta sınıf (daha iyi durumdaki köylüler, küçük ve orta
tüccarlar ile iş sahipleri) vardı.

Çözülmemiş Tanm  Sorunu

8 milyonluk yoksul emekçiler kidesinin standartlaşmış yoksulluk düzeyleri sürerken iktisadi 
bir gelişmenin gerçekleştiğinden sözetmek mümkün değildi. Dış pazarlardaki iktisadi gelişmeyi, 
aşılamaz yükseklikteki ve büyük sanayi ülkeleri ile rekabeti imkansız kılan gümrük duvarlan 
engelliyordu. İç pazann gelişmesi ise sağlıklı ve güçlü bir köylü iktisadının oluşturulması ile 
mümkün olabilirdi. Ancak bunun için gerekli olan toprağın yeniden bölüşülmesi sorununun
çözümünü belirleyici öncüllerin hiçbiri yoktu. Çözülememiş toplumsal karşıdıklar ise en çıplak
biçimde kırsal kesimde yaşanıyordu. Buralardaki sorunlar, çelişkiler, acılar, yıllardır biriken bir 
nefreti de geliştirmişti.

Topraksız tanm emekçilerinin sayısı 1931’de yaklaşık 2 milyon civanndaydı. Aynı zamanda 
yaklaşık 50 bin büyük toprak sahibi İspanya topraklarının yansından fazlasına sahipti. Bir 
hektardan daha az toprağa sahip olan yaklaşık 1,5 milyon küçük köylü, yaşamlannı 
sürdürebilmek için büyük toprak sahiplerinin yanında çalışmak zorundaydılar. Buna karşılık
10 bin toprak sahibi 100 hektardan fazla toprağa sahipti. Hatta bazı taşra bölgelerinde tüm 
toprak büyük toprak sahiplerine aitti. Sevilla’da toprağın yüzde 72’si mülk sahiplerinin yüzde 
5’ine aitken, Badajoz’da mülk sahiplerinin yüzde 2,75’i toprağın yüzde 60’mı elinde 
bulunduruyordu. Buna karşılık toprağın tasarrufu ve tanmın toplumsal yapısı bu verilerin 
sunduğundan çok daha az bütünlüklü idi. Toprağın kullanım sistemi, toprağın durumuna ve 
yerleşimin yoğunluğuna göre farklılaşıyordu. Köyün toplumsal piramidi en alttaki götürü 
emekçilerinden en üstteki kendine yeten küçük mülk sahipleri arasındaki birçok kesimi 
kapsıyordu; Yan ortakçılar, ortakçılar, uzun veya kısa vadeh ortaklık anlaşması yapmış olanlar 
büyük borçlan olan küçük köylüler vb. Kuzey ve orta Ispanya’daki yapı, çalışanlann bile 
yaşamasını sağlayamayan küçük ve en küçük mülkiyeti kapsarken, güney İspanya’da esas 
olarak büyük topraklarda ücretii emek ilişkisi geçerli idi. Burada ise emek gücündeki fazlalık 
nedeniyle varolan tanm emekçilerini en düşük ücretlerle çalıştırmak mümkündü.

Yeni Kastilya’da 1929’da yapılmış olan bir vergi istatistiğinin sonuçlanna göre 1 milyon aile 
reisinin 850 bini günde ortalama bir pesetadan az kazanıyordu. Tek tek bölgeler için geçerli 
olan, tüm İspanya için de geçerliydi. Bir avuç büyük toprak sahibi, tanma egemendi. Bu 
azınlığın yüzyıllar boyunca haklannı ve mülklerini korumalan ve elde tutmalan mümkün 
olmuştu. Bu ise oligarşinin çıkarlanna ve planlanna uygun düşen iktidar biçimi monarşi 
olmuştu. Monarşiyi kurtarmak için 1923’de Primo de Rivera’nm darbesini destekleyen bu 
oligarşi, 1930’da kralın da onayını alarak Primo de Rivera’nm düşürülmesinden yana oldu. 
General Damaso Berenguer’in yardıma çağniması da monarşiyi kurtaramaymca, 1931’de 
cumhuriyetin ilanını izleyen günlerde büyük toprak sahiplerinden biri olan Niceto Akala 
Zamora yeni cumhuriyetçi devletin ilk başkanı olarak banşçı devrimin bâşanidığını ilan 
ediyordu. Monarşi varolan iktisadi ve toplumsal yapının değişmesine yol açılmadan yerini 
cumhuriyete bıraktı. XIII. Alfonso ülkeden aynidı, ancak tahttan vazgeçmedi.

« 'ÎT



II. Cumhuriyet

Primo de Rivera’nın iktidardan düşürüldüğü 30  Ocak 1930 ile Cumhuriyet’in ilan edildiği 14 
Nisan 1931 arasında gerçekleştirilen tüm sokak çaüşmalanna, siyasal-askeri komplolora, 
:oplumsal taleplerin yükseltildiği eylemlere tüm siyasal ve sendikal hareketler katıldılar. Bu 
eylemlerin tümü sonuç olarak Monarşinin yıkılmasında önemli bir rol oynadı. Dünya iktisadi 
bunalımının Ispanya’ya yansımasının yarattığı durum toplumsal ve iktisadi taleplerin 
yükseltilmesinin koşullarını yaratıyordu. Tüm proleter mahallelerinde ve bölgelerinde (Biscaya, 
Mieres, Puertollano, Malaga, Sevilla) grevler yaşandı. Kasım 1930’da Madrid’de inşaat 
Sektöründe yaşanan felaket ülke çapında bir protestoya yol aça. Çaaşmalar sonucunda ölenler 
oldu ve yaklaşık 250 bin işçi greve çıkti. CNT gelişen süreç içinde üyelerini yeniden geri 
kazanmaya başladı. Komünist Partisi üye sayısı açısından küçüklüğünü koruyordu. Parti, 
Biscaya’da ve bazı sendikalan kontrol ettiği Sevilla’da önemli sayılabilecek mevzilere sahip 
oldu. Ekim 1930’da gelecekte mej-kezî yayın organı haline gelecek Mundo obrero (İşçi 
Dünyası) yayınlanmaya başladı. Katalonya’da ise komünisüerin gazetesi Treball yayınlanmaya 
başladı. Katalan-Balear Federasyon’un çoğunluğu ise Bloc obrero i camperol'un (İşçi ve Köylü 
Bloku) oluşturulmasını Joaquin Maurin önderliğinde haftalık L’Hora (Saat) gazetesinde 
savunuyordu. Bu grup Katalan sokulan ve anarşistler tarafından hayal kınklığma uğratılmış 
olanlar üzerinde etkiliydi.

1930’da diktatörlüğü dönüştürebilme yolunun siyasal örgütlenmeler arasında işbirliği yapmak 
olduğu konusunda bir genel kanaat oluştu ve bu amaçla Ağustos 1930’da Bask başkenti San 
Sebastian’da bir anlaşma imzalandı. Ardından monarşik hükümetin düzenlediği belediye 
seçimleri şehirlerde cumhuriyetçilerin zaferi ile sonuçlandı. 14 Nisan’da ilan edilen II. 
Cumhuriyet ile birlikte yeni bir dönem açılmış oldu. Sendikalann üye sayılanndaki hızlı 
amşa ve Sosyalist Parti’nin hükümette yer almasına rağmen parlamenter düzeyde, gerçek 
olmaktan çok biçimsel, güncel olmaktan çok 19. yüzyılın mirası olan siyasal sorunlarla 
uğraşılmaya başlandı. Sosyalistler 1931 sonunda kabul edilen Anayasa’da İspanya’nın, İşçilerin 
Cumhuriyeti olarak tanımlanmasını sağladılar, ancak bu durum ne işçiler ne de burjuvalar ve 
monarşistler için henüz çok büyük bir önem taşımıyordu. Anayasal örnek olarak ise Weimar 
Cumhuriyeti ele alındı; bu örneğin aynı yıllarda çökmekte olan bir yapıya atifta bulunması 
ise tarihsel bir bahtsızlıka.

Darbe Hazırlıklan
General Primo de Rivera’nın diktası sırasında suni bir sessizlik yaşayan ülkede birikmiş olan 
istikrarsızlıklar aniden birbiri ardından toplumsal arenada görülmeye başlandı. Nisan 1931’de 
yapılan yerel seçimlerde ülkenin büyük kenderinde cumhuriyet yanlısı gruplann çoğunluğu 
elde ennesi sonucunda, kırlarda monarşistlerin kazanmasına rağmen ülkede anti-monarşist bir 
rüzgâr esdi. Herkes buradaki sonuçlan cadque’lerin (köy eşrafi) köylü üstündeki baskısının 
doğal bir sonucu saytı. Gerçekten de en şiddetli köylü ayaklanmalannın olduğu yerlerde 
seçimi monarşistler almışdı. Kral Alfonso askerlerden aradığı desteği bulamadı. Sonuçta “ülkeyi 
bir iç savaşa sürüklememek için krallık haklanndan fedakârlıkta bulunuyorum” diyerek 
süıgüne gitti. Aynı anda da Carlist iç savaştan bu yana ilk defa “iç savaş” deyimi siyasal 
gündeme girmiş oldu.

Yeni dönemde monarşi-cumhuriyet çelişkisine, cumhuriyet-toplumsal cumhuriyet çelişkisi de 
eklendi. Bu çelişki özellikle ordunun cumhuriyetçi kesiminin de sosyalizmin gelişmesi ile 
birlikte gerici saflara katilması açısından önemli bir sonuç doğurdu. 1931’de Cumhuriyet’in 
başkam seçilen ve monarşi döneminde bakanlık yapmış olan Alcala Zamora eski bir 
cumhuriyetçi olan Azana’ya hükümeti kurma görevini verdi. Kurulan hükümette çeşitli buıjuva 
partilerinin temsilcilerinin yanısıra iki sosyalist de yer alıyordu: Indalecio Prieto ve Largo 
Caballero. Bu hükümet de monarşi dönemindekiler gibi iktidarsız kaldı. Kitlelerin 
hoşnutsuzluğu çok kısa bir süre sonra grevler, yerel ayaklanmalar ve büyük toprak sahipliği 
ile sıkı sıkıya bağh olan İspanyol kilisesine karşı saldınlar biçiminde ortaya çıkti. Caballero 
bir bakan gibi düşünmekten çok UGT sekreteri olarak davranıyordu. Mayıs 1931’de 
Madrid’deki UGTnin 1 Mayıs gösterisine başkanlık eden Caballero, Barselona’daki CNT 
gösterisinin üstüne kolluk kuvvetlerini gönderiyor, Bilbao’daki komünistlerin gösterisine ise ateş 
açtinyordu. Pasajes’de Mayıs sonunda 8 kişi, Malaga’da ise 28  Haziran’da bir kişi 
öldürülüyordu. 18 Temmuz’da Sevilla’da bir işçinin öldürülmesi sonucunda yapılan genel 
grevin ardından tutuklanan 4  kişi öldürülüyordu.

DURRUTİ, BUENAVENTURA 
(1 8 9 Ö -1 9 3 Ö )

ispanya iç Savaşı'nın ve İspanyol anarşist hareketinin 
olduğu kadar dünya anarşist hareketinin de çarpıcı fi
gürlerinden biri ve kendi sözleriyle “ sıradan bir İspan
yol anarşisti”  olan, Buenaventura Durruti, 14 Temmuz 
1896’da Leon’da doğdu. Babası anarşist bir demiryolu 
işçisiydi ve biri kız olan sekiz kardeşi vardı. Bu kardeş
lerden biri Ekim 1934’de Asturla ayaklanmasında orduy
la çarpışırken, bir diğeri de Madrid cephesinde faşistler
le çarpışırken öldü. Diğer üç erkek kardeşi de çeşitli 
yerlerde faşistler tarafından öMürüidüier.

20. yüzyıl başlannın hareketli Ispanya'sında genç Dur
rutl önce bir atölyede sonra da bir dökümhanede çalış
maya başladı. Bu dönemde gece okuluna da devam 
ediyordu. 1916'da okulu terk ederek demiryoiianna gir
di. 1917'de sosyalist işçi sendikası UGT, Kuzey Demir
yolu işçileri Grevl’nl İlan etti. Grev isteklerini elde ede
meyince genel greve dönüştü ve sendikanın yöntemleri
ne katılmayan Durrutl, arkadaşlarıyla birilkte rayların 
parçalanması, vagonların ve depolann kundaklanması 
gibi eylemlere girişti. Grev ordunun şiddetli eylemleriy
le bastıniabildi ve Durruti birçok aricadaşı ile birilkte 
UGT'den atıldı.

Durruti bu olaylann ardından bir anarko-sendika olan 
CMFnln bünyesinde faaliyetlerini sürdürdü. Asturias ma
den bölgesinde giriştiği çalışmaları İşveren tarafından 
kara listeye alınması ve Fransaya kaçmak zorunda kal
masıyla kısa sürdü. 1917 sonbaharından 1920 başlarına 
kadar Paris'de yaşadı. Bu arada Fransız anarşistleriyle 
ilişkiler geliştirdi.

ispanya'da CNT mllltanianna karşı silahlı saldırıların 
çoğalması üzerine Fransa’da tanıştığı Ascaso, Garcia 
Olh/er ve 10 kadar başka İspanyol anaişistiyle birilkte 
silahlı saldırılara silahla cevap vermek amacını taşıyan, 
dar ve gizli b ir örgüt Solldanwa'u kurdular.

ispanya’ya geçmelerinden sonra Solidamos pek çok 
cezalandırma ve el koyma eylemine girişti. Bu cezalan
dırma eylemlerinden en önemlisi, o sırada ispanya’nın 
en zengin adamlanndan olan Saragossa baş piskoposu 
Soldevllla’nın öidüriiimealdir. Soldevllla aynı zamanda 
“ PIstoleros”  adıyla anılan sağcı sokak çetelerinin para
sal destekleylcisiydi.

1931 Cumhuriyeti döneminde tanm işçilerinin ücretleri nispi olarak artarken, tanmı ıslah için 
baraj ve kanal yapımına girişildi. Okul yapımı hızlandınidı, devlet ve kilise işleri birbirinden 
aynldı. Ordu reformu yapıldı. Katalonya’ya kültürel özerklik verildi. Seçimler daha dürüst 
yapılmaya başlandı. Buna rağmen ezilen İadelerin sesine kulak veren sosyalisder sadece 
cumhuriyetçi tedbirler ile yetinemezlerdi. Sağda yeni bir güç odağı olarak kurulan Otonom  
Sağ Partiler Konfederasyonu (CEDA) açıkça monarşist bir tavır içindeydi ve onun seçimi 
kazanması cumhuriyetin sonu demekti. Gerici sınıflann direnişine cumhuriyetçilerin aktif tavır 
alamayışı toprak reformunu da çıkmaza soktu. Köylülerin memnuniyetsizliği son safhadaydı.

Durrutl, 1923'de Primo de Rlvera dlktatöriüğü sırasın
da önce Fransa’ya sonra da Ascaso ile Mrilkte Arjan
tin ’e geçti. İspanyol hükümetinin uyansı nedeniyle Gü
ney Amerika'da da aranan iki yoldaş bütün güney Ame
rika ülkelerini dolaşarak CA/Fye para sağlamak amacıy
la bir dizi banka soygunu yaptılar.

Oradan tekrar Paris'e geçtiler ve “ Enternasyonal Anar
şist Yayınevi” nl kurdular. Birçok kitap, broşür ve dergi



özellikle Güney İspanya’da 2-3 milyon topraksız köylü vardı ve büyük toprak sahipliği son 
derece yaygındı. Köylüler ancak sivil muha&z terörü ile kontrol altında tutulabiliyordu. Güney 
köylüleri arasında anarşizm oldukça etkiliydi.

1932’de Cortes bir Tanm Reformunu kabul ettiyse de bunu yürütemedi. Önce 
cumhuriyetçilerle, sosyalisder toprağın köylülere nasıl bir mülkiyet sistemiyle devredileceği 
konusunda anlaşamadılar. İkinci anlaşmazlık konusu ise kamulaştınlacak toprağın sahiplerine 
verilecek maddi tazminatın şekli idi. 1931’in son günü Castilblanco’nun bir köyünde bir sivil 
muhafız öldürüldü. 5 Ocak 1932’de sivil muhafızlar yürüyüş yapan tanm işçilerine ateş açtılaı 
ve altısını öldürüp, onaltı işçiyi yaraladılar. Yeni Cumhuriyette yaşanan düzensizlik, düzeni 
sağlamak isteyenleri teşvik etti. Ağustos 1932’de “Fas kahramanı” General Sanjuıjo başansız 
bir darbe girişiminde bulundu.

Seçim ve Yeni Hükümet

yayınladılar. Bu arada Paris’te bulunan ünlü UkraynalI 
anarşist Nestor Makhno He tanıştılar.

1926’da Fransa’yı ziyaret edecek olan ispanya Kralı 
XIII. Alfonso’ya bir suikast girişimi içindeyken DuruttI 
ve Ascaso yakalandılar. Bir yıl Hapiste yattılar. Durrutl 
bu sırada sevgilisi Emlllienne Morin ile tanıştı. Fransa’
dan sürüldüğü için 1931’e kadar Brüksel’de kaldı.

Ispanya’ya döndükten sonra CNT İçinde çalışmaya 
devam eden Dumıti, kısa sürede binlerce işçinin yakın
dan tanıdığı bir konuşmacı haline geldi. Kısa bir süre 
için yine arkadaşı Ascaso ile biriikte Ispanyol Gine’sine 
sürgüne yollandı.

1933’den itibaren C N r il işçilere yaptığı konuşmalar
da fabrika komiteleri kurulması düşüncesini yaymaya 
başladı. Hareketin İçinde “ aydınlara da yer okluğunu 
ama onların ayncalıklı olma iddialarından vazgeçmeleri 
gerektiğini”  düşünüyordu. 1934’de CNT’tün Saragosa'- 
yı günlerce elinde tuttuğu ayaklanmaya katıldı.

19 Temmuz 1936’da Franco önderilğinde ordunun 
ayaklanması üzerine 20 Temmuz da Barselona’yı ele 
geçiren anarşistler arasındaydı Durrutl. Atarazanas kış
lasına yapılan saldında canyoldaşı Ascaso’yu kayt>etti. 
Katalonya’nın temizlenmesinden sonra, özdisiplln te
meli üzerine kurulmuş olan Durrutl tugayı ile biriikte 
Aragon cephesine gitti. Ba dönemini yine bir anarşist 
olan Emma Goldman'a şöyle anlatmıştı:

“ Bütün hayatım boyunca bir anarşist idim. Umanm 
öyle kalmayı da başarabildim. Şu anda bir general gibi 
emirier veriyorum. Fakat hem kendimin hem de tugay- 
dakllerin özgür olduğuna inanıyorum, istemedikleri hiç 
bir şey yapmak zorunda değiller, özgüriük sorumluluk 
duygusu ile bir arada var burada. Disiplini vazgeçilmez 
olarak görüyorum. Fakat bu bir öz disiplin olmalı.”

Durrutl Tugayı geçtiği yerieri mülksüzSeştIriyor, ücret
li emeği yok ediyor ve komünler kuruyordu.

Franco birilklerinln Madrid’i kuşatması üzerine Durru
tl Tugayı, 13 Kasım 1936'da 4 Mn gönüllüsüyle biriikte 
şehrin yardımına geldi. Bu geliş, şehirde büyük coşku 
yarattı ve direnişi güçlendirdi. Durrutl, bir radyo konuş
ması yaparak, herkesi şehrin savunmasına katılmaya 
çağırdı. 13-19 Kasım arasında 4 bin kişilik Tugaydan
2 bin 400 kişi çarpışmalarda ölmüştü.

Durrutl, 20 kasım 1936 günü cephe gerisinde araba
sından İnerken başından vuruldu. Hemen öldü. Onu 
vuranın Mm olduğu asla anlaşılamadı. Cenazesi 22 Ka- 
sım’da Barselona'ya getirildi ve 23 Kasım'da 500 bin 
kişinin katıldığı büyük bir törenle toprağa verildi.

Ekim 1932’de toprak sahipleri köylüleri “hizaya getirmek” için boykot yapıp topraklan 
ekmediler. Bir amaçlan da buğdayın fıyannı yükseltmekti. Tepki büyük oldu. Kasım 1933 
genel seçimlerinde Sosyalist Parti 8 milyon 700 bin oydan bir milyon 722 binini alarak 58 
milletvekili çıkardı. Komünist Partisi yaklaşık 400 bin oy aldı. Anarşistlerin boykot ettiği 
seçimden CEDA en büyük parti olarak çıktı. Hükümetin iktidarsızlığı orta sınıflann önemli 
bir bölümünü sağa doğru yöneltti. Uluslararası planda ise Hitler’in iktidara gelmesi orta 
sınıflann sağa kayışını hızlandırdı. Elde edilen seçim başansı emekçi kidelere ve işçi sınıfına 
karşı girişimlerde bulunulmasının cesaretini verdi. İşte bu dönemde bir faşist örgütlenme olan 
falanjlar oluşmaya başladı.

Devlet Başkanı Alcala Zamora CEDA’h bakanlann kabineye girmesini onaylamadı. Seçimlerin 
ardından Lerroux, otonom sağcılar ve CEDA tarafından desteklenen bir hükümet kurdu. Arahk 
1933’te Katalonya’da CNT bir grev dalgası başlattı. Mart 1934’te bu kez siyasal tutuklulan 
serbest bırakmak amacıyla yeni bir grev dalgası geldi. Saragosa’da oldukça iyi örgüdenmiş 
grev, şehri altı hafta boyunca canlı bir hava içinde yaşattı. Mayıs’ta Estremadura köylüleri 
sosyalist sendikalarla işbirliği içinde hasat zamanı greve gitmek tehdidinde bulundu. Lenoux 
hükümeti 5 Hazirari’da ücret konusunda esnek bir tutum takınınca greve katılım çok düşük 
oldu. Fakat hemen ardından İçişleri Bakanı “marksist devrimcilere karşı savaş zamanı geldi” 
diyerek dört sosyalist milletvekilini ve yüzlerce köylüyü tutuklattı.

Dışardan desteğin yeterli olmadığını gören Lerroux Ekim 1934’de CEDA üyelerinden bazılannı 
hükümete aldı. Bu gelişme beklendiği üzere işçiler tarafından bir provokasyon olarak görüldü 
ve kitle hareketlerinin yükselmesine yol açtı. 5 Ekim’deki genel grev girişimi başansız oldu.
Bir ihtar olarak düşünülen genel grev böylece işçi sınıfı liderliğinin zayıflığını göstermekten

Cortes’in dağıtılmasından ve 7 Ocak'ta yeni seçimlere gidileceğinin ilan edilmesinden sonra Azana önderliğindeki 
Izqulerida Republicana, Martinez Barrio önderliğindeki Union Republicans, Katalonya Esquerra'si, Sosyalist ve 
Komünist Partiler ilk anayasa döneminin, din, eğitim ve böige politikalarına dönüş, hızlı bir toprak reformu ve 
30 bin siyasal hükümlünün affını içeren bir asgari program üzerinde anlaşarak IS Ocak 1936'da bir Hall< 
Cephesi oluşturduklarını ilan ettiler. Cortes'e girecek milletvekillerinin oranı üzerine anlaşan partilerden 
sosyalistler ve komünistler burjuva hükümetine katılmama kararındaydılar ancak, burjuva demokratik programını 
gerçekleştirmesi için hükümete destek vereceklerdi. 16 Şubat'ta yapılan seçimlerde 473 milletvekilinden 263'ünü 
Halk Cephesi adayları, 133’ünü Milli Cephe, 77'sini ise Merkez kazandı. Hiç bir adayın oyların yüzde 40'ını 
alamadığı 20 milletvekilliği ise ikinci bir seçime kaldı. Bu sonuçlar, oyların 34.3'ünü alan Halk Cephesi için 
iktidar anlamına geliyordu. Resimde Barcelona'da 1933'den beri ilk kez oy kullanan balıkçı kadınlar görülüyor.



başka işe yaramadı. Hiçbir siyasal örgüdenme bu kidesel harekederi birleşik bir hedefe doğru 
yönlendiremiyordu.

Katalonya İsyam’mn koşullan seçim sonuçlannda saklıydı. Son seçimlerde İspanya’da sağ, 
Katalonya’da ise sol kazanmıştı. Aynca İspanyol merkezî hûkûmetinin Katalonya’nın yeni 
kazanılmış özerkliğini adım adım geri almak istediği yolundaki kuşkulan artıran olaylar 
birbirini izliyordu. Daha geçen Haziran’da İspanyol Yüksek Mahkemesi Katalonya Yerel 
Hükûmeti’nin küçük üzüm üreticileri lehine çıkardığı ılımlı bir tanm reformunu anayasaya 
aykın bulup iptal etmiş ve karar Katalonya’da büyük tepki toplamıştı. Böyle bir ortamda 
merkezî hükümet “savaş hali” ilan edince, 5 Ekim’de Kataian Milliyetçileri (Federal İspanya 
içinde kalmak şartıyla) Katalonya Devletini ilan ettiler. İsyan 2 gün sonra kanla bastınidı, 
Katalonya hükümeti üyeleri tutuklandı. '

Asturias Ayaklanması

Aynı anda Asturias İsyanı diye bilinen olay başladı. 1934 bahar ve yaz aylannda kuzey 
sahilinde madencilikle uğraşan bölgelerde hemen tüm sol gruplar faşizme karşı asgari düzeyde 
bir ittifak kurmayı başarmışlardı. Böylece tüm iç savaş boyunca halk cephesinin bir simgesi 
olan “Kardeş İşçiler Birleşin!” sloganı doğdu. 1934’de Viyana’daki anti-faşist ayaklanma 
Asturias’h madencileri etkileyen önemli bir olaydı. O yıllarda sol CDEA'yı faşizmle bir 
mtuyordu. Devlet baskısını arttırmış, CEDA güçlenmiş ve sivil faşist terör htzlanmışB. İşçiler 
“Berlin gibi faşizme direnmeden yenilmektense, yenilsek bile Viyana gibi yenilelim” diyordu. 5 
Ekim’de madenciler, polis ve sivil muhafiz karargâhlanna saldınp silahlara el koydular. Eyalet 
başkenti Oveido ele geçirildi. Asturias Komünü kuruldu. Sosyalist Parti tarafindan tüm İspanya 
çapında düşünülen bu ayakfanmanm amacı CEDA’mn hükümete gelmesini önlemekti. Ama^ 
işçiler bunu bir “sosyal devrim” olarak yorumladılar. Ayaklanma sadece Asturias ile sınırlı 
kaldı. Bölgede iki hafta boyunca kurulan işçi yönetimi ilk kez sahneye çıkan Franco’nun 
önerisiyle ve Faslı askerlerin korkunç terörü altında yenildi. Ardından gelen baskı korkunçtu. 
Solda hükümete duyulan güven tümüyle ortadan kalktı. Cumhuriyetçi hükümet CEDA’ya karşı 
kesin tavır alamamış, faşizmin yükselişini önleyememiş, reformlan kararlılıkla uygulayamamış, 
buna karşılık ayaklanma bastinlırken gericiliğin silahlannı da denedeyememiş, işkenceye ve 
kadiamfara yol açmışn. Ayaklanmanın diğer bir sonucu ise İspanyol Komünist Parti’sinin uzun 
kararsızlıklardan sonra İşçi İttifakına ve ayaklanmaya kaülmasıyla' ilk kez içine kapanık bir 
sekt görünümünden kurtulması idi. İçişleri Bakanlığı’nm rakamlanna göre Asturias Komûnü’nün 
sonucunda 1300 ölü, 3000 yaralı, 30-40  bin siyasal tutuklu vardı.

Aralık 1935’te cumhuriyetçi hükümet erken seçim karan aldı. Ülkedeki huzursuzluğun 
seçmenleri merkez parti olarak kendilerine yönelteceğini düşünüyorlardı. Ûç koalisyon listesi 
ortaya çıktı. Ilımlı sağ ve orta yol cumhuriyetçileri koalisyonun merkezinde yer alırken, sağda 
CEDA önderliğinde tüm katolik, monarşist ve faşist güçler koalisyonu vardı. Bu koalisyonun

İspanyol AnarsSsi 
Hareketin e "Ö te id  Balaş r r

Onseldzinci yüzyıl, feodal ve teokratik baskılann ol
dukça yoğunlaşmış haliyle yaşanması ve bunun sonu
cu, kendiliğinden halk ayaklanmalannm flllztenmesl ne
deniyle Ispanya’ya anarşist düşünce ve pratiğin yerteşme- 
si için oldukça ehrerlşliydi. Yoksullar arasında “ sınıf' 
sal ayncalıMann bulunmaması ve yoksullan destekle
yen militan aydınlann, sınıflara bel bağlamamış hayat 
ve düşünce tarzı anarşizmi, yerel İsyan gelenekleriyle 
bağdaştınp, köy köy ge^incl-keşlşırari propagandaya 
soyunmalan, hareketin “ teorik”  anlamda da İspanyol 
halkınca kabullenilmesini sağlamıştı... Ispanya'da, bir
çok etnik problem taşıyan, en fazla yoksulluğu yaşayan, 
bunlara karşın çeşitli kültürleri ve toplumsal hareketleri 
yaşayan Katalonya’da halk, Bakuninci anlayışa yakın 
bir “ mülksüzleştlrme” yl yaşamaya başlamış ve Ispan
ya'nın ilk anarşist komünleriyle biriikte -194S’te kapatı
lacak olan- ilk anti-otorlter sendikalannı kurmuşlardı. 
Bu yapılann militan tabanı, örgütlerinin illegal konumda 
bulunmasına karşın, geniş kitle desteği sağlamışlardı. 
1868’de I. Entemasyonel’e anti-otorlter kanadın aynl- 
maz parçası olarak katıklılar. 1870’de İspanyol enter- 
nasyonallstlerinln milli kongresinde, otoriter eğilimlerin 
trajik paradoksunu sergileyerek, arkaianndaki özgürtük- 
çü halkta, kongreye anarşist ilkeleri kabul ettirdiler. Za
ten Ispanya’da sık sık ayaklanan köylüler kendiliğinden

anarşist karakterler taşıyorlardı. Ama 1892'ye kadar ge
lişen ayaklanmalar bütünlüklü talepler sunamamışlardı. 
1892 Jarez yürüyüşüyse, İktidann devrilmesini ve bir 
daha asla yenisinin kunılmamasını hedefliyordu. Yürü
yüş köylerde militan aydınlann yaydıktan “ teori” nin de 
izlerini taşıyordu. Yine de anarşist aydınlar ve önderier 
yürüyüş öncesi aiHatif davranışlarda bulunmadılar. Halk 
belleğinin özümsediği anarşist teori ve kendiliğinden 
hareket sokağa çıkmıştı. Oöıt bin tanm işçisi, anti-otortter 
sloganlarıyla sokaktan doMurdu. 26 Temmuz 1900’de 
da bütün işçiler, anarşistlerin ve komünistlerin ortak 
çağrısıyla genel greve başladılar. İşte lxı toplumsal sı
caklıkta, genel grevden liemen bir yıl sonra, anarşistler 
entemasyonallst ancak, etnik çıkartan gözardı etme
yen, yönetici kadrosu olmayan, görevlilerin gönüllüler 
arasından doğrudan seçimlerle seçiktiği, asta pottttkayı 
dert edinmeyen l>ir yaşam tarzının, bOtûnlüklû radikal 
kimliğinin Confederaclon Nacional de Traba/o'yu (CNT) 
kurdular.

CNT kuruluşundan günümüze kadar -lıâlA sembolik 
bazda yaşatılıyor ve özeleştiri veriyor- hiçbir zaman ikU- 
dan kendine dert edinmedi. “ İyi maaş” , “ eşit çalışma 
koşullan”  gibi otoriterlerden niçin istendiği bir türiü 
bilinmeyen taleplerde bulunmadı. CNFntn taletıi bOtün- 
lüktüydü ve otoritenin tamamen yok olmasıyla nlhayet- 
lenecelctl. İşte İmi tavır, sendikanın yolcsultar arasında 
popülerleşmesini ve “ niteliksiz” lerin hayatı yalcalama 
motivasyonunu hızlandırdı. Anarştstter yotcsulluktan kur
tulmak Istemiyoriar, aksine hayatî bütünlüklerinde Vok- 
suttuktannın paytaşıtmasını, yoksulluğun hırçın yaratıcı

lığının dünyada hayat İHilmasını istiyorlardı. Fakat en
düstrileşme, yoksullan zayıf yerlerinden yakalamış, ya- 
şamlannı sürdürebilmek için onlan adını duyduMan za
man l>ile otoriteyi hatırladıMan “ şehir''e göndermişti. 
1909 Barselona Ayaklanması da bu ilişkiler içinde hız 
kazandı. Kin, otoriteyi hem kendi içinde taşıyan hem 
de politik otoritelerle işbiriiğine çoktan başlamış kilise
ye de kaydı. Ayaklanma sonunda silahh faşistlerce esir 
edilen tiirçok anarşist idam edikti. Bunlann arasında 
anarşist eğitimi hayata geçirmiş, Escub Uodemo (Mo
dem Okulu)’nun kurucusu FramHco Fener de vardı. 
Ferrer'in idamı radikal muhalefetin savaştcantaşmasına 
ve inatçılaşmasına neden oldu.

O yıllarda hiçtrir ülkede anarşizmin bu kactar yaygınla
şabileceğine, bir sendika etrafında -kendi içinde gelişen 
hiyerarşiyi dahi eriterek- genlşteyelriieceğine kimse ihti
mal vennlyordu. Ancak, Ispanyol halkı kOltüıel kimliği 
olarak isyanı kabullenmişti. Yoksulluk kitlesel meseleye 
dönüşmüş, yoksuttann bütünlüktü radikal talebine teka
bül etmiş anarşist CNT ve FAİ militanlan halkın sem
patisini kazanmıştı. Devrim, yotcsullann kendilerini ifa
de Iriçlmi olarak şeklllenmeye tiaştıyordu.

I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve emperyalizm 
tehlikesinin Ispanya’ya da ulaşması antt-emperyaltst bir
likteliği dayatmıştı. CNT^nin mücadelesine zaman za
man sosyalistlerin sendikası UnUn General de T rO n ^  
dorvs'nin (UGT) de kablmasıyta Mr İttifakın İlk nüveleri 
göründü. Astında, bu İttifak -anarşistler iktidara dört 
lıakan verene kadar- da anti-faşist ve antt-emperyalist
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amacı ordu, kilise, büyük toprak sahipleri ve buıjuvaziye 1931’den önceki konumlarını geri 
vermekti. Sol koalisyon olan Halk Cephesi ise sol cumhuriyetçiler, sosyalistler ve 
komünistlerden oluşuyordu. Halk Cephesi, Komünist Entemasyonal’in 1935’deld tutum 
değişikliğini yansıöyordu.

Halk Cephesi Politikaları

1935’ten sonra geliştirilen Halk Cephesi anlayışı sosyal demokratlann sağındaki liberal 
buıjuvalan bile kapsayan bir özelliğe sahipti. Sola doğru evrilmiş olan Sosyalist Parti 
komünisder tarafindan yapılan Halk Cephesi politikasını onayladı. 1933’de yaklaşık 3 bin 
üyeye sahip olan Komünist Partisi, Asturias Ayaklanması ile birlikte ta h in d e  ilk defa bir 
gelişme dönemine girdi. Bu gelişmenin zeminini bir yanda yeni olarak siyasal faaliyete 
başlayan kesimler, öte yandan ise Sosyalist Parti oluşturuyordu. Çeşitli düzeylerdeki birleşme 
çağnlan itk olarak Mart-Nisan aylannda her iki partinin gençlik örgütlerinin biraraya gelmele 
ve Birleşik Sosyalist Gençlik’i oluşturmalan ile sonuçlandı. Temmuz 1936’da ise Katalonya’daki 
parti örgütleri birleşerek Katalonya Birleşik Sosyalist Partisi'ni (PSUC) kurdular.

Cumhuriyetçi partiler ile işçi sımfi partileri arasında kurulan bu cephede buıjuva partileri 
safinda Cumhuriyetçi Sol Parti (başkanı başbakan olan Manuel Azana idi). Cumhuriyetçi Birlik, 
iki Katalonya Milliyetçi Partisi ve Bask Ulusal Eylem Partisi yer alıyordu. İşçi sımfi partileri 
safinda ise PSOE, PCE ve PSUC vardı. POUM ise çeişitli itirazlarda bulunmasma rağmen 
sonunda cephe anlaşmasını imzaladı.

Komintem’in üçüncü dönem politikalanmn İspanya’ya uyarlanması sonucunda bu örgüdenme 
ile bağlannı koparan Maurin’in örgütü Katalan Federasyonu 30’lu yıllann başlannda İşçi Köylü 
Bloku’na dönüşüyor ve 1935’te de Nin’in Izquierda Comunista’sı (Sol Komünisder) ile birleşere 
Marksist Birlik İçin İşçi Partisi (POUM) oluyordu.

16 Şubat 1936’da seçim yapıldı. Merkez yalnızca 681 bin oy alırken. Halk Cephesi 4 milyon 
176 bin, sağ cephe 3 milyon 783 bin, Bask milliyetçileri ise 176 bin oy aldı. Sağ cephe 
1933 seçiminden bu yana oyunu 600  bin armrdı; Lerroux’un oylan ise sağa kaydı. Solda 
700 binUk bir oy artışı oldu. Bu amşı Halk Cephesi’ne katılmayıp, onu dışardan destekleyen 
ve seçimi geçen seferki gibi aktif olarak boykot etmeyip seçmenlerini serbest bırakan CNT 
sağladı. Seçim sisteminin ve ittifaklar içi anlaşmalann bir sonucu olarak milletvekili sayılan 
oylan temsil etmiyordu. Halk Cephesi 286, sağ cephe 132 sandalye kazandı. Halk Cephesi 
içinde sosyalisder önderliğinde yapılan seçim listeleri sol cumhuriyetçilerin sayısal güçlerinin 
ötesinde bir önem kazanmalannı sağlamıştı. Böylece 286 sandalyeden 99’u asıl kideyi temsil 
eden sosyalisdere, 87 ’si sol cumhuriyetçilere verildi. 38 ’i Union Republicana’ya (Cumhuriyetçi 
BirUk), 36 ’sı Katalan miUiyetçisi Esquerra Republicana’ya (Cumhuriyetçi Sol), 17’si Komünist. 
Partisi'ne, l ’i ise POUM’a aitti. Sağ’da 132 sandalyenin 88 ’ini CEDA almışn. Halk Cephesi’nin

basın dışına taşmadı. Çünkü anarşistler politik bir hare
ketin “ lktklar” la er geç buluşacağını biliyordu. Ve Ik- 
tMara bulaşan asla kurtaramazdı kendini. Kızıl Sendl- 
kalar EntematyonM’ne 1919’da katılmış dan  CNT, 
Sovyet Rusya’da Bolşevfkler'\n kendlHğlndenci ve anar
şist hareketlere karşı başlattığı yok etme politikası so
nucu Entemasyonal’öen ayrılarak, 1922’de SendIkalM  
Entemasyonel'e kabMı. 1923’de İlerlemeci sosyalistle
rin reformist eğilimleri oldukça belitginleşmiştl. Yaygın
laşan ve kitleselleşen sosyalist hareket gklerek hiyerar
şik tutumlar geNşUrlyor ve otoriterleşiyordu. Sosyalist 
IMer Largo Cabaillero, Rhrera d«t>eslne -sonradan tüm 
devrimcileri bu davranışı lanetleyecekti- desteğini ver
mişti. Bu Iktklar ilişkilerinin baskılanyia, CNT yeraltına 
çeMImek zorunda kaklı ve devlet terörüne karşı sıcak 
savaş örgütü Solidamos'u kurdu. CNT bu radikal tutu
muyla, tekrar, özgürtükçü halkın geniş ilgisini topladı.

“ Anarşistler örgütlenmezler”  genel kanısı, her yerde 
yaygınlaşmıştı. Ancak anarşist teori oluşum dönemle
rinde bile örgOtlenme düşüncesini geliştirmişti. Tabii, 
anarşist örgütlenme hiyerarşik, m ilitarist ve keskin ilke- . 
ler etrafında gerçekleşmeyecekti. Bu düşüncelerin yeni
den sorgulanması, Milli Kardeşler ve Uluslararası Kar
deşler tarzlarının gözden geçirilmesi, faşistler ve otori- 
terierce yok edilmeye çalışılan anarşistlerin 1927 yılında 
gizH bir toplantıyla öz federasyonları Federaclön Anar- 
quMa ÜMffca’yı (FAI) ohışturmalannı hazırladı.

bdnci Cumhuriyetten sonra, anarşistler arasında da 
otoriteye taviz verenler çıktı. Bazı anarşistler Cumhuri

yetçi hükümete destek verdiler. Ama baskı ve mülkiyet 
ilişkilerinin hâlâ sürdüğünü fariceden militan halk ve 
anarşistler yenklen ayaktandılar. Bu kez halka kurşun 
sıkan sosyalistler, komünistler ve cumhuriyetçilerden 
oluşan hükümetti. Ayaklanmada CNTliler ve FAİ'K dev
rimciler halkın örgütlü biricik gücü durumuna geliyordu.

1936 seçimlerinde CNT tavır açıktomamıştı. Seçimi 
Halk Cephesi’nin kazanmasına karşın, Fas’ta bulunan 
General Franco, askeri UrtlMeriyle faşist saklıntanna 
başlamıştı. Savunma durumuna geçen anarşistler cum
huriyetçi hükümetten ilk tokattannı yediler. Gelişen fa
şist saldınlara karşı hükümet militan halka sitah dağıt
mıyordu. Kendi kaynaklanyta Sokak savaşlannı sürdü
ren yalnızca anarşistler ve POUM (PattMo Obeto de 
UnifwHon Marxlsla)’lı komünistlerdi. Anarşist BiriiMer 
halk desteğinin yoğun olduğu Katakmya bölgesinde fa
şistleri ezdi ve hemen ardından “ mülksüzleştirme”  ve 
komünleşme çdışmalanna başiadıtar. Bölge, anarşist 
kimliğe kavuşmuş, politik ilişkilerden ve ekonomist ha
yat tarzından uzaklaşmıştı. Başannm sosyaNsderce olum- 
lanmasmdan sonra CNT ve FAI, cumhuriyetçiler yöneti
mindeki Antl-Faşlst M IIM er Komltesl'ne katıtarak, ikti
dar ilişkilerine yaktaştıtar ve yeni bir tarihsel hatada 
buhmdutor. Gerçi Durrutl gibi bazı Nderler bu ittifakın 
handikaplannı çabuk faricederek “ savaşkan”  konumta- 
rma döndüler. Ancak, birçok anarşist çoktan pasifleştl- 
rilm iştl. Hâlâ savaşan anarşist biriiklerse bu llişkilerden 
ders almış, karşı-devrimd cumhuriyetçi kararnameleri
nin etkisiyle, varolma mücadelelerini sürdürüyorlar ve 
anU-faşist mücadeleye savaşkan desteklerini veriyorlar

dı. Kesin göriiş ayniıManna rağmen, Durrutl kuşatma 
altındaki Madrit’te savaşan cumhuriyetçilere yardıma 
g itti ve bu sembolieşmiş şehirde, “ intihan”  göze ala
rak, 2400 yoMaşını kaybetti.

İç savaşta anarşistlere atfedilen hatatann, anarşistle
rin “ provokatif”  tutumtanndan doğduğu kidialan inan
dırıcı değiMİ. Asıl hata, anarşist harekete sahip olmadığı 
özelliklerin yüMenmesiydl. Anarşistlerin bizatihi düş
man olduktan misyonlardan anarşistleri sorumlu tutan 
sosyalistler, ontann gereksiz sorumluluktar yüMenme- 
tarine neden olmuştar, anarşistleri iktktar ilişkilerine sü- 
rüMemlşlerdi. Bu ilişkilerde anarşistler, içinde bulun
duktan yapıtara, kendilerini korumak için, istemeden 
de olsa, zarar vermişler, bir yandan da kendi içlerinde 
bir çürüme yaşamaya başlamışlardı... Yoksultann tarzı 
iktktarsızlıktı. İktktar, ekonomik hayatı ve otoriteyi ken
disiyle birilkte getiren ve yoksultann uzun kahkahasını 
durduran fetaketti.

Anti-faştotter 1937’de yeniMİ ama hâlâ “ No Passaran”  
stoganı Madrit şehriyle Mrilkte aralıyor. İçsavaşa emper
yalistler ulustararası piatformtarda müdahate etmişler
di. Devrimcilerse haklı Inâttanyta yaıalannı sarmaya baş- 
tadıtar.

Savaşın sesleri çoktan kesikli ama anarşistler, hâlâ; 
yoksultann sessiz boyuntannı eğmeyeceklerine inanı- 
yortar...

A T I L G A N  B A Y A R
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programı siyasal tutuldular için bir af ve siyasal nedenlerle işten atılmış olanların tekrar işe 
alınmalanm öngörüyordu. Keza özellikle Katalonya olmak üzere bölgesel düzenlemelere 
gidilmesi de yer alıyordu. Bunun ötesinde Cumhuriyetçi Parti’nin programından önemli 
eddlenmeler söz konusuydu. Toprağın ve bankalann ulusallaştırılması yer almazken, sanayiye 
yardım savunuluyordu. İşsizlik sigortası veya İspanya’nm sömürgeleri üzerine hiç bir yargı 
bulunmuyordu. Ordu kurmayları veya devletin demokratikleştirilmesi gibi konularda ise pek 
bir öneri bulunmuyordu. O nedenle H alk Cephesi’n in  zaferini sağlayan bu program değil, 
kitlelerin böylesi bir durumdan kendi koşullannın değişmesi beklentileri idi.

Hükümeti Azana’nm sol cumhuriyetçileri kurdu, komünist ve sosyalistler dışarıdan 
desteklediler. Seçim sonrası H alk Cephesi coşkulu gösteriler yaptı. Azana önüne iki hedef 
koymuştu. Bir taraftan hükümet otoritesini ve kamu düzenini yeniden sağlamak, öte yandan 
ciddi reformlarla ılımlı solu da tatmin etmek idi. 19 Şubat’ta genel af ilan edildi. 26 Şubat’ta 
özerk Kataian hükümetinin yeniden kurulmasına izin verildi., 14 Mart’ta Falanj yasadışı ilan 
edildi, lideri tutuklandı. Olağanüstü hal durumu genişletildi ve anarşistler üstündeki baskı 
arttınidı.

Genel af kararını beklemeyen kitleler hapishane kapılanna giderek tutuklulan kurtardılar.
Çalışma haftasını kısaltmak, ücretleri yükseltmek ve ücredi izin hakkı için mücadeleler 
yoğunlaşa. Köylüler de toprak işgallerine başladılar. Öte yandan ise darbe hazırlanmaya 
başlanmışa. Parlamentoyu ve yasal olarak seçilmiş olan hükümeti bertaraf etme planlan 
yapılıyordu. Sayısız provokatif eylemler. Falanj tarafından gerçekleştirilen cinayetler, polis ve 
ordu güçleri tarahndan gerçekleştirilen kanlı baskılar ard ^rda yaşanıyordu. Franco, Mola,
Queipo de Llano vb. gibi birçok general tek tek v^ya gruplar halinde hazırlık yapıyordu.
Aynca çeşidi kanallardan Hitler ve Mussolini ile kurulan ilişkiler sonucunda doğrudan destek 
vadedilmese de ciddi yardımlaşma vaadleri ve eyleme teşvik sözkonusu ediliyordu. Keza 
Salazar diktatörlüğü de darbeci girişimler ile dayanışma halindeydi.

Hükümet de karşı tedbirler almaya başladı. General Franco ve diğer bir ünlü monarşist 
General Goded’in yerleri değiştirildi (ilki Kanarya Adalan’na, diğeri Barselona’ya atandı). Bu tür 
önlemlerle 25 Nisan’da yapılması düşünülen bir darbe önlendi. Yine de önlemler yetersiz 
kaldı.

Darbe planlayıcılannm hedefleri arasında da bir farklılık vardı. Örneğin Carlistler ve Falanj’ın 
idealleri başkaydı. Biri monarşiyi ve Bourbon hanedanını geri istiyordu; diğeri Mussohni tipi bir 
ulusal-korporatist bir faşist rejim kurmayı hedefliyordu. J.A. Rivera ise halkın desteğinin 
gerekliliğini vurguluyordu. Temmuz’un ilk günlerinde askeri bir ayaklanmanın yakınlaşmakta 
olduğununun herkes farkındaydı. Ancak hükümet herhangi bir girişimde bulunmuyor, işçi 
örgüdenmeleri de taraftarlannı hazırlamasına rağmen ne onlara' ne de kitlelere siyasal bir yön 
veremiyordu. Darbe öncesinde sokak çatışmalan ve suikasder giderek arttı. 12 Temmuz’da 
ordu içindeki sol subaylann örgütü olan UMRA üyesi teğmen Jose Del Castilol faşistlerce 
öldürüldü. Saldın büyük anti-faşist gösterilere neden oldu. Ardından Calvo Sotelo evinden 
alınıp vuruldu. Bu kez sağ kesim ayağa kalktı.

1936 Darbesi

16-17 Temmuz 1936 gecesi İspanya’nın sömürgesi Fas’ta üslenmiş olan birlikler ayaklandılar 
ve ordu ile ulusa kendilerini izleme çağnsı yaparak isyanı başlattılar. Ardından Cuenta ve 
Tetuan’da da ayaklanma başladı. Pamplona’da Carlistier Mola’nın peşinden gittiler. Burgos’ta 
General Davila hükümet yanlısı General Batet’i tutuklayarak isyanı başanya ulaşürdı. Aynı şeyi 
Valladolid’de General Saliquet yaptı. Sevilla’da General Llano, Saragosa’da General Cabanellas 
şehri aldılar. Azana başkanlığındaki H alk Cephesi, içinde bulunan en sağ parti lideri Martinez 
Barrio ile bir milli birlik hükümeti denemek istedi. Barrio’nun başbakanlığı bir gün sürdü.
CNT ile UGT halkın derhal silahlandınimasmı talep ettiler. 19 Temmuz’da Barrio istifa etti, 
yerine sol-cumhuriyetçi Jose Giral atandı. Giral halka silah dağıtti. Taşrada kimi yerel 
otoriteler kendiliklerinden zaten bu tedbiri almışlardı.

spanya’mn en önemli şehirlerinde İadeler duruma müdahale etmeye başladılar. İşçi 
irgüdenmelerine ve resmi mercilere başvurarak silah talep edenler kimi zaman silahlanmış 
darbecilerin karşısına kendi olanaklan ile bulabildikleri silahlarla çıktılar. Kidelerin bu karşı 
soyuşu ve ayaklanması ordunun isyanının ve komplosunun önemli bir alanda engellerle 
sarşılaşmasına ve başansızhğa uğramasına yol açtı. İşçiler kısa sürede Madrid, Barcelona, 
Valencia, Toledo, San Sebastian, Malaga gibi önemli merkezlerde denetimi ellerine 
'eçirmişlerdi, Cordoba ve Sevilla gibi şehirlerde ise çatışma devam ediyordu. Donanmanın 
inemli bir kısmı emekçi kitlelerin yanında yer aldı. Kısa sürede askeri isyan önemli ölçüde 
lastınldı. Ancak ordu güçleri Burgos ve Saragosa’yı, İspanyol Fas’ını, Kanarya adalanm ve 
ialear’ı egemenlikleri altina aldılar. Böylelikle iç savaş başladı ve birkaç gün içinde 
ispanya’nm toplumsal ve siyasal durumu ciddi bir dönüşüme uğradı.

şçilere ihtiyaçlan olduğunda silah vermeyen hükümet, onlann silahh ordu güçleri karşısında 
Kazandıklan başanlar sonucunda yerinde duramaz oldu. Hükümet işçi İadelerinin gözünde 
,mk her türlü itibannı yitirmişti. Hükümet değişikliği gündeme geldi. Yeni hükümetin
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Siyasal mücadele ve propagandada afişler Ispanya’da 
da en önemli iletişim araçlarından biriydi. Başını Gil 

Robies’nin çektiği sağcı biokun öncüsü Confederacion 
Espanola de Derechas Autonomas (Ispanya Özerk 
Sağcılar Konfederasyonu) idi. Gil Robles, 1933’de 
Almanya’ya giderek Nazi propaganda yöntemlerini 

incelemiş ve propaganda teknikleriyle geri dönmüştü: 
Radyoyu kullanmak, uçaklardan bildiriler atmak, büyük 
kitle gösterileri düzenlemek, Robies’nin bir toplantısını 
haber veren afiş, onun dinci ve kralcı simgelerle ima 

edilen siyasal yönelimlerini mitolojik çağn öğeleriyle 
bütünlüyor (solda, üstte). İspanya Komünist Partisi’nin 

Halk Cephesi seçim kampanyası sırasında kullandığı 
propaganda afişlerinden biriyse temel taleplerden biri 

olan 1934 Devrimi mahkumlarının serbest 
bırakılmasının proleterlerin gücüyle gerçekleşeceği 
umudunu dile getiriyor. Komünist Partisi’nin afişi, 

ezilenlerin geleneksel ikonografisindeki canavar 
imgesini bu kez Ispanyol gericiliğini temsil etmek

üzere kullanıyor.

CAUDWELL, CHRISTOPHER 
( 1 9 0 7 -1 9 3 7 )

Genç yaşta Ispanya iç Savaşı'nda çarpışarak ölen 
Caudwell, 20 Ekim 1907’de Ingiltere'de Londra’da Put- 
ney’de doğdu. Asıl adı Christopher St. John Sprlgg 
olan ünlü Marksist eleştirmen ortaöğrenimini Ealing’te 
bir Katolik kurumu olan Benedictine papaz okulunda 
yaptıktan sonra yüksek öğretimine devam etmeden eği
tim ini yanm bıraktı. 1923’te Yorkshire Post adlı gazete
de üç yıl süreyle muhabirlik yaptı. Daha sonra Londra’
ya geri dönerek bir havacılık şirketine yayın işlerini 
yürütmek üzere girdi. Bir süre sonra kardeşi T.Stanho- 
pe Sprigg’ie birlikte aynı konuda yayın yapan bir şirket 
kurarak, dergi çıkardı. Özellikle otomobil ve uçaklann 
motorlanyla ilgili bukışlan ilgi uyandırdı. Bu arada Auto- 
moblle Engineer adlı dergide planlan yayımlanan, de
vamlı değiştirilebilir bir vites icat eden Caudwell bu 
alandaki uzmanlığını kanıtladı. Bir yandan da roman, 
hikâye vb. ç&lışmalannı aksatmıyordu. 1934'te Marksist 
düşüncenin temel kitaplannı okumaya başladı. Com- 
wall'da geçirdiği günlerde Marx, Engels ve Lenin’in eser
lerini inceledi. Bir süre sonra Londra’ya dönerek Britan
ya Komünist Partisi’nin Poplar yöresindeki örgütüne 
üye olan Caudwell, bu dönemde Illusion and Reality 
(Yanılsama ve Gerçeklik) adlı kitabını yazmaya başladı. 
Bir yandan da parti militanlığını sürdürüyor; partinin 
yayın organı Daily Worker’i satarken, toplantılarda pro
paganda konuşmalan yapıyordu.

Partiye girdikten sonra Paris’e giden Caudwell, bura
da kaldığı süre İçinde İktidarda olan Halk Cephesl'nin 
uygulamalannı yakından izledi. Bir yandan da ölümün
den sonra yayımlanacak Studies İn a Dying Culture 
(Ölen Bir Kültür Üzerine İncelemeler) adlı kitabında bira
raya gelecek makaleleri yazıyordu.

Londra'ya döndükten sonra teorik çalışmalannı sür-



düren Caudwell, parti çalışmalarına da hız verdi. Bu 
arada The Crisis İn Physics (Fizikte Buhran) adlı yeni 
bir çalışmasına başladı. Günün belli saatlerinde partinin 
toplantılarına katılarak konuşmalar yapıyor, partinin ga
zetesini satmaya devam ediyordu. Bu arada başlayan 
ispanya İç Savaşı'na yardım etmek üzere para toplayan 
partinin Poplar örgütü, bu parayla Cumhuriyetçilerin 
kullanması İçin bir cankurtaran arabası satın aldı. Satm 
alınan bu arabayı İspanya’ya Fransa üzerinden götür
mek üzere Chlstopher Caudwell görevlendirildi. Arabayı 
götüren Caudwell de aracı Cumhuriyetçilere teslim et
tikten sonra Uluslararası Tugaylar’a katılarak savaşma
ya karar verdi.. Burada katıldığı grubun makineli tüfek 
öğretmenliği ile siyasal komiserliğini yaptı. Kısa bir süre 
sonra da 12 Şubat 1937’de Jarama nehri civarında yapı
lan bir çarpışmada geri çekilen birliğine zaman kazan
dırmak için savunduğu tepede makineli tüfeğinin başın
da Frankocu faşistlerin saflarında çarpışan Faslı birlik
ler tarafından öldürüldü.

Christopher Caudwell, Marksist estetik teorisine iliş
kin getirmiş olduğu çözümlemelerle tartışmalar yarat
mış bir düşünürdür. Çok kısa süren düşün yaşamında 
bu kadar etkili olan bir başka eleştirmen yok gibidir. 
Özellikle Yanılsama ve Gerçeklik'te Marksist eleştirinin
o yıllarda oldukça yaygın olan sosyalist gerçekçi yorum- 
ianna karşı çıkan Caudwell, yıllarca ilgi görmemiş, ya
pıtları Maurice Cornforth gibi önde gelen Marksist ya
zarlar tarafından suçlanmıştır. Ancak daha sonra Geor
ges Thomson, D.N. ttargolies, E.P. Thomson gibi düşü- 
nürlerce tartışılmış ve savunulmuştur. Caudweli’ i bir 
deha olarak ntfelendiren Thomson, ölümü için “ ...tam 
bir trajediydi, kendine yaraşır bir ölümle öldü. Bir komü
nist olarak yaşadı ve öldü.”  demektedir.

öbüründen esas farkını ise halka silah dağıtma konusundaki yaklaşımı oluşturuyordu. Ordunun 
eline düşmüş olan bölgelerde baskılar bütün vahşetiyle başladı.

İç Savaş Başlıyor
Radyo sürekli, hükümetin duruma hakim olduğunu, isyanın sınırlı bir bölgede takılıp kaldığım 
söylüyorsa da ayaklanma giderek yayılıyordu. İşçi örgütlerinin zayıf anını kollayan kimi askerî 
birUkler ilk fırsatta ayaklanıyorlardı. İsyanın başladığı hemen her yerde faşist Falanj örgütünün 
çeteleri de ordunun yanındaydı. Francocu darbenin diğer aktif kitle desteği de kuzeydeki 
Navarre bölgesindeydi. Bu bölge halkı geçen yüzyıldaki eski hanedanın restorasyonunu 
amaçlayan Carlist savaşlardan bu yana gericiliğin kalesiydi. O zaman Carlizme karşı liberal, 
ilerici geleneğin savunucusu olarak karşılarına dikilen ordu ile beraber şimdi Halk Cephesi 
hükümetini “Kral İsa” adına devirmek için savaşıyorlardı.

Darbe ustaca hazırlanmıştı ve İç Savaş hesapta yoktu. Cumhuriyetçilerin kararsızlığına. Halk 
Cephesi’nin iç sorunlanna, muhafazakâr İspanyollann pasif desteğine güvenilmişti. İşçi 
örgütlerinin ve köylülerin direnişi de dikkate alınmıştı elbet, ama ordunun onlan 1934’te 
ezmiş olduğu da unutulmamıştı. İspanyol ordusu dışandaki savaşlan hep kaybetse de halkına 
karşı dövüşmeyi iyi bilirdi. Üstelik İspanyol halkı 19. yüzyıldan beri ordunun ilan ettiği 
sayısız pronunciamiento  sayesinde darbelere alışkındı. Yine de işçi örgüderinin bu kadar 
radikal olduğu bir ülkede elbette direniş kaçınılmazdı. Bu durumda kurnazlık ve terör elele 
gitmeliydi. Gerçekten darbenin hemen başında, çok önemli iki merkez olan Oviedo ve 
Saragosa -biri 1934 sol ayaklanmasının merkezi, öteki anarşistlerin iki kalesinden biri idi- 
komutanlann önce darbe karşıtı gibi görünüp sonra aniden saldırmalanyla darbecilerin eline 
geçmişti. Birçok yerde otoriteler kimi zaman ihanetten, kimi zaman ise ordunun orada henüz 
ayaklanmamasından ötürü onu ^şkırtm am ak amacıyla, işçi örgütlerine silah dağıtmamıştı. Silah 
verildiğinde ise çok geç oluyordu. İşçi ve köylülerin kadim düşmanı sivil muhafızlar 
genellikle ordunun yamnda yer alıyor, yapısı daha farklı saldın muhafizlan, osalto’lann 
direnişi ise yetersiz kalıyordu.



Ispanyol Devrim inde  
Kadınlar

1789’dan Paris Komünü’ne ve Ekim Devrimi'ne kadar, 
tarihteki başlıca ayaklanma anlannda olduğu gibi kadın
lar İspanyol Devrimi’nde de ön saftaydılar. Kasım 1936’da 
Madrid’in savunulmasında, Mayıs 1937’de Barselona ba
rikatlarında en kararlı savaşçılar oldular. Tıpkı iki yıl 
önce Asturias Komünü’nde İspanyol kadınların, “ kahra
manca cesaret”  örnekleri vermesi gibi..

Sorun İspanyol Devrimi'nde yeralan erkeklerin kahra
manlıkları karşısına kadın kahramanları çıkarmak değil. 
Kadınların iç savaşta oynadıklan rolü ve devrimci müca
deleye katkılannı aynntıian ile saptamak da değil. Önemli 
oian, İspanyol Devrimi’nin en gergin haftaları boyunca 
oynadıkları rol ile gerçekte onlara tanınan yer arasındaki 
çarpıcı bazı çelişkilerin irdelenmesi. İşçi hareketinin çe
şitli örgütlerinde yürüttükleri mücadelenin değerlendi
rilmesi.

1936’da İspanya’da tüm toplumu kavrayan bir devrim 
süreci yaşandı. Ama bu alt-üst oluşta, kadınların özgül 
taleplerinin ne kadar ciddiye alındığı tartışma konusu
dur. Bu durumun kısmi açıklamasını tarihsel koşullara 
bakarak değeriendirmek mümkün: Kadınların işçi sınıfı 
ve örgütlü İşçi hareketi içinde ağıriiğının az oluşu, femi
nist örgütlenme geleneğinin olmayışı, faşist ordulara 
karşı savaşın doğurduğu ekonomik ve siyasal zorunlu
luklar, İspanyol kadınların kendi seslerini duyurmada 
karşılaştıkları zorluklan anlamamıza yarayan unsurlar
dır. Ancak bütün bunlar, KP’ye bağlı Antifaşist Kadınlar 
ya da anarşist akıma bağlı Özgür Kadınlar gibi kitlesel 
kadın örgütlerinin varlığına rağmen, neden kadınların 
geride katdıklannı ve rollerinin devrime “ katkı”  ile sınır
lı olduğunu açıklamaya yetmez. Hele 1931’de Cumhurl- 
yet’ln kurulmasıyla biriikte İspanyollara, demokratik hak
lar verildiği ve Ö z g ü r  K a d ı n l a r  Ö r g ü t ü ’ n ü n ,  mücadelesi
ni, sadece kadınların ekonomik durumlarının değiştiril
mesi mücadelesiyle sınırii tutmayıp, kadınlann kurtuluş 
mücadelesinin temel taşlan sayılabilecek talepler ileri 
sürdüğü gözönünde tutulursa, İyice yetmez. Mücadele
ye katılan binlerce kadının özlemlerini giderememeleri
nin nedeni politik arenada hakim olan işçi kadın örgütle
rinin politik yönelimi ve genel olarak kitle hareketlerine 
karşı tavırlarını incelemekle mümkün olabilir.

1930’LU YILLAR...

Gerek sanayideki kadın işçilerin, gerekse köylü kadın- 
lann kaybedecek fazla bir şeyleri yoktu. Ücretli tanm 
işçisi kadınlar, faal kadın işgücünün yaklaşık dörtte biri
ni temsil edlyoriardı. Ancak bu oran günde 15 saat 
çalışan, karşılığında hiç ücret almayan köylü kadınları 
dışarıda bırakmaktadır. Cumhuriyetin ilanından önce ve 
sonra Lerroux Robles geçici hükümeti dönemine kadar, 
1930 ve 1933 yıllan arasında gerçekleşen çok sayıda 
İşçi ve köylü ayaklanı -^sma kadınlann fiilen katılımları. 
Şubat 1936’da H a l k  C e p h e s l ' n i n  zaferinden sonra yürü
tülen grevlerde kadınlann rolü, İspanyol halkının müca
dele tarihinin bir parçasıdır.

1931 Anayasası’nın kadınlara tanıdığı hukuki statüye 
göre oy hakkı veriliyor ve aynı zamanda erkeklerie eşit 
konumda seçilme hakkı da tanınıyordu (Madde 40). Mad
de 46’da İş “ cinsiyet aynmı olmayan toplumsal yüküm
lülük”  olarak tanımlanarak, kadın ve erkek eşit konum
larda değeriendiriliyordu. Anayasanın tamamlayıcı me
tinlerinde, İş sözleşmelerinin evlilik nedeniyle işten çı
karma hükmü taşıyamayacağı belirtiliyordu. Kadınların 
çalışmasının düzenlenmesinde önemli adımlar atılıyor
du. Hele ana ve eş olarak kadınlann rolüne ilişkin ege
men ideoloji gözönüne alındığında, cinsierarası eşitliğin

ilanı sadece iş ve eğitim alanıyla sınırlı değildi. Anayasa
nın 43. maddesine göre çocukların nüfus kayıtlarında 
ebeveynlerin medeni durumu belirtilmeyecektl. Evlilik 
kurumu radikal bir bakış açısıyla yeniden ele alınıyordu.
2 Mart 1932’de İlan edilen boşanmaya ilişkin yasa, “ zina 
suçunu”  kaldırıyordu. Pariamento 1935’de fahişeliğe 
karşı bir yasa çıkardı. 1936’da kürtaj hakkı ve doğum 
kontrolü yasallaştı. 1939’da Frankoculuğun zaferiyle, 
1931-36 arası alınan bütün bu önlemler yerini gerici 
yasalara bıraktı ve gerek ekonomi gerekse siyasal plan
da kadın yeniden babaya ve kocaya tâbi kılındı.

Cumhuriyet’in yürürlüğe koyduğu yasaların radikalli
ği, diğer Avrupa ülkelerinin tersine gelişmiş bir feminist 
hareketin yokluğu dikkate alınırsa şaşırtıcıydı. Örneğin 
Kuzey Avrupa ülkelerindeki süfrajet harekette olduğu 
gibi, radikalleşmiş küçük burjuva katmanlar harekete 
geçememişlerdi. 1919’da yazdığı I s p a n y a ' d a  K a d ı n ı n  

T o p l u m s a l  D u r u m u  adlı kitapta Margarita Nelken (eski 
bIrSP militanı, feminist) feminizmin ispanya’da zorunlu 
olarak “ toplumsal bir karakter” e sahip olduğunu öne 
sürüyor. Nelken’e göre İspanya’da sosyalist kadınlaria 
hakim sınıfın kadınlarını oy hakkı elde etmek için bir 
araya getirecek bir zemin (örneğin süfrajet hareketi gibi) 
yoktur. Nelken aynı zamanda İşçi hareketinin diğer ülke
lerin feminist mücadelesinin ortaya attığı sorulara ilgisiz 
kaldığını da vurguluyor. Bunun nedenleri, ispanya’nın 
Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalması ve bunun so
nucunda kadınlann kitlesel olarak üretime girme fırsatı 
bulamaması ile açıklanabilir. İngiltere, Almanya ve Ma
caristan’da savaş sırasında ya da hemen ertesinde veri
len oy hakkı da, kadınlann bu dönemde üretimde oyna
dıkları belirleyici rol sayesinde kazandıktan gücü gös
termektedir. Bu durumun yokluğuna bir de işçi yönetim
lerinde varolan maşlzm, (erkek kültürü - ispanyolcada 
‘erkekliği vurgulayan, öne çıkaran’ anlamına macho söz
cüğünden türemiştir) ve Katolik Kilisesl’nln küçümsenme
yecek etkisiyle birieşlnce, kadınlar eskisinden drtia sessiz Wr
konumda kaldılar. Kadınlann her alanda eşit haklar elde 
etmesi kitle hareketlerinin bir sonucu değil. Cumhuriyet 
anayasasının hazırlandığı genel tarihsel koşullann bir 
ürünüydü. Anayasanın demokratik ve radikal niteliği, 
Rus ve Meksika devrimleri sırasında hazırlanmış metin
lere dayanmasındandı.

“ Erkek işçilerin ‘tavsiyelerine’ rağmen kadınlar cep
henin ön saflarındaki yerlerini terketmedller. işçileri ce
saretlendiren onlardı.”  Bu cümleler, Asturias Komünü’- 
nün liderlerinden, B O C  (işçi ve Köylü Bloğu) Manuel 
G t o a s X ’ d e n  A s t u r i a s  A y a k l a n m a s ı .  Ve devam ediyor: “ As
turias Komünü deneyiminden sonra işçi kadınlann ya 
da işçilerin kaniannın devrimde en az erkek işçiler kadar 
önemli bir rol oynayabileceklerini kabul etmek zorunda 
kaldım... Proletaryanın özgürleşmesi ve zaferi İçin veri
len mücadele yerierini bir daha yitirmemek üzere aldılar”

Savaşın sıcaklığında adeta kadın ve erkek rolleri bir
den yok olmuş gibiydi. Çarpışmalar sona erince, “ kutsal”  
aynmlar eski yerlerini aldılar. Oysa kadınlar geleneksel 
ordunun dağılmasıyla, milislerde yeralabllmişlerdl. K P ,  

düzenli bir ordu kurulması İçin milis birilklerinin dağıtıl
masını İstiyordu. Bu İstem erkek ve kadın rolleri arasın
daki aynmlan yeniden güçlendirecekti: “ La Passionari- 
a” nın (Dolores ibarruri) “ Erkekler cepheye, kadınlar 
geri hizmete. Erkek savaşa, kadın işe”  deyişi, bu duru
mun önemli bir ifadesiydi. { M u j e r e s  1 ,  13 Kasım 1938).

1936’da cephede ölen Llna Odena’nın anısına bir ta
bur kuran kadınlar, boş zamanlannda silah kullanmayı 
öğreniyoriardı ama cephede savaşmak için değil kendi
lerini korumak için. Cepheden geri çekilen kadınlar, 
geri hizmet eşlerine döndüler: Üniforma fabrikasında 
işçilik, hemşirelik, memuriuk... Üretime katılan kadınla- 
nn sayısı giderek artıyordu. Ordu saflanndan çıkanimış 
olmalanna rağmen, günlük yaşamın örgütlenmesine iliş
kin katılımlan, kadınlann önünü açan yeni olanaklar 
da sağladı. Komite ve halk milislerinin kurulması, kadın- 
lann çoğu kez ön planda yeraldıklan, sanayi ve tarım 
kooperatiflerinin kurulması, sonunda kadınlara toplum
sal ve siyasal yaşama katılma olanağı verdi. Bu durum 
geleneksel kadın mesleklerinin (çocuk l>akıcılığı, hemşi
relik vb.) dışında makina sanayiinde, kimya sanayiinde 
vb. mesleki eğitim elde etme yolunda somut önlemler 
alınmasını sağlıyordu. Bu duruma paralel olarak da ka
dın örgütleri ya da birilkleri artıyordu. Kendilerini 
“ bağımsız”  olarak tanımlayan bu örgütler açıkça sol 
harekete bağlılıklannı ilan etmişlerdi. Bunlar arasında 
anarşistlere bağlı Özgür Kadınlar, KP’ye bağlı Antifaşist 
Kadınlar, siyasi açıdan en önemlileriydi. O güne kadar
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İÇ bavaşı

"O güzelim Granada'da güzel 
kadınlar torna tezgahlarının başında 
oturuyorlar, havasız, kötü kokan 
atölyelerde günde 12 saat çalışıp 
yalnızca 2 peseta kazanıyorlar. Las 
Hurdes'de minicik kızlar gördüm, 12 
yaşındaydılar. Orada kamburu çıkmış 
yaşlı kadınlar vardı. Daha 30 yaşına 
bile gelmemişlerdi. Hayatlarında hiç 
et yememişlerdi, ekmek bile lükstü 
onlar için. Sokaklannda şık giyinmiş 
genç kadınların dolaştığı Sevilla’nın 
karşısında, nehrin öbür yakasındaki 
Triana'da tozlu meydanlarda 
paçavralar giymiş kadınlar da 
birbirlerine şöyle sesleniyorlardı: 
Komünistleri seçin!" 12 Ağustos 
1936'da Almanya'da yayınlanan 
Arbeiter-lllustrierten Zeitung (AIZ) için 
yazdığı bir röportaj’da Ilga Ehrenberg, 
Ispanyol işçi kadınlarını böyle 
anlatıyordu. Bu kadınlar, faşistlere 
karşı devrimi savunmak gerektiğinde 
silahlan ellerine alıp işçi milislerine 
katıldılar ve mücadele ettiler.

kadınların özgül sorunlarıyla hiç ilgilenmeyen sol parti 
yönetimlerinin kadın örgütlerinin varlığını bu aşamada 
tanımaları anlamlıdır.

S o s y a l i s t  P a r t i  ( P S O E ) ,  kadınların devrimci yükseliş 
dönemindeki radikalleşmesine, ne program ne de ör
gütlenme temelinde bir yanıt verdi. Uluslararası düzey
de sağlam geleneklere sahip /CP’nin tersine, kadınları 
Stallncllerin kontrolündeki A n t i - F a ş i s t  K a d ı n l a r  Ö r g ü l ü  

gibi bir kadın örgütünde toparlayamadı. Cumhuriyetin 
zaferine kadar kadınların çıkarlarını savunan P S O E  için
de, kadınlara ilişkin yaklaşımlarda çelişik ve farklı tu
tumlar vardı. 31 Anayasası’nın kadın haklarına İlişkin 
bölümünü hazırlayan Luis Jimenez de Asua aynı zaman
da ateşli bir kadın hakları savunucusuydu. Özgür aşk 
ve kadının özerkliği tartışmasının başlatılmasına katkıda 
bulunmuş, kadınların kendi bedenlerini denetleme hak
kını savunmuş, kürtaj suçuna ilişkin yasalarda ceza in
dirimini talep etmişti. Oysa aynı partiden Marla Martinez 
Siera gibi sosyalist milletvekili bir kadın, kadınların siya
sal yaşama katılmalarını “ kadınsı" bir katkı olarak ta
nımlıyor, kadın ruhunun saf ahlâkının, duyarlılığının si
yaset alanında olumlu katkısı olacağını vurguluyordu.

P S O E  seçim kampanyalarında işçi kadınlardan çok 
annelere sesleniyordu. Eyiül 1936’da Caballero hükü
meti İktidara gelir gelmez kurulu düzene geri dönüldü, 
ikili iktidar organları tasfiye edildi. Oysa ki kadınlar tam 
da bu yapılar içinde lik kez mücadelenin İçine etkin 
olarak katılablimişier, kolektif güç olma deneyimini ya
şamışlardır. Toplumun her düzeyinde örgütlenmiş ko
mitelerin dağıtılması, reformist yönetimlerin sadece İşçi 
sınıfına değil, kadınların bekietllerine karşı da bir ihaneti 
gösteriyordu.

İ K P  ve A n t l - F a ş i s t  K a d ı n l a r  Ö r g ü t ü ' n e  gelince, müca
delesini kadıniann özlemlerini dile getirmekten çok, de
mokrasi ve faşizme karşı savaşla sınırladı. K P  yönetici
leri için kadıniann yeri “ geri h izm efle rd i. K P ,  “ devrimi 
sürdürmekten”  söz eden kadın-erkek militanlara karşı 
amansız bir savaş açtı. Kiliselerin yeniden açılmasını 
talep etti. Kilisenin egemen olan ana-kadın, eş-kadın 
İmgesinin sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir işlevi 
olduğu dikkate alınırsa, KP’nln geri adımlarının boyutla

rı daha da açığa çıkar. A n t i - F a ş i s t  K a d ı n l a r  Ö r g ü t ü ,  Sta- 
lincilerin denetimindeki en büyük kitle örgütüydü. KP’ye 
katılan ve Anti-Faşist Kadmlar’ın gazetesi M u j e r e s ’ i n  

yayın kurulunda yeralan Margarita Neiken, feminist gö
rüşlerinden vazgeçerek kadınlara evlerine dönmeleri için 
çağrılar yapmaya başladı. Kadınlar pasif yaratıklar ola
rak görülüyordu. Ateşli konuşmalarıyla tanınan ünlü Do
lores İbarruri'den söz edilirken “ erkek-kadın" tipine te
kabül ettiği belirtiliyordu. A n t l - F a ş I s t  K a d ı n l a r  Ö r g ü t ü ’ -  

nün diğer yöneticilerinin de, konuşmalarında, kadınlara 
karşı merhamet dolu ve tepeden tavır takınmaları ege
men erkek ideolojisine karşı mücadelede, bütün kadın
larla ortak olarak yeralmaları gerektiğinin bilincinde ol
madıklarını gösteriyor. KP'nin “ demokrasinin korunma
sı mücadelesi” ni benimsemiş bu kadınlardan, kadınla
rın çıkarlarını savunmalan beklenemezdi. Çünkü kadın 
mücadelesine giriştiklerinde mevcut düzene ters düşen 
talepler ve sloganlar geliştirmeleri gerekecekti. Bu aynı 
zamanda, parlamento, ordu gibi kadınları dışarıda bıra
kan geleneksel kurumlan reddetmeyi de getirecekti. Ka
dınların toplumsal ve siyasal yaşama katılmasını müm
kün kılan ikili iktidar yapılarının ve milislerin yerinde 
kalmasını İstemek anlamına gelecekti. Ve bütün bunlara 
K P  şiddetle karşı çıkıyordu. A n t i - F a ş i s t  K a d ı n  Ö r g ü t ü ’ -  

nün, kamların kurtuluşuna ilişkin adımlar atmaması, sa
dece KP'nIn sınıf işbirliği politikasından kaynaklanmı
yordu. Yürüttükleri faaliyetler genel siyasal çerçeve İçin
de hiçbir özgürleşme perspektifi içermiyordu. Örgüt fa
aliyetlerinde kadınlara yine geleneksel roller veriliyor
du. Erkekler cephede savaşırken, kadınlar toplumsal 
üretime katılarak kocalarına “ yardım”  edeceklerdi. Tıp
kı 1914 savaş sonrası çeşitli burjuva hükümetlerin yaptı
ğı gibi...

SP ve K P  örneklerinde de olduğu gibi POUU örneğin
de de, partinin genel siyasal yönelimi, kadın sorunu 
konusundaki tavrını da belirliyordu. Örgüt, kadınların 
özgül ezilmişliğine karşı mücadeleyi sürdürmede yeter
siz kalmıştı. Bir yandan /CP’nln “ kadıniann eşit haklar 
için mücadelesi” nden söz eden bakış açısına karşı çıkı
yorlardı. Ama öte yandan, örgütlenmiş ya da örgütlen
memiş, kendi ezilmişliklerine karşı çıkmaya başlayan 
bütün kadınları birleştiren özgül mücadelenin önemini 
de kavramıyorlardı. P O U M  ne ev kadınlanna, ne de üre
timin büyük bir kısmını üstlenmiş kadınların taleplerine 
cevap verebildi.

M U J E R E S  L İ B R E S

Bu örgüt kendisini sosyalizm için mücadeleye katıl
maya hazır bütün kadınlara açık bir hareket olarak ta
nımlama eğilimi gösteren İlk örgüttü. Anarşist hareketin 
resmi örgütlerinden biri olarak kabul edilmeyen M u j e r e s  

L l b r e s ,  1936'da bir avuç kadın tarafından kuruldu. An
cak bu örgütün kökleri 19. yüzyılın sonunda Cadiz ya 
da Valencia gibi kentlerde kurulmuş olan anarşistlere 
bağlı kadın örgütlerinin deneyimlerine dayanıyordu. Bir
kaç yazarın ve okuma yazma bilmeyen kadıniann oluş
turduğu M u j e r e s  L l b r e s  grubunun hedefi, öncelikle ka
dınları toplumsal olaylara duyarlı hale getirmekti. Okuma- 
yazma kursları ve mesleki eğitim veren bir okul açtılar. 
Kısa bir süre sonra, Madrid'i! militan kadınlar ile çoğu 
anarşist hareketin üyesi olan işçi ve küçük burjuva ka
dınlardan oluşan Kadın Kültür Grubu'yla İlişkiye geçti
ler. Madrid'deki M u j e r e s  L l b r e s ’ \ e  birleşme karan aldılar 
ve iki yıl içinde, 30 bin kadını bir araya getirebilen 
bir federasyon oldular. Sadece anarşist kadınlardan oluş- 
mamakla birlikte, M u j e r e s  L l b r e s  kendini liberter hare
ketin bir parçası olarak görüyordu. Her kadına yaşamına 
sahip çıkması yolunda çağn yapmanın yanısıra, işyerle
rinde, köylerde kadın gruplarının kurulması yönünde 
propaganda yapıyordu. M u j e r e s  L i b r e s ’ \ diğer kadın ör
gütlerinden ayıran en önemli iark, kadınlan, “ yardım” cı 
güç olarak değil, toplumsal dönüşümün önemli öğesi 
olarak görmesiydi. Toplumsal bir devrim olmazsa kadın
ların kurtulamayacağını düşünüyor, bununla birlikte ka
dının özgürleşmesinin toplumun değişmesinin mekanik

bir sonucu olacağına da İnanmıyorlardı. Tersine kapita
lizmin devrilmesinden sonra da erkeklerin egemenliğine 
karşı mücadelenin sürmesi gerektiğine inanıyorlardı. Ö z 

g ü r  K a d ı n l a r ,  kadınların kendi kendilerini kurtarmalan 
gereklliiğini vurguluyorlardı. Kadınlara feminist bilinçle
rini geliştirmek ve birey olarak kurtuluşlannın mücade
lesine girişmek olanağı veren ve sadece kadınlardan 
oluşan bir örgütün önemi buradan kaynaklanıyordu. M u 

j e r e s  L i b r e s  için kadınların ücretli çalışması sorunu ve 
bunun getirdiği ekonomik bağımsızlık son derece önem
liydi. Genellikle anarşist militanlar tarafından savunu
lan, kadının çalışmasının erkekler İçin işsizliğe yol aça
cağına dair düşünceleri reddettiler. Aynca, erkekler ev
lerine döndüğünde kadınları işlerini kocalanna geri ver
meye çağıran K P  militanlanndan da farklı tavır aldılar. 
M u j e r e s  L l b r e s ,  çeşitli konularda (evlilik, analık, doğum 
kontrolü, fuhuş, v.b.) tartışmalar gündeme getirmişti. 
Ne var kİ M u j e r e s  L i b r e s  İçinde kadının aile ve toplum
daki temel rolüne ilişkin farklı yaklaşımlar yeralıyordu. 
Bir yanda kadını köle durumuna sokan bütün ekonomik 
ve sosyal bağlardan kurtulması gerektiğini savunanlar, 
öte yanda kadının ana olarak sorumluluklannda ısrar 
eden akımlar. İç savaşın baskısı da dikkate alındığında, 
kadınların geleneksel olarak yaşadıklan rolleri reddet
melerinin güçlüğü, işbölümünün kabul edilmesine kat
kıda bulunmuştur. KP'li kadınlarda olduğu gibi M u j e r e s  

L i b r e s ’ »  kadınların da cepheyle İlişkisi, hafta sonlarında 
asker ziyaretlerinden öteye gitmiyordu.

Son derece mücadeleci yapısına rağmen, liberter ha
reketin statükocu tavrı kısa zaman içinde M u j e r e s  L i b -  

res'in de etkisizleşmesine yolaçtı. M u j e r e s  L i b r e s ' W  ka
dınlar, diğer işçi örgütlerinin kadın militanlarına birlikte 
mücadele verilmesi doğrultusunda yeterli çağrılarda bu
lunamadılar. Antifaşlst kadınların yönelimlerini eleştfr- 
mekle yetindiler. Eylem birliğinden yana olduklarını vur
gularken, fCP'li kadınlarla ortak her türlü faaliyete karşı 
çıktılar. Bu özellikle antifaşist kadınların 8 Mart 1938 
günü dolayısıyla örgütlediği uluslararası gün kutlamala
rına katılmayı reddetmelerinde İfadesini buldu. Bu kut
lamayı “ yapay”  ve “ anlamsız”  bularak binlerce kadına 
karşı sözlerini duyurmaktan kaçındılar. M u j e r e s  L l b r e s  

kadının özgürleşmesi ve özerk örgütlenmesi yolunda 
önemli adımlar atmıştı. Feminist bir topluluk yaratan 
İlk örgüt olmalarına rağmen, kendilerini alt hissettikleri 
anarşist akımın (onları tanımayan) politik çerçevesine 
hapsolmaktan kurtulamamışlardı.

Faşizme karşı mücadelede etkin olarak yeralan kadın- 
lann, iç savaş süresince seslerini yeterince duyurama
dıklarını gördük. Kadınların mücadeleciliği kısa zaman
da reformist yönetimlerin politikalarına, hem P O U M ’ u n  

hem de anarşistlerin alternatif bir yönelim belirlemedeki 
beceriksizliklerine takılıp kaldı. Anarşistler özgürlük üze
rine nutuklar atarken, 1936'da ortaya çıkan öz-örgüt- 
lenme yapılarını ortadan kaldırmayı hedefleyen hükü
metlere ortak oldular.

Kadıniann özgürleşmesinin yolunun açılması için top
lumsal ve ekonomik İlişkilerin temelden sarsılması gere
kiyordu. İŞÇİ sınıfının şu ya da bu sektörünün kendi 
ezilmişliğine karşı mücadelesi, özgül olarak kadınların 
başkaldırısına doğrudan zemin hazırlamıyordu. İşçi ör
gütleri sözde ne derlerse desinler, fiiliyatta kadın grup- 
lannı dışladılar. Çünkü kadıniann mücadelesi doğrudan 
işçi örgütlerinin genel siyasal yönelimini sorguluyordu.

Genel olarak sorun, b a ğ ı m s ı z  bir kadın hareketinin 
öneminin kavranmamasıydı. Kadıniann mücadelesi pro
letaryanın mücadelesiriin basit bir uzantısı gibi görülü
yordu. Kadınların kendi İhtiyaçlarının ttilincine varmak, 
mücadele yeteneklerine güvenmeyi öğrenmek için ken
di aralannda örgütlenmeleri gerektiğini görememek kör
lüğü, sonunda kadınlan geleneksel konumlarına İtmek 
anlamına geldi.

BANU PAKER
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evilla Endülüs’teki işçi hareketinin kalesiydi. General Queipo de Llano bir avuç sivil muhahz
e falanjisde radyo binasını ele geçirip Cumhuriyetçi marşını çaldıracak, ardından harekete
eçip hükümete sadık asaltolan ezecekti. CNT ve UGT sendikalan, militanlannı topladığında 
ok geçti. Kenar mahallelerin tümü direnişe geçtiyse de Faslı askerler gruplar halinde 
lavaalanma inmeye başlamışlardı, İşçi mahallelerindeki direnişi Llano’nun radyo propagandası 
't Faslılann görülmemiş vahşeti birlikte ezdi.

"NTnin Barcelona’dan sonraki ikinci kalesi olan Saragosa’da da benzer bir senaryo oynandı, 
larcelona’mn komutanı Fas’taki ayaklanma üzerine Cumhuriyete bağlılığını bildirdi ve faşist 
[irişimlere karşı sıkıyönetim ilan etti. CNT genel grev tehdidinde bulununca bundan vazgeçti, 
ima askerleri arasına falanjistleri ve gerici zengin çocuklan “senorito”lan da katmaya başladı, 
lükûmet işçi örgütlerini yatıştırmaya çalışırken, ordu Aragon eyaletinin başkentini işgale
taşlamıştı. CNT ve UGT genel grev çağnsında bulundu, sivil muhafızlar darbecilere katıldı,
ince Saragosa, sonra tüm Aragon eyaleti darbecilerin eline geçti. Yine de genel grev, faşist 
(gal altında haftalarca devam etti. Sendikacılar ağır işkencelere rağmen greve son verme 
ağnsı yapmayı reddettiler.

934’teki ünlü Asturias Ayaklanması’mn merkezî olan Oveido benzer bir senaryonun kurbanı 
Idu. Deneyimli madenciler darbeye hazırlıkhydı. Garnizon komutanı Albay Aranda 
umhuriyetin yanındaydı. Öyle ki işçilere Madrid’in yardımına koşmalannı önerdi. Hatta kendi 
İleriyle silah dağıttığı 3000 işçiyi uğurladı. Hükümet ve işçi örgütleri temsilcilerinin 
ulunduğu komite toplantısından bir bahaneyle çıkan Aranda, hemen birliklerin başına geçip, 
tratejik yerlere top ve makinalı tüfekleri yerleştirdi. Halbuki komite toplantısında kimi işçi 
rgûtleri temsilcileri Aranda’ya karşı kuşkulannı dile getirmiş, üstelik sol cumhuriyetçi bir 
enç odaya girip Aranda’nın ihanet edeceğini haber aldığını, hemen tutuklanması gerektiğini 
umhuriyetçi parti temsilcisinin kulağına fısıldamıştı.

Franco'nun birlikleri 28 Mart 1939’da "Han Pasado”  
(geçtiler) nidalarıyla Madrid’e girdiler. Temmuz 

1939’da Madrid’e giden Italyan Dışişleri Bakanı Ciano 
daha o tarihte 200 binden fazla siyasal tutuklu 

olduğunu yazıyor. Ciano’ya göre sadece Madrid’de 
günde 200-250 kişi kurşuna dizildi. İdamlar 1942’ye 

kadar devam etti ve beyaz terörün kurbanlarının 
sayısı 100 bini geçti. 22 milyon nüfuslu Ispanya’daki 

İç Savaş sırasında ise toplam 700 bin kişi öldü. 
Savaş sonrasında başka ülkelere iltica edenlerin sayısı 

500 bine ulaştı. İç Savaşa yabancı müdahalenin 
boyutlarını anlamak için aşağıdaki rakamlar yeterlidir.

Almanlar Ispanya İç Savaşı için 500 milyon mark 
harcadı. 16 bin kişilik bir kuvvetle Ispanya’da savaşan 

Condor lejyonu 300 kişi kaybetti. Italyan birliklerinin 
sayısı 50 bine ulaştı. 6 bin kayıp verdiler. İtalya 

aynca Ispanya’ya 763 uçak gönderdi. 20 bin kişiyle 
savaşan Portekizliler 8 bin ölü verdi. Sovyetler ise 

1936 sonbaharından savaş sonuna kadar 2 bin 
gönüllü, 772 pilot, 351 tankçı gönderdiierse de aynı 

anda Ispanya’da bulunan sovyet gönüllü sayısı 800’ü
aşmadı.

Utalonya’nın başkenti olan Barcelona en büyük sanayi merkezlerinden biri ve CNPnin en 
uvvetli olduğu yerdi. CNT içinde bir savunma komitesi kurulmuştu ve haftalardır olası bir 
arbeye karşı şehirde devriye geziliyordu. Komite her mahallede savunma gruplan 
rgütlüyordu. Fas ayaklanması duyulduğunda fabrika sirenleri tüm kenti alarma geçirdi. 
Catalonya hükümetinin başkanı Campanys işçilere silah dağıtmayı reddetti. 19 Temmuz Pazar 
abahı askerler Pedralbes kışlasından çıkarak Katalonya meydanına yürüdüler. Katalonya Alanı 
anlı bir çarpışmaya sahne oldu. İşçiler çok fazla kayıp vermelerine rağmen askerleri 
enlettiler. Çarpışmanın kritik bir anında sivil muhafız komutanı, Albay Escobar, 4000  
luhafızla işçilerin yanına geçti. Darbeciler yenildi, kışlalar düşürüldü. Yakalanan General 
oded radyodan yenildiklerini ilan etti. Francisco Ascazo, Atarazanas kışlasına yapılan 

aldında can verdi.

)rdu Madrid’de harekete geçmekte gecikti. İnşaat işçileri grevi nedeniyle faal olan CNT derhal 
:dbirleri arttırdı. Fas olayını öğrenen UGT’de bu kez onlarla birlikteydi. Daha ordu 
yaklanmadan işçi milisleri devriye gezmeye başlamışlardı. Çatışma 20 Temmuz’da başladı. Bu 
ırada radyo Goded’in teslim çağnsmı yayınlıyordu. Darbeciler, kışlalanna çekildiler. İşçilerin 
ek az silahı vardı. Darbeciler, önceden tüfeklerin dipçiklerini ayınp tüfekleri kışlaya 
aklamıştı. Hükümete sadık kalan Yüabaşı de la Tone, bulduğu iki topla kışlayı dövmeye 
aşladı. Ardından işçilerin kidesel saldınsı ile kışla düştü. Milisler Madrid yakınında 
luadalajara’daki asi garnizona saldınp aldılar ve General Banera’yı kurşuna dizdiler. Ardından 
oledo kenti geri alındı. Diğer milis kollan da darbecileri durdurmak için Valencia’ya, 
dalaga’ya, Siguenza’ya yürüdüler. Malaga’daki darbeciler gelişmelerden tedirgin olunca isyanı 
anda kesip kışlada savunmaya geçtiler. Askerler işçi ve asaltolara teslim olmak zorunda 
aldı.

aşizmin iktidarda olmadığı devletler “müdahalesizlik politikasını” uygularken, Almanya ve 
talya büyük boyutlu bir askerî yardıma derhal başladılar. Tam donanımlı 70 bin civannda 
alyan “gönüllü” Franco’nun asker açığını kapattı. Alman-İtalyan uçak yardımı sayesinde 
ranco kısa bir süre sonra havada üstünlüğü derme çatma İspanyol Hava Kuvvetleri’nin 
linden aldı. Cumhuriyetin klasik savaş yöntemleriyle Franco’yu yenmesi artık imkânsız hale 
elmişti. Sovyet silah yardımı sayesinde Madrid savunması yapılabildi ve savaş uzadı. Ancak 
ovyet yardımı yetersizdi, üstelik giderek azaldı. Böylece bu kez Franco’nun şanslı olduğu İç 
lavaşın ikinci dönemi başladı.

■ranco’nun Taarruzu

iöylece Alman, İtalyan ve Portekiz desteği ile Ağustos başında Franco inisiyatifi ele aldı. 
920’lerde kurulmuş olan Lejyonerler iyi eğitilmiş, iyi donatılmış, sömürgeci ideolojinin 
)irieştirdiği bir ruhla mücehhez elit birliklerdi. Onlarla birlikte savaşan Fas birlikleri Fas’ta 
ılusal kurtuluş savaşçılanna karşı kullandıklan terör yöntemlerini. Alman ve İtalyan 
lilahlannın yardımıyla uyguladılar.

iu tür yöntemlerle ilerleyen kollann ilk hedefi Mola’nın yardımına koşmak için Badajoz’u alıp 
ki faşist bölgeyi birleştirmekti. Askerî harekat başanlı oldu. Faşistler hızla ilerlediler. 10 
^ğustos’ta Merida, 14 Ağustos’ta Esiremadura başkenti Badajoz düştü. Badajoz’da 2000 ’e yakın
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İç Savaşı

Şut^t 1937 -  Nisan 193Ç
mSliyetçilenn tâtgesi

Ispanya İç Savaşı'nda cumhuriyetçiler dünyanın bütün 
ülkelerinin anti-faşist ve sosyalistlerinin manevi 
desteğini yanlannda bulmuşlardı. Macar sanatçı Emö 
Berda'nın cumhuriyetin kararlı direnişini simgeleyen 
No Pasaran adlı ağaç baskısı afişi uluslararası 
kamuoyunun faşist saldırganlığa karşı tepkisini dile 
getiriyor.

kişi idam edildi. 3 Eylülde Talavera, 28 Eylülde Toledo ahndı. Kuzeyde Bask ülkesinin 
Fransa smınndaki İrun şehri Mola tarahndan 4 Eylülde ahndı.

Hızlı askerî yenilginin nedenleri arasında silah ve cephane eksikliğinin yanısıra milislerin 
örgüdenmesinin yetersizliği sayılabilirdi. Milislerin yeniden örgütlenmesi gerektiği konusunda 
herkes hemfikirdi, ancak ne tür bir örgütlenmeye gidileceği tartışmalıydı. Hükümet milislerin 
askerileştirilmesini ve bir Halk Ordusu nun kurulmasını önerdi. PCE bu tür bir ordunun ilk 
örneğini 5. Alay adıyla kurdu. Anarşistler ve POUM bu tür bir halk ordusuna karşıydı. 
CNPnin ise milislerin merkezileşmesine itirazı yoktu; nitekim Ağustos ta Aragon'daki milislerin 
merkezî bir komutaya bağladı. Halk Ordusu merkezi hükümete, milisler iSe işçi örgütlerine 
bağlıydı. Sorun merkezi hükümette buıjuva güçlerin ağırlıkta oluşundan kaynaklanıyordu. 
Cumhuriyetçi Parti ve sağ sosyalistler için Halk ordusu, fiilen kaybettikleri iktidarı işçilerin 
elinden almalarını sağlayacak güç anlamına geliyordu. Komünist Partisi için ise durum biraz 
farklıydı. PCFnin stratejisi Sovyet desteği sayesinde devlet mekanizması, hükümet ve orduda 
etkinlik sağlamak, bu etkinliği de kide tabanını geliştirmek için kullanmaktı. Yeni ordu bu 
etkinin asıl dayanağı olacak. Scnyet Kızılordusu'ndan esinlenerek oluşturulan siyasal komiserleı 
çoğunlukla PCE militanlarından socilecekti Milislerin tamamı gönüllüydü. Subay hiyerarşisi 
hemen hemen yoktu. Milis şefleri savaş sırasında yetişiyor, sıradan işçi ya da militanlardan
pekçok başanlı askerî lider çıkıvor. bunlar disiplini de devrimci geçmişleri ya da savaş
başanlannın uyandırdığı saygıyla sağlıyorlardı. Yeni kurulan ordunun temel gücünü asıl olarak 
yine milisler oluşturuyordu. O nedenle bu ordu bir geçiş niteliği taşıyordu Halk Ordusu, 
gönüllülük değil, zorunluluk esasına core asker alıyordu. Ordu örgütü, bölük, tabur, alay, 
tugay ve tümen klasik aynmına göre kuruldu Milislere verilmeyen silahlar bu birliklere 
veriliyordu. Klasik asker-subay ayrımı, askeri selam, farklı mtbc ve üniformalar geri geldi. Esk 
rejimin profesyonel subayları giderek artan savıda veni orduda görev aldı, onlarla birlikte eski 
alışkanlıklar ve klasik savaş teknikleri de g<>-ı geldi Halk Ordusu kısa zamanda asıl askeri
güç oldu ve 1937 ve sonrası muharebelerinde başrolü bu ordu oynadı.

Yabancı M üdahalesi

İç Savaş olası bir dünya savaşının provası olarak görüldü. Darbenin hemen ardından başlayan 
İtalyan ve Alman yardımı savaşın kaderini Franco lehine değiştirdi. Büyük devlederin tutumu 
aşağı yukan II. Dünya Savaşındaki ittifakı yansıtıyordu: İtalya-Almanya, Portekiz ile birlikte 
Franco’nun başhca desteğiyken, Amerika ve İngiltere tarafsız tavır takınıyor, Fransa duygusal 
planda cumhuriyeti destekleyen bir tarafsızlığa vanyordu. Sonuçta Meksika’nın sembolik olan 
silah yardımı sayılmazsa cumhuriyetin tek desteği olarak SSCB kalıyordu.

İtalyan ve Alm an Yardım ı

İtalyanlar yeni faşist darbeyi kendi öz meseleleriymişçesine sahiplendiler. Kasım 1936’dan 
itibaren gönderilen yardım artık sadece malzeme ve küçük birliklerden ibaret değildi, kidesel 
asker gönderme de başlamıştı. İtalyan CTV - Corpo Truppe VoIontarie(Gönüllü Ordu BirUkleri) 
kuvvederinin sayısı 50 bini buldu. Kimi araştırmacılara göre bu sayı Guadalajara Savaşı 
sırasında 70 bine kadar çıktı. İtalyan lejyonuna bağh kuvvetler Majorca adasında bir de hava



'e deniz üssü kurdular. İtalyanlar Franco’ya bombardıman uçakları, denizaltılar, top, zırhlı 
,raç ve otomatik silahlar verdiler.

Kasım 1936’da İspanya’da 6500 Alman teknisyen ve uzman subay vardı. Bu sayı hiçbir 
'aman 10 bini geçmedi. İspanyollan, özellikle de ideolojik olarak daha rahat kontrol 
pdebileceklerine inandıklan Falanjlan eğitmekle meşguldüler. Almanlar yardımlannın karşılığını, 
kurduklan Hisma isimli şirkete maden imtiyazlan sağlayarak ve yardımın 500 milyon marklık 
jedelinin de yıllık taksitlerle ödenmesini kabul ettirerek alıyorlardı. Almanya’nın bir kazanımı 
ia Ispanya’yı Anti-Komintem Paktı’na sokmak oldu.

Sovyet Yardımı

Sovyet yardımı önce dostluk ve dayanışma gösterileriyle başladı. Bu dönemde Sovyetler Birliği 
Cumhuriyet’i destekledi. Ekim 1936’dan itibaren giderek artan silah ve malzeme yardımı, 1938  
yazından itibaren giderek azaldı ve durdu. Ekim 1936’dan Mart 1937’ye dek her ay 30-40  
şemi İspanya’ya silah taşıdı. Sovyet yardımının en önemli parçalarını kuşkusuz uçak ve tank 
malzemeleri oluşturuyordu. Bir bütün olarak Sovyet yardımı Alman ve İtalyan yardımı 
karşısında çok yetersiz kaldı. Sovyetler daha çok teknik adam, pilot ve tank operatörü 
gönderdiler. Ama gönderilen yüksek rütbeli Sovyet danışmanlar yeni cumhuriyetçi ordunun 
kuruluşunda, Madrid savunmasında ve sonraki savaşlarda perde arkasında kalan etkin bir güç 
oldular.

Madrid: No Pasaran!

1 Ekim’de Madrid’e ilk hava akmlan yapıldı. Şehir işgalden kaçanlarla dolmuş, yiyecek 
sıkıntısı başgörtermişti. Faşistler Alman ve İtalyan yardımı sayesinde havada ve cephane 
konusunda üstünlüğe sahiptiler. 4 Kasım’da Caballero, Cumhuriyetçi, sosyalist ve 
komünisrierden oluşan koalisyon hükümetine dört anarşisti de bakan olarak kattı. Caballero 
şehrin dayanamayacağını düşündüğünden başkenti Valencia’ya taşıma karan aldı. Hükümetin 
karanna işçi örgütleri şiddetle tepki gösterdiler. Bazı anarşist milisler hükümetin yolunu 
kesmeye bile hazırlandılar. Bu arada bir Savunma Cuntası kuruldu. Miaja ve Rojo tüm işçi 
örgütlerinin yardımıyla şehri kuşatmaya ve sokak savaşına hazırlandı. Halk barikatlar, ortak 
mutfaklar ve ilkyardım istasyonlan kurdu. 6 Kasım’da faşistler Casa de Campo’nun açık arazi 
olan ban kesimini ele geçirdiler. O gece UGT ve CN rii işçiler ölen arkadaşlannın yerini 
aldılar. Ertesi gün çatışma parkın ormanlık doğu kesiminde başladı. Bu kez göğüs göğüse 
süren savaşta faşistler durduruldu. Milisler alışık olduklan bu tür mücadelede o zamana dek 
hep dehşet uyandırmış olan Afrika ordusunu püskürttüler. 20 millik cephe boyunca Afrika 
Ordusu ile Madrid halkı arasında savaş yeniden başladı. Çeşitli ülkelerden gelen 3000 kadar 
anti-faşist gönüllüden oluşan Uluslararası Tugaylann ilk birlikleri 8 Kasım’da Madrid 
sokaklannda görüldü. Faşistler bu çarpışmalardan sonra taktik değiştirdiler. Saldırıya geçmeden 
önce şehri havadan bombaladılar. Şiddetli bombardıman epey yıkıma neden olduysa da 
amacına ulaşamadı. Almanya ve İtalya da 18 Kasım’da Franco rejimini resmen tanıdı. Faşistler 
Ocak ortasına dek Madrid’in batısındaki pozisyonlannı geliştirmeye çalıştılar. Ocak’daki 
çatışmalardan sonra Madrid’le iki önemli çarpışma yaşandı: Jarama ve Guadalajara 
muharebeleri. Faşist General Orgaz’m amacı güneyde Jarama nehri ile Valencia arasındaki 
nispeten düz bölgeyi işgal etmek ve Madrid’i kuşatmaktı. Özellikle Sovyet tanklan ve bir avuç 
İngiliz gönüllünün üstün başansınm da etkisiyle kararlı bir direniş sergilendi. Guadalajara 
Savaşı’nda 25 bin İtalyan ve 25 bin İspanyol faşisti saldırdı. 8 Mart’ta Cumhuriyetçi hatlar 
yanidı. Ancak 18 Mart’ta gerek verilen kayıplar gerekse anti-faşist İtalyan gönüllülerin 
Garibaldi tugayının propagandasının etkileri ile İtalyan faşistleri cepheden geri çekildiler. 
Guadalajara yolu ile Madrid’i zaptetme tasansından vazgeçildi ve savaş başka cephelere 
kaydınidı.

Devrim ve Karşı Devrim
Faşizmin silahlı halk direniçiyle geri püskürtülmesinin hemen ardından Martinez Barrio “silaha 
hiç sanimamış olması gerekenler silahlannı bırakıp işlerinin başına dönsünler” diyordu.
Buıjuva Cumhuriyetçilerinin bu korkulan kendi açılanndan pek yersiz değildi. Çünkü 
silahlanmış işçi ve emekçilerin kurduklan komiteler ve konseyler fiili olarak iktidan ele 
alıyor, buıjuva düzenini sadece siyasal değil ekonomik ve toplumsal açılardan da sarsacak ve 
dönüştürecek eylemlere girişiyorlardı. Halk Cephesi’nin etkin olduğu bölgelerde tüm siyasal 
tutuklular serbest bırakılmış, topraklara el konulup tapu kayıtlan yakılmış, kiliseler ya 
yakılmış ya da hastane veya okula çevrilmişti. Kişisel giyim bile değişmeye başlamıştı.
Kadınlar pantolon giyiyor, özellikle Katalonya’da hemen herkes işçi tulumu ya da sıradan 
gömlek, pantolon ve sandalet giyiyordu; kravat ya da kasket dışındaki şapka türleri -burjuva 
simgesi olarak- küçümsendiğinden ortadan kalkmıştı. Doğum kontrolü ve kürtaj yasallaşmış, 
kadın özgürlükleri arttmimıştı. Barselona’da genelev ve pavyonlar tümüyle kapatılmıştı. Pek 
çok yerde ev kiralan ve kamu taşımacılığı ucuzlatılmıştı.

Ancak, asıl önemli değişim, mülkiyet ihşkilerinde yaşandı. Topraklara ve fabrikalara işçi 
l/nmitplpri plUnvHıı CNTnin Katalonva’daki gücü UGTnin hemen hemen on misliydi ve CNT

İBARRURİ, DOLORES

La Pasionarla adıyla anılan İspanyol devrimcisi Dolo
res İbarruri 9 Aralık 1895'de Bask bölgesinde Bilbao 
yakınlarında Gallarta’da doğdu. Yoksul bir madenci aile
sinin onbirinci çocuğuydu. Doğduğu yer olan Vizcaya 
zengin bir maden bölgesi olmasına rağmen bu kaynak
lar yabancılar tarafından acımasız bir biçimde sömürü
lüyordu. Bölgede geçen yüzyılın sonlannda patlak ve
ren bir dizi ayaklanmaya karşılık varolan sömürü kilise
nin de baskısıyla sürdü ve maden ocaklannda binlerce 
işçi ezildi. İbarruri bu ortam içinde yetişti. 1910’da ise 
öğrenimini terketti. Dikiş enstitüsüne devam etti, terzi
lik yaptı. Bunun ardından üç yıl süreyle zengin işadam- 
lannın evlerinde hizmetçilik ve aşçılık yapan İbarruri 
aynı dönemde kendisi gibi bir işçiyle evlendi. Bu yıllarda 
Marksizmie tanışarak, sosyalist düşünceye yakınlık duy
maya ve bazı örgütlerde görev almaya başladı. El Mine- 
ro Vlzcalno adlı dergide çalıştı. Bu arada Ekim Devriml’- 
nden sonra Ispanya’daki Sosyalist Parti İçinde aynlıklar 
başgösterdi, parti Komintern'e katılma konusunda ikir
cikli davranınca kurucularından ve Genel İşçi Sendlka- 
s/’nın önde gelen isimlerinden Garcia Quejido, Acevedo 
ve Virglno Gonzales gibi kişiler aynlarak Ispanyol Ko
münist Partisi’ni kurdular. Dolores Ibarrurl'nln üye ol
duğu Somorrosto Sosyalist Grubu da Komünist Partisi'- 
nin ilk kuruculan arasında yeraldı. Ibarnıri 1920’de par
tinin Bask’taki bölge komitesine üye daha sonra da 
yapılan ilk kongrede delege olarak seçildi.

Bundan sonra Komünist Partial içinde aktif bir siyasal 
yaşamı sürdüren İbarruri, bu eylemlerinden ötürü bir 
kaç kez tutuklandı. 1930’da Ispanyol Komünist Partisi’- 
nin merkez komitesine girdi ve bir yıl sonra tutuklanarak 
1933’e kadar cezaevinde kaldı. 1930'lu yıllarda ispan
ya’da yükselen İşçi hareketinin karşısına cumhuriyeti 
tehdit eden faşist hareket güç kazandı. Bu arada kasım 
1933 seçimlerinde sağ güçler mevzi kazanmış ve kuru
lan hükümette bazı bakanlıklar Katolik Partlsl’ne veril
mişti. Bu arada başbakan Cabaliero’nun özellikle İttifak
lar politikasında sürdürdüğü yanlışlar yüzünden sağcı
lar daha da güçlendi. 1934'te başlayan Asturias Ayak- 
lanması'nda dört bin İşçi öldürüldü. İbarruri Asturya 
bölgesinde aç kalan kitlelere yiyecek ve İlaç yardımının



ülkenin geri kalan birçok bölümünde Francocu faşist 
ayaklanma başarıya ulaşmış da olsa Madrid’in son 

adama kadar savunulması Halk Cephesi’n/n başlıca 
moral hedeflerinden biriydi. Francocuiarm kentte bir 

ayaklanma başlatma girişimleri aksayınca kent 
kapılarına kadar dayanmış olan faşist saldırısı UGT ve 

CNTnin örgütlediği kitleler tarafından 19 Haziran 
1936 akşamı geri püskürtüldü. Aynı gece radyoda 

birbirini izleyen ateşli konuşmalarının birincisini yapan 
Dolores Ibarruri, "işçilere, köylülere, antifaşist ve 

yurtsever İspanyollar"a "Asturias cellatları’ 'nm zaferine 
izin vermemeleri için çağrıda bulundu: “ No pasaran!” 

Verdun'de Almanlar'a karşı I. Dünya Savaşı'nın 
direniş çağrısı olan "Geçemeyecekler!" sözünün 

Ispanyolcası, İbarruri'nin bu konuşmasından sonra 
bütün ülkelerin antifaşistierinin direniş simgesi haline 

geldi. Resimde Madrid sokaklarına asılmış olan bir 
"No pasaran!" pankartı.

gerçekleşmesine öncülük etti. Asturlas’da madencile
rin başarısız ayaklanmasının acımasızca bastırılmasın
dan sonra yeniden toparlanmaya başlayan anti-faşist 
güçler yoğun bir mücadeleye girdi. Ibarruri 1934’te cum
huriyetçi ve sosyalist kadınların katıldığı Savaş ve Fa
şizm Aleyhtan Kadmlar Ulusal Komltesl’nl kurdu. Bu
nun ardından bir yıl sonra yapılan partinin VII. Kongre
si’nde yürütme komitesine getirildi.

Parti içinde de önemli görevler üstlenen Ibarruri, 
1935'te yapılan Komlntern’ ln VII. Kongresi’nde parti ge
nel sekreteri Jose Dlaz’la biriikte örgütün yürütme kuru
luna getirildi.

Bunun ardından Ocak 1936’da Sosyalist Parti, Ispan
ya Komünist Partisi, Cumhuriyetçi BIrilk Partisi ve diğer 
soi partilerin oluşturduğu Halk Cephesl’nin adayı ola
rak Asturias bölgesinden pariamentoya girdi. Güçle
nen faşist harekete karşı işçilerin ve emekçilerin biriikte 
mücadele etmesi konusunda en geniş cephenin oluş
turulması için pariamentoda etkili konuşmalar yaptı. Bu, 
onun 18 Temmuz 1936’da ordunun cumhuriyetçi hükü
mete karşı isyan etmesiyle biriikte başlayan İç Savaş 
sırasında bir kahraman olarak öne çıkmasını sağladı. 
Bitmeyen enerjisi ve karariıiığıyla yaptığı konuşmalar, 
kitlelerin Francocu faşistlere karşı mücadelesinde önemli 
bir destek oldu. Bu arada parti adına İç Savaş’ın strateji
sinin tayininde rol oynadı. Cumhuriyetçilerin tersine tes
lim olmamayı sonuna kadar direnmeyi savundu. Faşist
lerin kazanmasından sonra 5 Mart 1939’da Sovyetler 
Birilği’ne giden Ibarruri uzun yıllar sürgün yaşadı. Sür
günde iken İspanyol Komünist Partlsl’nl uluslararası 
toplantılarda temsil etti. 1960’ta ise sekreteriiğlni Santi
ago Carillo’ya bıraktı. 1968'de Sovyetler Birtiğl’nin Çe
koslovakya’da giriştiği harekete karşı tavır alan Ibarruri, 
Franco'nun ölümünden sonra partinin yasailaşmasıyla 
biriikte 13 İMayıs 1977’de ülkesine döndü. 1977 seçimle
rinde Madrit bölgesinden milletvekili seçildi ve ilk mec
lis oturumunun başkanlığını yaptı. Ibarruri, Ispanyol di
renişinin simgesi olarak yaşamını sürdürmeye devam 
etmektedir.

milislerinin Aragon’un büyük bölümünü faşistlerin elinden geri alması Aragon’da ve 
Ispanya’nın en önemli sanayi merkezi olan Katalonya’da anarşizme uygun bir kamulaştırmayı 
en üst düzeye çıkardı. Katalonya’da sanayiin yüzde 70’i kamulaştmidı. Anarko-sendikalist 
hedefler gerçekleştirilmiş, işyerleri yerel olarak bizzat o fabrikada çalışanlann özyönetimine 
bırakılmıştı. Önce sahipleri kaçan ya da darbeye katılan işyerleriyle büyük sanayi 
kamulaştınlırken, ardından “verimsiz çalışan” ve bu yüzden “işçi sağlığına dikkat etmeyen” 
küçük imalathanelerin birkaçı biraraya getirilerek büyük fabrikalar halinde yeniden örgütlenip 
yönetim, eski sahiplerinin de kısmen temsil edildiği işçi komitelerinin eline verildi. Bu eylem 
toplumsallaştırma adı veriliyordu. Yiyecek kıtlığının da baskısıyla bakkallar, lokantalar vs. de 
giderek aynı işleme tabi tutuldular.

Sosyalistlerin kalesi olan Asturias bölgesindeki madenler madenci işçiler tarafından yönetilmey( 
başlandı. Bir süre sürtüştükten sonra UGT ve CNT ortak bir anlaşmayla toplumsallaştırmayı 
bir düzene oturttular. PCE, sanayide faşistlerin ve kaçaklann işyerlerine elkonmasmı, diğer 
yerlerde ise işçi komitelerinin denetimi ve yönetime katılımı ile yetinilmesini öneriyordu. 
Tanmda ise kaçanlann ve faşistlerin topraklanna el konulmasını, ancak köylülerin 
kolektifleştirmeyi kendiUklerinden kabul etmemeleri halinde toprağın yoksul köylüye 
dağıtılmasını öneriyordu. Eğer mutlaka toplumsallaştırma yapılacaksa bu kolektifleştirme değil 
millileştirme biçiminde olmalıydı. Toplumsallaştırma ise PCE’ye göre tümüyle karşı 
devrimciydi. PCE’nin asgarî programı anti-faşist cepheyi kapsamayı, orta sınıflan ve liberal 
burjuvaziyi kazanmayı, işçi sınıfı ve yoksul köylülerin taleplerinin ve eylemlerinin burjuvaziyi 
ürkütmesini engellemeyi hedefliyordu. Yaşanan dinamik ile hedeflenenler arasındaki çelişki 
yerel militanlann da kafasını kanştırdığından PCE militanlan çoğu yerde genel dalgaya 
kapılarak toplumsallaştırmalara katılmış, hatta kimi yerde bu eyleme kendileri önderlik etmişti



!u durumun temel nedenlerinden biri Komünist Entemasyonal'in  geliştirdiği Halk Cephesi 
)olitikasıydı. Sovyetler Birliği’nin dış politikası, yaklaşmakta olan savaşta Batı demokrasileri 
lasmda Hitler Almanyası’na karşı müttefik arama stratejisini sekteye uğratacak komünist 
)olitikalardan kaçınılmasını gerektiriyordu. Bu nedenle tüm Avrupa’daki Komünist Parti’ler  esas 
pmliklerini ikinci plana atıp sadece anti-faşist bir kimlikle tanınmaya çalışıyorlardı. İspanyol 
!(omûnist Partisi’nin  politikaları onun üye yapısında da bir değişime yol açtı. Darbe öncesi 
kimi tahminlere göre 50 bin, partinin kendisine göre 100 bin civannda olan üye sayısı ilk 
sekiz ay içinde yaklaşık 250 bin kişiye çıka. Parti üyelerinin sınıfsal bileşimi şöyleydi: 87
f)in sanayi işçisi, esnaf ve zanaatkâr, 62  bin tanm işçisi, 76 bin toprak sahibi köylü, 15.500  
buıjuva, 7 bin avukat, doktor, subay gibi meslek sahibi. Sanayi işçileri ile küçük burjuvalar 
bynca sımflandmidıklannda ise birincilerin partinin yüzde 25’ini, diğerlerinin ise yüzde lO’unu 
jluşturduklan görülüyordu. PCE’ye askerler devlet düzeninin ve otoritenin simgesi olduğu için, 
jrta ve zengin çiftçiler ile küçük esnaf mülkiyetin bekçisi gibi göründüğü için giriyorlardı. 
Drtada bir yanlış anlama da yoktu. PCE yetkilileri L’Humanite’ye “sadece iki amacımız var, 
:umhuriyet düzenini ve mülkiyeti korumak” diyorlardı.

Anarşistlerin kolektifleştirme çabalan ise ciddi bir merkezî düzenlemeden yoksundu, 
jehirlerdeki küçük burjuvazi gelişmeler nedeniyle bir hayli ürkmüştü. Kimisi gönüllü bir 
îiçimde toplumsal devrim sürecine katılıyor, kimisi ise karşı devrimciliğe kayıyordu. Bu 
dumm sanayiin ve dolayısıyla işçi sınıfının gelişkin, şehir ve kır küçük buıjuvazisinin de 
güçlü olduğu Katalonya’da önemli sonuçlar doğurdu. Bu burjuva ve küçük buıjuva katmanlar 
işçilere karşı mücadelelerini önce Katalan yerel hükümeti' Generalitat Başkanı Luis 
Companys’in pasif ama kurnaz direnişinde, sonra da PSUCun Mayıs 1937’de CNT ve POUM’a 
<arşı saldınsında gösterdiler.

Aragon kolektiflerinde de ciddi sorunlar vardı. Katalan ■ işçi milisleri, özellikle de Durruti Kolu 
Aragon’u kurtanrken köylerde de kolektifleştirmeyi gerçekleştirdi. El konulan topraklar 
köylülere dağıtılmayarak kurulan kolektifin emrine verildi. Kolektifi yöneten bir komite seçildi 
ve isteyen aileler kendi alet ve topraklannı da katarak kolektife girme hakkına sahip oldular. 
Kolektifleştirme büyük ölçüde köylülere dışandan dayatılmış bir hareket oldu. Anarşizmin 
Aragon köylerinde güçlü olması bu dayatmanın etkisini yumuşatmıştı.

Aragon köylüsü genel olarak yan proleter duruma düşmek üzere olan yoksulca bir kitleydi.
O nedenle belli bir gönüllü katkı elde edildi. Fakat çoğu yerde elkonulan toprağın köylüye 
dağıtılmasının önüne geçmek için bir ölçüde baskı uygulandı. Kır poleterleri ile yoksul 
köylülüğün ağır bastığı köylerde gönüllülük, orta köylülüğün ağır bastığı yerlerde ise milis 
zom belirleyici oldu. Kolektifin yöneticisi olan köy komitesinin parayı iptal etmek gibi kimi 
uygulamalan, kolektifin imkânlanndan yararlandınimayan köylüleri zor duruma sokuyordu. 
Paranın kaldınidığı yerlerde köy mağazasından alış veriş için basılan makbuzlar para yerine 
geçiyor, emeğin karşılığı da bu makbuzlarla ödeniyordu. Köyün para stoku komite tarafindan 
saklanıyor, köylüler köy dışına gittiklerinde komiteden para alıyorlardı. Bu tür tasarruflar 
zaman zaman yolsuzluğa yol açtıysa da devrimci ruh hali ve sert cezalar bunun 
yaygınlaşmasını engelliyordu.

Katalan sanayi kolektifleri savaşın yarattığı ağır hammadde yokluğu ve sermaye yetersizliği 
nedeniyle üretimlerini düşürdüler. Kimilerinin üretim düşüşünün nedenleri arasında kötü 
yönetimin payı da vardı. Merkezî hükümet mecbur kalmadıkça hiçbir mali destek vermedi. 
Sanayi kolektiflerinde ortaya çıkan bir diğer sorun da özyönetimin dejenere olması eğilimiydi. 
Her fabrika kendi çıkanra ön planda tutuyor, böylece zengin ve yoksul kolektifler ortaya 
çıkıyordu.

Darbenin ardından Halk Cephesi bölgesinde bir kargaşa yaşanmaya başladı. Kendilerine Ölüm 
Taburlan vb. gibi isimler takan gençlik çeteleri ev soymaya, araba çalmaya, kızdıklanna ateş 
açmaya başlamışlardı. Bir taraftan hükümet kendi otoritesini yeniden kurmaya çalışırken diğer 
taraftan işçi milisleri ve sendikal örgüder gelişmelere müdahale etmeye çalışıyorlardı. İlk 
zamanlar hükümet işçi milislerine ve ötgüdere oldukça tavizkâr davranıyordu. Ancak onlara 
bağımhiıktan kurtulmasını sağlayacak ordu ve polis teşkilatım da yeniden kurmaya başlamıştı.

Komiteler de halkın kendiliğinden tepkisini bir düzene kavuşturmak gerektiğini görüyorlardı. 
Şüphelileri yargılamak için halk mahkemeleri kuruldu. Suçlu olduğundan şüphe edilenler 
hükümetin sağladığı savunma olanaklannı kullanarak kendilerini savunuyor, suçsuz bulunulursa 
yanlanna şeref muhafizlan verilerek ikametgahına dek götürülüyor, böylelikle etrafa temize 
çıknğı gösteriliyordu.

Komitelerin merkezî bir güce kavuşması Barselona’nın kurtanimasıyla birlikte oldu. Fiili 
iktidan kullanacak bir Anti-Faşist Milis Komitesi kuruldu. Çeşitli Katalan milliyetçisi 
gruplardan 5, PSUC ’den 1, POUM ’dan 1, FAfden 2, CN rden 3, UGPden de 3 temsilci bu 
komitede yer aldı. Valensia’da benzer işlevli bir Halk Yürütme Komitesi, Aragon’da da bir 
Savunma Konseyi kuruldu. Şehirlerde güvenliği bu komitelere bağlı silahlı işçiler sağlıyordu.
Bu devrimci iktidar günlerinde ortaya çıkan ilk örgüdü milis 3 bin kişilik Durruti Kolu’ydu. 
Valencia Halk Komitesi de CNT ve UGTnin yardımıyla milis kollan örgütledi. Milis liderleri 
seçimle işbaşına geliyor, klasik askerî disiplin kurallanna da çok az uyuluyordu. Birkaç gün
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David Alfam Siqueiros'un 1935 tarihli Faşizmin 
Doğuşu adlı resmi. Faşizmin en paradoksal 
yönlerinden biri, hızla gelişmekte olan kapitalizmin 
mûlksüztpştirdiâ’ kitleleri, kendilerine karşı, onlan 
gündelik hayauannı ve kaderlerini tayin edebilme 
konusunda daha da güçsüz bırakacak bir rejim 
uğruna seferber edebilmesidir. Onu, diğer baskıcı 
yönetim biçimlerinden ayırdeden en önemli 
özelliklerden biri budur. Faşizmin yerleştiği sıralarda 
sanayileşme tarihi nisbeten yeni olan İtalya ve 
Ispanya’da kapitalizm, örgütlü bir sanayi 
proletaryasının yanısıra ve ondan çok daha kalabalık 
bir mûlksüzler yığını yaratmıştı. Geleneksel 
bağlarından kopmuş, küçük devlet memuriyetlerinde 
çalışan, işportacılık yapan, yada alışmış olduğu küçük 
üretimi giderek imkânsızlaşan koşullarda sürdüren bu 
İnsanların gündelik bayatlan, onlara hiçbir umut, 
varoluşlarını anlamlandıracak hiçbir ufuk vaad 
etmiyordu. Faşizmin kök saklığı her üç ülkede de.



İç Savaşı

faşizmin yerleşmesinden önce, işçiler bir toplumsal 
devrime öncülük etme girişimini başlatmış ve 
dolayısıyla toplumun politizasyon düzeyini hatın sayılır 
ölçüde yükseltmişlerdi, ^ te n  politize otmuş bu 
ortamda, sözkonusu mülksüz kitlelerin yanısıra, 
tarlasında ya da atölyesinde geleneksel ilişkiler 
çerçevesinde üç beş işçi çatıştıran küçük sermaye 
sahipleri de, yaygınlaşmakta olan komünist fikirlere, 
işçileriyle aralarında bozulan ilişkilere duydukları 
tepkiyle faşist seferberliğe katıldılar Örneğin 
Valladolid’de 200 hektarlık bir çiftliği olan ve 
topraklannda çatıştırdığı işçilerle t)ir camaraderie 
duygusu içinde birlikte çalıştığı günleri hasretle anan 
falanjist Alberto Pastor, faşizmin kendisi için ifade 
etmiş olduğu anlamı yıllar sonra şöyle anmıştı: 
“Faşizm ülkenin servetini yeni ve daha adil bir 
biçimde yeniden bölüştürmek anlamına geliyordu. 
Herkesin çatışmak zorunda olması, ama birbirleriyle 
uyum içinde çalışmak zorunda olması anlamına

geliyordu. Birçok noktada sosyalistlerle anlaşıyorduk. 
Ama onlar maddeci devrimcilerdi, bizse maneviyatçı 
devrimciler” . Ancak resmî düzeyde Kilise yanlısı 
olmakla birlikte, faşizme kitle desteği verenleri 
harekete geçiren unsuriar arasında ciddi bir Kilise 
düşmanlığı da bulunabiliyordu. Örneğin CarlizmVn 
geleneksel kalesi olan Navarre yöresinde faşizme 
katılmış, yalnızca 45 hektar toprağı olan bir köylü 
"Navarre'daki komünistler Kastilya’daki papazlardan 
daha dindardı. Şaka gibi geliyor ama doğrusu bu. 
Navarre’da komünistler ayine gider, günahlarını itiraf 
eder ve Kilise’nin buyurduğu gibi yıkia bir kez 
communionu alırdı. Kastilya’daysa, savaşta da 
gördüğümüz gibi, Kilise'ye gitmeyenler papazlardı. 
Ama zaten heryerde papazların kendi evleri ve 
sulanan bahçeleri vardı. Bahçeleriyle övünürierdi; 
yetiştirdikleri ürünlerie. Manevi konular hakkında 
söyleyecekleri hiçbir şeyleri yoktu, bahçeleri hakkında 
çok şeyleri vardı.”  diye yakınıyordu Kilise’den.

Faşizme destek verenlerin çoğu, komünizm ve 
sosyalizm arasında böyle tuhaf ilişkiler kuruyordu. 
Örneğin, Carlist yardımlaşma örgütü olan 
Margarita/ann Pamplona bölgesindeki başkanı olan 
Dolores Baleztena “ Eğer komünizm kazansaydı bu 
anonim kahramanlar birşey kaybetmiş olmayacaklardı; 
hatta maddi açıdan kazançlı çıkacaklardı. Sözgelimi 
şu requete/)/n uğruna kolunu verdiği, nicelerinin 
uğruna canlarını verdiği anayurdun, onlara vereceği 
bir avuç topraktan başka bir şeyi yok. Ama manevi 
olarak her şeyi yitirmiş olacaktı. Bu yüzden -dini 
inançlarını, ideallerini- savunmak için savaştılar”  
diyordu. Dolores Baleztena münferit bir örnek değildi; 
faşizmin yol açtığı hareketlilik toplumun bütün 
kesimlerini sarmıştı. Hernekadar faşizm kadınlaria 
erkekler arasındaki ilişkiyi "eşitlik değil karşılıklılık”  
olarak tanımlıyorduysa da, faşizmin yolaçtığı 
hareketlilik kadınlara yeni ufuklar açmaktan geri 
kalmıyordu.

m :



M adrid 'de Ölmelc

15 Kasım 1938 günü, artık Ispanya’yı terkeden Ulus
lararası Tugaylar, hâlâ direnen Barselona’da veda geçi
di yaparken, faşizme karşı savaşan halkın sesiyle öz
deşleşmiş bir ses, Paslonarla’nın sesi, bir an, iç savaşın 
coşku ve umut dolu ilk günlerini hatırlatır gibi oldu.

“ Analar! Kadınlar! Yıllar geçip de savaşın yaraları 
sarıldığında; nefret dinip de yerini özgürlük, sevgi, hu
zur aldığında; bir gün tüm Ispanya özgürlüğüne kavuş
tuğunda, bu zorlu ve kanlı günleri hatırlayıp çocuklarını
za anlatın, anlatın onlara Uluslararası Tugaylar'ı. Bu in
sanların dağları, denizleri aşarak, süngülerle kapatılmış 
sınırlan geçerek, ülkemizin özgürlüğü için savaşmaya 
nasıl geldiklerini anlatın... Onlar her şeyi geride bıraktı
lar: Vatanlannı, yaşamlarını, ailelerini, çocuklannı... Gel
diler ve 'İşte buradayız. Sizin davanız, Ispanya'nın dava
sı bizim davamızdır, tüm İlerici insanlığın davasıdır’ de
diler. Bugün geri dönüyorlar. Ama binlercesi burada, 
Ispanya toprağına gömülü kaldı. İspanya halkı! Onları 
unutma!”

Pasionarla, Uluslararası Tugaylar’ın yorgun erlerine 
seslendi sonra:

“ Uluslararası Tugaylar’ın yoldaşları! Siyasal neden
lerle, devletin menfaatleri böyle gerektirdiği için ve uğ
runa hayatınızı verdiğiniz davanın selameti için geri gön
deriliyorsunuz. Aranızdan bazıları vatanlarına, evlerine 
dönecek, bazılarınızı İse t>ellrslz bir sürgün bekliyor. 
Bizlerden, gururla dolu ayrılabilirsiniz. Tarih oldunuz; 
bir efsane oldunuz. Demokrasi fikrinin evrenselliğinin 
ve dayanışmanın kahraman örnekleri oldunuz. Sîzleri 
unutmayacağız. Barışın zeytin ağacı yeniden yeşerdiği 
ve zeytin dalları Cumhuriyet’in zafer tacının defne yap
raklarına karıştığı zaman, bize geri dönün.”

O gün, Barselona’da, Uluslararası Tugaylar’ın gönül
lüleri, Negrin’In, Azanas’ın ve Stalin'in dev portrelerinin 
önünden geçip, resmî veda törenini bitirdikten sonra, 
kendilerini dünyanın dört bir yanına dağıtacak trenlere, 
gemilere doğru yürürken, alabildiğine hüzünlü, yine de 
umutlu ve inançlı bir başka türküyü, Uluslararası Tugay- 
lar’ın veda türküsünü mırıldandılar:

“ Bırakın şu son saatlerimizde,
Ispanya’da yatan kardeşlerimize veda edelim artık.
Bir ağıt değil bu söylediğimiz türkü.
Gözyaşlarımızdan utanmayı çoktan bıraktık.
Şimdi biz, b ir başka dünyaya dönüyoruz.
Ama gaziler değil, partizanlar olarak.
Düşman nerdeyse orda, kale düşene kadar sürecek
savaş.
Bayrağımız hep o bayrak!"

Bu görkemli ve hüzünlü veda töreninden iki yıl önce, 
faşist ayaklanmanın üç gün içinde tüm ülkeyi sardığı 
Temmuz 1936’da, Madrid halkı, Madrid işçileri “ kızıl 
Madrid” ! savunmak İçin seller gibi sokaklara döküldük
lerinde, 18 Temmuz saat 22’de, aynı ses, Pasionarla'nın 
sesi, radyodan ilk kez duyuluyordu:

“ ispanya halkı! Kadınlar! Silahınız yoksa bıçaklarınız
la, kızgın yağlarla savaşın. Diz çöküp yaşamaktansa, 
ayakta ölmek evlâdır. No pasaran!”

O günlerde türküler henüz neşeliydi, kastanyetlerin 
eşliğinde söyleniyordu.

"Dört anlı şanlı general, /  Oy anam anami
Bizi sattılar, /  Oy anam anam!
Eşsiz ve g ü a l Madrid, /  Oy anam anam!
Sadık evlatların var, /  Oy anam anam!
Seni utandırmazlar, /  Oy anam anam!"

İspanya İç Savaşı Avrupa ve ABD'nin her yerinden yüzlerce devrimci ve 
antifaşist aydının Halk Cephesi saflarında döğûşmeye geldiğine tanık oldu. 

Amerikalı Capa'nın çektiği ünlü fotoğraf tam vurulduğu anda bir anti faşistin 
ölümünü resimliyor Uluslararası Tugayiar’da savaşmak üzere cepheye sevkediien 

trenlerde, Mairaux, Hemingway, Caudweii gibi yazarların yanısıra, hepsi sonraki 
yıllarda kendi ülkelerinde önemli roller oynayacak olan Lukacs, Tito, Uİbricht gibi

komünist önderler de yolculuk etmişti.

Ve Kasım 1936’da, Milliyetçi birlikler Madrid kapıları
na dayandığında, Donkişot’un memleketi La Mança’da- 
ki, yüzyıllardır kamalarıyla, bıçaklarıyla ünlü küçük Al- 
baceta kasabasındaki kamplarından çıkıp ilk kez cephe
ye giden Uluslararası Tugaylar’m türküsü: "Vatanımızı 
bıraktık geldik. Şimdi vatan Madrid önlerindedir" diye 
başlayan marştı.

"Diren kızıl Madrid" ve "Harama vadisinde çiçekler 
açar yine. Yoldaşların mezarları üstünde" türküleri he
nüz söylenmeye başlamamıştı.

Çağlar boyunca hiçbir iç savaş, hiçbir halk hareketi, 
hiçbir direniş bu kadar tutkulu ve coşkulu, bu kadar 
inanç ve umut dolu, bu kadar kararlı, hırslı, sert, kıran 
kırana olmadı. Tarih boyunca, bu kadar büyük ve yaygın 
bir dayanışma örneği görülmedi. İster “ proleter enter
nasyonalizmi”  diye adlandıralım, ister uluslararası da
yanışma diyelim adına, emeğin kurtuluşu ve özgürlük 
için, ırk, milliyet, sınır tanımayan bir dayanışma, hiçbir 
zaman ve hiçbir yerde İspanya iç Savaşı'nda olduğu 
kadar ete kemiğe bürünmedi. Ve çağımızda, bu çapta, 
bu büyüklükte gerçek bir halk hareketi, adeta efsanele
şen uluslararası dayanışmaya rağmen, bu kadar acı ve 
göz göre göre yenilmedi.

Bir yanda böyle bir kitlesellik ve dayanışma, öte yan
da yenilgi... ispanya iç Savaşı'nin önümüze koyduğu 
ikilem; hâlâ cevap bekleyen sorusudur bu.

1936-1939 Ispanya’sı üzerine çok şey yazıldı, çok şey 
söylendi. Ama savaşta ölenlerin gerçek sayısı bile belli 
değildir hâlâ. Çeşitli kaynaklara göre 200 binle bir mil
yon arasında değişir bti sayı. Cumhuriyetçilerin ayn, 
Milliyetçilerin ayrı iç savaş tarihleri; meşruiyetçi, Fran- 
co'cu veya komünist, anarşist, Troçklst, Stalin'cl, Stalln 
karşıtı, demokrat, liberal veya tutucu yazar ve yorumcu
ların farklı anlatımları vardır. Herkesin olayın şiddeti

karşısında ister istemez “ taraf”  olduğu ve tarafları ayı
ran çizginin yaşam ve ölümden geçtiği bir tarihsel kesit
te, bu derinlikteki çelişkiler ortasında, başka türiü nasıl 
olabilirdi?

Belki -ve ancak- şimdi, iç savaş ve yenilginin üzerin
den yarım yüzyıl geçtikten sonra, daha nesnel, daha 
aydınlık bakabilmek mümkün İspanya’ya.

ispanya: Afrika’nın, Akdeniz’ in, Avrupa'nın, Kuzey'- 
den gelen kabilelerie Güney’den gelen Arapların, Eme- 
vHerin, Roma’nın, Kartaca’nın tarihsel mirasının özgün 
karışımı olan ispanya, 14. yüzyıldan bu yana, Avrupa’da 
filizlenip gelişen tüm büyük fik ir akımlannı ve hareketle
rini, ana vatanlannda bile rastlanmayan bir şiddet ve 
yoğunlukta yaşayan bir ülke oldu. Ispanya’nın siyasal 
toplumsal tarihi, hep, iki kampa ayrılmış bir ülkede en 
uzlaşmaz karşıtlıklar içinde gelişti. Orada Engizisyon 
en acımasız, en kanlıydı. Bourbon mutlakçılığı Fransa’
da bile o şiddette yaşanmadı. Fransız Devrimi’nin libe
ralizmi, özgüriük flkirieri, sonra sosyalizm, komünizm, 
anarşizm ve nihayet faşizm, İspanya’da, ara renkler ta
nımadan, siyah ve beyazlaria çıktılar ortaya. Çoğu ülke
de ancak küçük dar çevrelerde etkili olan anarşizm bile 
ispanya’da örgütlü güç oldu, bir vücut kazandı. “ Hiç 
düşmanım kalmadı, çünkü hepsini öldürdüm”  sözü, En
dülüs’te halkı sonuna kadar kılıçtan geçirerek Arap ege
menliğine son veren İspanyol komutana mal edildiği 
kadar, Bourbon’cu bir generale, köylü ayaklanmalannı 
bastıran bir hükümet askerine, Asturias işçi ayaklanma
sını ezen birilklerin komutanına ve nihayet Franco’ya 
da yakıştırıldı. Orada yenilenler hep ölüme kadar gitti
ler, yenenlerse aman tanımadılar. Ülkedeki bölgesel ve 
sınıfsal çelişkilerin derinliği, pek çok halkın, törenin, 
yaşam biçiminin, geleneklerin tarihsel mirasıyla birie- 
şlnce sınıfsal-siyasal çelişkiler yaşamsal çelişkiler şid
detine ulaştı hep. ispanya İç Savaşı, ülkenin ve halkın 
tarihinin bu temel özelliklerini bütünüyle yansıttı.



iç Savaşı

iki taraf da tutkulu ve acımasızdı. Cumtıuriyetçiler 
de, Milliyetçi Falanjistler de, sonuna kadar, ölüme kadar 
gitmeye kararlıydılar. İspanya’da, 1936-1939 arasında, 
“ Ya hep ya hiç”  oynandı. Sınıfsal, tarihsel, İnsanî tüm 
açılardan ” hep” l İstemeye ve elde etmeye hak kazanan 
taraf, yani İşçileriyle, köylüleriyle, aydınlanyla, tüm emek
çileriyle İspanya halkı yenildi; "h iç ” e indirgenmek is
tendi. Hakkı “ hiç”  olan taraf, Franco’cu faşistler “ hep” - 
e ulaştılar.

Böyle bir halk, böyle bir ülkeydi iç savaşa giren. Ya 
boğanın ya matador'un öldüğü, ölümün dehşeti ilikler
de duyulmadan arenaların terkedilmediği bir ülke...

Yakın tarihte pek az belgi, "No pasaran”  kadar dalga 
dalga yayılıp yankılandı.

Dünyanın tüm ülkelerinin ileri işçileri, bilinçli emekçi
leri, aydınlan ve siyaset, bilim ve sanat adamları, ezil
mek istenen ayaklanmış bir halkın yardım feryadı olan 
bu haykırışa cevap verdiler. 65 ülkeden on binlerce 
insanın katıldığı Uluslararası gönüllü birllklerinin yanın
da, milyarlarca lira değerinde maddî yardım, silah yardı
mı, teknik yardım, sağlık ve gıda yardımı t>üyük güçlük
lerle de olsa İspanya’ya aktı. Avrupa’da, Amerika’da, 
Sovyetler Birllğl’nde ilerici, özgüriükçü kamuoyunun yü
reği üç yıl İspanya’da çarptı, “ ispanya’nın dostlan” , 
“İspanya halkına yardım” , "Ispanya’yla dayanışma”  der
nekleri, örgütleri birbiri anlına kuruldu. Uluslararası Tu
gaylar, dayanışmanın somutlanması kadar, halklann kur
tuluşu ve özgüriük için dünyanın neresinde olursa olsun 
hayatını feda edebilme düşüncesinin simgeleriydiler. 
Katıldıklan her çarpışmada, gönderildikleri her cephe
de, Madrid'de, Harama vadisindeki kanlı çarpışmalarda 
üçte ikisi savaş meydanlannda kalıyoriardı ama ölümleri 
faşizm rüzgâriannın estiği bir dünyada, tutunacak yeni 
bir umut, proletarya enternasyonalizmine bir güven ta
zeleme, tüm bir sol aydınlar kuşağı için, kimlik arayışla-

nnda yeni ve ileri bir nokta oluyordu.

Dönemin önde gelen sanatçıian, yazarian, düşünürie- 
ri, bilim adamları, siyasetçileri, işçi önderleri, dünya 
demokratik kamuoyu ve gençler ispanya halkının yanın
da yeraldı, ondan yana taraf tuttu, ispanya, 1936’da, 
tarafsızlığı bir “ aydın erdemi”  olmaktan çıkardı, utanıla
cak bir Işbirilkçillğe dönüştürdü. Atlee’den G.H.Wells'e, 
Sartre'dan Malraux'ya, Robeson’dan Picasso'ya Brecht'- 
ten Romain Rolland’a, Hemingway’den Yves Montand’a 
kadar tüm ülkelerden binlerce önde gelen aydın, tüm 
bir sol aydınlar kuşağı, bir süre için de olsa, düşüncesi
nin, yaratmasının ve kimliğinin odağına Ispanya’yı yer
leştirdi.

Söyleşine yaygın bir dayanışmayı, kimi yorumcuların 
yaptığı gibi sadece Komintem’in çaba ve marifetine 
bağlamak gerçekleri çarpıtmak olur. Evet, komünistler 
ister cephede, ister cephe gerisinde olsun, direnen ispan
ya için hep en önde savaştılar. Komintem  uluslararası 
dayanışmanın örgütlenmesine aktif katıldı. Ama unut
mamak gerekir ki bu yıllar, yaklaşan faşist tehdit karşı
sında Komintem’in de güç günler geçirdiği ve doğrudan 
müdahale taktiklerinden kesinlikle kaçındığı yıllardı. Yi
ne bu yıllar Sovyetler’de Stalin davalan ve muhaliflerin 
temizlenmesi yıllanydı. StalIn’In, 1939’da Hltler’ le yaptı
ğı saldırmazlık anlaşması da uzak değildi.

Ispanya İç Savaşı’nda Cumhuriyetçilerin gördüğü bü
yük uluslararası desteğin temelinde, tartışılmaz haklılık
tan; bu savaşın, halkın ezici çoğunluğunun gaspedil- 
mek İstenen haklan ve özgüriükleri için verdiği, faşizme 
kar^ı bir savunma savaşı olması yatıyordu, ispanya hal
kı ekmeğini ve özgüriüğünü yaşamı pahasına savunu
yordu. Faşizmden yana taraf olanlar ve çok kritik bir 
dönem ve ortamda denge polltikalan uğruna Ispanya'
nın ezilmesine göz yuman siyasetçiler bir yana, dünya 
ilerici kamuoyunun tümü, ispanya’dan esen gençlik ve

kurtuluş rüzg^rianna kapılmış, Ingiliz şairi W.H.Auden'- 
ın 1937’de Ispanya şiirinde dile getirdiği gibi;

“ B ir intiharsa, b ir romantik ölümse ya da teklifiniz,
Kabul, ona da vanm.
Ispanya, senin tercihin, senin karanmm ben.
Ben Ispanya'yım" diyordu.

Uluslararası desteğin, özellikle de demokratik kesim
lerden ve entelejansiyadan gelen desteğin büyük olma
sının bir nedeni, bu kesimlerin yaklaşan faşizmin tehdi
dini duymaya t>aşlamasıydı. Ispanya İç Savaşı ile biriik
te, faşizmin yerel kalmayacağı, dünyayı tehdit ettiği 
anlaşılıyordu. Ispanya'ya savaşmaya giden gencecik bir 
aydının, Cambridge'dekl eğitimini Ispanya'da savaşmak 
ve ölmek için yanda kesen Darwin’In üçüncü kuşaktan 
torununun sözleriyle “ Ispanya'da ilk kez, faşizme karşı, 
beyaz eldivenler ve smokinler çıkanlarak savaşılıyor
du” . Komünistler, işçiler, demokrasi İdeallerine derin
den t>ağlı olanlar yanında pek çok ünlü aydın İspanya’da 
iç savaşa fiilen katıldı. Beyaz eldivenlerie biriikte rahat 
yaşamlann rehavetini de sırtından attı. Ve o sırada, 
bütün dünyada birileri, beyaz eldivenleri ve ütülü pariak 
merasim elbiseleriyle, Ispanya’daki yangının kendi ül
kelerine, kendi düzenlerine sıçramasını engellemeye ça- 
lışıyoriardı.

Tarihsel ve sınıfsal haklılığı yanında, büyük bir ulusla
rarası desteğe de sahip olan İspanya halkı, yine de 
yenildi.

İspanya İç Savaşı'yla ilgili çeşitli kaynaklarda, yenilgi
nin nedeni olarak Cumhuriyetçilerin homojen olmayan 
yapısı; Cumhuriyetçi hükümetin kararsız tutumu; işçi 
hareketinin bölünmüşlüğü; anarşistlerin güçlülüğü; Troç- 
klstlerin tutumlan; düzenli orduyu ellerinde tutan Milli
yetçilerin karşısında çoğu silahı eline ilk kez alan milis
lerin başıbozukluğu; köylülüğün yeterince örgütlene- 
memesi ve yanlış taktik ve zulüm yüzünden faşist safla
ra teslim edilmeleri; kiliseye karşı girişilen sindirme ey
lemlerinin kitlelerin bir bölümüne dehşet salan bir yok 
etme güdüsüne dönüşmesi; ekonomik başansızlıklar; 
savaş taktiklerindeki hatalar; halkın zamanında silahlan- 
dınlmaması; Sovyet yardımının gecikmesi ve Hitler'le 
imzalanan dostluk anlaşmasından sonra Ispanya’nın göz
den çıkaniması, vs. sayılır.

Bu nedenlerin tümünün yenilgide belli bir payı olmak
la biriikte, İspanya İç Savaşı’nın, faşizmin İkinci Dünya 
Savaşı’nda açtığı ilk cephe olduğu, bir bakıma İkinci 
Dünya Savaşı’nın Temmuz 1936'da İspanya’da başiacı- 
ğı gözden uzak tutulursa, yenilgiyi açıklamak güç, veri
len cevaplarsa yüzeysel kalacaktır. Faşizm, dünyaya 
meydan okumayı, orada, İspanya’da başlattı; İlk büyük 
provayı orada yaptı, ilerde Hitler'e ve faşist cepiıeye 
karşı savaşa girecek ülkelerin İspanya iç Savaşı sırasın
da gösterdikleri kararsızlık, devletler düzeyindeki yar
dım ve İlişkilerin hep dolaylı kalması ve ürkek bir des
tekle başlayıp sonunda faşizmden yana taraf olmak an
lamına gelen bir " iç  işlere kanşmazlık”  politikasına var
ması, kısaca Ispanya'nın bir cephe olduğunun, faşizmin 
dünya çapındaki ilk cepheyi açtığının kavranmaması 
yenilgide başlıca etkendir.

Avrupa ülkeleri ve Amerika gayn resmî yardım ve 
dayanışmaya göz yummakla yetinirken ve yeni bir 
1917'ye karşı gizli gizil tedbir alıriıen ve gönderdiği 
tüm yardıma rağmen, Stalin iç savaşa doğrudan karış
mayacağını gösterirken. Hitler ve Mussolini, Ispanya'da 
biriikleriyle, silahlarıyla ve faşist devlet güçleriyle var 
oklular, Franco'yu dolaylı desteklemekle kalmayıp, iç 
savaşa katıldılar, iç savaş bir dış Sc. şa dönüştü. Faşiz
min ülkelerin sınıriannı aşarak dünya çapında açtığı 
ilk  cephe ve ilk yenilgisidir ispanya. O yıllarda faşizm 
karşısındaki t>elll bir aymazlığın da ilk kurbanı...

OYA BAYDAR



içinde 100 bin kişilik bir silahh güç yaratıldı. Bunlann 50 bini CNT, 30 bini UGT, 10 bini 
Komünist Parti, 5 bini de POUM’a bağlıydı. Hükümetin silahh gücü ise birkaç bin asker, 200  
kadar subay, 12 bin asalto ve birkaç yüz sivil muhaftzdan ibaretti.

4 Eylül’de Caballero başbakan oldu. Sol sosyalistlerin işçiler arasında yüksek olan prestiji 
sayesinde hükümet bir kitle desteğine kavuşmuş oldu. Caballero yeni ordu ve düzeni 
sağlamak fikrine Batı demokrasilerinin ve Sovyetlerin yardımı için şart gerekçesi ile ısındınidı. 
Devrimci komitelerin yeni hükümete karşı direnebilmesi daha zordu. CNT bile yeni kurulan 
Halk Cephesi hükümetine katılmamış olmakla birlikte bunu destekliyordu. Komiteler merkezî 
hükümete, milisler düzenli orduya bağlanmaya başladı. Katalanlar bu kez kabineyi kurdu. 
Bakanlar Kurulu değil de Özerk Bölge Konseyi adını almak şartıyla CNT de yerel hükümete 
katıldı. Aksi takdirde merkezî hükümet silah yardımı yapamayacağını bildirmişti. Anti-Faşist 
Merkez Komitesi de bu durumda ortadan kalktı. Sovyet silahlannın dağıtılmayacağı 
biçimindeki uyan da milislerin düzenli orduya bağlanmasında kullanıldı. Bu biçimlenmeyi 
kabul etmeyen kollara silah ve cephane verilmedi; ama bunlar cepheden de geri çekilmediler.

9 Ekim’de yeni “konsey” bir karar alarak “adlan ve ünvanlan ne olursa olsun Katalonya’da 
yerel komiteleri ve geçici hareketi yıkmak için ortaya çıkmış olabilecek bütün kuruluşlan” 
tasfiye etti. Bu kararla böylesi kuruluşlar konseydeki örgüt bileşimi oranına sadık kalınarak 
yeniden yapılanmaya ve Konsey’e bağlanmaya tabi tutuldu. Bu karar sonucu merkezî 
hükümede arası zaten bozuk olan Aragon Savunma Konseyi iyice zor duruma düştü. Aragon 
Konseyi Başkanı Ascaso 31 Ekim’de Caballero ile görüştü. Konseyin yeniden yapılanması 
hakkında prensip karan ve Aragon’da durum normalleştiğinde yönetimin halko>oı ile tespit 
edilmesi üzerinde uzlaşma sağlandı ve hükümet Konsey’i tanıdı.

SBKP ve İspanya

Aym yıllarda Sovyetler Birliği’ndeki gelişmeler İspanya’da partiler ve politika alanındaki 
gelişmeleri de doğrudan doğruya belirlemeye başladı. Moskova Mahkemeleri’nin başlamış 
olması ve POUM’un bunlan işçi sınıhna karşı bir suç olarak nitelendirmesi PCE için yeterli 
bir düşmanlık nedeniydi. Öte yandan diğer İspanyol partileri bu gelişmelerin kendilerine ne 
türde bir etkide bulunacağım henüz anlayamamışlardı. Sosyalistler Sovyet hükümetini 
küstürmemek için bu davalan görmezden geldiler. Anarşistler ise bu gelişmeleri sadece Sovyet 
vatandaştan arasındaki bir hesaplaşma olarak değerlendirip önemsemediler. Ekim Devrimi’nin 
19. yıldönümünde Komintern Troçkizmi “faşist buıjuvazinin doğrudan ajanı ve yoldaşı” olarak 
mahkum ediyordu. 28 Aralık’da ise İspanyol Komünist Partisi’nin faaliyeti üzerine Komintern 
Yürütme Komitesi Prezidyumu’nun aldığı kararda faşizme galebe çalabilmek için Troçkizmi 
ezmenin gereklihği vurgulanıyordu. PSUCnin baskısı üzerine 15 Eylül’de POUM Generalitat 
hükümetinden uzaklaştınhyordu. 17 Arahk’da Pravda’da çıkan bir makalede ise “Katalonya’da 
Troçkistlerin ve anarkosendikalistlerin uzaldaşunlmalan başladı ve bu Sovyetler Birliği’nde 
olduğu gibi aynı eneıji ile sürdürülecektir” deniyordu. CNT üyesi işçilerle Komünist Partisi’nin 
seçkin üyelerinin komutası altındaki yeni polis arasında mücadele başladı. Polis ve ordu 
içinde PCE ve PSUCye bağh kişiler kendilerine ait özel sorgu merkezleri kuruyor NKVD ile 
işbirliği içinde diğer devrimcilere karşı operasyonlar düzenliyorlardı. Sağ sosyalist lider 
Prieto’nun El Socialiste gazetesinde Komünist Parti’nin Murcia’daki hapisanelerinde işkence gören 
sosyalist militanlann listesi yayınlandı. Sol sosyalist lider ve Başbakan Caballero da ordu 
komiserlerinin Komünist Parti’nin partizanlığını yaptığı yolundaki şikayetlerin sıklaşması üzerine 
bu sorunun üzerine gitmeye karar verdi. 17 Nisan 1937’de yayınladığı bir kararnameye göre 
bundan böyle ordu komiserleri doğrudan Başbakanlık tarafindan atanacak, halen görev başında 
olanlar ise yetkilerini yenileteceklerdi. Komünist Frente Rojo (Kızıl Cephe) kararnameyi “faşist 
unsurlann işi” olarak niteledi ve komiserlerin görevlerine sımsıkı sanlmalannı tavsiye etti.

Hükümetin telefon konuşmalannı dinledikleri gerekçesiyle Barcelona Telefon Santrali 3 
Mayıs’da PSUCli bir bakanın önderliğindeki askeri birlikler aracılığıyla anarşistlerin elinden 
zorla alınmaya çalışıldı. Çatışma 7 Mayıs’a dek sürdü. Hükümet donanmayı ve asaltolan 
Generaütat’a yardıma gönderdi. Barselonalı işçiler için bu kendi iktidarlanndan geriye kalmış 
olan bir yere yapılan bir saldınydı. Tüm işçi semderinde barikatlar kuruldu. Şehir merkezi 
hariç tüm Barselona işçilerin eline geçti, PSUC ve hükümet binalan işgal edildi. CNTli 
bakanlar anarşisderi sükunete davet ettiler ve barikatlann indirilmesi çağrısında bulundular. 
POUM kadrolan barikatlardaki işçilerin yanında yer aldı. Ancak CNTden ayn davranmama 
tutumu ile çatışmanın dördüncü günü kadrolanm geri çektiler. Katalonyah işçiler 8  Mayıs 
günü yenilgiyi kabul ettiler, askeri birlikler Barcelona’yı ele geçirdiler. POUM yasadışı ilan 
edildi, militanlan CNT üyeleri ile birlikte sokaklarda kurşunlandı.

Valencia’da da komünist bakanlar POUM’un yasa dışı ilan edilip La Batalla gazetesinin 
kapanimasmı talep ettiler. Onlara göre Troçkisder Barcelona’da cumhuriyete karşı isyana 
kalkmışlardı. Zaten uzun zamandır POUM’un “faşisderin aleti” olduğu, Troçkisderin “faşist 
casuslar” olduğu yolunda tezler komünist gazetelerde öne sürülüyordu. Caballero POUM 
hakkmdald isyan iddiasının mesnetsiz olduğunu öne sürerek reddetti. Komünist bakanlar 
toplannyı terkettiler. Hükümet bunalımı doğmuştu. Yeni hükümet için nabız yoklamalan 
sırasmda bunalımdan sorumlu görünmek istemeyen PCE bir geri adım attı. Ancak Savunma 
Bakanhğı’nm Sosyalist Parti içinde Caballero’nun baş rakibi Prieto’ya verilmesi şartıyla



İÇ savaşı

iç Savaşta sanatçı ve düşünürler de döğüşen kamplar 
arasında dağılmışlardı. Ispanya’nın olsun öteki 

ülkelerin olsun en önde gelen sanatçı ve aydınlan 
çoğunlukla antlfaşistlerin yanında yer almışlar, örneğin 
Miro (altta) İspanya’ya yardım için açılan uluslararası 

kampanyaya yaptığı afişle katılırken, Picasso, faşist 
vahşete karşı protestonun başeserlerinden biri olarak 

ünlü Guernica’sını yapmıştı. Ancak olağanüstü 
yeteneğine karşın, Dali hep kralcılann ve faşistlerin 

yanında durmuş ve devrimciliere düşmanlık gütmüştü. 
iç Savaşın Öngörüsü adlı tablosu, gerçeküstücü 

üslupla savaşta haklıyı ve haksızı ayırmadan 
Ispanya’yı tüketen bir felaket tasvirinden öteye

gitmiyor.

*» «  fc fe» »s»* ^  w> -te

İÇ Savaş içinde bir başka iç savaş da Katalonya ve 
Bask’ın ayrılma taleplerine karşı merkezi hükümet 
çevresinde birlik ısran dolayısıyla sürüyordu. Ancak, 
faşistler hasımlan arasında ayırım gözetmediklerinden 
Bask ve Katalonya'yı da Ispanya’nın öteki bölgeleri 
gibi Aiman ve Italyan birilklerinln havadan ve yerden 
saldırılarıyla harabeye çevirince Katalanlar ve Basklılar 
da antifaşist direniş çağrılarıyla kitleleri seferber 
etmeye giriştiler (solda).

ı^aballero hükümetini destekleyeceklerdi. Caballero reddetti ve istifa etti. Yine bir sosyalist, 
komünistlere yakm Maliye Bakanı Juan Negrin Başbakan oldu.

Negrin’in işbaşmda gelmesiyle POUM yasadışı ilan edildi. PCE’nin de kurucularından olan 
POUM lideri Andres Nin gayriresmî olarak tutuklanıp gizlice öldürüldü. Cesedi bulunamadı. 
Olay uluslararası bir skandal yarattı. Negrin döneminde devrim iyice geriletildi. Faşizme karşı 
sürdürülmeye çalışılan devrimci savaş tümüyle iki klasik ordunun savaşma dönüştürüldü, halk 
yavaş yavaş sahneden çekildi. Savaşın sonucu batı demokrasilerinin İspanya’ya yardım edeceği 
ve Sovyet yardımının süreceği varsayımına bağlandı.

Faşist Kampta Çelişkiler

Cumhuriyetçi İspanya’da bunlar olurken faşist İspanya’da da iç sorunlar vardı. Liderlik ve 
yönetici parti sorunu çözülmek zorundaydı. Darbenin tamamlanmasından dört gün sonra 24 
Temmuz 1936’da belli başh yüksek rütbeli subaylar Burges’te bir cunta oluşturmuştu. 29 
Eylül’de Cunta İspanyol ve uluslararası iş çevrelerine en yakın general olan Franco’yu 
Hükümet Başkanı seçti. 1 Ekim’de Franco ilk yayınladığı kanunda kendisinden Devlet Başkanı 
olarak sözediyordu. Şiddetli bir terör ve katliam politikası ile halk muhalefeti ezilirken, 
kilise’nin etkisi Cunta’nm kesin denetiminde yavaş yavaş artınidı. Böylelikle kilise etkinliğini 
devletin kontrolü altına girme pahasına yeniden kazandı.

Franco’nun bundan sonraki hedefi kendisine kitle desteği sağlayacak bir parti örgüriemekti. 
Şimdiki halde elinde sadece Falanj ve Carlist örgütlerin gönüllü ve aktif desteği vardı. Sabık 
kral Alfonso yanlısı monarşistlerin ciddi bir tabanı yoktu. Gil Robles’in CEDA’sı ve 
Lerroux’un Cumhuriyetçi Parti’si güvenilmez liderlere sahipti. Eğer Falanj’ın aktif kitlesi 
örgütlenebilirse liderleri Portekiz’de olan bu partilerin kitlesi de bu çekim merkezine 
kapılabilirdi. Liderleri Jose Antonio Primo de Rivera’nın devrimciler tarafından idam 
edilmesiyle Falanj başsız kaldı. Örgüt içi çekişmelere müdahale eden ve bölünmüşlükten 
faydalanan Franco Falanj’ı kontrol altına ahp onu diğer aşın sağ kitle örgütleri ile birleşmeye 
zorladı. Birleşme 19 Nisan’da gerçekleşti. Artık Franco sıradan bir caudillo değil, faşist bir 
kitle partisinin lideriydi.

Savaşlarla G eçen Bir Yıl

’ 937 savaşlarla geçen bir yıl oldu. Franco, Jarama ve Guadalajara muharebelerinden sonuç
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Franco'nun Fas'tan başlattığı darbenin haberleri 
başkente ulaştığında hükümet olan bitene inanmak 
istememiş, CNT ve UGT önderliğindeki işçiler ise 
“ Silah, silah, silah" diye haykırarak, hükümetten 
silahlandırılmalarını taiebetmişlerdi. Ancak Azana 
öncelikle generallerin bir bölümüyle uzlaşma yollan 
aramayı tercih edince, Barcelona ve Madrid'de işçiler 
kimi kışlalan basıp silahlara el koyarak, kimi 
kışlalarda ise cumhuriyete sadık kalan askerlerin 
dağıttığı silahlan kuşanarak (solda) Franco’nun faşist 
darbesini zafere erişmeden boğazlamaya çalıştılar. 
Bütün Ispanya işçi sınıfının katıldığı bu direnmede 
kadınlar da erkekler kadar aktif bir biçimde milislerde 
görev almışlardı (sağda).

alamayınca gözlerim Asturias, Santander ve Bask bölgelerinin bulunduğu kuzey cephesine 
çevirdi. Bu cephe cumhuriyetin diğer bölgelerinden tecrit edilmiş durumdaydı. Aynca 
cumhuriyetçiler, Bask milliyetçileri ile sosyalist ve anarşistlerin anlaşamaması nedeniyle 
uyumsuz bir ittifak içindeydiler.

Kuzeyi fethetmek Franco açısından önemliydi, çünkü önemli limanlar, sanayi bölgeleri, demir 
madenleri, çelik fabrikalan, gemi yapım merkezleri cumhuriyetin elindeydi. Bask’ta 30-40 bin 
civannda milis vardı. Sosyalist, anarşist ve cumhuriyetçi milislerin sayısı bilinmiyordu, ancak 
Asturias her zaman işçi militanlığının simgesiydi. 26 Nisan’da Basklann eski kutsal şehri olan 
Guernica, Almanlar tarafından bombalandı. Kısa süre içinde geriye 1600 ölü, 900 yaralı ve 
yerle bir olmuş bir şehir kaldı. Tüm dünyada gösterilen tepki karşısında Hitler Burgos 
Cuntası’ndan Almanlan temize çıkaran bir açıklama istedi. Bunun üzerine Burgos yönetimi, 
şehri geri çekilen anarşisderin yaktığını iddia etti. Faşistler 19 Haziran’da şehre dövüşmeden 
girdiler.

Sona Doğru

1938’in ilk aylan Franco’nun Burges Cuntası’nı düzenU bir hükümete dönüştürme ve yeni 
düzenin temellerini atma çabalan ile geçti. Kurduğu hükümette 2 monarşist, 2 Carlist ve 2 
Falanjist vardı. Diğer üyeler ya önde gelen darbeci generallerden ya da Franco’nun kendi 
yakın çevresindendi. Yeni düzen cumhuriyetin ve devrimin ortadan kaldırdığı tüm ayncalıklan 
yemden kuruyor, faşist İtalya’dan kimi korporatist yöntemleri alıyor, İspanyol ortaçağının 
törenselliği ve üslübu ile süsleniyordu. Nisan ayında Katalonya’nın özerkliği iptal edildi. Yine 
aym ay Servido N acional de Reform a Economica Social (Ulusal Ekonomik, Toplumsal, Reform 
Servisi) kuruldu. Bu örgüt toprak reformunu ve buna bağlı kurumlan ortadan kaldınp 
topraklan ve fabrikalan eski sahiplerine geri vermekle görevliydi. 22 Nisan’da basına sansür 
yasallaştı. 3 Mayıs’ta Cizvitler’in İspanya’daki faaliyetlerine izin verildi. Cumhuriyetçi boşanma 
kanunu kaldınidı. İlk ve ortaokullarda dini eğitim zorunlu kıhndı. KiUsenin etldsi arttınidı.

Bu gehşme üzerine Negrin radyoda yaptığı konuşmada İç Savaşı sona erdirmek için 
kararlaştırdığı 13 noktayı açıkladı. Bunlann başında askeri ve diğer çıkar gruplannm 
işbaşından uzaklaştıniması, rejimin niteliğini kararlaştırmak için halkoylaması, vicdan özgürlüğü 
ve kişilik haklannın garantisi, tanm reformu, genel af, Milleder Cemiyeti’ni destekleme gibi 
maddeler geliyordu. Herhangi bir anlaşma olmadı, savaş yeniden hızlandı. 28 Eylül’de 
İngiltere, Fransa ve Almanya arasında Münih Paktı imzalandı. Franco’nun tarafsızlık laflan 
Almanlann silah yardımını kesmesine bahane oldu. Franco’nun alelacele Alman-İspanyol 
Ekonomik İşbirliği anlaşmasını imzalamasıyla silah yardımı yeniden başladı. Bunun üzerine 
Katalonya’ya saldınya geçildi. Barselona 26 Ocak’ta faşistlerin eline geçti.

1934’ten bu yana Movimiento N acional e  karşı gelen ya da onu desteklemekten kaçınan devlet 
görevlilerinin cezalandınimasıyla ilgiU bir karar 14 Şubat’ta çıkanidı. 27 Şubat’ta Fransa ve 
İngiltere Franco hükümetini tanıdı. Bu sırada Negrin ile diğer devlet yetkilileri arasında 
anlaşmazlık çıktı. Azana, sosyaUstler, cumhuriyetçiler ve bir kısım anarşist daha fazla 
direnmeyi anlamsız buluyordu. Negrin, Komünist Parti’liler ve pek az anarşist umutsuz da olsa
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Katalonya’nın da faşistlerin eline düşmesinden sonra. 
Cumhuriyetçi savaşçılar Fransa sınırına doğru 

yığılmaya başlamışlardı. Fransa hükümeti, önceleri 
sının açmak yerine bir tarafsız bölge oluşturulmasını 

önermişti, ancak faşistlerin buna yanaşmamalan 
üzerine 27-28 Ocak 1936 gecesi sınır açıldı. 10 
Şubat'ta faşist ordu Fransa sınırına dayanıncaya 

kadar, 10 bin yaralı, 170 bin kadın ve çocuk ile 60 
bin sivil erkeğin yanısıra silahlarını sınırda bırakan 

200 bin cumhuriyetçi ordu savaşçısı Fransa’ya iltica 
etmesine karşın faşistler Pirenelerde 60 bin esir 

aldılar. Resimde son kafile sının geçerken görülüyor.



İÇ :>avaşı

5 Haziran 1899'da Fuente Vaqueros’da doğan 
Federico Garcia Lorca, 19/20 Ağustos 1936'da 

Granada'da Francocu çetelerce kurşuna dizilerek 
öldürüldü. Varlıklı bir çiftçi ailesinin çocuğu olan 
Lorca, önce Cizvit okulunda başladığı öğrenimini 

Granada Ûniversitesi'nde hukuk okuyarak tamamladı. 
1919'da Madrid’e gelen Lorca, burada tanıştığı 

Salvador Dali, Luis Bunuel ve Rafael Alberti'yle yakın 
dostluk kurdu ve yine ünlü şair Juan Ramon Jimenez 

ile tanıştı. Ispanya iç Savaşı'na kadar Madrid'de 
tiyatro, şiir ve müzik çalışmalarını sürdüren Lorca, 

savaşın başlamasıyla birlikte Temmuz'da Madrid'den 
ayrılarak Granada'ya döndü. Yapıtlarında yeralan 

şiddet ve ölüm teması, bu tarihten başlayarak günlük 
yaşamının vazgeçilmez ayrıntısına dönüştü. Ağustos 

1936’da Franco’nun Sivil Muhafızlar'/nca; gerçekte 
ömrü boyunca hiçbir siyasal hareketin içinde yer 

almamasına karşın; tutuklandı ve bir hafta sonra 20 
Ağustos günü, şafakta kurşuna dizilerek öldürüldü.

direnme yanlısıydı. 5 Mart’ta Madrid’de bir darbeyle Negrin hükümetinin yerine Ulusal 
Savunma Konsülü geçti. Konsül sosyalist cumhuriyetçiler ve kimi anarko sendikalistlerce 
kuruldu. Negrin ve kabinesi Ispanya’yı terketti.

Uzun zamandan beri komünistlerle Halk Cephesi’nin sağ kanadı arasında kurulmuş olan 
ittifak artık bozulmuş, PCE yalıtılmıştı. Teslim ya da direnme konusunda çıkan ayrılık aslında 
uzun zamandır süren gizli çatışmanın su yüzüne çıkmasıydı. PCE daha sonra dünyanın başka 
ülkelerinde de uygulanacak bir politikayı ilk kez İspanya’da gerçekleştirmeye çalışmıştı. İşlemez 
hale gelmiş olan devlet aygıtını, devleti sahiplenen politikacılarla işbirliği halinde 
güçlendirmek, Sovyetler ve Kızılordu’nun ağırlığını kullanarak bu devlette pay sahibi olmak, 
partinin devletteki gücü vasıtası ile kurulan ilişkiler sayesinde kide tabanını geliştirirken, yine 
bu ilişkiler sayesinde kimi önemli devlet adamlannı ve yüksek rütbeli askerleri partiye 
kaydetmek ve parti gücünü onlann terfi ve iktidan için kullanmak bu politikanın bazı 
araçlanydı. Ancak bu politika sosyalist parti başta olmak üzere İspanyol siyasal yelpazesinin 
hemen her kesiminde şiddetli bir tepki uyandırdı. PCE yanlılan konsülü devirmek için karşı 
darbeye kalkıştılar ancak yenildiler. Albay Casado liderliğinde kurulmuş konsül Franco’ya şartlı 
teslim için Burgos’a uçtu. Bu işin önderliğini sağ sosyalist Basterio yapıyordu. Herhangi bir 
gelişme sağlanamadı ve Franco görüşmeleri kesti. Yalnızca subay ve önemli parti liderlerinin 
ülkeyi terketmelerine müsaade edildi. Alicante limanından çok sayıda mülteci ülkeyi 
terkederken 27 Mayıs’ta ordu Madrid’e girdi. Aynı gün Burgos rejimi Almanya ve İtalya’nın 
kurduğu anti-komünist pakta dahil oldu. Franco 1 Nisan’da savaşın bittiğini ilan etti.

D evrim in Yenilgisi ve Sonuçları

Franco’ya karşı savaş. Nisan 1939’a kadar sürdü. Ancak Mayıs 1937’de İspanya işçi 
sınıfının Halk Cephesi hükümeti tarafından yenilgiye uğratılmasmdan sonra tüm 
cumhuriyetçi saflar teker teker yenik düşmeye başladı. İspanya İç Savaşı’nın 
Cumhuriyetin yenilgisiyle sonuçlanmasının nedenleri arasında Cumhuriyetçi bölgelerde 
kendiliğinden başlayan devrimin Halk Cephesi hükümetleri tarafından bastınimasının da 
bulunduğu gözlenebilir. Cumhuriyetçi saflan birlik halinde tutmanın yolunun kapitalist düzen 
ve burjuva devletini korumaktan geçtiğine dayalı Halk Cephesi stratejisi, zorunlu olarak 
devrimin bastıniması noktasına kadar vardı. Bu stratejinin İspanya’da Cumhuriyetçilerin 
birliğini sağlayamadığı gibi, Komünist Partisi’n in  asıl toplumsal dayanağı olan işçi sınıfından ve 
emekçilerden kopmasına da yol açtığı görüldü. İspanya İç Savaşı yalnızca Cumhuriyetin faşizm 
karşısındaki yenilgisinin değil, toplumsal devrimin de burjuva cumhuriyeti karşısındaki 
yenilgisiyle örtüştü.
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İSPANYA İC SAVASI

La Reacciön y  La Revolucien 
(GeHeilik ve D evrim )

P İ Y  M A R G A L L

Pi y Margall, Proudhon’dan etkilenmiş bir 
İspanyol anarşistiydi; ancal< anarşist ütopyaya 
devrim yoluyla değil reformlar yoluyla, tedricî 

olaral( varılacağına inanıyordu, ilk kitabı olan La 
Reacciön y  La Revoluciön, 1854’te General

O'Donnel'in darbesinden hemen sonra yayınlandı.
Bu hareketin başarısızlığından sonra, Margall'ın 
görüşleri daha da ılımlı bir nitelik kazandı ve 

kendisi Federalist hareketin başına geçti.

Düzen, bir kurallar manzumesini, uyumu ve bütün 
bireysel ve toplumsal unsurlann aynı hedefe doğru yö
nelmesini gerektirir: Düzen, her türiü aşağılanmayı ve 
fedakârlığı reddeder. Zekânızın sınırlılığından ötürü dü- 
zenleyemedlğlnlz her şeyi kılıçtan geçirerek elde ettiği
niz o sahte banşı düzen diye adlandırabilir misiniz? 
Gerçek düzen, söylüyorum size, hiç varolmamıştır ve 
t)öylesl çabalarla ona ulaşmaya çalıştığınız sürece de 
varolmayacaktır çünkü gerçek düzen bir kaynaşma te
meli üzerine varolur ama dışsal saiklerie elde edilmiş 
bir kaynaşma değil, sizin bütün kısıtlamalarınızın ola
naksız kıldığı yakın ve kendiliğinden bir kaynaşma. (...)

Bir oylar sistemi olmaksızın bir şey yapılamayacağına 
göre, oy hakkını evrenselleştireceğim. İktidarı bölece
ğim sonra daha da fazla böleceğim, onu değiştirilebilir 
kılacağım, sonunda da yok edeceğim. Devrim ... adale
tin kavramıdır... İktidarı, bizim anayasalcılarımızın yaptı
ğı gibi nitel olarak değil, nicel olarak ayrıştırır. Dinde 
ateist, politikada anarşisttir; iktidarı, çok geçici bir zo
runluluk olarak değerlendirmesi anlamında anarşist; bü
tün dinleri tanıdığından hiçbir tek dini tanımaması anla
mında ateist. •

Program

Ağustos 1872’de La Federation’da ve daha sonra 
Nettlau’s La Internacional y ta Alianze en

Espana’da yayınlanan, Alianza de la Democracia 
Social'm programı.

1. (Alliance) Birlik, öncelikle, sınıfların tamamen ve 
kesinlikle yok edilişini, kadın-erkek tüm bireylerin top
lumsal ve iktisadi eşitliğini hedefler. Bu hedefe ulaşmak 
için, özel mülkiyetin ve miras hakkının ortadan kaldırıl
masını talep eder...

2. Kız-erkek tüm çocukların eğitim, beslenme ve top
lumsal konumlarının eşit olmasını hedefler...

3. Her türden despotizme düşman olan birlik, hiçbir 
devlet biçimini tanımaz ve sermaye karşısında işçilerin 
davasının zaferini doğrudan doğruya kendilerinin hedefi 
olarak üstlenmeyen bütün devrimci eylemleri reddeder; 
bunun için, günümüzdeki siyasal ve otoriter devletlerin 
varlıklannın, sadece kamu hikmetlerinin fonksiyonları
nın idaresiyle sınırlandırılmasını hedefler...

4. Uluslararasındaki rekabeti ve vatanseverlik gibi te
meller üzerinde kurulan herhangi bir eylem içersinde 
yer almayı reddeder.

5. Birlik kendisinin ateist olduğunu İlan eder; Bütün 
mezheplerin yok olmasını ve bunlann yerini, insanlığın 
kutsal adaleti ve inancı için, bilimin almasını ister... •
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üstte: I. Enternasyonal Ispanya şubesinin kuruculan. 
Altta: Barselona'da yayınlanan El Liberal gazetesinin

5 Ekim 1902 tarihli sayısı.

Enternasyonal'İn  İspanya  
Şaibelerine

F R IE D R IC H  E N G E L S -K A R L  M A R X

1872’de anarşistlerle Marksistier arasındaki 
çatışma, kopma noktasına geldiğinde, 8 

Ağustos'ta Marx'ia Engeis’ in biriikte yazdıkları
aşağıdaki metin, Engeis imzasıyla Ispanya’daki iki 

şubeye gönderildi.

Yurttaşlar,

E n t e m a s y o n a l ' i n  içersinde ve özellikle İspanya’da S o s 

y a l i s t  D e m o k r a s i  İ t t i f a k ı  adlı bir gizli örgütün bulundu
ğuna dair elimizde kanıtlar var. Merkezi İsviçre’de bulu
nan bu örgüt, büyük derneğimizi kendi eğilimleri doğ
rultusunda ve Entemasyonal'in üyelerinin çoğunluğuna 
yabancı olan hedeflere doğru yönlendirmeyi kendi özel 
misyonu saymaktadır. Dahası, Sevil’de yayınlanan R a -  

z o n ' ö a n  öğrendiğimiz kadarıyla, Konsey’inizin hiç de
ğilse üç üyesi I t t i f a k ' a  dahildir.

Bu dernek ilk kez 1868’de açık bir örgüt olarak kurul
duğunda Genel Konsey, E n t e m a s y o n a V e  girmesini red

detmek zorunda kaldı. Çünkü uluslararsı niteliğini koru
duğu sürece, U l u s l a r a r a s ı  İ ş ç i  D e r n e ğ l ' n l n  hem içinde 
hem dışında iş gören bir örgüt olarak, İkinci bir enter- 
nasyonalmışcasına davranacaktı. İ t t i f a k ,  E n t e m a s y o n a V e  

ancak faaliyetlerini Cenevre’yle sınırlayacağını vaad et
tikten sonra kabul edildi. Daha kamuya açık olduğu 
sırada, karakteri ve örgütlenme tarzı Tüzük'ümüzün laf
zına ve ruhuna aykırı olan bu örgütün, vaadine rağmen 
E n t e r n a s y o n a l  içindeki gizli varlığını sürdürmesi, derne
ğimize bir ihanetten başka bir şey değildir. E n t e r n a s y o 

n a l  hepsi aynı hak ve ödevlere sahip tek bir tür üyelik 
kabul eder; İ t t i f a k s a  bunları, gizemlere dahil edilmiş 
olanlar ve olmayanlar diye ikiye bölüyor ve dahil edilmiş 
olmayanları, mevcudiyetinden bile habersiz olduklan 
bir örgüt tarafından yönetilmeye mahkûm ediyor. E n t e r 

n a s y o n a l  Adalet, Hakikat ve Ahlak'ın üyelerinin davra
nışlarını yönlendirmesini talep eder; İ t t i f a k  destekçileri
ni, kendisine dahil olmayan üyelerden örgütün varlığını, 
saikierini ve hatta kendi davranış ve sözlerinin hedefle
rini dahi gizlemek zorunda bırakır. Genel Konsey özel 
sirkülerinde bundan sonraki Kongre'sinde, E n t e m a s y o 

n a V e  karşı büyük bir komplo olan bu İ t t i f a k  hakkında 
bir soruşturma talep edeceğini açıklamıştı. Genel Kon
sey, I s p a n y a  F e d x e r a l  K o n s e y V n l n  İ t t i f a k  mensubu üye
lerinin kendi örgütlerinin çıkarlarını gözetmek için, ka
bul edilmesine ısrar ettikleri önlemlerin de farkındadır 
ve bu tür içten pazarlıkla işlere bir son vermeye kararlı
dır. Bu amaçla, sizden Lahey Kongresi’ne sunacağı ra
por için aşağıdaki bilgileri istemektedir:

1) Ispanya’daki İ t t i f a k  mensubu bütün üyelerin ve 
bunların E n t e r n a s y o n a l  içinde İşlevlerinin bir listesi.

2) I tt ifa k ’m tabiatı ve faaliyetleri ve İspanya içindeki 
örgütlenmesi ve dışındaki faaliyetleri hakkında bir rapor.

3) 7 Temmuz, tarihli sirkülerinizin bir kopyası.

4) E n t e m a s y o n a V e  karşı görevlerinizle, Konseyinizde 
I t t U a k ’ m  hiç değilse üç kötü ünlü üyesinin varlığını nasıl 
bağdaştırdığınıza dair bir açıklama.

Cevabınızla birlikte, bunlara k a t e g o r i k  v e  t ü k e t i c i  bir ' 
açıklama getirmediğiniz takdirde, Genel Konsey sizi 
İspanya’da ve dışarda, Tüzük'ün lafzını ve ruhunu İhlal 
ettiğiniz ve E n t e m a s y o n a V e ,  ona yalnızca yabancı değil 
aynı zamanda düşman olan bir örgüt uğruna ihanet 
ettiğiniz için sizi kamuoyu önünde teşhir etmek zorunda 
kalacaktır.

Kardeşçe selamlar. Genel Konsey adına, Ispanya Sekre
teri

Uluslararası İs a  D em eğ i 
İsp an ya  Federa l Konseyi'ne  

M ektu p
F R IE D R IC H  E N G E L S

Entemasyonal'in ispanya şubesi 1868 devriminden 
sonra kurulmuştu. 1872'de Lahey Kongre’sinden 

sonra ispanya şubesinin büyük bir bölümü 
Bakunin’e bağlılığını sürdürecekti. Engels’in siyasal 
mücadelenin önemi hakkındaki sözleri, bu eğilime 

yönelik örtük bir eleştiri niteliği taşıyordu.

Yurttaşlar,

14 Aralık tarihli mektubunuz Genel Konsey tarafından 
büyük bir memnunlukla karşılanmıştır. 30 Temmuz ta-
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rihll bir önceki mektubunuz da elimize geçti ve cevabı
mızı size iletmek talimatıyla birlikte, Ispanya Sekreteri 
Yurttaş Serraillier’e aktarıldı. Ama kısa bir süre sonra 
Yurtaş Serraillier, cumhuriyet uğruna savaşmak İçin Fran
sa’ya gitti ve Paris kuşatıldığında şehirde bulunuyordu. 
Bu yüzden, eğer hâlâ onun özerinde bulunan mektubu
nuza bir cevap alamadıysanız, bu koşullar yüzündendir. 
Genel Konsey bu arada 7’slndeki toplantıda, Ispanya’y
la yazışma görevini, aşağıda imzası bulunan F. E.'ye 
emanet etmiştir. Aşağıdaki şu işçi sınıfı gazeteleri dü
zenli olarak elimize geçiyor: Barselona’daki L a  F e d e r a -  

e i ö n ,  (Aralık 1870’e kadar) Madrid’deki L a  S o l i d a r i d e d ,  

(kapatılana kadar) Paima’daki B l  O b r e r o  ve son zaman
larda da Palma’dakI L a  R e v o l u e l ö n  S o c i a l  (yalnızca ilk 
sayısı). Bu gazeteler Ispanya’daki İşçi hareketinde neler 
olup bittiğinden haberdar olmamızı sağlıyor. Toplumsal 
devrim fikrinin gklerek ülkeniz işçi sınıfının ortak mülki
yeti haline gelmekte olduğunu, büyük bir tatmin duygu
suyla görmekteyiz. Sizin de söylediğiniz gibi, halkın 
dikkati büyük ölçüde eski siyasal partilerin boş bildirile
ri ünrinde yoğunlaşmış, bu da bizim propagandamızı 
çok engellemiştir. Proletarya hareketinin ilk yıllarında 
bu her yerde böyle oldu. Fransa'da, Ingiltere’de ve Al
manya’da sosyalistler, aristokratik ya da burjuva olsun, 
monarşist ya da hatta cumhuriyetçi olsun, bütün eski 
siyasal partilerin etki ve faaliyetlerine karşı mücadele 
etmek zorunda kaldılar ve hâlâ da kalıyoriar. Her yerdeki 
deneyimlerimiz, işçileri eski partilerin bu egemenliğin
den kurtarmanın en iyi yolunun, işçi sınıfının kurtuluşu
nun koşullarını ifade ettiğinden, diğer partilerinkinden 
açıkça farklı olan kendi politikasına sahip bir proletarya 
partisinin kurulması olduğunu gösterdi. Bu politika, ay- 
nntıiarda, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir; ama 
emekle sermaye arasındaki temel ilişkiler her yerde aynı 
olduğundan ve mülk sahibi sınıflann sömürülen sınıflar 
üzerindeki egemenliği her yerde geçerii olan bir olgu 
olduğundan, proleter politikanın ilke ve hedefleri özdeş 
olacaktır. Mülk sahibi sınıflar -toprak sahibi aristokrasi 
ve burjuvazi- çalışan halkı köleliğe yalnızca servetleri
nin gücü, emeğin sermaye tarafından sömürülmesi ara
cılığıyla değil, aynı zamanda devletin gücü -ordu, bürok
rasi ve mahkemeler- aracılığıyla da mahkûm etmekte- 
dir.Hasımiarımızla siyasal alanda mücadele etmekten 
vazgeçmek, özellikle örgütlenme ve propaganda konu
sundaki en güçlü silahlardan feragat etmek demektir. 
Genei oy hakkı bizim için ideal bir mücadele aracıdır. 
Işçiieriniyl örgütlenmiş bir partiye sahip olduğu Alman
ya'da sözde Milli Meclis'e altı milletvekili yollamayı ba
şardılar; ve orada dostlanmız Bebei ve Llebknecht’ in, 
bir istila savaşına karşı örgütledikleri muhalefet, yıllar 
sürecek toplantı ve basın aracılığıyla propagandanın 
etkili olacağından çok daha etkili oldu. Şu anda Fransa'
da da işçi temsilcileri seçilmişlerdir ve ilkelerimizi yük
sek sesle ilan edeceklerdir. Bir sonraki seçimlerde aynı 
şey İngiltere'de olacak.

Ülkenizdeki şubelerden toplanan aldatlan bize yolla
ma konusundaki nazik niyetinizi memnunlukla öğren
miş bulunuyoruz. Bunlan büyük bir şükranla kabul ede
riz. Lütfen Londra'daki herhangi bir bankadan tahsil 
edilebilecek çekleri, saymanımız olan John Weston adı
na ya da aşağıda imzası bulunanın adına yazıp Genei 
Konsey'Imizin adresi olan 256 High Holbom Londra 
ya da ev adresi olan 122 Regent Park Road’a yollayın. 
Bize vaadetmiş olduğunuz Federasyonunuzla ilg ili ista
tistikleri büyük bir merakta bekliyoruz.

E n t e m a s y o n a H n  Kongresi'ne gelince, mevcut savaş 
sürdüğü sürece bunu düşünmek bile olanaksız. Fakat, 
muhtemel görüldüğü gibi yakında barış tesis edilirse, 
Konsey bu önemli sorunu tartışmaya derhal başlayacak 
ve Kongre'yI Barselona'da toplamak yolundaki dostane 
davetinizi de gözönünde bulunduracaktır. Henüz Porte
kiz'de şubelerimiz yok; belki o ülkenin İşçileri ile ilişkile
ri başlatmak, sizin için bizim için olduğundan daha ko
lay olabilir. Eğer öyleyse, lütfen bu konuda bir kere 
daha yazınız. Yine Buenos Aires matbaa işçileri ile de, 
hiç değilse başlangıçta ilişkileri sizin başlatmanız gerek
tiğini düşünüyoruz ama daha sonra edinilen sonuçlar 
hakkında bizi haberdar etmek kaydıyla. •
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IJstte: 19. yüzyıl sonlarında Ispanya'da yayınlanan işçi 
gazeteleri. Altta: FAİ'nin CNT’y/ genel greve 

zorladığını gösteren karikatür.

EnfBm asyonalisHeHn  
G örüşleri

El Proletariado Militante'rvn li. cildinde yayınlanan, 
Alcay’da meydana gelen olaylar hakkında 

Enternasyonalistler'in görüşleri...

Bu oldukça istisnai meseleyi, aynı sıralarda gerçekle
şen, ama İçinde E n t e m a s y o n a l ' l n  hiç rol almadığı, tipik 
bir Endülüs ayaklanmasıyla karşılaştırmak ilginç olabi
lir. Montllla, Cordoba’nın güneyinde, şarap üretimiyle 
ünlü bir bölgede bulunan küçük bir kasabadır. 1869’da, 
burada güçlü bir federal cumhuriyetçi akımı ve aynca 
S o c l e d o d  C a m p e r i n a  ya da çiftç i ve tanm İşçileri biriiği 
hakimdi. Ancak kasabanın zengin ailelerinde, güçlerini 
devretmek gibi bir niyet yoktu, çünkü monarşi yıkılmıştı 
ve Endülüs’ün her yerinde olduğu gibi, burada da, P a r t i 

d o  d e  l a  P o r r o  olarak bilinen partiyi örgütlemişlerdi. 
Partinin en önemli gücü, yegane işleri, seçimleri kontrol 
etmek ve efendileri için güçlük çıkaran herkesi dövmek 
ve gözlerini korkutmak olan zorbalar sürüsüydü. Bu 
güruh, Sagosta iktidardayken tond ln l meşrutiyetçi ola
rak tanımlıyordu; Rulz Zorrilla devrinde 'radikal', Serra- 
na dönemindeyse BIrilkçi... Yani, her zaman hükümet 
İle aynı partide, aynı safta oldular. Sivil Muhafızlann 
destekçisi olarak görülebllirierdl. Tabit kİ, bu parayla 
tutulmuş (matones) eşkiya çeteleriyle ters düşmeye ce
saret edecek kimse çıkamıyordu. Ispanya'da kuraldı; 
bütün gerçek hükümet değişiklikleri birer devrimdi. Ama 
m a t o n e s  bunu engelledi. Bakunin'I hayran bıraktıracak 
spontane öfke hareketlerinden birinde, lidersiz, önce
den yapılmış planlar olmaksızın halk, zenginlerin evleri
ne saldırdı, yaktı yıktı, tapuları yırttı ve zorbalardan 
bazılarını öldürdü. •

Felsefenin S elaleti'm n  
Is p a n y o k a  Çevirm enine  

M ek tu p
FRIEDRICH ENGELS

Anarşist görüşlerin İspanya'da yaygınlığı, 
Felsefenin Sefaleti'ni bu ülke için daha da önemil 

kılıyordu. Engeis 24 M&rt 1891 tarihli bu 
mektubunda, kitabı İspanyolca'ya çevirmekte olan 

JosĞ Mesa’yı kutluyor.

Sevgili Mesa,

Mektubundan Marx’in U l s i r e  d e  f a  P h l l o s o p t ı l e ’ n i n  

(Felsefenin Sefaleti) çevirisinin yayınlanmak üzere oldu
ğunu büyük bir zevkle öğrendik. Elbette böyle bir girişi
mi canı gönülden onaylıyoruz. Sosyalizmin Ispanya’da
ki gelişmesi üzerinde son derecede hayırii bir etkisi 
olacaktır. Marx’ in kitabı tarafından berhava edilen Pro- 
udhon’un teorisi, Paris Komünü’nün yenilgisinden son
ra ortalıktan tamamen kayboldu. Ama Batı Avrupa’nın 
orta sınıf radikalleri ve sahte sosyalistlerinin işçi sınıfını 
uyutmak için başvurduklan laflann kaynaklandığı başlı
ca cephanelik olmaya devam ediyor. Bu ülkelerin işçile
ri de, seleflerinden Proudhonist termilojinin bazı yönle
rini devralmış olduklanndan, radikallerin terminolojisi 
hâlâ çoğunun arasında bir yankı bulabiliyor. Yanılmıyor
sam, sizin de Cortes’inizde ve basınınızda da, Proud- 
hon’un fikirlerinde, proletaryanın tek akılcı ve geçerii 
beklentisi oian gerçek sosyalizme, sulandınimış bir orta 
sınıf sosyalizmiyle karşı çıkmanın uygun bir aracını bul- 
duklanndan, kendilerine sosyalist diyen bazı cumhuri
yetçiler var. •  .

İk in e i İsp an ya  Cumhuriyetinin  
İla n ı

14 Nisan 1931 akşamı sivil muhafızlar komutanı 
General Sanjurjo, muhafızlann kendisini 

desteklemeyeceğini söyleyince, ülkeyi terketti ve 
Cumhuriyet ilan edildi. O akşam, Madrid’in 

merkezi Puera del Soi’a toplanan kaiabaiıklann 
arasında bulunan 15 yaşındaki Victor Roamn, 

olanları şöyle anıyor:

"Öğretmenlerimden biri, ‘Cumhuriyet, kan dökülme
sine gerek kalmadan geldi’ dedi. ‘Evet’ diye cevap verdi 
bir diğeri, ‘ kan dökülmeden- ilerde de bunun bedelini 
ödeyeceğiz.’ Onun böyle konuşması karşısında şoka 
kapılmıştım. Ama daha sonralan sık sık haklı olup olma
dığını düşündüm.”

Barselona'da kalabalıkların toplandığı yer Piaça de 
Sant Jaume’ydi. Burada bir CNT önderi olan 

Josep Robuste'den bir konuşma yapması istendi. 
' ‘Cumhuriyet’in bir laftan ibaret olduğunu”  anlatmaya 
çalışan Robuste, konuşmasına gelen tepkileri şöyle 
a n l a t ı y o r

“Cumhuriyet fikriyle sarhoş olmuş gibiydiler. Bunun 
bir mucize, geçmişin bütün sorunlannın, en çok da 
Barselona’ya zalimce bir baskı uygulayan dlktatöriüğün 
bir panzehiri olduğunu düşünüyoriardı. Kürsüden İn
dim. Konuşmaya devam etmeye çalışsaydım, fiziki bir 
saldınya uğrayabilirdim.”

Taşrada ise kraliyetçi tepki daha güçlü 
olabiliyordu. Örneğin Saiamanca’da dinî bir okulda 

okumakta oian Juan Crespo, okul müdürünün o 
akşam yaptığı konuşmayı şöyle anlatıyor:

“ ispanyollann krallanna gösterdikleri nanköriüğü eleş
tirdi; monarşinin ulusa yaptığı hizmetleri övdü; ulusu 
birleştirmiş olan Katolik Krallar’ı andı. Konuşmasını bi
tirdiğinde o da, biz de gözyaşlan Içerslndeydlk.”  •
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UGT Tanm  % lle r f  
federasyonunun H üküm eti 

CleştIHsI

Rusya’daki mujiklerden farklı olarak İspanyol 
köylüleri ve tarım işçileri yaklaşık on yıldır 

sendikalıydılar! Hemen hemen tüm İspanyol 
köylüleri büyük topraklarda ücretli çalışıyordu. Bu 
nedenle kolektifler onlar için çok önemli olmuş, 
kendi kolektiflerine sahip çıkmışlardı. Fakat önce 

Caballero daha sonra Negrin hükümetlerinde 
tanm bakanı olarak görev yapan Stalinist Uribe, 
hükümetin güçlü olmasının kolektiflerin etkisinin 

azaltılmasına bağlı olduğu görüşündeydi.
Uygulamalar üzerine UGrnin Köylü ve Tanm İşçileri 
Federasyonu Başkanı Zabalza bir açıklamasında 

şöyle diyordu;

Bizim haklannı en aza indirdiğimiz, büyük toprak sa
hiplerinin ajanlan, dünkü isyancılara hükümet tarafın
dan her türlü yardım veriliyor. Bunlar en iyi yoldaştan- 
fflizın şimdi cephelerde olmasından yararianmak İstiyor
lar. Yoldaşlanmız cepheden döndüklerinde, tüm çabali- 
nnm ve fedakariıklannın hiçbir İşe yaramadığını, yalnız
ca eski düşmanlannın zaferinin yolunu açtığını, bunların 
Komünist Partisi'nin üyelik kartı ile karşılannda caka 
sattıklannı görünce öfkeden çılgına dönüp ağlayacak
lar. •

Fran€o'nun A yaklanm ası 
Karşısında H üküm etin  Tepkisi

General Franco, 17 Temmuz 1936 sabahı Fas’ı 
işgal ettikten sonra, Ispanya’daki ordu birliklerine 
garnizonlarını ele geçirmeleri için bir çağrı yaptı. 

Franco’nun bu çağrısını Madrid yakınlarında, 
donanmaya alt bir telsiz istasyonunda görev 

yapan hükümet yanlısı bir telsiz operatörü aldı ve 
durumdan donanma bakanını derhal haberdar etti. 
Ancak, hükümet konuyla İlgili olarak 18 Temmuz 
sabahına kadar hiçbir açıklamada bulunmadı. 18 

Temmuz sabahı ise kısa bir bildiri yayınladı.
Bildiride şöyle deniliyordu.

Hükümet, İsyanın İdaremiz altında bulunan Fas'ın bel
li kesimiyle sınırii olduğunu, ispanya’da kimsenin, ama 
hiç kimsenin t>öylesl saçma bir girişime katılmadığını 
açıklar.

Hükümetin bu açıklamasının ardından, 18 Temmuz 
öğleden sonra, İşçilerle İttifak halinde olan burjuva 
liderleri İle Sosyalist ve Komünist Partileri Ulusal 
Komitesi de ortak bir bildiri yayınladılar. Bildiride:

Durum zor, ancak asla ümitsiz değildir. Hükümet bu 
İsyan teşebbüsünü bastırabllecek yeterii imkanlara ke
sinlikle sahiptir. Hükümet olanaklannın yetersiz kalması 
halinde, Ispanyol proletaryasını biraraya getiren Halk 
Cephesi, kendisine yapılacak bir çağn halinde mümkün 
olduğu kadar çabuk bir şekilde, karariilık ve serinkanlı
lık içinde çatışmalara katılacağı konusunda Cumhurl- 
yet’e güvence verir.

Halk Cephesi’n'm yayınladığı bildiriden bir gün 
sonra, Seville, Navare ve Saragosa'nın düştüğü 

yolunda haberler gelmesine karşın hükümet 
öğleden sonra saat üçte şöyle bir bildiri yayınladı:

Hükümet tekrardan, yanmadada durumun sakin oldu
ğunu açıklar. Hükümet işçi örgütlerinden aldığı yardım 
tekliflerine teşekkür eder ve minnetlerini bildirirken, ken
disine yardım etmenin en iyi yolunun, devletin askeri 
gücüne güvenmek ve soğukkanlılık örneği vermek için 
günlük Itayatın normal gidişini güvence altına almak 
oMuğunu UMIrir.

Hükümet tarafından alınan önlemler sayesinde, Cum-

Üstte: Sovyet yazar ilya Ehrenburg cephede. Ortada: 
Ünlü Fransız edebiyatçı ve devlet adamı Andrâ 

Malraux. Altta: Dut)lin'e dönen İrlandalI gönüllüler.

huriyet'e yönelik büyük bir saldınnın durdurulduğu söy
lenebilir; İsyan anavatandan hiçbir destek görmemi; 
ve yalnızca Fas’taki ordunun bir kesiminde çok az sayı
da yandaş bulmayı başarabilmiştir.

Alınan önlemler ve Fas'ta ayaklanmayı bastırmayı 
çalışan güçlerimiz, bize düzenin yeniden normale döne
ceğini söylememiz Için cesaret veriyor. •

Esquerra'nm  M ilis le r  
H a k k ın d a k i Görüsü

Madrid ve Barcelona hükümetleri egemenliğin 
zorunlu araçlanndan birinden, ordudan 

yoksundular. Düzenli ordu Franco'nun tarafındaydı.
Polis ise silahlı İşçilerin karşısında yok olup 

gitmişti. Madrid burjuvazisi Katatonya hükümetinin 
resmi statü tanıdığı işçilerin önderliğindeki milis 

kuvvetlerine güvensizlikle bakıyordu, özerklik 
yanlısı Katalonya partisi Esquerra'rtm lideri Jaime 

Mirayitties 4 Eyiül 1936 tarihli Heraido de 
Madrid’de şöyle yazıyordu:

Ullls Merkez Komitesi, Barcelona’da düzenli bir kamu 
gücünün ve ordunun olmadığı bir sırada, İsyancı hare
ketin birkaç gün sonrasında doğmuştur. Bir başka de
yişle, sivil veya Asalto muhafızlan artık yoktu. Bunlaı 
kitlelerin içinde eriyip, halkla güçlerini birleştirip düş
mana karşı çok İyi mücadele ettiler. Bu şartlar altında 
bile, Asalto ve sivil muhafızlann dağılmış güçlerinin 
toparianması ve yeniden birleştirilmesi imkansızdır di
yerek haftalar geçti. •

D u rru ti'n in  Röportajı

Madrid direnişi sırasında büyük bir mücadele 
örneği gösteren Durrutl, 21 Kasım 1936 günü, 

adamlarıyla birlikte direndiği üniversite sitesinde, 
kendilerine katı bir disiplin uygulanmasına ve 

ölümcül tehlikelere atılmasına kızan adamlarından 
biri tarafından öldürüldü. Durrutl, Toronto S/ar’dan 

Pierre Van Basen İle yaptığı ve 10 Kasım 
1937'de yayınlanan röportajında şöyle diyordu:

Bizim İçin ilk ve son olarak tek sorun faşizmin ezilme
si. Evet, hükümete rağmen.

Dünyada hiçbir hükümet faşizmi yok etmek için sa
vaşmaz. Burjuvazi İktidann avuçlarının arasından kaydı- 
ğını gördüğünde, kendisini koruması için faşizme baş
vurdu. Ispanya'nın liberal hükümeti uzun bir süre öncc 
kudretsiz bırakılan faşist unsuriara yeniden jtlbar etti 
Bu durumda, şimdi bile, hükümette İsyancılarla biriiktı 
çalışmayı isteyenler var. Biliyorsunuz (gülerek) bu hü 
kümetln İşçi hareketini yok etmek İçin bu İsyancı güçle 
re ihtiyacı var.

BİZ ne istediğimizi biliyoruz. Bizim İçin Çin ve Almaı 
İşçilerini, banş ve huzur uğruna Stalln tarafından faşls 
barbarizmine kurban eden bir Sovyetler BIriiği’nin olma 
sı bir anlam ifade etmiyor. Biz, Ispanya'da devrim fstlyo 
ruz, ve şimdi İstiyoruz, bir diğer Avrupa savaşındai 
sonra değil. Biz devrimimizle Hitler ve Mussollnl’ye Rus
ya'nın Kızılordusundan daha fazla korku veriyoruz. Bb 
Alman ve İtalyan İşçi sınıflarına faşizmin İcabına nasıl 
bakacaktan konusunda örnek oluyoruz.

Dünyanın hiçbir hükümetinin liberter devrimimiz İçin 
yardımda bulunacağını ummuyordum. Emperyalizmir 
kendi arasındaki çıkar çatışması bizim mücadelemizi 
etkileyebilir. Bu gerçekten mümkün. Franco, Avrupa'yı 
b ir çatışmanın İçine sürüklemek İçin elinden geleni yapı
yor. Almanya’yı bizim üzerimize sürmek için bir an bik 
tereddüt etmeyecek. Biz son tahlilde kendi hükümeti
mizden bile hiçbir yardım ummuyoruz.
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Durruti, Van Basen’in "zafer kazanırsanız, tam bir 
enkaz devralacaksınız”  sözlerine şöyle karşılık veriyor:

Biz dalma kenar mahallelerde, hücre gibi yerlerde 
yaşadık. Biz birbirimizle nasıl dayanılaşacağını bilece
ğiz. Hiçbir zaman unutmayın, yeniden İnşa edebiliriz, 
ispanya’da, Amerika’da heryerde saraylan, şehirieri ya
pan biziz. Biz işçiler, onlann yerine yenilerini yapabili
riz, hem daha da iyilerini. Biz enkazdan zerre kadar 
korkmuyoruz. Biz dünyayı miras alıyoruz. Bu konuda 
hiçbir şüphe yok. Burjuvazi tarih sahnesinden çekilme
den önce geriye bir enkaz bırakabilir. Ama biz, burada, 
kalplerimizde yeni bir dünya taşıyoruz. Bu dünya bu 
anda doğacaktır, büyüyecektir. •

Alman Komünist Partisi'nrıt 
İspanya f f  S avaş ı'n a  İlişk in  

Bildirisi

KPD'nin ( A l m a n  K o m ü n i s t  P a r t i s i ) ,  Aralık 1936’da,
Alman ve Ispanyol faşizmi arasındaki ittifaka karşı 

yayınladığı gizli bildiri.

İ ş ç i l e r ,  K ö y l ü l e r ,  A s k e r l e r !

E m e k ç i  A l m a n  h a l k ı !

Alman gençliğinin kanı, faşist vatan hainleri Franco 
ve Mola için mi akmalı?

italkımızın ev latlan , aşağ ılık  paralı a sk erle r g ib i, Ispan
ya’nın, y aban cı le jy o n lar v e a ldatılm ış FaslIlard an  o lu 
şan çe te le rce  yerle  bir ed ilm esin e  katılm ak mı zo ru n d a?

Hitler'in caniyane oyunian. Alman halkını ve tüm Av
rupa’yı, İnsanlık için akla hayale sığmaz sonuçlar yara
tacak olan savaş yangınının içine mi sürüklüyor?

Yaklaşık beş aydır Ispanya'da iç savaş hüküm sürü
yor. Bu süre içinde açıkça ortaya çıkmıştır ki:

Eğer, İç savaşı başlatmış olan Frarmo ve Mola dışar
dan destek almış olmasalardı, Ispanya halkı onları çok
tan yerle bir eder, özgüriüğünü ve iç barışı da teminat 
altına alırdı.

Gerici faşist subay birilklerinin halk nezdinde hiçbir 
desteği yoktur. İspanyol halkı kanıyla, canıyla özgüriü
ğünü, demokratik cumhuriyetini savunuyor. Madrid et
rafında haftalardır devam eden muharebeler bütün dün
yaya gösterdi ki, burada tüm bir halk, nefretllk, kanlı 
bir cellat rejimini ona dayatmak isteyen vatan haini 
bir güruhun oluşturduğu yağmacı sürülere karşı kendi
sini koruma mücadelesi vermektedir.

Alman savaş uçaklan, Alman tanklan ve Alman topla- 
n, İşte, Ispanyol halkını katleden bu yabancı lejyoniann 
hizmetindedir. Askert harekâttan Alman subayları yöne- 
tiyoriar. Ve şimdi, Franco’nun sürüleri Madrid'i alacak 
durumda olmadığı için. Hitler Alman askerlerini de dev
reye sokuyor.

özgüriüklerini, bağımsızlıklannı ve devletlerini koru
mak isteyen banşçı İşçiler, köylüler ve askerler. Alman 
birliklerince altedilecekl Hitler böylelikle, Alman tarihi
nin en utanç verici sayfaianndan birini açıyor. Tıpkı 
zamanında Alman prensçiklerinin yaptığı gibi, Krupp'un 
mllyarlannı kurtarmak için. Alman halkının evlatlannı 
başka ülkelere satıyor. Hitler, daha önce savaş malze
mesi İhraç ettiği gibi, şimdi de Alman geçliğini ihraç 
ediyor.

Mitler şimdiye kadar İspanyol iç Savaşı için yüz mil
yonlar harcadı. Franco’nun toplan olsun diye Alman 
halkı daha az tereyağı yedi. Toplanan kış yardımları 
ve vergiler, kuruş kuruş Ispanya’ya akıyor. Bu paralar, 
ağzı bağlanmış halkımızdan, Ispanyol halkı da faşist

Üstte: POUM a f i ş i :  " K ö y l ü l e r ,  t o p r a k  s i z i n d i r " .  Altta: 
E k i m  1 9 3 6 ' d a  k u r u l a n  B a s k  D e v l e t i  B a ş k a n ı  J o s â  

A n t o n i o  A g u i r r e .

dlktatöriüğün çizmeleri altında ezilsin diye gaspedillyor. 
(...)

Fakat İspanyol halkının kahramanca mücadelesi, fa
şist küstahlığın nerede son bulacağını gösteriyor. Halk 
tanklardan daha kudretlidir ve işçi sınıfının enternasyo
nal dayanışması çeliği bile bükecek güçtedir, Goeb- 
bels’ ln radyosu ve bir örnekleştiriimiş basın, haftalar
dan beri size Madrid’ in düştüğü yalanını söylemiyor 
mu? Şimdi ise, Madrid'in direndiği gerçeği artık sakla
namaz hale gelince, haftalardır kafalannı Madrid dire
nişçilerinin oluşturduğu duvara vuran FaslIlara takviye 
olarak Alman askerierinln gönderileceği söyleniyor. Bir 
Alman askeri için, her Alman için, yabancı kapitalist 
ve generallerin paralı askeri olarak, aldatılmış bilgisiz 
Faslılaria birilkte bir halkın özgüriüğünü yok etmek için 
savaşmak kadar büyük bir utanç olamaz.

B m e k ç I  A l m a n  h a l k ı !

Krupp'un milyarlar kazanması için, oğlunun paralı as
ker edilmesine tahammül etme!

Hitler’ in, sonuçta Almanya’yı da ateşe ve küle boğa
cak olan savaş yangınını körüklemesine tahammül etme!

A l m a n  g e n ç l i ğ i !

Paralı asker ve yabancı lejyoner olarak Franco İçin 
savaşmayı reddedinl

Özgürlüğün askeri olunl

Ellerinizi Ispanyol kardeşlerinize uzatınl

Kimse S İZ İ, Ispanyol halkına ateş etmeye zorlayamaz!

Madrid’ in kahraman direnişçileriyle kardeş olun!

Y u r d ı ş m d a k I  A l m a n  a n t i - f a ş i s t l e r i !

Ispanya’daki cumhuriyetçi kurtuluş ordusuna katılın!

Şanlı uluslararası tugaylann saflarını sıklaştınn!

A l m a n  İ ş ç i l e r i ,  e m e k ç i  k a d ı n l a r  v e  e r k e k l e r !

Franco için top yerine, kendiniz için tereyağ isteyin!

Franco'ya milyonlar yerine, kendiniz için ücret isteyin!

Ispanyol demokrasisinin kahramanca kurtuluş müca
delesini destekleyin!

Banş tehlikededir!

Savaş tahrikçisi Hitier’e karşı birilk olun!

Her şey Franco’nun yenilgisi için!

Her şey, Ispanya’da olduğu gibi Almanya’da da, Hit- 
ler’in yenilgisi için! •

M e k t u p

Stalin, Voroşilov ve Molotov’un, ispanya’daki 
Sovyet danışmanlarının işlevlerini ve bazı 
önerilerini dile getirmek amacıyla Largo 

Caballero’ya gönderdiği mektup.

Sevgili Yoldaş,

Tam yetkili temsilcimiz yoldaş Rosenberg, kardeşçe 
selamiannızı bize iletti. Zafere olan tam inancınızı da 
bize söylemeyi eksik etmedi. Bize gönderdiğiniz kardeş
lik  duygularınıza teşekkür ederiz ve Ispanyol halkının 
zafere ulaşacağına olan inancını paylaştığımızı bilmenizi 
isteriz.

Olanaklannız ölçüsünde, “ uluslararası faşist güçlerin 
bir aleti olan faşist ve askeri kliğe”  karşı Ispanyol de
mokrasisinin, bütün işçilerin mücadelesini yöneten 
İspanyol hükümetinin yardımına gelmeyi her zaman gö
rev saydık ve saymaya devam ediyoruz.

İspanyol Devrimi, Rus Oevrimi’nden farklı bir yol izle
yerek rotasını anyor. Ispanyol Devrimi coğrafi, tarihi 
ve toplumsal koşullann farklılığıyla ve farklı uluslararası 
gerekliliklerle t>eiirieniyor. Ispanya’da pıarlamenter yo
lun Rusya’dakinden daha etkili devrimci bir gelişme 
aracı olarak ortaya çıkması mümkündür.

Ancak, bizim deneyimimizin, özellikle de Ispanyol dev
rimci mücadelesinin özel koşullarına uygun olarak bizim 
iç savaş deneyimimizin Ispanya için önem taşıdığına 
inanıyoruz. Bundan hareketle, alzin ısrarii taleplerinizi 
bize ileten yoldaş Rosenberg'in de talebiyle, sizin emri
nize bir grup askeri danışman ve savaşçıyı gönderme 
gereği duyduk. Bu arkadaşlannız Ispanyol askeri öndçr- 
lere gerekli bilgi ve tecrübeyi aktarmakla görevliler.

Bu arkadaşlara SSCB ve ispanya halklan arasındaki
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dayanışma bilincinden hareketle sadece birer danışman 
olarak görev yaptıkları takdirde yararlı olabilecekleri emri 
verildi.

Sizden ricamız, bu arkadaşların verdiğiniz görevleri 
nasıl yerine getirdikleri hakkında bizi bilgilendirmeniz, 
çünkü siz yararlı bulduğunuz takdirde, bu arkadaşlar 
Ispanya’da kalmaya devam edebilirler.

Sizden aynca, Rosenberg yoldaş hakkında ne düşün
düğünüzü bize İletmenizi rica ediyoruz: İspanyol hükü
meti kendisinden memnun mudur, yoksa kendisini bir 
başkasıyla değiştirmeli miyiz?

Size aşağıdaki önerilerimizi sunuyoruz:

1. İspanya gibi bir tanm ülkesinde çok büyük önem 
taşıyan köylülüğü dikkate almak gerek. Köylülüğün çı- 
karlannı gözeten tanm ve vergi sorunlanna İlişkin karar
nameler çıkartmak gerek. Köylüleri orduya çekmek ve 
faşist orduiann gerisinde partizan müfrezeleri kurmak 
gerek. Köylülerin koşullarını iyileştiren kararnameler bu
nu kolaylaştırabilir.

2. Şehir küçük ve orta burjuvazisini, hükümetin yanı
na çekmek gerekir. En azından onlara, ticaret özgürlü
ğünü sağlayarak ve onlan zoralımlardan koruyarak ta
rafsız kalmalan İmkanını vermek gerek. Aksi takdirde 
faşizmin peşine takılırlar.

3. Cumhuriyetçi Parti önderlerini hükümete yaklaştır
mak gerek, özellikle de Azana ve grubunun hükümete 
destek vermesi için, bu konudaki kararsızlıklannı aşma- 
lan için mümkün olan herşey yapılmalıdır. Ispanya’nın 
düşmanlannın, hükümeti komünist olarak damgalaya
rak Cumhuriyetçi Ispanya'ya yönelik en büyük tehlikeyi 
oluşturan açık bir müdahaleye girişmelerinin imkanını 
ortadan kaldırmak İçin bu elzemdir.

4. ispanya hükümeti, asileri desteklemeyen ülkelerin 
Ispanya’da yaşayan yurttaşlannın meşru çıkarlarına ve 
mülklerine hiçbir şekilde saldırıda bulunmayacağını ba
sında açıklamalıdır.

Kardeşçe Selamlar.

Cumhuriyeçl Ispanya'nın Dostlan,

Voroşilov, Molotov, Stalin. •

T rofk i'n in  İ t  Savası 
D eğertenairm esi

Troçki, 19 Temmuz'da faşistlerin ayaklanmasından 
birkaç gün sonra yazdığı bir yazıda şöyle 

diyordu:

Herkesin bildiği gibi, İç savaş sadece askeri değil, 
politik silahlarla da devam ediyor. Yalnız askeri b ir bakış 
açısından bakarsak, İspanyol devriminin düşmanlarına 
oranla daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ancak devri
min gücü büyük kitleleri harekete geçirme kabiliyetine 
bağlıdır. Orduyu bile isyancı subaylann elinden alabilir. 
Bunun gerçekleştirilmesi için sadece sosyalist progra
mın ciddi ve cesur bir biçimde llerietllmesl gerekiyor.

Bugünden İtibaren, toprağın, fabrikalann ve dükkan- 
lann kapitalistlerden halkın eline geçtiğinin açıklanması 
gerekmektedir. İşçilerin iktidanJa olduğu tüm bölgeler
de bu programın hayata geçirilmesi zorunludur. Faşist 
ordu böyle bir programın etkisine karşı koyamayacaktır; 
askerier subayların ellerini ayaklannı bağlayıp en yakın 
İŞÇİ milis karakoluna teslim edeceklerdir. Ancak, burju
va bakanlar böylesi bir programı kabul etmezler. Sosyal 
devrimi engelleyerek, İç savaşta kendi kaniannın on 
misil işçi köylü kanının dökülmesi pahasına onlan zoria- 
yacaklardır. •

Üstte: Dolores Ibarruri 1936'da Madrid'de bir 
gösteride l<adınlarla. Ortada: Barcelona'da barikat 

kuran kadınlar. Altta: Paris'de Ispanya’daki 
cumhuriyetçi hükümeti desteklemek amacıyla 

düzenlenen miting.

İspanyol Komünist ParlisiOıin 
K am ulaşiırm a Konusundaki 

G örüfloH

Ispanyol İç Savaşında aylar geçerken, herşeye ve 
herkese karşı, her geçen gün biraz daha 

sertleşen Stalinistler kapitalistlere karşı bir türlü 
sert bir tavır alamıyorlardı. Komünist Partisi, 

“ küçük sanayici”  ve “ küçük esnafı korumak 
gerektiğini savunuyor, işçi sınıfı, köylü müttefikleri 
ve küçük burjuvalar arasındaki cephe birliği için 

tehlike saydığı “ kamulaştırmalara”  karşı çıkıyordu. 
İspanyol Komünist Partisi'r\m "sevilen lideri' Jose 
Diaz, Merkez Komite toplantısında 5 Mart 1937’de 
yaptığı açıklamada şöyle diyordu.

Şu anki mücadelenin karakterinin yanlış tahlil edilme
si sonucunda, ilk başlarda yapılan “ toplumsallaştırma”  
ve “ kolektifleştirilme”  girişimlerinin henüz koşullar oluş
madan yapılan girişimler olduğunu, büyük toprak sahip
lerinin ve fabrikatörlerin topraklannı ve fabrikalannı bı
rakıp kaçmalan ve üretimin ne pahasına olursa olsun 
devam etmesi gerektiği gerçeği doğrulamıştır. Şimdi, 
faşizme kanş güçlerin birieştirildiği Halk Cephesi hükü
meti varken bu tür girişimler yalnızca saçma değil aynı 
zamanda müsamaha gösterilemez tavırlardır. •

POUM 'tfn P ro le tarya  
D ikta tö rlüğü  Üzerine  

D üsünteleri

POUM (Partido obrera de Unification Marxista), 
Komintem'der\ kopan Joaguin Maurin ve 

yandaşlarının İşçi Köylü Bloğu ile Andres Nin, 
Juan Andraue’nin başını çektiği Troçkist 

“ Komünist Sol” un birleşmesi sonucu kuruldu. 
Düşmanları tarafından “ Troçkist”  olmakla 

suçlanan ancak Leon Troçki ve Troçkistier 
tarafından dışlanıp eleştirilen POUM'un merkez 

yayın organı La Batalla'öa proletarya diktatörlüğü 
konusunda çıkan yazıiardan bir bölüm.

Proletarya dlktatöriüğü, anarşistlerle bizi ayıran diğer 
bir kavram. Proletarya diktatöriüğünün anlamı, otorite
nin emekçi sınıf tarafından kullanılmasıdır. Katalonya'- 
da proletarya diktatöriüğünün şimdiden varolduğunu 
söyleyebiliriz. (Alkışlar)... Kısa bir süre önce, FAİ hangi 
partinin olursa olsun tüm diktatöriüklere karşı olduğunu 
açıklayan bir bildiri yayınladı. Buna biz de katılıyoruz. 
Proletarya diktatörlüğü, proletaryanın bir tek sektörü 
tarafından değil, tüm proletarya tarafından, mutlak tü
mü tarafından kullanılmalıdır. Hiçbir işçi partisinin veya 
sendikanın diktatörlüğü tek başına kullanma hakkı yok
tur. Eğer CNT veya Komünist Parti veya Sosyalist Parti 
tek bir parti olarak diktatöriüğe sahip çıkmak İsterse, 
karşısında bizi bulacaktır. Diktatöriük proletaryanın tü
mü tarafından kullanılmak zorundadır. •

P ro le ta rya  D iktatörlüğü

Andres Nin, La Batalia’üa, 23 Mart 1937 tarihli 
nüshasında şöyle diyordu:

Proletarya dlktatöriüğü, Rusya'daki gibi tek bir parti
nin dlktatöriüğü değildir. Sovyetierde reformist işçi par
tileri Bolşevikler'e karşı silahlı mücadele verdiler, bu 
da iktidann Bolşevik Partisi tarafından ele geçirilmesi
nin koşullannı yarattı. Ispanya'da hiç kimse bir parti 
diktatöriüğünü değil, tam bir emekçi demokrasisinin 
hükümetinin kurulmasını istiyor... •
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Trofkixm UxoHne

Gorkin’in 24 Nisan 1937’de La Batalla’da yazdığı 
yazı Troçkistlerle POUM arasındaki farklılığı 

yansıtması açısından ilginçtir:

Herhalde Troçki, bize Troçklst diyenlerin Iddialannın 
ne kadar temelsiz olduğunu göstermiştir. 1931’de İşçi 
Köylü Bloğu ve onun lideri Maurin üzerine iki makale 
yayınlamıştı. Troçkl’ye göre bizim politik çizgimiz "kü 
çük burjuva cehaleti, önyargılılığı, dar kafalılığı ve siya
sal hilekarlığın”  bir karışımıydı.

İspanyol iç Savaşı lie birilkte, Troçki’nin sektertiğini 
bir kez daha açıkça gördük... Bugün hâlâ ispanya’daki
4. Enternasyonal temsilcisi bizimle yarım saat konuş
tuktan sonra, cebinden önceden hazırlanmış programı 
çıkanp başvurmamız gereken taktiklerle ilgili öğütler 
veriyor. Ona nazikçe Barcelona’ya gitmesini ve koşulia- 
n İyi değerlendirmesini öneriyoruz. Bu vatandaş... sek- 
ter doktrinizmin elinde herşeyi değiştiren sihirii taşı 
olduğunu sanan Troçkizmin mükemmel bir sembolü
dür... •

İk tid an n  Tem el Problem i

Nin, 27 Nisan 1937’de La Batalla’da yayınlanan 
"iktidarın temel problemi”  adlı yazısında şöyle 

diyordu;

Rusya’da demokratik gelenek yoktu. Proletarya İçin
de mücadele ve örgütlenme geleneği mevcut değildi. 
Biz ise buna sahibiz. Sendikalarımız, partilerimiz, yayın 
organlanmız, bir işçi demokrasisi sistemimiz var.

Bu nedenle, Rusya’da sovyetlerin önemi büyi',tüldü. 
1905-1907 arasında sovyetlerin kendiliğinden ortaya çı
kışına tümüyle siyasal bir karakter kazandırıldı.

Fakat bizim proletaryamızın sendikaları, partileri ve 
kendi örgütlenmeleri vardı... •

Ouem İ€a

İngiliz Konsolosu R.C. Stevenson’un, 
Handaye’deki İngiliz Büyükelçisi Sir Henry 

Chiiton'a Guernica hakkında gönderdiği mektup.

İngiliz Konsolosluğu,

Bilbao,

28 Nisan 1937.

Sayın Sir Henry,

Dün Bermeo’da, Guernica felaketi hakkında bilgi ver
miştim. Durumu yerinde İncelemek üzere derhal oraya 
gittim ve hayretlerimle söyleyebilir ki, normalde 5 bin 
kişinin yaşadığı ancak Eylül ayından bu yana İHiraya 
gelen göçmenlerle biriikte nüfusu 10 bini bulan kasaba, 
tümüyle yerie bir olmuş. On evden dokuzu bir daha 
kullanılamaz halde. Birçoğu yanıyor, bir gün önceki ve 
benim orda olduğum gün devam eden çarpışmalarda 
atılan ve çeşitli nedenlerle patlamayan yangın bombaia- 
nnın zaman zaman patlaması sonucu da orada burada 
yeni yangınlar çıkıyor. Kayıplar hakkında doğru bir tah
min yapılamıyor, ve belki de hiçbir zaman sağlıklı bir 
sayı verilemeyecek. Bazı tahminler ölü sayısının bin, 
bazılan ise 3 binin üzerinde olduğu yolunda. Bütün 
olayfan başından sonuna yaşayan biri, bana öğleden 
sonda 4 civarında üç uçağın H.E ve yangın bombalan 
attığını söyledi. Onlar gözden kaybolduktan on dakika

Üstte: Madrid'de bir kadın savaşçı. Aitta: Ağustos 
1936’da Guadarrama cephesinde esir düşmüş 

cumhuriyetçiler.

sonra beş veya altı uçak daha gelmiş ve bu hava akmlan 
saatlerce, akşam yediye kadar sürmmüş. Tahmine göre, 
tümünün elli civannda uçak olduğunu söyledi, iki Uç 
hava akınından sonra halkta panik başlamış, kadınlar 
adamlar, çocuklar Guemica’yı boşaltarak yamaçlara kaç
mışlar. Etkisiz olmasına karşın oralara da hava akmlan 
düzenlenmiş. Bütün geceyi yanan şehirde gözlerini kırp
madan geçirmişler. Yol boyunca sokaklarda, ev enkaz- 
lan arasında yakınlannı arayan bir sürü kadın ve erkek 
gördüm.

Öğleden sonra bu felaket karşısında serseme dönmüş 
görünen Monzon’ia görüştüm. Bana Bilbao'daki kadın 
ve çocuklar için ne yapabileceğimi sordu. Ben de ona 
söylediği çeyrek milyon insanın tahliyesinin zor olduğu
nu, yurt dışında bu tür olaylara anlayışla bakılmaması
nın da ötesinde, bu insanlan bir yerde toplamak ve 
tahliye etmek için herhangi b ir organizasyonun da olma
dığını söyledim. Ona Fransa’nın göçmen sorununa nasıl 
yaklaştığını anlattım. Son yirmi yıl İçinde yüzblnlerce 
Rus’un, Polonyah’nın, İtalya'nın, Alman’ın ve Yahudi’
nin Fransa’yı istila ettiğini hatırlattım. Bunun ötesinde.

planın denizlere hakim durumdaki Salamanca'ya bağlı 
olduğunu, Salamanca'nın da Havana gemisi ile Goiseko 
yatına, Bilbao İle Fransa limanlan arasında rahatça se
yahat etmesi İçin izin başvurusuna da hâlâ bir cevap 
vermediğini belirttim. Bütün bunlann farkında olduğunu 
yine de bir çözüm bulmamı istedi. Ben de kendisine 
bunun yollarını aradığımı ancak kendisine teslim olmak
tan başka yol öneremeyeceğimi söyledim. Bunun müm
kün olmadığını kaydetti. Aynı şekilde yerie bir olan Bil- 
bao'yu hatıriamasını, halkın büyük bir kısmını yok ol
maktan kurtarmak için akla yakın başka bir seçeneğin 
kalmadığını söyledim. Ama hayır, hayır, yine hayır. Ona 
karar alırken duygularıyla kareket ettiğini, bu kuvvet 
eşitsizliği karşısında direnmenin faydasız olduğunu, hü
kümeti, üst düzey subayian ve Bask Ulusal Partisi lider
lerini katilleri^ aynı kefeye koymak zorunda olduğumu 
söyledim. Fakat boşuna. Sonucu ne olursa olsun teslim 
olmanın İmkansız olduğunu tekrarladı. Bugün Başkanla 
birilkte etrafı bir kez daha gezdim, herkesin teslim olma 
fikrine aynı şekilde karşı olduğunu gördüm. Başkan 
bana, Fransız ve İngiliz hükümetlerinin müdahalesinin 
mümkün olup olmadığı konusunda ne düşündüğümü 
sordu. Ben de bir müdahale olacaksa, teslim olmaktan 
daha başka bir temelde mümkün olmadığını düşündü
ğümü söyledim. Başkanın bu konudaki çağrısını basın
dan okuyacaksınız.

Bu konuda yeteri kadar çabaladığımı düşünüyorum. 
En azından şimdilik, onları teslim olmaya ikna edeme
dim, yalnız şunu söyleyebilirim kİ bu önerim en kısa 
zamanda yankı bulacak, ancak geç kalınmasından kor
kuyorum. Tahliye olması halinde nasıl bir yol izleyebili
rim, bunu hâlâ bulabilmiş değilim. Bombardıman uçak
lan tepemizde, uzlaşmaz aşm uçlar savaş yolunda, bin
lerce kadın, erkek, çocuk cinnet geçirmiş bir halde sağa 
sola saldınrken, bu tür tahliyeler için gerekli planiann 
gizli tutulması mümkün değilken, bunun nasıl gerçek
leştirileceğini düşünemiyorum.

Burada herkesin morali bozulmuş durumda. Kabine
de sandalyesi olmayan Bask Bahriye Nazın arkadaşım 
Eguia, bugün bana sivil ve askeri yerieşim yerlerinin 
bombalanmasına devam edilmesi halinde halkın tümüy
le katledilmesinden korktuğunu söyledi. Ben bu görü
şüne katılmıyorum. Bununla t>eraber, Bilbao'da Bask 
Ulusal Partisi, sol kanatçılar ve Franco taraftarian olmak 
üzere üç siyasal grup var. Bask Ulusal Partisi taraftarian 
teslim olsalar da savaşsalarda ya öldürülecekler ya da 
ölecekler. Sol kanatçılar ise ya Santander veya Gijön’a 
kaçacaklar ya da kelleyi kurtarabilecekleri umuduyla 
teslim olacaklar, Franco taraftarian da “ beşinci kol”  
olabilecekler. Bu seçeneklerden hangisinin gerçekleşe
ceği şimdiden belirsiz. Belki de hepsi olabilir, isyancıia- 
nn şehre girmeleri halinde nasıl davranacaklannı tah
min etmek şimdiden zor. Eguia, dedikodulann aşın uç
lar tarafından birilklerin moralini yükseltmek için çıkanl- 
dığını söyledi. Gördüğünüz gibi burada durum fevkala
de kritik ve çok daha kötüye de gidebilir.

Guernica’nın bombalanması ile ilg ili Salamanca’nın 
resmi yalanlamalan, asilerin Biibao'yu yerie bir etmek 
konusunda fiziksel güçleri olmasına rağmen moral ce
saretlerinin olmadığını gösteriyor. Birçok insan bu zayıf 
ihtimal üzerine dahi yeni umutlara kapılıyor. Aynca, 
yerie bir edilmiş bir Bilbao’nun Franco’nun işine yara
mayacağı çünkü kendisine çok gereken fabrikalar olma
dan zafere ulaşamayacağı üzerinde tartışılıyor.

Tüm bunlar hiçbir fik ir oluşturamadan geçirdiğim son 
36 saat içinde edindiğim İntibalar. Buna rağmen, yine 
de kadın ve çocuklardan en azından birkaç bininin tahli
yesi konusunu düşünüyorum, bu konuda çok geç olma
dan birşeyler yapılabilirse iyi olacak. Salamanca'dan 
olumlu bir cevap gelme ihtimali var mı? Gerek Casterân 
gerekse ben tutsaklarla ilg ili hiçbir şart ileri sürülmeden 
Havana projesinin hayata geçirilmesi İçin birşeyler ya
pılması gerektiğini düşünüyoruz.

Gece gündüz, ülkeyi terk etmek isteyen Insanlaria 
uğraşmaktan bıktım. Halk İngiliz destroyerlerine binmek
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istiyor, dolu olduğunu söylediğim zaman Isa bana İnan
mıyorlar. Fatcat yine de Başkan’m izniyle kralcı aileler
den Senora de İz Sota, çocuklan ve yansı Basklı yansı 
asi, 12 kişiyi bir destroyere bindirdim. Bütün yaivarma- 
ianma karşın Ramön de ta Sota ülkeyi terketmedl. “ İs
tenmeyen Adamlar”  (personas fichadas) listesinde bi
rinci sırada okluğunu, durum iyiyken kaçmaması halin
de bunu hayatıyla ödeyeceğini, son dokuz aydır evinde 
siyasi göçmenleri saklamasının asiler tarafından hesaba 
katıimayacağını ve kişisel nüfusun da kendisini gerek 
hapisten gerekse ölümden veya pasaportuna el konul
masından kurtaramayacağını söyledim.

Bunun çok uzun süreceği de sanmıyorum.

Saygıianmia. •

T e M o n ita 'y a  Y apılan  
Baskıyla İlg ili PCE Basınında  

Çıkan Yorum lar

Barcelona’daki, American Telegraph ve Telephone 
Co. şirketine ait santral binası, Telefonica, 
Temmuz ayında CNTye bağlı militanlarca 

faşistlerden alınmıştı. Santral UGT-CNT 
temsilcilerinden ve bir hükümet delegesinden 

oluşan bir komite tarafından yöneliliyordu. CNT 
Katalonya örgütü, santral aracılığıyla sadece 

Katalonya hükümetinin konuşmalannı denetlemekle 
kalmıyor, Valencia’daki merkezi hükümetle dış 

ülkelerdeki temsilcileri arasındaki görüşmeleri de 
dilediği gibi düzenleyebiliyordu. 3 Mayıs 1937'de 

kamu düzeni komiseri Rodrigez Salaş, üç kamyon 
dolusu muhafızla santral binasına geldi. Alt 

kattaki milislerin silahlarına el koydu, ancak üst 
katta ateşe hazır bekletilen bir makinalı bataryası 
karşısında durmak zorunda kaldı. Araya anarşist 

liderler girdi, geri çekilmesi için ricada bulundular, 
ancak Salaş reddetti. Bu olay, UGT yöneticisi ve 

PSUC üyesi Roldan Cortada'nın Malins de 
Uobregat'ta 25 Nisan’da öldürülmesi ile birlikte 

PSUC ile CNT ve POUM arasında zaten gergin 
olan tansiyonu bi' anda tırmandırdı. Bardağı 
taşıran bu silahlı baskınla ilgili olarak, PCE 
basınında dört ayrı açıklama çıktı: Londra’da 

yayınlanan Daily Worker gazetesinin 11 Mayıs 
tarihli nüshasında şöyle deniliyordu:

Salaş, cumhuriyet polisini buraya, çoğu CNT üyesi 
oian santral çalışanlarının silahlanna el koymak üzere 
gönderdi. Telefon hizmetleri konusunda uzun zamandır 
çok ciddi eleştiriler yapılıyordu ve savaşın idaresi için 
hizmetin aksayan tarafiannın düzeltilmesi zorunluydu...

Inprecorr'm 22 Mayıs tarihli nüshasında da haber 
şöyle veriliyordu:

Polis, merkezi telefon santralını işgal etti. Polisin bu 
hareketinin (işgalin hemen ardından Troçkist provoka
törlerin iddia ettiği gibi) yasalarca garanti altına alınmış 
İŞÇİ haklanna müdahale etmek gibi bir amacı yoktur. 
Polis, tüm teiefoıı bağlantısını hükümet denetimi altına 
aimak istemiştir...

İnprecorr'un bir hafta sonraki 29 Mayıs tarihli 
nüshasında ise şöyle deniliyordu;

Yoidaş Salaş, b ir gece önce POUM ve 
"denetlenemeyen”  unsuriara bağlı 50 miiitan tarafın
dan işgal edilen Teiefonica’ya gitti. Muhafızlar binaya 
girdiler ve işgalcileri dışan çıkarttılar. Olay kısa zaman
da yatıştı. Hükümetin bu ahi operasyonu sonucu 50 
kişi binayı terk etti ve telefon santrali yeniden hüküme
tin eline geçti.

Komlnterrj’ın Katalonya seksiyonu tarafından 
yayınlanan bir bildiride de olayın kahramanı

Picasso'nun "Guernica" adlı tablosundan detaylar.

Salas’ın “ kendi”  hikayesi vardı. Salaş şöyle 
diyordu:

lik  önce şunu söyleyelim, ne Telefonica’nın işgali 
diye bir mevzu söz konusudur, ne de Teiefonica'nın 
işgali diye bir problem vardır. Kamu düzeni bakanı Ay- 
guade'den, b ir hükümet delegesi tarafından düzenlen
miş, b ir emir aldım. Bunun üzerine, yüzt>aşı Menendez 
ile biriiktç yanımıza dört muhafız alarak telefon binasına 
girdik. Görevimi açıkladım ve komiteden yetkili biriyle 
görüşmek istediğimi söyledim. Bana binada yetkili bu
lunmadığı söylendi. Ancak biz yine de aşağıda bekleme
ye başladık, iki dakika sonra merdivenlerden bize ateş 
edilmeye başlandı. Hiçbirimiz vurulmadık. Derhal muha
fızlara gelmeleri için telefon ettim. Ancak binayı işgal 
etmek için değil. Binayı kordon a'ltne^ldık... Ben, maki
neli tüfekli, ei bombalı anarşist polislerin refakatinde 
binanın üst katına çıkartıldım. Yan ırt^a nr-.*hafız ve silah 
yoktu. Üst katta ziyaretimin sebebini açıkladım. Delege 
emirierie ilg ili onay İşlemini tamamladı. Kuvvetler geri 
çekildi. Herhangi bir can kaybı .ya da tutuklama olayı 
gerçekleşmedi... •

Jam ara  Cophosinin Şarkısı

Uluslararası Tugaylarla Cumhuriyetçilerin, 1937’de 
Jamara’da kanlı bir muharebeden sonra Franco 

kuvvetlerinin Madrid’e düzenledikleri saldırıyı 
püskürtmelerinden sonra yakılan şarkı.

Mezariardaki yoldaşlar, haydi, siz de katılın 
Bütün başka şarkıian bir tarafa bırakın.
Şimdi hep bereber, Jamara cephesinin şarkısını

söylüyoruz!
Jamara, sayısız kardeşimizin düştüğü cephe, 
Tanklarla, uçaklaria geldiler üstümüze.
Bizimse yalnızca tüfekierihıiz vardı ve cesaretimiz 
Jamara’dan çıktıysa da belki yalnız cesedimiz. 
Dünyayı dar ettik o paralı askerlere.

Safianmızı döven mermiler 
Açtıysa da kanlı gedikler;
Biz kapadık yoiian, Madrid’ i koruyorduk,
Arganda köprüsünü tutuyorduk.
Şimdi, o Jamara vadisinde gene gelincikler açıyor, 
Mezarianmızı süslüyor.
Gelincikler kan kırmızı b ir haiı gibi toprağı örtüyor,
O toprak ki, altında en değerii yoldaşlanmız yatıyor.

Ama sonra, her yerde ve daima,
İşçiler otururken birarada,
Jamara muharebesinin şarkısını haykıracak.
Yürekler kavga için çarpacak.
Ve o zaman, vakti geldiğinde.
Tüm kötü njhian defettiğimizde.
Bütün dünya Jamara olacak.
Şubat günleri yeniden doğacaki

C H l'h in  PSUC'u Mlostiron 
Bildirisi

Lerida’nın, CNT örgütünün yayın organı 
Acracia'da, Katalonya Birleşik Sosyalist Partisi 

PSUC'u eleştiren yazısından bir bölüm.

Şimdi Huesca’nın niçin ahnamadığını kesinlikle biliyo
ruz. Santa QuKerla'ya düzenlenen son harekat bunun 
bize güzel bir delilini sunuyor. Huesca her taraftan sani- 
mıştı ve PSUC'un kontrolündeki hava kuvvetlerinin iha
neti, hareketin başansız olması yanında bir de felakete 
neden oldu. Mllltanianmız hava kuvvetleri tarafından 
geri çekilmeyi başaramadığı için faşist uçaklann maki
neli tüfekleri karşısında savunmasız kaWiiar. Huesca 
böylesi birçok durumda hava kuvvetlerinin aynı şekilde 
ihanet etmesiyle başansızlıkla sonuçlanan sayısız hare
kattan sadece biridir. •

B olşevik-Leninistler'/fi B irlik  
Çağnsı

POUM’öan “ Troçkistlik’ ’le suçlanarak ihraç 
edilenlerin 1937 yılında kurduğu Bolşevik-Leninist 

örgütünün 19 Temmuz 1937’de yayınladığı ve 
CNT-FAİ, POUM, Bolşevik-Leninistler ve muhalif 
anarşistlerin güçlerini birleştirmeleri için yaptığı 

çağrı:

İşçiler; örgütünüz ve liderieriniz birieşik bir cephe 
talep ediyor. Bir birieşik cephe anlaşmasının içermesi 
gereken şeyler:

1. İşçi basınının özgüriüğü için mücadele edelim. Kah
rolsun siyasal sansür.

2. Tutuklu tüm devrimcilere, af. Yoldaş Nin, serbest 
bırakılsın ve Vaiencia’ya gönderilsin.

3. Örgütümüzün elindeki tüm merkez ve işletmelerde
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ortak mücadele.

4. Güçlü işçi karakollarını yeniden oluşturalım, işçi 
sınıfının siiahlannın ellerinden alınmasını engelleyelim.

5. Subaylara ve askerlere eşit ücret. Vaiencia'dan 
gönderilen tüm silahlı güçler yeniden cepheye. Bütün 
cephelerde genel saldırı.

6. Fiyatların ve mal dağıtımının kontrolü işçi komitele
rine!

7.3 Mayıs olaylarının provokatörleri Rodriguez Salas, 
Ayguade vb.leri tutuklayalım.

Bunların başarılması için tüm işçiler birleşik cephe 
kuraiım! işçi, köylü ve asker komitelerini heryerde, kış
larda ve cephelerde örgütleyelim! •

M a m ita  M ia

İspanyol iç Savaşı’nın en popüler şarkılarından, 
geleneksel İspanyol müziğinin coşkulu tarzında 

bestelenmiş olan Mamita mia (Anacığım).

Dört asli general
i Mamita mia!
Bize İhanet ettiler.
Ve tüm faşist devletler 
hemen askerler,

bombalar, toplar, tüfekler
gönderdiler.

i Mamita mia!
Ispanya’yı kana boyamaya.

Güzelim Madrid 
Mamita mia!

Diktiler şimdi de gözierini sana.
Ama hiç korkma,

Mamita mia!
Eviatlann daima sadık sana.

Madrid, sli gözyaşlarını,
i Mamita mia!
Alacağız intikamını.
Ve bu kahrolası uşaklık nizamını 

Mamita mia!
Edeceğiz alaşağı!

Sürgündeki Bask H üküm eti 
Delegasyonunun Fransa'dan  

Yaptığ ı A çık lam a

Santander’in düşmesinden iki gün önce, 25 
Ağustos’ta Bask genelkurmay başkanı ve hükümet 

üyeleri bir İngiliz gemisiyle Fransa’ya kaçtılar.
Başkan Aguirre de daha sonra Fransa’da, 

Bayonne’de onlara katılacak ve aşağıdaki bildiriyi 
yayınlayacaktı.

Bayonne’ye sığınan Bask hükümet delegasyonu aşa
ğıda yazılı olan şeylerin sorumluluğunu alır. Franco’nun 
Reinosa’ya karşı düzenlediği saldırı korkunç bir netice 
ile sonuçlandı. Dağlık ve derin vadilerden oluşan arazi
de Franco’nun askerleri akıialmaz bir hızla ilerlediler. 
Sadece piyadelerin değil fakat ağır ve dsğ topçusunun 
ilerlemesindeki hızdaki askeri teknikler gerçekten şaşır
tıcıydı.

Bu imkansızın başarılmasıydı ve arazinin özelliğinin 
Franco’nun ordusuna karşı direnişte fayda etmediğini 
gösterdi.

Üstte: Madrid solaklarında genç savaşçılar yürüyüş 
yaparken. Altta: Şubat 1939’da Fransa’ya sığınmak 

isteyen cumhuriyetçiler Perthus kapısında.

Bu ilerlemeye karşı Santander ordusu düşmana karşı 
hiçbir direniş göstermedi. Düşmanla müsademeye gir
medikleri gibi, geri çekilirken savunma için örgütlenme 
konusunda da başarılı olamadılar.

Santander ordusunun organizasyonu saldırı başladığı 
an çökertildi. Ne komünikasyon, ne sıhhiye hizmetleri 
ne de süpriz saldın için gerekli taktikler kotanlamadı. 
Hiçbir direniş hattı kurulamadı, ilk  çarpışmada kırlara 
doğru geri çekiliş tümüyle düzensiz bir şekilde gerçek
leşti.

Ne Santander ne de Kuzey ordusunun genelkurmayı 
hiçbir aşamada saldınyı kontrol altına alamadı. Reino- 
sa'yı geçince orduya ne bir mevzi bulabildiler ne de 
hesapladıkları gibi bir birieşme oluşturamadılar.

Relnosa, kent halkının boşaltılmasına zaman kalma
dan teslim oldu. Topçu fabrikası, donanma malzemeleri 
ve aralannda 36 top bataryasının bulunduğu tüm malze
meler Isyancıiann eline geçti.

Düşmanın karşılaştığı tek direnişi, Bask askerleri gös

terdi. Diğerlerinin akıl almaz davranışları Bask ordusu
nu bir ihanetin kurbanı yaptı ve Franco’nun ordusunun 
ilerleyişi kolaylaşırken tüm Bask ordusu onların eline 
geçti.

Ellerinde Santander ordusunun sahip olduğu hiçbir 
imkan olmadan, Reinosa’ya yapılan saldırıyla kıyaslan
mayacak boyutta korkunç bir saldın İle karşı karşıya 
kalan ve Biibao’yu dokuz gün boyunca savunan Basklı- 
lar sekiz gün içinde 80 kilometrelik bir alanın kaybedil
mesine akla yatkın bir açıklama getiremeyeceklerdir. 
Buna bir de Reinosa’ya saldınnın yapılacağı önceden 
bildirilmesine karşın Evikadi’ye yapılan sürpriz saldınyı 
da eklemek gerekir.

Reel durum, Bask ordusu yüksek komutanlığını, ordu
sunu korumak ve güçlerinin düşman eline geçmesini 
önlemek için çalışmaya götürmüştür. Bask hükümetinin 
yardımlanyla tüm gücünü bu misyonu gerçekleştirmek 
için harcamıştır.

Bu bildiri, Vaiencla’da yayınlanan 11 Eylül 1937 tarihli 
CNT Bülteninden alınmıştır. •

A fik la m a

Komünist Parti'nin, Politbüro'nun Eylül içinde 
yaptığı ve Daily Worker’m 25 Ekim 1937 tarihli 

nüshasında yer alan açıklaması.

Bilbao ve Santander cephelerindeki uzun sakin dö
nemden b ir ordu kurulması ya da mevzilerimizin sağ- 
lamiaştıniması yönünde faydaianıiamamıştır. İhanetle de
şifre olmuş kadrolar temizlenmiş, yeni unsurlann komu
ta mevkiilerine atanması konusuna cesaret edilememiştir.

Bask bölgesinde, Santander’de, işçi ve köylülerin is
teklerini tatmin edecek bir politika ortaya atıiamamıştır. 
Faşistlerle bağlantılarını sürdüren toprak ve teşebbüs 
sahipleri imtiyaziannı korumuşlar, bu da faşistlerle mü
cadele edenleri mücadeleden soğutmuştur.

(...) Yasaklanan toplantılar, hükümeti ve Halk Cephe- 
s /’ni bile halkın aktif tabakasından izole etmiş ve kendi 
kasabaiannı korumak için vatandaşlann heyecanlann- 
dan ve cesaretlerinden yararlanılmasını önlemiştir.

Kaypak tavırlar ve şerefsiz unsurlann belli çevrelerce 
görevlendirilmesi halkın çoşkusunun ve askerlerin gü
cünün azalmasına yardım etmiştir... •

M a d rid 'in  Savunm ası I f  in  
CHT'nin Çağnsı

7 Kasım 1937’de, Madrid’in düşmesinden önce 
C/Vrnin dağıttığı bir broşürden:

Düşmanlanmızın şehrin kapısına dayandıkları konu
sunda dün Madrid halkını uyarmıştık ve isyancı tanklar 
şehre girerken üzerlerine benzinle doldurduğunuz mo- 
lotof kokteylleri atmanızı önermiştik.

Bugün diğer önlemleri bildiriyoruz. Bölgedeki faşist 
sempatizanlann evlerinde silah olup olmadığını iyice 
kontrol edin. Siperler ve barikatlar şehir merkezine ka
dar tüm sokaklarda kurulmalı.

Madrid’te anti-faşistlerin yaşadığı tüm evler birer kale 
haline getirilmeli ve saldırganlar şehrin sokaklannda 
İlerlemeye çalışırken her türlü engelleme yapılmalı. Ma- 
klnalı tüfeklerin mevzi alanının dışında kalan binalann 
üst katlanndan saldırganlara ateş açın. Ve hepsinden 
önemlisi gizli faşistlerin beşinci kolundan Madrid’i te
mizleyin. •


