
Modem Sosyalizm

Amerika Birleşik Devlederi’nde İşçi Hareketi
Nüfus Sayımı Bürosu, 1890’da ABD’nin “iç smır”ımn kapanmış olduğunu, ülkenin doğal 
sınınna ulaşmış olduğunu resmen ilan etti. Bu dönemde İç Savaş’tan beri Amerikan asken 
birlikleri ülke dışına çıkmamış, faaliyetlerini kızılderili katliamı ile sınırlandırmışlardı. 1893’te 
ise 19. yüzyılın en derin buhranı başgösterdi. Aynı yıl Amerikan birlikleri, hükümetin resmî 
onayı olmaksızın, o zaman bağımsız olan Hawai’nin içişlerine müdahale ederek, orada bir 
geçici hükümet kurulmasını sağladılar. Ertesi yıl Nikaragua’da patlak veren bir ayaklanma 
Amerikan askerleri tarafından bastınidı. Ancak gerçek bir ‘ulusal mutabakat’ temelinde 
Amerikan emperyalizminin büyük atılımının başlayabilmesi için önce, bir çok gözlemciye göre 
ülkeyi bir devrimin eşiğine getiren toplumsal muhalefetin sindirilebilmesi gerekiyordu.

İki Buhran Arası ABD
iç Savaş’tana sonra ilk kez 1873’de ABD ekonomisi bir buhrana girdi. Buhranın ilk 
işaretini İç Savaş sırasında 3 milyon dolar kâr etmiş olan Brooke Bankası’nm, Başkan Ulysses 
Grant’m bankanın sahibi Jay Crooke’u ziyaret etmekte olduğu bir sırada iflas etmiş olduğunu 
ilan etmesi verdi. Bankanın iflasını 5 bin işletmenin kapanması izledi. Bu ve benzeri iflaslar 
sonucunda küçük işletmeler çökerken, sermaye giderek tekelleşiyor ve devlet aygıtı ve 
hükümeder içiçe geçiyordu. Örneğin, 1873 krizi Andrew Camegie’nin çelik sektörünü 
tamamen ele geçirmesine, Rockfeller’ın ise petrol sektöründeki rakipleri tasfiye etmesine yol 
açmıştı. Ancak kamuoyunu en çok meşgul eden kilit sektör demiryollan idi ve bunlar 
giderek J. P. Morgan’ın şirketler grubunun eline geçiyordu. 1890’lara vanidığında 
demiryollannm büyük bir çoğunluğu dördü Morgan şirketler grubuna ait olan altı şirkette 
toplanmıştı. Bu şirketler bankalarla, bankalar da sigorta şirketleri ile bütünleşerek, bu yıllar 
boyunca sürekli olarak piyasayı altüst eden krizlerden etkilenmemeyi başanyorlardı. J. P.
Morgan ilk servetini İç Savaş sırasında, bir ordu cephaneliğinden 3.5 dolara satın aldığı 
tüfekleri cephedeki bir generale 22 dolardan satarak yapmıştı. 1866-1872 arasında Union 
Pacific şirketi, hazine arazisi satın alabilmek için 400 bin dolan yalnızca rüşvet olarak 
harcamıştı. Ancak rüşvetler, yalnızca münferit taleplerin karşılanmasını sağlamıyor, milletvekili 
ve senatör ve hatta devlet başkanlannın giderek büyük şirketlerin memurlan gibi işlev 
görmesine yol açıyordu. 1895’te altın sıkıntısı çekmekte olan hâzineye, başlannda Morgan’ınki 
bulunan bir grup banka bono karşılığında altın sattı. Bonolar alınır alınmaz piyasaya sürüldü 
ve aradaki fiyat farkından bankalar 18 milyon dolar kâr etti. Kuşkusuz, bu tür yolsuzluklar 
yalnızca banka ve demiryolu şirketlerine özgü değildi. Örneğin Thomas Edison kendi 
icatlanndan birinin satışını kolaylaştıracak bir yasa için New Jersey eyalet meclisindeki 
politikacılardan her birine bin dolar teklif etmişti. Bu fütursuzluk, gilded age (yaldızlı çağ) 
diye adiandınlan bu dönemde neredeyse evrensel olarak bilimsel hakikat gibi kabul gören 
Sosyal Darwinizm tarafindan meşrulaşanhyordu. 1860 ile 1903 yıllan arasında Amerika’da, 
Danvin’in “doğal ayıklanma” ilkesini “en güçlü olana hayat hakkı tanınması” şeklinde 
yorumlayarak toplumsal alana uygulayan Herbert Spencer’in kitaplanndan 368.755 kopya 
saalmıştı. Serbest piyasanın yalnızca mallann dolaşımını temin etmek için değil, ahlakî 
değerlendirme için de en iyi mekanizma olduğu kabulüne dayanan bu görüş, para sahibi 
olmayı, yalnızca insanın bu paraya layık olduğunun değil, aynı zamanda siyasal ve entelektüel 
hayatı yönlendirecek erdemlere de sahip olduğunun kanm olarak yorumluyordu. Herkesin eşit 
şartlarda katıldığının varsayıldığı yaşar kalma mücadelesinde, en güçlü ve erdemli olanlann 
yükseleceği varsayılıyordu. Bu görüşün fiiliyata geçirilmesi, iktisadi hayat üzerindeki bütün 
kamu denetimlerinin kaldıniması, iktisadi gerekçelerin dışında hiçbir gerekçenin meşru 
sayılmaması oldu. 1886’da Anayasa Mahkemesi, şirkederin de birer “şahıs” olarak kabul 
edilmeleri gerektiğini, dolayısıyla onlann ve mülklerinin de yasa karşısında şahıslarla aynı 
dokunulmazlığa sahip olduğunu karara bağladı. Bütün ideolojiler gibi Sosyal Darwinizm de, 
toplumsal hayat içerisinde, çarpıtarak da olsa yansıtüğı maddi bir temele dayanıyordu. 
Teknolojik gelişme ve para dolaşımının son derecede hızlı olduğu, feodal bir geçmişten 
devralınmış kurum, alışkanlık ve servetlerin etkilerinin son derecede cılız olduğu koşullarda, 
gerçekten de yeterU derecede hırs, tamahkârlık ve şans, çok mütevazi imkânlarla iş hayatına 
atılan insanlann çok kısa sürede önemli servetler biriktirebilmelerine zemin hazırlıyordu. Bu 
kuşaktaki önemli işadamlannm yüzde 43’ü aşağı ve aşağı orta sınıflardan gelme kişilerdi. 
Kuşkusuz bu oran elitin üst kademelerine yaklaşıldıkça düşüyordu. En büyük 303 dokuma, 
çelik ve demiryolu şirketinin sahip ve yöneticileri üzerine yapılan bir çalışma, bunlann yüzde 
90’mm ailelerinin orta ya da yukan sınıflardan olduğunu göstermiştir.

Yaldızh Çağda İşçi Hareketi

Sosyal Darwinizm’in din adamlan tarafindan bfle savunulmakta olduğu koşullarda, mülksüzler 
sermayenin saldırısı karşısında yalnızca devletin sağlayabUeceği siyasal korunmadan değil, 
geleneksel olarak dinlerin örgütlediği hayır kurumlannm sağlayabileceği geçici sığınmadan da 
yoksun kalmıştı. Zaten çoğunluğunu birinci ya da ikinci kuşak göçmenlerin oluşturduğu işçiler 
(ve işsizler), göçle birlikte, zor zamanlan adatmalannı sağlayacak kendi gelenek ve
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Amerikan işçi hareketinin istisnaiiiği, bu ûlke üzerine 
düşünmüş bütün sosyalist ve Marksistleri uğraştırmış 
konulardan biridir. Feodal bir geçmişe sahip olmayan 
bu ülkede, kapitalizme özgü sınıf çelişkileri iktisadi 
alanda en çıplak ve vahşi biçimde ortaya çıktı. İşçi 
sınıfının milyonlara yaklaşan sayılarla ayaklandığı, 
sermayenin hukuki ve siyasal hiçbir dolayıma 
başvurmaksızın paralı askerlerini işçilerin üzerine 
saldığı dönemler olmuştu. Yukarıdaki resimde bu tür 
olayların en sertlerinden biri olan 1912 Lawrence, 
Kansas grevlerinden bir görüntü görülüyor. Ancak işçi 
sınıtının siyasal düzeydeki bu militanlığı, çok seyrek 
olarak siyasal bir bilince dönüştü. Solda, Robert Köhler’in 
1885 tarihli Sosyalist adlı tablosu. Bu dönemde sosyalistler 
arasında çoğunluk hâlâ Avrupa, özellikle Alman asıllı 
göçmenlerdi. Böylesi Alman asıllı sosyalistlerin, 
1880’lerde artık Alte Genossen (Eski Tüfekler) diye 
anılan kızıl 48'lilerdi. 1880’lerdeki büyük göç dalgası 
ise Amerika’nın daha genç bir sosyalist kuşak ile 
tanışmasını sağladı. Göçmen işçilerin yanısıra.
Amerikan sosyalizminin ikinci önemli kaynağı, yerel 
radikal pürlten geleneklerdi. Bu gelenekler 19. yüzyılın 
ikinci yarısından başlayarak. Birinci Enternasyonal’de 
Marx’a karşı çıkan ’yerli’ Amerikan grubun tamamen 
etkisi altında olduğu, Hıristiyan Sosyalizmi, Spiritüalizm 
gibi görüşler doğrultusunda evrildi.

kurumlanm da geride bırakmışlardı. Bu koşullarda yeni örgütlenme biçimlerine yönelmek 
durumundaydılar. Avrupa’da kapitalizmin derinleşmesinin yol açtığı benzer koşullara işçiler 
büyük sosyal demokrat partiler içinde örgütlenerek karşılık vermişlerdi. Ancak Amerika’da 
proletaryanın kompozisyonunun karmaşıklığı, kendi içinde din, dil ve ırk temelinde ayrışmış 
olması, sınıfsal örgütler yaratılabilmesinin önünde duran en büyük engellerden birini 
oluşturacaktı. Öneğin Marx ve Engels’in desteklediği National Labour Union (Ulusal Emek 
Birliği) bile, ülke çapında bir örgüt olmayı hedeflemekle birlikte, başlangıçta zencileri 
örgütlemekten kaçınıyor, I. Enternasyonal'e Amerika’ya işçi göçünü sınırlamasını talep 
etmek üzere delege gönderiyordu.

Marksizmin Amerika’ya Girişi

Marksizm Amerika’da kurumsal bir kimliğe ilk kez, 1864’te I. Entemasyonal'in ABD 
şubesinin kurulmasıyla kavuştu. Ancak Marksizm çok daha önceden beri, özellikle Almanca 
konuşmaya devam eden göçmen topluluklar için yayın yapan Almanca dgrgiler aracılığıyla 
yan kurumsal bir varlık sürdürmüştü. Entemasyonal’in şubesi kurulur kurulmaz daha önce bu 
dergilerde çalışmış Alman asıllı göçmen işçilerle, İngilizce konuşan ‘yerli’ işçiler arasında 
çelişkiler çıkmaya başladı. ABD doğumlu Entemasyonalistler, Marksizm’i çoğunlukla kaynağı 
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda olan radikal cumhuriyetçi fikirler doğrultusunda 
yorumluyorken. Alman asıllı üyeler doktriner saflığı çok daha önemsiyorlardı. Örneğin 1868’de 
kurulan ve ABD’deki ülke çapmdaki ilk işçi örgütü olan National Labour Union’un 
konferanslannın dinî törenlerle açılması, Alman göçmenler tarafından sert bir şekilde 
eleştiriliyor, bu eleştiriler ise Amerika doğumlular tarafından şaşkınlıkla karşılanıyordu.
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Kadın hakları hareketi 1810'ların sonunda orta sınıf 
kadınların ^ it im  için mücadeleleri ile başlamıştı. Bu 
mücadele İç Savaş’a kadar aralıksız sûrdu. Diğer 
yandan da 1830’larda makinalı dokuma fabrikalarının 
yaygınlaşmasıyla, kadın işçilerin grevleri kadın 
sorununun bir başka düzlemde dile gelmesine yol 
açıyordu. Ancak kadınlann Amerikan siyasal 
yaşamında etkili bir güç haline gelmesi asıl köleliğin 
kaldırılması mücadeleleri sırasında gerçekleşti. 1840'ta 
Londra’da toplanan Kölelikle Mücadele Derneği 
Konferansı kadınların derneğe ancak sessiz dinleyiciler 
olarak katılabilecekleri karannı alınca 1840’ta New 
Yorif’ta Seneca Falis’da tarihin ilk Kadın Haklan 
Konferansı toplandı. Bu toplantıyı izleyen yıllarda 
kadınlar, aynı zamanda kendi haklarını savunmak için 
kölelikle ve ırk ayrımcılığıyla mücadele etmeye 
başladı. İç savaş’ın sona ermesinden sonra 1869’da 
kurulan National Woman Suffrage Association (Ulusal 
Kadın Oy Haklan Demeği), militan başkanlan Susan 
B. Anthony’nin önderiiğinde kadın sorununu sürekli 
gündemde tutmayı, 20. yüzyıla kadar dört eyalette 
kadınlara oy hakkı verilmesini sağlamayı başardılar. 
Ülke çapında oy hakkının tanınması ise ancak 
1920’de Anayasa’ya yapılan 19. ekle gerçekleşti. 
Yukarıda oy hakkı için konuşma yapan t>ir kadın 
görülüyor.

Bu tür anlaşmazlıklara karşm, çeşitli göçmen gruplann kendi şubelerini örgütleme talepleri 
Marx tarafindan reddedildi. Ancak çok geçmeden ardayış feırklılıklan doğrudan doğruya somut 
politikalara yansıdı. Alman asıllı göçmenlerin önemsediği yegâne siyasal çalışma biçimi, 
sendikalar içinde, işçileri siyasal bir doğrultuda eğitmek ve örgüdemek için yapılan 
çalışmalardı. Oysa EntemasyonaTin dergisi olan Woodhull and Claflin’s’de cinsel özgürlükten 
spiritüalizme kadar bütün özgürlükçü taleplere yer veriliyor, bunlan savunan hareketlerle ilişki 
kumimaya çalışılıyordu. O dönemde ilerici kamuoyunu en çok meşgul eden sorunlardan biri, 
yalnızca oy hakkından değil, ücretli olarak çalışma hakkından da mahrum olan kadmlann 
haklanydı. Bu koşullarda, ücretli olamadıklan için EntemasyonaTc de üye olamayan kadınlann 
önündeki bu engeli kaldırmak için şubenin Amerikan asıUı kanadı, bir tüzük değişikliği talep 
etti. Şubenin burjuva reformisderi tara&ndan ele geçirileceğinden ürken Genel Konsey bu 
talebi reddettikten sonra, göçmen kanadın önderi konumundeki Friedrich Sorge, Marx’in da 
onayıyla şubedeki Amerikan asıUı kanadı tasfiye etti. EntemasyonaTin Amerika şubesi 
kurulduğundan beri özellikle New York çevresinde etkili olmuştu. Amerika’nın o dönemdeki 
ikinci en büyük merkezi olan Şikago’da da. Alman asıUı göçmenler daha baştan 
Entemasyonafin Amerikan şubesi için reddettiği seçeneği benimseyerek. Almanca yayınlanan 
Vorbote (Öncü) dergisi çevresinde, yalnızca Alman asıllı göçmenleri içeren kendi 
öıgüdenmelerini gerçekleştirdiler. Bu grup Wortnngmen’s Party o f  Illinois (Illinois Çalışanlar 
Partisi) adh bir parti kurmanın yanısıra, yardımlaşma demeklerinden çalışma gruplanna kadar
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bir dizi kurumu kendi çevrelerinde örgûdemeyi başardılar. Marx’in prestiji Vorbote çevresinde 
çok yüksek olmakla birlikte, Entemasyonal’in etkisinden nisbeten uzak kalmış olmak bu 
çevrenin anarşizmi de içeren çoksesli yapısını korumasma olanak verdi.

Büyük Demiryolu Grevi

1873’û izleyen yıllann yarattığı sefalet, sınıfsallaşma doğrultusunda güçlü bir eğilimin 
doğmasına yol açtı. 1877’de Baltimore & Ohio demiryolu şirketi, krizi bahane ederek, 
ücrederde yüzde on indirim yapacağım ilan edince, greve giden işçiler vagonlan ve raylan 
sökmeye başladılar. Yerel halktan geniş destek gören grevcilerin toplandığı bir sırada Sivil 
Muha&zlar, halkın üzerine ateş açtı. Bunun üzerine bütün halk ayaklanınca vali federal 
hükümetten askerî yardım istediyse de, ordu Bau’daki kızılderili savaşlanyla meşguldu. Bunun 
üzerine başta J. P. Morgan olmak üzere bir grup bankerin sağladığı finansmanla toplanan yeni 
askerler Baltimore üzerine gönderildi. Bunun üzerine Sivil Muhafızlar’m cephaneliğini basan 
halkla askerler arasında çıkan çatışmada on kişi öldü. Ölenlerin çoğu demiryollan dışındaki 
işkollanndan olduğu gibi, aralannda çocuklar da vardı.

Grevler dalgası kısa zamanda bütün Pennsylvania, New Jersey, Ohio ve Indiana eyalederini 
kapsadı. Hareket çoğu zaman mevcut sendikalardan tamamen bağımsız, kendihğinden bir 
biçimde başlıyor; sendika ve diğer örgüder ise ancak daha sonra gerekli örgüdenme 
faaliyederini yerine getirmeye çalışıyordu. Çeşidi bölgelerde, grevi bastırmak için çağnlan Sivil 
Muhafızlar, yer yer silahlanyla birlikte grevcilere katıldılar. Workingmen’s Party’nin greve 
önderlik etmeyi başarabildiği yegâne yer olan Sl Louis’de zencilerle beyazlar ilk kez birlikte 
hareket etmeye ve direnmeye karar verdiler; diğer işkollanndald işçilerin, ücrethlerin de 
desteğiyle bir süre için şehir tamamen grevci işçilerin kontrolüne geçti. Yaklaşık 100 bin 
grevciye, yüzden fazla ölüye, hapsedilmiş binden fcızla eylemciye, işsizlerin yaptığı sayısız 
destek eylemine karşın, somut talepleri açısında grev dalgası ancak kısmen başardı oldu.
Ücret kesintisi bazı yerlerde geri alındıysa da, örneğin grevler dalgasının bir devrimci duruma 
en çok yaklaşmış olduğu Sl Louis’de geri alınmadı. Yalnızca sayısız işçi önderi ‘kara listeye’ 
alınmakla kalmadı, işverenler neredeyse her yerde kendi özel polis teşkilatlanm güçlendirdiler; 
bazı şehirlerde. Sivil Muhafızlar için ateş açabilecekleri mazgallan olan kale şeklinde 
cephanelikler inşa edildi. Ancak 1877 yine de, son tahlilde, işçi sınıh hareketi açısından 
büyük kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Onu izleyen 20 yıl boyunca burjuvaziyi sürekli olarak 
meşruiyetini yeniden tanımlamak, savunmak zorunda bırakacak, çeşidi reformlara zorlayacak, 
kidelere bir başka seçeneğin varlığını sürekli olarak sezdirebilecek üç büyük kide örgütü,
1877 yılında, siyasal önderliklerin kitle harekediliğin gerisinde kalmış olduklanmn bilincine 
varması üzerine kurulacaktı.

Emek Şövalyeleri: Proletaryamn Sivil Toplumu

Nobk and Holy Order o f  Knights o f  Labour (Soylu ve Kutsal Emek Şövalyeleri Tarikan) 1869 
yılında. New York ve Şikago’dan sonra Amerika’nın en önemli sanayi merkezlerinden biri 
olan Philadelphia’da, gizli bir örgüt olarak dikimevleri işçileri taraûndan kurulmuştu. Yalnızca

20 Haziran 1980'de Pennsylvania Pottsville'deki hapisanenin 
duvanna asılan bir levhada, yüzyıllık bir hatanın 

düzeUUmesinden sözedHiyordu. Pennsylvania eyalet meclisi,
■ maden işçisi Jack Hehoe ve 19 arkadaşının asılması 

kararlannm haksız olduğunu kabul etmişti. Sözkonusu 
madenciler, 1873 sonbahannda tutuklanmış antrasit 

madenlerinde çalışan işçilerdi. Bir dizi soygun, cinayet 
ve kundaklama olayına kanşmakla ve Molly Maguires 

adlı gizli terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorlardı. Yukanda 
bu hayalî gizli örgütün temsilî resmi görülüyor. Oysa 

hepsi İrlandalI olan işçilerin üye olduktan yegâne 
örgütler. Ancient Order of Hibernians (Kadim 

Hibemiyalilar Örgütü) adh bir yardımlaşma örgütü ile 
yine bir yardımlaşma örgütü adı altında madencilerin 

yüzde 83’ünûn örtmemiş oMuklan madenciler sendikasıydı. 
Haziran 1877-Ocak 1879 arasında asılan madencilerin 

asıl suçu ücretlerin indirilmesine karşı sürdürülen mücadeleyi 
örgütlemek ve grevlere önderlik etmekti. Üyesi 

olduklan sendika, 1868’de kurulmuş ve daha o yıl 
maden işverenleri tarafından tanınmayı, asgari ücretin 

tesbit edilmesini ve ücretlerin, kömür fiyatlarının 
artışına paralel olarak arttınimasını kabul ettirmeyi 
başarmışlardı. Bu kazanımlar beş yıl sonra, başını 

Franlin B. Gowen’in çektiği madenciler tarafından geri 
alındı. Baziran 1875'e kadar süren "uzun grev" 

başladı. Sonunda yenilen işçiler yüze 10’luk bir ücret 
indirimini kabul etmek zorunda kaldılar. Molly 

Maguires davasının savcısı Gowen’in kendisiydi. İşçiler 
darağacına gkierken her biri ellerinde kırmızı t>ir gül 

taşıyordu. İçlerinden Jim Caroll, son sözünü söylemesi 
istendiğinde "Söyleyecek hiçt}ir şeyim yok; bana 

yüklenen suçlan işlememiş ocuğumdan başka" dedi.
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Filipinler’de katledilmiş yerlilsrin kemikleri özerinde ayakta duran Amerikan askerleri. 
ABD'nin emperyalist yayılmacı politikalarına karşı kamuoyundaki ilk yaygın protesto 12 
Aralık 1898'de Ispanya ile ABD arasındaki Paris anlaşmasının imzalanmasının hemen 
ardından başladı. Sendikaların bazıları, Çiftçiler İttifakı ve siyahlann örgütleri bildiriler 
yayınlayarak hükümeti işgal edilen yerlerden çekilmeye çağırdılar 15 Haziran 1898’de 
Boston Anti Emperyalist Birliği kuruldu ve tüm ülke çapında kişi ve örgütleri, özellikle de 
sendikaları savaşa karşı harekete geçirmek için çalışacak bir Anti Emperyalist Haberleşme 
Komitesi kuruldu. Ancak BirlikVn çabalan bir sonuç vermedi, barış anlaşması onaylandı ve 
ABD birlikleri 7 Şubat 1899'da Filipin birliklerine ateş açtı. İşgal süresince sivil 
halktan ve direnişçilerden binlerce kişi öldürüldü. Savaş süresince protesto faaliyetlerini 
sürdüren Anti Emperyalist Birlik, aydınların uzun bir suskunluk ve pasiflik döneminden 
sonra, siyasal hayata yeniden ağırlıklarını koymaya başlamalan anlamına geliyordu. Diğer 
yandan, işçi hareketinin önemli bir kısmı anti emperyalist mücadeleye katılmadı. Bazı 
sendikalar, McKinley yönetimini açıkça desteklediler. 1900 seçimlerinde Anti Emperyalist 
Birlik, Filipinler'in işgalini onaylamış olmasına rağmen demokrat aday Wiliam Jennings 
Bryan'I destekledi. Seçimleri McKinley'in kazanmasından sonra işçi sınıfı içindeki anti 
emperyalist eğilimler gittikçe güçsüzleşti. AFL, 1901 sonuna varıldığında Hawai ve Porto 
Rico'nun ABD'ye katılması planını kabul etmişti.

örgütlenme tarzian bakımından değil, benimsedikleri kardeşlik, yardımlaşma gibi değerler 
bakımmdan da masonlardan olduğu kadar, Avrupa’da ortaçağlardan beri varlığını sürdüren 
mistik zanaatkâr tarikaderinden de etkilenmişlerdi. Ancak ideolojik düzeyde söylemlerine 
egemen olan bu sekterlik, paradoksal bir biçimde, Şövalyeler’in örgütlenme konusunda son 
derecede esnek olabilmelerini sağlıyordu. Her ne kadar amaçlannı “işçilere, yarattıklan değeri 
tam olarak tasarruf etmelerini mümkün kılacak koşullan; zihinsel, ahlaki ve toplumsal 
yetilerini geliştirmelerine elverecek kadar boş zaman ve birlikteliğin bütün yarar, eğlence ve 
hazlannı sağlamak” olarak tammhyorlardıysa da, üyeliğe yalmzca işçileri değil, küçük 
işverenleri bile kabul ediyorlardı. Zenciler ve özellikle kadın işçiler arasında yaptığı 
çalışmalarla da, bu kesimlerden büyük bir çoğunluğa ilk ciddi örgütlü faaliyet imkânını 
sunmuşlardı. Üyelik konusundaki bu esnekliklerini, örgütlenme tarzı konusunda da 
gösteriyorlar, olası örgütlenme tarzlanndan -meslek ya da zanaat temelinde, sektör temelinde 
ya da bölgesel- hiçbirini ilkesel olarak reddetmiyorlar, hangisinin tercih edileceğini koşullara 
göre belirliyorlardı.

Kısa zamanda bütün sanayi bölgelerinde Emek Şövalyeleri meclisleri hızla yaygınlaştı. Şövalyeler 
örgûdendikleri yerlerde, meclislerin yanısıra, sendikalar, klüpler, kooperatif mağaza ve atölyeler, 
yerel siyasete yönelik siyasal örgütler, işçi milisleri ve hatta özel mahkemeler kuruyor, işçi 
gazeteleri çıkanyorlardı. Hedefleri kadar tercih ettikleri mücadele araçlan da siyasaldı. Örneğin 
işçi-işveren uzlaşmazlıklannda grevlerden çok boykotlan tercih ediyorlar, daha güçlü olduklan 
yerlerde ise anlaşmazhklan, bütün üyeler tarafindan seçilmiş yargıçlann yürüttüğü kendi 
mahkemeleri aracılığıyla çözmeye çalışıyorlardı. 1877’deki demiryolu grevleri sırasında, birçok 
eyalette örgüt boşluğunu Şövalyeler doldurmuştu. Bu, daha sonraki yıllarda etkilerinin daha da 
artmasına ve gizliliği tedricen terketmelerine yol açtı. 1881’de varlık ve amaçlannı resmen 
ilan ettiler. 1885’te yine demiryolu sektöründe işçilere dayatılmaya çalışılan bir ücret 
indirimine karşı, grevlerden de yararlandıklan başanh bir mücadele verdiler. 1886 yılında üye 
sayılan 700 bine ulaşmıştı. Ancak bu sayı bile gerçek güçleri hakkında bir fikir vermek 
bakımından yetersizdir. Örneğin 1884 yılında Yonkers adh küçük bir kasabadaki kadın halı 
dokumacılan arasında Emek Şövalyeleri’nin yalnızca 700 üyesi vardı. Ancak, bunlar Emek 
Şövalyeleri’ne üye olduklan için işten çıkanlınca 2.500 kadın birden işi bıraktı. Şikago 
sekizlerinin şehit edildiği yıl olan 1886 (bkz. II. Entemasyonal), Emek Şövalyeleri’nin etkisinin,
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19. yüzyılın sonuna doğru, Amerikan hükümeti göç dalgasını düzenlemek amacıyla 
bir dizi önlem aldı. 1882’de her göçmenden göçmenlik başvurusu formaliteleri ve 
zorunlu sağlık kontrolleri karşılığı olarak 50 cent alınması kararlaştırıldı. Akıl 
hastalan, topluma yük olacağı görüntüsü taşıyanlar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar, 
fahişeler, dilenciler ve 1903'de Başkan Klnley'in öldürülmesinden sonra devlet 
düzenini tehdit ettiği düşünülen anarşistler artık sınırdan geri çevriliyordu. Buna 
rağmen her yıl artan sayıda insan üst üste yığıldıktan gemilerle Yeni Dünya’ya 
doğru yola çıktı. Mürettebatın her türlü kaprisine katlanmanın yanısıra göçmenler 
izbe kamaralar, bir ay kadar süren yolculuk için yanlarına aldıklan yiyeceklerin 
bozulması nedeniyle açlık, susuzluk, hastalıklar gibi olağanüstü zor koşullarda 
yolculuk ettiler Ancak Amerikan limanlarına yaklaşıldığında bir aylık sıkıntı yerini 
gelecek yeni yaşantının esrarlı hayallerinin beslediği umut ve güleryüzlülüğe 
bırakıyordu. Gemilerin aşın kalabalık ve yüklü olması nedeniyle göçmen aileler 
yanlarına ancak zorunlu eşyalarını alabiliyorlardı (üstte sağda).

kelimenin tam anlammda, doruğa ulaştığı yıl oldu; bundan sonra, gerilemeye başladılar. Bu 
gerilemenin nedenlerinden biri, kuşkusuz, üsluplannın ve söylemlerinin içerdiği modernlik öncesi 
unsurlardı. Örneğin, lllinois’de Workingmen’s Party, üyelerini alkol yasağı baskısından 
kurtarmak için Pazar günleri kırda bira piknikleri düzenlerken. Şövalyeler kendi 
mahkemelerinde üyelerini içki içtikleri için yargılıyorlardı. Diğer yandan örgütledikleri bütün 
başarılı grevlere karşın, Emek Şövalyeleri grevleri çok olumlu karşılamıyorlardı. Hedefleri ücretli 
emek düzeninin aşılmasını öngördüğü halde, işverenlerle doğrudan çatışmalara gihnekten 
kaçınıyor, onlan oluşturduklan toplumsal mutabakat aracılığıyla zorlamaya çalışıyorlardı. Bu 
yüzden, 1885’te başlayan 8 saatlik işgünü mücadelesini desteklememiş, bu mücadelenin ön 
saflannda yeralan ve daha sonra American Federation o f Labour’u (Amerikan Emek 
Federasyonu- AFL) oluşturacak olan sekiz sendikanın temsil vasfını tanımamışlardı. Son olarak, 
hem Şövalyelerdin toplumsal düzeyde sağladıklan meşruiyeti siyasal bir güce dönüştürecek 
örgütleri yaratamamış olmalan, hem de Amerikan seçim sisteminin şehir ve eyalet düzeyinde 
son derecede zengin olanaklar sunması, önderliğin mevcut siyasal yapı tarafından içerilerek 
eritilmesini çok kolaylaştınyordu. Örneğin, Şövalyeler’in son “büyük usta”sı Terence Powderly, 
Pennsyivania’nin kömür madenciliği yöresinin önemli şehirlerinden Scranton’a üç kez Demokrat 
Parti listesinden aday seçildikten sonra. Cumhuriyetçi Parti yönetimi tarafından Federal düzeyde 
göçmen işçiler müfettişliğine atandı. Ancak Emek Şövalyeleri’nin yenilgisinin berisinde, bu 
taktik, kültürel ve siyasal etmenlerden çok daha önemli, yapısal bir faktör yatıyordu,
1880’lerin ikinci yansında Amerikan işçi sınıfı 19. yüzyıl boyunca ayndedici özelliği olmuş 
olan etnik karmaşıklıktan çok daha vahim sonuçlar doğuracak bir aynşmanm eşiğindeydi. 
Kurulduğu 1886 yılında AFL’nin çevresinde örgütlenen işçilerin bir “işçi aristokrasisi” diye 
nitelenmesi olanaksızdı ama daha 1885’te, Emek Şövalyeleri’nin kendi bünyesi içinde, makine 
yapımcılan yan bağımsız bir statü kazanmıştı ve bu tarihten sonra, demiryolu işçileri 
örgütlerinin yaptığı hiçbir greve katılmayacaklan gibi, desteklemekten de kaçınacaklardı.

Çiftçiler İttifakı: Amerikan Popülizmi
1865-1900 arası yalnızca sanayide değil tanmda da hızlı bir makineleşme dönemiydi. İç 
Savaş’tan önce bir dönüm buğday elde etmek 24 saat alırken, aynı ürün 1900’de 1 saat 19 
dakikada elde edilebiliyordu. Tanmdaki bu makineleşme bir yandan tanmsal ürünlerin
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fiyadannın düşmesine yol açarken, diğer yandan da tarımsal üretimin daha büyük bir 
sermaye birikimi gerektirmesi anlamma geliyordu. Çiftçilerin gelirlerini düşürürken 
masraflannm artmasma yol açan piyasa mekanizmasmm bu “doğal” yoksullaştıncı etkisine, bir 
de, hükümetin bankerleri ve demiryolu şirketlerini gözeten politikalan ekleniyordu. Hükümet 
1865-1900 yıllan arasında, hem nüfusun hem de üretkenliğin artıyor olmasına rağmen, altın 
standardına bağh olan para arzını mümkün olduğu kadar sabit tuttu. Bu ise ürünler 
karşısında, para ve kredinin giderek daha pahalı bir hal alması sonucunu doğuruyordu. Başka 
bir deyişle, üretim araçlannı temin edebilmek için borçlanan çiftçi, borcu için yalnızca faiz 
ödemekle kalmıyor, sırf aradan geçen süre içinde paranın daha da değerlenmiş olmasından 
ötürü, aynı miktar parayı temin edebilmek için daha çok ürün elden çıkarmak zorunda 
kahyordu. Bu ise, üretkenlik artışından yararlananlann çiftçiler değil, para sahipleri olması 
anlamına geliyordu. Bu koşullarda giderek daha çok sayıda çiftçi borç karşılığı ipotek etmiş 
olduklan topraklannı yitirmek, kiracı ve giderek tanm işçisi durumuna dönüşmek zorunda 
kalıyordu. Farmers Alliance (Çiftçiler İttifakı) 1877 bir grup Teksaslı beyaz çiftçi tara&ndan 
kuruldu. Kısa zamanda önce bütün Teksas’a daha sonra sırasıyla Georgia’ya, diğer güney 
eyaletler ve orta batıdaki eyaletlere yayılan İttifak, basit bir yardımlaşma demeği olarak 
başlamışken, şaşımcı zenginlikte bir program, hedefler ve kummlar manzumesi geliştirdi.
Ürünler toplu olarak satılıyor, makine ve tohumluk alımlan kooperatifler aracılığıyla toplu 
olarak yapılıyordu. Bu radikalizm, muhafazakâr tepkisini doğurmakta gecikmedi. Yine Teksas’ta 
doğan ve eyalet düzeyinde çiftçilerden yana yasalar çıkarmayı hedefleyen Grange hareketi, 
kendini “muhafazakâr, akılcı ve anti-komünist” olarak tanımlıyordu. Ancak kriz bu tür 
tedbirlerle aşılamayacak kadar derindi. 1886 yılında Emek Şövalyeleri, Teksas’ta bir buharlı 
gemi fabrikasında greve gittiler ve halka da boykot çağnsı yapnlar. Teksas’taki İttifak’m  
başkanı çağnyı desteklemeyi reddettiyse de, bir grup üye Şövalyeler’le işbirliği yapacaklannı 
açıkladılar. Aynı yaz, İttifak “küstah kapitalisdere ve güçlü şirketlere karşı bütün emekçi 
örgûüerini ulusal bir konferansa” çağırdı ve Çiftçiler İttifakı'nm ulusal düzeydeki örgütlenmesi 
gerçekleşti. Koşuiiann güçleşmeye devam etmesi, İttifak’ı sürekli yeni biçim ve deneylere 
zorluyordu. 1870’de kilesi 45 cent olan mısınn fiyatı 1889’de 10 cente düşmüştü. 1888’de 
Teksas İttifak eyalet düzeyinde bir kooperatif ‘borsa’ kurdu; amaç, sayısı 200 bini aşmış olan 
üyeliğin bütün pamuğunu toptan satarak pazarhk gücünü arttırmaktı. Ancak bunun mümkün 
olabilmesi için çiftçilere normal olarak, banka ve aracı tüccarlann sağlayacağı kredinin bir 
şekilde temin edilmesi gerekiyordu. İttifak’m  yapuğı çağn geniş bir yankı uyandırdıysa da, 
toplanan 80 bin dolar yeterli olmadı.

İttifak mensuplannı siyasal düzeyde örgütlenmenin kaçınılmazlığına giderek ikna eden yalnızca 
bu tür yenilgiler değil, aynı zamanda mevcut siyasal yapılann kayıtsızlığıydı da. İttifak, 
çiftçilerin kendilerini içinde bulunduğu kıskaçtan kurtarmak için yalnızca gelirleri arttıncı 
çözümler aramakla yetinmiyor, masraflan da düşürmeye çalışıyordu. Ömeğin, mısır çuvallannın 
çok pahalıya satılması karşısında, İttifak’m  çuval imalatına girişmesi, çuvallann fiyatım 14 
centten 5 cente düşürmeyi başarmıştı ama asıl önemli kalemler, her ikisi de aynı tekellerin 
kontrolünde bulunan kredi ve ulaşım maliyederiydi. Buniann düşürülmesi içinse demiryolu 
ulaşım tarifelerinin devlet tarafindan düzenlenmesi gerekiyordu. Görünürde bu amaca hizmet 
eden yasa tasarısını Senato’ya sunan senatör Cullom, tekelleri bunun aslında, reform önlemi 
kılığına girmiş muhafazakâr bir yasa olduğunu söyleyerek temin ediyordu. 1890 seçimlerinde 
İttifak’m başansı Kongre’ye seçilen 38 üyenin yanısıra, Georgia ve Teksas valileriydi. Ancak bu 
dönemde, mevcut parti yapılan içersinde kalındığı sürece, bu başannın “uçucu bir devrim” 
olacağı yolunda İttifak üyeleri arasında bir görüş birliği vardı. 1890’da İttifak üyeleri ilk kez 
kendilerini People’s Party (Halkın Partisi) delegeleri diye adlandırarak Kansas’da toplandılar. 
Ancak ulusal ölçekte bir partinin inşası için işçi hareketi ile bağlantı kumiması gerektiği 
açıktı. Parti’nin kapitalist sistemin iflas etmiş, “ulusun ahlaki, siyasal ve maddi bir yıkımın 
eşiğinde” olduğu tesbitiyle başlayan programı ilk kez, 1877’de işçi hareketinin en devrimci 
ucuna ulaştiğı St. Louis’de 1892’de toplanan “konvansiyon”da tartışıldı. Ancak 1892-94 yıllan 
arasında gerek kırsal İttifak cephesinde, gerek işçi hareketi içersinde, düzen içi muhafazakâr 
eğilimle, teorik bir düzeyde ifade edilmese de işçi-çiftçi ittifakı temelinde yeni bir düzenin 
inşası perspektifiyle hareket eden devrimci eğilim arasında, devrimci eğiUmin yenilgisiyle 
sonuçlanan kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Popülist Muhalefetin Sonu

AFL’yi oluşturan altı sendikanın -matbaa, demir çelik, puro,- cam işçileri, kalıpçılar, 
marangozlar- 45 bin üyesini 1890’lann başında henüz bir işçi aristokrasisi diye adlandırmak 
olanaksızdı (bkz. II. Enternasyonal). Her ne kadar örgüt “saf ve yahn sendikacılık” hedefine 
angajeydiyse de, üyelerin çoğu kendini sosyalist diye niteliyordu ve 8 saatlik işgünü 
mücadelelerinde militanlıklan ile dikkati çekmişlerdi. Bu yüzden bütün emekçi örgütlerin 
bünyesinde banndırmayı hedefleyen People’s Party’nin Emek Şövalyeîeri’yle olduğu gibi AFL ile 
de ilişki kurmalan kadar doğal bir şey olamazdı. Zaten 1893’te toplanan AFL konferansı, 
“sanayinin kolektifleştirilmesini de talep eden” ve birçok bakımdan People’s Party nin 
programına çok yakın olan 11 maddelik bir siyasal program benimsemişti.

Pulman grevi

Ancak 1893’de patlak veren kriz buıjuvazi ile çalışanlar arasında kitlesel ölçekli yeni bir 
o-ro

1896 seçimlerini kazanan cumhuriyetçi McKinley’in 
yönetimi, ABD'nin Ispanya ile savaşa girmesiyle 
başlayan emeryalist döneminin de başlangıcını 
oluşturdu. McKinley emperyalist girişimi yüksek bir 
gümrük tarifesi politikası benimseyerek destekledi. 
Dahası McKinley yeni ilhak edilen Filipinler gibi 
adalarda Anayasa'nm ancak kısmen uygulanabileceği 
kuralını yerleşik bir teamül haline getirdi. Bütün 
bunlara rağmen, anti-emperyalist muhalefet McKiniey’in 
1900'de yeniden başkan seçilmesini önieyejnedi.
Ancak 1901’de Buffall’daki Pan Amerikan Sergisi’nde 
Leon Czogios'un üzerine açtığı ateş sonucu midesi 
parçalanan McKinley sekiz gün sonra öidü. McKinley 
dönemi aynı zamanda 1890’lardaki halk hareketlerinin 
egemen sınıflan reformalann kaçınılmazlığına ikna etiği 
dönem oidu. Bu yüzden tröstlerin siyasal denetime 
tâbî tutulması gibi popüler talepler, büyük sermayeyi 
ürkütmeyecek bir biçimde de olsa, devlet katında 
kabul görmeye başladı. Ancak bunların fiiliyata 
geçirilmesi, McKinley ölünce onun yerine geçen 
yardımcısı Theodor Rooseveit'in “ ilerici çağ’’ 
("Progressive e r^  diye anılan yönetimi zamanında 
oldu.
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1893-96 buhranından sonra, bütün büyük işçi örgütleri 
ya dağılmış ya da AFL çevresinde pasifize olmuştu. 
Oysa dönem, dış pazarlara açılmakta olan tekelci 
sermaye için özellikle kazançlı bir dönemdi. Bu 
dönemde işçi mücadeleleri çok daha kendiliğinden bir 
biçimde ortaya çıkıyor ve genellikle o anda ortaya 
çıkan komiteler ve Industrial Workers of the World 
gibi militan gruplar tarafından örgütleniyor ve her her 
çatışmada vasıflı işçilerle vasıfsızlar arasındaki çıkar 
çelişkileri su yüzüne çıkıyordu. Bu bakımlardan 

" Pittsburgh’daki Oliver Çelik Şlrketi'ne karşı girişilen 
1909 grevi tipik bir örnekti. İşçilerin sendikalı olmadığı 
fabrikada grev başladıktan kısa bir süre sonra, 
çoğunluğunu vasıflı işçilerin oluşturduğu ve The Big 
Six (Büyük Altılı) diye anılan bir komite seçildi. Ancak 
bu komite işverenlerle çoğunluk için kabul edilmez 
koşullarda anlaşmaya kalkışınca hareketin önderliği, 
çoğunluğunu vasıfsız göçmen işçilerin oluşturduğu 
"bilinmeyen komite"ye geçti. Bilinmeyen komite IWW 
ile ilişki kurdu. Grevin başlamasından bir ay sonra, 
işçiler "sınıf dayanışması ilkesinden" esinlendiklerini 
bildirerek, kendilerini IWW’nun bir şutıesi olarak 
örgütlediklerini açıkladılar. Yaklaşık iki ay süren grev 
başarıyla sonuçlandığı halde, AFL saymanı Frank 
Morrison grevi örgütleyenleri "dilimizi bilmeyen, 
kurumlarımızı anlamayan, cahil yabancı işçiler" diye 
suçluyordu.

hesaplaşmamın zeminini hazırlamıştı. AFL’nin karan bir anlamda bu koşullara verilmiş bir 
tepkiydi. Aynı sırada, demiryolu işçileri arasında ortaya çıkmakta olan bölünmeyi önlemek 
üzere Eugene Debs, sektörün bütün işçilerinin örgütü olarak tasarladığı American Railway 
Union’ı (Amerikan Demiryolu Sendikası) kurdu. Demiryolu işçileri Emek Şövalyeieri’nin 
tabanının en önemli kesimini oluşturuyordu ve sendikanın kısa zamanda dev bir örgüt haline 
gelmesinde Şövalyelerdin verdiği desteğin büyük payı vardı; kısa zamanda iki örgüt tamamen 
içiçe geçti, daha doğrusu Şövalyeler’in büyük çoğunluğu sendika içinde eridi. Ancak 
Şövalyeler’in kendi geleneklerine karşın, sendikanın tüzüğü oylanırken, 112’ye karşı 100 oyla 
zencilerin üyehk hakkı reddedildi. Haziran 1894’de Şikago’dş Pullman Palace Car Company’de 
(Pulman Saray Vagonlan Şirketi) çalışan işçiler greve gitti. Daha ilk haftalarda. Dizgiciler 
Sendikası 16. Şubesi, Ressam ve Tabelacılar Sendikası 147. Şubesi, Marangozlar Sendikası 23. 
Şubesi, 34. Koğuş Cumhuriyetçi Klubü, Grand Crossing Polisleri, Hyde Park Su İdaresi, 
Gardener’s Park’taki Piknik, Süt. Müvezzileri Sendikası, Hyde Park İçki Satıcılan, 14.Bölge Polis 
Karakolu, İsveç Konserler Cemiyeti, Şikago İtfaiyesi, Alman Şan Topluluğu gibi son derece 
karmaşık bir dizi grup ve örgtün maddi katkılanyla da grevi desteklemesi, beklenen 
çatışmanın odağının bu grev olacağını gösterdi. American Railway Union, Pulman vagonu 
taşıyan hiçbir trende iş yapılmaması için ülke çapında bir çağn yaptı. Trenlerin çoğunda hiç 
değilse bir Pulman vagonu bulunduğundan bu, ülkedeki demiryolu ulaşımının tamamen 
durması anlamına geliyordu. 1877’de olduğu gibi, bu kez “federal postanın aksamakta olduğu” 
gerekçesiyle, yine askerî birhklere başvuruldu. Bütün grev boyunca kullanılan toplam asker, 
milis ve polislerin sayısı 14 bindi. Sendikanın başkanı Debs tutuklandı ve grev yenilgiyle 
sonuçlandı.

Bu yalnızca münferit bir grevin yenilgisi anlamına gelmiyordu. Daha grev sürerken AFL’nin 
Illinois örgütü, eyalette geniş bir People’s Party kurmak üzere Çiftçiler İttifak’nin delegelerini, 
burjuva radikallerini, çok farklı görüşten sayısız sendikacıyı geniş bir toplantıya çağırmıştı. 
Debs’in tutuklanmasını izleyen günlerde toplantı 1893’te kabul edilmiş 11 maddelik program 
temelinde People’s Party’nin çevresinde örgütlenmeyi kabul etti. Aynı eğilim komşu eyaletlerde 
de kabul gördü. Ancak AFL’nin önderi Samuel Gompers (bkz. 11. Entemasyonal), popülizmle 
örgütlü işçi hareketi arasındaki dayanışmaya son vermeye kararlıydı. Denver’de toplanan Ulusal 
Konferans’ta, tabanın eğiliminin aksi yönde olduğuna dair varolan bütün açık delillere karşın, 
muhafazakâr inşaat işçilerinin desteğini alan Gompers 11 maddelik popülist programı 
reddederek. Amerikan işçi hareketi tarihinin popülist evresinin sonunu ilan etti.

Bir Avuç Gümüş İçin

Ancak Amerika’da popülizmin sonunu getiren tek unsur, örgütlü işçilerin hareketi terketmiş 
olması değildi. Çiftçiler İttiftjkı’nm temsil ettiği taban, işçi hareketinden daha bile parçalıydı ve 
aralannda daha uzlaşmaz husumet ve çıkar çelişkileri olan gruplan içeriyordu. Başlangıçta 
bunlann içinde içerilmesi en güç olanı İttiftzk’ın asıl anayurdu olan güney eyaletlerinde
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zencilerle beyazlann aynı dava çevresinde nasıl buluşabileceği sorunuydu. Başlangıçta özellikle 
Emek Şövalyeleri beyaz olsun siyah olsun bütün yoksul çiftçilerin çıkarlarının aynı doğrultuda 
olduğunun propagandasını yapıyor, ortak örgütlenmeleri teşvik ediyordu. Yine güney 
eyalederinden başlayarak, neredeyse bir milyon siyah çiftçiyi örgüdeyen bir Colored Farmers 
National Alliance (Siyah Çiftçiler Ulusal İttifakı) kurulduysa da, örgütlenme faaliyederini 
yürütenler öncelikle beyazlardı. Siyasal deneyimleri son derecede sınırlı olan siyahlar, kendi 
özerk örgütlerini kurmanın getirebileceği sonuçlardan ürküyor, taleplerini Lincoln’un 
Cumhuriyetçi Partisi aracılığıyla ifade etmeyi tercih ediyorlardı. Diğer yandan, beyaz çiftçiler 
arasında da ırkçılığın kökleri derindi; yitirdikleri topraklarım hali vakti daha yerinde olan 
siyah çiftçilerin alabildiğini gören İttifak mensubu beyazlar bile, linçlere kadar varan şiddet 
eylemlerine girişebiliyorlardı. Ancak bunlar münferit çatışmalardan olmaktan çok, yapısal- 
sımfsal nedenleri olan kalıcı çıkar çelişkilerinin ifadeleriydi. Toprak satın alabilecek durumda 
olan her üç beş siyah aileye karşı, gündelik geçimlerini tanm işçiliğiyle geçirmek zorunda 
olan yüz binlerce aile vardı. 1891’de Siyah İttifak pamuk tarlalannda çaiışaniann gündeliğini 1 
dolara yükseltmek amacıyla bir grev başlattığında, beyaz İttifak ücret farkını ödemek zorunda 
kalacak olanlann çoğunluğunun kendi üyeleri olduğunu, dolayısıyla grevin İttifak’a zarar 
vereceğini iddia ederek, karşı çıktı. Ancak İttifak'ın ve Emek Şövalyeleri'nin yarattığı dinamizm, 
özellikle Teksas’ta tamamen sonuçsuz kalmadı. Teksas eyalet meclisine siyah temsilciler seçildi 
ve Teksas’taki People’s Party 1891’de beyazlann ve siyahlann ortak partisi olarak kuruldu.
Yine de, 1890’lann ilk yansında güney eyaletlerinde kurulan bu ırklar arası dayanışma kalıcı 
olmayı başaramadı. Beyaz İttifak’m kısmî zaferleri siyahlar için büyük bir yenilgi anlamma 
geldi. Henüz popüler bir önderken “birbirinizden nefret etmeniz sağlanıyor çünkü bu nefret 
her ikinizi de köleleştiren malî despotizmin anahtandır. Bu ırk düşmanlığının nasıl her ikinizi 
de birer dilenci konumuna indirgediğini göremeyeseniz diye, sağırlaştınlıyor, 
körieşnriliyorsunuz” diyen Tom Watson, Georgia eyalet meclisine seçildikten sonra ırkçı 
kesilmekten çekinmedi. 1891’de İttifak kontrolüne geçen Georgia eyalet meclisi ilk yılında, 
eyaletin bütün tarihi içersinde herhangi bir yılda kabul edilmiş yasalardan daha çok ırkçı 
yasa kabul etti. Ancak bütün bunlara rağmen, Amerika’da popülizmi başansızhğa mahkûm 
eden yoksul beyaz ve siyah çiftçiler arasındaki çıkar çelişkisi olmadı.

1890’lann başında, popülüst hareketin ilk yıllannda, güneyli yoksul çiftçilerle nisbeten daha 
zengin ve muhafazakâr olan çiftçiler arasında yaşanmış ve ifadesini Grange hareketinde 
bulmuş olan çelişki, ülke çapında ve çok daha tayin edici bir biçimde yaşandı. Kredi ve 
para kıtlığı sorunlan, Amerika’daki, topraklannı doğrudan doğruya bankalar adına işleten 
çiftçiler dışında bütün çiftçilerin sorunuydu. Ancak popülizmin anayurdu olan Güney’de 
bunlar, giderek mülksüzleşmekte olan çiftçilerin yegâne sorunu değildi. Ama nasıl 
popülizm, Ilhnois gibi sanayileşmiş bölgelere doğru yayıldıkça, çiftçileri işçilerle, üretim 
araçlanndan yoksunlaşma, kendi ürettikleri serveti kontrol etme hakkından mahrum kalma 
temelinde biraraya getirdiyse, Orta Batı’nm verimli topraklannda da, kendileri çok sayıda 
tanm işçisi çalıştıran tanm burjuvazisi ile para kıtlığından şikayetçi olma temelinde bir ittifak 
kurmalannı sağlıyordu. Güney’in radikal popülizmi, başlangıçta, para kıtlığı karşısında, 
karşılıksız para basmak gibi naif çözümler önerebiliyordu! Ancak hareketin olgunlaştığı 
1880’lerin sonunda, artık önerilenler çiftçi ile tüketici arasına, her ikisinin de doğrudan 
temsilcisi olduğu varsayılan hükümet dışında hiçbir öznenin müdahale etmeyeceği kolektivist 
biçimler de vardı. Çoğu People’s Party’nin kabul ettiği bir çözüm, hâzinenin mahsulün 
tamamını saün alması ve basılacak paranın miktannı depolarda bulunan altın miktanna göre 
değil, yıllık hasada göre tayin etmesiydi.

Ancak böylesi radikal çözümlerin dile getirilmesi, buıjuvazinin mevcut siyasal aygıdannın 
harekete geçmesine yol açtı. 1890 ile 1892 arasında kabul edilen, tren tariflerini düzenleyen 
Eyaletler Arası Ticaret Yasası ve tekelleşmeye belli sınırlamalar getirmek amacıyla çıkanimış 
Sherman Anti Tröst Yasası, göstermelik önlemler olmanın ötesine geçemedi. Ancak 1892’de 
Demokrat Parti’nin taşra teşkilatından, o güne kadar oldukça önemsiz bir taşra politikacısı, 
William Jennings Bryan, alün standardının yerine gümüş standardının benimsenerek para 
arzının arttınimasını, kendi seçim platformunun başlıca teması haline getirdi. Bryan’ın tabanı, 
Orta Batı’daki, Çiftçiler İttifakı’nm radikal hedeflerinden ve mücadele tarzından ürken orta 
ölçekli çiftçihk olmakla birlikte, seçim kampanyasını malî yönden destekleyenler, yine Orta 
Ban’nm gümüş, madencileriydi. Ancak 1892’de People’s Party henüz gücünün doruğundaydı: 
sanayileşmiş şehirlerdeki örgütlü işçi hareketi ile ittifak kurma umudunu henüz yitirmemişti. 
Çıkardığı aday bir milyonu aşan oy alarak. Amerikan tarihinde Demokrat ve Cumhuriyetçi 
partilerin dışında en çok oy alan ‘üçüncü’ aday oldu. Ancak aradan geçen dört yıl içerisinde, 
çaiışaniann kendi çıkarlan doğrultusunda kurduklan ortak cepheler, gerek kırda, gerek kentte 
parçalandı. İşçi aristokrasisinin AFL çevresinde örgütlenme süreci başlarken, özellikle vasıfsız 
işçileri örgüdeyen American Railroad Union kapılannı siyahlara kapattı. Diğer yandan 
Georgia’da eyalet meclisinde çoğunluğu' elde eden Çiftçiler İttifakı’nm mensuplan bir rekor 
kırdılar; daha önce hiçbir eyalet meclisi bir yıl içersinde siyahlara karşı bu kadar çok yasa 
geçirmemişti. Artık İttifak önderi Tom Watson açıkça ırkçılığı savunuyordu. Watson tekil 
bir örnek değildi. Nasıl 1880’lerin sonunda Emek Şövalyeleri’nin önderliği giderek yerel 
yönetim aygıdannda eritilmişidiyse, 18920den sonra da People’s Par^’nin önde gelen kadroian da 
aynı nimederden yararlandılar.

DEBS, EUGENE VICTOR 
(1 8 5 5 ^ 1 9 2 0 )

ABD’li İşçi önderlerinden oian Debs, tam beş Icez 
Socialist Party’den başkan adayı gösterildi. 1855’de 
indiana’ya bağlı Tree Haute’de doğdu. 14 yaşında 
olculu terkederelc önce demiryolu işçisi, daha son
ra da lokomotif ateşçisi olarak çalıştı. 1875’de Brother
hood Locomotive Firemen (Lokomotif Ateşçilerinin Kar
deşliği) adlı yerel loncanın kuruluş çalışmalarına katıldı 
ve 1880’de loncanın ulusal sekreterliğine seçildi. Debs, 
ayrıca Terre Haute'de belediye katipliği ve 188S’ten 
itibaren Indiana meclis üyeliğinde bulundu. Birçok de
miryolu loncasını birleştirme çabalarının başarısızlığa 
uğramasından sonra, 1S93’de, yeni kurulan American 
Railway Union's (Amerikan Demiryollan Sendikası) baş
kan seçildi. Bu yeni birlik, öncekilerden farklı olarak 
sınai bir kimlik taşıyordu.

Nisan 1894'te Great Northern Raliroad’a karşı, daha 
yüksek ücret talebiyle, başarılı bir grevi yönetti. Haziran 
1894'te Pullman Car Company işçileri greve gitti ve 
Amerikan Railway Unlon'dan kendilerini desteklemele
rini istediler. Bu destek, Pullman arabalarının demiryol
larında taşınmasını engellemek içindi. Debs’in sendika
sı bunu kabul etti. ABD hükümeti Chicago'ya, düzeni 
sağlamak ve ulaşımın aksamasına engel olmak için Fe
deral Birlikler yolladı. Aynı zamanda Chicago'daki fede
ral mahkeme grevlere karşı genel bir talimat yayımladı 
ve yine bu talimat gereğince Debs birçoklarıyla biriikte 
tutuklandı. Hapiste geçirdiği altı ay boyunca ulusal bir 
simge haline geldi.

Woodstock'taki hapishanede kendini okumaya ada
yan Debs, Marx'in çalışmaları üzerinde yoğunlaşarak, 
geleneksel ekonoml-poiitik düşüncelerine, özellikle de 
kapitalizme eleştirel bir bakış geliştirdi. Populist dok
trinlere sempati duyan Debs, 1896'da William Jennigs 
Baryan’ın kampanyası için çalıştı. Sonraki yıl sosya
lizme dönüşünü Man etti ve 1898’de, adı ancak 1901'- 
de konacak olan Socialist Party of America’nm 
(Amerikan Sosyalist Partisi) kurulmasında öncülük etti. 
Debs, 1900'deki seçimlerde partinin başkan adayıydı, 
ancak sadece 96 bin oy toplayabildi. Bir sonraki seçim
lerde tekrar SPA'nm başkan adayı olarak gösterildi, 
bu kez 400 binden fazla oy aldı. 1905'te Industrial Wor
kers of the Worid (Dünya Endüstri İşçileri- IWW) birliği
nin kurucuları arastna girdi ama çok geçmeden birliğin 
radikal düşünceleri nedeniyle geri çekildi.

Debs, 1903 ve 1912'de yine SPA'nm başkan adayıydı, 
1916'da adaylığı reddetti. Aldığı en büyük oy 1920 se- 
çimlerindeydi, yaklaşık 920 bin. Üstelik Debs o sırada 
hapisteydi. Aydın bir politikacı değildi  ̂ ılımlı kişiliği, 
bütünleştiriciiiği ve topariayıcılığı, ikna yeteneği ile etki
leyici bir liderdi. Hayatını öğretmenlik ve çeşitli yayınla
ra editörlük yaparak kazandı. Yazıları arasında en iyi 
bilinenleri Unionism and Socialism (Sendikacılık ve Sos
yalizm, 1904) ve Walls and Sars (Duvariar ve Parmaklık
lar, 1927) adil yapıtları sayılabilir. Debs, Ekim 1926'da 
EImhurst’ta öidü.
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Hareketi

1896 seçimlerinde People's Party, yine gümüş satandardina göre para basmayı vaad eden 
Demokrat Parti’nin adayını desteklediyse de, William Jennings Bryan seçimleri kaybetti. Ama 
1896 seçimlerinin yegâne önemi People’s Party’nin desteklediği adayın kaybetmesi değildi; ilk 
kez 1896 seçimleriyle birlikte, özellikle işçi ve çiftçi mahallelerinde oy verenlerin sayısında 
büyük bir düşüş görüldü. 1896, Amerika’da çahşanlann büyük çoğunluğunun, militan 
eylemlerdense seçimleri, teorik bir söylem içersinde dile getirilmemiş bir tarzda boykot etme 
tarihinin başlangıcı oldu. Arada yaşanan bütün çalkantılara karşı bu eğitim bugüne kadar 
devam etti. 1890’lann ikinci yansından başlayarak Amerikan işçi sımh, değil kendi bağımsız 
örgütünü yaratmak, kendisine sunulan seçenekler arasında bir tercih aramak hakkından bile 
imtina etti.

Amerika kıtası conquistador/ar tarafından istiia 
ediidiğinden beri, Orta Amerika’da Atiantik’ie Pasifik 

arasında bir kanal açma fikri zihinlerdeydi. Amerikan 
burjuvazisinin dış yatırımlarının hızla artmakta olduğu 

1901 yılında Britanya ile imzalanan bir anlaşma, 
ABD’ye uluslararası hukukta statüsü Süveyş 

Kanalı’nınkiyle aynı olacak bir kanal açma imtiyazını 
verdi. 1902 yılında Amerika Kongresi Kolombiya’dan 

kanal bölgesini 10 milyon dolara satın almaya ve her 
yıl 250 bin dolar kira ödemeye karar verdi. 

Kolombiya parlamentosu -Amerikan tehditlerine 
rağmen-öneriyi reddedince, Panama'da bir "devrim”  

düzenlemeye karar verildi. "Devrim" beklendiği gibi 3 
Kasım 1903’te gerçekleşti; ama zamanlamada ufak b ir . 

hata oldu. Beyaz Saray öğleyin Panama'daki 
konsolosuna çektiği telgrafta, Panama’da bir 

ayaklanma çıktığının haber alındığını bildiriyor, bilgi 
istiyordu. Konsolos cevabında ayaklanmanın 

akşamüstü için planlandığını bildiriyordu. Ayaklanma 
sırasında hiç çatışma çıkmadı; yalnızca limandaki 

Kolombiya botunun ayrılırken ateşlediği tek top 
uyumakta oian bir Çinlinin ölümüne yol açtı. O 

akşâm itfaiye birliklerinin Panama ordusu olduğu ilan 
edildi. Ertesi gün geçici hükümet kuruldu ve 

Panama’nın bağımsızlığı ilan edildi. İki gün sonra 
ABD Panama Cumhuriyeti’ni tanıdığını ilan etti ve 

Panama, daha önce kanal çalışmalarına başlamış olan 
Fransız şirketinin temsilcisini olağanüstü Washington 

elçisi tayin etti. 18 Kasım’da bu elçi, daha önce 
Kolombiya’ya yapılmış olan teklifi Panama Cumhuriyeti 

adına kabul etti. Panama Kanalı gemi trafiğine 
1914’te açıldı. Resimde ertesi gün San Fransisco'da 

Kanalın açılışını kutlamak için düzenlenen büyük 
festivalden bir görüntü görülüyor. Amerikalıların kendi 

teknolojik üstünlüklerini kutladıkları festivaldeki mekanik 
oyuncakian, fıskiyeleri v®. Başkan Wilson 

Washington’dan alim bir düğmeye basarak, aynı anda
harekete geçirmişti.

İlericilik Dönemi ve Sermayenin Saldırısı
1890’lar emek-sermaye ilişkileri açısından ABD’de gerek siyasal gerekse iktisadi düzeylerde 
emek aleyhine bir dönüm noktası oldu. Siyasal düzeyde. People’s Party’nin 1892 ve.
Demokratik Parti ile ittifak kurarak girmiş olduğu 1896 seçimlerinde almış olduğu oy oranı 
tayin edici sonuçlar yaratmadıysa da gerek merkezde, gerekse eyaletlerde egemen 
sınıfları ürkütmeye yetti. 1896 seçimlerinden sonra, özelikle güneydeki bir çok eyalette seçim 
yasalan “ıslah edildi”; seçmen olarak kaydolabilmek, okur-yazar olmak, belli bir miktar vergi 
ödüyor olmak, o seçim bölgesinde birkaç kuşaktır oturan bir aileye mensup olmak gibi çeşitli 
kayıtlara bağlandı. Böylelikle, ABD’de bugün hâlâ geçerliğini korumakta olan seçimlerde (yüzde 
60’ye yaklaşan oranlarda) oy kullanmama alışkanlığının temelleri atılmış oldu. (Kuşkusuz, o 
zamandan bu yana, okur-yazarlık oranı arttı; yasalarda behrtilen asgari vergiyi ödeyebilenlerin 
oranı ve dolayısıyla teorik olarak oy kullanma hakkına sahip olanlann oranı, giderek nüfusun 
yüzde lOO’üne yaklaştı. Ancak coğrafi harekediliğin son derecede yüksek olduğu ABD . 
koşullannda, yeni bir seçim bölgesinde seçmen olarak kaydolmak bürokratik bir külfet olmayı 
sürdürdü. Bugünün ABD’sinde oy verenlerin oranı, kayıtlı seçmen sayısına göre 
hesaplandığında, Avrupa’daki oranlara -geneüikle yüzde 80’nin üstü- yaklaşıyor; ama teorik 
olarak oy kullanma hakkına sahip yurttaşlar çoğunluğu temel alınarak hesaplandığında aynı 
oran hâlâ yüzde 50’nin biraz yukansında kalıyor.)

1890’lann sonunda kabul edilen ’’reform” yasalan, kamuoyu önünde, “cahil ve geri” siyah 
seçmenleri parlamenter sistemin dışında tutmak gibi, son derecede ırkçı gerekçelerle 
meşrulaştmidı. 20. yüzyılın ilk kırk yılı İç Savaş’tan sonra ırkçılığın en fütursuzca telaffuz 
edilebildiği, siyahlann neredeyse tamamen örgütsüz bir biçimde yaşamak zorunda kaldığı



Yiixyihn Basında  
Am erikanda' Endüstri 
Kültürü

1840’lar uçsuz bucaksız Amerikan topraklarında fabri
kaların sayısının giderek arttığı yıllardı. Yüzyıl başında 
endüstri büyük bir hızla gelişmeye başladı. Bu gelişme, 
sosyal hayatta da önemli değişimler getirdi. Fabrika, 
üretim faaliyetini yoğunlaştıran, beiirii bir zaman dilimi
ne sıkıştıran bir üretim alanıydı. İşçiler toplu halde çalı- 
şıyoriardı ama bu, kır hayatında alıştıklarına t>enzer bir 
topluluk hayatı değildi. İnsanlararası ilişkiler sıfırianmış- 
tı. İnsan yaratıcılığının yerini alan makine ilişkilerin do
layımı olmuştu. Makine, hakim ideoloiide gelişimin ve 
ileriemenin ölçütüydü. Aynı zamanda insanlar için bir 
amacı temsil etmeye, duyumsallığı da etkilemeye başla
mıştı. Kocaman dinamolarda sonsuzluğun semt>olünü 
bulan, makineleri büyük bir manevi güç olarak gören 
Henry Adams, bakire bir kadını anlatmak için makine 
metaforunu seçen E.E. Cummings artık farklı bir dili, 
endüstrinin dilini kuiianıyoriardı. Endüstri, zaman kav
ramını da değiştirmişti; endüstri öncesi dönemin tabiat 
ve İnsanlar tarafından belirienen görece keyfî ritmi, fab
rikanın nesnel ve mekanik ritmi tarafından bozulmuştu.

Değişik kökenlerden ve bölgelerden gelen ve büyük 
bir çoğunluğu göçmen olan işçilerin proleterleşme sü
reci sadece o sırada yaygın olan terimle ücretli köleliğin 
acılannı, yokluklannı, yorgunluklannı değil, yeni haya
tın ölçülerinin dayattığı bir yeniden şekillenmeyi de içe
riyordu. işçiler uzun süre alışkanlıklarını ve yaşama şe
killerini değiştirmemek için direndiler. 19. yüzyıl sonla
nnda yaygınlaşan işçi direnişlerinin hedefi daha iyi bir 
ücret değil, ücretli çalışmanın kendisiydi. Eski yaşama 
alışkanlıkları ve fabrikanın dayattığı yeni hayat ölçüleri 
arasındaki çatışma her yeni gelen işçi grubuyla biriikte 
tekrar yaşanan bir şok anlamına geliyordu, bu ise sürek
li bir huzursuzluk kaynağıydı. 1870’de New England’da 
sekiz saatlik işgünü İçin verilen mücadelede işçiler yok
sulluğu, insafsız sosyal ilişkiler olarak tanımlıyoriardı. 
İşçilere göre, miktarı ne olursa olsun “ücret” , insanla
nn bildikleri gibi yaşama özgüriüklerini ellerinden alan 
bir baskı aracıydı.

Yirminci yüzyıl başında işçilerin endüstri kapitalizmine 
karşı direnişi daha da güçlendi. Yaygınlaşan grevler, 
gösteriler ve gündeme gelen sosyalist fikirier kapitalist
ler ve fabrika yöneticileri için büyük bir tehdit oluşturu
yordu. Amerika’da kapitalizm seri üretim uygulaması, 
makinelerin gelişmesi ile teknik olarak ilerlerken, bir 
hayat tarzı olarak bütünlük sağlayamamıştı. Bunun en 
önemli nedeni, kitlesel üretimin piyasaya sunduğu çok 
sayıda malın, aynı kitlesellikte tüketilmemesiydi. Tesis
leri, makineleri ve zorla çalıştırdığı işçileriyle bir hayat 
kurmayı başaran üretim sürecinden farklı olarak tüketim 
süreci kendine has davranış biçimlerini ve alışkanlıkları
nı yaratamamıştı. Üretilen malların kitlesel olarak tüke
tilmesi, işçilerin de tüketici olması anlamına geliyordu. 
Oysa işçiler hem ücretleri yetersiz olduğu, hem de fabri
ka dışında kendilerine henüz bir hayat alanı kuramamış 
oldukları için tüketici konumundan uzaktılar. Gelişen 
sosyal bilimler, varolan sosyal huzursuzluğun kaynağını 
burda buldular. İşçiler için hem fabrikada hem de fabri
ka dışında, kendilerini alt hissedebilecekleri bir ortam 
yaratılmalıydı. Fabrikalarda sosyal hizmet etkinlikleri, 
ücretlerdeki göreli artışlar bunun İçin alınmış tedbirierdi.

Endüstrinin yarattığı sosyal krizin en önemli boyutu 
bütünlüğün olmayışıydı, çok parçalı, birbirine benze
mez kültürlerin toplamı olan Amerikan toplumunda, eski 
ve faridı alışkanlıkları yıkan, yerine ortak ve bütünleştiri
ci bir davranma-düşünme biçimini yerieştiren bir kültü
re ihtiyaç vardı. Kitle kültürünü şekillendiren bir faktör

20. yüzyılın ilk 
yıllarından üç 
reklam: Lüks 
Sabunlan (1902),
Coca Cola (1905) ve 
Gillette Jiletleri 
(1905). Gerçi 
reklamcılık 19. 
yüzyılın sonunda 
gelişmeye başlamıştı 
ama bu ilk dönemde 
seçilen grafik ürünler 
daha çok
ressamlardan ya da 
Toulouse Lautrec 
gibi hem resim hem 
afiş yapan 
sanatçılardan 
alınıyordu. 
Reklamcılığın 
kendine özgü 
grafik üsluplara 
yönelmesi 20. 
yüzyılla birlikte 
başladı.

de bu İhtiyaç oldu. Bu kültüre iki düzeyde bakılabilir; 
birincisi kitleselleşen kültürün içeriği, yani hayatın ölçü
leri; İkincisi ise bu kültürün insanlan yeni bir birim 
olarak oluşturması. İlki bir çeşit hayat dersi, İkincisi 
ise üretim sürecindeki insafsızlığın tüketim sürecinde 
“telafi” edilmesi. Bu iki boyut da yüzyıl başlarında geli
şen reklamcılık içinde yerini alıyordu.

Reklamlar kapitalistlerin ihtiyacı olan kitlesel tüketimi 
körüklemek, daha fazla üretip daha çok satarak birim 
maliyetini düşürmek, rekabet karşısında öne geçmek 
gibi ekonomik temelli işlevlerin yanısıra önemli bir sos
yal işlevi de üstlendiler: yeni hayat tarzını yaygınlaştır
mak. Reklamlar her şeyden önce bir vaadi taşıyordu; 
sadece malın kullanım değeri değil, bu dolayımla ulaşı
lan bir sosyal prestij vaadi. Eşitsizliğin, ayrımcılığın çok 
güçlü olduğu Amerikan toplumunda bu vaadin önemi 
büyüktü, özellikle işçiler için yeni bir varolma imkânı 
gibi gözüküyordu bu. Patronların giydiğine benzer giy
siler giyebilir, onlaria aynı içeceği yudumlayabilir, ça
maşırı aynı deterjanla yıkayabilir, böylece onlaria eşit 
bir konuma gelebilirierdt.

Reklamlar öte yandan bir aile yaşantısı modeli oluş
turdular. Ağır koşullarda çalışan işçilerin aile yaşantısı 
büyük bir darbe yemişti. Reklamlar çekirdek aileyi yeni
den tanımladılar: biriikte neşeli yemekler yiyen, pikniğe 
giden, alışveriş eden anne, baba ve çocuklar. Yeni olu
şan cinsiyet rollerini çizmek de bu hayat dersine dahildi. 
Kadın lezzetli yemekler pişirmeli, tertemiz çamaşırlar 
yıkamalı ama aynı zamanda bakımına önem vermeliydi;

özel sabunuyla, makyajıyla, giysileriyle erkek için hazır- 
lanmalıydı. Erkek tamirat yapmalı, bahçeyi düzenlemeli, 
çocuklarının eğitimini üstlenmeli, savaşa gitmeliydi. O 
dönemin dergi reklamları arasında yer alan ve traş olan 
bir bebeği gösteren ilan “traş olmaya erken başlayın” 
sloganını taşıyordu. Bu ilanda vurgulanan bir erkeklik 
tanımıydı, her erkek traş olmalıdır, henüz bebek olsa da...

Reklamların sosyal hayat ve özellikle işçiler üzerinde
ki bir başka etkisi de bir yandan sosyal eşitlik vaadeder- 
ken, öte yandan da bir eksiklik duygusu yaratmaktı. 
O çamaşır deterjanını kullandığı için sağlıklı ve bakımlı 
kalan kadın, kusursuz endamlarıyla her zaman neşeli 
görünen kadınlar, erkekler, hepsi de tüketiciye onda 
olmayan bir şeyi sunuyordu. Onları öyle olmaya özendi
riyor ama bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşeme
yeceği için bir yandan da sürekli bir tüketme dürtüsü 
yaratıyordu. Bu eksiklik duygusu ve hırslanma her yeni 
çıkan ürünü deneme arzusunu ayakta tutuyordu.

Reklamlar huzursuz işçi kalabalığına yeni hayatı öğ
retmekte oldukça başarılı oldular. Bunda gelişen ileti
şim imkânlarıyla beslenen merakın, ilk kez bu kadar 
yaygınlaşan görsel dilin sağladığı eğlendiriciliğin de et
kisi vardı. Reklamlar, işçilere fabrikada kaybettiği seçim 
hakkını, karar verme özgürlüğünü başka bir alanda su
narak yeni bir tüketici birimi yarattılar, ancak birbirin
den farklı kültürieri ve alışkanlıkları silerek, insanları, 
bu anlamda eşitleyerek, sürekli bir eksiklik duygusu 
oluşturarak yeni bir denetifh mekanizmasının koşulları
na da katkıda bulundular.



z/ A ö u  a e  İŞÇİ 
Hareketi

1890'lann çalkantılı ortamında, siyahlar ilk kez bir 
sonraki yüzyıl boyunca bütün dünyayı büyüleyecek olan 
kendi kültürlerini yaratmayâ başladılar. Caz, daha 
doğduğu andan itibaren, karmaşık bir geçmişin sentezini 
temsil ediyordu. Afrika'dan hatırianan müzikal 
gelenekler siyah köieierin tarlalarda, demiryollarında 
söyledikleri şarkılara, Kiiise'ierde söyledikleri ilahilere 
dönüşerek, yansıyordu. Bu gelenekler 1890'iarın 
mücadeleci ortamında kendi sınırlı, uzmanlaşmış 
alanlarının dışına taştı ve özeiiikie New Orleans’ta 
bütün bir şehir hayatına sinen, düğünlere, cenazelere, 
spor olaylarına eşiik eden ama en çok da aşk ve 
cinseiiiiği çağrıştıran yeni bir müziğe dönüştü.
Fotoğrafta resmi görülen Sidney Bechet, iik söylendiği 
şekiiyie jass teriminin asiında cinsel ilişki için bir argo 
terimi oiduğunu belirtir. Cazın New Orelans'taki anavatanını 
terkederek dünyaya yayılmasında. Federal hükümetin, 
bahriyeiiierin namusunu korumak için New Orleans'm 
geneievier semti Stroyviiie'i kapatması, bir dönüm 
noktası oldu, işsiz kaian müzisyen ve topiulukiar için 
iki çekim merkezi vardı. Radikal Şikago ve Avrupa. 
Sidney Bechet'in kendi orkestrasıyla Londra'da 
1919'da verdiği konserlerin ünlü İsviçreli orkestra şefi 
Ernst Ansermet tarafından övülmesi cazın itibar 
kazanmasında etkili oidu. 1920'ier ve 30’iar boyunca 
sık sık Avrupa turneleri yapan 1940'iarda daimi oiarak 
Paris’e yerleşen Bechet Amerika’daki ırkçılıktan 
Avrupa’ya kaçan cazcıların en üniüsüydü.

dönem olduğundan, böylesi bir meşrulaştırma, toplumda yaygın bir destek bulabiliyordu. Ama 
kapalı komisyonlarda, yasa tasanlannın sahipleri, siyahlara yönelik önlemlerin, aynı zamanda 
yoksul beyazlan da seçim sisteminin dışında bırakmasının arzu edilir bir sonuç olduğunu 
telaffuz etmekten çekinmiyorlardı.

Aydınlarm Politikaya Girişi

Para kazanmanın en yüksek değer olarak kabul edildiği “yaldızlı çağ” aydınlar için zor bir 
dönem olmuştu. Üniversite hayatı ya da genel olarak entelektüel üretim ikincil ve “kadınsı” 
faaliyetler olarak görüldüğünden, bu alanlarda çalışan insanlann toplumsal ve siyasal hayan 
etkileme yetenekleri son derecede sınırlı kalıyordu. 1898’de kurulan Anti-Imperialist League 
(Anti-Emperyalist Birlik) bu konuda bir dönüm noktası oldu. William James gibi bir filozofu. 
Mark Twain gibi bir yazan Andrew Carnegie gibi bir işadamı ile biraraya getiren League, 
Amerika’nın Filipinler’i işgal etmesini önleyemediyse de, kide-iletişim araçlannı kullanarak 
yüzbinlerce kişiyi örgütlemesiyle, aydınlann siyasal iktidardan bağımsız bir iktidar odağı 
olabilme yeteneklerini kanıtlamış oldu. 1900’ler sermaye çevrelerinin de, aydınlann ve genel 
olarak kamuoyunun potansiyellerinin farkına varmaya' başladığı dönemdi. Başka birçok alanda 
olduğu gibi bu alanda da öncülüğü çelik sanayi yaptı. Andrew Camegie’nin_ kurmuş olduğu 
ve çelik sanayinin yüzde 60’ını kontrol eden U.S. Streel Corporation (Birleşik Devletler Çelik 
Şirketi), bir fabrika kurduğu her kasabada, aynı zamanda konser ve spor salonlan, okullar, 
şehir ve fabrika kitaplıklan inşa etmeye, Kilise’leri, hayır demeklerini. Young Men’s Christian 
Association (Hıristiyan Genç Erkekler Demeği - YMCA) gibi gençlik örgütlerine malî destekler 
vermeye başladı. Böylelikle yalnızca amk özel sermayenin girişimciliğini, değil, tekelci 
sermayenin düzenli bir toplumsal hayata yapüğı katkılan ön plana çıkaran bir kamuoyu 
oluştumimakla kalmadı, esnafın, öğretmenlerin, doktorlann vb., fabrika yöneticileri ve sermaye 
temsilcileriyle aynı hayat tarzım paylaşmalan sağlanarak, orta smıflann olası bir işçi 
hareketinin çevresinde kümelenmelerine karşı bir önlem alınmış oldu.

Ancak aydınlarla siyasal hayat arasındaki ilişki, yalnızca böylesi ”gayn-resmi” kanallar 
aracılığıyla kurulmadı. 1890’lann işçi ve halk hareketleri, siyasal kadrolan her şeyi “iş”e 
indirgeyen geleneksel siyaset etme tarzlannm yetersizliğine ikna etmeye yetmişti. 1890’lann 
sonunda her iki büyük parti içinde de, bu popüler hareketlerin taleplerini, hiç değilse sözel 
düzeyde benimseyen yeni bir politikacılar kuşağı ön plana çıktı. En ünlü Ksnsilcileri, her 
ikisi de ikişer kez başkanlık yapmış olan Theodor Roosevelt ve Woodrow Wilson olan bu 
politikacılar kendilerinin aydın olmalannm yanısıra, yönetime geldikleri yerlerde ya mevcut 
görevlere aydınlan getiriyorlar ya da özel olarak bu amaçla yeni memuriyetler kumyorlardı. 
Kısacası, 1900’lerin başında gerek sermaye çevrelerinde gerek siyasal temsilcileri arasında 
kapitalizmin sürekliliğinin yalnızca sermaye ve silahın çıplak gücü ile sağlanamayacağı, çok 
farklı toplumsal kesimleri içeren geniş bir toplumsal mutabakatın inşa edilmesi gerektiği 
bilinci yerleşmiş, bu süreç içersinde eğitim kurumlannm, kitle-iletişim araçlannm ve genel 
olarak aydınlann oynayabileceği kritik rol kavranmıştı.

Theodor Rooseveit’in kendi Cumhuriyetçi Partisi ile 
ihtilafa düştükten sonra kurduğu Progressive Party'n/n 
(İlerici Parti) kuruluş kongresinden bir görüntü. Tarihi 

boyunca çoğunlukla araiannda iikesel/ideoiojik bir 
ayrımın bulunmadığı iki partinin egemenliğinde kaian 

Amerika'da yeni bir burjuva partisinin kurutması, 
tekeici kapitalizme geçişin kurumiarını yaratma 
sürecinin, burjuvazi içinde yarattığı çelişkilerin 

sertleşme derecesinin bir göstergesiydi. 1908’de 
Roosevelt adaylığını koymayacağını ilan ettiğinde, 
1907 krizi geride kalmış gibi görünüyordu. Ancak 

düşmekte olan kâr oranlan ve fabrikaların Tayiorizmi 
yerleştirmeye çatışması, büyük bir huzursuzluğa ve 
dev işçi hareketlerine yol açtı. SPA'nın o zamana 

kadarki en büyük seçim başarısını eide edeceği 1912 
seçimlerinde her iki burjuva partisi de, en iierici 

olarak biiinen adaylara yöneldi. Rooseveit'in 
Cumhuriyetçi Parti içindeki en güçlü rakibi bir zaman 
sosyalistlerin de aday göstermiş oiduğu LaFoiette'ydi. 

Parti tabanı büyük ölçüde Rooseveit’ten yana iken, 
parti teşkilatını kontroi eden şefler, şişirilmiş 

delegelikler sisteminden yararlanarak muhafazakâr 
Taft'ın aday gösterilmesini sağiadıiar. Bunun üzerine 

Parti'den ayrılan Roosevelt, yeni partisini kurdu. 
Cumuriyetçi Parti'dek/ bu bölünme sonucunda 

Demoi r̂at Parti'n/n adayı Wilson toplam oylann yüzde 
42'sini aiarak, İç Savaş sonundan beri süren 

Cumhuriyetçi iktidarına son vermiş oldu. Oyiann 
yüzde 27'sini aian Roosevelt, yeterince “ ekmek ve 

köfte''nin bulunmadığı koşuiiarda Parti'yi birarada 
tutamayacağı biiinciyie siyasetten çekiidi.



lerici Politikalar

(uşkusuz böylesi bir toplumsal mutabakat yalnızca ideolojik mekanizmalar aracılığıyla 
urulamazdı. Bu yıllarda Amerika’nın dış yatınmlan artmıştı. Bu emperyalist büyümenin 
ağladığı kârlar bir yandan eğitim kurumlanna yapılan yatınmlar, Kilise’lere yapılan bağışlar 
|fb. aracılığıyla orta sınıflarla paylaşılırken bir yandan da devlet aygıtının büyümesini finanse 
Ediyordu. Tekelleşme ve devlet müdahaleleri ise, sermayenin tekelleşmiş olduğu koşullarda 
lerbest piyasa koşullanna kıyasla zaten daha seyrek yaşanan krizlerin yumuşamasına hizmet 
;derek kapitalist sistemin işleyişine istikrar kazandınyordu. Örneğin 1893-96 bunalımından 
lonra yaşanan en büyük kriz olan 1907 borsa krizinde, hükümet, hemen gümrük gelirlerini 
sankalar aracılığıyla piyasaya aktararak krizin derinleşmesini önlemişti.

Devletin bu müdahaleci rolünün kabul görmesi, iş çevreleri ile politikacılar arasında uzun ve 
lancıh bir pazarlık gerektirmişti. Popülistlerin desteğiyle William Jennings Bryan’ın Demokrat 
p’arti’nin adayı olarak katıldığı 1896 başkanlık seçimlerinden sonra yapılan reformlan, tröstlerin 
dağıtılması gibi popüler talepleri benimseyen hiçbir adayın seçilememesini garanti etmişti, 
lerici pohtikalann miman olarak bilinen Theodor Roosevelt de, başkanlığa seçimle gelmemiş, 
McKinley’in öldürülmesinden sonra başkan olmuştu. Daha 1899’da başkan seçilmeden önce 
trösder karşısında gösterilen popüler huzursuzluğu “hedefsiz ve temelsiz” bulduğunu ifade eden 
Roosevelt, “ilerici” politikalan sosyalizm tehlikesine karşı yegâne çare olarak benimsemişti. 
Başkan olur olmaz da kabinesinde iş çevrelerinin temsilcilerine yer veren Roosevelt, sık sık 
kendisinin aslında muhafazakâr olduğunu, tröstlerin düzenlenmesi ile ilgili önerilerini 
şirketlerin çıkarlanm korumak için yaptığını ifade etmişti. Büyük ölçüde sembolik olan 
yönetimi sırasında Roosevelt, anti-tröst uygulamalanndan hiçbirini Rockfeller, Morgan gibi 
tekeller için hayatî önem taşıyan bir işletmeye yöneltmemeye özen göstermişti. O kadar ki, 
Rooseveit’in yedi yıllık iktidan sırasında başlattığı 54 anti-tröst uygulamaya karşılık, 
kamuoyunda ondan çok daha muhafazkâr bir politikacı olarak algılanan ondan sonraki başkan 
Taft’ın dört yıllık iktidan sırasında 90 uygulama başlatılmıştı. Ancak bütün bunlara rağmen, 
Roosevelt’le birlikte başlayan ilericilik dönemi iş çevrelerinin, devleti artık kendi doğrudan 
aracılanndan çok, sermaye kesimleri arasındaki çelişkilerde ve daha seyrek olarak da olsa, 
sermaye-emek çelişkilerinde arabuluculuk rolü oynayacak, kısmen özerk bir organ olarak 
görmeye başladıklan yeni bir evre oldu.

İşçi Sınıfının Yenilgisi

1896-1914 arası Amerikan ekonomisi için refah yıllarıydı. Ancak işçi sınıfı bu refahı 
paylaşmadı. 1900-14 yıllan arasında işçi ücretleri sürekli olarak 1890’daki seviyelerinin altında 
kaldı. Ancak işçilerin bu dönemdeki kayıplan, ücretlerle sınırlandınlamayacak kadar büyüktü; 
örgütlerini ve işyeri ve üretim süreci üzerindeki kontrollerini yavaş yavaş yitirdiler.

19. yüzyılın son çeyreğinde, giderek daha fazla sayıda sanayiye hammadde sağlayan demir- 
çelik sanayi, ekonominin kilit sektörü hahne gelmişti. Geleneksel olarak vasıflı işçileri 
gerektirdiğinden, giderek yalnızca vasıflı işçileri örgütlemeye yönelen AFL’nin demir-çeUk 
sektöründeki kolu olan Amalgamated Association o f Iron and Steel Workers (Birleşik Demir- 
Çelik İşçileri Demeği) ülkedeki en güçlü sendika haUne gelmişti. Vasıfsız işçilerin kabul 
edilmediği sendikaya, ülkedeki bütün vasıflı demir-çelik işçilerinin yaklaşık üçte ikisini 
oluşturan 24 bin kişi üyeydi. Demir-çelik sektöründe rekabet sürdüğü sürece, ücretleri bütün 
sektör için tayin ederek herhangi bir fabrikatörün fiyatlan düşürmesinin önünde bir engel 
oluşturduğundan ötürü patronlar sendikaya tahammül ediyorlardı. Ancak, 1890’lann başında 
sektörü neredeyse tamamen kontrolü altına alan Andrew Carnegie sıranın sendikalara geldiğine 
karar verdi. 1892’de Homestead’deki fabrikanın başına getirilen ve daha önce kömür 
madenlerinde sendikalara karşı kazandığı zaferlerle ün yapmış Henry Clay Frick,
Amalgamated't, çok yüksek bir ücret indirimini kabul etmedikleri takdirde, şirketin sendikayı 
artık tanımayacağını bildirerek sendikayı greve zorladı. 2 Temmuz 1892’de sendikaya üye 
olmayan vasıfsız işçilerin de kauhmıyla 4 bin işçi çalışmayı durdurdu. İşçiler arasından 
seçilen bir Danışma Komitesi, şehrin yönetimini devraldı. Birkaç gün sonra, sermaye 
çevrelerine silahlı hizmet sağlamada uzmanlaşmış Pinkerton şirketinden kiralanmış 300 kadar 
“detektif’ Hamsptead’e girdi. Tüfek ve top ateşi ve dinamitlerle bir gün boyunca sürdürülen 
çatışmanın sonunda 7 işçi, 4 detektif öldü ve detektifler çekilmek zomnda kaldı. Bu dummda 
mülkiyet hakiannın ihlal edildiğini iddia eden Frick, Pennsylvania valisinden eyalet milisini 
göndermesini talep etti. Kendi haklıhklanndan emin olan işçiler milisleri bando ile karşılama 
hazırhklan yaptılarsa da, sabaha karşı şehre gizlice giren milisler, sabah grev kıncılann 
fabrikaya güvenlik içinde girmesini temin ettiler ve cinayetten, vatana ihanete kadar çeşidi 
suçlardan yargılanacak 167 işçiyi tutukladılar.

İşçilerin Hampstead’deki yenilgisinden sonra, aynı politika diğer demir-çelik fabrikalannda 
uygulandı; sendika şubelerine kabul edemeyecekleri ücret indirimleri dayatıldı, sonra da artık 
tanmmadıklan ilan edildi. Hampstead’i izleyen iki yıl içinde Amalgamated'ın üye sayısı 24 
binden 10 bine düştü. Kilit sektör olan demir-çelik sanayinin açuğı yolu diğer sanayiler 
izlemekte gecikmedi. AFL’nin temsil ettiği vasıflı işçi sayısının işçi sırufinm toplam nüfusuna 
oranı hızla düşüyordu. Ancak bununla da yetinmeyen işverenler sözkonusu vasıflı işçileri orta 
.sınıf havat tarzına çekerek bir işçi aristokrasisi yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlardı.

ROBESON, PAUL 
( 1 8 9 8 -1 9 7 0 )

ABD'Iİ aktör, şarkıcı ve zenci hakları savunucusu.
9 Nisan 1898'de Princeton’da doğan Robeson'ın babası 
Roieigh yakınianndaki bir plantasyonda uzun süre köle
lik yapmıştı ve Robeson'ın ismi de babasının hizmet 
ettiği aileden geliyordu. 1920’de Robeson, Colombia 
Üniversitesi'nde hukuk eğitimine başladı ve üniversite
de masraflarını profesyonel futbol oynayarak, çeşitli 
korolarda şarkı söyleyerek temin etti. 1923'de oku
lunu başarıyla bitirerek mezun oldu ama bir zenci için 
hukuk alanında hiçbir geleceği olmadığını anlamıştı.

Aktörlüğe ilk adım atışı Simon the Cyrenian adlı, Har
lem YWCA ürünü olan oyunda aldığı önemli bir rolle 
oldu. 1922’de Broadway sahnelerinde Tabou adlı oyun
da baş role çıktı. 1924'de Provlncetown Players adlı 
gruba katıldı ve Eugene O'NeiU'in iki oyununda görev 
aldı. Müzik hayatı 192S'de New York'ta bir Sprlutual 
programı ile başladı.

1920'lerin sonlannda Robeson, ABD ve Batı Avrupa'
da pek çok konser turuna çıktı. 1930’da Londra’da Ot- 
/ıe//o'da oynadı. Bunlan daha sonralan başrol oynadığı 
bir dizi film ve tiyatro oyunu izledi.

Robeson’ın sosyal ve politik açıdan bilinçlenmesi, 
ünlü Sovyet yönetmeni Sergey Ayzenstayn'ın daveti 
üzerine 1934'te gittiği Moskova yolculuğuyla başlar. 
Sovyet radikal özgürlüğünden etkilenerek, insan haklan 
savunucusu oldu. 1930’larda sanatını bu görüşlerin doğ
rultusunda kullanmaya başladı. Avrupa Yahudileri yara- 
nna verdiği konserler, cumhuriyetçileri desteklemek üze
re Ispanya’ya gidişi hep bu çerçevedendir. Tek çocuğu 
olan Paul Jr., Sovyetler Birliği'nde eğitim gördü.

Robeson, 1939'da ABD'ye geri döndü ve konserleriy
le, plaklarıyla ve oyunlanyla büyük bir başarıya ulaştı. 
O'nun 1943'de oynadığı Broadway yapımı Olhello, ABD'- 
de gelmiş geçmiş en büyük gişe hasılatı yaptı.

1946'da Komünist Parti ile resmî bir ilişkisi olup olma
dığına dair yapılan bir Senato alt komitesi soruşturma
sından sonra, 1950’de Parti üyeliğini yalanlayan yeminli 
ifadeyi imzalamayı reddetti ve Amerikan pasaportundan 
yoksun bırakıldı. Soğuk savaş ve McCarthy dönemi bo
yunca, politik görüşleri yüzünden toplumdan tecrit edil
di. 1958’de anti-komünist kampanya ve Yeminli Itade 
Yasası sona erdiyse de, Robeson için ABD'de değişen 
pek bir şey olmadı. Avrupa’ya gitti. Özellikle İngiltere'de 
ve Doğu Avrupa ülkelerinde seyahat etti. Bu arada bir 
süre için Sovyetler Birliği’nde de ikamet ettiği sanılıyor.

Yine de 1963'de ABD'ye döndü ve inzivaya çekildi. 
1921 'den beri evli olduğu karısının 1965'de ölümü üzeri
ne Robeson, artık çok nadir yerine getirir olduğu top
lumsal İlişkilerini de tümden kesti ve 23 Ocak 1976'da 
Philadelphla’nın Harlem bölgesinde öldü.



Hareketi

1898'de New York Journal’/n sahibi William Randolph 
Hears! KObadaki ispanyollara karşı ayaklanmanın 
fotoğraflarını çekmesi için gönderdiği muhabirinin, 

ortada herhangi bir savaş olmadığını haber vermesi 
üzerine, ona şu telgrafı çekti: “  Sen fotoğrafları 

sağla, savaşı çıkarmayı bana bırak." Gerçekten de 
New York Journal, Küba’nın bağımsızlığından yana, 
sansasyonel ve yalan haberlerle dolu, İspanyolların 

gaddarlıklarını anlatan görülmemiş bir kampanya 
başlattı. Kampanya gazetenin tirajını kısa sürede 1 

milyona yükseltmesiyle ve sonunda hükümetin 
Ispanya'ya savaş ilan etmesiyle sonuçlandı. New York 

Journal, özel savaş baskılarıyla o güne kadar 
görülmemiş 1.5 milyon gibi bir tiraja ulaşmayı 

başardı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında 
İngiltere, Güney Afrika, Avustralya gibi ülkelerde 

düşük tirajlı ‘ ‘ciddi" gazetelerin egmenliğlndeki 
basından, yüksek tirajlı, popüler gazetelerin 

hakimiyetine geçişin ilk adımları atılmaya başlamıştı. 
Heearst'ün 1896’da New York Journal’/ devralarak 
gazeteye yepyeni bir çehre kazandırmaya giriştiği 

sırada İngiltere'de de Alfred Hamsworth, Daily MaiiV 
yayınlamaya başlamış, böylece ABD ve İngiltere'de en 

geniş boyutlara ulaşan, kısa kolay okunabilir bir dille 
yazılmış haberler, büyük puntoyla sansasyonel 

başlıklar, dedikodu, bol resim ve kadın köşeleriyle 
eğitim düzeyi düşük geniş kitlelere seslenen rahat 
okunabilir gazeteler açığa çıkmıştı. Hearst'ün New 
York Journal'/ yenileyerek yaptığı, aslında ABD'de 

Bağımsızlık Savaşı'ndan beri var olan bir geleneği, 
halk kahramanlarının hikayeleriyle dolu bir popüler 

gazetecilik geleneğini sürdürerek onu geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak oldu. Kalabalık şehirlerde kötü 

koşullarda yaşayan eğitim düzeyi düşük kitlelere, 
sıkıntılı günlük hayatlarında karşılaşmadıkları olayları 
büyük bir şov biçiminde sunarak, siyasi skandallan 

ortaya çıkararak veya gerektiğinde yaratarak, bunları 
bol miktarda seks ve trajediyle süsleyerek 

kamuoyunun nasıl yönlendirilebileceğinin ve yüksek 
tirajlı bir gazeteye sahip olmanın verdiği gücün 

büyüklüğünün farkına vardı. Hearst, kısa sürede 
.Amerika’nın ilk “ basın baronu" oldu ve bu geleneği 

başlatan gazete sahibi oldu. Popüler-sansasyonel 
gazeteciliğin bu kadar kısa sürede gelişebilmesi, 20. 

yüzyılın başlarındaki hızlı toplumsal değişimlerin ve 
kitle-iletişim alanındaki büyük teknolojik ilerlemenin bir 

sonucuydu. Dizgi ve baskı teknolojisindeki yenilikler 
sayesinde kısa sürede çok sayıda baskı yapmak 

mümkün olabiliyordu. Sağda İletişim endüstrisindeki 
gelişmelere örnek temsil eden bir İtalyan resmi 

görülüyor. Hearst, New York Journal’/ gözaltıcı ve 
dinamik bir mizanpajla çıkarmaya çalışıyordu (altta).

Yalnızca vasıflı işçilere, üretim fazlası için ödenen parça-başı primler, özel tasarruf imkânlan, 
kâr ortaklığı sistemleri alınan çeşitli önlemlerden bazılanydı.

Ancak bu dönemde büyük sermayenin sendikalara karşı benimsediği düşmanca tutum, 
Rooseveit’in Square Deal (Dürüst Pazarlık) adı altında uygulamaya koyduğu yeni politikalarla 
çelişiyordu. Ayaklanmaya dönüşen grevlerin bastıniması sırasında boş kurşun kullanılmaması 
ya da havaya ateş edilmemesi gerektiğini savunan Roosevelt, sendikalan meşru muhataplar 
olarak kabul ediyordu. Örneğin 1902’de Pennsyivania’da antrasit madenlerindeki işçiler greve 
gidince, Roosevelt işverenlerin talepleri uyannca grevi orduyu kullanarak bastırmadığı gibi, 
işverenlerle sendika yöneticilerinin onak bir toplantı yapmasını sağladı. Daha sonra ise 
toplantı tutanaklannı basında yayınlatarak, işverenlerin uzlaşmazlığını teşhir etti. Hükümetin 
verdiği bu destek, AFL’nin tamamen enmesini önlediği gibi, sendika bürokrasisinin mevcut 
siyasal sistem tarafından içerilmesi sonucunu da doğurdu. O kadar ki, 19I0’da bir basın 
bülteni, “madenciler sendikası eski başkanı John Mitchell’m, büyük Pennsylvania grevini 
uzlaştırdıktan 'sonra hayranlannm armağan etmiş olduğu 1.000 dolarlık mücevherU yüzüğü 
kaybettiğini, ancak George Berke adlı bir cankurtaranın yüzüğü bulduğunu ve Mitchell’m 
kendisine ödül olarak 100 dolar verdiğini” duyuruyordu.

Diğer yandan, çoğunluğunu yeni göçmenlerin oluşturduğu vasıfsız işçilerse, makina 
kullanımının artmasıyla giderek niteliksizleşen işlere mahkûm oluyordu. 20. yüzyılın başında 
Amerika’ya işçi göçü giderek artan bir hızda devam etti; 1914’e kadar neredeyse her yıl bir 
milyon işçi geldi. Üstelik bu kez göçmenler, 19. yüzyıldakilerin aksine, çoğunlukla Avrupa mn 
sanayileşmemiş bölgelerinden, Doğu’dan ve mezzogiomodan gelen köylülerdi. Yeni gelenler dahi 
önce gelmiş olanlann oluşturduğu gettolarda kendilerine bir oda ya da daire buluyor ve iş 
bulur bulmaz hiçbir eğitim gerektirmeyen bir fabrika işinde çalışmaya başlıyorlardı. Fabrikada 
da ekipler etnik temelde oluşturuluyor ve genellikle yeni göçmenlere yukarıdan bakan 
Amerika doğumlu bir vasıflı ustabaşınm gözetiminde çalışıyordu. AFL’den kaynaklanan 
önyargıların yanısıra, gerek şehir hayatının yabancılığına karşı bir sığmak olan gettonun 
varlığı, gerekse işyerinde işgücünün etnik temelde bölünmüşlüğü ve işin giderek parçalanan 
niteliği, göçmen işçilerle mevcut işçi örgütleri arasında aşılmaz görünen bir mesafe doğmasına 
yol açtı.

Sosyalist Muhalefet
Vasıfsız göçmen işçilerin nasıl örgütleneceği sorunu daha 1870’lerin sonunda. Birinci 
Entemasyonal’in Frederick Sorge çevresindeki Amerika Şubesi’ni de meşgul etmişti. 1877deki 
büyük demiryolu grevinden sonra ülkedeki çeşitli sosyalist gruplar Socialist Labour Party’yi 
(Sosyalist Emek Partisi) kurdular. En önemli faaliyetin işçilerin sendikal örgütlenmesi olduğu 
iddiasından taviz vermeyen Frederick Sorge çevresi, vasıfsız dokuma işçilerini örgüdemek 
amacıyla International Labour Union (Uluslararası Emek Birliği) adlı bir örgüt kurmuşlardı. 
Ancak dokuma işverenlerinin gücü karşısında bir avuç göçmen sosyalistin yaratabildiği



A yzenstayn H oH yw ood'a  
G id iy o r...

Kapitalizmin yerieşmesi sırasında, İngiiiz burjuvazisi 
iıendisini temsilî bir sınıf olarak kurabilmek için Eski 
DUzen’in kurum ve söylemlerinden yararlanmıştı. Kırda
ki manüfaktürü örgütleyen zanaatkâr ve tüccarlar, Kilise 
liiyerarşisinin yerine çok dalıa demokratik olarak örgüt
lenmiş cemaatler içinde Tann’yla çok daha dolaysız 
bir ilişki vaadeden püritenlerle aynı kişilerdi. Sözkonusu 
yeni ortamlar insanların kendi hayatlarını, deneyimlerini 
başkaiarınınkiyle karşılaştırmasını, ortak bir dil içerisin
de ifade etmesini mümkün kılan öznelerarası bir mekân 
oluşturuyordu. Böylesi bir ortamda insanın kendi, doğ
rudan hayat deneyimi, üretilmekte olan ideolojiyi sına
yabileceği bir mihenk taşı olarak işlev görebiliyordu. 
Dahası, bu ortamlara katılmanın sağladığı yaşantı, kişi
leri birbirine bağlayan ortak bir maya oluşturuyordu. 
18. yüzyılda şehirleşme ve sanayileşmenin hız kazan
masıyla birlikte, ideolojinin bu tür “yüz yüze” mekaniz
malarla yaygınlaştırılabitmesi imkânsızlaştı. Tiyatro ve 
konser salonlarında, gazetelerde, dergilerde cisimleşen 
yeni kamuoyunun, gelişmekte olan burjuvazi açısından 
çok net tanımlanmış bir işlevi vardı: Soyut ve hukuki 
olarak kavranan bir eşitlik ve eşdeğerlilik zemini üzerin
de kurulacak bir işgücü ve meta piyasasının önünde 
duran bütün somut, nitel farklılıkların, ayrıcalıkların tas
fiyesine katkıda bulunmak. Ancak aynı hedefe yönelmiş 
siyasal, iktisadi, askeri mekanizmalardan farklı olarak, 
ideolojik bir aygıt olarak kamunun, bu işlevi, piyasaya 
katılacak kişilerin öznelliğinden hareketle, bu öznellikle
ri, hayat deneyimlerini yorumlayarak, onların da hedef
lerinin, asıl tatmin olacakları alanın piyasa ilişkileri te
melinde örgütlenmiş bir dünya olduğunu kanıtlayarak 
yerine getirmesi gerekiyordu. Bu birbirlerine ters yönle
re işaret eden iki koşul, öznelliğin kamuoyu denilen 
kurumlar manzumesi içinde, kendisine ancak eğreti bir 
yer tutabilmesi sonucunu doğuruyordu.

Sözkonusu eğretiliğin, piyasanın herşeyl aynı birimle
re indirgeme eğilimiyle öznelliğin talepleri arasındaki 
bu çelişki, belki de ilk çözümünü Voltaire’de buldu. 
Voltaire, daha sonra Eugdne Sue’nün, Ctiarles Dickens’- 
ın. Emile Zola'nın olacağı gibi, ilk kez bir yandan yalnız
ca kamuoyunun değil piyasanın da imkânlarından mü
kemmel bir biçimde yararlanırken, diğer yandan da hak
sız yere mahkûm edilmiş insanları aklamak için giriştiği 
kampanyalarla geniş kitlelerin en derin adalet taleplerini 
dile getiriyor, bir anlamda, kamuoyunun her şeyi içerik- 
sizleştirme eğilimine set çekebilecek örnek bir öznelliği 
simgeliyordu. Liberal kamuoyu, kendisi aracılığıyla her 
şeyin ifade edilebileceği, bütün taleplerin, arzulann tat
min edilebileceği izlenimini yarattıkları için böyle kişileri 
her zaman destekledi, kahramanlaştırdı, hatta kimi za
man belki de yarattı bile. 19. yüzyılda kamuoyu birkaç 
boyutta birden önemli dönüşümler geçirdi. Özellikle, 
yüzyılın ikinci yarısından sonra kapitalizmin piyasası, 
Fransa ve özellikle İngiltere ve Amerika’da artık kısmî 
bir sistem olmaktan çıkmış, hayatın sürekliliğini temin 
eden başlıca mekanizma haline gelmişti. Dolayısıyla, 
ideolojinin yalnızca eşitlikçiliğin vaadlerini diri tutmakla 
yetinmemesi, piyasanın kendi yolaçtığı mutsuzlukları, 
acıları meşrulaştırması gerekiyordu. Bunun için binleri
nin kendi özel hayatlarının mahremiyeti içinde çektiği 
acılarda, yalnızlıkta bir anlam keşfetmesi ve bunun ka
musallaştırılması gerekiyordu. Kuşkusuz mekanizmanın 
bu şekilde işleyebilmesi için, toplumu oluşturan çeşitli 
kesimlerin deneyimleri arasında, toplumsal bir vicdandan 
sözedilebilmesini mümkün kılacak kadar bir ortaklık, 
benzer bazı yönler ya da paylaşılan değerler olması 
gerekiyordu.

Oysa Amerika’ya bağımsız olduğu yıldan 1920'lere 
değin 35 milyon göçmen gelmiş ve yeni bir “ucuz işçi”

cenneti oluşmuştu. Gerek bu işgücünü oluşturan çeşitli 
kesimlerinin arasındaki, gerek işçilerle işverenler ara
sındaki toplumsal ve tarihsel farklılıklar Avrupa’dakiler- 
le kıyaslanmayacak kadar derindi. Ama Amerika büyük
tü ve 19. yüzyılın ikinci yansı boyunca sının sürekli 
genişliyordu. Kapitalizmin yarattığı hoşnutsuzluklar Ba
tı serüvenine aktanlamayıhca da silahla bastınlıyordu. 
Ancak 1890’lardan sonra sinema tekniğinin gelişmeye 
başlaması bu coğrafi büyümenin durduğu ve egemen 
sınıflar arasında, sermayenin çıplak hareketleri bir şekil
de düzenlenmediği takdirde toplum yapısının birarada 
tutulamayacağı bilincinin yaygınlaşmaya başladığı âna 
denk düştü. Üstelik ideolojik anlamının yanısıra, kalaba
lıklar gözönünde tutulduğunda, sinemanın ticari potan
siyelinin önemi de açıktı: Amerika’da yüzyılın ilk on 
yılı içinde 10 bine yakın sinema salonu açıldı. Bu salon- 
laranikel 5 cent karşılığına girildiğinden “ NickIeodeon” 
adı verildi. Sinema endüstrisinin bu ilk döneminde iki 
büyük tröst vardı. Biograph ve Vitograph. Bir de yüzler
ce film çekmiş, Amerikan sinemasını doğuşundan Holl- 
ywood’a taşıyan anıtsal isim: David Ward Griffith. Öykü 
anlatmak yolunda, sinema dilini geliştirmeye çalıştığı 
yüzlerce filminde hem deneyler yapıp, yeni teknikler 
kullanıyor, hem de toplumun değerierini, duygulannı 
yansıttığı sinemasından ticari başarı sağlıyordu. 1915 
yılında yönettiği Bir Ulusun Doğuşu filmi ile sinemayı 
sanat diline kavuşturan Griffith, alıcıyı ilk kez olarak 
değişik açılardan ve hareketli olarak kullandı, dramatik 
etki için hızlandınimış kurgu tekniğini geliştirdi. Sine
manın kendine özgü bir sanat olduğunu kanıtlayan BIrth 
of a Nation (Bir Ulus Doğuyor), 100 bin dolariık yatınmla 
20 milyon dolar kâr getirmişti. İşte Hollywood çarkı 
dönmeye t>aşlamıştı: Griffith’in daha sonra yaptığı, 2 
milyon dolara malolan Intolerance (Hoşgörüsüzlük) tica
ri başansızlıkla sonuçlanmıştı. Griffith’in yıldızı da ya
vaş yavaş sönmeye başlar ve yaşamının son yıllannda 
iş bulamaz duruma gelmiştir. Hollywood ilk örnek olarak 
kurucusunu dışlamıştır. Bir Ulus Doğuyor, siyahlann 
öfkeli tepkilerine, filmin New York’ta gösterilmemesine 
yol açan ırkçı ideolojisiyle “ ilericilik dönemi” çevresin
de oluşmuş beyaz, orta sınıf mutal>akatın destansı bir 
ifadesiydi. Başansını belki de destansı olmasına, yaratı
cısının öznelliğinden, gösterdiği hikayenin kurgusuna 
kendi yaptığı katkılardan hiçbir iz taşımıyor, Amerika’
nın tarihini bir kabilenin serüveniymişçesine anlatıyor
du. Burjuvazinin geleneksel ideolojik aygıtiann aksine 
Hollywood ancak anonim bir yaratıcılığın bannabileceği 
bir kurum olacaktı.

Kitlelere ucuz eğlence sunmanın ticari başansı, sine
ma endüstrisinin gelişimini hızlandınyordu. Teknik iler
lemelerin yanında kitleleri sürekli sinemaya çekecek 
konular aranıyordu ve şirketler arası rekabet giderek 
artıyordu. Başanlı şirketlerden biri olan Keystone’nin 
başında Mack Sennett vardı ve Buster Keaton’ı, Harold 
Lloyd’u, Mabel Normand'ı ve en önemlisi Charies Chap- 
lin’i sinemaya kazandırmıştı. Sennet’in kaba güldürü 
anlayışının yerine daha derin ve gözleme dayanan bir 
güldürü anlayışı getirmişti Chaplin. Şario tiplemesi ile 
üretim ilişkilerinde yaşanan yoksullaştırmayı yansıtır. 
Şario iş bulmak için kentten kente dolaşıp, güvencesi 
olmayan geçici ve zor işlerde çalışır. Chaplin göçmen 
kitlesinin trajedisini yansıtmasının yanısıra, filmlerinin 
çoğunda burjuva yaşam biçimini kıyasıya eleştirir. İkinci 
dönemi olarak nitelenen filmlerinin başında gelen Altına 
Hûcum’da, Amerikan rüyasının traji-komiğini unutulmaz 
postal yeme sahnesinde verir. Charies Chaplin’in deha
sının önde gelen göstergelerinden biri öeAsrl Zamanlar 
filmi olmuştur. Endüstrileşme sürecinde yabancılaşma 
olgusunu, o zamanlarda böylesine çarpıcı anlatabilen 
Chaplin, keskin mizah anlayışı ile tüm dünyada tanındı. 
Asri Zamanlar filminde yabancılaşmanın yanısıra çıldı
ran, aç kalan işçiler, grev yapanlar, şiddet kullanan 
Amerikan polisi, öldürülen işçi, yetimhane görüntüleri 
de yeralıyordu.

Amerikan ideolojisine oldukça ters düşen filmlerine

Hollywood’un barındırmadığı 
sanatçılardan biri de Bertolt Brecht’ti. 
Yazgısı birçok bakımdan, 
Holiywood'dan geçen diğer ünlü 
sanatçıiarınkine benziyordu. Başarıyia 
başlayan Hollywood kariyeri, ilk 
başarının hiç düşündürmeyeceği bir 
kesintiye uğradı. Hoilywood'daki ilk 
yılının sonunda İ942’de yazdığı 
Hangmen Also Die senaryosu Fritz 
Lang yönetiminde filme alınmış ve 
mütevazı bir başan kazanmıştı. En 
ünlü oyunlarından Kafkas Tebeşir 
Dairesi’m ABD’de tamamlayan 
Brecht’in oyunian da, Joseph 
Losey’in yönettiği Galileo 
versiyonunda Charles Laughton’un 
başrolü oynamasıyla büyük bir başan 
kazanmıştı. Ancak tam bu noktada 
Brecht Amerika’ya Karşı Çalışmaları 
Araştırma Komitesi tarafından sorguya 
çağrıldı. Kendisinden, Hoilywood’daki 
komünist sempatizanların adını 
vermesi isteniyordu. Son derecede 
beceriksizce yürütülen soruşturmayı 
Brecht ad vermeden savuşturmayı 
başardı. O kadar ki. Komite sonunda 
Brecht'i gösterdiği kolaylıktan ötürü 
kutladı. Buna rağmen sorgulama 
Brecht'e yetmişti. Sorgunun bittiği 
günün ertesinde, Brecht, bir daha 
dönmemek üzere Amerika’yı terketti. 
Yanda Brecht’in Üç Kuruşluk 
Opera’sından bir görüntü.

karşın, Chaplin kendine özgü yöntemlerle yapımcıian 
uzun süre ikna etmeyi başarabilen nadir Hollywoodlu- 
lardandı. Derin bir sezgisi olan Chaplin, Almanya’da 
faşizmin tırmandığı yıllarda diğer bir başyapıtını hazıriı- 
yordu: Büyük Diktatör. Hltler’I ve faşizmi hicvettiği bu 
filmin çekimi sürecinde, Amerika’ya Karşı Çalışmaları 
Araştırma Komitesi ve Naziler'in Amerikan hükümeti 
kanalıyla projeden vazgeçmesi konusunda yoğun baskı
lan sürüyordu. Chaplin bunlara karşın filmi bitirdi ve 
gösterime koydu.

Şehir Işıklan filmini henüz bitirdiğinde McCarthycHer, 
Chaplin'i sorguya çekmek istiyoriardı. O ise “ ben bir 
banş tahrikçisiyim” diyerek, telgraf çekiyor ve Avrupa'
nın yolunu tutuyordu. 1952’de terkettiği Amerika’ya 
1972’de onursal ödülünü almak için bir kez gider ve 
1977’de ölümüne dek İsviçre’de yaşar.

Chaplin, Hollywood sistemine en uzun süre ve ödün
süz karşı koymuş sinemacı olarak da anılmaiı. Belki 
bu nedenle daha açıkça meydan okuyor Hollywooâ’a: 
“ Hollywood'a ve Hollywoodlular’a karşı savaş ilanına 
karar verdim, kesin olarak. Homurdanan insanlardan 
hoşlanmam, bu tür insanları boş ve gereksiz bir övünç 
İçinde sayanm. Ama genellikle Hollywood’a, özellikle 
Amerikan sinemasına karşı tüm güvenimi yitirdiğime 
göre, bunu açıklamaya karariiyım. Son filmimin, M. Ve- 
doux’nun bazı Amerikan sinemalarında ve özellikle New 
York’ta nasıl karşılandığını biliyorsunuz. Bazı çatlak ses
lerin beni “ komünist” ve “Amerikan aleyhtan” olarak 
nitelediğini biliyorsunuz.

“ Bütün bunlar, sadece herkes gibi düşünmek isteme
diğim için. Hollywood’un güçlü efendileri her hoşlanma
dıktan kimseyi safdışı edebileceklerine inandıkian için. 
Ama pek yakında bu hayallerini yitirecekler ve bazı ger



Hareketi

çeklerin bilincine varacaklardır. İşte açıkça söylüyorum. 
Ben, Charles Chaplin, Hollywood’un can çekiştiğini ileri 
sürüyorum. Hollywood’un bir sanat olarak kabul edilen 
sinema alanında yapabileceği birşey yoldur. Hollywo
od’un işi kilometrelerce boş film harcamaktan başka 
biışey değildir.

“Şunu da ekleyebilirim, bu kentte, tutumunu bütün 
ötekilere uydurmayı kabul etmeyen birinin film sanayii
nin büyük işadamlarınca düzenlenen kurallara karşı çık
ma yürekliliğini gösterecek bir öncü niteliğinde bile ol
sa, başan kazanma olanağı yoktur.

“Kendi sorunumu savunmak istediğimi sanmayınız. 
Örneğin, Orson Welles'in durumunu alalım. Kuşkusuz, 
onun sinema anlayışının her noktası üzerinde birlik de
ğilim. Ama Welles büyük işadamlarına “hayır” demeye 
cüret etmiştir. Ve şimdi Hollywood’da işi bitmiştir.

“Özellikle Bostonlu bir gazetecinin yazdığı gibi, be
nim bir ihtilalci, kundakçı bir olduğumu imgelemeye 
kalkmayın. Ama görülüyor ki bir şuç işlemişim. Birçok 
kez açıkladım ki, benim görüş açıma göre yurtseveriik 
sınır tanımaz. Bu görüş sinema için olduğu kadar politi
ka için de doğrudur.”

Evet, Hollywood çarkının hazmedemediği diğer bir 
dahi Orson Welles’di. H.G. Weiles’in Dünyalar Savaşı 
oyununun radyo uyariaması ile binlerce Amerikalı soka
ğa dökülmüştü. Herkes Mars’taki yaratıkların dünyaya 
geldiğine inanmıştı. Toplumsal paranoyayı harekete ge
çiren bu genç hemen Hollywood’a çağrıldı. Kimseye 
verilmeyen geniş olanaklar sunuldu. Ve Orson Welles
25 yaşında yine Amerikan kamuoyunun aylarca tartış
masına yolaçan, sinema tarihinin en önemli filmlerinden 
birini gerçekleştirdi: Yurttaş Kane. Film, ünlü basın kra

lı, gizemli ve milyarder William Randolph Hearst’ün ya
şam öyküsünden esinlenmişti. Gerçekleşmiş bir “Ame
rikan rüyası”nı anlatan film Amerikan ideolojisinin kirli 
işlerinin eleştirisini de getiriyordu. Filmin içerdiği sine
matografik zenginlik Hollywood’u bu aşamada ilgilen
dirmiyordu ve Welles’In işi artık zordu. Bu zoriuğa kar
şın uzun süre, müthiş eılerjisi ile çalışan Welles, Kafka 
uyariaması (Dava) gibi başanlı çalışmalar yaptı ancak 
bunlar Hollywood’un gangster, müzikal, komedi türleri
nin arasında hazmedebileceği türden filmler değildi.

Welles’i de dışlayan Hollywood’da star sistemine da
yalı “ sex-appeal”e başvurulan filmler, sinema tröstleri
nin pazariarını sürdürmelerini sağlıyordu. Sağlamadığı 
anda, yine her an harcanabilecek, öğütülecek yeni yete
nekler çağnlabilirdi. Çünkü çok kişi, bu “ rüya fabrikası”- 
nı merak ediyordu.

1930’lann sesli sinema döneminde Amerikan sinema
sı Morgan ve Rockefeller finans topluluklannın eline 
geçmişti. Bu iki tröste bağlı Paramount, Uetro Goldwyn- 
Uayer, 20th Century Fox, Warner Bros ve R.K.O adlı 
beş büyük şirket yapım, dağıtım ve oynatımı elleri altın
da tutuyoriardı. Bu tröstlerin püriten ideolojileri denetle
me kurumuna yolaçmıştı. “Sex-appeal” kullanılmasının 
yanısıra, sevişme sahnelerinde kısıtlılık, bazı sözcükle
rin yasaklanması, konulann “Amerikan yaşama tarzı” - 
na uygun olması ve “ mutlu son”la bitmesi gerekliliği 
sıkı biçimde denetleniyordu. Bu oto-sansür tabii ki Holly
wood’un sık sık bunalıma düşmesine yol açıyordu. An
cak Hollywood her başı sıkıştığında Avrupa’ya bakıyor 
ve kendine taze kan getirecek yetenekli oyuncu ve yö
netmenlere yaldızlı davetiyeler gönderiyordu.

1929’da Avrupa yoteuluğu sonrası Ayzenstayn da “rü- 
>a fabrikası” na uğramadan edemeyecektir. Paramount 
şirketi ile ön anlaşma yapan ünlü yönetmen senaryo 
önerileri götürür. Blaise Cendrars’ın Altın’ım uyariamak 
isterier ancak senaryo kabul edilmez. Bunun üzerine 
Dreiser’in Bir Amerikan Trajedisini çalışmaya başlar. 
Ayzenstayn şöyle anlatıyor çalışma sürecini: “Senaryo
su yazdınimak istenen esere saygı duyuyorduk. Ne var 
ki eser, işverenle bizim aramızda daha başlangıçta mü
nakaşa konusu oldu.

“ — Clyde Griffith sizce suçlu mu, yoksa masum mu? 
diye soruverdi. Paramount stüdyolannın büyük patronu.

“— Masum diye cevap verdik.

O zaman adam:

Öyleyse sizin senaryonuz. Amerikan toplumu için 
zarariidır, demez mi!”

Ayzenstayn filmi çekmedi ve sonra aynı eser, çarpıtı
larak Von Strenberg tarafından çekildi. Paramount pat- 
ronlan memnundu ancak eserin sahibi Dreiser, Paramo- 
unf’u mahkemeye vermişti.

Daha sonra, yazar Upton sînclair ile çalışmaya karar 
veren Ayzenstayn, Meksika Devrimi üzerine bir film yap
mak için kontrat imzaladı. Ekibi ile aylarca süren çalış
malar sonunda binlerce metre film çekmişti. Beş bölüm
den oluşacağını düşündüğü uzun bir film olacaktı ancak 
görsel malzemenin çeşi '̂Miği, filmin sonuçlanmasını ge
ciktiriyordu. Sinclair de iyi niyetli bir tüccar gibi davranı
yor, bir yandan da' para hesabı yapıyordu. Film daha 
da uzayınca Sinclair ekibi geri çağırdı ve filmlere el 
koydu. Böylece Yaşasm Meksika filminin kurgusunu 
bile yapamadan ülkesine dönen Ayzenstayn, Hollywood 
sisteminin sonuçlannın en acıklı örneklerinden birini 
yaşadı.

1939’da ülkesinden, Hollywood’un Avrupa’nın yarat
mış olduğu sanatçı türüne zaman zaman ve geçici ola
rak ihtiyaç duysa da, hayat hakkı tanımadığını kendisin
den önce yaşayarak kavramış Charles Chaplin’e şöyle

yazacaktır: “O sonbahar -sanınm 1930’du- Sa/ıne Işıkla
rım çeviriyordunuz. O günlerde sizin için dünya iyiler 
ve kötülerden kuruluydu ve tesadüfen hep iyiler bir 
yanda, kötülerse öbür yandaydı. Dünyanın ilk sosyalist 
ülkesi sanınm düşüncelerinizi biraz değiştirdi. İyi ve 
kötüler belli smıflann insanlan olarak yer almaya başla
dı. Asri Zamanlarda bu görüşe biraz olsun yer verdiniz.

“Sizin gibi hümanist bir sanatçının tüm gücüyle faşiz
min ileriemesine karşı koyacağından kuşkum yok. Bu 
savaşa herkes kendine has silahlaria katılacaktır. Sizin 
silahınız, ta başından bu yana tüm dünyanın sevgisini 
kazanan fiimlerinizdir. Bu uğurda tüm gücünüzle sava
şacağınız için, müsaade edin biz de parktaki çocuklar 
gibi elimizi omuzunuza koyup size tüm içtenliğimizle 
seslenelim: “ Merhaba, Chariiel...”

“ İnsanlık uğruna daha uzun yıllar el ele yürüyelim! 
Bu özlemimiz bizi birbirimizden ayıran okyanuslan ve 
faşizmin kararttığı ülkeleri aşarak size kadar ulaşsın.

“ Ülkemizde gerçekleşen ilerii düşünceler için, bizim
le blriikte, ileril”

Hollywood'un yaratıcılan dışlama, filmlerine el koyma 
gibi günahlar düzeyindeki eylemlerinin sayısı hiç 
de az değil.

Avusturya’n Erich Von Stroheim genç yaşında geldiği 
Hollywood’da Griffith'in asistanı oldu. Birçok filmde 
oyunculuk yaptı. 1923’te 9 ay geceli, gündüzlü çalışarak 
Greed (Açgözlülük) filmini çekti. Dörtbuçuk saatlik bu 
baş yapıt, yapımcı Thalberg tarafından başka bir yönet
mene verilip kısaltılmak istendi. Stroheim da katıldı 
çalışmaya ve yapıtını tamamen yokolmaktan son anda 
kurtardı. Ancak bundan sonrası Stroheim için çöküş 
dönemi oldu ve oyunculuktan başka iş bulamadı.

Ya Hollywood’un gizli çekiciliği ya da ülkelerindeki 
baskı politikalan nedenleri ile çok sayıda oyuncu ve 
yönetmen geçti Amerika’dan. FriU Lang’den Billy WII- 
der'a, Preminger’den Renoir’e, Dietrich’ten Magnani’- 
ye, Cardinale’den Deneuve’ye dünya sinema tarihinin 
önde gelen isimleri Hollywood’un katı kurallanyia yüz
leştiler.

Hollywood ideolojisinden hiç ödün vennedi, yaratıcı- 
lan dışlamak pahasına olsa bile. Aksine değişik yöntem
ler, taktikler geliştirdiler. 1938’de Amerika'ya Karşı Ça
lışmaları Araştırma Komitesi kuruldu. Komite yalnızca 
komünizm tehlikesini (!) araştıracaktı. 1929-1931 arasın
daki ekonomik kriz döneminde de paniğe kapılanlar “Ha
yat, Sovyet Rusya’yla bir savaştır” türü sloganlar yarat
mışlardı. Buna benzer bir toplumsal paranoya savaş 
sonrası dönemde yeniden hortladı ve Araştırma Komite
si sendika, üniversite ve sinema endüstrisindeki komü
nistleri ortaya çıkarmak için özellikle senatör McCarthy 
ile biriikte sıkı bir çalışmaya girdi. Birçok bilim adamı, 
sanatçı mahkeme önüne çıkanldı ve hapse atıldı.

’’Hollywood 10’lan” olarak tarihe geçen, 10 sinema 
sanatçısı Komiteyi küçük gördükleri, tutumiannı tehkir 
ettikleri için hapis cezasına çarptınidıiar. Yapımcılar Bir
liği, karardan sonra yayımladıklan bildiride “ Bu kişilerin 
işverenlerine karşı görevlerini yerine getirmediklerini 
ve endüstrinin düzenini bozduktan” ileri sürülüyordu. 
Ayrıca “ Komiteyi tahkir edici sözlerini geri almadan 
ve Komünist Parti ile ilgileri bulunmadığını kanun önün
de itiraf etmeden önce işe alınmayacaklan” da eklen
mişti. Böylece, baskılar sonucu oluşan “ Kara Liste” 
sistemi başladı Hottywood’da. Bu sistem giderek yay
gınlaşacak ve 1951 ’de ikiyüz kişilik bir grubun Hollywo
od’da çalışması yasaklanacaktı.

Hollywood gittikçe gözden uzaklaşıyordu.

HAŞAN AYDIN—İSKENDER SAVAŞIR



Depresyon'un etkisi, sadece endüstri bölgelerinde, 
işsizlik ve sefaletin artmasıyla görülmedi: batıdaki 
tarım alanlarında da durum daha az ciddi değildi. 
Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico ve 
Colorado'daki çiftçiler, depresyonun yarattığı yıkımın 
yanısıra, büyük toprak kaymaları, kuraklık ve kum 
fırtınalarıyla karşı karşıya kaldılar. 1933 başındaki, 
kumların tarlaların üzerine savrulması ve toprağın 
üstünü kaplamasına yol açan fırtına ve yine aynı yıl 
bir borayla toprağın üzerindeki humus tabakasının 
havaya savrulması, Orta Batı'nin güney tjölgelerini 
etkiledi. Bölge artık Dust Bowl (Toz Çanağı) diye 
adlandırılmaya başladı. Şiddetli fırtınalar ve-kuraklık 
1934 ve 1935'te de devam etti, artık tüm bölge, kum 
ve toz altında kalmış evleri ve tarım aletleriyle bir 
çöle dönüşmüştü. Doğal koşulların elverişsizliğinin 
yanısıra, çiftçilerin Orta Batı’da, doğunun nemli 
topraklarına uygun yöntemlerle tanm yaparak toprağa 
aşırı yüklenmeleri de, felaketin bu kadar büyük 
boyutlara ulaşmasına yol açmıştı. Birçok çiftçi, son 
derece kötü koşullara rağmen ayakta kalmaya çalıştı 
ama artık borç alamaz duruma geldiklerinde ve 
toprakların sahibi büyük şirketlerin buldozerleri evlerini 
yıkmaya başladığında artık yapacak birşeyleri 
kalmamıştı. Orta Batı'da yaşama ve çalışma şansı 
kalmayan binlerce çiftçi evlerini terkederek, daha iyi 
koşullar bulmayı umduklan "Altın Batı"ya, 
Kaliforniya'ya göç etmeye başladılar. Ama 
Kaliforniya'da da onlan karşılayan yine açlık ve 
sefalet oldu. Resimde görülen kadın ve çocuktan gibi, 
yeni bir hayat, yeni bir başlangıç arayan 300 bin 
göçmen, ya polis takibi ve tutuklamalarla karşı 
karşıya kaldı ya da toprak sahipleri tarafından 
alabildiğine sömürüldüler.

kurumsal güç çok sınırlı kaldı. 1880’lere vanidığında ILU çözülmüştü.

Başlangıçtan beri yerel koşullara uyum gösterme yeteneği daha yüksek olan Şikago grubu ise 
varlıklannı sürdürme konusunda daha başanlı oldu, Marx’in bir zamanlar “proletaryanın 
filozofu diye kutlamış olduğu terzi Josef Dietzgen’in de kadrosuna katılmış olduğu Vorbote, 
yayınını 1880’lerin ikinci yansında sürdürüyordu. Gerçi Şikago’daki hareket giderek, yerli 
Amerikalılann kendi geçmişlerinden devraldıklan cumhuriyetçi ve eşitlikçi değer ve stratejilerle 
daha kolay adapte edilebilen anarşizan bir çizgiye doğru evriliyordu ama I,
Enternasyonaldeki bölünmelere yol açan tamşmalann ancak çok sönük bir biçimde yansırrdş 
olduğu Şikago’da bu, geçmişte benimsenmiş olan Marksist çizgiden kesin bir kopuş olarak 
algılanmıyordu, Dietzgen “Biz anarşistler sosyalist olmaya devam ediyoruz” diyordu. Şikago’da 
olduğu gibi diğer şehirlerde ve New York’ta SLP üyeleri 1880’ler boyunca hem popülistlerle 
ama özellikle de Emek Şövalyeleri ile sayısız konuda eylem birlikleri yapular. Ama bütün 
bunlara rağmen 1890’lann başına vanidığında SLP’nin üye sayısı birkaç bine inmişti. Ûstehk 
sözkonusu üyeler, geniş Amerikan kamuoyu karşısında, yalnızca siyasal açıdan değil toplumsal 
alışkanlıklar açısından da marjinal bir konumda olmaya devam ediyorlardı. O kadar ki, kimi 
zaman Ulusal Merkez Komite'ye gönderilen İngilizce mektuplann, üyelerin anlayabilmesi için 
Almanca’ya çevrilmesi gerekebiliyordu.

Bu noktada, giderek hem sayılan ve militanhklan artmakta olan Yahudi göçmenlerin, hem de 
1890’da partiye girdikten kısa bir süre sonra başkanlığa yükselen Daniel DeLeon’un entelektüel 
ve pratik enerjisinin katkılanyla SLP, özellikle teorik düzeyde yeni bir canlanma yaşadı.
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Tarihi boyunca, bağımsız kendi kendine yeterli çiftçilik 
yapabilmek, göçmenleri Amerika’ya çeken başlıca 

nedenlerden biri olduğu kadar, yerli Amerikalıların da 
hayatlarına anlam veren en önemli nedenlerden 

biriydi. 19. yüzyılın en ünlü Amerikan ressamı olan 
Winslow Homer'in, The Farmer and His Wife (Çiftçi 

ve Karısı) adh resmi (üstte), bu ideali gerçekleştirmiş 
insanların vekannı resmettiğinden, o zamandan bu 

güne kalan en popüler Amerikan resmi olagelmiştir. 
1880 ve 90'ların popülistleri, böylesi bir vekarın 

mümkün olduğu zamanlan hatıriayan ve giderek 
ortakçılığa zorlanan küçük toprak sahipleriydi. 20. 

yüzyılın ilk yıllan, çiftçiler için nisbeten iyi yıllar oldu; 
tarım ürünlerinin fiyatı arttı. Ancak Büyük Buhran'la 

birlikte, ortakçılık sistemi de, büyük ölçüde tarihe 
karıştı. Buhran sırasında, çiftçilerin ortakçı ya da 

kiracı olarak çalıştıklan topraklardan atılmalarına karşı 
örgütledikleri son direniş, Southern Tenant Farmers’ 

Union (Güneyli Kiracı Çiftçiler Birliği- STFU) artık 
popülist değil, açıkça sendikal bir nitelik taşıyordu; 

geçici bir süre için STFU ClO’ya bile katıldı. 
Savaştan sonra toprağın daha da. büyük çiftlikler 

halinde birleştirilmesi ve tarımın büyük ölçüde 
makineleşmesi, tarımla sanayi arasındaki farkın 

neredeyse ortadan kalkmasına yol açtı. STFU'nun son 
başarılı eyleminin, topraklarını terketmiş 10 bin çiftçiye 
Kuzey'de ve Batı kıyısındaki konserve fabrikalarında iş 
bulmak olması, dönemin genel eğilimini temsil etmesi 
bakımından sembolikti. Ortakçı çiftçiler yerlerini, siyah 

ya da Meksika'dan gelen geçici ya da kalıcı tanm 
işçilerine bıraktı. Bu işçilerin ücret köleliği koşullannda 
sürdürdükleri tarımsal faaliyetin, Homer'in resimlerinde 

idealize edilen kır hayatından farkı, Robert 
Gwathmey'in 1947 yılında yaptığı Sower (Tohum 

Eken) adlı resmin yalnızca konusuna değil teknik ve 
üslubuna da yansımış.

Engels gibi antropolog Lewis Henry Morgan’dan etkilenmij olan DeLeon, Amerikan kamuoyuna 
egemen olan Sosyal Darwinizm’e karşı, evrim kuramını ilerici bir doğrultuda yeniden 
yorumlamaya çalışıyordu. DeLeon döneminde sosyalistler, Marksist teorinin, 1890’ların dinamik 
koşullannda zaten politikleşmiş kitleler arasında yaygınlaşmasına büyük bir katkıda bulundular. 
DeLeon’un pratik siyaset alanında ise, SLP’nin o güne kadar işçilerin sendikal örgüdenmesini 
en önemli hedef saymalarını eleştiriyor, bu tür örgüdenmelerin bir toplumsal devrim 
perspektifine tâbî kılınmaları gerektiğini hatırlatıyordu. Bu amaçla zaten harekete geçmiş olan 
çeşitli muhalif ve radikal eğilimlerin tek bir devrimci teori ve parti çevresinde birleştirilmesini 
öneriyordu. Henüz hâlâ radikal olan AFL tabanının sendika bürokrasisinden giderek daha 
şikayetçi olmaya başladığı, güçsüzleşmiş Emek Şövalyeleri'nin yine de hatırı sayılır bir 
potansiyeli temsil ettiği 1890 ortalannda, DeLeon’un tasarısı gerçekleştirilebilir gibi göründü. 
Ancak DeLeon, geçmişteki tâbî sınıfların aksine proletaryanın kendi toplumsal düzeninin 
altyapısını inşa edecek maddi güçten yoksun olduğuna, dolayısıyla devrimin ancak bilimsel bir 
teorinin yönlendirmesiyle gerçekleştirilebileceğine inanıyordu. Dolayısıyla kendisinden bir 
devrim umduğu heterojen kitlenin talepleri ile evrim teorisi benzeri bilimsel bir teori olarak 
yorumladığı Marksizmin ilkeleri arasında en ufak bir çelişki doğduğunda, ilkelerin saflığının 
korunması gerektiğini savunuyordu. 1899’da kendi politikalanna muhalefet eden bütün 
platformların, “serbest seksi savunanların ve benzeri güruhların” partiden ihraç edilmesini 
sağladı.

Sosyalist Parti

20. yüzyılın başında, 1877’nin büyük grevlerinde, Emek Şövalyeleri gibi örgütlerde ifadesini 
bulmuş olan yerel Amerikan radikalizmi de, göçmen işçilerin kendi tarihsel miraslannın bir 
parçası olarak taşıdıklan Marksizm de, toplumsal etkililiklerini tamamen yitirmiş, bireysel 
jestlere dönüşmüş gibi görünüyordu. Ancak bu iki gelenek, beklenmedik bir şekilde, Pullman 
grevi sırasında hapsedilmiş olan Amerikan Demiryolu Sendikası'nın başkam Eugene Debs’in 
kimliğinde ifadesini bulacak şekilde kesişti ve bu kesişmeden Amerikan tarihinin en güçlü 
sosyalist hareketi doğdu. Debs 1877’deki büyük demiryolu grevi sırasında emekle 'sermaye 
arasında kaçınılmaz bir çelişki olmadığını ifade ederek sosyalist fikirlere karşı çıkmıştı. Ancak 
hapiste kaldığı süre içinde okuduğu Marx onu derinden etkiledi; iki yıl sonra “Sorun 
kapitalizme karşı sosyalizmdir” diye yazıyordu. 1898’de Socialist Party o f America'nın (Amerika 
Sosyalist Partisi- SPA) kuruluş kongresine başkanlık ediyordu. 1900’de bu partinin başkan 
adayı olarak katıldığı seçimlerde Eugene Debs 96 bin oy aldı. Bu seçimleri izleyen yıllarda



I. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, ABD bir yandan savaşın gerçek galibi olarak yeni, dünya çapında güç olma 
rolünü benimserken, diğer yandan Avrupa’dan sıçrayacak bir devrimin korkusu, kendini grevlere ve İşçi 
toplantılarına karşı polis güçlerini sürme, ateş açma, tutuklamalar şeklinde gösteriyordu. Amerika, Avrupa’dan 
gelebilecek her türlü "zararlı akıma karşı korunmalı, saf ve temiz”  kalmalıydı. Bu ortamda, tarihin en garip 
kararlarından biri alındı ve tüm Amerika’da alkollü içkilerin üretilmesi, satılması ve tüketilmesi yasaklandı. ' ‘Saf”  
yeni, "alkolsüz" bir Amerika için mücadele eden tutucu kadın dernekleri ve kiliseler, döneme hakim olan 
ruhu iyi yakaladılar ve içki yasağı bir değişiklikle (18. Amendment) anayasaya girdi. Yasak, kaldırıldığı 1936 
yılına kadar kağıt üzerinde kaldı, içki tüketimi arttı, içki kaçakçılığıyla vurgunlar vuran gangster çeteleri altın 
dönemlerini yaşadılar. Efsaneleşen Al Capone, içki kaçakçılığıyla hayatının kariyerini yaptı. Resimde, içki 
yasağının kaldırılmasını kutlayan bir grup görülüyor.

SPA’nın Amerikan siyasal hayatındaki etkisi hızla yayıldı. 1904’te Debs’in aldığı oy sayısı 400 
bine çıkmıştı.

“Bu muhteşem kural tanımazlık”

Ancak SPA’nın Amerikan toplumsal hayatındaki etkisi, reform yasalarıyla kayıtlı seçmen 
sayısının sınırlandırıldığı bir sistemde verilmiş oylann düşündüreceğinden de daha fazlaydı.
SPA, bir anlamda, tıpkı Debs’in daha önce kurulmasına öncülük etmiş olduğu Amerikan 
Demiryolu Sendikası gibi. Emek Şövalyeleri’nin geleneklerine sahip çıkmıştı. Örneğin, yalnızca 
işçiler değil, kökü 1860’lara uzanan süfrajet hareketin emektar kadrolannın çoğu kısa süre 
içinde SPA’ya üye olmuşlardı. Gerçi kadınlann SPA’ya katılma süreci nisbeten uzun sürmüştü; 
1904’te henüz üylerin yalnızca yüzde 3’ü kadındı ama ülke çapında dağıtılan Sokialist Woman 
(Sosyahst Kadın) dergisinin yayınlanması, kadınlara SPA içinde bağımsız örgütlenme hakkının 
tanınması gibi önlemler sonucunda, 1913’te kadın üyelerin oranı yüzde 15’e çıkmıştı. (Ancak 
diğer yandan, alkollü içkilerin yasaklanmasını savunan Women's Christian Temperance Union - 
WCTU, İçkiye Karşı Hıristiyan Kadınlar Birliği, dünyanın en büyük kadın örgütü olmaya 
devam ediyordu.)

Ancak 19. yüzyıldaki işçi örgütlerine kıyasla SPA bu geleneksel birikimden son derecede 
modem biçimlerde yararlanıyor, kapitalist toplumu aşmaya çalışırken onun yarattığı imkân ve 
değerlerle sahip çıkıyordu. Örneğin, partinin yayın organı olan Appeal to Reason’m  (Akla 
Çağn), partinin popülerliğinin domğuna ulaştığı 1910’larda, abone sayısı 750 bindi. SPA’nın 
belki de en büyük başansı, işçi sınıfı içinden doğan hatın sayılır bir organik aydınlar 
kuşağının entelektüel üretimine verdiği destekti. Jack London, Upton Sinclair gibi, işçilerin 
içinde yaşamakta olduğu sefalet koşullannm geniş bir kamuoyu tarafından farkedilmesine aracı 
olan yazarlann yanısıra, SPA çevresinde çeşitli göçmen gmplara mensup, çoğu zaman kendileri 
de işçi olarak çalışan yazarlann çıkardığı dergiler, sosyalist hareketin, absürde tiyatro. Dada 
gibi öncü sanat akımlan ile buluşmasını sağladıla(r. Geçmişte siyasal açıdan radikal olan 
harekeder kültürel değerleri açısından oldukça tutucu olmuştu; oysa sonra Rus Devrimi’ni 
anlattığı Ten Days That Shook the World’le (Dünyayı Sarsan On Gün) ünlenecek olan John 
Reed, dönemin en ünlü kültür dergisi Masses’de (Kitleler) New York’ta bir Broadway gecesini 
anlatırken “Bu şehri bu muhteşem kural tanımazlığından, çılgın amaçsızlığından ötürü 
seviyomm” diyordu. SPA, teşvik ettiği bu yaratıcılıkla olduğu kadar, tabanının karmaşıklığı ve

" B e n i İİ€İ K ere  Assanız 
d a  Bu B ö y le "

Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti, biri cinayetie 
sonuçianan iici soyguna icarışmaicia suçianaralc 14 Tem
muz 1921’de öiüme maiılcum edildiier ve 23 Ağustos 
1927'de eiei(trll(ii sandalyede öidürüldüter. ikisi de suç
suzdu. Bu oiayiaria yakından uzaktan bir liişkiieri oldu
ğunu kanıtlayacak hiç bir delil yoktu ortada. Buna rağ
men sonlan daha tutuklandıkları anda belli olmuştu. 
Ünlü Amerikan “ adaleti” tarafından kurban seçilmişler
di. Sacco ve Vanzetti'nin birlikte tutuklanıp öldürülme
lerinin dışında üç ortak özellikleri daha vardı, ikisi de 
İtalyan'dı ve tutuklanmalarından 12 yıl önce Amerika’ya 
göçmen olarak gelmişlerdi, ikisi de işçiydi ve bir anar
şist örgütün üyesiydiier. Bu özellikleri 1920'ierin Ameri
ka’sında onları ölüme götürmeye yetti. Vanzetti ölüme 
giderken şunları söylüyordu: “ Bir radikal olduğum için 
acı çekmek zorundayım, gerçekten de bir radikalim ben; 
İtalyan olduğum İçin acı çekmek zorundayım ve ben 
bir İtalyanım; ama ben haklı olduğuma eminim, beni 
iki kere de assanız bu böyle...” Sacco ve Vanzetti’nin 
dava boyunca suçsuzluklarını ispatlayabilmek için hiç 
bir şansları olmadı. Zaten tutuklanmaları için de hiç 
bir neden yoktu. Bridgewater ve South Braintree’de 
yapılmış ve biri ölümle sonuçlanan iki silahlı soygun 
olayının soruşturması sırasında muhbir çevrelerinden 
gelen ve suçluların İtalyan anarşistleri arasında aranma
sı gerektiği şeklindeki bir ifadeye dayanıyordu herşey. 
Şüpheler yine bir İtalyan ve anarşist olan Coacci üzerin
de yoğunlaştı, onun arkadaşları ve aynı örgütün üyesi 
olan Sacco ve Vanzetti de ortada olayla herhangi bir 
ilişkileri olduğunu gösteren hiç bir neden yokken onun
la birlikte tutuklandılar. Ardından alışılageldiği üzere 
suçlulukları için uygun kanıtlar aranmaya başlandı. Açı
lan dava altı hafta sürdü ve o günlerde pek fazla dikkat 
çekmedi. Davadan altı yıl sonra, savunmanın davanın 
yeniden ele alınması yönünde başarısızlıkla sonuçlanan 
8 başvurusundan sonra kesinleşen kararın uygulanması 
aşamasında tüm dünyada Sacco ve Vanzetti’nin adları 
duyuldu.

Adalet Bakanlığı’nm o günkü memurlarından biri olan 
Lawrence Letherman daha sonra mahkeme önünde ver
diği yeminli İfadesinde “Sacco-Vanzetti konusu ile ilgi
lenen memurların genel kanaatleri, Sacco ve Vanzetti’
nin anarşist ve ajitatör olduklan, ancak sokak haydutu 
olmadıkları ve South Braintree soygunu ile hiç bir İlgileri 
olmadığı yönünde idi...” diyordu. Mahkeme koşullannı 
en iyi yansıtan görüşlerden birini bağımsız ve tarafsız 
olması gereken Jüri başkanı Walter H. Ripley dile getiri
yordu: “Allah kahretsin, bunlan her halükarda asmak 
gerekiyorl” Jüri başkanınm sarfettiği bu sözler davanın 
atmosferini de yansıtıyordu. Çarpıtılmış düzmece kanıt
lar, yanlış tanıklığa zorlanan insanlar, hakimin ve Jüri 
üyelerinin önceden belirlenmiş olan tutumlan, savcının 
tehditkar çapraz sorgulaması sadece bazı örnekleri oluş
turuyordu.

Sacco Nisan, Vanzetti ise Temmuz 1908'de New York’a 
gelmiş ve birbirlerini ilk olarak 1917’de tanımışlardı. 
1888’de Kuzey İtalya’nın Viliafalletto kasabasında do
ğan Vanzetti, New York’da bulaşıkçılık. New England’ds 
fabrika işçiliği ve taş kinciliği ve Plymouth’da balık satı
cılığı yaptı. 1891’de Güney İtalya'nın Torremaggiore ka
sabasında doğan Sacco ise önceleri bir inşaat firması
nın su ihtiyacını sağladı, daha sonra çeşitli dökümhane 
ierde işçilik yaptı. 1910'da ise Milford’daki bir ayakkab 
firmasında iş buldu.

Sacco ile Vanzetti’nin yaşadıkları bir yanda esas ola 
rak Amerika'ya göçmüş olanlann tümünün karşı karşıyı 
bulundukla» koşullan yansıtıyordu. Muhtemelen baba 
lan veya büyükbabalan da göçmen olan, ancak uzur



Hareketi

“ W K 'i .  3 . .

Ölümünden kısa bir süre önce oğlu Dante’ye yazdığı 
mektupta Sacca, "Evet Dante, bugün yaptıkları gibi 
bizim canımızı alabilirler, ama düşüncelerimizi yok 
edemezler. Şu düşünceler gelecekteki genç kuşaklara 
miras kalacaktır." diyor.

yıllardır yaşadıklarından ötürü kendilerini yeril olarak 
hissedenler yeni göçmen olarak değerlendirdikleri bu 
insanlan reddediyorlardı. İtalyan göçmenler aşağılayıcı 
ve ırkçı Dago kavramı ile anılıyorlardı. Göçmen işçiler 
genel olarak azınlıklara ve siyasal olarak farklı düşünen
lere karşı varoian tüm önyargılarla karşı karşıya kalıyor
lardı. Gündelik yaşamda karşılaşılan bu ırkçı ve baskıcı 
yaklaşımlar sonuç olarak günün iter saatinde hissedilen 
bir toplumsal baskıyı doğuruyordu. Öte yandan, Ameri
kan Devleti’nin göçmen işçilere ve kızıllara karşı aldığı 
önlemler de bu toplumsal baskının yasal dayanaklannı 
oluşturuyordu. Ömeğin 1917 başında çıkanlan Göçmen
lik Yasası resmi makamlara geniş bir öznel hareket alanı 
sağlıyordu. “ İstenmeyen kişiler” tahdidi bir yanda, eği
tim sınavı diğer y^nda göçmen İşçilerin Amerika’ya gi
rişlerini engelleme ve daha seçici olma olanağını sağlı
yordu. Keza 1918 başında çıkan Sınırdışı Etme Yasası, 
zaten süre olarak kısıtlı olan oturma hakkının gerektiğin
de daha da kısıtlanmasının veya ortadan kaldınimasının

yasal dayanağını oluşturuyordu. Haziran 1917’de çıkarı
lan Casuslara Karşı Yasa ve Mayıs 1918’de karara bağla
nan Ayaklanmaya Karşı Yasa ise I. Savaş’ın ertesinde 
yaşanmakta olanlara bir müdahale anlamına geliyordu. 
Bu yasaların ikisi de sonuç olarak sol azınlıklara karşı 
yönelmişlerdi. Bu süreçte çeşitli alanlarda yaşanan san
sür ve baskı uygulamaları aynı zamanda Sacco ve Van- 
zetti’nln de karşı karşıya bulunduklan ideolojik saldırı
nın yoğunluğunu yansıtıyordu.

Son derece güç koşullarda ucuz işgücü olarak kullanı
lan yeni göçmen İşçiler emek sürecinde kısa zamanda 
radikalleşiyorlar ve çeşitli siyasal akımlara dahil oluyor
lardı. Bunlardan birini de Sacco ve Vanzetti’nin dahil 
olduklan, daha iyi ücret ve çalışma koşullan için müca
dele eden ve fabrika İşçilerini gerek mali gerekse siya
sal açıdan destekleyen bir anarşist grup oluşturuyordu.

1920’de davanın sonuçlanmasından önce kurulan 
Sacco-Vanzetti’yi Koruma Komitesi, mahkemedeki in
sanlık düşmanı uygulamalan teker teker ortaya çıkarma
ya başladı. Bu komitenin faaliyeti sayesinde olan biten
den haberdar olmayan kamuoyu bilgilenmeye başladı. 
Komite Sacco ve Vanzetti’nin avukat giderlerini ödeye
bilmek İçin kampanya sürdürmenin yanısıra, mahkeme 
üzerinde toplumsal bir baskı uygulayabilmenin koşulla- 
nnı da yaratma çabası İçinde oldu. Ancak Sacco ve 
Vanzettl’yl yıllar boyunca destekleyenler esas olarak 
anarşistler, İtalyanlar, sendikacılar, tek tek İşçiler ve 
küçük işçi gruplan oldu. Örneğin kültürel ve yazınsal 
alandan pek kimsenin bu kampanyalara katıldıklan göz

lenmedi. Aksine bu komitenin çalışmalan ve faaliyetleri 
basında haince planlar başlığı altında ihbarla karşı karşı
ya kaldı. İlk yıllardaki bu umursamazlık ve hatta düş
manlık havası davada dönmekte olan dolaplann yavaş 
yavaş ortaya çıkması ve karşı kanıtlann artması ile bir
likte değişmeye başladı. Sadece her işçi değil, aynı 
zamanda küçük burjuvalar da polisin ve mahkemelerin 
aynı pis araçlarla yann veya öbürgün kendilerine karşı 
gelinebileceğini düşünmeye başladılar.

Komlte’nln başanlı çalışması sonucunda gelişen da
yanışma sadece Amerika’da değil dünya çapında bir 
kampanyaya dönüştü. Sacco ve Vanzetti’nin kurbanı 
olduğu bu adli cinayet 1 Mayıs mücadelelerinden sonra 
uluslararası çaptaki en geniş dayanışma kampanyasının 
oluşmasına neden oldu. Sadece Kuzey Amerika’nın bü
yük şehirlerinde değil, Avrupa, Orta ve Güney Amerika’
da hatta Avustralya, Sovyetler Birliği ve Güney Afrika’
da gösteriler ve dayanışma grevleri gerçekleşti. Sacco 
ve Vanzetti’nin ölüm günü olan 23 Ağustos 1927’de 
Almanya’nın Leipzig şehrinde 15 bin işçi sokağa çıktı. 
Polisin ateş açması üzerine çok sayıda İşçi yaralandı. 
Bir gün sonra ise Berlin’de 150 bin kişi protesto yürüyü
şüne katıldı. Hamburg’daki gösterilerde ise polisin ateş 
açması sonucunda birkaç kişi öldü. Sacco ve Vanzetti 
olayındaki açık adaletsizlik, aynca Idamlann mekanize 
olmuş Amerika’nın bir sembolü ve canice bir araç olarak 
görülen elektrikli sandayede, küçük burjuvazinin geniş 
kesimlerinin bu konuyu bir insanlık sorunu olarak ele 
almasına yol açtı. Kredi veren Amerika’ya borçlu olan 
Avrupa’nın karşıtlığı, İngiliz-Amerikan rekabeti, Latin 
Amerika’nın Amerikan emperyalizmine karşı başkaldın- 
sı sonuç olarak küçük burjuvazinin önemli bir kesiminin 
bu dayanışma kampanyasına aktif olarak katılması, hat
ta burjuvazinin başlangıçta nötr ve kimi zaman da des
tekleyici bir tutum takınması sonucunu doğurdu. Böyle
likle kampanyanın ilk döneminde yüzlerce burjuva yayı
nı ve gazetesi iki devrimci işçi Sacco ve Vanzetti’nin 
İdamına karşı çıktı.

Sacco ve Vanzetti kampanyasının ilk dönemi bu ko
şullar altında geçti. Kampanyanın ikinci dönemindeki 
görüntü ise farklılaştı. İşçiler olan biten hakkında bilgi
lendikçe Sacco ve Vanzetti için gittikçe daha sık kitle 
eylemleri, dayanışma grevleri ve gösteriler örgütlemeye 
başladılar. Tüm diğer ülkelerin burjuvaları bu durumda 
Amerikan burjuvazisine karşı olan tutumlarını bir kenara 
bırakarak birleşti ve dayanışma İçine girdi. Çeşitli maka
leler, imza metinleri, kararlar ve telgraflarla Saceo ve 
Vanzettl’nin öldürülmesine karşı çıkan burjuvalar bu 
kez gösteri yapan işçilerin üzerlerine ateş açmaktan 
geri durmadılar. İnsancıl hedefler uğruna mücadele eden
ler, bu mücadelelerin sokaklarda işçiler tarafından dev
rimci eylemlerle sürdürülmesine karşı saldınya geçtiler. 
Son gün geldiğinde Londra’da İngiliz kömür işçileri, 
tekstil ve dok İşçileri; Rio de Janeiro'da Birleşik Devlet
ler elçiliği önündeki kalabalık; Moskova’da duvar gaze
telerinin önünde bekleşen işçiler; Paris'de Amerikan 
elçiliği önünde bütün gece nöbet tutmuş olan insanlar; 
Varşova’da ellerindeki illegal afişleri asıp bitirmiş olan 
gençler; Sidney’de Amerikan elçiliğine doğru yürüyüşe 
geçmiş olan işçiler; Bombay'da işlerini bırakmış olan 
işçiler; Tokyo'da polislerin sopalarının önünden kaçma
ya çalışan kalabalık; New York’da ve diğer birçok Ameri
kan şehrinde son bir af umuduyla bekleşen insanlar 
Sacco ve Vanzetti ile olan dayanışmalannı ve çaresizlik
lerini yaşıyorlardı. Vanzetti son olarak “Sîzlere suçsuz 
olduğumu söylemek istiyorum. Yaşamım boyunca hiç 
suç işlemedim. Belki günahlanm olmuştur, ama hiç su
çum olmadı...” diyordu. Böylelikle insanların kardeşli
ğini düşleyen, bu kardeşliğin Amerika’da bulunabilece
ğini umut eden Sacco ve Vanzetti, bu umut ve özgürlük 
ülkesine çok eskiden kaçıp gelenlerin çocukları tarafın
dan acımasızca öldürüldüler. Amerikan adli tarihine en 
büyük skandallardan biri olarak yazılan bu dava, Sacco 
ve Vanzettl’nin de adlarının o günlerde onian duyanlann 
kalplerine yazılması sonucunu doğurdu.
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heterojenliğiyle de Emek Şövalyeleri’ni çağnştırıyordu. Parti içinde göçmen gruplara yönelik 
etnik federasyonlar kuruluyor, partili aydınlar İngilizce’nin yanısıra çeşitli dillerde yayınlar 
çıkanyorlardı. Örneğin, Masses’ın yayın kurulunda olan grafik sanatçısı Hugo Gellert bir 
yandan da Macar Sosyalist Federasyonu'nun yayın orgam olan Elöre’yi yayınlıyordu. Diğer 
yandan, göçmen ya da yerli işçilerden, bohem aydınlardan çok Partinin resmî yayın organı 
Appeal to Reason’un abonelerinin büyük çoğunluğunu orta yaşlı küçük çiftçiler, zanaatkar ve 
esnaflar oluşturuyordu.

Dünya Sanayi İşçilerinin Kuruluşu

Ancak kuşkusuz, böylesi bir kitleselleşme, beraberinde kaçınılmaz olarak farklı eğilimlerin 
doğmasını da getiriyordu. Yüzyıl başında Avrupa’da Marksist hareket içinde sürdürülmekte 
olan tartışmalar, aynı teorik derinlikte olmasa da, Amerika’ya da yansıyordu. Sendikalist 
faaliyeti önemsemeye devam eden reformist kanat, AFL içinde çalışmak dışında bir perspektif 
öneremiyordu. Bu kanadın temsilcileri zaten inançları itibariyle de ırkçı olduklanndan, AFL’nin 
örgüdenme perspektifleri ile kendilerini ciddi bir çelişki içinde hissetmiyorlardı. Diğer yandan, 
daha çok anarko-sendikalist fikirlerden etkilenmiş olan sol kanat ise, vasıflı işçilerin hünerleri 
temelinde farklı farklı sendikalarda örgütlenmesine karşı çıkıyorlar, vasıflı vasıfsız bütün işçileri 
banndıracak “bir büyük sendika” kurulmasını öneriyorlardı. Ancak sol kanadın bütün 
çabalanna karşın siyahlann, vasıfsız işçilerin, Polonya’da, Sicilya’dan yeni gelmiş köylü kökenh 
katohklerin SPA içinde büyük sayılarla temsil edilmesi mümkün olmadı. Bir anlamda, SPA’nın 
vasıflı proletarya çevresinde bir sivil toplum inşa etme tasansı kendi içinde, tam da büyük 
sermaye ye ilerici buıjuva politikacılannın orta sınıflar çevresinde inşa etiği sivil ,4:oplumdan 
dışladığı kesimleri dışlama tehlikesini banndınyordu.

1904 yazma gelindiğinde, işçi hareketinin ilerici kesimleri ve sosyalistler arasında üç görüş 
hakim olmuştu;

1. İşveren kuruluşlannm hakimiyetine ve onlann merkezi saldmlanna karşı bir sanayi 
sendikasıyla çıkmak çok daha etkili olacaktı.

2. AFL’yi tüm işçilerin çıkarlannı savunmanın aracı haline getirmek mümkün değildi.

3. Varolan örgütler, tüm işçi sınıfını birarada tutmak ve harekete geçirmek konusunda 
başansız olmuşlardı.

1920’de Sosyalist Parti, o zamana kadar bir sosyalist 
adayın aldığı en yüksek oyu almış olmasına rağmen 
çok güçlü değildi. 1919’da sol kanattan bir grup 
ayrılarak Komünist Parti’y/ kurmuştu, Sosyalistler 20’li 
yıllar boyunca güçsüzleşmeye devam ettiler ve 
reformcu, sendikalist bir politika izlediler. Komünist 
Parti ise, kurulduğu andan itibaren derhal gündemde 
olan bir devrime hazırlanmak gerektiği görüşünü 
savundu, yeraltı faaliyetlerine yöneldi. 20'li yılların 
ortalarına gelindiğinde, artık az sayıda üyeye sahip, 
bürokratik yapılaşmaların hakim olduğu bir örgüttü. 
20’li yıllar, ABD’ye hakim olan antikomünizme, siyasi 
baskılara, artan siyasi tutuklamalara, grevlere karşı 
kaba güç kullanılmasına, siyahlara ve göçmenlere 
karşı oluşan düşmanlığa karşı işçi sınıfının gittikçe 
radikalleşmesine ve militanlaşmasına sahne oldu. Bu 
durumu yansıtan yayın organlarından biri de radikal 
New Masses dergisiydi. Derginin 1926’da yayınlanan 
üç sayısının kapak ve illustrasyonlan, büyüyen ve 
kalabalıklaşan şehirlerin yarattığı hoşnutsuzluğu 
(sağda). Amerikan hükümetinin sözde 
özgürlükçülüğüyle uygulamalan arasındaki uçurumu 
(en sağda) ve kapitalizme duyulan tepkileri (üstte), 
dile getiriyordu. 1930 başlarında, depresyonla birlikte 
işsizlik do çok büyük boyutlara ulaştı. Komünistler, 
pek çok işsizi, kurduklan Unemployed Councils’de 
(İşsizler Konseyleri) toplamayı başardılar. Buna 
rağmen, zamanla işsizlerin hareketi içindeki etkileri 
azaldı, aynı şekilde ne işçi hareketi, ne radikal 
çiftçiler ne de depresyonun yarattığı yıkımdan en çok 
etkilenen kitle olan siyahlar arasında fazla etkili 
olamadılar Daha çok gündelik hedeflere yönelen 
kitlelerin talepleriyle Komünistlerin devrim talepleri 
çakışamadı. KominterrvVn dikte ettiği politikalardan 
uzaklaşıp Amerika’nın koşullarını gözönünde 
bulunduran politikalar üretemediler Bu arada,
1928’den beri Marksist olmayan bir yolu savunan 
Norman Thomas’ın başkanlığındaki Sosyalist Parti, 
1932 seçimlerine gelindiğinde Komünistler'den daha 
fazla şansa sahipti. Buna rağmen iki-ûç milyon oy 
beklerken bir milyona bile ulaşamadılar
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Hareketi

27 Haziran 1905’te, Chicago’da yaklaşık 150 bin işçiyi temsil eden 200 delege, “işçi sım&nın 
ekonomik örgütünü kurmak” üzere biraraya geldiler. Kürsüde anarşizan eğilimli sosyalistlerin 
en önemli önderlerinden, Western Federation o f  Miners’m (Batı Madenciler Federasyonu) 
başkanı ’’Koca” Bili Haywood’un yanısıra, SPA’nm başkanı Eugene Debs ve 19. yüzyılda 
Amerika’nın en büyük sendikalarından biri olan, doğu yakasındaki madencilerin sendikası 
United Mine Workers’i (Birleşik Maden İşçileri) örgütlemiş olan 75 yaşındaki Mother Jones 
Oones Ana) vardı. Toplantıda, işçi sını&nın bütün kesimlerini, emeklerinin ürünlerine sahip 
çıkmak üzere ve herhangi bir siyasal partiden bağımsız olarak örgütlemek için Industrial 
Workers o f The World (Dünya Sanayi İşçileri - IWW) adh bir örgütün kurulması karan almd

Ancak Marksist birikim ile vasıfsız işçi sınıfının tamamını örgütlemeyi hedefleyen işçi 
önderliği arasındaki bu buluşma çok uzun ömürlü olamadı. 1905’i izleyen yıllarda vasıfsız 
işçiler arasında kendiliğinden patlak veren eylemlilik dalgası, IWWnun anarşizan görüşlerinin 
daha da sertleşmesine ve resmî siyaset düzeyindeki her faaliyeti, sınıfın kendi harekediliğinde: 
bağımsız herhangi bir programatik çabayı reddetmelerine yol açtı. Zaten IWWnun anarşist 
önderliği, teorik tahlile genel olarak mesafeli duran Amerikan solunun en anti-teorik kanadını 
temsil ediyordu. Hareketin karizmatik önderi “Koca” Bili Haywood bu tavn, sık sık “Kapital’i 
hiç okumamış olduğunu, ancak her yanının sermayenin izleri ile yara bere içinde olduğunu” 
ifade ederek gerekçelendiriyordu. Bu ise Eugene Debs’in IWWdan çekilmesi sonucunu 
doğurdu.

IWW, Konuşma Özgürlüğü ve Lawrence Grevi

IWWnun etkili olduğu on yıl içinde üye sayısı ortalama 5 ila 10 bin arasında değişti.
Gezgin işsizlerin hayat tarzım benimseyen militanlar, sendikal bağlantısı ne olursa olsun, 
ulaşabildikleri grevlere katılıyor, özellikle işyerindeki işçilerin tabandan örgütlenmesini 
sağlamaya çalışıyorlardı. Kendileri işverenle görüşmelere girmeyi reddediyor, karann bütün 
işçilerin katıldığı oylamalarda verilmesinde ısrar ediyorlardı. İşçi topluluklan buiduklan her 
yerde çıktıklan portakal sandığının üzerinden yaptıklan konuşmalarda, toplumsal bir devrim 
perspektifi için propaganda yapıyorlardı. Çeşitli kasabalarda bu tür eylemleri önlemek için 
özel yasalar çıkanimıştı. Böylesi bir durumla karşılaştıklannda, bir IWW üyesi tutuklanır 
tutuklanmaz, kamyonlarla yüzlerce militan kasabaya gelerek konuşmalar yaparak, kendilerini 
hapisaneler doluncaya, mahkeme işlemez hale gelinceye kadar tutuklatmaya devam ediyorlardı. 
IWW 1912’de ülke çapındaki etkililiğinin doruk noktasına ulaştı. Ocak ayında Lawrence,
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Massachusetts’de greve giden 10 bin dokuma işçisi, telgrafla yardım istedi. Gelen IWW 
önderleri, her etnik grubun temsil edilmesine özen gösterdikleri 50 kişilik bir komite 
oluşturdular. Komite, şehrin yönetimini fiilen devraldı. Belediye başkanınm milisleri çağırması 
üzerine çıkan çatışmada polis bir işçiyi vurarak öldürdü. ÎWW önderleri, cinayete teşvik 
suçundan tutuklandı. Bunun üzerine “Koca” Bili Haywood önderliğinde yeni bir grup militan 
Lawence’a geldi ancak onlarla birlikte 22 milis birliği şehre girmiş ve iki süvari alayı şehri 
kuşatmıştı. Suriye asıllı bir işçi süngüyle öldürüldü. İşçiler “süngüler kumaş dokuyamaz” sloganlarıyla 
grevi sürdürme karan aldılar. Şubat başında şehirde yiyecek sorunu başgösterdi. Ama 
Lawrence, IWW’nun ülke çapında destek ağını en iyi örgütlediği grevdi. Mart başında işveren 
işçilerin taleplerini kabul etmeye karar verr'i ve 10 bin işçi şehir merkezinde oylama yaparak grevi 
sona erdirdi. Ancak 1912, farklı işçi ve sosyalist gruplann arasındaki dayanışmanın son doruk 
noktası oldu. SPA önderliğinin IWWden çekilmesi 1908’de sağlanmıştı. Bu yıl da “Koca” Bili 
Haywood’un SPA’dan ihraç edilmesi üzerine, sol kanatın büyük bir çoğunluğu partiden ayrıldı.

Savaş ve Sosyalist Muhalefet
1. Dünya Savaşı’nm patlaması Amerikan kamuoyu tarafından dehşetle karşılandı. 1914’te 
Amerikan iktisadi hayatında ciddi bir gerileme dönemi başlamıştı. Savaş, bu gerileme 
döneftıini durdurmak bakımından Amerikan kapitalistleri için çok olumlu bir rol oynadı.
1915’e vanidığında, müttefiklerin savaşla ilişkili siparişleri yeni bir büyümenin yolunu açmıştı. 
Amerika’nın savaşa girdiği Nisan 1917’de Müttefiklere sattığı mal tutan 2 milyar dolan 
bulmuştu. 1915’te Wilson özel bankalann Müttefiklere borç verebilmesi üzerindeki kısıtlamaları 
kaldırmış, bunu izleyen borç verme furyası ise Amerikan iktisadını tamamen bir müttefik 
zaferine bağımlı kılmıştı. 2 Nisan 1917’de ABD Wilson’un deyişiyle “dünyayı demokrasi için 
emin yer kılmak” üzere savaşa girdi. Savaş ilanının ertesi günü St. Louis’te olağanüstü bir 
konferans yapan SPA, savaş ilanının “Birleşik Devletler halkına karşı işlenmiş bir suç” 
olduğunu ilan etti. Tepki yalnızca SPA ile sınırlı değildi. Hükümet bir milyon askere ihtiyacı 
olduğunu hesaplamıştı. Savaş ilanını izleyen altı hafta boyunca yalnızca 73 bin gönüllü 
orduya katıldı. Kongre büyük bir oy çoğunluğuyla zorunlu askerlik hizmetini yasalaştırdı.
Diğer yandan ünlü gazeteciler savaş lehinde propaganda yapmalan için devlet memuriyetine 
alınıyordu. Propaganda resmî bültenlerle de sınırlı kalmadı, AFL’nin başkanı Samuel Gompers, 
“ulusun duyarlığını birleştirmek için” American Alliance for Labour and Democracy’yi (Emek ve 
Demokrasi için Amerikan İttifakı) kurmaya ikna edildi. İttifak, sosyalist kampta yeralan Upton 
Sinclair, Jack London gibi bazı aydınlan savaş lehine bir tavır almaya ikna etti. Adalet 
Bakanlığı American Protective League’in (Amerikan Korunma Birliği) kurulmasına önayak oldu. 
Özel mektuplan ^çan, büro evraklanm gizlice kanştıran ve 3 milyon “sadakatsizlik” vakası 
tesbit ettiğini iddia eden Birlik, üyelerinin çoğunluğunu toplumun önde gelen kişilerinin, 
bankerlerin, demiryolculann, otelcilerin oluşturmasıyla övünüyordu. Bütün bunlara rağmen SPA 
1917 yerel seçimlerinde New York’ta oyunu 5 kat arttırarak toplam oyun yüzde 22’sini aldı; 
Şikago’da oyu yüzde 3.6’dan 34.7’ye çıktı. Bu koşullarda hükümet baskıcı yöntemlere başvurmak gereğini 
duydu. Haziran 1917’de kabul edilen Espionage Act (Casusluk Yasası) uyannca, Eylül 1917’de, 
sırf savaşa karşı çıktıklan gerekçesiyle, federal birlikler, büyük bir operasyonla ülkedeki bütün 
IWW bürolanm, salonlannı ve bazı üyelerin evlerini bastılar. Yüzlerce üye 20 yıla varan 
cezalara çarptınidı. Ertesi yıl sıra Debs’e geldi; kendiliğinden toplanan bir köşebaşı gösterisi 
sırasında yaptığı bir savaş aleyhtan gösteriden ötürü, o da 10 yıl hapis cezasma çarptınidı.

Caz Çağından Büyük Buhrana

1911-13 yıllan arasında AFL’nin demiryolu şirketlerinde Taylorist ilkelerin uygulanmasına karşı 
yürüttüğü 45 haftalık direniş, tarihinin en uzun grevi olmuştu. Savaş yıllannda, talepteki artışa 
bağlı olarak işçilerin işveren karşısındaki pazarlık şansının artmış olması, militanlıklannı 
yükseltmiş, bu ise IWWye yaramıştı. IWW’nun federal kuvvetlerce basılması, örgüt saflannda 
önemli bir bölünmenin doğmasına yol açmıştı. Bir grup bütün faaliyetlerini hapisteki 
militanlann serbest bırakılmasını sağlamaya yönelirken, diğer bir grup ise sendikal mücadeleye 
devamı öneriyor, bunlardan bir kısmı ise AFL içinde çalışmaya başlıyordu. 1918’da demir-çelik 
sektörünündeki 24 sendika, eski bir IWW militanının önderliğinde bir Ulusal Komite 
oluşturarak, vasıflı vasıfsız bütün işçileri örgüdemek için büyük bir kampanya başlattılar. 
Kampanyanın uyandırdığı yankı büyük olduysa da. Kasım 1918’de ateşkes imzalanır imzalanmaz, işverenler 
büyük bir karşı saldın başlatmış ve Komite’yi 1919’da henüz hazır olmadığı bir greve 
zorlamıştı. Greve giden 350 bin işçi, ilk kez kitle-iletişim araçlannm bütün gücüyle 
karşılaşular. Özellikle “kızıl tehlike” temasını işleyen basın, grevin kitle desteğinin aşınmasına 
yol açu. Grev ancak 3.5 ay dayanabildi. İşveren temsilcisi Yargıç Gary’nin “eğer söz sahibi 
olmak istiyorlarsa, hisse senedi alsınlar” sözleri, başlamakta olan Caz Çağı’nı haber veriyordu.

Ertesi yıl “kızıl tehlike” teması kullanılmaya devam etti. Ocak 1920’de 33 ayn şehirde, 4 bin 
kişi sistematik baskınlarla tutuklandı. Daha sonra, yasal hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 5 
sosyalist delege New York belediye meclisinden ihraç edildi. Sindirme harekâtının yegâne 
hedefi işçiler ve sosyalistler değildi. Ku Klux Klan yeniden canlandı. Bütün bunlara ve 
komünistlerin 1919’da partiden koparak Communist Party o f America'yı (Amerikan Komünist 
Partisi) kurmuş olmalanna ve henüz hapiste olmasına rağmen, Eugene Debs 1920’de toplam 
920 bin oy alarak hayatının en büyük seçim başansım elde etti. Ancak bu, sosyalizmin 
marjinalleşmeden önceki son kıvılcımıydı.

Sosyalist Parti'den ayrılan bir grubun Ağustos 1919'da 
kurduğu Communist Labour Party (Komünist İşçi 
Partisi) ve aynı yılın Eylül ayında kurulan Communist 
Party of the United States (Birleşik Devletler 
Komünist Partisi) anarşist gruplann örgütlediği bir dizi 
saldırının yarattığı olumsuz etkilerin “ kızıl" avını 
kolaylaştırdığı ve meşrulaştırdığı dönemde ortaya 
çıkışlarının yıkıcı etkilerine maruz kaldılar. Öte yandan 
Communist Labour Party iç tartışmalar nedeniyle bir 
müddet sonra bölünmek zorunda kaldı ve Michigan 
delegeleri büyük iktisadi krize kadar varlığını 
sürdürmek için Proletarian Party’y/ (Proletarya Partisi) 
kurdular. 1920 başında bu üç partinin toplam üye 
sayısı 13 bin kadardı. Mayıs 1920'de United 
Communist Party’y/ (Birleşik Komünist Parti) 
oluşturmak üzere gizli bir toplantı düzenlemenin ağırlık 
kazanması üzerine yeni bir tmlünmeyle karşı karşıya 
kaldılar. Communist Party (Komünist Parti) adını alan 
yeni parti Komintem'e de üye oldu. 22 Ağustos 
1922'de Bridgman ormanında gizli bir kongre toplayan 
KP, bütün gizlilik çabalarına karşın bir süprizle 
karşılaştı. Kongrenin tam ortasında ağaçların üstünden 
atlayan gizli servis üyeleri delegeleri yakaladılar. Gerçi 
bir grup delege kaçmayı başardı ama Kongre'ye 
katılanların tam listesi polisin eline geçti. 1920'lerde 
tutuklandıktan sonra Sovyetler Birliği'ne gönderilen 
komünistlerin (üstte) sayısı, böylece yeni 
yakalananlarla 200'e ulaştı.
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Manhattan yarımadasının bir ucuna toplanmış 100 bin 
nüfuslu New York şehri için 18. yüzyılın başında 

tasarlanan plan, tüm yarımadayı bir ızgara biçiminde 
karelere bölüyordu. Öngörülenden daha hızlı bir 

büyüme yaşamasına rağmen bu plan. New York’a 19.
yüzyılın sonuna kadar yeterli oldu.. Plan, modern 

kentin büyümesini denetim altına alan bir planlamanın 
ve Amerika’ya özgü bir geleneğin uyarlandığı yeni bir 

kent anlayışının ilk örneğiydi. Karelerinin içine tek 
katlı bir pavyon da girebilirdi, yüzlerce metrelik 

gökdelenler de. 19. yüzyılın başından itibaren 
Manhattan'da arazi fiyatları hızla artmaya başladı. 

Buna bağlı olarak artan arsa sahiplerinin sömürüsünü 
engellemek üzere arsanın tümünü kullanarak yapı 

yapmayı yasaklayan yasalar çıkartıldı. Bu dönemlerde 
tek ucuz yerleşim biçimi, daha önceki odaların 

bölmelere ayrılarak kullanıldığı harap evlerdi. Düzgün 
halk konutları girişimleri ise 1850’de başladı. 

Çalışmalar, araziyi daha yoğun kullanmak yönünde 
geliştirildi. Yine bu dönemde, teknik olanaklarla 

mimari anlatım arasındaki ayrılık henüz sürmekteydi. 
Modern teknolojinin verilerini yapı alanına sokanlarsa 
daha çok mimarlar değil mühendisler oldu. Giderek 
artan yüksek binaları mümkün kılansa, birkaç temel 

teknik buluş oldu. Çelik katkılı strüktürler, yeni bir taş 
temeli sistemi, asansördeki gelişmeler gibi. Gökdelen 

de ızgara plan gibi, Amerikan mimarlık kültürüne 
özgü soyutlama sürecinin tipik bir uygulaması olarak 

yaygınlaştı. Bu dönemin en yüksek gökdeleni, 1931’de 
yapımı tamamlanan (fotoğrafta yapımından bir anın 

görüntülendiği) Empire State binasıdır 102 katlı çelik 
iskelet yapı, 1950’de eklenen TV anteni ile 448 

metreye kadar yükseliyor. Bina 1954’e kadar dünyanın 
en yüksek binası olma özelliğini korudu. 1920’lerle başlayan Caz Çağı, sermayenin tekelleşmesinin,, Taylorizmin, Fordizmin sağladığı 

olağanüstü üretkenlik artışının ilk kez geniş kitlelere yansıdığı dönem oldu. 1921 ila 1927 
arasında işsizlik yanya düştü. Ücreder yükseldi. Hatın sayılır bir eğlence sanayi doğdu, 
Holywood ilk altın çağını yaşamaya başladı. Ancak bu bolluk ve eğlence dönemi, gelir 
dağılımındaki eşitsizliği kapayabilmekten çok uzaktı. Oysa yeni iş örgütlenme biçimleri ve 
teknolojilerle üretilen ürünler, ancak çok daha geniş bir kitlenin, çok daha yüksek bir alım 
gücüne sahip olmasıyla tüketilebilirdi. Kapitalizmin kendi mantığı bile, bu dönemde daha adil 
bir gelir bölüşümü gerektiriyordu. Dolayısıyla çok geçmeden şirketler, gerek ülke içinde 
gerekse dünya pazannda bir üretim fazlası sorunu ile karşı karşıya kaldılar. Bu koşullarda, 
gelirlerini artırmak için, borsa spekülasyonlannı kışkırtan çeşitli dolambaçlı yollara başvurdular 
1920’lerin ikinci yansında spekülasyon baş döndürücü bir hızda anti; ta ki 24 Ekim 1929’a, 
“Kara Salı”ya kadar. Kapitalizmin tarihteki en büyük buhranı başlamıştı. 1929 bahannda 128 
bin işçi çalıştıran Ford Motor Fabrikalannm Ağustos 1931’de istihdam ettiği işçi sayısı 37 
bindi. 1929’da çekisi yaklaşık 1 dolar olan buğdayın fiyatı, 1931’de 40 cent’e inmişti.

Yeni Pazarlık ve ClO’nun Doğuşu

Krize kimse hazırlıklı değildi. Mart 1930’da Başkan Hoover krizin 60 gün içinde sona 
ereceğini bildiriyordu. İş çevreleri üretimi kısıyor, bu ise işsizliğin artmasma, dolayısıyla 
pazann daralmasına, krizin daha da derinleşmesine yol açıyordu. İşçilerse alabildiğine 
örgütsüzdü. 1920’den sonra AFL yaklaşık bir milyon üyesini kaybetmişti. Kriz, dip noktasına 
1932’de erişti. O yıl yapılan başkanlık seçimlerini, politikalanm New Deal (Yeni Pazarlık) 
adıyla tanıtan Franklin Delano Roosevelt (Theodor’un kuzeni) kazandı. Rooseveit’in ilk 
uygulamalanndan biri National Recovery Act (Ulusal Nekahat Yasası- NRA) adlı bir yasayı 
kabul ettirmek oldu. Yasa, 700’e yakın sanayi sektörü için asgari ücrete, hatta kimi zaman 
fiyatlara bile ilişkin uyulması gereken kurallar getiriyor, işçi-işveren uzlaşmazlıklarının toplu 
sözleşmeler aracılığıyla çözülmesini öneriyordu.

1933’de, otomobil sektöründe 100 bin, dokumada 385 bin, demir-çelikte 90 bin işçi AFL'ye 
katıldı. Ancak AFL, potansiyel olarak kendi konumlanm tehdit edebilecek bu dinamizm 
karşısında son derecede tedirgindi. 1934 kongresinde yaşanan bölünme, 1935 kongresinde 
taraflann birbirleriyle yumruklaştığı açık bir kopuşa dönüştü. Hâlâ AFL’nin, vasıflı işçileri 
hedef alan, geleneksel AFL modeline karşı, belli bir sanayi sektöründe çalışan bütün işçilerin 
aynı sendikada toplanmasını savunanlar aynlarak. Committee for Industrial Organization! (Sanay 
Örgütlenme Komitesi- CIO) kurdular. Bu, Amerikan işçi hareketi tarihinde yeni bir evreye 
işaret ediyordu. Roosevelt hükümetiyle olan yakın ilişkilerinden de ötürü CIO dev kaynaklan 
kontrol edebilen, alabildiğine bürokratik bir örgüttü. 1937’de 4 milyon işçiyi örgüdemiş, U. S. 
Steel’i kendisi ile toplu sözleşmeye oturmak zorunda bırakmıştı. Bundan böyle CIO ve AFL’nin 
birarada işçi sınıfının bütününü temsil edeceği açıkça görülüyordu. Aynı yıl, CIO bütün 
temsilci ve örgütçülerine, merkezin taUmatı olmadan iş bırakmayı onayladıklan takdirde işten 
atılacaklannı, “bir CIO sözleşmesi, oturma grevlerine, yatma grevlerine ya da başka herhangi 
bir tür greve karşı en büyük teminat” olduğunu bildiriyordu. CIO sanayi sektörlerindeki bütür 
işçileri temsil eden sendikalann oluşturduğu büyük bir konfederasyondu ama IWWnun 
anarşist militanlannın bir zamanlar ummuş olduklan “bir büyük sendika” değildi.
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lleH em e ve Yoksulluk
H E N R Y  G E O R G E

1879’da yayınlanan bu kitap, yerel Amerikan 
sosyaliznhinin ilk önemli ürünlerinden biriydi.

Bütün dünyada bir milyon adet satıldı.

Servetin büyük ölçüde çoğalmış oiduğu, ve ortalama 
konfor, refah ve inceliğin artmış oiduğu doğrudur. Ama 
bu kazanımlar genel değildir. Yoksul sınıflar bunlardan 
pay aimıyor. Yoksullukla iierieme arasındaki bu biriikte- 
llk, çağımızın en büyük bilmeceleriden biridir... Çalışan 
sınıflar arasında yaygın ama muğlak bir hüsran duygu
su, giderek artmakta olan bir burukluk, huzursuzluk 
ve kuluçkada bekleyen bir devrim önsezisi var... Medeni 
dünya büyük bir hareketin eşiğinde titreyip duruyor. 
Bu hareket ya, bugüne kadar düşienmemiş ilerlemelerin 
yolunu açacak yukarıya doğru bir sıçrama olacak, ya 
da bizi barbarlığa geri götürecek bir düşüş olacak. •

Pinhertonlar'm  Çağrısı

1885'de, Pinherton sakinlerine Pinherton Ulusal 
Dedektiflik Börosu’nöan bir çağrı.

İşçilerin arasına karışiisınl Elebaşiarı ezlisinl

PInherton’un koruma devriyesi, ulusal bir dedektiflik 
bürosuyla birlikte çalışmaktadır ve onunla aynı yerden 
yönetilmektedir. Yanlannda çalışanların görüşlerini öğ
renmek isteyen kuruluş ve bireyler, onların bir greve 
gitmek İstemeleri veya Emek Şöva/yetori gibi gizli birlik
lere üye olmaları halinde, bizden her zaman uygun bir 
dedektif kiralayabilirler. Bu dedektif İşçilerin arasına 
kanşır ve onların düşüncelerini öğrenir. Eğer böyle ön
lemler zamanında alınır ve elebaşlan ezilirse, daha kötü 
gelişmelerin önlenmesi çoğunlukla mümkün olmakta
dır. •

M e k iu p

Engels’in Friedrich Adolf Sorge’ye yazdığı 
mektuptan bir bölüm.

Sevgili Sorge,

(...) Burada, yaşlı Avrupa'da işler, henüz koza evre
sinden pek çıkmak istemeyen “genç ülke''nizdeklnden 
biraz daha hareketli. Feodalizm nedir bilmeyen ve daha 
en baştan itibaren burjuva bir temel üzerinde gelişmiş 
olan böylesi genç bir ülkede burjuva önyargıların işçi 
sınıfının arasında bile bu kadar kök salmış olması çok 
dikkat çekici ama çpk da doğal. Hala feodal kılığını 
koruyan ana yurduna duyduğu derin karşıtlıktan ötürü 
Amerikan İşçisi de tevarüs ettiği geleneksel burjuva 
rejimin doğası gereği ve her zaman ilerici ve üstün 
olduğunu, bir nec plus ultra (şahika) olduğunu hayal 
eder. New England’de olduğu gibi, Püritanizm, tüm ko
loninin varlık nedeni, tam da bu nedenle tevarüs edilen 
ve yerel yurtseverlikten neredeyse hiç kopmayan birşey 
olmuştur. Amerikalılar canları ne kadar isterse o kadar 
didişebilir ve döğüşebilir ama —muazzam olduğu kuşku
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Üstte: AFL’ye karşı çizilen karikatürlerin çoğunda 
sendikacılar sadece kendi çıkarlarını savunan 

plütokratlar olarak canlahdırılıyorlardı. Altta: Birleşik 
işçi Partisi’n/n kitle mitingine çağn afişi.

ülkelerdeki gibi, esas olarak maddi bir özellik taşır ve 
belli bir düşünce geriliği, yani milliyetin temeline bağlı 
olan geleneklere bağlılığı içerir. Şu malum Anglo-Sakson 
soyunun —Marx'in her zaman dediği gibi, şu Allahın 
belası Schleswig-Holstelnlilarin— kafaları ne de olsa 
yavaş çalışır ve tarihleri (ekonomik başarı ve esas ola
rak barışçı siyasal gelişme) hem Amerika hem Avrupa'
da bu yavaşlığı daha da teşvik etmiştir. Böylesi durum
larda ancak büyük olayların bir yardımı olabilir ve kamu
ya alt toprakların özel mülkiyete devrinin az çok tamam
lanmış olmasına ek olarak eğer şimdi de sanayiin daha 
sağlıklı bir gümrük politikası altında gelişmesi ve yaban
cı pazarların ele geçirilmesi gerçekleşecek olursa, işler 
sizin için de iyi gidebilir. Ingiltere’de de sınıf mücadele
leri büyük sanayiin gelişme dönemi’nâe çok daha fırtı
nalıydı ama tam da Ingiltere’nin dünya sanaylindekl tar
tışılmaz hakimiyetiyle birlikte yatışmaya başladı. Alman
ya’da da büyük sanayiin 1850’den bu yana olan geliş
mesi sosyalist hareketin yükselişiyle çakışır ve bu muh
temelen Amerika’da da pek farklı olmayacalctır. Halkla
rın düşüncesini geliştiği nisbette devrimcileştiren, bü
tün geleneksel İlişkilerin sanayi tarafından devrimcileş- 
tirilmesidir.

Dahası, Amerikalılar epeyce zamandır Avrupa dünya
sına burjuva cumhuriyetinin kapitalist iş adamlarının

yorlar. Ama sanki, meşruti monarşilerin fazilet timsali 
haline gelmemesi içinmiş gibi bunlann tümü de kendi 
küçük Panamalarını edinmiş bulunuyorlar; İngiltere’de 
inşaat şirketleri skandali sırasında, bu şirketlerden biri 
olan Liberator (Kurtarıcı), küçük hisse senedi sahipleri 
yığınını 8 milyon poundluk tasarruflarından “kurtarmış" 
bulunuyor; Allmanya'da Baare skandallan ve Löwe tü
fekleri olayı (bunlar PrusyalI subaylann çalmaya devam 
ettiğini ama küçük miktarlarda çaldığını kanıtlıyor —bu 
onlann alçakgönüllü olduklan tek şey) ortaya çıktı; İtal
ya'da Banca Romana neredeyse bir küçük Panama oldu 
ve ISO milletvekili ve senatöre rüşvet verdi. Bunun hak- 
kındaki belgelerin yakında İsviçre'de yayınlanacağını 
hat>er aldım— Schlüter’ln gazetelerde Banca Romana 
üzerine çıkacak olan herşeyl İzlemesi gerekiyor. Ve Kut
sal Rusya'da da eski bir Rus ailesinden gelen Prens 
Meşçerskiy sonunda, Panama rezaletlerinin Rusya'da 
kayıtsızlıkla karşılanmasından öfkeye kapılarak , bunun 
faziletleriyle ünlü Ruslann Fransa’daki örneklerle baş
tan çıktığından ve “kendi ülkemizde birden fazla Pana
mamız olmasından” başka açıklaması olmadı sonucuna 
vardı. •

S iy a h la r ve  Emek Ş övalyeleri

1887 yılında Emek Şövalyeleri güneydeki 
şekerkamışı tarlalarında büyük bir grev düzenledi.

Greve katılan on binden fazla tarım işçisinin 
yüzde 90'ından fazlası siyahtı. Hasad tehlikeye 

girince, olayların merkezi Thibadoux kasabasında 
sıkıyönetim ilan edildi. 22 Kasım gecesi işçilere 

silahla saldırıldı. Ertesi öğlen otuz siyah ölmüş ya 
da can çekişiyordu. New Orleans’ta yayınlanan 

siyahlann gazetelerinden biri, olayları şöyle aktardı:

Sakat erkekler, kör kadınlar vuruldu. Çocuklar ve kır 
saçlı kocalar acımasızca yerlerde sürUklendlI Zenciler 
hiçbir direniş göstermedi; gösteremezlerdi, çünkü katli
am beklenmiyordu, öidürülmeyenler ormana saklandı, 
çoğunluğu bu şehre sığındı.

Bir eyalet yargıcının yönettiği bir kitle tarafından öldü
rülen Birleşik Devletler yurttaştan. Bir köpek muamelesi 
gören, ücret artışı talep eden çalışan insanlar. Böylesi 
zamanlarda ve durumlarda lanet sözleri, ağzımızdan kız
gın demire düşen kar tanecikleri gibi dökülüyor. Siyah
lar hayatlannı savunmalı ve gerektiği takdirde, yüzleri 
kendilerine zulmedenlere dönük, yuvalan, çocuklan ve 
yasal haklan için dövüşerek ölmelidirler. •

Pullm an G rev i

1894'teki Pullman grevi, işçi hareketi tarihindeki 
dönüm noktalarından biriydi. Greve giden işçiler 
Debs'in yeni kurulmuş olan American Railway 

Union’a (Amerikan Demiryolu Sendikası) aşağıdaki 
mektupla başvurdular.

Sayın Başkan ve Amerikan Demiryolu Sendikası'nöa- 
ki değerli kardeşlerimiz. Puliman’da greve gittik çünkü 
umudumuz kalmamıştı. Amerikan Demiryolları Sendlka- 
s/’na katıldık çünkü bize bir umut ışığı verdi. 20 bin 
canın, erkek, kadın ve küçüklerin, gözleri şimdi sizin
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indirimi... Yüzde otuza yaklaşan sonuncusu en sert ola
nıydı ve kiralar da henüz düşmedi.

Suyu belediyeden 8 cente alan Pulman bize, yüzde 
500 krediyle satıyor... Hemen kuzeyimizdeki Hyde Partc'ta 
75 cem olan gazyağını $2.2S'ten satıyor. Ona şikayetle
rimizi ilettiğimizde, hepimizin onun “çocuklan” olduğu
nu söylüyor...

Puilman, hem adam hem de kasaba, siyasal bünyeyi 
kemiren bir ülserdir. Bir zamanlar mütevazı olan ismini 
verdiği kasabndaki evlere, okullara, Tann’nın kiliseleri
ne şimdi o sahip. Ve İşte böylece şu şen savaş -gözyaş- 
lanyla yıkanmış iskeletlerin dansı- sürüp gidiyor ve son
suza kadar da sürecek kardeşler, siz, Amerikan Demir
yolu Sendikası olarak buna bir son vermez, bitirmez, 
ezmezseniz.

Sendikanın destek verdiği grev giderek
şiddetlenerek sürdü. 6 Temmuz'da yüzlerce vagon
işçiler tarafından yakıldı. Ertesi gün milisler geldi.

Aşağıdaki haber Chicago Times gazetesinden:

İkinci Alayın C Bölüğü dün öğleden sonra bir grup 
asiyi 49. Sokakla Loomis Sokağı'nın köşesinde disipline 
etti. Yardımcı olan polis İşi bitirdi. Kaç asinin yaralanmış 
ya da ölmüş olduğunu kestirmenin İmkânı yok. Kitle 
yaraiıiannı ve ölülerini götürdü.

Kitlenin çılgına dönmüş olduğunu söylemek, zayıf bir 
ifade kullanmak olurdu. Saldın komutu verilir verilmez 
süngüler kullanılmaya başlandı. Asilerin İlk safında bu- 
lunaniann çoğu süngü yaralan aldılar. Kaldınm taşlannı 
söken kitle karşı saldırıya geçmeyi denedi. Ağızdan ağı- 
za her subaya, kendi başının çaresine bakma talimatı 
verildi. Birer birer, durum gerektirdikçe kalabalığa ateş 
etmeye başladılar. Polis onian coplanyla İzledi. Kalai>a- 
lık yollannın gerisinin bir telle kesilmiş olduğunu unut
muştu. Kaçmak üzere geri döndüklerinde bir tuzağa 
düşmüş oldular. Polis merhametli davranmaya meyyal 
değildi ve kalabalığı coplayarak, acımasızca dikenli tele 
doğru sürdü. Dikenli telin dışında kalan kalabalık asile
rin yardımına koştu. Taşlann ardı arkası kesilmiyordu.

Kavganın cereyan ettiği zemin bir savaş alanı gibiydi. 
Biriikler ve polis tarafından vurulmuş adamlar, yerde 
kütük gibi yatıyorlardı. •

People's Party'nin Kuruluşu

1890’da, Kansas’a bağlı Topeka'da, büyük 
popülist hatip Mary Ellen Lease'nln, çoşkulu bir 

kalabalığa yaptığı konuşmasından bölümler..

Wall Street tüm ülkenin sahibi. Hükümet halkın hükü
meti ve halkın yanında değil, fakat Wall Street'In hükü
meti, Wall Street tarafından ve Wall Street İçin varolan. 
(...) Kanunlarımız, smokinler içinde alçaklığın ve paçav
ralar içinde dürüstlüğün kuşanıldığı bir sistemin ürünü
dür. (...) Politikacılar fazla üretimden ıstırap çektiğimizi 
söylüyor. Fazla üretimi Her yıl Birleşik Devietler’de,
10 bin kadar çocuk açlıktan ölüyor ve 100 bin kadar 
New Yorklu tezgahtar kız ekmek için iffetlerini satmaya 
zorianıyor. (...)

Birleşik Devietler’de, geliri bir veya birbuçuk milyo
nun üzerinde olan ancak 30 kadar İnsan var. Yanm 
milyonsa İş arayan... Para, toprak ve ulaşım İstiyoruz. 
Merkez Bankasının yokedllmesinl İstiyoruz ve doğrudan 
doğruya hükümetten borç alabilmek için güç İstiyoruz. 
Lanetlenmiş ipotek sisteminin yok edilmesini İstiyoruz. 
(...) Eğer gerekirse, zoria evlerimizde kalacağız, ocağı-' 
mızda duracağız ve hükümet tefecilerin bize olan borç- 
lannı ödemedikçe, biz tefecilere borçlanmızı ödemeye
ceğiz.

Bugüne kadar canımıza okuyan paranın köpekleri dik
kat etsinler, halkın canına tak dedi. •

Üstte: Mart 1908'de anarşistlerin New York’da 
patlattıktan bir tjombadan 20 saniye sonra çekilmiş 

fotoğraf Altta: 1900’e doğru William Henry Vanderbilt 
tröstüne karşı yapılmış bir Amerikan karikatürü.

Popülist B ir Ü topya
H A M L İN  G A R L A N D

Kır hayatını anlattığı romanları birer bestseller 
olan Hamlin Garland, 1891’de yazdığı en ünlü 
romanı Jason Edwards’i Çiftçiler Ittifakı’na ithaf 

etmişti. Aşağıdaki alıntı başka bir romanı, A Spoil 
of Office’den (Mevki Yağması).

Çiftçinin barakasında tek başına yaşamak zorunda 
olmayacağı bir zamanı görüyorum. Gruplar halinde bira
raya gelen çiftçileri görüyorum. Okumaya ve dostlnnnı 
ziyaret etmeye vakitlerinin olacağı bir zamanı görüyo
rum. Her köyde İnşa edilmiş güzel salonlarda verilen 
konuşmalann tadını çıkanyoriar. Akşamlan, eski zaman-

lann Saksonlan gibi köyün otlağında toplanıp şarkı söy
lüyorlar, dans ediyorlar. Köylerin yanıbaşlannda ökuiia- 
n, kiliseleri, konser salonları ve tlyatrolanyla yükselen 
şehirler görüyorum. Çiftçinin cansıkıcı bir budala, kan- 
sının sözleşmeli bir köle değil, bereketli tarlalanndaki 
hoş İşlerinin başına şarkı söyleyerek gidecekleri bir gü
nün geleceğini görüyorum. Oğlanların ve kızlann şehre 
ya da Batı’ya gitmek zorunda kalmayacağı, hayatı yaşa
manın anlamlı olacağı bir gün. O gün ay daha pariak, 
yıldızlar daha hoşnut olacak ve haz ve şiir ve yaşama 
sevinci toprağı işleyen İnsana geri dönecek. •

M üeovhor Tarla ları
RUSSELL C O N W E L L

Yale Hukuk Fakültesi mezunlarından Russel 
Conwell, Sosyal Danwinizm’in en popüler 

vaizlerinden biriydi. Bu başlıklı konuşmasını bütün 
Amerika'da değişik gruplara binden fazla kere 

tekrarladı ve sonunda bir milyon kişiye ulaşmış 
oldu.

Zengin olmalısınız diyorum size; zengin olmak görevi- 
nizdir. Zengin olanlar cemaat içinde karşılaşabileceği
niz en dürüst insanlar olabilir. Açıkça söyleyeyim... Ame
rika'daki yüz zenginden doksansekizi dürüsttür. Bu yüz
den zengin olmuşlardır. Bu yüzden insanlar paraiannı 
onlara emanet ederler. Bu yüzden büyük girişimlere 
kalkışır ve onlar İçin çalışacak çok sayıda insan bulabi- 
lirier. Dürüst insanlar olduklanndan... Yoksullara sem
pati duymuyoc değilim ama aslında sempati duyulması 
gereken yoksullann sayısı çok azdır. Tann’nın günahlan 
için cezalandırdığı birine sempati duymak, hata yap
maktır. Unutmayalım Birieşik Devietler'de yoksulluğu 
kendi kusurlanndan kaynaklanmayan tek kişi yoktur. •

"M ah ko m o lo rin  Canı 
C ehennom e"

JA C K  W H IT E

IWWm özgür konuşma hakkı kampanyası 
sırasında, Wobbly'\erden Jack White 1912’de San 

Dlego’da tutuklanmış ve mahkemede kendisine 
yalnızca ekmek ve su verilecek bir hapiste 6 ay 
yatma cezasına çarptınimıştı. Söyleyecek bir şeyi 
olup olmadığı sorulduğunda, aşağıdaki konuşmayı 

yaptı.

Savcı jüriye hitabında, benim kamuya açık bir toplatn- 
tıda kürsüden, “ Mahkemelerin canı cehenneme, biz ada
letin ne olduğunu biliyoruz” dediğimi İddia e*tl. Bu ya
lanla büyük bir hakikati söylemiş oldu, çünkü zlhnlmlh 
en derin köşe bucağını araştırmış olsaydı, bu güne ka
dar hiç İfade etmemiş olduğum ama şimdi İfade edece
ğim o düşünceyi bulurdu: “ Mahkemelerinizin canı ce
henneme, ben adaletin ne olduğunu biliyorum.” Günler 
boyunca mahkemenizde oturdum ve benim sınıfında 
İnsanlann adaletin kürsüsü dediğiniz bu yerden gelip 
geçişini gördüm. Senin Yargıç Sloane ve senin gibilerin, 
onian, mülkiyetin kutsal haklanna.tecavüz ettikleri İçin, 
hapse gönderdiğini gördüm. İnsanlann hayatını ve mut
luluğunu yaşama haklanna karşı sağır ve kör kaldınız 
ve mülkiyetin kutsal haklan korunsun diye bu haklan 
ayaklar altına aldınız. Ondan sonra da tıana yasaya say
gı duymamı söylüyorsunuz. Duymuyorum. Yasayı ihlal 
ettim, bundan sonra da yasalannızdan her birini ihlal 
ederek karşınıza geçip “ Mahkemelerin canı cehenne
me...” diyeceğim gibi.

Savcı yalan söyledi ama onun yalanını hakikat olarak 
kabul edeceğim ve benim tavnm hakkında herhangi 
bir yanılgıya kapılmayasın diye sana tekrarlayacağım 
Yargıç Sloane, “ Mahkemelerinizin canı cehenneme, ben 
adaletin ne olduğunu biliyorum.” •
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Kadim Ö ğretm enlerin Uym ası 
G ereken K u ra lla r

1900’lerde Massachussets’te okul duvanna kadın 
öğretmenlerin uymaiarı için asıian kurallar, 

Öğretmenler Birliği’r\m mücadeie ettiği çalışma 
koşullarına ışık tutuyor.

1. Evlenmeyin.

2. Okul yönetiminden izin almaksızın hıçhir zaman 
kenti terketmeyin.

3. Erkeklerle dolaşmayın.

4. Akşam saat 8 ile sabah saat 6 arasında evinizde 
oturun.

5. Çarşıdaki pastanelerde oturmayın.

6. Sigara içmeyin.

7. Babanız yada erkek kardeşinizden başka erkeklerle 
aynı arabaya binmeyin.

8. Parlak renkli elbiseler giymeyin.

9. Saçınızı boyamayın.

10. Ayak bileğinizden 5 santimden daha yukarıda elbi
seler giymeyin. •

Asi K ız
J O E  HILL

Bu kahpe dünyada çeşit çeşit kadın var 
Bunu kim bilmez;
Kimi köşklerde yaşar,
Kimi ipekten başka birşey giymez.
Nice asaleti! kraliçe prenses var. 
Güzellikleri İnci ve elmastan.
Benim bildiğim tek soylu kadınsa,
Değil başkası, asi kızdan.

Antrasit M aden lerin de  
Çalışan İs file rin  H a y a tı 

Üzerine

Bir maden işçisinin karısının mektubundan bir 
parça.

”Bob yine işsiz. 1920 ağustosunda ordudan ayrılma
sından bu yana, 1922 nisanına kadar topu topu dokuz 
ay çalıştı, o da aralıklarla. Arasız çalıştığı süre üç ayı 
geçmiyor. Bu durum Bob’ un suçu değil. O gerçek 
bir işçi ve elinden gelen herşeyi yaptı, yalnızca koşullar 
bize karşıydı, bizim gibi binlercesine karşı olduğu gibi... 
Belki bizim yaşadığımız evi görmüşsünüzdür. Ben ken
dimizi örnek olarak alıyorum, çünkü tipik bir maden 
işçisi ailesiyiz. Evimiz iki demiryolu hattının arasında, 
yatağımdan Chicago, Buffalo veya Clevaland’ a doğru 
geçen trenleri görüyorum.

Evimizin altı odasında üç aile oturuyor. Mr. ve Mrs. 
Polleskel evin arka kısmında, Mr. ve Mrs. Smith evin 
ön bölümünde ve birinci kattaki iki odada, Bobby, ben 
ve bebeğimiz en üst katta oturuyoruz. Hiç aynı odanın 
içinde yemek pişirmeyi, yemek yemeyi ve uyumayı de
nediniz mİ? Bir süre sonra odanın içindeki hava, hele 
bir de sıcaksa boğucu bir hale geliyor.(...) Tanınmış 
dergilerde madenlerdeki hayat üzerine yazılanlarla tıe-

Üstte: 1929 krizinin yol açtığı işsizlik kurbanları 
Chicago sokaklarında. Altta: IWW’n/n bugün hâlâ 

yayınını sürdüren Şarkı dergisinin kapağı.

nim yaşadıklarım tamamen birbirine karşıt. Mesela ge
çenlerde saygın bir haftalık dergice bir yazar doğru 
olmayan bazı iddialarda bulundu: ona göre kömür ma
denlerinde çalışmak tarımda çalışmaktan daha kolay
mış. Bob ve ben hem çiftlik hayatını biliriz hem de 
madenlerdeki hayatı ve ben bu yazıyı yazan kişiye duy
duğum tüm saygıya rağmen (ayrıca herhalde yazdıkları
na gerçekten inanıyordur) onun madenlerdeki deneyim
lerini bir madenden diğerine otomobille giderken edin
diğini sanıyorum. Yerin altında, insanın gözlerini acıtan 
ve ciğerlerini boğan dinamit dumanıyla yüklü bir havada 
bayılana dek sekiz saat çalışmadığı kesin.Oysa bu Bob' 
un ve arkadaşlarının başına defalarca geldi. Bu bay 
sekiz saat kömür çıkardıktan sonra dik durulamayacak 
kadar alçak, küçücük bir odada kürek de sallamadı, 
tavandan su damlayan ve döndüğü zaman insanın ayak
larının sular içinde kaldığı bir koridorda da sekiz saat 
çalışmadı. Ve bu bay, matkabın ucunu kıracak kadar 
sert kayalara 2.5-3 metrelik delikler delmek için sekiz 
saat boyunca uğraşmadı. Eğer bir kaç saat bu koşullar 
altında çalışmış olsaydı, madenciliğin diğer işlerden da
ha kolay bir iş olduğundan söz etmezdi. (...)

Maden işçisi kalifiye İşçidir, çünkü yaptığı iş meslek

sayılır. Aldığı ücret de ortalama günde 6,5 - 7,5 dolardır. 
Bu ücret size yüksek görünebilir, ama işçiler aletlerini 
ve lambaları için gerekil karpiti de kendileri sağiamak 
zorundalar ve bu az paraya malolmuyor. Ayrıca maden
ciler kasklarını ve barutu da kendileri satın alıyorlar. 
Bir teneke barutun fiyatı 3 dolar ve antrasit bölgelerinde 
bir teneke üç günden fazla dayanmıyor, bazen bir günde 
tükeniyor. Buradan sırf barutun ücretleri aslında ne ka
dar azalttığı anlaşılabilir. (...) •

A m erikan  İ f f i  S ın ıfına  
M ek tu p

L E N İN

V.l. Lenin'in Toplu Eserleri 28. cildindeki 
Amerikan işçi Sınıfına MeWup’tan bir bölüm.

Amerikan halkının, biz Bolşevlkler'\ tümüyle destekle
diklerini her fırsatta açıklayan Amerikalı proleter temsil
cilerinin de gösterdiği gibi, devrimci bir geleneği vardır. 
Bu gelenek 18. yüzyılda Ingiiizlere karşı verilen bağım
sızlık savaşı ile 19. yüzyılda yaşanan iç savaştır. Bazıla
rına göre, ulusal ekonominin ve bazı sanayi koilannın 
“harap olmasını” gözönüne alırsak, bu savaştan sonra 
Amerika 1870 yılında, ekonomik oiarak 1860'm da geri
sine düşmüştür. 1863-65 yılları arasındaki Amerikan iç 
savaşının dünya tarihindeki ilerici ve devrimci önemini 
reddeden ne bir ukala, ne büyük bir aptaldır.

Burjuvazinin temsilcileri zencilerin köleliğinin, köleci 
düzenin yıkılmasının nimetlerinin, ülkeyi yıllarca süren 
bir iç savaşa sokmanın ve her savaşta yaşanan terör 
ve yıkımın getireceği zararlardan daha değerli olduğunu 
anladılar. Ancak şimdi biz kapitalist ücretli köleliğini, 
burjuva düzenini yıkma isteğiyle karşılarına çıktığımız
da, burjuvazinin temsiteileri ve savunucuları, burjuvazi 
ile birlikte mücadeie eden ve devrimden kaçan refor
mistler sosyalistler, bir iç savaşın gerekli ve meşru ol
duğunu anlayamıyorlar, anlamak istemiyorlar.

Amerikalı emekçiler burjuvazinin kuyrukçuluğunu yap
mayacaklardır. Burjuvaziye karşı bir iç savaş açılması 
için bizimle birlikte olacaklardır. Dünya tarihi ve Ameri
kan işçi hareketi benim bu yöndeki inancımı destekle
mektedir. Appeal to Reason kitabının yazarı ve Amerika
lı emekçiler arasında sevilen liderlerden biri olan Euge
ne Debs'in sözlerini hatırlatmak İsterim, sanırım 1915'in 
sonlarına doğru yayınlanan “ ne için savaşacağım” adlı 
makalesinde (Bu makaleyi 1916’nın başlannda İsviçre'
nin Bern kentinde yapılan bir mitingde de anmıştım) 
Debs, “bu gerici savaş için olumlu oy kullanmaktansa 
bu savaşa karşı silah kullanmayı tercih ederim” diyor
du. Debs, proletaryanın bakış açısıyla kutsal ve meşru 
bir tek savaşın, yani kapitalistlere karşı insanlığı ücretli 
kölelikten kurtaracak bir savaşm olduğunu biliyordu.

Ben, Amerikalı mültimilyonerlerin başkanı ve kapita
list dolandırıcıların uşağı Wilson’un Debs’i hapse atma
sına şaşırmıyorum. Bırakın burjuvazi gerçek entemas- 
yonalistlere, devrimci proletaryanın gerçek temsilcileri
ne zor kullansınl Ne kadar daha fazla şiddet ve zora 
başvururlarsa bu muzaffer proleter devrlmlnln o kadar 
yakın olduğunu gösterir. •

V a iz  ile  K ele
J O E  HILL

Bir IWW örgütçüsü olan Joe Hill, örgüt 
yayınlarında ve kendi kitabı Küçük Kırmızı Şarkı 

Kitabı’r\da yayınlanan mizahi, iğneieyiçi ve 
taşiayıçı onlarca şarkı yazdı Vaiz ile Köle 

IWW’nin hedeflerinden biri olan kiliseyi alaya 
alıyor.
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Saçı uzun vaizler her gece gelir
Size söylemeye, doğru nedir, eğri nedir;
Ama sorsanız ekmekten n’aber diye,
Cevap hazırdır tatlı dilleriyle:

Yemek var, yemek var, doyacaksınız hepiniz. 
Göğün yedinci katına çıkabilirseniz;
Çalışın, dua edin ve ot şiltelerde yatın siz. 
Ölünce hep pasta yiyeceksiniz.

Büyük İs letm e K utsald ır

Henry Ford’un “ Hayatım ve Eserim” adlı kitabının 
Leipzig 1923 tarihli Almanca baskısından bir 

parça

Çalışmak isteyenler olduğu kadar, çatışmak isteme
yen İnsanlarımız var.Hakiarında bir sürü şey okuduğu
muz ‘.‘sınıflar” genellikle tümüyle hayal ürünüdürler. 
Mesela kapitalist gazeteleri alalım. İnsan orada çalışan 
sınıflar hakkında yazılanlara gerçekten şaşıyor. Dün gi
bi, bugün de çalışan sınıfa dahil oian biz, bütün bunların 
gerçek dışı şeyler olduğunu biliyoruz.(...)

Tek gerçek işçi önderi, işçileri grev, sabotaj ve açlığa 
değil, çalışmaya ve iyi ücretlere yöneltendir. Geleceğin 
İşçi birliği, çıkarları hem birbirlerine hem de yaptıkları 
işin yararlılığı ve ne kadar İyi yapıldığına bağımlı olanla
rın birliğidir.(...)

Ben İŞ Ç İ örgütlerinin karşısında değilim. Ben, amacı 
gelişme olan hiçbir örgütün karşısında değilim. Ben, 
ister işverenden, ister işçilerden yana olsun üretimi 
kısıtlamayı kendine hedef alan örgütlere karşı mücadele 
ediyorum. (...)

Çalışkan bir işçi şimdiye kadar hiçbir başka işçinin 
İşten atılmasına neden olmamıştır. Tam tersine çalışkan 
bir işçi çalışkan bir işverenin ortağıdır.(...)

Gerçekte yalnızca taleplerle hiçbir zaman birşey elde 
edilemez. Grevlerin, başarıyla sonuçlanmış gibi görün
seler de sonunda yenilgiye uğramalarının nedenide bu
dur. Daha yüksek ücretler ve daha kısa çalışma saatleri 
dayatan ve bunun yükünü toplumun üzerine yıkan bir 
grev sonuç olarak başarısız bir grevdir. Böyle bir grev 
sanayinin verimliliğini ve iş imkanlarını azaltır.(...)

Ford işletmelerinin işçileriyle içerde ve dünyanın di
ğer yerlerinde yaptığı deneyimler gayet tatminkardır. 
Bizim sendikalarla aramızda bir karşıtlık yok, ama işçi 
veya işveren örgütlerinin taraf olduğu hiçbir anlaşmaya 
da katılmayız. Bizim ödediğimiz ücretler herhangi bir 
sendikanın talep edebileceğinden çok daha yüksek, haf
talık çalışma süresi bizde her yerdekinden daha kısadır. 
Bizim çalışanlarımız sendikaya girerek hiçbir şey kaza
namazlar. Bazılart belki sendikalara üye olacaklardır, 
ama çoğunluk değil. Biz kim üye, kim değil bilmeyiz, 
öğrenmek de istemeyiz, çünkü bunun bizim için hiçbir 
önemi yok. (...)

Dev boyutlara sahip bir işletme İnsani olamaz, çünkü 
bunun için çok büyüktür. Böyle bir işletme tek tek İn
sanların kişiliğini ezecek kadar hızla büyür. Büyük bir 
işletmede İşverenin ve işçinin kimliği kitle içinde kaybo
lur. Bu İkisi birlikte ürünlerini tüm dünyaya gönderen, 
elde ettiği karia her ikisinin de yaşamasını sağlayan 
büyük, üretken bir örgüt yaratırlar. Bundan sonra işlet
menin kendisi en büyük öneme sahiptir.

Yüzlerce ve binlerce aileyi besleyen büyük bir işlet
mede bir kutsallık vardır. Doğan çocuklara, okula giden 
kızlara ve oğlanlara, emekleri sayesinde evlenen ve bir 
yuva kuran genç işçilere, bütün bunlar» mümkün kılan 
bu büyük üretken örgüte baktığımızda, onun devam 
ettirilmesinin kutsal bir görev olduğunu görürüz. İşlet
me artık tek tek bireylerden daha büyük ve önemli bir 
şey olmuştur. •

Üstte: Bir gösteri sonrasmda tutul<lanan bir süfrajet. 
Altta: Göreli istikrar dönerrtinde üretim ve tüketimi 

artan Ford otomobilleri.

A m erikan izm  ve Fordizm

G R A M S C I

Gramsci’nin Hapishane Defterleri'nöe yeni bir 
üretim modeli olarak Fordizm ve Amerikanizm 

üzerine değerlendirmelerinden bölümler:

Bir dizi sorunun genel ve biraz da basmakalıp olan 
“Amerikanizm ve Fordizm” başlığı altında İncelenmesi 
gerekmektedir. Ancak İlk önce, bu sorunların çözümü 
İçin, kanşık, anlamsız durumları ve felaketle sonuçlanan 
ahlaki ve ekonomik krizleri yaratan modern toplumun 
çelişkili koşullarının değerlendirilmesi gerekliliğini he
saba katmalıdır.

Amerikanizm ve Fordizmin planlı ekonomi organizas
yonunun başansı İçin bir gereklilikten doğduğu ve bura
da incelenen çeşitli problemlerin eski ekonomik bireyci
likten planlı ekonomiye geçişle İlgili olduğu söylenebi
lir. Sorunlar bu gelişme süreciyle ortaya çıkan evrime 
direnmenin değişik biçimlerinden doğmuş, kaynağı da

hem socletas rerumn (şeyler topluluğu) ve societas ho- 
mlniomn'm (insanlar topluluğu) doğasındaki farklılıkla- 
ndır.

Beiirii bir sosyal gücün başlangıçta yaptığı İlerici bir 
girişimin temelli sonuçlannın olmayacağı gerçektir; 
“ manipüle” edilen ve yeni sonuçlara hizmet etmeleri 
İçin rasyonallze edilen “alt” güçler, doğal olarak bir 
direniş gösterdiler. Fakat direniş hakim güçlerin belli 
kesimleri ve en azından hakim güçlerle ittifak halinde 
olanlardan da geldi. “Fordlze” edilmiş sanayiye uygun 
yeni bir işçi tipinin yaratılması için Birleşik Devietler’de 
gerekil koşul olan içki yasağı marjinal ve hâla geriye 
dönük yaşayan güçlerin muhalefeti yüzünden başarısız
lıkla sonuçlandı, asla sanayicilerin, İşçilerin vb.’lerin 
yaptığı muhalefet yüzünden değil.

İlk bakışta öyle görünmese bile en önde yeralan önemli 
ve ilginç sorunların bazıları şöyle sıralanabilir:

1. Varolan plütokratik tabakanın sanayi üretimiyle di
rek t>ağlanttlı finans kapitalin yeni birikim ve dağıtım 
mekanlzmalanyla yer değiştirmesi.

2. Seks problemi.

3. Amerikanizmin geçen yüzyılın tipik özelliği olan 
“ pasif devrim” gibi bir evrim olarak tanımlanıp tanımla- 
namayacağı, bir tarihsel “çağı" açıp açamayacağı veya 
Fransa örneğinde olduğu gibi bir “patlamaya” yol aça
cak tek tek unsuriann birikiminin temsilcisi olup olama
yacağı sorunu.

4. Avrupa'nın demografik bileşiminin “ rasyonalizas- 
yonu” problemi.

5. Bu evrim hareket noktasını sanayi ve üretim dünya
sının içinden mi, yoksa üretim aygıtı için gerekli'evrime 
yol göstericilik yapacak yasal bir elin kurulması için 
dışardan mı almalı, sorunu.

6. “Fordlze” ve “rasyonallze” bir endüstrinin ödediği 
sözde “yüksek ücret” sorunu.

7. Fordizm sanayinin ilerici girişimleri sürecinde en 
son safha olarak kâr oranlannın düşme eğilimi yasası
nın üstesinden geldi.

8. Savaştan bu yana bireyler üzerinde toplum ve dev
let aygıtı tarafından uygulanan ahlak baskısının ve bu 
baskı tarafından belirienen patalojlk krizin yansıması 
olarak pslkoanailze ve onun yayılışı.

9. Rotary Klüpler ve masonluk.

(-.)

AVRUPA'NIN DEMOGRAFİK BİLEŞİMİNİN 
RASYONALİZASYONU

Avrupa'ya Amerikanizmin ve Fordizmin girmesi için 
yapılan çeşitli girişimler, uzlaşmaz gibi görünen ancak 
uzlaşmayı İsteyen eski plütokratik tabakaya uygundu. 
Bir yanda Avrupa'nın eski anakronistik demografik ya
pısı, diğer yanda ileri Amerikan şirketleri, Henry Ford 
endüstrisi tarafından sunulan ultra-modern üretim bi
çimleri ve çalışma yöntemleri.

Bu nedenle Fordizmin Avrupa'ya girişi çok fazla 
“entelektüel” ve “ahlaki” direnişle karşılaştı ve aşın 
baskı araçlanyla sinsice ve vahşi bir biçimde ortaya 
çıktı. Kabaca koymak gerekirse, Avrupa bir taraftan ağ
zına kadar dolu bir değeri en geniş şekilde tüketerek 
piyasadaki maliyetleri artıran ve uluslararası pazarda 
rekabet gücünü azaltan bir parazitler ordusuna sahip
ken bile Fordizmin getirdiği tüm nimetlerden yararlan
mak istiyordu. Bu nedenle Avrupa'nın Amerikanizmin 
faziletlerine tepkisi incelenmelidir. Bunun analizinden 
savaş sonrası siyasal olaylan ve eski dünyadaki birçok 
ülkenin şimdiki durumunu anlamak için gereken birçok 
veri çıkanlabllir.
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En gelişmiş şeldiyle Amerilcanizmin yaşaması için Ame* 
rika’da olması çoic “doğal” icabul edildiği için, Amerilca
nizmin sorunlannf değinen Amerikalı yazarların bile dik
katinden kaçan bir ön koşul gerekiyordu. Bu koşul “ras
yonel demografik bileşim” olarak adlandırılabilir ve üre
timde fonksiyonu olmayan sınıfların bulunmaması, ya 
da başka bir deyişle asalak sınıfların olmaması şeklinde 
tanımlanabilir. Tam tersine, Avrupa “geleneği” , Avrupa 
"medeniyeti” , tnı tür sınıfların varlığı ile karakterize 
edilmiş, geçmiş tarihin “zenginliği” ve “karmaşıklığı” 
ile yaratılmıştı. Tarih geriye, devlet memurlan, <sntelek- 
tüeiler, rahipler, toprak sahipleri, korsan ticaret ve pro
fesyonel ordunun masediimesi ve fosilleşmesi sonucu 
oluşmuş bir pasifler tortusu bırakmıştı. Bir ulus ne ka
dar zaman varolmuşsa "ataianndan kalan patrimoni”- 
nin iizerinde yaşayan işe yaramaz kitleler yığınının o . 
kadar çeşitli olabileceğini söyleyebilir, (sosyal anlamda) 
ekonomik olarak pasif unsurlarla ilgili istatistikler ya(^ 
mak çok zor; çünkü araştırmanın amacını tanımlayabile
cek bir “başlık” bulmak imkansız. Ancak bu konuda 
bize faydalı olabilecek göstergeler dolaylı yollardan da 
olsa buiunattiiir, örneğin bu göstergeler ulusal hayatın 
varolan spesifik biçimlerinden çıkarılabilir. Çok sayıda 
büyük, orta boy (hatta küçük) endüstrinin bulunmadığı 
(hiçbir fabrikanın olmadığı) kırsal yerleşim birimleri bu 
tür göstergelerin içinde anlamlanndan biridir.

(...) Amerika “büyük tarihsel ve kültürel geleneklere” 
sahip değildir. Bu da Avrupa ile karşıiaştınidığmda ya
şanan yüksek hayat standartına (kesinlikle sosyal refah
tan daha önemli olan) rağmen ortaya çıkan müthiş ser
maye birikiminin temel nedenlerinden biridir. Tarihinin 
geçmiş evrelerinden geriye yapışkan parazitler tortusu 
bırakmamış olması, sanayinin ve özellikle ticaretin sağ
lam temeller üzerinde gelişmesine izin vermiştir. Aynca 
üretim faaliyetinin alt seviyeleri için ticaret ve nakliye 
fonksiyonunun azalmasını sağlamıştır. Gerçekte, bunla
nn üretim faaliyeti içinde eritilmesine önderlik etmiştir. 
Burada Ford’un deneylerini ve tasarruf sağlamak ama
cıyla nakliye ve dağıtımın direk düzenlemesinin onun 
firması tarafından yapıldığını hatırlatalım. Bu tasarruf 
üretim maliyetlerini etkilemiş, yüksek ücret verebilme 
ve daha düşük fiyatla satış yapma imkanı sağlamıştır. 
Önkoşulların mevcut olması, üretimin, eğitilmiş birlikler 
ile emeğin (lıölgesel temelli sendikalann yıkılması) ve 
inancın (yüksek ücret, çeşitli sosyal olanaklar, aşırı kur
naz ve usta ideolojik, siyasal propaganda) rasyonalize 
olmasını kolaylaştırdı. Ve halkın tüm yaşamının üretim 
etrafında dönmesi başanldı. Hegemonya fabrikada doğ
du ve profesyonel siyasal ve ideolojik aracılara ihtiyaç 
duyulmaya başlandı. Romler'in de dikkat çektiği gibi 
“kitle” olgusuna artık, “yapının” üst yapılara daha doğ
rudan doğruya hakim olduğu ve üst yapılann da (basit
leştirilmiş, sayıca azaltılmış) “rasyonalize” olduğu bir 
“rasyonel” toplum tarafından biçim veriliyor.

Rotary Klüpler ve Masonlar: Rotary küçük burjuvala- 
nn ve küçük burjuva mantalitesinin olmadığı bir Mason
luktur. Amerika'nın Rotary Klüpleri YMCA'aı vardı, Av- 
nıpa da Rotary Klüplere ve Cizvit’lere sahipti. YMCA 
halya'ya girerken İtalyan sanayi bu girişime yardım sağ
ladı. (Agrelli finansal yardım verirken Katolikierin şid
detli bir tepkisi oldu.) Agrelli’nin tüm çabası işçiler için 
kabul edilebilir bir “Amerikanizmi” destekleyen Ordine 
Nuovo grubunu kendi safına çekebilmekti.

Amerika’da rasyonallzasyon, yeni tip üretim ve çalış
ma sürecine uygun yeni tipini yaratma ihtiyacını getir
mişti. Bu süreç birinci evresinde olduğundan (açıkça) 
hâlâ basit bir noktadadır. Yeni endüstriyel yapıya psiko- 
fiziksei adaptasyon aşamasındadır. Bu güne kadar (1929 
krizinden beri) belli zamanlar hariç, “üst yapı” herhangi 
bir şekilde olgunlaşmadı. Bir diğer deyişle hegemonya 
hiM vücut bulamadı. Philip’in belirttiği gibi Amerika’da 
ortaya çıkan bu mücadele hâli “endüstriyel özgürlüğe" 
karşı olan zanaatkar hakiannın savunması altındadır. 
Bir diğer deyişle, farklı koşullar içinde olmasına karşın, 
Avrupa'da 18. yüzyılda ortaya çıkan mücadele İle ben
zerlik göstermektedir. Amerikan sendikalan, herşeyden 
daha fazla, kalifiye zanaatkar haklarının toplu ifadesidir
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Üstte: Ellis adasına gelen göçmenler. Ortada:' 
Madison Square Garden'da komünistlerin Lenin'i 
anma toplantısının duyurusu. Altta: Colorado'daki 
grevci işçilerie dayanışma içinde bulunduğu için 

tutuklanmış ve eyalet dışına sürülmüş Mother Jones 
(Jones Ana).

ve bu nedenle onlan engellemek isteyen sanayicilerin 
mücadelesinin belli bir “ ilerici” yapısı vardır. Fransız 
devrimiyle ekonomik alanda bile göze çarpan Avrupa’
nın tarihsel eksikliği Amerika'lı kitleleri geri planda bı
rakmasıdır. Buna bir de, “ulusal homojenliğin” olma
masını, farklı ırk-kültürlerinin bileşimini ve zenci soru
nunu da eklemek gerekir. •

İsyan  Tohum lan
M A U R IT Z  H A LLG R E N

John Steinbeck'in Gazap Üzümleri’nm arka 
planını ve konusunu oluşturan olayiartn gazete 
haberlerinden derlenmiş bir dökümünü Mauritz 

Hailgren isyan Tohumlan adlı kitabında biraraya 
getirmişti.

England , Arkansas, 3 Ocak 1931.

Geçen yaz yüzlerce Arkansas çiftliğini perişan eden 
uzun süren kuraklık bugün dramatik bir sonuç verdi. 
Çoğu beyaz ve silahlı 500 kadar çiftçi bu kentin iş mer
kezine doğru yürüyüşe geçtiler... Kendileri ve aileleri 
için yiyeceğe ihtiyaçtan olduğunu haykıran eylemciler, 
herhangi bir biçimde bedava yiyecek sağlanmadığı tak
dirde bunu dükkanlardan kendileri aiacakiannı ilan ettiler.

Detroit, 9 Temmuz 1931.

Bu gece 500 işsizin Cadillac Meydanından kent misa
firhanesi civannda başlattıkları ayaklanma polis tarafın
dan bastırıldı.

Indiana Harbor, Indiana, 5 Ağustos 1931.

15 bin işsiz, buradaki Meyva Yetiştiricileri Ekspres 
Şirketi işletmesini, açlıktan kurtulmak için kendilerine 
iş verilmesi talebiyle bastılar. Şirketin karşılığı, işsizleri 
coplarla dağıtan polisi çağırmak oldu.

Boston 10 Kasım 1931.

Chariestourn-East Boston kıyı şeridi üzerinde grevde
ki liman işçileri ile Siyah grev kıncılar arasında çıkan 
kavgada yirmi kişi yaralandı, üç kişi ölümün eşiğine 
gelecek derecede ağır yaralar aldı ve onlarcası da ayak
ta tedavi edildiler.

Detroit, 28 Kasım 1931.

Bu sabah 2 bin kadın ve erkeğin polisin dağılma emri
ne karşın düzenledikleri bir toplantıda çıkan çatışmada 
bir atlı polis kafasına atılan taşla yaralandı ve gösterici
lerden biri de tutuklandı.

Boston, 3 Haziran 1932.

Yirmi beş aç çocuk, Boston'daki bir nümayiş sırasın
da İspanya Savaşı Eski Muharipleri İçin verilen bir öğle 
yemeğini bastılar. Çocuklan dağıtmak üzere iki kamyon 
dolusu polis çağrıldı. •

R ooseveit'in  D eğertendinnesi

Rooseveit’in otobiyografisinde bireycilerle 
korporasyon yanlıları arasındaki farklılığı 

değerlendirmesi.

Yanlışlıkları gören ve birbirinden tamamıyla ayn iki 
yolda çatışarak çare bulmaya uğraşanlann büyük ço
ğunluğunun gerçek bir iyileşme için yeterli umut verme
mesi temel tehlikelerden biridir. Bu düşüncede olanlar 
(Sherman yasası yöntemiyle) şimdiye dek hem değersiz 
hem de zarar verici olduğu kanıtlanan bireyciliğe destek
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vermeye çalışıyorlar; daha fazla bireycilikle çare bulma
ya çalıştıkları durum şimdiye kadar varolan bireyciliğin 
kaçınılmaz sonucudur. Yanlışlıklan büyük birliklere yük
leyip bunların ortadan kaidınlmaaı ve ülkenin 19. yüzyı
lın ortalannın ekonomik koşullarına göre restore edil
mesini çare olarak düşündüler. Bu umutsuz bir çabaydı 
ve bu çaba içinde yeraianlar kendilerini ilerici radikal 
olarak tanımlasalar da aslında kırsal kesimin tutuculu
ğunu temsil ediyorlar.

Diğer taraftan az sayıda insan, korporasyonlann ve 
blrükıerın çalışma hayatı için gerekil olduğunu ve bunla- 
n yasaklamanın da ahmaklık olacağını ancak bunların 
kontrolsüz kalmasının da büyük bir hata olduğunu kabul 
ediyorlar:.. Hükümetin emeği korumak, kamu refahı için 
büyük korporasyonlan kendisine tabi kılma ve sahtekar
lığı önlemek için müdahale etmek zorunda olduğunu 
düşünüyorlar... •

İSSİZ K onseyleri

Bütün ülke çapında kurulmuş olan işsiz 
Konseyleri Forum yazarı Charles R. Walker’m 

1932’de yazdığı bir makalede anlatılıyor.

Birçok kentteki İşsiz Konseylerini Komünistlerin ör
gütleyip yönlendirdikleri bir sır değil, ama konseyler 
demokratik bir biçimde örgütlenmiş ve çoğunluk tara
fından yönetiliyor. Michigan,Lincoln Park’taki bir kon
seye gittim, on biri komünist olan üç yüz üyeleri vardı... 
Konseyin bir sağ, bir sol kanadı ve merkezcileri vardı. 
Konseyin başkanı... aynı zmanda Amerikan Lejyonunun 
yerel komutanıydı. Chicago’da İşsiz Konseyinin üyeleri
nin toplamı 22 bine varan 45 şut)esi bulunuyor. Konse
yin başlıca silahı, çok sayıda insanla demokratik baskı 
uygulamak ve işlevleri de kiralarını ödeyemeyenlerin 
evlerinden atılmalarını önlemek, evlerinden atılmış olan
lara yeni ev bulunması için Yardım Komisyonu'na baskı 
yapmak; işsiz bir işçinin parasını ödeyememesi yüzün
den elektriğinin ya da suyunun kesilmesi halinde yetkili
leri uyarmak; giyeceği ve ayakkabısı olmayan işsizlerin 
giydirilmesini sağlamak; halka açıklama ve yetkililer üze
rinde baskı yaparak beyazlarla siyahlar ve yabancı kö
kenliler arasında ayırım yapılmasına son vermek, yar
dım gerektiğinde... insanlan yardım merkezine yürüte
rek yedirilip giydirilmelerini istemek. Son olarak da gös
terilere, açlann yürüyüşlerine yada dernek toplantıları
na katıldıkları için tutuklanan bütün işsizlere hukuki 
savunma sağlamak.

İşçi Neden Yurtsever Değildir?

Eylül 1917’de ABD Adalet Bakanlığı IWW'ye karşı ülke 
çapında bir suçlama kampanyasına girişti. Kırksekiz kent
te/MW merkezleri basıldı. 165/IVIV önderi, askere yazıl
mayı engellemek, askerden kaçmayı teşvik etmek, iş
yerlerinde rahatsızlık yaratmak gibi suçlardan tutuklan
dı. Mahkemeye çıkanlan 101 kişi arasında bulunan Harry 
Thaw adında bir işçi mahkeme önünde şu ifadeyi ver
mişti:

"Bana /IViy’nIn neden Birleşik Devletlere yurtseverce 
bağlı olmadığıhnı soruyorsunuz. Eğer üstüne örtecek 
bir battaniyesi bile olmayan bir sefilseniz; çoluk çocu
ğunuzu bırakıp iş aramaya batıya gitmiş ve bir daha 
onların yanına dönememişseniz; eğer oy kullanmaya 
yetecek kadar bir süre İçin hiçbir işte sürekli olarak 
çalışamamışsanız; pis sefil barakalarda yatıp kalkmış 
ve size verilen kokmuş yiyeceklerden başka birşey ye
meye gücünüz yetmemişse; şerifler yemek kaplarınıza 
ateş edip kevgire çevirmiş ve yemeğinizi yerlere saç
mışsa; patronlar size diz çökerttiklerine inandıkları her 
zaman ücretinizi de düşürmüşse; eğer Ford, Suhr ve 
Mooney için kanunlar başka Harry Thaw İçin başkaysa; 
eğer yasayı ve düzeni temsil eden herkes ve bu millet 
sizi tepelemiş, zindana tıkmış, ve şu temiz Hıristiyanlar 
da buna alkış tutup yaşa demişse, hangi cehenneme

m a m m  m  a m c m m x .  â i  m â , 
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Üstte: IWW'ye bağlı Tarım işçileri Sendikası’nın rozeti. 
Altta: Zorunlu askerliğe karşı protesto toplantısı 

çağrısı.

kalkıp da adamın yurtsever olmasını beklersiniz? Bu 
savaş iş adamlannın savaşıdır , o zaman niye kalkıp 
da şu içinde yaşadığımız güzel dünyayı korumak için 
gidip kendimizi vurduralım ki?” •

Is ve Üretim  
R asyonalizasyonu

G R A M S C I

Gramsci’nin Hapishane Defterleri’nöen, “ İş ve 
Üretim Rasyonalizasyonu”  adlı yazısından bir 

bölüm.

Lev Davidovitch Troçki’nin temsil ettiği eğilim bu so
runlar dizisiyle yakından bağlantılıdır. Bu eğilimin “özü” , 
üretimde düzen ve disiplini arttırmak ve çalışmanın ge
reklerine alışkanlıkları adapte etmek için dışardan bir 
baskıyla sanayiye ve sanayi yöntemlerine ulusal hayatta 
bir üstünlük kazandırma isteğinin “aşın” cesur uygu
lanması (bu yüzden rasyonallze etmek değil) olarak ta
nımlanabilir. Bu eğilim problemlerin çözümünde Bona- 
partist biçimleri amaçlıyordu. Bu yüzden yıkılması kaçı
nılmazdı. önceden yapılan varsayımlar doğruydu fakat 
pratik sonuçlar tamamıyla yanlış çıktı, teori İle pratik 
arasındaki dengesizlik aslında olayın doğasında olan 
bir tehlikeydi, -aynı tehlike daha önce 1921’de açıklan

dığında da vardı.- Çalışma ve üretimin dolaylı ya da 
dolaysız olarak düzenlenmesi için baskının gerekil oldu
ğu prensibi doğruydu ancak burada biçim hatalıydı, 
Askeri model zararlı bir önyargı haline geldi ve emeğin 
askerileştirilmesi başansızlıkla sonuçlandı.

Lev Davldovitch'ln Amerikanizme ilgisi. Lev Davido
vitch yaşam tarzı hakkında ve edebiyatla ilgili araş
tırmalar yaptı; makaleler yazdı ancak bunlar Ame- 
rikanizmle görüldüğünden çok daha fazla ilgilidir, 
çünkü yeni çalışma yöntemleri özel yaşam, düşünme 
ve hissetme tarzlanndan aynlamaz. Biri bir alanda elle 
tutulur sonuçlar elde edememişse bir diğer alanda ba- 
şanlı otamayabilir. Amerika'da yasaklar ile çalışmanın 
rasyonalizasyonu şüphesiz birbirleriyle bağlantılıdır. Sa
nayicilerin işçilerin özel hayatlanna ilişkin yaptırdığı araş
tırmalar ve İşçilerin “ahlakını” kontrol altında tutmak 
için bazı firmaiann kurduğu kontrol servisleri yeni çalış
ma yöntemlerinin gerekleriydi. Bu tür girişimlere gülen 
ve bunlan sadece “ purltanizmin" kitleleri uyuşturmak 
için yaptığı şeyler olarak gören İnsanlar, bu yüzden 
müthiş bir hızla ve tarihte benzeri olmayan bir bilinç 
oluşturmasıyla yeni tip emekçi ve insan yaratan Ameri
kan olgusunun önemini anlamayı kendi kendilerine en
gellediler. “Kurulan bilinç” kavramı Taylor'un “eğitil
miş goriller” tabirini hatırlayan biri için komik gelebilir. 
Taylor aslında işçileri otomatik ve mekanik davranışlara 
götüren, bilginin aktif bir şekilde katılmasıyla profesyo
nel çalışma içindeki eski pslko-flzlksei bağlantının kop
masına yol açan ve yalnızca mekanik fiziksel açıdan 
üretken mekanizmalan azaltmayı düşünen Amerikan top
lumu isteğini alaycılıkla açıklıyordu. Fakat bütün bunlar 
orjinal ya da yeni bulunmuş şeyler değillerdir; bu dü
şünce, basit bir şekilde sanayileşme ile başlayan uzun 
sürecin en yakın safhasını temsil ediyor. Bu evre önce
kilerine oranla daha güçlü, kendisini daha kaba bir bi
çimde ifade eden bir evredir. Fakat bu aşama hem halef
lerinden hem de seleflerinden farklı yeni tip bir pslko- 
fizlksel bağlantının kurulmasıyla kendisine yer bulacak
tır. Seleksiyon kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacak, 
eski işçi sınıfının bir bölümü emek dünyasından hatta 
dünya yüzünden merhametsizce silinecektir.

Bu açıdan bakıldığında, Ford gibi Amerikalı sanayici
lerin “ puriten” girişimleri incelenmelidir. Buniann emek
çi “ ruhu” veya “ insanlık” gibi kavramlarla İlgilenme
dikleri kesin. “ İnsanlık ve ruh”/ üretici “yaratımın” ve 
üretimin dışında gerçekleştirilemez. Bunlar sanat ile eme
ğin bağiantıiannın kuvvetli olduğu, işi yapan kimsenin 
kişiliğini yarattığı nesnenin tümünde yansıttığı dönem
lerde zanaatkârlarda, “ demiurge” (Yunancada el sanal
lan ile uğraşan kimse)'lerde bulunan erdemlerdi. Ancak 
yeni sanayileşmenin mücadelesi kesinlikle bu 
"hümanlzmaya” karşıdır. “Püriten” girişimler, yeni üre
tim yöntemi tarafından tüketilen İşçilerin psikolojik ola
rak yıkılmasını engellemek için İşçinin belli bir psiko- 
flziksei dengesinin iş dışında, korunmasını amaçlamak
tadır. Bu denge dışsal ve mekanik olabilir, işçinin kendi
si tarafından kurulursa içselleştirilir, eğer içseileştiril- 
mez ise, toplumun yeni biçimi tarafından empoze edile
bilir. Amerikalı sanayiciler işçinin fiziksel ve zihinsel 
randımanının sürekliliğinin korunması İle ligilidlrier. Hep 
aynı düzeyde randıman veren, eğitilmiş emek gücü on- 
lann çıkannadır, çünkü onlar için yatırımın insan unsuru 
(kollektif işçi) da sık sık bozulmayan ve parçası değişti
rildiğinde yenilenen bir makinedir.

Yüksek ücret konusu da bu gerekliliğe dayanmakta
dır, çalışma ve üretime uygun olarak eğitilmiş emek 
gücünün t>elli bir stablilteyl korumasını sağlamak ama
cıyla kullanılan bir araçtır. Ancak yüksek ücret çift taraf
lı bir tabancadır. İşçilerin fazla paralarını kendilerine 
bakmak, yenilemek ve mümkünse zihinsel randımanını 
arttırmak, azaltmak İçin değil, “akıllıca” harcaması ge
rekir. Bu nedenle, emek gücünü harap eden en tehlikeli 
düşman olan alkolle mücadele devletin görevi haline 
geldi. Sanayicilerin önlemlerinin yetersiz kalması ya da 
uzun ve yaygın İşsizlik krizlerinin yarattığı sonuçlarda 
olduğu gibi, emekçi kitleler arasında derin bir ahlaki 
krizin yaşanması halinde, diğer “ puriten” mücadeleler
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de devletin görevi haline gelebildi.

Alkolizmden sonra düzensiz ve yoz cinsel hayat ener
jinin en tehlikeli düşmanıdır. Alkolizmin ve cinsel ahlak 
İMzukluğunu “ kafanın meşgul olduğu” çalışmanın az
dırdığı gözlenmiştir. Ford, müfettişleri vasıtasıyla çalı- 
şanlannın özel hayatlarına müdahale etmiş ve aldıkları 
ücreti nasıl harcadıklarını, bu eğilimleri nasıl yaşadıkla- 
nnı araştırmıştır. Bu eğilimler hâlâ “şahsa" ait şeyler 
otmaianna rağmen, belli bir noktada geleneksel purlta- 
nlzmln kapsamına sokularak, öncü ahlak ve "gerçek” 
Amerika motifleri altında lanse edilerek devlet ideolojisi 
haline getirildi. Amerikan olgusunun en önemli gerçeği, 
işçiler ile halkın diğer kesimlerinin yaşam tarzian ve 
ahlaki değerleri arasındaki uçurumdur.

İçki yasağı bu uçurumla ilgili olarak verilmiş bir örnek
tir. Kaçakçılar tarafından Birleşik Oevletler’e sokulan 
bu İçkileri kim içmektedir? İçki bir lüks tüketim maddesi 
haline gelmiştir, emekçilerin büyük çoğunluğu aldıkları 
yüksek ücrete rağmen içki alamamaktadır. Belirli bir 
mesai içinde ücretli çalışanların içki peşinde koşmaya, 
eğlenmeye ve kanundan kaçmaya harcayacak vakitleri 
yoktur. Aynı gözlem seks konusunda da yapılabilir. “ Ka
dın peşinde koşmak için” çok fazla boş zamana ihtiyaç 
vardır. Yaratılan yeni emekçi tipi değişik bir biçimde 
olsa da, aslında köylerde yaşayan köylülerin benzeridir. 
Köylüler arasındaki cinsel birlikteliğin göreli tekdüzeliği 
ülkedeki çalışma sistemine eklemlendiriimektedir. Ho- 
race’ın dediği gibi uzun ve yorucu bir günden sonra 
evine dönen bir köylü “venerem facilem parabllemque” 
(kolay aşk) ister. Ayartmak ve zorlamak için küçük oyun
lara başvurmayacağı sadık kadınıyla sevişir. Görüleceği 
gibi cinsel faaliyet makineleştirilmiştir; yani sanayileş
menin monogami istediği açıktır, emekçi erkeğin ener
jisini düzensiz, boş yere harcamasını istemiyor. “ Aşın” 
bir geceden sonra işe gelen birinin işini iyi yapamayaca
ğı görüşündedir. Tutkuların yüceltllmesi mükemmel oto
masyonlu üretim sürecinin zamanları belirlenmiş hare
ketleri ile uzlaşmaz. Kitleler üzerinde uygulanan dolaylı 
ve dolaysız baskılar, sonuçlarını şüphesiz gösterecektir 
ve temel karakteristiği monogamy ve göreli tekdüzelik 
olan yeni bir cinsel birlikteliği yaratacaktır.

Birleşik Devietler'de resmi propagandası yapılan, sap
kın cinsel davranışların emekçileri kapsayan sosyal grup 
içinde azaldığını gösteren istatistikler ilginçtir.

İstatistikler boşanmaların zenginler arasında yaygın 
olduğunu gösterecektir. Bütün bunlar Birleşik Deviet- 
ier'de emekçi kitlelerie hakim sınıfların çeşitli unsurları 
arasındaki ahlaki anlamdaki uçurumu göstermektedir. 
Bu uçurum bana çok İlginç ve sonuçta çok zengin olgu
lardan biri olarak görünmektedir. Yakın zamana kadar 
Amerikan halkı çalışkan bir halktı. “Çalışmak” yalnızca 
emekçi sınıfın bir özelliği değil, hakim sınıfların da t>elir- 
gin bir niteliğiydi. Bir milyonerin yaşı ya da hastalığı 
onu emekliliğe ayrılmaya zorlayıncaya kadar çalışma 
hayatına devam etmesi ve çalışmanın günlük hayatının 
büyük bölümünü işgal ettiği gerçekleri tipik bir Ameri
kan olgusudur. Bu sıradan AvrupalI için, anlaşılması 
zor Amerikalı aşırılığıdır. Yukarda AvrupalIlar ile Ameri
kalılar arasındaki farklılığı Birleşik Devietler’de 
"geleneğin” olmadığına bağlanmış, geleneğin anlamı
nın da tarihin örtüştüğü tüm sosyal biçimlerin pasif 
artıkları olduklarını belirtmiştik. Diğer tarafta Birleşik 
Devietier’deki öncülerin yeni bir “geleneği” var. Bunlar 
çalışmada büyük bir güç ve yoğunluğa erişmiş, doğaya 
hakim olmak ve onu sömürmek için hizmetçi ve köle 
ordusuyla değil bizzat kendileri doğayla mücadele eden 
insanlar. Avrupa’da Amerikanizme direnen pasif artıklar 
vardır, çünkü yeni üretim ve çalışma tarzının onları silip 
süpüreceğini biiiyoriar. Eğer Avrupa’da eski fakat hâlâ 
yok olmamış artıkların sonuçta ortadan kalkacağı doğ
ruysa, 'Amerika’da ne başlıyor? Yukarda bahsedilen 
emekçi halklarla hakim sınıflar arasındaki ahlaki anlam
daki uçurum sosyal pasifliğin yaratılma süreci içine gir
diğini göstermektedir. Burada özellikle kadınlann önemli 
bir rolü olduğu açıktır. Erkek sanayiciler milyoner bile 
olsalar çalışmaya devam ederiçen, karılan kızlan “ bolluk
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üstte: 1919 Grevi sırasında gazetelerde çıkan ve 
işyerlerine geri dönme çağrısı yapan ilan. Ortada: 

“ Fordizm faşizmdir". Dearborn’da polisin 4 otomobil 
işçisini vurması üzerine düzenlenen protesto yürüyüşü. 

Altta: Grevdeki Chrysler işçileri grev kırıcılarıyla 
mücadelede.

içinde yaşayan memeliler” oluyoriar. Güzellik yanşma- 
lan, yeni film yıldızlan için açılan yanşmalar (burada 
1926 yılında Fox şirketinin açtığı bir yanşmaya 30 bin 
İtalyan kızının mayolu fotoğraflannı gönderdiğini hatır
latalım) vb., kadın güzelliğini açık arttırmaya sokmalar, 
“ beyaz kadın ticareti” zenginler arasında meşnj görül
mektedir. Hiçbir şey yapmayan bu zengin kadınlar sade
ce seyahat edlyoriar, sürekli okyanusu geçerek Avru
pa’ya geliyorlar, kendi ülkelerindeki yasaklardan kaça
rak “ sezonluk” evlilikler yapıyoriar. (Birleşik Devietler’
de kaptanlann gemide nikah kıyma hakiannın ellerinden 
alınması önemlidir, çünkü Avnıpa’ya gidericen evlenen 
birçok çift Amerika’da karaya çıkmadan önce boşanı
yorlardı.) Fahişelik yasal formüllerle kılık değiştirmiş 
bir biçimde yayılıyor.

Zenginlere mahsus bu olgu,-yeni endüstrinin gerekle
rini kabul ettirmek için emekçilere baskı yapmalarını 
zorlaştıracaktır. Çeşitli sosyal gruplann psikolojik ayn- 
iıklannı bellriiyor, kristalizasyonu ve sınıflann belirlen
mesini hıziandınyoriar, bu yüzden gruplar Avrupa’da 
olduğu gibi kastlaşmaya doğru değişiyoriar. •

REBEL ARTS ve İse! Kültürü  
H are k e ti

Samuel H. Friedman’ın, Brookwood ve
İsyankâr Sanatlar üzerine kaleme aldığı kitaptan 

bir bölüm.

Sanat hem bir kamçı hem de bir silahtır, buna rağmen 
işçi hareketi onu çok az kullandı. Sanat başta, zenginler 
ve müzeler için vardı. Buna rağmen, bu görüş hakimiye
tini sürdürürken, işçiler neredeyse tek başlarına hayat
taki güzel şeyler için mücadele ettiler. “Eğitim görmüş” 
avareler İdeallerden söz ediyorlardı. İşçiler bu idealler 
için savaştılar ve öldüler.

Ama İşçi hareketinin mücadelelerinin kazandırdığı de
neyimden işcl hareketinin ideallerini dile getirmek için 
nasıl yararlanılacak? Öteki ülkelerdeki İşçi hareketinin 
yıllardan beri kendisine bağlı kültür gruplan var. Ameri
ka’da böyle işçi kültür gruplan kurmanın gerekliliği pek 
anlaşılamadı.

İşçi hareketinin kültürel açıdan neler yaratabileceği 
ilk kez Brookwood ve Rebel Arts (İsyankar Sanatlar) 
tarafından ortaya çıkanidı. Brookwood için fazla söz 
sarfetmeye gerek yok. Ama o. Rebel Arts’da konuştu, 
şarkı söyledi, dans etti ve resim yaptı, hem kendisi 
hem de işçi sınıfı için.

Rebel Arts'ın korosu, bir kuşaktan beri sosyalist hare
ket ve işçi hareketi İçinde ilk İngilizce şarkı söyleyen 
koro oldu. Kukla tiyatrosu, National Biscuit Company’- 
nin grevdeki işçileri için turneye çıktı. Rebel Arts’ın 
dans grupları, sosyalist hareket içinde işçi hareketinin 
ideallerini dile getirmek için modern danstan yararlanan 
ilk dans grupları oldu. Tiyatro grubu, söylemek istedik
lerini söylemek için tek perdelik oyun türünü kullandı 
ve ilk kez radyoda işçi oyunian yayınlanmasını sağladı.

Rebel Arts’ın sanat proje grupları, toplantı salonian- 
nın İç karartıcı 'duvarlarını sanatsal bir biçimde yenile
mekte öncü oldular. Afiş grubu, bu ülkede yaratılmış 
en iyi işçi afişlerini yarattı. Grafik gruplan, Madison 
Square Garden'm, bir kitlesel toplantı için kullanılacak 
bir bahçe, işçilerin dünyası için verilecek mücadelenin 
bir bayram yeri haline gelmesi düşüncesini yaymaya 
çalıştılar.

Sanat bir silahtır ve biz onu öyle kullanmak istiyoruz. 
İşçi kültürü hareketi büyüyor ve sanatı işçiler için propa
ganda aracı olarak kullanmaya hazır. Rebel Arts “Sanat 
İşçi Hareketinin Hizmetinde” sloganıyla bundan sonra 
da işçi hareketi için çalışacak ve öğrenmeye devam 
edecek. •



Modem Sosyalizm

II. Dünya Savaşı Öncesi Sosyalist Hareket - - n  ̂
■’ ' - J ! S

I. Dünya Savaşı gibi II. E-ûnya Savaşı da, emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin ürünü 
olarak ortaya çıktı. Uluslararası sosyalist hareket, bu büyük savaş öncesinde, Avrupa’da 
yükselen faşizm ve bütün dünyada oluşan burjuva-otoriter rejimler karşısında yenilgiler 
yaşayarak önemli ölçüde güç kaybetmiş durumdaydı (Bakınız: İtalya’da Faşizm ve Sosyalist 
Hareket, Bulgaristan’da Faşizm, Almanya’da Nazizm ve Sosyalist Hareket, İspanya İç Savaşı,
ABD’de İşçi Hareketi). 1930’larla birlikte çıkacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanan bu 
dünya savaşında saldırgan-yayılmacı politikalarıyla “öncü” rol oynayan Japonya, İtalya ve 
Almanya, anti-komünizmi resmi ideolojilerinin ana motiflerinden biri olarak 
kurumlaştırmışlardı. I. Dünya Savaşı öncesinden farklı olarak dünya sistemi içinde sosyalist bir 
devletin (Sovyetler Birliği) varolmasının yanısıra; ittifaklannı ideolojik olarak anti-komünizmle 
{A ti-Komintem Pakt) tanımlayan karşı-devrimci bir emperyalist blokun varlığı, II. Dünya Savaşı 
öncesinde sınıf mücadeleleri ile diplomasi arasındaki ilişkiyi daha dolaysız kılmıştır.

Versailles Sisteminin Çelişkileri
7 Mayıs 1919’da imzalanan ve I. Dünya Savaşı’nın bitişini simgeleyen Versailles Banş 
Anlaşması’nm kurumlaştırdığı uluslararası ilişkiler sisteminin yapısı, yeni bir dünya savaşını 
doğuracak çelişkileri bünyesinde barındırmaktaydı. I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler, 
yenik rakiplerini emperyalist rekabette askerî ve ekonomik olarak devre dışı bırakacak 
önlemleri dikte ederken, ölçüyü kaçırmışlardı. Özellikle büyük bir emperyalist güç olan 
Almanya’nın, sömürgelerinin elinden ahnması ve çok ağır bir borç yüküyle karşı karşıya 
bırakılması sonucunda, 1920-21 bunalımında ekonomisini yeniden üretme koşullannm dahi 
tehdit altında olduğu ortaya çıkacaktı. Almanya’ya dayatılmış borç ve tazminat ödeme planının
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Hareket

Gernot Bubenik’in 20 Temmuz 1932 Prusya Darbesi 
isimli tablosu 6 bölümden oluşuyor. Prusya Darbesi. 
Weimar Cumhuriyeti’ni yıkan ve diktatörlüğü doğuran 
gelişmelerin habercisi oldu. “ Kızıl Prusya'’ya karşı bu 
devlet darbesi 30 Ocak 1933 darbesinin ön hazırlığını 
oluşturuyordu. Devlet başkanı Paul von Hindenburg’un 
bir karan ile koalisyon hükümeti görevden alındı, von 
Papen Prusya'ya Reich Komiseri olarak atandı. Aynı 
gün Hindenburg Berlin ve Brandenburg'da olağanüstü 
hal ilan etti. Reich hükümetinin Prusya polisi, genel 
eyalet yönetimi, eğitim ve adalet üzerinde pek fazla 
doğrudan yetkisi yoktu ve Darbe de, Prusya 
yürütmesinin fiilen Reich makamlarına bağlanmasını da 
hedefliyordu. Güçlü, merkezi, iyi eğitilmiş, huh hareket 
edebilme ve vurma yeteneklerine sahip H'usya polisinin 
Reich polisine bağlanması önemli bir stratejik hedefti. 
Bunun ötesinde SPD, KPD ve sendikalann merkezleri 
Berlin'de idi. 1930'daki seçimlerde Berlin’de yaklaşık 1.5 
milyon oy almışlardı. Goebbels’in deyişi ile burası 
"Marksizmin düşünsel ve örgütsel merkezi”ydi. Prusya 
sosyalizmine karşı verilmesi hedeflenen mücadelenin 
önemli bir adımını oluşturan Prusya Darbesi, Papen’in 
1952'de belirttiği gibi KPD ile SPD’nin Birleşik Cephe 
oluşturma girişimlerine karşı bir acil önlemdi. Prusya 
Darbesi’nden 50 yıl sonra Bubenik, Alman tarihinin bu 
karanlık sayfalarına bir ölçüde ışık tutuyor. Vitrine 
bugünün Almanya’sından yansıyan görüntüler bir 
kırılmayı, yani bir yanılmayı içeriyor. Alman toplumundaki 
çelişki ve çatışmaların silindiği bu “yeryüzü cenneti”  
mekanı olan Berlin parlamentosunun yansıdığı vitrinin 
gerisindeki Alman tarihinin gerçeği ve çatışmalan ise 
cam kırıldığında bütün çarpıcılığı ile ortaya çıkıyor. Yine
o dönemde yapılmış olan ve Almanlan inek olarak 
aşağılayıcı bir biçimde hicveden karikatürde ise(üstte) 
kendisini destekleyenleri kesmek üzere bekleyen Hitler 
görülüyor.

irrasyonelliğinin böylece ortaya çıkması sonucu, 1924’de ABD’nin müdahalesi ve Dawes 
planıyla tashih yoluna gidilecekti.

Almanya’ya VersaiUes’da makul ölçüler ötesinde bir tazminat yükü dayatmış olan İngiltere ve 
Fransa, salt emperyalist/millî öç duygularıyla hareket etmemişlerdi. Zaten dünya kapitalist 
sistemi içinde gerilemekte olan emperyalist güçler konumundaki Fransa ile İngiltere, I. Dünya 
Savaşı sırasında ekonomik olarak büyük güç kaybına uğramışlardı ve bu kaybı acilen 
Almanya’nın sırtından giderme ihtiyacı içindeydiler. Yükselen emperyalist güç merkezi olan 
ABD ise, dünya savaşma yalnızca son aşamasında ve bütün imkânlarını seferber etme gereği, 
duymaksızın katılmış olduğu için, böyle bir yıpranmaya uğramamıştı. ABD, aynca savaşta 
çökmüş Avrupa ekonomilerinin kredi ve mal ihtiyacını karşılama misyonunu üsdenerek; 
Avrupa pazan ve sermayesi içindeki payını geliştirmeye, böylece de altın-döviz rezervlerini ve 
parasının (Dolar) değerini güçlendirmeye başlamıştı. İngiltere ve Fransa’nın Almanya’dan tahsil 
ettikleri borçlann yüzde 66’sı, açılan kredilerin ve yaptığı ihracatın karşılığı olarak ABD’ye 
akıyordu. Yükselen ABD emperyalizmi ile dünyâ sistemi üzerindeki egemenlik konumlannı 
yitirmekte olan Fransa ve asıl olarak İngiltere arasındaki bu çelişki, 1929 dünya bunalımında 
ortaya çıkacağı gibi, en az Almanya ve diğer yenik emperyalistler ile galip emperyalistler 
arasındaki çelişki kadar önemliydi. Nitekim SBKP Politbüro’su, 1920’lerin ortalarında Troçki’nin 
“gelecek savaşın ABD ile İngiltere arasında çıkacağı” tezini benimsemiş; bu tezi 1930’a dek 
savunan Stalin, “bu iki anglo-sakson devlet arasındaki rekabetin, Avrupa içindeki bütün 
karşıtlıklardan daha ağır bastığını” söylemişti.

Milletler Cemiyeti

Versailles’ın kaygan zemini, emperyalist rekabetin banşçıl koşullarda yürütülmesini teminat 
altına alma hedefiyle 10 Ocak 1920’de kurulan League o f Nations’un (Milleder Cemiyeti) ölü 
doğmasında da pay sahibiydi. Milletler Cemiyeti, fikir babası ABD Başkanı Wilson tarafından, 
bütün uluslararası çelişkilerin banşçı yoldan çözüme bağlanmasını sağlayacak bir hakem gibi 
tasarlanmıştı. Gerçekte ise “hakemler”, elbette emperyalist güçler olacaktı. Lenin, Milletler 
Cemiyeti’ni “Versailles Banşı’nı güçlendirmek, sömürge egemenliğini sürdürmek ve dünyanın
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dört bucağındaki kurtuluş hareketlerini ortadan kaldırma amacını güden bir örgütlenme” olarak 
tanımlanmıştı. Stalin, SSCB’nin Milletler Cemiyeti'nin karşısındaki tavrını şöyle ifade etmişti: 
“Yoldaş Litvinov’un çok güzel belirttiği gibi, Milletler Cemiyeti’ne girmek isteyen kimse, çekiç 
ile örs arasında seçim yapmak zorundadır. Ama biz, zayıf milletlerin başına inen çekiç olmak 
istemediğimiz gibi, kuvvetli milletlerin örsü de olmak istemiyoruz.”

SSCB, kurucuları ve önderleri arasında Ekim Devrimi sonrasındaki iç savaşta karşı-devrimi 
açıkça desteklemiş olan İngiltere’nin bulunduğu Milletler Cemiyeti platformunu doğal olarak 
reddetti. Böylece, daha başlangıcında “Emperyalistler Cemiyeti”ne indirgenen bu örgüt; bütün 
emperyalist kampın çıkarlannın temsilcisi de olamayacaktı. Çünkü, Wilson’un big business’! 
(büyük sermaye) sınırlandırmaya dönük politikasını desteklemeyen ve onun Milletler Cemiyeti 
aracılığıyla uluslararası desteğe kavuşmasından çekinen Cumhuriyetçi Parti ve büyük sermaye; 
Senato’nun, ABD’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi ile ilgili Başkanlık tasansmı reddetmesini 
sağlayınca, ABD gibi bir “büyük güç” de dışarda kalmıştı! Özellikle İngiltere’deki muhafazakâr 
anti-komünist odaklar, kuruluşunda Milletler Cemiyeti’nin “uluslararası sınıf mücadelesi”nde de 
etkin rol oynayacağını ummuşlardı. Ancak Milletler Cemiyeti’nin temsili yapısında, ABD’nin 
yokluğundan ve emperyalist devletler arasındaki çelişkilerden kaynaklanan boşluklar, bu 
umudun gerçeğe dönüşmesini önledi.

Emperyalist Baüda Anti-Sovyetizm

Sovyetler Birliği’nin varlığı, başlı başına emperyalist güç merkezlerini rahatsız eden önemli bir 
“pürûz”dü. Sovyetler Birliği’nin, Komintem Profintem, (Kızıl Sendikalar Enternasyonali), Komünist 
Gençlik Enternasyonali gibi örgütler aracılığıyla dünyadaki komünist harekete sağladığı destek 
ve dayanışma; kapitalist devletlerin iç ve dış politikasındaki anti-komünizm’lerini bağdaştırmış, 
komünizmin bir “dış düşman” olarak tarif edilebilme “kolaylığım” getirmişti. Özellikle küçük 
buıjuvazi ve köylülük nezdinde, “bolşevizm korkusu”, kapitalizmin bütün propaganda 
imkânlarıyla körüklendi. 1926 İngiltere genel grevi sırasında Sovyetler Birliği’nin İngiliz 
sendikalanna sunduğu önemlice para yardımını, sendika önderlerinin reddetmesi, 
bolşevizmi/komünizmi bir “dış düşman” olarak sunan buıjuva propagandasının hegemonyası 
ile açıklanabilir. Bu anti-bolşevik ve anti-Sovyet propaganda kısa zamanda yerleşikleşti; ancak 
1920’lere girerken, İngiltere ve Fransa, Sovyetler Birliği’ne onu acil bir tehdit saymalannı 
gerektirecek ölçüde askerî ve ekonomik güç atfetmiyorlardı. Finlandiya ile Romanya arasında, 
eski Rusya ve Almanya topraklanndan koparak oluşmuş cordon sanitaire’in (güvenlik zinciri) 
varlığı, “Doğu’daki tehlike”ye karşı yeterli bir önlem sayılıyordu. İngiltere ve Fransa, SSCB’yle 
1924’de diplomatik ilişkiler kurarak, onu bir “olgu” olarak resmen kabullendiler. ABD, SSCB’yi 
ancak 1933’de tanıyacak, bununla birlikte sonraki yıllarda- da (II. Dünya Savaşı’na kadar) 
SSCB’yle ekonomik ve siyasal ilişkileri sıfıra yakın olacaktı. Emperyalist ülkelerin SSCB’yle 
ilişkilerini en azından diplomatik düzeyde “normalleştirme”lerinde, Sovyetler Birliği’nin 
1920’lerin ortalanndan itibaren “tek ülkede sosyalizm”i bir resmî doktrin gibi benimseyerek, 
entemasyonalist eylemi ve söylemi ikinci plana alması da etkili olmuştu.

SSCB-Almanya İlişkileri

I. Dünya Savaşı sonrasında, SSCB ile Almanya’nın ilişkileri ise daha iyi bir noktadan 
başlamıştı. Alman buıjuva hükümeti, 1921-22 bunahmı sırasında, İngiltere ve Fransa’dan 
Versailles hükümlerinin yumuşatılmasını talep ederken, “Sovyetler Birliği’ne yaklaşma” blöfünü 
kullanmış, sonuçta 1922’de SSCB ile Rapallo Antlaşması’nı imzalamıştı. Lenin’in yazmış olduğu 
gibi, “Alman buıjuva hükümeti bolşeviklere karşı sonsuz bir nefret duyuyor, ancak uluslararası 
durum onu Sovyet Rusya’yla banş yapmaya zorluyor”du. Almanya-SSCB ilişkileri, 1926’da 
Berlin’de imzalanan karşılıklı güvenlik anlaşmasıyla sürdü. Almanya, uzun bir süre, Sovyetler 
Birliği’nin dış ticaretinde ilk sırayı alan ülke oldu. Almanya, Rapallo’da gizli protokolle, anti- 
Sovyet bir iktisadi İşbirliğinin dışında kalmayı da yükümlenmişti.

Ancak, hem beklentilerinin aksine ayakta kalmayı sürdüren Sovyetler Birliği ekonomisinin 
manevra imkânlarını kısıtlamak; hem de sınırdaş olduğu Almanya’nın kendisi için tehdit 
oluşturmasını engellemek için, Versailles koşullannm tavizsiz uygulamasından yana olan 
Fransa’yı geriletmek isteyen İngiltere ile ABD, Weimar Cumhuriyeti’nin Rapallo blöfünü 
görerek istediği tavizleri vermeye başladılar. 1924’de Dawes Plam’yla Almanya’nın malî 
yükümlülüklerinin hafifletilmesi, bunun ilk adımıydı. İkinci önemli adım, 16 Ekim 1925’de 
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Belçika arasında imzalanan Locamo Anlaşması oldu. Bu 
ülkelerin karşılıklı sınırlarını garanti eden ve Ruhr’un silahsızlandırılmasını öngören bu 
anlaşma, Almanya açısından, yeniden uluslararası forumlarda söz hakkına sahip kılınması 
bakımından önemliydi. 1926’da Milletler Cemiyeti’ne katılmakla, Almanya’nın emperyalistlerarası 
ilişkilerdeki itibannın yeniden iadesinde son adımı oluşturdu. Bu süreç içinde, Almanya-SSCB 
ilişkileri de hızla soğudu.

1920’lerde Batı Avrupa: Göreli İstikrar Dönemi
Avrupa’da 1920’li yıllann başında yaşanan iktisadi bunahmın, ABD sermayesinin kıtaya 
akmasıyla yatışmasından sonra kıtada, kapitalizm açısından genel olarak istikrarlı bir döneme

THOREZ, MAURICE 
(1 9 0 0 -1 9 Ö 4 )

Fransız komünizminin, ii. Dünya Savaşı öncesinde 
ve sonrasında uzun bir süre önderliğini yapan Maurice 
Thorez, 28 Nisan 1900’de Pas-de-Caiais bölgesinin i(ü- 
çük bir köyünde doğdu. 1912’de İlkokulu başarıyla bitir
dikten sonra, büyükbabası ve babası gibi o da maden 
işçisi olarak çalışmaya başladı, i. Dünya Savaşı boyunca 
tarımda ve bir yük gemisinde işçilik yapan Thorez, oku
ma tutkusunu bol bol Jules Verne ve Victor Hugo oku
yarak tatmin ederken, Fransız sosyalistlerinin yayın or
ganı L'Human/tö (İnsanlık) ile tanıştı ve 1919’da tekrare 
madencilik yapmak üzere köyüne döndükten sonra Fran
sız Sosyalist Partlsi’r\e üye oldu. Bu arada Sovyet Devri
mi ve III. Enternasyonal’i öğrenmiş ve bu büyük devrim
ci oluşumun etkisi altında kalmıştı. 1920’de askerlik 
görevini yaparken, orduda Komlntern propagandası yap
tı.

Fransız Sosyalist Partisi’nin 1920 Tours Kongresi'nde 
çoğunluğu oluşturan komünistler, partiye hakim olarak 
adını Fransız Komünist Partisi - FKP olarak değiştirdiler. 
Thorez 1922’de bu partinin gençlik örgütünde yönetici
lik yapmaya başladı. 1923'de ise Pas-de-Caiais örgütü 
yöneticisi oldu. Ocak 1924’de Komlntern’in Avrupa 
KP'lerinin boişevikleştirilmesi operasyonuyla birlikte, 
FKP merkez yönetimine getirildi.

Şubat 1925’de Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden ve 
Stalin’le tanışan Thorez, Komlntern ve SBKP’ye daima 
uyumlu bir ilişki içinde olacaktı. Thorez, Fransa’dan 
döndükten sonra, FKP’nin Fransa'nın Fas Savaşı’na karşı 
örgütlediği kampanyayı yönetti. Haziran 1929’da, bu 
kampanya nedeniyle tutuklandı. Burada kaldığı bir se
nelik süre içinde, siyasi tutuklu ve hükümlülerin hapisa- 
ne yönetimine karşı mücadelesini örgütledi. Hapiste bu
lunduğu sırada Komlntern tarafından gerçekleştirilen 
tasfiyeler sonucunda, FKP’n\n en kıdemli yöneticileri 
arasına girmişti. 1932 seçimlerinde milletvekili seçildi.

1934’de Komlntern'\n “faşizme karşı birleşik cephe” 
eğilimine yönelmesi sonucunda Fransa’da sosyalistler
le komünistler arasında oluşturulan Halk Cephesl'nöe 
FKP politikasının yürütücüsü, Thorez’di. Aralık 1936’da, 
FKP’nin dışardan desteklediği Halk Cephesi hükümeti
nin İspanya İç Savaşı’nda devrimcilere fiili destek ver
mesini protesto eden Thorez; Eylül 1938’de Halk Cep
hesi hükümetinin Çekoslovakya’yı parçalayan Münih An-
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1926 Genel Grevi’nin başarısızlıkla sonuçlanması, 
Labour Party'n/n sonraki yıllarda işçi yığınlan 

nezdinde yeniden itibar kazanması önünde en ciddi 
engellerden biriydi. Parti’nin 1929’da toplanan 

Kongresi’nde kabul edilen yeni programında, bazı 
sektörlerin (madencilik, ulaştırma, enerji) 

millileştirilmesi, yeni bir asgari ücret baremi ve barışçı 
bir dış politika benimsendi. Aynı yıl yapılan genel 

seçimlerde Labour Party, 8 milyon oy alarak 
MuhafazakarlarVa eşit sayıda milletvekilliği kazandı. 
Ramsay MacDonald'ın kurduğu yeni hükümet 1929 

krizinin yıkıcı etkileriyle karşılaştı. İşsizlerin sayısı hızla 
artarak. Temmuz 1931'de 2 milyon 800 bine ulaştı. 
Ağustos 1931'de istifa eden MacDonald, Liberal ve 

f/luhafazakarlar’ı da içeren bir ulusal birlik hükümeti 
kurdu. 30’lu yıllar. Labour Party’n/n en karanlık 

dönemi oldu. Independent Labour Party’n/n (Bağımsız 
işçi Partisi) kaderi de LP'ninkinden farklı olmadı. Bu 

partinin üye sayısı, 1936'da 4 bine kadar düştü. 
Komünist Partisi ise KominternVn "sınıfa karşı sınıf”  
politikası nedeniyle kaybetmiş olduğu gücünü, anti- 

faşist mücadele programında sonradan yaptığı 
değişikliklerle bir ölçüde de olsa yeniden kazandı.

Faşist hareketin yükselişi karşısında İngiliz 
sosyalistleri insan haklarına dayalı hümanist bir 
politikaya yöneldi. Özellikle Ispanyol ve Alman 

faşistleriyle yaygın ilişkileri olan Ingliz faşistleri, Nazi 
Almanyası’nın Yahudi düşmanı politikasını Londra'daki 

Yahudilere ait dükkanlann camlarını kırıp 
yağmalayarak İngiltere'ye taşıdılar.

laşması'nı imzalaması üzerine sosyalistlerle komünist
ler arasmdaki bağı tamamen kopardı. Thorez, 23 Ağus
tos 1939’da İmzalanan Nazl-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nı 
savunurken, FKP, bu anlaşmanın tabanmda yarattığı 
hayal kırıklığı nedeniyle çok zor durumda kalacaktı.

Eylül 1939'daFKP’nln yasadışı ilan edilmesinden son
ra, Thorez Ekim’de silah altına alındı. Kısa bir süre 
sonra ordudan firar ederek yeraltı mücadelesine geçti. 
Thorez, Almanya’nın SSCB’ye saldırmasından sonra, 
FKP'nin, halkın direnişini desteklediğini açıklayan bir 
gizli bildiri yayınladı. Şubat 1943’de, Cezayir’deki Fran
sız Millî Direniş Komitesi, FKP’nin “yasallığını” ilan 
etti. Fransız burjuva yurtsever güçleriyle FKP arasında 
başlayan işbirliği, savaştan sonra 1947’de oluşan soğuk 
savaş ortamına kadar devam etti. Thorez, Kasım 1944’de 
Paris’e döndüğünde, Fransız halkını birliğe çağırmış 
ve sosyalistlerle eylem birliği anlaşması İmzalamıştı. 
Ekim 194S’de yapılan Kurucu Meclis seçimlerinde de 
FKP birinci parti olarak koalisyon hükümetinde yeraldı.

Ekim 1950’de beyin kanaması geçiren Thorez, 
SSCB’de tedavi oldu. Tedavisi sırasında dostluğunu 
ilerlettiği Stalin’in 1953’de ölümünden sonra Fransa’ya 
döndü; ancak gövdesinin sağ yanındaki felç, siyasal 
faaliyetinin kısıtlıyordu. Bu sıralarda, kapitalizmin eko
nomik çöküntüsünün mukadder olduğunu vazeden ve 
işçi sınıfının “yoksullaşma yasası”ndan söz ederek or- 
todoks çöküş teorisini yeniden üreten tezlerini kaleme 
aldı.

Thorez, 1956’da SBKP’nin 20. Kongresl’nde yapılan 
Stalin dönemi eleştirilerini ilke olarak benimseyerek res
mi SBKP çizgisine bağlılığını sürdürürken, Stalin’in ve 
geçmiş Komintem çizgisinin mahkûm edilemeyeceği yö
nünde ihtiraz! kayıtlar düşmeyi İhmal etmedi. Özyaşam- 
öyküsü FUs depeuple’ün (Halkın Oğlu, 1937) 1960’daki 
yeni basımında da, Stalin’in “ Marksizmin yüce bir teo- 
risyeni, büyük bir örgütçü, azimli bir komünizm savaşçı
sı olduğunu” yazacaktı. Thorez, SSCB’nin 1956’da Ma
caristan’a müdahalesini de “Kızılordu'nun sınıfsal gö
revini yapması” olarak tanımladı ve onayladı.

ÇKPSBKP çatışmasında da tereddütsüzce SBKP'yi 
destekleyen Thorez, 1964’de öldü.

girildi. Yenik çıktıklan 1. Dünya Savaşı’ndan sonra kendilerine kabul ettirilen ağır 
tazminatlann altında ezilen ve yükselen karşı-devrimci terörün etkileriyle yaşayan Almanya ve 
(faşistleşme sürecindeki) İtalya’nın, bu genellemenin istisnalannı oluşturduklan söylenebilir; 
ancak 1924-1928 arasında Almanya için de göreli bir istikrar hüküm sürmekteydi. (Bakınız: 
İtalya’da Faşizm ve Sosyalist Hareket, Almanya’da Nazizm ve Sosyalist Hareket. Aynca: İspanya 
İç Savaşı, ABD’de İşçi Hareketi) (1916-1920 döneminde İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve 
Danimarka’da toplam 3279 grev yapılmışken; 1921-1925 döneminde yalnızca 1424 grev 
gerçekleşecekti. 1926-1930 döneminde ise, beş yıllık dönemin son iki yılında dünya ekonomi 
bunalımının sarsıcı etkisinin görülmesine rağmen, toplam grev sayısı 1872 oldu.

Ekonomik istikrann sağlanması, işçilerin ücret düzeyinin ve yaşam koşullannm iyileştirilmesin 
imkân sağladı. Bu gelişmenin savunucusu ve taşıyıcısı olan II. Enternasyonal partileriyle 
reformist sendikalann güçlenmesi karşısında, —Fransa dışında— komünist paniler marjinal 
kaldılar. Hollanda’da Sociaal Democratische Arbeiders Partij (Sosyal Demokrat İşçi Partisi - 
SDAP) oy oranını yüzde 25’e kadar yükseltirken; 1908’de SDAP’dan aynlarak kurulan ve 
1919’da Komintem’e katılan Komünist Partisi, seçimlerde yüzde 2’den fazla oy alamadı. 
Belçika’da Parti Ouvrier Belge (Belçika İşçi Partisi - POB) oy oranını yüzde 40’lara 
yaklaştırarak Katolik ve Liberal partilerle koalisyon hükümetlerinde yer alırken; Komünist 
Partisi yüzde l ’i ancak geçebildi. İngiltere ve Fransa’da da II. Enternasyonal çizgisini sürdüren 
partiler, 1920’lerin ortalannda hükümet oldular.

Fransa

Fransız işçi sınıfı hareketi, 1920’lere siyasal ve sendikal düzeyde köklü bölünmelerle girmişti. 
Fransız Sosyalist Partisi’nin Aralık 1920’de Tours’da yapılan kongresinde çoğunluğu elde eden 
komünistler, partinin adını Parti Communiste Français (Fransız Komünist Partisi - PCF) olarak 
değiştirdiler. Partiden aynlan II. Entemasyonalcfler ise. Parti Socialiste - Section Française de 
l’Intemationale Ouvriere'i (Sosyalist Parti / İşçi Enternasyonali Fransız Seksiyonu - SFIO) 
yeniden oluşturdular. Confederation Generale du TravaiVi (Genel İş Konfederasyonu - CGT) 
elde etmeyi başaramayan komünistler, 1921’de kendi sendikal konfederasyonlannı kurdular: 
Confederation Generale du Travail Unitaire (Birleşik Genel İş Konfederasyonu - CGTU)

Bölünmelerden sonra, işçi smifi hareketinin Komintem'e bağlı kanadı daha güçlü bir 
konumdaydı. 1921’de PCFnin 131 bin üyesine karşın SF/O’nun yalnızca 40 bin üyesi vardı. 
CGTU sanayi proletaryasının büyük çoğunluğunu kendi yanma çekmiş, SFIO’ya yakın CGT ısı 
önemli ölçüde memurlar .ve beyaz yakalı işçileri temsil eden bir yapıya indirgenmişti. Ancak, 
Komintem tezleri doğrultusunda parti yapısını bolşevikleştirmekle uğraşan; 1920’lerin ikinci 
yansında ise “sınıfa karşı sınıf’ politikasıyla önceliği sosyalistlerle (SFIO ve CGT ile) 
mücadeleye veren PCF ve CGTU, etkinliklerini ve kitlelerini hızla yitirdiler. CGTU. 
kuruluşunda 550 bin olan üyelerinin yansından fazlasını kaybetti. PCFnin üye sayısı 131 
binden, 1924’de 68 bine düştü; 1926’da ancak 75 bine çıkabildi. Seçimlerde aldıklan oy 
oranı, sosyalistlerin yansı kadardı: 1924’de SFIO yüzde 17.2, PCF yüzde 9.7; 1928’de SFIO 
yüzde 17.4, PCF yüzde 11.6. Partinin 1920’lerdeki en önemli eylemi, 1925’de Fransa’nın Fas 
savaşma ve gelir vergilerine karşı Paris, Lyon, Marsilya ve Strasbourg’da 1 milyon işçinin 
katılımıyla örgütlediği 24 saatlik genel grev oldu.



Bolşevizme karşı çıkarak ve esnek bir yapıda örgütlenerek popülist bir çizgi izleyen SFIO ise, 
Leon Blum’un banşçı söylemi ve başanlı önderliği altında güçlendi. Liberal Radikaller ve 
Cumhuriyetçi Sosyalistlerle bir “Sol Kartel” oluşturarak girdikleri 1924 seçimlerinden başarıyla 
çıkan SFIO kendi içinde hükümete katılmamak gerektiğini savunan gruplara rağmen, Radikal 
(Liberal) Herriot hükümetini dışardan destekledi.

İngiltere

İngiltere, modem sanayi proletaryasının ve sendikalara öngelen örgütlenmelerin ilk oluştuğu 
ülke olmasına karşın, işçi smıfinm sosyalist siyasal örgütlenmesi, ancak 19. yüzyılın son 
yıllannda gerçekleşmişti. 1884’de kurulmuş olan Marksist Social Democratic Federation (Sosyal 
Demokrat Federasyon - SDF); 1893’de kurulmuş olan popülist ve reformizm yanlısı 
Independent Labour Party (Bağımsız Emek Partisi - ILP); 1868’de' oluşmuş olan Trade Union 
Congress (Sendikalar Birliği Kongresi - TUC) ve Beatrice ile Sydney Webb öncülüğündeki 
Fabian Society (Fabian Cemiyeti), 1900’de birleşerek Labour Representation Committee’yi (Emek 
Temsil Komitesi •- LRC) kurmuşlardı. Bu esnek yapı içinde en büyük ağırlığı, reformist 
sendikalist pratiğe bağlı TUC örgütleri oluşturuyordu. Yüzyıl dönümünde teknolojik 
rasyonelleşme ve Büyük Britanya İmparatorluğunun sömürgelerinden merkeze akan am-değer, 
İngiHz işçi sımh içinde görece gelişkin ücret ve yaşam düzeyine sahip “beyaz yakalı” işçilerin 
oranının artmasına yol açmıştı. “İşçi aristokrasisi” teriminin üretilmesine kaynaklık eden bu 
işçi sınıfı fraksiyonunun ağırlığı, TUCdan LRCye yansıyan “Labour ideolojisi”nde kendini 
gösterdi. Bu ideolojik gelenek, işçi sınıfının siyasal mücadelesini büyük ölçüde bir “baskı 
grubu” (lobi) faaliyeti olarak kurumlaştırdı. LRCnin adaylan ve önde gelen politikacıları, 
1800lerin sonlanndan itibaren sol liberallerle ortak hareket ettiler ve “Lib-Lab” (Uberal-Labour 
[Emek]) olarak anıldılar.

LRC, 1919’la birlikte Labour Party (Emek Partisi) adıyla siyasal örgütlenmesini bütünleştirirken, 
bu ideolojik mirası tamsil ediyordu. Labour Party, esnek örgütlenmesiyle hâlâ sıkı merkeziyetçi
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İngiliz tarihinin tel( "Genel Grev"i, 4 Mayıs 1926 
günü, sabah erken saatlerde başladı. Grevin başladığı 
anı, önderlerden Ernest Bevin, yıllar sonra "karar 
verip harekete geçmemiz sadece beş dakika aldı”  
diye anlatacaktı... Grev önlenebilirdi, az daha 
engellenecekti de. Altın fiyatlarının savaş öncesi 
standartlara göre yeniden ayarlanması, İngiliz 
sanayisine özellikle madenciliğe pahalıya patlamıştı. 
Sendikaların güçbirliğlyle kurulan komisyon, maden 
sanayinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalara 
başladı. Bu ilk bakışta işçiler açısından bir başan gibi 
görülse de, tek yaran, hükümete zaman kazandırmak 
oldu. (...) "Ne ücretlere bir penny zam, ne de iş 
gününde bir dakikalık kısaltma...”  30 Nisan 1926’da 
maden işçileri çalışmayı durdurdular, maden sahipleri 
de ülke çapında lokavta gitti. Maden işçileri tüm 
sendikalar tarafından desteklendiyse de, TUC önderleri 
ciddi bir genel grev hazırlığına girişmekten uzaktılar. 
Hükümetle uzlaşma çabalan, sendikalan olduğu gibi, 
hükümeti de ikiye böldü. Yine de, 1 Mayıs akşamı 
her iki tarafta da, "sanayi barışı"ndan yana olanların 
ağır basacağı ve uzlaşmanın sağlanacağı sanılıyordu. 
Daily Mail’ de "Kral ve Ûlke İçin" başlıklı yazı, çok 
şeyi değiştirdi. Hükümetin, yazıyı TUC’un eseri olarak 
görmesi ve bu konuda TUC’a bir mesaj yollaması, 
gazetedeki yazıdan habersiz olan TUC yöneticilerinin 
bunu başbakana bildirmek için girişimde bulunmalan, 
başbakanın uyuduğu için heyetle görüşememesi...
Ertesi gün, grev başlamıştı! (üstte) 1953'te C.
Rowe’un "Genel Grev”  tablosu. Ingiltere’deki Genel 
Grev, Almanlar tarafından "Büyük Britanya’nın dünya 
hegemonyası kendi işçileri tarafından tehlikeye 
atılıyor”  şeklinde yorumlanmıştı, (solda)

bir parti değildi; ancak 3.5 milyon dolaymdaki üyesiyle Avrupa’nm en büyük işçi smıfı 
örgütüydü. 1920’de, İngiltere’nin yeni kurulan Sovyetler birliği’ne müdahalesine karşı 
kampanyayı yürüten Eylem Komitelerine kpşut olarak örgütlenen British Communist Party 
(Britanya Komünist Partisi - BCP) ise, 1920’lerin ortalarına dek 5 bin üyeden öteye gidemedi.

Labour, 1923 sonunda yapılan seçimlerde oylann yüzde 30.5’unu alarak en büyük parti oldu 
ve Liberal Parti’nin dışardan desteğiyle İngiltere tarihinin ilk sol hükümetini kurdu. Ramsay 
Mac Donald Başbakanlığındaki “işçi hükümeti” dış politikada banşçı bir çizgi izledi: Almanya 
ile Fransa arasındaki gerginliğin yatıştınimasında arabuluculuk yaptı; Sovyeder Birliği’ni resmen 
tanıdı; uluslararası Cenevre görüşmelerinde, savaşta saldırgan ülkenin suçlu sayılmasını 
sağlayacak statünün kabul edilmesi için çalıştı. Mac Donald hükümetinin, çözülmekte olan 
Büyük Britanya İmparatorluğu’nun emperyal diplomasi geleneğiyle bağdaşmayan bu çizgisi, 
İngiliz burjuvazisinin ve Muhafazakâr Parti’nin şiddetli tepkisine yolaçtı. Başlatılan yoğun “anti- 
bolşevizm” kampanyası ve SBKP önderlerinden Zinovyev’in İngiliz komünistlerine gönderdiği 
bir mektubun tahrif edilerek muhafazakâr kamuoyunda “komünist ihtilal komplosu” havasının 
yaratılması sonucunda; Labour, Ekim 1924’de yapılan seçimlerde oylannı yazde 33’e 
çıkarmasına rağmen hükümetten düşürüldü. Bu ilk “işçi hükümeti”, büyük çaplı ulaşım 
grevlerini Olağanüstü Yetki Yasası’m kullanarak ezmiş, bu nedenle işçi sınıfının radikal 
kesimlerinde de muhalefetle karşılanmıştı.

1926 Genel Grevi

1920’li yıllarda Avrupa’da işçi sınıfının en kapsamlı ve kitlesel eyleminin, 1926 İngiltere 
Genel Grevi olduğu söylenebilir. Greve yol açan çelişki, İngiliz maden işverenlerinin, 1925 
ilkbahan sonunda, işçilerin ücretlerinin azaltılarak çalışma sürelerinin uzatılmasını talep 
etmelerinden çıktı. Muhafazakâr Parti hükümetinin Başbakanı Baldwin, 30 Temmuz’da Maden 
Federasyonu’ndan gelen sendikacılara “ülkenin tüm işçileri, sanayii ayakta tutmak için 
ücretlerinin inmesine razı olmak zorundadırlar” diyerek, egemen smıflann kararlılığını belli
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etti. TUCun Eylül 1925’de toplanan Scarborough kongresinde, hükümet ve burjuvazinin 
tavnna karşı, sonuna dek mücadeleyi öngören radikal kararlar ahndı; ancak Thomas ve 
Bevin’den oluşan eski yönetimin görevde kalması, bu kararlann uygulanabilirliğinin önünde 
engel oluşturacaktı. Labour tırmanan gerginliği uzaktan izlemeyi yeğlerken, hükümetin küçük 
Komünist Partisi üzerindeki baskılan yoğunlaştı.

Mart 1925 başında, oluşturulmuş Kraliyet Komisyonu’nun, maden işçilerinin ücretlerinin 
düşürülmesini onaylaması, gerilimi artırdı. 1 Mayıs 1926’da toplanan TUC Genel Kurulu, 
madencilerin önerilerini kabul ederek, 49 bin 911 işçiyi temsil eden karşı oya rağmen, 3 
milyon 627 bin 527 işçiyi temsil eden büyük bir çoğunluğun oyuyla, “genel grev” karan aldı. 
Londra’nın ünlü Hayde Parkı, “Kızıl Bayrak” marşını söyleyen işçi kitleleriyle doldu.

Ancak, madencilerin büyük çabalanna rağmen, TUC bu büyük siyasal olaya ciddi bir 
örgütlenmeyle hazırlanmamıştı ve TUC önderleri olaylann denetimini ellerinden kaçırmaktan 
korkuyorlardı. İşçiler, ülkedeki 1870 gazetenin yalnızca Labour yanlısı 40’mm yayınını 
sürdürmesine izin verdiler. Maliye Bakanı Churchill, grev kırıcı işçileri çalıştırarak yayınlattığı 
British Gazette’de (Britanya Gazetesi), genel grevin “Krala ve ülkeye karşı bir tür savaş” 
anlamına geldiğini savunan anti-komünist bir kampanya başlattı. Genel grevin başladığı 4 
Mayıs sabahı ülkede ekonomik faaliyetler bütünüyle dururken Churchill’in bu kampanyası, 
polis paskısı ve “devrim” umacılığı altında ürkmeye başlayan sendika yönetimleri ve işçi 
sınıfının bazı kesimleri, esasen siyasal hedefler içermeyen genel grevi kazasız-belasız bitirme 
arayışına girmeye başlamışlardı. Labour Başkanı Mac Donald, “Genel grevleri sevmem aslında, 
bu görüşümü Avam Kamarasında da belirtmiştim; ama şu anda ne yapılabilir?” diyordu. Bu 
koşullarda etkinliği artan Komünist Partisi (üye sayısı Nisan’da 6 binden Ekihı’de 10 bine 
yükselecekti), gene de inisiyatifi ele geçiremeyecek kadar küçüktü. TUC yönetimi, hükümetin 
“komünist ihtilal!” suçlamalanna karşı savunmacı karşılıklarla gerilemeye başladı. 11 Mayıs’ta 
TUC önderlerinden Thomas’m dostu, Güney Afrikalı bir milyarderin evinde hükümet 
temsilcileriyle buluşan sendika yöneticileri, madencilerin itirazlanna rağmen, 12 Mayıs günü, 
ücret müzakerelerini sürdürmek üzere genel grevi sona erdirdiklerini açıkladılar. Bazı 
sendikalann “greve devam” karan almalanna rağmen, 9 günlük genel grev, 13 Mayısa’ta sona 
erdi. Buıjuvazi ve hükümet, yapılan müzakarelerde, çok küçük değişikliklerle sendikalara 
taleplerini kabul ettirdiler. Genel grev yenilgisi İngiliz işçi sınıfında sendikalanna karşı hayal 
kınklığı yaratacak ve 1926’da 4 milyon 100 bin olan sendikah işçi sayısı, 1927’de 3 milyon 
870 bine, 1928’de 3 milyon 673 bine düşecekti.

1929 Dünya Bunalımı ve Savaş Bulutlan
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, emperyalistler arasındaki çelişkileri derinleştirerek Versailles 
statükosunun devamını imkânsızlaştırdı. II. Dünya Savaşı’nm koşullan, esas olarak bu 
bunalımla birlikte olgunlaşmaya başladı.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, orta sınıflann proleterleşme, mülksüzleşme sürecini 
tırmandırması ve yol açtığı kitlesel işsizlikle de, II. Dünya Savaşı’na yol açacak siyasal ortama 
damgasını vurdu. Bütün .ülkelerde, orta sınıflar proleterleşmeye, mülksüzleşmeye ve tekelleşme 
sürecine karşı kitlesel bir tepkiyle sokağa döküldüler. Almanya ve Japonya’da, faşizmler orta 
sınıflann ve hatta kısmen işçi sınıfının bazı kesimlerinin bu tepkilerini, anti-kapitalist 
demagojisine eklemlemeyi başararak iktidar oldular. Faşizmin iktidar olabilecek bir güç 
oluşturamadığı ülkelerin hemen hepsinde, kabaran toplumsal muhalefetin, sınıfsal çelişkilerdeki 
derinleşmenin sosyalist ve komünist partiler tarafından devrimci bir atılım doğrultusunda 
değerlendirilebileceği korkusuyla hareket eden burjuva hükümetler, anti-komünizm ve anti- 
bolşevizm propagandasını tırmandırdılar.

Emperyalizmin Büyük Bunabmı

1929 Dünya bunahmı, 1928-1931 yıllanna yayılan bir seyir izledi. Bu bunalım, ABD’nin, 
dünya kapitalist sisteminin “merkez”inde İngiltere’den boşalan yere geçme sürecinin sancılannı 
yansıtıyordu. ABD I. Dünya Savaşı’ndan sonra müttefikleri İngiltere ile Fransa’nın yatınmlan 
ve kendisinden yaptıklan ithalat için açtığı kredilerin yanısıra; Dawes planının yürürlüğe 
girmesiyle birlikte Almanya’nın borçlannı ödemesi için gerekli yaünmlan da kredilendirmişti. 
Böylece, dünya ticaretinde değer ölçüsü kabul edilen İngiliz Sterlini başta olmak üzere bütün
Avrupa’nın döviz ve altın rezervleri 1920’lerin ikinci yansı boyunca kredi borcu ödemesi
olarak Amerika’ya yönelmişti. Bu süreçte. Sterlin doğal olarak hızla değer kaybediyordu. 1928- 
29’da tükenen döviz rezervleri, bütün borçlu ülkeleri, borçlannı aynî olarak ödemeye zorladı. 
Dünya ticaretinin, hem hammadde, hem mamul düzeyinde, “tutturulabilen fiyata” piyasaya 
sürülen mallarla- yüklenmesi, 1931’de kredi düzeninin ve dengelerinin alt-üst olmasına yol 
açtı. 1932’de, dünya ticareti tıkandı; ithalat-ihracat hacmi hızla daraldı. 1933’de Sterlin’in 
çökmesi, emperyalist sistemde İngiliz egemenliğinin çöküşüyle birlikte, uluslararası mübadelenin 
değer ölçüsünü yitirmesi anlamına geliyordu. Uluslararası ticaretin, güvenilir ve sağlam bir 
mübadele aracından (paradan) yoksun kalması, bütün ekonomilerde otarşi (kendi kendine
yeterlilik) eğilimini körükledi. Bu da, dünya çapında bir sermaye birikimi bunalımının
kronikleşmesi, demekti. ABD sermayesi, Avrupa pazanyla ve sermayesiyle kredi-borç ilişkisiyle

F ra n s a  İsçi H areİ€etin in  
Faşizm e Yönelm esinin İk i  
B ifim i

1930-45 arası Fransa’da işçi iıareiceti ile faşizm arasın- 
dald ilişkiyi incelemek, öncelikle faşizmden ne anlaşıldı
ğının tanımlanmasını gerektirir. Gerçekten de ortak nok
talar (1789’un ve liberalizmin reddi, ırkçılık ve yahudi 
düşmanlığı, bürokrasi ve polis sistemine tanınan sınır
sız yetkiler) ötesinde, Avrupa faşizmlerinin ne kökenle
ri, ne biçimleri ne de kaderleri aynıdır. Burada esas 
olarak biri otoriter, diğeri totaliter iki faşist rejim modeli
nin demokrasinin ortadan kaldınimasına katkıda bulun
duğu söylenebilir. Bunlardan ilki “devrimci dinamizm” 
araçları olarak kabul edilen devletin, toplumun ve insa
nın, parti ve polisin yardımıyla bütün olarak yeniden 
şek.ıiendirilmesi yoluyla ve dünya devrimi hedefiyle bir 
arada giden ulusal otarşi hedefi, yani, özünde yayılmacı 
bir milliyetçilikle, Avrupa kültürünün Yahudi-Hıristiyan 
derinliklerinden radikal bir kopuşla karakterize olur. Özel
likle Fransız ve Portekiz örneklerinde görülen ikinci fa
şizm modeli ise, organik, teknokratik ve polise dayalı 
yeni bir toplumsal düzen ilkelerini, gelenekçi Katoliklik 
ve askerî hiyerarşi değerlerinden esinlenerek oluştur
muştur. Büyük şefin hem koruyucu hem de öldürücü 
otoritesinin dişlileri olan komiserlikler, bürolar ve cema
atler piramidi biçiminde örgütlenmiş bu düzen, totalita
rizmin tersine, yayılmacı değil milliyetçi, dünyanın yeni
den örgütlenişinin motoru değil “ulusun yeniden şahla- 
nışr’nın taşıyıcısı olmak istiyordu. Savaş dönemi insan
larının çok iyi tanıdığı ama tarihçilerin pek fazla ayrım 
yapmadıkları bu iki modelden hareketle, Fransız işçi 
hareketinin bazı fraksiyonlarını faşizme götüren karma
şık biçimler üzerine düşünmek mümkündür. 30’lu yıllar
da Fransız işçi sınıfının iki tanınmış temsilcisinden poli
tikacı Jacques Doriot ve sendikacı Renâ Belin bu açıdan 
iyi bir örnek oluşturmaktadırlar.

1898’de Oise’da bir işçi ailesinin çocuğu olarak dün
yaya gelen Doriot, 1915’de Saint-Denis’de metalürji iş
çisi olarak çalışmaya başladı. Siyasetle tanışıklığı İşçi 
Enternasyonali Fransa Şubesl'nin SFIO banş yanlısı azın
lığına yakınlık duyan sosyalist gençler saflarında başla
dı. 1917’de orduya alındı ve ateşkesten sonra Doğu 
Ordusu’na gönderildi. 1920’de, Saint-Denis’ye döndü 
ve Komintem saflarında yerini aldı. Çok genç olan Fran
sız Komünist Part/s/'ndekl tırmanışı baş döndürücü ol
du. Herhangi bir aile bağı olmadığından, 1921'de Fran
sız komünist gençliğinin delegesi olarak Moskova’ya 
gönderildi. 1923’de geri döndüğünde bu örgütün yöne
timine seçildi. Yönetimde bulunduğu dönemde, örgü
tün üye sayısında hızlı bir artış gözlendi ve 1925’de 
FKP polit bürosuna girdi. Komlntern başkanı Zinovyev 
kendisini “yeni devrimci önderler neslinin tipik bir 
temsilcisi” olarak tanımladı. Ancak 20’ll yılların sonun
dan itibaren durum değişti. İşçi partilerinin eylem birliği 
ve orta sınıflar ve köylülükle ittifak yapılması taraftarı 
olan Doriot, Komintern'tn 1927’de benimsediği ve FKP 
genel sekreteri Maurice Thorez’nin savunduğu “sınıfa 
karşı sınıf” çizgisine açıkça karşı çıktı. 1931'de Saint- 
Denis belediye başkanlığına seçilmesi, 1932 parlamen
to seçimlerinin ilk turunda seçilen tek komünist millet- 
ve'Kili olması ve nihayet 1934’de yüzde 76 oranında 
oy alarak tekrar milletvekilliğine seçilmesi nedeniyle 
elde ettiği karizma ve popülarite parti genel sekreterini 
rahatsız etti. Genel sekreter, Doriot’yu tek gerçek rakip 
olarak gördüğünden sürekli oportünistik ve disiplinsiz
likle suçladı. Bu iki insan arasındaki mücadele 27 Tem
muz 1934’de garip bir paradoks ile son buldu. Mosko
va’ya yaptığı bir ziyaretten dönüşte, Komlntern tarafın
dan Doriot planmı uygulamakla ve sosyalistlerle eylem 
birliği paktı yapmakla görevlendirilen Maurice Thorez 
büyük kararı açMadı: Saint-Denis belediye başkanı par
tiden ihraç edilecekti.
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Hareket

Doriot ile Thorez arasındaki düşünce 
ayrılığı nedeniyle başlayan 
mücadelenin ilk raundu olan Saint- 
Denis parti örgütündeki tartışmayı 
Doriot kazandı. Ancak Kuzey Paris 
bölge toplantısı 54'e karşı 84 oyla 
Thorez’nin zaferiyle sonuçlandı. 9 
Nisan 1934'de Doriot Komintem'e bir 
mektup göndererek "FKP 
yöneticilerinin ataletini ve 
güçsüzlüğünü" eleştirdi. Doriot aynı 
mektupta orta sınıflar ve köylülükle 
ittifak politikası savunuyor ve 
Sovyetler Birliği’nin kayıtsız şartsız 
desteklenmesine karşı çıkıyordu. 21 
Nisan'da Komintem Thorez ve 
Doriot’ya birer mektup göndererek 
düşmanlığa son vermelerini istedi ve 
her ikisini de Moskova'ya çağırdı. 
Doriot çağrıyı reddetti. Moskova'da 
Komintem genel sekreteri Dimitrov 
tarafından kabul edilen Thorez, 
Moskova'dan Doriot’nun partiden 
ihraç kararıyla döndü. Daha sonra 
Fransa'da faşist hareketin en önemli 
önderlerinden olan Fransız Halk 
Partisi'm kuran Jacques Doriot 
karısıyla beraber görülüyor.

Jacques Doriot bu andan itibaren FKP ve SSCB'den 
öç almak için uğraşmaya başladı. 1936’da Fransız Halk 
Partlsl’ni kurdu. Parti’nin hedefi, Fransa’ya “dinamiz
mini, gücünü, prestijini ve eylem yeteneğini” yeniden 
bulma imkânmı verecek ulusal, toplumsal ve yeni bir 
şeyler yapmak üzere FKP yöneticileri ve “ 200 ailesi” 
dışmdaki bütün Fransıziarı blraraya getirmekti. FKP’nIn 
örgütsel ilke ve özellikleriyle Hitler ve Mussolini yanlısı 
gruplann değerlerini ve tören usullerini bir araya getiren 
Fransız Halk Partisi, kısa zamanda Fransız aşırı sağının 
belli başlı hareketlerinden biri haline geldi. İşçi sınıfı 
ile orta sınıflardan hemen hemen aynı oranlarda gelen 
60 bin üye 300 bin sempatizanı ile Fransız Halk Partisi,
II. Dünya Savaşı’ndan önceki üç yıl boyunca özünde 
faşist bir parti olduğunu kesin olarak dile getirdi. Yaban
cı düşmanı ve Yahudi düşmanı gösteriler, yeni bir totali
ter ulus yaratma taşanları, ulusal ve uluslararası komü
nizme karşı mücadele. Alman egemenliği altında yeni 
bir Avrupa’nın doğuşunu savunan eylemler Halk Partisi 
militanlannın günlük işleri haline geldi. 1939’da imzala
nan Alman-Sovyet paktına ve yeni bir Fransız-Alman 
çatışmasının eşiğinde bulunulmasına rağmen, partinin 
önderi Doriot, gelişmelere iyimser yaklaşabiliyordu. Te
mel hedefinin gerçekleşmesi, yani FKP ve SSCB’nIn 
ortadan silinmesi, kendisine Nazi savaş makinesinin 
Avrupa’ya getireceği başarılar olarak görünüyordu. Do
riot intikamının ancak bir aracı sayesinde alınacağını 
biliyordu.

Bozgundan sonra Vlchy rejiminin yönetime gelmesiy
le birlikte, Doriot, Eylül 1940’da işgal edilen bölgeye 
geldi ve hemen eylem planının ana hatlarını belirledi. 
Doriot, görevi P^taincl ulusal devriminin elverdiği ölçü
de koşulları sertleştirmek olan “general P^tain'in bir 
adamı” oldu. Paris’e yerleştikten sonra, bütün gücünü 
Halk Partisi'n] geliştirmeye, Yahudi ve Masonları takip 
etmeye ayırdı ve İşgalci güçlerle İşbirliğini artırdı. 22 
Haziran 1941’de Almanya SSCB’ye saldırınca, Doriot 
bu olayı büyük bir mutlulukla karşıladı. Öç alma vakti

gelmişti. “Şimdiki savaşın esas anlamı Bolşevizme kar
şı bir haçlı seferi olmasındadır” diyerek düşüncelerini 
dile getirdi. Halk Partisi'r\\n önderi savaşı Hitler’in aske
ri olarak tamamladı. Bolşevizme karşı gönüllü Fransızlar 
lejyonunu kurdu ve doğu cephesinde bizzat savaştı. 
41-42 yıllarında cephede az kalmasına rağmen 43-44 
yıllarında zamanının çoğunu burada geçirdi. Kendi terci
hinin doğal bir sonucu olarak 21 Şubat 1945’de Alman
ya’da öldü.

Belin iki savaş arası yetişen sendikalistlerin büyük 
çoğunluğu gibi, sıkıntı ve sefalet içinde büyüdü. 1898’de 
doğan Belin, bir taşra kasabasında fizik öğretmeni olan 
tiabasını çocukken kaybetti. Çamaşırcılık yaparak haya
tını kazanan annesi ağır bir hastalık geçirdikten sonra, 
11 yaşında ailesinin geçimini üstlendi. 15 yaşında telg
raf müvezzli olarak posta idaresine girdi. Doğu ordusun
da katıldığı I. Dünya Savaşı’ndan sonra PTT’ye geri 
döndü. Daha sonra sendikal faaliyetlere başladı. 1925’de 
PTT Çalışanları Ulusal Sendlkası'mn Lyon bölgesi sek
reteri oldu. 1930’da aynı sendikanın genel sekreterliği
ne getirildi. 1933’de CGT - Genel İş Konfederasyonu 
(komünist olmayan) genel sekreteri L6on Jouhaux, Be- 
lin’I kendi saflarına çağırdı. Kısa zaman içinde herkes 
tarafından tanındı. Kendisine Jouhaux’nun halefi gö
züyle bakıldı ve sendika merkezinde hiç bir sıfatı olmadı
ğı halde genel sekreter yardımcısı muamelesi yapıldı.

CGT ile CGrU’nun (komünist) birleşmesini savunmakla 
birlikte, merkezin komünistlerce “ İstila edilmesinden” 
kuşku duyduğundan, Belin, 30’lu yıllarda liberalizmin 
başarısı olduğunu ileri süren, ekonomide planlama ve 
denetimi savunan, işçi-işveren dlaloğuna dayalı bir sen
dikacılık arayışı içinde olan çok sayıdaki akımın tipik 
bir temsilcisiydi. 1938'de tirajı 120 bine ulaşan ve “yapı
cı sendikacılığı” savunan Syndlcats adlı dergiyi çıkadı 
ve Polytechniquh-Crlse adlı bir tartışma grubunun söz
cülüğünü üstlendi. Ama bu tarihte, sadece komünistler

le komünist olmayanlar arasındaki değil, aynı zamanda 
komünist olmayanlann kendi arasındaki, “general” Jou
haux ile dergideki “yenilik yanlısı” eğilim arasındaki 
çelişkiler de şiddetlenmişti. Aralık 1938’de sendika üye
si işçilerin sayısındaki ciddi düşüş ve Ağustos 1939’da 
imzalanan Alman-Sovyet paktının ardından, 1936’da sağ
lanan sendikal birliğin sona ermesiyle alevlenen çelişki
ler Beiln’ln sendikal hayattan çekilmesine neden oldu.

14 Temmuz 1940’da sanayi üretimi ve çalışma bakanı, 
daha sonra Şubat 1941’den Nisan 1942’ye kadar devlet 
Ijakanı oldu. Bu görevleri yürütürken önüne koyduğu 
hedefler 30'iu yıllarda öne sürülmüş düşüncelerin bir 
yansımasıydı. Ama savaşın sağladığı merkezileşme sa
yesinde bu hedefleri uygulamaya koymayı başardı. Gü
dümlü ekonominin gerçekçi bir öncüsü ve yeteneksiz 
kişilerin hizmetinde etkili bir yönetici olarak, kimi zaman 
toplumsal kiml zaman da anti-demokratik kararlar aldı.
16 Ağustos 1940 yasasıyla, her sanayi dalında, bankacı
lık ve ticaret sektörlerindeki ekonomik yaşamı savaşın 
sonuna dek düzenleyecek olan bürokratik kurumlan, 
yani örgütlenme komitelerini kurdu. Aynı yasayla. Ekim 
1941 tarihli çalışma yasasında içerilen sınıf işbirliği ve 
tek ve zorunlu sendikacılık anlayışıyla eski işveren ve 
işçi sendikaları konfederasyonlarını feshetti. Aynı yıl 
halk cephesi programında öngörülen ancak o tarihe 
kadar yasalaştıniamayan yaşlı işçilerin emekliliği karar
namesini yürürlüğe koydu. Vlchy hükümetindeki faali
yetlerinin hepsinin hesabını kurtuluş sonrası Yüce Di- 
van’da verdi. Ancak uzun bir soruşturma döneminden 
sonra, “Alman talepleri karşısındaki muhalefeti ve Fran
sa’nın çıkarlarını korumak için sarfettiği çabalar” nede
niyle 29 Ocak 1949’da hakkında takipsiıllk kararı alındı. 
1959’da Seine-et-Marne’da küçük bir yerleşim bölgesi 
olan Lorrez-le-Boccage belediye başkanı oldu ve 18 
yıl sonra 2 Ocak 1977’de öldü.

BAŞKALDIRI VE UZLAŞMA FAŞİZMLERİ

Fransız işçi sınıfının bir bölümünün faşizm tarafına 
geçişini anlamak için, Jacques Doriot ve Ren6 Belin’in 
izlediği yollar büyük önem taşır. Totaliter ve otoriter 
rejimler arasındaki ayrımın ışığında yorumlandığında, 
bu yollar, faşizme geçişin binbir biçiminde, parti önderi
ne olduğu kadar herhangi bir İşçiye de uygulanabilen, 
hem insan psikolojisine hem de tarihine bağlı olan iki 
tip temel gelişmeye işaret ederler. Doriot’nun temsil 
ettiği birinci tip, köklerinden kopmuş, intikam duygu
suyla dolu, güç isteğinin histeri noktasına vardığı insan 
tipidir. Kendini evlat edinmiş ailenin, FKP’nin reddi on
da ilk ciddi sarsıntının, bütün geleceğini belirleyen ilk 
yaranın nedeni oldu. Partiden İhraç edilmiş, intikam 
içgüdüsüyle donanmış ve “amaca varmak için her yol 
mübahtır” anlayışıyla davranan Doriot, bütün devrimci 
yeteneklerini intikam tutkusunun hizmetine verdi ve Bol
şevik olduğu zamandaki ateşlilikle Nazi güçlerine katıl
dı. Belin'in hayatında ise Doriot’nun yaşadığına benzer 
tx>yutta sarsıcı bir olay yoktur. Yoksul bir işçi çevresin
de yetişmiş Belin, sendikacılıkta ailesinde bulamadığı 
sıcaklığı ve militan arkadaşlık dayanışmasını buldu. An
cak kaba bir komünizm düşmanlığı dışında, sendikal 
hareketteki kariyeri politikayı, toplumsal olandan ba
ğımsız bir alan olarak görmesine yol açtı. Jouhaux'nun 
çekindiği çehresinin hemen arkasında mareşal P^tain’ln 
“ koruyucu” silueti belirdi. İzlediği yol İyi niyet taşlarıyla 
döşenmişti: Yıkıcı liberalizm ve biçimsel demokrasinin 
eleştirisi, toplumsal uzlaşma umudu, tehlike altındaki 
ulusa hizmet isteği. Ancak bu iyi niyetler hiyerarşik 
bir düşünce yapısına, teknikçi bir rasyonalizme ve bi
reysel özgürlükleri yok eden Devlet’e boyun eğmeye 
dönüştü. Böylece Belin derinden duyduğu bir inançla 
değil, apolitik bir duyumculuk ve uvriyerist bir teknok
ratlıkla faşizmi t>enimsedi. Başkaldırının Doriot’cu ve 
uzlaşmanın Belinci faşizmini gören 20. yüzyılın ortaları
nın tarihi hile ve düzen ile dolu oldu.

PIERRE BİTOUN



Otto Dix'in 1934-35 yılları arasında bitirdiği Triumph 
des Todes (Ölümün Zaferi) adlı resmi. Bir demiryolu 
işçisi olarak 1891'de doğan Dix’in ilk üslup ve 
tekniği, 1914 öncesinin avant garde ortamında Dadacı 
ve ifadeci akımlardan etkilerle belirlenmişti. Ancak bir 
sanatçı olarak kimliğini asıl belirleyen, ön 
cephelerinde savaşmak zorunda kaldığı I. Dünya 
Savaşı sırasında yaşadıklarıydı. Savaş sonrasında, ilk 
resim eğitimini almış olduğu Dresden Sanat 
Akademisi’ne döndü ve orada Viyana'da Gustav 
Klimmt'in çevresindeki Art Nouveaucuların örgütlemiş 
olduklan Sezession (İhtilaf) adlı grup ve sergiden 
esinlenerek, Dresden Sezession'un örgütlenmesine 
katkıda bulundu. Bu dönemde yaptıklarına zaman 
zaman karikatüre yaklaşan alabildiğine çizgici bir 
anlayış hakimdi. 1927'de Dresdeh Sanat 
Akademisi’nde profesör olarak çalışmaya başlayan 
Dix'in üslubu bu dönemde giderek sosyalist gerçekçi 
bir doğrultuda evrilmeye başladı. Ancak 1933'te gerek 
üslubunu gerekse seçtiği konuları “yoz" bulan 
Nazi'ler tarafından görevden alındı ve Triumph des 
TodesV de yaptığı güney Almanya'da Konstanze Gölü 
kıyısında Randegg köyüne çekildi. Bu dönemde hâlâ 
sosyalist gerçekçi döneminde geliştirdiği anlayışa sadık 
kalmakla birlikte, üslubu giderek, bu resminde olduğu 
gibi klasik Alman romantiklerini çağrıştırmaya 
başlamıştır. 1939 yılında Hitler'e bir suikast yapmak 
üzere kurulan bir komploda yeraldığı gerekçesiyle 
tutuklanan Dix, savaşı hapiste geçirmiştir. Ancak 
1945'te genç çocukların yanısıra, yaşlılan da cepheye 
sürecek kadar çaresiz durumda kalan Naziler Dix’i de 
hapisten çıkararak cepheye sürdüler. Fransızlar 
tarafından esir alınan Dix neredeyse hemen serbest 
bırakıldı. Savaş sonrası resimlerinde, sosyalist 
gerçekçilik yerini giderek derinleşen bir mistisizme 
bırakmıştır.

girdiği eklemlenme nedeniyle, kendisini görece geniş bir temelde yeniden üretebiliyordu.
Fransa ve İngiltere, sömürgelerinin hammadde ve pazar potansiyellerine yüklenerek bunalımı 
hafifletme imkânlannı zorladılar. Oysa İtalya, Almanya ve Japonya, Versailles sistemi 
çerçevesinde sıkıştıklan ulusal sınırlan içinde, sermayenin yeniden üretimini gehştirecek 
imkânlara sahip değildiler. Japonya’nın 1931’de Mançurya’yı, İtalya’nın 1935’de Habeşistan’ı 
işgal etmesi, bu “kısıtlılığın” sonucuydu. Dünya ekonomik bunalımıyla birlikte, emperyahstler 
arası “eşitsizlikten” kaynaklanan rekabet tamamen çözümsüzleşmiş; görece “mağdur” konumdaki 
emperyalist güçler yayılmacı-saldırgan politikalara yönelmeye başlamışlardı. Avrupa’daki merkezî 
konumu ve büyük ekonomik-askerî potansiyeliyle Almanya, yayılmacı bir politika izlemesi 
durumunda, —üstelik Batı’da doğmdan doğruya, bir başka emperyalist güç olan Fransa’yla 
karşı karşıya geleceği için— dünya statükasunu en geniş çapta tehdit edecek ve dünya 
savaşına gidecek momentumu harekete geçirecek olan ülkeydi. 1933’de iktidara gelen nasyonal 
sosyalizmin “Alman ırkı için Lebensraum (hayat sahası)” talebini resmî politika haline getirmiş 
olması bu tehditi güncelleştirmekteydi.

Almanya’yı “Yatıştuma” ve “Yöneltme” Çabalan

İngiltere, II. Dünya Savaşı arifesinde, Almanya tehditi karşısında birbirine bağlı iki politika 
izledi; Appeasement (Yatıştırma) ve Chanelling (Yöneltme) politikalan. Yatıştırma politikasının 
hedefi, Nazi Almanya’sına taviz vererek İngiltere’yle çatışmaya girmesini önlemek; Yöneltme 
politikasmm hedefi ise, diplomatik yollarla Batı Avrupa sınırlannı garanti altına ahp Hitler’e 
Sovyetler Birliği’ne saldırmada serbestlik sağlamaktı. İngiltere, ABD ile birlikte Fransa’ya baskı 
yaparak, daha Naziler iktidara gelmeden önce. Aralık 1932’de, Almanya’nın silahlanma 
harcamalannı artırmasını onaylayan uluslararası mutabakata öncülük etmişti. Ancak, kitabı 
Mein Kamp/da (Kavgam), “Almanya ya bir dünya gücü olur, ya da ortadan kalkar” diye 
yazan Hitler, bu tavizlerle yetinmedi; tek yanlı kararlarla 1934’de zorunlu genel askerlik 
hizmeti getirdi, Versailles Anlaşması’nı bütünüyle uygulamadan kaldırdı. 1933 sonunda yaptığı 
ajitatif bir kampanya sonrasında düzenlenen halkoylamasınm sonucuna dayanarak, Almanya’nın 
Milletler Cemiyeti’nden çıktığını açıkladı.

Nazi Almanya’sı böylece. Milletler Cemiyeti’nde simgelenen uluslararası uzlaşma diplomasisini 
reddettiğini ortaya koymuş oluyordu. Aslında, 1933-34’teki bu çıkışlanyla, Naziler, Fransa ve 
İngiltere’yi yokluyorlardı. Hitler, Başbakan olduktan lasa bir süre sonra, ordu komutanlanyla 
yapağı toplantıda şunu söylemişti: “Bizim için en tehUkeh dönem, orduyu yeniden 
büyüttüğümüz dönem olacaktır. Fransa’nın gerçek devlet adamlanna sahip olup olmadığı o
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zaman anlaşılacak; eğer böyle adamlar varsa, bize vakit bırakmadan üzerimize saldıracaklardır.” 
“Fransa’nın devlet adamları”, müttefikleri İngiltere’den bağımsız hareket edemiyordu; İngiltere 
ise, Yöneltme perspektifi uyarınca, Almanya’nın elini kolunu bağlayarak veya komşusu 
ülkelerden herhangi birine saldırarak statükoyu bozması durumunda otomatik olarak devreye 
girecek bir anti-Alman Pakt inşa ederek, bu büyük “anti-bolşevizm” potansiyehni harcamak 
istemiyordu. 1935’de fiilen, 1937’de resmen İngiltere Başbakanlığını üstlenen Neville 
Chamberlain, Yattştırma-Ydneltme diplomasisini tırmandırdı. 18 Haziran 1935’de imzalanan 
İngiliz-Alman Deniz Anlaşması’yla, Almanya’nın Kuzey Denizi ve özellikle Baltık kıyılannda 
askerî durumunu güçlendirmesi sağlandı.

Anti-Komintera Pakt

Bu arada nasyonal sosyalist Almanya, terkettiği Milletler Cemiyeti yerine, kendi ideolojik-siyasal 
tasanmma daha uygun düşen bir uluslararası ittifakın kurulmasına öncülük etti: Anti-Komintem 
Pakt. Japonya ile Almanya arasında 25 Kasım 1936’da Berlin’de imzalanan Anti-Komintem 
Pakt’m  ek protokolü taraflara “doğrudan ya da dolaylı, ülke içinde ya da ülke dışında 
Komünist Entemasyonal yönünde çalışan kişilere karşı sert önlemler alınması” zorunluluğunu 
getiriyordu. Böylece Komünist Entemasyonal ile mücadele perdesi altında başka ülkelerin iç 
işlerine müdahale olanağı yaratılmış oluyordu. Bir yıl sonra, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da 
kendine yeni sömürge alanlan arayan İtalya, 1939’da da Avrupa’nın küçük faşist devletleri, 
İspanya ve Macaristan ile Japon kuklası Mançuko devleti de bu pakta katıldılar. Bu pakt ile, 
faşist devletlerin emperyalist yayılma stratejilerinin, Sovyetler Birliği’ne saldın temeline 
oturduğu açığa çıkmış oluyordu.

1924’de, 824 bin üyeye ulaşan Belçika İşçi Partisi, 3 
Temmuz’da Matteoti'nin öldürülmesi üzerine anti-faşist 
bir gösteri düzenledi. Giderek güçlenen işçi Partisi 5 
Nisan 1925 seçimlerinde oy patlaması yaparak Katolik 
Partiyle eşit milletvekilliği kazandı. Birkaç ay süren 
hükümet krizinden sonra işçi Partisi tutucu sağ 
blokun karşısında bir sol birlik hükümeti kurdu. Ancak 
bu hükümet mali krizin derinleşmesi nedeniyle ancak 
bir sene yaşayabildi. Krizin ciddiyeti işçi Partisi’n/ bir 
ulusal birlik hükümetine katılmaya zorladı ama İşçi 
Partisi, Ekim 1927'de askerlik süresinin indirilmesi 
önerisinin reddedilmesi üzerine hükümetten ayrıldı. 
Muhalefetle kaldığı dönem tx>yunca örgütlenme 
faaliyetlerine ağırlık veren Belçika İşçi Partisi içinde 
yöneticileri reformizmle ve bürokratlıkla eleştiren bir 
muhalefet doğdu. Genel grev silahının çekinmeden 
kullanılmasını ve mücadelenin gerekirse 
sertleştirilmesini savunan bu muhalefet sonunda Parti 
birliğinin korunması gerekçesiyle uzlaşmayı tercih etti.
1 Mayıs 1933'te Brüksel'de düzenlenen gösteride 
Hitler'in idam edilmiş maketini taşıyan işçiler, faşizme 
ve gericiliğe karşı mücadeleye, işçiler, küçük üreticiler 
ve esnafı çağıran pankartlar taşıdılar.

Savaş Tehdidi Karşısında Sovyeder Birliği
SBKP önderleri, 1920’lerin başından itibaren, Versailles sisteminin çelişkilerini tahlil ederek, 
içinde yaşanan “banş” döneminin, iki büyük savaş sırası soluklanmadan ibaret olduğu tespitini 
yapmışlardı. Bu tespit. Ekim Devrimi’nin deneyimlerinden hareketle, 1917’de olduğu gibi, 
“emperyalist savaşı devrimci savaşa dönüştürme” perspektifini akla getiriyordu. Ancak 
1920’lerin ortalanndan itibaren partideki yönetimini mutlaklaştırmaya yönelen Stalin, Avrupa’da 
işçi smı& hareketinin bu beklentiye denk düşecek bir gelişme momentine sahip olmadığını 
düşünüyordu. 1925’deki bir SBKP Merkez Komitesi oturumunda söyledikleri, bu bakımdan açık 
bir özet- niteliğindedir: “Savaşın ön koşullan ortaya çıkmakta ve olgunlaşmaktadır. Savaş, yann 
ya da öbürgün değil ama birkaç yıl içinde kaçınılmaz hale gelebilir... Batı’da, devrimci ' 
hareket güçlerinin önemli olduğunu, gittikçe büyüdüklerini, şurada ya da burada burjuvaziyi 
bertara  ̂ edebileceklerini düşünebiliriz. Mümkündür bu. Ama yerlerinde tutunmalan zor 
olacaktır... Ordumuzun kuvveti ve savaşa hazır halde bulunması meselesi, çevremizdeki 
ülkelerdeki kargaşalıklarla ilintili bir meseledir... Ama bu, herhangi bir kimseye karşı 
müdahalede bulunmak zorunda olduğumuz anlamını taşımaz... Banş, her zamanki gibi gene 
eski bayrağımızdır. Ama savaş çıkacak olursa, elimiz kolumuz bağlı durmamız da imkânsızdır. 
Bizim de harekete geçmek zorunluluğumuz vardır ve biz, harekete en son geçen olmalıyız.
Ve kesin sonucu belirleyecek ağırlığımızı ortaya koymak, yani terazinin bir kefesini aşağıya 
çekmek için harekete geçmeliyiz.” Bu sözler, aynca, Sovyetler Birliği’nin, savaşa katılmayı 
olabildiğince erteleme yolundaki ısrannı da ortaya koyuyor. Stalin, 1929’daki SBKP 
kongresinde şöyle demişti: “Zaman gerek bize; evet yoldaşlar, zaman gerek. Yeni fabrikalar 
kurmalıyız. Sanayide çahşacak yeni kadrolar yetiştirmeliyiz. Ama bu bir hayli zaman 
istemektedir.”

Sovyetler Birliği, emperyalist saldırgan ülkeler Japonya ve Almanya’nın kendisi için oluşturduğu 
tehditi uzaklaştırarak zaman kazanma saikiyle, 1930’lann ilk yansında, aktif şekilde dünya 
statükosundan yana bir politika izledi. Bu çerçevede, başta Milletler Cemiyeti olmak üzere, 
emperyalist güçlerin güdümündeki uluslararası organlarla işbirliğine yanaşmaktan da kaçınmadı. 
1920’lerin sonlanndan itibaren Japonya’nın 1933’den sonra da Almanya ve İtalya’nın 
yayılmacı-saldırgan poUtikalar izlemeye başlaması, ABD-İngiltere ve Fransa’dan oluşan statükocu 
emperyalistler blokunu, ad hoc [belirli bir konu veya olay üzerinde] da olsa, Sovyetler 
birliği’yle ortak hareket etmeye zorlamaktaydı. Sovyeder birUği’nin diplomatik temsilcileri, 
1932-33’de Milletler Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen Silahsızlanma Konferanslan’na katıldılar 
ve silahsızlanma için yoğun çaba harcadılar. SSCB, 18 Eylül 1934’de Milletler Cemiyeti'ne girdi. 
SSCB, Milletler Cemiyeti’nin politikasını uzun bir süre titizlikle uyguladı. Milletler Cemiyeti’nin 
tavsiyesi uyannca, Bolivya-Paraguay çatışmasında her iki ülkeye silah ambargosu koydu; 
Habeşistan’a saldıran İtalya’ya ekonomik yaptınm uyguladı. Sovyet diplomatlan, Batılı 
emperyalist güçler nezdinde, Nazi Almanya’sının gehştirdiği saldırganlık potansiyelinin işaret 
ettiği tehlikelere dikkat çekmek için çok uğraştılar.

Fransa-Sovyet Paktı

Sovyetler Birliği’nin Milletler Cemiyeti çerçevesinde banşçı-statükocu bir uzlaşma zemini 
yaratmak için harcadığı çaba, büyük ölçüde karşılıksız kaldı. SSCB’nin bu çabalan. Nazizmin, 
oluşturduğu tehdit karşısında, her şeyden önce Almanya’yla sınır komşusu olduğu için daha 
duyarlı olan Fransa nezdinde, kısa süreli de olsa olumlu bir sonuç yaratabilmişti. Fransa’nın



Sovyetler Birliği ile işbirliğine yönelmesinde, bu ülkenin Alman tehdidine karşı somut (ve 
askerî) önlemler peşinde olmasının yanısıra; Fransa’da yükselen anti-faşist hareket ve 
sosyalistler ile komünistler arasında imzalanan Eylem Birliği anlaşmasının da payı vardı. Mayıs 
1933’de, Sovyet-Fransız Saldırmazlık Paktı imzalandı. Bu ilişkilerin geliştirilmesinden yana olan 
Fransız Dışişleri Bakanı Barthou’nun faşistlerce öldürülmesine rağmen, 2 Mayıs 1935’de 
imzalanan bir anlaşmayla, Fransa-SSCB Saldırmazlık Paka, iki ülkeden birinin saldırıya 
uğraması durumunda diğerinin onun yanında savaşa katılacağını öngören bir anlaşmayla 
pekiştirildi. SSCB, 16 Mayıs 1935’de Çekoslovakya ile de aynı nitelikte bir anlaşma imzaladı.

SSCB, bu arada ekonomik ve askerî olarak ülke içinde de savaş ihtimalini gözeten önlemler 
almaya başladı. SSCB’nin Almanya’dan yaptığı ithalat 1940’da toplam ithalannm yüzde 40’ı 
iken, ertesi yıl bu oran yüzde 13’e düşürüldü; böylece, yaklaşan savaşta muhtemelen karşı 
karşıya gelineceği düşünülen Almanya’nın ekonomi üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılıyordu. 
1935-36’da, Tuhaçevskiy’nin öncülüğünde kapsamlı bir ordu reformu yapıldı. Askerlik yaşı 
21’den 19’a düşürüldü, asken sanayi güçlendirildi. Milis örgütü, daimî piyade kuvvetine 
dönüştürüldü.

1934-1939 Eylem Birliği ve Halk Cepheleri
II. Dünya Savaşı öncesinde, işçi sınıfı partilerinin, uluslararası sosyalist ve komünist hareketin 
yükselen faşizm dalgasına ve emperyalist savaş tehdidine karşı geliştirebildiği en yaygın ve 
etkin politik çizgi, 1934-1939 arasında soluk alan Eylem Birliği ve Halk Cepheleriydi. Ancak 
bu poUtika, belirli bir süre hükümet politftcasına da dönüşebildiği Fransa da dahil olmak 
üzere, kalıcı başanlar elde edemeden iflas etti. Bu başarısızlığın temel nedeni, gecikmiş 
olunmasıydı. Eylem Birliği ve Halk Cephesi politikasının benimsenmesini gerektiren faşizm 
tehdidi, 1933’de Almanya’da, —tam da sosyal demokrat/sosyalist ve komünist partiler arasında 
gerçek bir eylem birliği veya birleşik cephenin kurulamamasından büyük ölçüde yararlanarak— 
iktidar olmuş ve büyük bir yığınak oluşturmuştu. Sosyalistler ve komünistler, sınıfsal 
çelişkilerin derinleştiği, proleterleşme sürecinin büyük hız kazandığı 1929-1933 Dünya 
Bunalımı evresinde, birbirlerini düşman kamplarda görerek güç kaybetmişlerdi.

Birleşik Cephe arayışlan. Ocak 1933’de Hitler’in Almanya’da Başbakanlığa atanmasından sonra 
başladı. Şubat 1933’de Amterdam’da toplanan II. Enternasyonal partilerinin liderleri Komintem’e 
“birleşik cephe’ önerisinde bulundular 5 Mart’da da Komintem bütün partilere faşizme karşı 
mücadele çağrısında bulundu. Ancak II. Enternasyonal bütün dünya ölçeğinde ve 
EntemasyonarieT arası işbirliği isterken Komintem ulusal boyutta Komünist ve Sosyalist Partiler 
arasındaki anti-faşist paktlar imzalanmasını yeterli buluyordu. İtalyan ve Fransız Komünist 
Partileri taralından yapılan eylem birliği önerileri İtalyan Sosyalist ve Cumhuriyetçi Partileri ile 
Fransız Sosyalist ve Radikalleri tarafından reddedildi.

Ancak Şubat 1934’de Paris’te başlayan faşist ayaklanma ve Temmuz 1934’de Avusturya 
Nazilerinin Hükümet darbesi girişimi tehlikenin ne kadar yakın olduğunu gösteriyordu. Bütün 
Avrupa’da ve özellikle Fransa’da milyonlarca işçi, emekçi ve aydınının faşizme karşı eylem 
birliği talebi ile yapnklan anti-faşist gösteriler sosyalist partilerdeki uzlaşmacı kanatlann 
etkisini zayıflanyordu. Nihayet, 27 Temmuz 1934 tarihinde Fransız Sosyalist Partisi ile PCF 
arasında; 17 Ağustos 1934’de de PCI adına Togliatti ile İtalyan Sosyalist Partisi temsilcileri 
Nenni ve Saragat arasında Eylem Birliği anlaşmalan imzalandı. 8 Eldm’de PCF Genel Sekreteri 
Thorez, bir adım daha atacak. Sosyalist ve Radikal Partileri ortak bir anti-faşist politika 
uygulamak ve seçimlere birlikte katılmak üzere Halk Cephesi kurmaya çağırdı.

Komünist partilerin politikasındaki bu değişiklik Komintem’in VII. Kongresi’nde resmileştirildi. 
(Bakınız: Almanya’da Nazizm ve Sosyalist Hareket) 25 Temmuz-20 Ağustos 1935 arasında 
toplanan Kongre’ye 2 Ağustos günü sunduğu raporda Dimitrov, “... faşizmin başan 
kazanmasının bir nedeni de, proletaryanın kendi tabiî müttefiklerinden soyutlanması” olduğunu 
söylüyor, “faşizmin önlenmesi işçi smifinm köylülüğe ve şehirlerdeki küçük burjuva kitlelerine 
karşı doğru bir siyaset izlenmesine bağlıdır. Bu kitleler olmalannı istediğimiz biçimde değil, 
olduklan gibi ele alınmalıdır” diyordu. Aynı konuşmada “emekçilerin en geniş kitlelerinin, 
özellikle kitle sendikalannm. Komünist Partisi önderliğinde Sovyet iktidannın kurulması 
uğrunda savaşmak için henüz hazır olmadıklan halde, faşizme ve gericiliğe şiddetle karşı 
çıktıklan” koşullarda kurulacak anti-faşist halk cephesi hükümetinin sorunlan üzerinde 
duruluyordu.

VI. Kongre’den çok farklı koşullarda toplanan VII. Kongre Komünist Enternasyonal için yeni 
bir “taktik yönlendirme” kongresi oldu. Togliatti bu çok önemli değişikliği şöyle ifade 
ediyordu: “Teorik açıdan, Bolşevikler în kapitalist devletlerle askerî düzeyde dahi işbirliği 
yapabilecekleri konusunda hiç bir kuşku olmamalıdır.”

Komintem’in bu yeni politikası Batı Avrupa’daki Komünist Partiler tarafından hayata geçirilmeye 
başlandı. Şubat 1936’da Ispanya’da sosyalist ve komünistlerin de katıldığı Halk Cephesi 
hükümeti kuruldu. Nisan’da Fransa’da, Komünist, Sosyalist ve Radikal Partiler’in oluşturduğu 
Halk Cephesi ezici bir çoğunlukla seçimleri kazandı. Komünistlerin dışardan destekledikleri.

BLUM, LEON 
( 1 8 7 2 -1 9 5 0 )

II. Dünya Savaşı öncesinde Fransa sosyalist hareketi
nin önderi olan Lâon Blum, 9 Nisan 1S72’de, zengin 
bir ailenin oğlu olaralc Paris’te doğdu. 1890’da, Fransa’
nın her alanda “elit” yetiştiren okulu olarak bilinen 
L ’Eçole Normale Supirieure’a girdi. Ancak bir yıl geç
meden bu okuldan ayrriarak hukuk öğrenimine başladı. 
Hukuk öğrenimini sürdürürken edebiyat ve tiyatro eleş
tirileri yazmaya başladı. 1895’de, Fransız Danıştay’ında 
raportör olarak çalışmaya başladı.

L6on Blum, 1902’de Fransız Sosyalist Partisi'ne gire
rek partinin yayın organı L’Humaniti’öe (İnsanlık) yaz
maya başladı. Blum’un sosyalizme bakışı, Jean Jaures’- 
nin etkisi altında belirlenmişti. Bu bakış, hümanist etik 
ve burjuva-demokrat cumhuriyetçiliği mirasını sosya
lizm adına sahiplenen reformist bir sosyalizm tasarımı
na dayanıyordu. I. Dünya Savaşı'nda sosyalistlerin katı
lımıyla kurulan hükümetlerde danışmanlık görevi yapan 
Blum, dünya savaşının bitiminden sonra kurulan Versa
illes sistemini, kalıcı bir uluslararası banş ve uzlaşma 
zeminini, galip devletlerin şovenizmi uğruna harcadığı 
için eleştirdi. 1919’da milletvekili seçilerek parlamento
ya girdi. Aynı yıl, Fransız Sosyalist Partisi’nin başkanlı
ğına seçildi.

Blum, Komintem’ci çizginin çoğunluğu sağlayarak par
tiyi Fransız Komünist Partisi'ne dönüştürdükleri 1920 
Tours Kongresi’nde, kapsamlı bir bolşevizm eleştirisi 
yaptı. Komintem’de cisimlenen doktrinin, Marksizmin 
temel ilkelerine aykırı bir şekilde, özgün ulusal sosya
lizm deneyimlerini ve örgütlenmelerini reddederek Rus 
Devrimi deneyiminden evrensel, genelleştirici sonuçlar 
çıkaran, aracı (parti) amaçlaştıran “yeni” ve yarı-dinsel 
bir teori olduğunu savundu. Tours kongresinde azınlık
ta kalarak partiden ayrılan II. Enternasyonal çizgisinin 
aynı isimle küçük bir sosyalist parti kurdular: Section 
Française de l ’lnternatlonale Ouvriire (İşçi Enternasyo
nali Fransız Seksiyonu - SFIO). Bu parti, Fransız sosya
listlerinin jargonunda “ Eski Ev” olarak tanımlanmıştır. 
Blum, başkanı olduğu bu partinin güçlenerek komünist
lerden daha büyük bir örgüt haline gelmesine öncülük 
etti.

Blum, 1934 yazında faşizm tehdidine karşı komünist-
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26 Nisan 1936 seçimlerine katılım yüksek oldu. 
Sosyalist Parti 1 milyon 955 bin, FKP 1 milyon 504 
bin, Radikal Parti ise 1 milyon 422 bin oy aldı. İrili 

ufaklı sol gruplann oylarıyla blriikte Halk Cephesi 
parlamentoda çoğunluğu ele geçirdi. Komünist Parti, 

Komintern’/n VII. Kongre kararlan gereği hükümete 
katılmayı reddetti. Haziran başında Fransa’da grevler 

patlak verdi. CGT, Halk Cephesi’n/n iktidara 
gelmesinin işçi sınıfının taleplerinin karşılanması için 

elverişli bir zemin oluşturduğunu düşünüyordu. Ayrıca 
daha önceki grevlere katılan çok sayıda işçinin işten 

atılması da grevlerin nedenleri arasındaydı. Le 
Havre'da uçak fabrikası işçileriyle Toulouse’daki 

Latecoere fabrikası işçileri greve çıkarak fabrikaları 
işgal ettiler. Kısa zamanda grev ve işgal dalgası 

yayıldı. Paris Komünü’nün yıldönümünde Paris’te 600 
bin işçinin katıldığı büyük bir gösteri düzenlendi. 

Federeler Duvarının önünden geçen işçiler "Yaşasın 
Komün" diye bağırdılar. Fabrika işgalleri bir şe''Hk 

havası içinde geçiyordu. İşçiler dans ediyor, gülüyor, 
eğleniyor ama taleplerinin yerine getirilmesinde kararlı 

olduklarını vurguluyorlardı. Talepler arasında yeralan 
yüzde 25 oranında ücret artışı, ücretli izin konulan 
“Matignon" antlaşmasıyla büyük ölçüde karşılandı. 

“Akerdeon Grevleri" adı da verilen Haziran Grevleri 
sırasında Paris’de bir fabrika işgalini görüntüleyen 

fotoğrafta işçiler eğlenirken görülüyor.

ierle sosyalistlerin ortak Halk Cephesl'nin önderi oldu; 
o dönemde, Fransız sağı tarafından “ komünizmin iaşe 
subayı” olarak tanımlanmıştı. Nisan 1936-Haziran 1937 
arasında iktidarda kalan Halk Cephesi hükümetinin Baş
bakanlığını yaptı. Blum, bu dönemde işçilerin ekonomik 
ve sosyal hakiannda önemli gelişmeler sağlanmasına 
öncülük ederken; inisiyatifi komünistlere kaptırmama 
kaygısıyla işçi sınıfının yükselen radikalizmini gemleyen 
istikrarcı bir politika izlemiştir. Gerek sosyalistlerle ko
münistler arasındaki İşbirliğinin bu tür sorunlarla malul 
olması, gerekse kapitalizmin savaş öncesi uluslararası 
bunalımının dayatmasıyla. Halk Cephesi dağıldı.

II. Dünya Savaşı’nın başlayarak Nazi Almanya’sının 
Fransa’yı işgal etmesinden sonra, Lton Blum, işbirlikçi 
Vichy hükümeti tarafından tutuklandı (15 Eylül 1940). 
Şubat 1942’de Vichy hükümeti tarafından başlatılan Ri- 
om duruşmalarında sanıklar arasında bulunan Blum, 
bu konumu, faşist işbirlikçi rejime karşı propaganda 
kürsüsü olarak kullandı. Bunun üzerine kamuoyu önün
de konuşmasını önlemek için, Almanya’ya gönderildi. 
1943-1945 arasında Buchenwald temerküz kampında kal
dı. Savaşın bitmesinden sonra Fransa’ya dönen Blum, 
Aralık 1946-Ocak 1947 arasında kısa süre Başbakanlık 
yaptıktan sonra gündelik siyasetten çekildi. Bu arada 
UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür 
Örgütü) kuruluşunda etkin rol oynamıştı. 30 Mart 1950’de 
ölene kadar, Fransız Sosyalist Partisi’nin yayın organı 
Le Populaire’de (Halkçı) yazılar yazdı.

Blum’un en fazla yankı uyandıran iki eseri, 1907’de 
yayımlanan Manage (Evlilik) ile 1945’de yayınlanan A 
L’Echelie Humaine’dw. (İnsanlık Aşaması), Mariage’da 
evlilik öncesi cinsel ilişkiyi onaylaması muhafazakâr ka
muoyunda büyük tepki yaratmış; A L ’Echeile’de ise, 
Fransa'nın savaşta yenilgisiyle sonuçlanan “toplunısal- 
ulusal tükenişini” tahlil ederek, barışçı, uzlaşmacı par
lamenter demokrasiyi idealize etmiştir. Diğer eserleri 
şunlardır: Nouvelles Conversations de Goethe avec Ec- 
kermann (Goethe’nin Eckarmann’la Yeni Konuşmaları
- 1901), Stendhal et le Byiisme (Stendhal ve Beylizm
- 1925), L’Histoire Jugera, L’Arbre (Tarih Yargılayacak
■ 1943).

sosyalist Leon Blum’un Halk Cephesi Hükümeti, işçi smıfına önemli ekonomik ve demokratik 
kazanımlar sağladı, faşist gruplara etkili darbeler indirdi. Temmuz’da İtalyan ann-faşist partileri 
arasında yenilenen anlaşma ile Mussolini faşizmine karşı anti-faşist eylem birliği, ortak çizgiye 
sahip bir Halk Cephesi’ne dönüştürüldü.

Ülkelerinde İtalyan, İspanyol ve Fransız komünistleri kadar güçlü olmayan diğer komünist 
partiler, parti düzeyinde eylem birliği anlaşmaları imzalayamadılar. Ancak sosyalistlerle 
sendikalar ve yerel örgütlerde yürütülen anti-faşist mücadelede somut eylem birliği 
gerçekleştirdiler.

İngiltere’de komünistlerin Moslev faşist kliğine karşı mücadelesi özellikle aydınlar ve küçük 
buıjuvazi arasında büyük destek buldu. Bernard Shaw ve etkili bazı Fabiancılar komünistlerin 
anti-faşist mücadeledeki önemim vurgulayan yazılar yazdılar. Bu yayınlarda, anti-komünist 
propagandanın en önemli konulanndan biri olan “Stalin uygulamalan” her devrimde görülen 
kaçınılmaz dalgalanmalar olarak nitelendiriliyordu.

İspanya İç Sayaşı, aynı saflarda omuz omuza çarpışan komünistler ile diğer anti-faşistler 
arasındaki yakınlaşmayı artırdı. Savaş sırasındaki kararlı tutumlan bütün Avrupa’da 
komünistlere karşı sempati ve ilgi uyandırdı.

Anti-faşist eylem birliğinin komünist partilere sağladığı güç ve etkinUk, “bolşevizm korkusu” 
ile “faşizm tehdidi” arasında salınan orta sınıflar ve Halk Cephesi’ne katılan bazı partileri 
tedirgin ediyordu. Bu tedirginlik ve büyük buıjuvazinin propagandası bu güçleri Halk 
Cephesi’nin dışına doğru itiyordu. Nisan 1938’de radikal Daladier’nin başbakanlığı ile Fransa’da 
Halk Cephesi hükümeti sona erdi. Aynı tarihte İspanya’da cumhuriyetçilerin yenilgisi ile 
Avrupa’da Halk Cephesi Hükümetleri dönemi sona ermiş oluyordu.

Ülke içinde sağa -verilen her ödün uluslararası ilişkilere Nazi saldırganlığı ile daha fazla 
uzlaşma, yatıştırma politikasına daha fazla destek vermek biçiminde yansıdı. Ardından, sağcı 
güçlerin Parlamento içinde etkili olmaya başlamalan ile birlikte Fransız-Sovyet ilişkilerinde de 
uzaklaşma başladı. Daladier’ni Başbakan olmasından sonra (10 Nisan 1938) içte Halk Cephesi 
çökerken, dışta da yatıştırma ve Sovyetler Birliği’ne düşmanlık politikası ağırlık kazandı. 
Daladier’nin dışişleri bakanı Bonet, 1938 sonbaharında Avrupa’daki elçilerine yapağı bir 
konuşmada “... Berlin-Roma mihverinin bolşevizme karşı mücadele temeline oturduğunu ve bu 
nedenle saygınlık kazandığını... Almanya’nın eylemlerini başından beri yalnızca bolşevizme 
karşı mücadele fikrinin yönlendirdiğini” söylüyordu.

Avusturya’da Sınıf Mücadeleleri ve Almanya’ya Bağlanma
1938’de Avusturya’nın Almanya’ya bağlanmasının (Anschluss) önemi, yalnızca Almanya’nın 
emperyalist yayılmasının başlangıç adımı olmasından kaynaklanmaz. Nasyonal sosyalist 
ideolojinin oluşumunda önemli payı olan Avusturya’nın kendi Nazi hareketinin gelişimi 
açısından; ve işçi sınıfi hareketinin (ve Austro-Marksizmin) buna karşı izlediği politikalar 
bakımından da ele alınmaya değerdir.



Fransa'da  Halk Cephesi

Halk Cephesl'nin çevresinde kurulduğu “ Ekmek, ba
nş ve özgürlük” sloganı, bu cephenin oluşum, gelişim 
ve bozgununun nedenlerini kavramanın da olanağını 
sunar.

1929’da ABD’de ortaya çıkan iktisadi kriz, 30’lu yıllar
da Fransa’yı da kapladı. Kriz toplumun tüm tabakalarını 
etkiledi: Kırsal kesimde satın alma gücü düştü, iflas 
eden işyerlerinin sayısı arttı, ücretlilerin satın alma gücü 
azalırken, İşsizlerin sayısında ciddi artışlar oldu, çalış
ma koşulları daha da kötüleşti... İşçi sınıfı içinde krizden 
en çok etkilenenlerse kadınlar ve göçmenlerdi.

Çalışanların karşılığı İse son derece kararsiz'oldu. 
İşsizlik ve işten atılma tehdidinin yanısıra, işçileri birleş
tiren örgütler ya çok zayıf ya da bölünmüşlüklerinden 
ötürü etkisizdi.

bir ittifak perspektifi nasıl inandırıcı olabilirdi? Diploma
tik İttifakın kabulünün karşılığı ancak iç düzenin güven
liği, devrimci perspektiflerin terk edilmesi olabilirdi. 
Laval-Stalin paktı, bu pazarlığa dayalıdır. PCF yönetimi
nin her zaman kapitalizm yanlısı olduğunu söyleyen 
Radikal Partl'ye yaptığı aşırı iltifatın anlamı buradadır. 
Sürdürülen çabalar Ekim 1935’de Radikal Partl'nin ya
rım ağızla da olsa, PS ve PCF ile ittifakı kabul etmesiyle 
sonuçlandı. Böylece Halk Cephesi adıyla bilinen grup
laşma doğmuş oldu. Bileşenlerinin zaman zaman çelişik 
çıkarları savunduğu bu ittifakın programı oldukça ürkek
ti. Bu program daha ziyade Radikal Partl’nin programı
nın çizgilerini taşıyordu. Ama İşçi sınıfı bu İttifaka kendi 
beklentilerini yükledi. Laval kararnamelerinin yol açtığı 
ücret düşüşüne cevap olarak harekete geçen Toulon 
ve Brest askeri tersane işçilerinin ayaklanmasından he
men sonra. Ağustos 1935’de bu özlemler daha da belir
ginleşti.

Halk Cephesi kurulduktan sonra, anti-faşist hareket 
itici karakterini kaybetti. Aşırı sağın en eski güçleri 
-Action Française veya Yurtsever Gençlik- güçlerini kay-

Mayıs ortasında bütün Fransa’da patlak veren ve fabrika 
işgalleri biçimine bürünen grevler oldu. Grevlerde İleri 
sürülen talepler çok basitti: Ücret artışı, iş gününün 
kısaltılması, ücretli izin. Çok kısa zamanda 12 binden 
fazla işyerinde greve gidildi. Hareketin gücü işverenleri 
yüzde 7 ile yüzde 15 arasında bir ücret artışı İle sonuçla
nacak "Matlgnon Aniaşması”na zorladı. Ancak anlaş
manın hemen ertesinde grevler yeniden patlak verdi. 
Bu defa, grevlerin dinamiği sadece ekonomik talepler 
değildi. Grevler işyerlerindeki hiyerarşik ve toplumsal 
İlişkileri değiştirmeyi ve mülkiyet hakkını hedefliyordu. 
Buna karşılık iktidar sorunu henüz ele alınmıyordu.

Siyasal iktidar sorununun böylesine göz ardı edildiği 
bir anda devrimci durumdan söz edilebilir miydi? Bu 
soru, devrimci durumu tanımlayan klasik ölçütler üze
rinde yeniden düşünmeyi zorunlu kılar. Bu ölçütler ye
terince hazırdı.

Burjuva egemenliği kriz İçindeydi. Burjuvazi siyasal 
ve iktisadi çözümler konusunda kararsızdı. Radikallerin 
tercihi ve aralarındaki bölünmeler bu kararsızlığın nede-

Slyasal bölünmüşlük sendikal bölünmüşlüğü getirdi 
ve sendikalı işçilerin oranı bir kaç yılda yüzde 10’dan 
yüzde 5’e düştü. PCF ve CGTU işçilerin önüne bir türlü 
erlşilemeyen hedefler koyarken. Sosyalist Parti sadece 
seçimleri düşünüyordu. CGT ise işverenlerle klasik gö
rüşmeler sürdürmeyi tercih etti. İşçilerin doğrudan mü
cadelesiyle İlgilenen hemen hemen hiç kimse yok gibiydi.

Seçim kampanyaları sırasında radikaller seçmenlere 
sosyalist olduklarını ilan edip, halkın oylarıyla seçilip 
iktidara geldikten sonra, sağın politikalarını uygulamaya 
başladılar. Bu politikanın asgari bir esneklikle uygulana
bilmesi İçin dağıtılacak “ekmek kınntısı” nın, manevra 
alanlarının olması gerekiyordu. İktisadi krizle birilkte, 
bu alan giderek daraldı.

İşverenler anti-sosyal bir politikayı tercih ederek sos
yal hakların kısıtlanması, ücretlilerin satın alma gücü
nün daha da kemirilmesi anlamına gelecek önlemleri 
uygulamaya koydular. Radikal Parti hâiA böyle bir politi
kanın aleti olabilir miydi? Partiyi doğru bir yola sokmak 
için daha güçlü, daha otoriter ve zort» bir hükümete 
mi gerek vardı? Skandallerin -örneğin Stavisky olayı- 
doğrudan radikal çevreleri hedeflediği ve İktisadi krizle 
at başı giden yolsuzluk olaylarının geliştirdiği bu sorgu
lama aynı ana rastladı.

Bütün bileşenleriyle aşın sağ, bu fırsatı “güçsüz 
pariamentarizme” ve “ hırsızlara karşı” demagojik Iti- 
razlannı geliştirmek İçin kullandı. 6 Şubat 1934’de Con
corde Alanı’nda düzenlenen bir gösteri 14 kişinin ölü
müyle sonuçlandı.

Daladier istifa etti. Solun geçirdiği sarsıntı büyük ol
du. İktidarın aşın sağ tarafından ele geçirilmesi olasılığı 
halya ve Almanya örneklerinin de katkısıyla dikkate alı
nır oldu. Sosyalist Partl’nin yönetiminin tereddütleri ve 
Paris bölgesi sosyalist federasyoniannın biriik önerileri
ni PCF’nin sekterce reddetmesine rağmen, özgürlükleri 
tehdit eden gelişmeler karşısında blrilkçi hareket taban
da oluştu. 12 Şubat 1934’de düzenlenen anti-faşist bir 
gösteriyle başlayan süreç ertesi yıl gündemine sendikal 
birliği de alan ve PS ile PCF arasında imzalanan eylem 
birtiği anlaşmasıyla sonuçlandı. PS İle bu yakınlaşma 
PCPden ziyade Komintem’in evriminin bir ürünüydü. 
Bu tarihe kadar Komintem, nazi tehlikesini ikincil gör
müş ve sosyal demokrasiyi esas düşman İlan etmişti. 
Ama Nazizmin güçlü yükselişi KomIntem’I Sovyetler 
BIrlIğI'nIn güvenliğini tehdit eden bir savaş tehlikesin
den çekinmeye sevketmiştl. Artık Sovyetler BIrtIğI’nIn 
yalıtılmışlığını kırmak ve "kapitalist" ülkelerle antl- 
Hltlercl İttifaklar kurmak daha da gerekliydi. Ama 
SSCB’ye bağlı, adı geçen ülke KP’lerinIn kapitalist sis
temi devrimek için çaba gösterdiği koşullarda, böylesi

Sosyalist Parti'y/e Komünist Parti arasında eylem birliği karan alınmasından hemen sonra ilk ortak eylem Jean 
JaurĞs ölüm yıldönümünde düzenlenen gösteri oldu. Gösteride söz alan Maurice Thorez ekmek, barış ve 
özgürlük amacıyla bir Halk Cephesi önerisinde bulundu. Komintem bu yaklaşım karşısında kararsızdı. Palmiro 
Togliatti ve 1948'den 1953'e kadar Çekoslovakya’yı yönetecek olan Clement Gottwald’i Paris’e gönderdi. Cephe 
fikrinden vazgeçmeyen Thorez bir program hazırladı. Uzun sûren görüşmeler sonunda 14 Temmuz 1935’te Hall< 
Cephesi’mn kurulduğu ilan edildi. 13 Şubat 1936’da Leon Blum Action Française militanlarının saldırısına uğradı 
ve ağır bir biçimde yeralandı. 16 Şubat’ta PanthĞon’dan Bastilie’e kadar büyük protesto gösterisi düzenlendi. 
Yüzbinierce kişi sıkılı yumruklarıyla faşizme karşı mücadele andı içti.

betti. 30’lu yıllann sonunda kristalleşecek yeni güçler 
henüz belirginleşmemişti. Döat ve neo-sosyalistler hflM 
Halk BIrtIğl üyesiydiler. Fransa’daki tek gerçek faşist 
parti olan Doriot’nun Fransız Halk Partisi 28 Haziran 
1936’da kuruldu. Blum hükümetinin aşın sağcı kuruluş- 
lan kapatması Fransız Sosyal Partlsl'nin kurulmasını 
engellemedi. Alan, geleneksel pariamenter sağın muha
lefetiyle İşgal edildi ve PS’ in kendisi bütün bu dönem 
boyunca yeni bir seçim hayali kurdu.

1936 ilkbahanndan itibaren. Halk Cephesi’ni iktidara 
götüren gelişmenin pekiştiği alan toplumsal talepler ol
du. Seçimler bunun ilk işaretini verdi: İşçi sınıfını temsil 
etme iddiasındaki partiler ve özellikle de PCF oyiannı 
artınrken ittifakın “ burjuva” bileşeni olan Radikal Parti 
4 milyon 500 bin oy kaybetti. Ancak daha da anlamlısı.

nlydi. Öte yandan kilise, ordu ve polis de iç bölünmeler 
nedeniyle tereddüt İçindeydi. İşçi sınıfına dönmeye ve 
kendi açılanndan çözümler aramaya başlayan ara top
lumsal tabakalar da (köylülük, entelektüeller, sanatçı
lar, işyeri “ kadroian”) kriz içindeydi. Ve nihayet ücretli
lerin çoğunluğu değişiklik istiyordu ve temel gereksi
nimleri için harekete geçmeye hazırdı.

İşçi sınıfının yeni toplumsal ve siyasal düzen sorunu
nu formüle edemeyişinin nedeni, hiç bir örgütlenmenin, 
çaiışaniann özgürieşmiş enerjisini siyasal bir çıkış nok
tasına kanalize edemeyişi değil, bütün büyük işçi örgüt
lerinin hareketin gelişimine ve amaçiannın belirginleş
mesine karşı çıkmasıydı.

Sosyalistler İçin, hareketin sürdürülmesi, gündeme
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başka bir lıükümet tipini almadıkça, iıükümeti, belirledi
ği reformların ötesine geçen bir politikaya zorlama riski 
taşıyordu. PCF ise grevler sırasında üye sayısını üç 
katına çıkarmasına rağmen “ bir grevi sona erdirmeyi 
bilmek gerekir, çünkü Ren nehrinin öte yakasından bot 
seslerinin duyulduğu bir anda Fransa toplumsal karışık
lık görüntüsü veremez” diyordu. Burjuvazinin Alman 
düşmanı fralesiyonuyla birliği parçalayabiiecek^lr şey 
yapılması uygun değildi. Giderek savaş ve barış sorunu 
bakışa egemen oidu.

Daha Temmuz 1936'da Ispanya'daki faşist ayaklanma 
ve Blum hükümetinin müdahale etmeme kararı Halk 
Cephesi'n\n bozgununun ilk nedenleri arasındadır. Bu 
tarihten itibaren barışçılık ve milliyetçilik işçi yığınları
nın harekete geçirilmesine dayalı bir anti-faşist mücade
le olasılığını gizleyerek solu t>öldü. Barışçılar gelişmek
te olan şovenizme haklı olarak karşı çıktılar ama Ispan
ya'ya müdahale etmemekten Münih anlaşmasının onay
lanmasına kadar giden tavizler verdiler. Milliyetçilere* 
gelince, barışçıların tavizlerine karşı çıkmalarının nede
ni kendi öz burjuvazileriyle işbirliğini daha iyi uygula
maktı. PCF, 1936 sonbaharından itibaren “ Fransızlar 
Cephesi”ni önerdi ve Blum bir kaç ay sonra bir ulusal 
birlik hükümeti kurmaya çalıştı.

Bu bağlamda, işçilerin taleplerine karşı kulakların tı
kalı kalacağı aşikardı. İşçiler taleplerini dile getirmeye 
devam ettiler. Hükümetin baskı politikasına karşı koy
mak amacıyla 1937 kışında kamu sektörünü de içine 
alan ve Goodrich metalürji fabrikası civarında şiddetli 
çatışmalara dönüşen grevler örgütlendi. 30 Kasım 
1938'de 40 saatlik haftalık çalışma süresini kısaltmak 
amacıyla özel ve kamu sektöründe girişilen genel grev, 
onbinlerce işçinin işten atılmasıyla ve 806 kişinin ağır 
hapse mahûm edilmesiyle sonuçlandı.

Sendikal hareket öndersiz kaldı ve CGT bir kaç ay 
içinde üye sayısının üçte birinden fazlasını yitirdi. Aşırı 
sağ kafasını kaldırmaya başladı. Doriot'nun Fransız Halk 
Partisi’n\n 300 bin, Rocque'un Fransız Sosyal Partisi'- 
nin 2 milyondan fazla üyesi oldu. Parlamento’da sosya
list ve komünistlerin karşı oylarına rağmen, Daladier 
hükümetine güvenoyu verildi. Halk Cephesi dönemi so
na ermişti. Bir kaç ay sonra, PCF'nin “aşırı yurtsever” 
yönetimi Hitler-Stalln paktını onayladı. Barışçılar arasın
da kendilerini daha sonra işgalci Nazilerle işbirliğine 
götürecek yalpalamalar ve kaymalar baş gösterdi. Ko
münist miiletvekilterinden temizlenmiş Halk Cephesi gru
bu, 80 istisnayla Mareşal P6tain'e güvenoyu verdi.

İşçi sınıfı ite burjuvazi arasındaki güçler dengesi bir 
çok bakımdan belirsizdi. Ama bu sadece genellikle ol
duğu gibi, hiçbir şeyin önceden planlanmadığını kanıt
lar. Uluslararası baskıların da etkili olduğu açıktı. Ancak 
başka seçeneklerin de mümkün olduğu ve yapılan her 
şeyin antl-Hltlerci hareketin cesaretini kırdığı da düşü
nülebilir.

Devrimci potansiyeller vardı ama buna karşılık, bu 
potansiyelleri doğru bir şekilde yönetecek ve değerlen
direcek bir güç yoktu. Troçklst, anarkosendlkallst, Que 
Falre (Ne Yapmalı) dergisi etrafında bir araya gelen 
PCF muhalifleri şu veya bu biçimde bir açıklıkla, bazı 
perspektifler sundular. Ancak zayıftılar ve birleşmeyi 
beceremediler.

Son sözü hiç de Haik Cephesi'n\n aşırı sol kanadında 
yer almayan Pierre Mend6s France’s bırakalım: “Yığın- 
lann bilincine varmadıkları bir devrimci durum ortaya 
çıkabilir. Belirli bir anda, bir ülke, içinde belirgin olma
yan geniş potansiyellerin varolduğu ve kendi başına 
anlamsız küçük bir kristalin aniden ciddi değişiklikler 
yarattığı ergime noktasındaki bir sıvıya benzetilebilir” . 
1936'da kristal yoktu. •

JACQUES KERGOAT

I. Dünya Savaşı sonrasında Avusturya’da sınıf mücadeleleri açısından Almanya’nınkine çok 
benzer bir tablo söz konusuydu. 1918-1922 döneminde bir sosyalist devrim potansiyeli sosyal 
demokrasi tarafından sekteye uğratılmış; bu sürecin sonucunda Sozialdemokratische Partei 
Österreichs (Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - SPÖ) kurucusu olduğu cumhuriyeti burjuva 
partilerine teslim etmişti. Genel olarak burjuvazi ve eski egemen sınıfın kalıntılan,
Almanya’daki gibi Avusturya’da da cumhuriyeti kerhen kabullenmişlerdi. Avusturya’daki sınıf 
mücadelesi zemininin Almanya’dan farkı; egemen sınıflar açısından güçlü bir ordunun yokluğu, 
proletarya açısından ise Avusturya Komünist Partisi’nin (KPÖ) seçimlerde yüzde l ’i aşamayan 
güdük bir parti olmasındaydı. Dolayısıyla işçi sınıhnm siyasal hattını, tamamen SPÖ’nün 
Austro-Marksist çizgisi tayin etmekteydi, Komintem politikalannı Avusturya’ya yansıtacak etkin 
bir güç yoktu. SPÖ, gerek işçi sınıfının radikal unsurlannı da temsil etmesinin, gerekse 
Austro-Marksizmin “orta yolcu” radikalizminin etkisiyle, Alman sosyal demokrasisi gibi düzene 
tamamıyla eklemlenmiş bir çizgiyi temsil etmiyordu. İkinci parti durumuna düştüğü 1920’den 
itibaren devletle ve iktidarla işbirliğini kesin olarak reddetti, Otto Bauer’in “yavaş devrim” 
teorisi doğrultusunda, toplumda alternatif toplumsal ilişkileri yaşatabileceği adacıklar oluşturma 
perspektifini izledi. Ulaşım, tüketim ağı, eğitim, konut gibi alanlarda radikal katılımcı ilişkileri 
geliştirerek uluslararası ün kazanan “Kızıl Viyana” belediyecilik deneyi SPÖ’nün yavaş devrim 
stratejisinin sınanma yeriydi.

Ancak 1920’lerin ikinci yansı başlarken, SPÖ bu “reform yoluyla devrim” tasanmlanm ikinci 
plana atmak zorunda kaldı. Yeniden monarşiye dönmekten veya yan-monarşik otoriter bir 
rejimden yana eğilimlerin güçlenmesi ve burjuva sağın kitle partisi Christlich Soziale Partei’in 
(Hıristiyan Sosyalist Parti - CSP) karizmatik önderi Ignaz Seipel’in bu karşı-devrimci dalgayı 
hesaba katan bir “burjuva bloku” hükümeti kurması; SPÖ’yü karşı-devrimi engellemeye yönelik 
stratejiler tasarlamaya itti, 1926’da yapılan Linz Kongresi’nde, Otto Bauer, Alman tipi bir 
sosyal demokrasiden yana olan Kari Renner’i iyice etkisizleştirdi ve “cumhuriyetin tehlikeye 
düşmesi durumunda partinin savunmaya dönük şiddete başvuracağı” ilkesinin kabulünü 
sağladı,

Karşı-Devrim’in Güçlenmesi ve Avusturya Faşizmi

Linz Kongresi’nin bu ilke karannı alması boşuna değildi, ülkede gerginlik artmış, para-militer 
örgüdenme hızla yaygınlaşmaya başlamıştı. SPÖ’nün Repuhlikanische Schutzbund’una 
(Cumhuriyetçi Savunma Birliği) karşı cumhuriyet karşıtı sağ Heimwehr (V: jn Savunması) çetelerini 
oluşturmuştu, Heimwehr hareketi, Avusturya’da faşizan eğilimlerin güçlenmesine zemin 
hazırlayan verimli bir yatak oldu, Heimwehr kadrolan, cumhuriyetin sınıfsal konumlannı 
sarstığı unsurlardan oluşuyordu: Eski askerler, enflasyonun bunalttığı küçük üretici ve 
zanaatkarlar, eski soylu takımı, memurlar. Bu hareketin belirleyici toplumsal-kültürel saiki, 
Viyana ve sanayileşmiş birkaç büyük şehir ile kırsal kesim arasında büyük bir eşitsiz 
gelişmenin varolduğu ülkede, taşrayı/taşralılığı temsil etmesiydi. Özellikle “Kızıl Viyana” 
imgesine karşı propaganda, Heimwehr’e hızla taban bulma imkânı sağladı,

1927’den sonra, SPÖ ve işçi sınıfı hareketi tamamen savunmaya çekilmeye başladı. Dönüm 
noktasının, 15 Temmuz 1927 Adalet Sarayı baskını olduğu söylenebilir. Bu olay, Heimwehr’e 
yakın Frontkaempferhund (Cephe Savaşçılan Birliği) üyesi bir grubun Schattendorf kasabasında 
bir kadınla bir çocuğu öldürmesi ve katillerin serbest bırakılması üzerine patlak verdi. Ertesi 
gün, SPÖ yayın organı Arbeiter-Zeitung'da (İşçi Gazetesi) bu olay üzerine yazılanlarla galeyana 
gelen Viyana’lı işçiler, yürüyüşe geçerek Adalet Sarayı’nı ateşe verdiler, “Kızıl” Viyana belediye 
başkanı Kari Seitz ve Otto Bauer’in yatıştıncı sözlerine kulak asmayan işçiler polis 
karakollannı ateşe vererek, “genel grev” çağnlarıyla Meclis’e doğru yürüyüşe geçtiler.
Seçimlerde yüzde 80’i SPÖ’ye oy veren polis, işçilere ateş açtı; akşama dek sûren çatışmalarda 
çoğu işçi 84 kişi öldü, 500 kişi yaralandı, İşçilerin önünde barikat oluşturan beş bin kişilik 
makineli tüfekli asker kuvveti, çatışmalann sürmesini zorla önleyebildi. 15 Temmuz olayından 
sonra hükümetin “İç Savaş kışkırtıcılığıyla” suçlayarak SPÖ’ye ve işçi sınıfi örgütlerine karşı 
baskıcı bir politika uygulamaya başlaması, Heimwehr'in de saldırganlaşması karşısında gerileyen 
SPÖ, savunma konumuna itilmeye başlandı,

Anti-cumhuriyetçi ve anti-sosyalist saldırganlığıyla kırsal kesimdeki gücünü artıran Heimwehr, 
başlıbaşma bir siyasal etkinliğe sahip olmayan burjuvazinin de daha otoriter politikalara 
zorlamasıyla bunalıma giren CSP üzerinde de etkinlik kazanmaya başladı. Heimwehr, 1929 
ilkbahannda başbakan olan ve 15 Temmuz olaylannı kanla bastırmasıyla ünlü emniyet 
müdürü Johannes Schober’i parlamentoyu işlevsizleştirecek bir Başkanlık sistemini yerleştirmesi 
için destekledi, SPÖ ve buıjuva partilerinin bu tasarıyı desteklemesi üzerine, Heimwehr 
radikalleşti, 18 Mayıs 1930’da yaptıklan törensel bir toplantıda, “Komeuburger Andı”nı kabul 
ettiler: “Biz devlette iktidan istiyoruz. Demokrasi ve parlamentarizmi reddediyoruz. Faşizmin 
ilkelerini benimsiyoruz,” Ancak 1931’de Komeuburger Andı’nı benimsemeyen birçok 
muhafazakâr unsurun aynimasıyla Heimwehr bunalıma girdi, Bethlen (Macaristan) ve 
Mussolini’den malî destek aldıklannm ve açıkça faşist İtalya’dan yönlendirildiklerinin 
kanıtlanmasa bile kamuoyunca bilinmesi de Heimwehr’in itibannı zedelemekteydi.

Bu sırada, Avusturya da dünya ekonomik bunalımının etkisi altına girmişti. Ekonomik olarak 
çok güçsüz bir yapıya ve sınırlı bir sanayi temeline sahip olan Avusturya bu bunahmı son



Mayıs 1913’te yapılan seçimler radikal ve 
sosyalistlerin çoğunluğu kazanmasıyla sonuçlandıktan 
sonra içinde sosyalistlerin de yer aldığı bir hükümet 
kuruldu. I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde tarafsızlık 
politikası izleyeceğini ilan eden Danimarka hükümeti 
yakın komşusu Almanya'nın örtük de olsa destekçisi 
oldu. 1915’te Zahle hükümeti sosyalistlerin de 
katkısıyla kadınlara oy hakkı veren bir Anayasa 
değişikliği gerçekleştirdi. Öte yandan seçim 
kanununda yapılan değişiklik, Thorvald Stauning 
yönetimindeki sosyalistlerin meclise çok daha büyük 
bir güçle girmelerini sağladı. Kooperatifçiliğin ve 
sendikacılığın gelişmesiyle Danimarka'lı sosyalistler, 
işçiler ve köylüler arasında sıkı biçimde örgütlenme 
imkanı buldular. Tarafsızlık politikası dış ticaret ve 
denizciliğin gelişmesini kolaylaştırdıysa da, abluka gıda 
temininde güçlükler doğurdu. Danimarka Sosyalist İşçi 
Partisi’nden kopanlarla oluşturulan Danimarka 
Komünist Partisi 1920'de Komintern'e üye oldu. Axel 
Larsen ve Martin Nielsen gibi prestijli önderlere sahip 
KP işçiler arasında yaygın bir örgütlenme ağı 
kurmayı başaramadığından Sosyal Demokrat Parti 
nezdinde asla ciddi bir rakip olamadı. 1920 iktisadi 
krizinin etkisiyle 1924 seçimlerini kazanan Sosyal 
Demokrat Parti, sıkı bir ekonomik ve mali politika 
uyguladı. 1930'iara doğru gelişen dünya iktisadi krizi, 
üretim düşüşünün yanısıra Danimarka'da işsizliğin 
gelişmesine neden oldu. Hükümet iktisadi ve 
toplumsal reformlara yönelmek zorunda kaldı.
Stauning hükümeti 1933'te, krizle mücadele 
çerçevesinde kırsal kesimlerdeki vergi yükünü 
hafifleten bir yasa çıkardı. Ekonomik işler bakanı K.K. 
Steinke, koşulların elverişsizliğine rağmen işsizlik 
sigortası ve iş kazası geçiren işçiler lehine bir dizi 
yasayı parlamentodan geçirdi. Alınan bu önlemler 
KP’nin güçlenmesi önünde ciddi engeller oluşturdu. 
1933'te partiye üye olan eski bir anarşist ve ünlü biı 
yazar Martin Anderson Mexo'nun prestiji bile KP'nin 
Sosyal Demokrat Parti'n/n gölgesinde kalmasını 
engelleyemedi. 1935 seçimlerinde oyların yüzde 
46.2'sini alan Sosyal Demokrat Parti yandaşlan 
fotoğrafta görüldüğü gibi seçim kampanyasında 
“ Stauning veya Kaos" sloganını öne çıkartmışlardı.

derece ağır yaşadı. 1930-1932 döneminde beş kez hükümet değişti. 1933’e gelindiğinde 400 
bini devletten küçük bir yardım alan 600 bin işsiz vardı ki, bu rakam nüfusun yüzde lO’u, 
aileleriyle birlikte yaklaşık dörtte biri anlamına geliyordu. Avusturya nasyonal sosyalist hareketi 
bu koşullarda yükselmeye başladı. 1920’lerden itibaren Hitler hareketi ile sıkı ilişki içinde 
olan ve Almanya’daki partiyle aynı adı taşıyan (NSDAP) Avusturya nasyonal sosyalistleri, 1932 
ilkbaharında yapılan yerel seçimlerde oyiannı 1930’a göre akıt kat artırarak yüzde 15’e 
ulaştılar. Almanya’yla “Anschluss” (birleşme/bağlanma) şianyla popülerleşen NSDAP, kendisi 
gibi ağırlıkla eski orta sınıflara hitap eden CSP’ye sızarak güçlenme yolu anyordu. Ekonomik 
ve siyasal-diplomatik olarak Avnıpa’da tecrit edilmiş durumda bulunan Avusturya’da, iki faşist 
hareket (Heimwehr ve NSDAP), dış ilişkileri sayesinde kendi güçlerini aşan bir etkinliğe sahip 
olabilmekteydiler. Ocak 1933’de iktidara geldikten sonra, Avusturya’nın Almanya’ya 
“Anschluss”nun gerekliliğini açıkça söylemeye başlayan Hitler’e tepki duyan sağ ve burjuva 
l«mpta millî bağımsızlık güdüleri güçlendi. Bu da, ülkenin İtalyanca konuşulan güneyini 
kendisine bağlamak ve Orta Avrupa’da nüfuzunu geliştirmeyi uman Mussolini’nin “himaye” 
vaadinin dolayısıyla Heimwehr’in yeniden etkinlik kazanmasını getirdi. Heimwehr’e yakın köylü 
hareketinden gelen ve korporatif devlet idealini benimseyen Dollfuss’un 1932’de başlayan 
Başbakanlığında Heimwehr ve İtalya’nın etkinliği açığa çıktı. Mussolini’yle iyi ilişkide olan 
Dollfuss, Devlet Başkanı Miklas’m desteğini alarak, 7 Mart 1933’de anayasayı askıya aldı. 
Mayıs’ta Almanya’da Hitler’in iktidannı mutlaklaştırmasından sonra “Alman anavatanının 
birleşmesi” şianyla sokağa dökülen ve 1934 başına dek 70 kişiyi öldüren NSDAP ile beraber 
KPÖ de yasaklandı.

Avusturya Sosyal Demokrasisinin Çökertilmesi

SPÖ, 1926 Linz Kongresi’nde aldığı “cumhuriyetin tehlikeye düşmesi durumunda proletaryanın 
şiddete başvuracağı” karanna rağmen, gerek nasyonal sosyalistlerin, gerekse Dollfuss 
hükümetinin terörü karşısında, meşru zemini yitirmeme ve İç Savaş’a yol açmama kaygısıyla 
tepkisiz kaldı. Daha sonra KPÖ’ye geçeoek olan Marksist teorisyen Emst Fischer, “yenilgiyle 
bile sonuçlansa 1933’de gösterilecek kararlı bir direnişin. Tüm Avrupa çapında faşizme etkili 
bir ihtar anlamına geleceğini” söyleyerek SPÖ’nün basiretsizliğini eleştirmişti. Otto Bauer de 
sonralan yazdığı yazılarda SPÖ’nün kararsızlığının vahim sonuçlara yol açtığını kabul etmişti.
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MACDONALD, (JAMES) 
RAMSAY (1 8 6 6 -1 9 3 7 )

ilk İngiliz İşçi Partisi lıükümetini kurmuş ve önce 
1924’te, daha sonra 1929-1935 arasında başbakanlık 
yapmış olan MacDonald, 12 Ekim 1866’da İskoçya’ya 
bağlı Morayshire’ın Lossiemouth köyünde, bir hizmetçi
nin gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya geidi. İik öğreni
mini 12 yaşında, doğduğu köyde tamamladı. Orta öğre
nimini bir taraftan da beiieticiiik yaparak sürdürdü. 
1885'te çalışmaya gittiği Bristol’de, Sosyal Demokrat 
Federasyon'un çalışmalarına katıldı ve sosyalist düşün
ceyle ilk kez burada tanıştı. Bir yıl sonra gittiği Londra'
da bir depoda kâtip olarak çalıştı. Londra'da sırasıyla 
Fabian Society'ye, sendikalar arası ilişkiyi sağlamak ama
cıyla kurulan Londra Meslek Konseyi'ne ve en nihayet 
1894’te Independent Labour Party'ye (Bağımsız İşçi Par
tisi) katıldı. Fakat bir yıl sonra /LP'nin Avam Kamarası'- 
na girişini savunduğu için atıldı. 1897'de bir bilim ada
mının kızıyla evlendi. Evliliğinin ilk yıllarında evi, önde 
gelen sendikacı ve sosyalistlerin uğrak yeri haline gel
mişti. Aktif politikadan uzak kaldığı bu kısa dönem, 
işçilerin temsilcilerinin parlamentoda sürekli olarak ka
labilmesi amacıyla kurulacak olan Labour Representati
on Commlttee’nin (İşçi Temsil Komitesi) kuruluş çalış
malarına katılması ve onun birinci sekreteri olmasıyla 
bitti. 1906 seçimlerinde LRC 29 milletvekili çıkararak, 
baştan beri MacDonald'ın hedefi olan Labour Party’ye 
(işçi Partisi) dönüştü. MacDonald beş yıl sonra, Keir 
Hardie’nin yerine LCP'nin Avam Kamarası grup başkanı 
oldu. 1914'de, İngiltere'nin Almanya'ya karşı savaşa 
girişini ahlakî açıdan yanlış bulduğu için, istifaya zorlan
dı. 1918 seçimlerine katıldı, fakat milletvekili seçileme- 
di. Yine de 1922'de parlamentoya geri döndü ve Avam 
Kamarası'nda LP'nin —ikinci kez— parlamento grubu 
başkanı oldu. Bu arada, 1923 seçimlerinde Muhafaza
kârlar çoğunluğu sağlamalarına rağmen, parlamentoda 
İP ve Liberal milletvekillerinin toplamının yanında azınlı
ğa düştüler. Bunun üzerine. Liberallerin temsilcisi H.H. 
Asquith'in de MacDonald'ı desteklemesiyle, 22 Ocak 
1924'de, MacDonald başbakanlığında İngiltere'nin ilk 
İŞÇİ Partisi hükümeti kuruldu. Onun başbakanlığındaki 
bu yıl içersinde, İngiltere, Milletler Meclisl'nin 2 Ekim 
1924'te kabul ettiği silahsızlanmayı hedefleyen Cenevre 
Protokolü'nün hazırlık çalışmalarına katıldı; Bağımsız 
İrlanda Devleti’nin altı Kuzey Eyaleti üzerinde hak iddia 
etmesinden vazgeçmesi ve buna karşılık borçlarının ip
tali kararını aldı. Ama MacDonald’ın aldığı en önemli 
kararlardan biri de istifasına neden oldu; İngiltere'nin 
Sovyetler Birliği'ni tanıması ve onunla ticari ilişkiye gir
mesi karan. 1929 seçimlerini /P'nin kazanmasından sonra 
MacDonald tekrar başbakan oldu. Dünya ekonomik kri
zinin İngiltere'de de etkisini göstermesinden sonra, kra
lın ve öbür parti önderlerinin zorlamasıyla Muhafazakâr
lar ve Liberallerle birlikte “ Ulusal Koalisyon” hükümeti 
kurdu ve bu kendi partisi tarafından dışlanmasına ne
den oldu. 1935'te yerini muhafazakârlardan Baidwin'e 
bırakarak politikadan çekilen MacDonald, 9 Kasım 
1937'de Güney Amerika seyahati sırasında öldü.

Almanya’da SPD’nin kavga örgütü Eiseme Front (Demir Cephe) gibi, Avusturya’da da SPÖ’nün 
para-militer örgütü Julius Deutscher önderliğindeki Repuhlikanische Schutzbund (Cumhuriyetçi 
Savunma Birliği) faşizme karşı direniş yanlısıydı. 1930’larda partinin sol kanadıyla birlikte 
muhalefete düşen Otto Bauer de 1931’de yazdığı Kapitalismus und Sozialismus nach dem 
Wekkrieg (Dünya Savaşı’ndan Sonra Kapitalizm ve Sosyalizm) kitabında Sovyetler Birliği’nin 
“demokratikleşerek devlet kapitalizminden sosyalizme yönelebilecek temellere sahip olduğunu” 
belirtmiş, böylece SSCB ve Komintem’le yakınlaşma arayışına girmişti. Ancak, 1934’de açıkça 
“faşizme karşı Komintem’le birleşik cephe kurma” formülünü savunan Bauer’e, “sol sosyal 
demokrasiyi sosyal faşizmin en tehlikeli kanadı” olarak gören Komintem kulak asmadı.
1935’de bu formül resmen benimsendiğinde ise Avusturya için artık çok geçti. Otto Bauer, 
faşizm üzerine özgün denebilecek bir teorik çerçeve de ortaya koymuştu. Ona göre faşizm, 
burjuvaziyle, reformist sosyalizm arasındaki sınıfsal denge durumundan kaynaklanan, dolayısıyla 
genel olarak kapitalizm çerçevesinde kalmakla beraber egemen kapitalist sınıfla özdeş olmayan, 
onun inisiyatifi dışında hareket edebilen bir diktatörlük rejimi idi. Komintem, bu yorumu, 
“küçük buıjuvazi diktatörlüğü” diye damgalayarak vulgerize etmiştir Bauer’e göre faşizm, 
sermayenin egemenliğinin, sermayenin savaştan yana olan firaksiyonunun egemenliğine 
dönüşmesini” de ifade etmekteydi.

Dollfuss, sosyalist hareketin yokedilmesi gerektiğini telkin eden Mussolini’nin yön 
göstermesiyle. Şubat 1934’de SPÖ’ye karşı devlet terörü başlattı. Schutzbund silahlandınimaya, 
SPÖ binalan basılmaya başlandı. SPÖ’nün tamamı olmasa da, Schutzbund ve sol kanat küçük 
KPÖ ile birleşerek, geç de olsa bu aşamada direnişe geçti. İlk olarak 11 Şubat’ta Linz 
Schutzbund örgütü, aramaya gelen polisleri binaya sokmayarak kıvılcımı ateşledi. Schutzbund’in 
genel grev çağnsı etkili olmadı. Gene de Linz’de, Steiermark’da ve Viyana’nm işçi 
mahallelerinde sosyalistler ve komünistler üç gün boyunca ordu birlikleriyle çarpıştılar, 270 
kişi öldü, 1.000 kişi yaralandı. Direnişin bastırılmasından sonra dokuz önderi asılan 
Schutzbund yasaklandı; SPÖ yöneticileri Brünn’e (Çekoslovakya) kaçtılar, geride yalnızca 
kendisini Revolutinaere Sozialisten (Devrimci Sosyalistler) olarak adlandıran küçük bir illegal 
parti aygıtı kaldı. SPÖ’nün bertaraf edilmesinden sonra Dollfuss, 1 Mayıs 1934’de, 
korporasyonlar esasına dayanan İtalyan modeli bir Anayasa’yı, CSP ve Hdmvvehr’den oluşan 
parlamentoya kabul ettirdi,

Hider’in Müdahalesi ve “Anschluss”

Bu arada Hitler de Avusturya üzerindeki iddiasından vazgemiş değildi. Mayıs 1933’de çıkardığı 
bir yasayla Avusturya’ya seyahat edecek herkese 1,000 Mark vergi ödeme yükümlülüğü 
getirmişti. Fiilen sının kapama anlamına gelen bu karar, turizm gelirlerinin yüzde 75’ini 
Almanlardan sağlayan Avusturya için büyük bir ekonomik darbeydi. Nazi Almanyası, bir 
yandan da Avusturya’ya yönelik darbe planlanyla ilgileniyordu. 6 Haziran 1934’de, Avusturya 
NSDAP önderi Theo Habicht, Devlet Başkanı Miklas’ı tutuklayıp Başbakan Dollfuss’u öldürerek

Münih Antlaşmasına katılanlar arasında en ılımlı oian Chamberlain, Ingiltere’nin Çekoslovakya’nın Almanlar 
tarafından işgaline karşı çıkmamasına rağmen, Alman büyükelçisi Ribbentrop’u kuvvet kullanılmaması! konusunda 
sert bir şekilde uyarmıştı. Chamberlain bununla yetinmedi ve 29 Eylül 1938, saat 12.30 da Führerbau'da 
toplanan Münih Konferansı'nda Çek yöneticilerin de Konferans’a katılmasını istedi ama kabul ettiremedi. 
Chamberlain’in ılımlılık politikası herşeye rağmen. Antlaşmanın son gününe kadar devam etti. 30 Eylöi’de, 
Konferans tamamlandıktan sonra, Hitier'ie birlikte yayınladıklan deklarasyon, kısa bir süre için de olsa yalnız 
Ingiltere'yi değil bütün Avrupa'yı sevince boğdu. Daha sonra Chamberlain’in aslında pek de inandırıcı olmayan 
politikası hiçbir işe yaramadı ve Almanlar'm Çekoslovakya'yı işgalinden sonra, hükümetten çekilmeye zorlandı. 
Dekiarasyon'da, bir gece önce imzalanan antlaşmanın ve 1935 tarihli İngiliz-Alman Denizcilik Antlaşmasının, iki 
ûlke halkının birbirleriyle savaşa girmeyi istemediğinin bir göstergesi olduğu söyleniyordu. Fotoğrafta, 
Chamberlain henüz sonuçlanmamış olan Antlaşma sırasında Göring, Mussolini ve hitier'ie birlikte.



iktidara el koyacaklan bir darbe için bizzat Hitler’in onayını aldı. Bu darbeyi, 1933’de 
Dollfuss’un NSDAP’yi yasaklamasıyla Bavyera’ya kaçan Avusturya Nazilerinden oluşan 15 bin 
kişilik bir kuvvet destekleyecekti. 25 Temmuz günü yapılan baskının tek sonucu, Dollfuss’un 
öldürülmesi oldu; darbeciler püskürtüldü. Hitler, bunun üzerine Avusturya NSDAP’nin 
anschîuss’u gerçekleştiremeyeceğine, Almanya’nın doğrudan müdahalesinin gerekli olduğuna 
inandı.

MussoHni ile tamamen hemfikir olan Dollfuss’un yerine Başbakan olan soylu kökenli Kurt 
Schuschnigg’in İtalya’yla ilişkilere özel bir önem vermemesi ve siyasal güçsüzlüğü, Nazi 
Almanya’sının işlerini kolaylaştırdı. Schuschnigg, işçi sınıfının pasifizasyonunu sağlamak ve 
siyasal ortamı ılımlılaştırmak için Heimwehr'i geriletti. Bu sırada Habeşistan savaşıyla meşgul 
olan ve Nazi Almanyasıyla bağlannı geliştirmek isteyen Mussolini, Avusturya’ya, Berlin’le 
ilişkilerini normalleştirmesi için baskı yapmaya başladı. Temmuz 1936’da Hitler’le buluşan 
Schuschnigg, onun isteği üzerine kabinesine iki nasyonal sosyalist aldı ve NSDAP’ye 
propaganda imkânı tanıdı. Bu aşamadan sonra. Hitler nasyonal sosyalistlerin iktidardaki payını 
artırmak için sürekli müdahalelerde bulundu; nihayet 20 Şubat 1938’de “sınır boylanmızda 
siyasal ve manevi özgürlüklerini kendi çabalarıyla elde edemeyecek durumda bulunan Alman 
halklannı koruma” gereğinden söz ederek açıkça Anschluss için ültimatom verdi. Bunun 
üzerine Avusturya milliyetçiliğine sanlan ve SPÖ’nün ülkede kalmış önderleriyle anlaşan 
Schuschnigg, 9 Mart’ta, dört gün sonra “bağımsızlık veya Anschluss" için halkoylaması 
yapılacağını duyurdu. Bu halkoylamasından Ancshluss’cu bir sonuç çıkmayacağını kestiren 
Hider, 11 Mart’ta Avusturya sınınnda askerî yığınak yaparak, son ültimatomunu verdi. “Alman 
kam dökmek istemeyen” Schuschnigg teslim oldu ve 1945’e dek kalacağı temerküz kampîna 
gönderildi. Naziler, Avusturya’da bir-iki hafta içinde 70 bin kişiyi tutukladılar. Viyana 
Başpiskoposu Kardinal Theodor Innitzer ile; Çekoslovakya’ya kaçarken yakalanan SPÖ eski 
genel sekreteri Robert Danneberg’in serbest kalması kaygısıyla hareket eden SPÖ’nün sağ kanat 
önderi Kari Renner, 10 Nisan’a ertelenen Anschluss referandumunda “evet” oyu verilmesini 
telkin eden açıklamalar yaptılar. 10 Nisan’da, yüzde 99.73 “evet” oyuyla Anschîuss’un 
Avusturya halkınca onaylandığı ilan edildi.

23 Ağustos 1939’da Molotov (sağdan birinci) ve 
Ribbentrop (soldan birinci), Avrupa tarihindeki 
sonuçları itibariyle büyük öneme sahip bir anlaşmayı, 
Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'n; Maskova'da 
imzaladılar. Tarihe “ Hitler-Staiin Paktı" adıyla da 
geçen bu anlaşma 24 Ağustos'da yayınlanan 
Pravda'da barışın sağlamlaştırılması olarak tanımlandı. 
Alman Komünist Partisi 25 Ağustos'da Hitier'in 
durumunun zorluğu nedeni ile bu anlaşmayı 
imzaladığını ileri sürerek, Nazi Diktatörlüğü'ne karşı 
mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini savunuyor ve 
Polonya ile barışçı bir anlaşmayı öneriyordu. Aynı gün 
Fransız komünistlerinin organı olan L'HumanitĞ’de 
Hitler'in bir saldırıya'başlaması halinde, buna karşı 
direnileceği ve mücadele edileceği ileri sürülüyor ve 
Polonya'ya saldıniması halinde, Polonya ile olan 
anlaşmanın geçerli olması gerektiği anlatılıyordu. Buna 
karşılık Sovyetler Birliği'nde farklı bir rüzgar esiyordu.- 
Resmi propagandaya göre, Almanya artık bir 
saldırgan değildi. Basın sadece Almanya’ya karşı 
tutumunu değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dış 
politikada olan bitenler Alman haber kaynaklarına 
dayanılarak veriliyor, kitapçılardan Almanya karşıtı 
literatür kalkıyordu. 1 Eylül’de Hitler Polonya’ya karşı 
ilk saldırıyı başlattı. Esas sorun da bu noktada 
başladı. Çünkü "Hitier-Stalin Paktı"nın gizli ek 
protokolünde Polonya'nın bağımsız bir devlet olarak 
kalmasının koşulları ortadan kaldırılmıştı. Bu maddede 
Almanya'nın ve Sovyetler Birliği'nin, Polonya'da hangi 
bölgeleri işgal edecekleri sınırlan ile belirlenmişti. 
Dünya komünistleri açısından Polonya’nın bağımsızlığı 
ve Polonya ile dayanışma I. Enternasyonal'/n kuruluş 
nedenleri arasında idi. Bu gelenek Çarlığa karşı 
ayaklanmış olan Polonyalı’lar ile Fransız ve Ingiliz 
işçilerinin dayanışması ile oluşmuştu. Ingiliz, Fransız 
ve Alman komünistlerinin bu konudaki duyarlılıklarının 
kökenini bu gelenek oluşturuyordu. Hitler ordularının 
işgalinden 17 gün sonra ise Pakt’m gizli 
protokolündeki uzlaşmaya uygun olarak Kızılordu 
Polonya’ya girdi. Ribbentop’un Sovyet hükümetine 
göndermiş olduğu “geç kalınıyor" telgraflarına yanıt, 
Moiotov’un Alman büyükelçisi Graf von der 
Schulenburg’a yaptığı açıklamada ortaya çıkıyordu. 
Sovyetler Birliği kitlelerin nezdinde saldırgan olarak 
görünmemek için Alman Birliklerinin ilerlemesini 
bahane olarak gösterecek ve tehdit altında bulunan 
UkraynalI’iara ve Beyaz Ruslar’a yardım etmek için 
müdahale eder görünecekti. Bunun gerekliliğinin bir 
göstergesi ise Varşova’nın Hitler ordularınca ele 
geçirilmesi olacaktı. 17 Eylül’de h/1olotov yaptığı 
açıklamada “ Polonya’da yaşayan kardeşlerine yardım 
elini uzatmak için" sının geçtiklerini açıklıyordu. 
Böylelikle Polonya tarihte dördüncü kez bölünmüş 
oldu. Hem de I. Enternasyonal Vn kuruluşunun 75. 
yıldönümünde. 28 Eylül’de Kremlin’de imzalanan ve 
Stalin'in ifadesi ile “ kan ile damgalanmış olan" 
Alman-Sovyet Sınır ve Dostluk Anlaşması, Nazi 
Almanyası ile Sovyetler Birliği’nin Polonya'daki 
sınırlannı belirliyordu.

Alman nasyonal sosyalistleri, Avusturya’da “ırkdaş ve soydaş” topraklardaymış gibi hareket 
etmediler. Avusturya nasyonal sosyalist kadroları ve onlann taleplerini asla dikkate almadılar.
11 Mart gecesi “hükümran bir Alman ülkesinin hakimi” olmayı kuran Avusturya - NSDAP 
önderlerinden Arthur Seyss-lnquart’m, Hitler’in askerî işgal planından hayal kınklığına 
uğrayarak Alman ordusunu ülkeye davet eden telgrafı çekmemekte direninesi, bunun ilk 
işaretiydi. Seyss-lnquart, Emst Kaltenbrunner, Adolf Eichmann gibi istisnaî isimler dışında, 
AvusturyalI nasyonal sosyalistler 111. Reich’da önemli konumlara getirilmediler. Avusturya ismi 
yokedildi; A\^sturya Ostmark, Aşağı Avusturya Aşağı Tuna, Yukan Avusturya Yukan Tuna 
oldu. 1938 yazında, Hider’in kendilerinden habersiz olarak Mussolini’yle yaptığı anlaşma 
uyannca Güney Tirol bölgesini İtalya’ya vermesi, birçok Avusturyah nasyonal sosyalistin 
direniş hareketine geçmesine yolaçacaktı. Avusturya, iktisadi olarak da Almanya tarafından 
“sömürüldü”. 1938 ilkbahannda 306 milyon Şilin ve 170 milyon Şilin değerinde döviz, taze 
para olarak Berlin’e transfer edildi; Almanya’da bulunmayan tekstil ürünleri, yağ ve 
pamuklular Viyana’ya gelen Almanlarca talan edildi. Alman sermayesinin akmasıyla 
gerçekleştirilen sınai modernleşme ve yapılan otobanlar, 11. Dünya Savaşı’nın sonunda 
Avusturya’ya kalacak tek “fayda” idi....



Hareket

Times'/n, 16Mart 1939 sayılı nüshasında Çekoslovakya’nın 
işgal edildiği sabah şöyle anlatılıyor Praglı’lar 
gece yataklarına sinirli fakat hâlâ umutlarını yitirmeden 
gitmişlerdi. Berlin’den gelen raporlar, Herr Hitler ile 
Başkan Hacha arasında geçen görüşmelerin Çekler lehine 
iyi geçtiğini ve Çekoslovak Cumhuriyeti’nin işgalinden 
vazgeçilebileceğinin umut edilebileceğini gösteriyordu. 
Bu umudun asılsız olduğuna dair ilk haber, Prag 
Radyosu’nun sabah 4.30 bülteninden geldi. Aynı anda, 
ilk Alman Zırhlısı, Prag’dan 30 mil uzaklıktaki Melnik’e 
ulaştı. Hemen her Çek kasaba ve köyünde Alman Kartalı 
ve Gamalı Haç’la süslü Alman ilanları dolaşmaya başlamıştı. 
Prag’da küçük gruplar sokak köşelerinde sessizce toplanıp. 
Alman kuvvetlerinin şehre girişini görmek için beklemeye 
başladılar. Yoğun bir şekilde yağan kar, tüm şehirde 
hissedilen sessizliğin daha da ürkütücü olmasına 
neden oluyordu, ancak bu sessizlik Çeklerin Milli 
Marşlarını hep birlikte söylemesine kadar devam etti. 
Saat 9’da ilk motorlu birlikler Prag’a girmeye başladı.

(Çek ressam Emil Filla’nın Savaş adlı bu 
tablosu, böyle bir günün ardından başlayıp, 6 yıl 
kadar sürecek olan işgali ve savaşın korkunçluğunu anlatıyor

Münih “Komplosu”
1938’de Almanya’nın Çekoslovakya’mn bir bölümünü işgal etmesini onaylayan Münih 
Anlaşması, İngiltere’nin öncülük ettiği Yatıştırma ve Yöneltme politikasının doruğu oldu. 
Bu olay, Halk Cepheleri’nin fiilen sona ermesinden sonra; Sovyetler Birliği’nin Batıh 
emperyalist politikalar karşısında tecrit olmasının önemli bir adımını da oluşturdu.

SSCB’nin Tepkisi

Sovyet ve Komintem belgelerinde “Münih Komplosu” olarak adlandırılan bu anlaşma ve buna 
bağlı deklarasyonların en önemli sonucu Yatıştırma politikası ve bunun amacının açık ve 
somut biçimde görülmesi olmuştur. Stalin, Mart 1930’da SBKFnin 18. Kongresinde Münih 
“Komplosu”nun Batıhların Almanlara ‘siz Bolşevikler'e saldırın gerisi kolay’ demeleri anlamına 
geldiğini söylüyordu.

Münih Politikasmm İflası

Yatıştırma politikasının Batılı emperyalistler açısından da boşa çıkacağını anlamak için uzun 
sûre beklemek gerekmedi. Münih Anlaşması’nm üzerinden altı ay dahi geçmeden, Almanya 
Çekoslovakya’mn geri kalanına da saldırdı; '15 Mart 1939’da Prag’ı işgal ederek bağımsız 
Çekoslovakya devletinin varlığına son verdi. İngiltere ve Fransa’nın garantileri, Hitler’in planlan 
ve istekleri karşısında paçavralaşıyordu. Almanya, Çekoslovakya’nın ardından Litvanya’nm 
Memel bölgesini işgal etti; Romanya’yı açıkça kendisine bağımlı kılacak bir iktisadi anlaşma 
imzalamaya mecbur etti; Polonya’ya, Danzig’e kadar uzanacak bir harekât koridoru talebiyle 
ağır bir ültimatom verdi ve 1934’de imzalanmış olan Almanya-Polonya Saldırmazlık Paktı’nı 
tek yanlı olarak feshetti. İngiltere ile Fransa, Almanya’ya diplomatik tepkiler gösterdiler. 
İngiltere, 1935 Alman-İngiliz Deniz Anlaşması’nı feshetti; Polonya, Romanya, Yunanistan ve 
Türkiye’ye saldıniması durumunda İngiltere’nin de saldırgan ülkeye karşı savaşa gireceğini 
açıklayan notalar yayınladı. Fransa da, hızla kapsamlı askerî hazırlıklar yapmaya girişti. 
İngiltere’yle Fransa, Sovyetler Birliği’ne işbirliği için görüşme çağnlan yaptılar Ancak bu 
girişim, bir ölçüde ülke içindeki anti-faşist protestolan yatıştırma kaygısından; fakat esasen 
İngiliz hükümeti bakımından, SSCB’yle yakınlaşma blöfü sayesinde Almanya’yı İngiliz 
çıkarlanyla uzlaşmaya zorlama hesabından kaynaklanmıştı. Chamberlain ile Lord Halifax’m 
politikası, hâlâ, Almanya’yı “Bolşevizmi ezme” misyonu için kullanma stratejisine dayanıyordu.

Nisan 1939’da başlayıp yaz boyunca süren karşılıklı görüşmelerde SSCB, Almanya’nın 
kendisine veya komşusu Baltık ülkelerinden birine saldırması durumunda, İngiltere ile 
Fransa’nın askerî destek vermeyi yükümlenmelerini istiyordu. İngiltere ile Fransa ise, Sovyeder 
Birligi’nin, Batı Avrupa ülkelerinden birine saldırması durumunda Almanya’ya karşı savaşa 
girmeyi yükümlenmesini talep ediyor; fakat bunun karşılığında kendileri Sovyeder Birliği’ne 
karşı hiçbir taahhüte girmeye yanaşmıyorlardı. Haziran’da SSCB, İngiltere ve Fransa silahlı 
kuvvederi temsilcileri arasındaki görüşmeler başladığında, Baulı güçler, SSCB ile gerçekte etkin 
bir Pakt kurmaya gönüllü olmadıklanm açıkça belli ettiler; düşük rütbeli ve yetkisiz 
temsilciler göndererek görüşmeleri sürüncemede bırakülar O sırada gizli olarak Hider’le de 
temas kuran İngiltere hükümeti, Almanya’nın bundan sonraki hedefinin Sovyeder Birliği 
olmasını istiyor ve bunun gerçekten de böyle olacağına inanıyordu. 1939 yılında İngiliz

Mart 1938'de Almanya’nın Avusturya’yı ilhakı Batılı 
devletlerde hiçbir ciddi tepki ile karşılaşmadı. Bu, 

olayın hemen arkasından Mitler, Südetler bölgesindeki 
Alman azınlığı bahlane ederek, Çekoslovakya'yı da 

ilhak girişimlerine başladı. Sovyetler Birliği, 
Çekoslovakya'ya yardım edilmesi için Fransa ve 

İngiltere’ye çağrıda bulundu. Bu ülkeler ise bu çağrıyı 
yanıtlamak yerine, Hitler'i “yatıştırmak”  için 

Çekoslovakya'yı da Nazilere teslim etmek yolunu 
seçtiler 30 Eylül 1938'de Hitler, Mussolini, 

Chamberlain ve Daladier’nin katılması ile Münih’te 
toplanan bir "konferans"ta Hitler’in istekleri kabul 

edildi. Böylelikle Çekoslovakya nüfusunun dörtte biri, 
ağır sanayiin yansı ve topraklarının yüzde yirmisi 
Almanya’ya teslim edilmiş oluyordu. Buna karşılık 

kalan topraklan için, Ingiltere ve Fransa 
Çekoslovakya’ya garanti veriyorlardı. Ama, 15 Mart 
1939'da Alman askerleri Prag halkının protestoları 

altında Prag’a girdi.
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IV . Eniernasyonarin  
Kurulusu

Troçki’nin 1929’da İstanbul'a sürgün olarak gönderil
mesi, Sol Muhalefetin reform perspektifinde bir deği
şikliğe yolaçmadı. İktidardaki fraksiyon tarafından parti
den püskürtülmüş olmasına rağmen, muhalefet kendisi
ni Rusya partisinin ve Enternasyonal’in bir parçası, bir 
fraksiyon olarak görüyordu. Her ülkenin komünist parti
si içinde, İster partiden atılmış, isterse parti içinde olsun 
benzer gruplaşmalar kendilerini ulusal partinin sol frak
siyonu sayıyordu. Amaçları, parti üyelerini siyasetleri
nin doğruluğu konusunda ikna ederek çoğunluğu ka
zanmak ve örgütü doğru bir politikaya çekmekti. Troç- 
kl’nln sürgüne gönderilmesinden sonra Uluslararası Sol 
Muhalefet adını alan Sol Muhalefet'in uluslararası plan
daki örgütsel birliği yetersiz olduğu gibi, Rusya’daki 
muhalefetle ilişkileri de zayıftı ve muhalefet gruplarının 
çoğu, bir bütünlük içinde değil, Stalinist siyasetin belirli 
yönlerine karşı çıkarak oluşmuştu. Troçki, Stalinist poli
tikaya muhalif olan bütün gruplaşmaları, uluslararası 
Bolşevik-Leninist bir fraksiyonunun ideolojik çatısı al
tında toplamak amacıyla, uluslararası bir platformun 
oluşturulması gerektiğini vurguluyordu. Uluslararası Sol 
Muhalefet, içinde yaşanılan dönemin gereği olarak, kitle 
eylemi temelinde değil, İlkeli ideolojik ayrışımlar üzerin
de biçimlenecekti. Bu yüzden Troçki, 1920’li yılların 
İkinci yarısında uluslararası proletarya devrimlnin temel 
sorunlarını oluşturan a) 1925-27 Çin Devrimi, b) 1925-27 
İngiliz-Rus Komitesi ve c) Sovyetler Biriiği’nin ekonomik- 
polltik hattı karşısında tavır belirlemeyi, ilkeli bir biçim
lenişin koşulu olarak görülüyordu. Değişik ülkelerdeki 
Sol Muhalefet gruplarının temsilcileri, 6 Nisan 1930'da 
Paris’de toplanarak, Komintern’in bir fraksiyonu olarak 
Uluslararası Sol Muhalefet’! kurma kararı aldılar. Top
lantıda, koordinasyonu sağlayacak ve uluslararası kon
ferans toplamayı üstlenecek Geçici Enternasyonal Sek
reterlik seçildi.

“Öncünün öncüsü’’ olarak gördüğü muhalefetin acil 
görevlerini, Troçki şöyle sıralıyordu;

a) Bolşevlk-Lenlnlstler’\r\ en özel önemli belgelerini 
yayınlamak;

b) En kısa sürede haftalık bir teorik-polltik yayına 
başlamak;

c) Karşı-devrimin baskılarına karşı koyabilecek nite
likteki en sağlam unsurları seçerek, Bolşevlk- 
Leninlstlerin merkezî fraksiyonunu yaratmak ve yeni 
bir yükselişi hazırlamak;

d) Bütün ülkelerin sol muhalefetleriyle sürekli ve aktif 
bağlar kurarak, mümkün olan en kısa sürede Boişevlk- 
Leninistlerin güçlü, ideolojik olarak birleşik uluslararası 
fraksiyonunu oluşturmak.

Troçki, Paris toplantısında alınan karar uyarınca, Rus
ça olarak yayınlamaya başladığı Bullleten Oppozltsly 
(Muhalefet Bülteni) ve Fransa’daki haftalık La VMt6'n\n 
(Gerçek) yanısıra, değişik ülkelerdeki muhalefet grup
larıyla yoğun bir ilişki içine girdi. Troçki özellikle Fransız 
ve Sovyetler Birliği hariç Komlntem'dekl en büyük parti 
olan A/man Komünist Partisi’ne önem veriyordu. Troç- 
ki'ye göre Almanya sadece Avrupa’nın kaderini elinde 
tutmuyor, İleri Almanya’daki bir devrim, geri Rusya’daki 
Stalinist bürokrasiyi silip süpüreceği için, Rus Devrlml’- 
nln de geleceğini belirleyebilecek bir konumda bulunu
yordu.

Zinovyev taraftarı oldukları İçin Alman Komünist Par- 
tlsl'nden ihraç edilmiş olan Arkadiy Maslov, Ruth Fisc
her ve Hugo Urbahns’in başında bulunduğu Leninbund

adlı örgüt, parti dışındaki gruplar arasında en güçlü 
olanıydı. Uluslararası Sol Muhalefetle dayanışma içinde 
olduğunu İlan eden Leninbund, Sovyetler Birliği’nde 
karşı-devrimin gerçekleşerek, devlet kapitalizminin yer
leştiğini, Atman Komünist Partlsl'nin öldüğünü ve der
hal yeni bir komünist partisi kurulması gerektiğini savu
nuyordu. Leninbund yönetiminin “sol” tavrına Sol Mu
halefet “ parti değil, fraksiyon’’ diye yanıt veriyordu. 
Yükselen faşizm tehlikesi karşısında, zaten bölünmüş 
durumda olan işçileri bir kez daha bölmeye kalkışmak 
için koşulların pek elverişli olmadığı konusunda Troçkl’- 
nin tereddüttü yoktu.

Almanya’daki bir diğer grup ise, Buharin sağ muhale
fetini destekledikleri için taraftarlarıyla birlikte Alman 
Komünist Partlsl’ndıen ve Komintern'öen ihraç edilen
H.Brandler, A.Thaiheimer ve daha sonra Sol Muhalefete 
yaklaşacak olan P.Frölich’in önderliğindeki Komünist 
Partisi Muhalefeti (KPO)’nöe örgütlenmişti. 1920’ier bo
yunca uluslararası devrimci hareketin başlıca sınavla
rında kötü not alan, tek ülkede sosyalizm teorisini des
tekleyen Brandlerizmle ittifaka girmek, merkezciliğe karşı 
sağı desteklemek anlamına gelecekti. Bağımsız bir ka
rakteri olmayan, zikzaklar çizen, reformizmle komünizm 
arasında gidip gelen merkezciliğin politikasının prole
tarya diktatörlüğünü değil, Termidor tehlikesini güçlen
dirdiği doğruydu, ama Brandler’in desteklemiş olduğu 
Sağ Muhalefet İse, doğrudan Termidor tehlikesinin, o 
dönemdeki en belirgin politik sesiydi. O yüzden, mer
kezcilikle reformizm arasında yalpalayan Brandlerizmle 
ittifak yapmak önerisine, Troçki, “ merkezciliğe indirdi
ğimiz her darbe, sağa indirilen çift darbedir” diyordu.

1932’nin sonlarında Sol Muhalefet’in programatik ve 
politik belgeleri onbeş dilde yayınlanıyor ve onaitı ülke
de otuziki adet sürekli yayın faaliyetinde bulunuyordu; 
dokuz ülkede şubelerini yeniden örgütleyerek güçlen
dirmiş, geçen üç yıl içinde yedi ülkede yeni şubeler oluş
turmuştu. Troçki, Rus Devrimi’nin tarihsel önemine iliş
kin konferans nedeniyle Danimarka’da bulunduğu kısa 
süre içinde, muhalefetin en önemli temsilcileriyle yaptı
ğı görüşmeler sonucunda, “ Uluslararası Sol Muhalefe
tin Görevleri ve Yöntemleri” başlıklı programatik nitelik
te politik bir rapor hazırladı. Sol Muhalefet’in on yıllık 
mücadelesinin muhasebesinin yapıldığı raporda Troçki, 
Şubat 1933’de toplanması planlanan konferansta Sol 
Muhalefet’in açık ve seçik bir platform kabul etmesi 
ve yönetim organlarını seçerek, örgütsel statüsünü be
lirlemesi gerektiğini vurguluyordu.

Sol Muhalefet uluslararası konferansa hazırlanırken, 
Avrupa faşizmin ve reformizmin yükselişini yaşıyordu. 
Başlıca sanayi ülkeleri, 1929’dan itibaren kapitalist sis
temin en derin ve uzun depresyon dönemine girmişti. 
Stalinstlere göre, İse, kapitalizm, devrimin eşikte bekle
diği son devreye yani “ üçüncü dönem”e girmişti. Çeliş
kilerin aşırı kesinleştiği ve devrimci durumun her geçen 
gün güncelleştiği illüzyonu, Troçki'ye göre, partiyi kar
gaşalığa sürüklemek ve proleter gençliği maceraya İt
mek demekti; bu keskin sola dönüş, yeni bir sağa dönü
şün hazırlığı idi. Isaac Deutscher’in “ bürokratik 
kahramanlık” olarak tanımladığı “üçüncü dönem” tak
tikleri ultra solculuk, maceracılık, sekter “ kızıl” sendi
kalar sloganı ve birleşik cepheye muhalefet olarak özet
lenebilir.

Sol Muhalefet'e göre faşizmin zaferini engelleyebile
cek tek ve en doğru mücadele yöntemi birleşik cephe 
taktiğiydi. Kapitalizmin nihaî bunalıma girmesi nedeniy
le burjuvazinin bütün kesimlerinin faşistleştiğini ve böy
lece burjuvazinin İşçi sınıfı İçindeki temsilcisi olan sos
yal demokrasinin de sosyal faşist bir parti haline geldi
ğini iddia eden bu “yeni” teoriye göte, sosyal faşist 
bir partiyle değil birleşik cephe kurmak, sosyal faşizm 
yenilgiye uğratılmadan faşizmin üstesinden gelinemez
di. 'Staiinizmin “ üçüncü dönem” teorisi en dehşetli so
nuçlarını, işçi sınıfının faşist çeteler karşısında sosyal

Alman proletaryasının yenilgisi ve bu yenilginin 
muhasebesinden yola çıkan Uluslararası Sol 
Muhalefet, Komlntern’/n dejenerasyonunun artık 
reformla düzeltilemeyecek boyutlara ulaşarak, onun 
devrimci bir güç olarak tükendiği ve yeni bir devrimci 
enternasyonalin kurulmasının uluslararası işçi sınıfının 
en acil gereksinmesi olduğu sonucuna vardı. 
Uluslararası Sol Muhalefet Yürütme Kurulu Ağustos 
1933'de tarihinin en önemli kararını alarak, yeni bir 
devrimci enternasyonal ve dünyanın her yerinde 
devrimci partiler kurma çalışmasına başlıyordu. 
Uluslararası Sol Muhalefet adını, bağımsız 
örgütlenmeye yönelişin sembolü olarak Uluslararası 
Komünist Liga (Bolşevik-Leninistler) olarak 
değiştiriyordu. Robert Capa’nin fotoğrafı Troçki’yi 
1932’de Kopenhag’da Rus Devrimi'nin Tarihsel 
Önemine ilişkin bir konferans verirken görüntülüyor.

demokrat ve komünist olarak ikiye bölünmüş olduğu 
Almanya’da gösterdi.

Almanya’da faşizmin zaferinden sonra ‘Alman prole
taryasının trajedisi’ başlıklı yazısında Troçki, “Alman 
İşçileri yeniden yükselecek ama Stalinizm asla!” der
ken, Alman Komünist Partlsl'nin devrimci bir örgütün 
yerine getirmesi gereken tarihsel görevde tam bir başa
rısızlık göstererek iflas ettiğini sergilemekle kalmıyor, 
bu partiye ilişkin olarak reform olasılığının da sona erdi
ğini bildiriyordu. Uluslararası Sol Muhalefet, Alman Ko
münist Partlsl’nin bir fraksiyonu olarak faaliyet göster
meye son vererek. Komünist Partisi’ne muhalif bir dev
rimci örgüt yaratmak uğruna mücadele kararı alıyordu. 
Yeni bir perspektife geçişte ilk adım olan bu yöneliş 
başta sadece Almanya’ya ilişkindi ve henüz bir bütün 
olarak Kom/ntem’I kapsamıyordu. “Açık faşist diktatör
lük... Almanya’nın proleter devrimine doğru İlerleyişini 
hızlandıracaktır” denen Komlntern Yürütme Kuruiu’nun 
1 Nisan 1933 tarihli kararıyla, Komlntem'in bütün şube
leri Alman felaketinin sorumluluğunu eşit olarak üstlen
miş oluyordu. Dünyadaki hiçbir komünist partisi Alman 
yenilgisi üzerine ne bir eleştiri ve ne bir sorgulamada 
bulundu. Bir süredir yeni bir dönemin eşiğinde olan 
Uluslararası Sol Muhalefet’in Almanya’ya ilişkin yeni 
yönelişi artık tüm Komlntern şubelerini kapsayabilirdi.

Yeni bir enternasyonale yönelişin başladığı 1933 orta
larında Uluslararası Sol Muhalefet’in (yeni adıyla Ulusla
rarası Komünist Llga) sayısal gücü Almanya'da 500, 
Çekoslovakya’da 800, Fransa ve Polonya’da 300’er, Bel
çika’da 100, ABD’de 500, Ispanya’da 300 ve şaşırtıcı 
görünmesine rağmen, Yunanistan’da ise 2 bin civarın
daydı. Bunun yanısıra, II. ve III. Entemasyonal'in Al
manya’daki iflası ile sola İtilen, her iki enternasyonale 
de dahil olmayan ve sayıca Sol Muhalefet'ten daha güç
lü merkezci ve sol reformist örgütler vardı. Torçki, Sol 
Muhalefet'in Ekim Devriml’nden kaynaklanan gelenek
sel gücüne, programatik l>erraklığına ve perspektif zen
ginliğine rağmen, tecritten kurtularak gücünü artırması 
gerektiğinin bilincindeydi. Troçki’nin Fransa’ya gelişin
den bir ay kadar sonra. Ağustos 1933’de, Almanya’da 
faşizmin zaferi İle ortaya çıkan yeni uluslararası durumu 
görüşmek üzere, bir dizi bağımsız sosyalist ve komünist 
parti ve grubun katıldığı bir konferans düzenlendi. Bun
lar arasında Almanya felaketi ile sarsılan ve bu yeni 
bir enternasyonale yönelmeye eğilimli ve ortak prog
ramları olmayan merkezci ulusal örgütler vardı. Bu ör
gütlerden bir Alman (SAP) ve İki Hollanda partisi (OSP) 
ve (RSP), Uluslararası Komünist Llga'nın hazırladığı ve 
yeni bir enternasyonal İçin açık çağrıda bulunan “ Dört
ler Deklarasyonu”nu yayınladılar. Toplam üye sayısı 
20 binin üzerinde olan bu dört örgütün girişimi, yeni 
güçler İçin bir çekim merkezi ve yeni bir Zimmerwaid 
olabilirdi. ‘Sorun dün ya da önceki gün kimin haklı 
olduğu değil, bugünün ve yannın görevleri üzerinde 
anlaşmak’dı. ‘Dörtler Deklarasyonu', sürekli devrim, sı
nıf bağımsızlığı, birleşik işçi cephesi ve geçiş talepleri
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Hareket

konusunda Uluslararası Komünist Liga’nın (İCL) daha 
önceki 11 maddelik programatik perspektifini tam ola
rak yansıtmasa da, faşizmin zaferinin sosyal demokrasi
nin ve Komintem’in iflasını belgelediği, Sovyetler Birli
ği’nin bürokratik de|enerasyona rağmen bir işçi devleti 
oiduğu ve savunulması gerektiği, ayaklanma, proletar
ya diktatörlüğü ve işçi konseylerine dsyanan devlet bi
çimi ve dünya devrimi konularında açık bir perspektife 
sahipti.

Ancak Alman Sosyalist İşçi Partisi (SAP) ve Hollanda 
Bağımsız Sosyalist Partisi (OSP) bir süre sonra, yeni 
bir enternasyonal düşüncesinden vazgeçerken, önderli
ğini h.Sneevlit’in yaptığı diğer Hollanda örgütü Devrim
ci Sosyalist Parti (RSP) 1938’e kadarki beş yıl boyunca 
önemli bir roi oynayacaktı. Merkezci akımların sola doğ
ru gelişmelerindeki en üst düzeyi temsil eden ‘Dörtler’ 
deneyimi, daha sonraki kuşaklar için merkezciliğin ka
rakteri konusunda eşsiz derslerle doluydu.

1930’iarın ortalarında yeni bir dünya savaşının yaklaş
tığını görmek için fazla uzak görüşlü olmaya gerek yok
tu. Burjuva hükümetlerinin bakanları, savaşın tarihi ko
nusunda kehanet yarışındaydılar. Sovyet bürokrasisi sa
vaştan kurtuluşu ;demokrasi’ierin askeri hazırlıklarını 
desteklemekte görüyordu. Stalin-Lavai anlaşmasıyla 
Fransa’nın silahlanmasının desteklenmesi üzerine, Fran
sız Komünist Partisi daha da ileri giderek Halk Cephesi'- 
ni ‘Fransız Cephesi’ olarak ‘derinleştirecekti’. Troçki’
nin kaleme aldığı ve ısrarlı mücadele sonunda bir dizi 
örgütün bütün devrimci grup ve örgütlere yaptığı açık 
çağnda, savaşa karşı mücadelenin devrime hazırlık an
lamına geldiği hatırlatılarak ‘silahsızlanma” sloganına 
karşı devrimci Marksistlerin orduyu kazanmak ve işçileri 
orduiaştırmak sloganını atmaları gerektiği vurgulanıyor
du. Temel ilkeleri kabul eden bütün parti, fraksiyon 
ve grupların yeni bir devrimci enternasyonalin kurulu
şuna katılmalarının istendiği çağrıyı Hollanda Devrimci 
Sosyalist İşçi Partisi (RSAP), Amerika Birleşik Devletleri 
İşçi Partisi (WPUS), Uluslararası Komünist Llga (İCL), 
Fransız Sosyalist İşçi Partisi Bolşevlk-Lenlnlst grubu 
ve Kanada İşçi Partisi (WPL) temsilcileri imzalıyordu. 
Troçki, yeni enternasyonalin devrimci marksistlerle 
sınırlı kalmayıp daha geniş devrimci güçleri kapsaması 
gerektiğine inanıyordu. UKL'nm Ekim 1934'deki kara- 
nnda, ‘‘UKL, proletaryanın bağımsız partisi gibi davra
namaz, o, bağımsız partilerin yaratılması için sadece 
bir araçtır” denmekteydi. Ancak Troçki, hiçbir şekilde

programatik taviz ve sulandırmalar yoluyla bir birlik ya 
da büyümekten yana olmadı. Nasıl ki daha önce “ her- 
kes” le uluslararası fraksiyonda birleşmeye karşı çıktıy
sa, şimdi de “ herkes”ie Enternasyonal’de birleşilemez- 
di. “ Program ve taktiklere bakılmaksızın bütün işçi ör
gütlerinin ‘birliği” sloganının hararetli propagandasını 
şimdi merkezciler yapmaktadır.”

Troçki, bir rekompozlsyon yoluyla hızla büyüme olası
lıklarının büyük ölçüde kaybolduğunu düşünüyordu. 
Temmuz 1936 konferansı ile, Uluslararası Komünist Li- 
ga kendini feshedecek ve yerini IV. Entemasyonal Hare
keti (MFI) alacaktı. Sözkonusu gelişmelerin de etkisiyle 
belirlenen yeni yönelişe göre IV. Enternasyonal, gücü
nü komünist programın savunulması ve geliştirilmesin
den alacak olan Troçklst kadrolarca kurulacak, sol mer
kezcilerin karşısına devrimci programla çıkılacaktı.

IV. Enternasyonal IHareketi’nin konferansından iki hafta 
sonra, Sovyetler Birliği’nde Bolşevik kadroların katline 
başlanıyordu. Troçkl’yi ve önderliğini yaptığı hareketi 
tüm dünyada işçi hareketinin dışına atmak, politik ola
rak ebedt bir tecrit çeml>erl İçine almak için tüm sosya
lizm tarihinde görülmemiş yeni bir dil kullanılmaya baş
landı. “Japon İmparatoru’nun uşakları!” , “Alman gizli 
servis ajanlani” , “karşı-devrimci Troçkistler!” , “Faşizm 
eşittir Troçklzm” vb. kampanyası ile öyle bir psikolojik 
terör ortamı yaratılmak isteniyordu ki, sıradan bir işçi 
bile, değil Troçkistlerle ortak bir enternasyonalde örgüt
lenmek, onlarla konuşmaya bile cesaret edemesin. Troçki 
gıyabında ölüme mahkûm edilirken, tüm bir Bolşevik 
kuşak bürokrasinin ölüm mangaları önünde can veriyor
du. Sovyetler BIrliği’nin sınırları dışına taşınan “antl- 
Troçkist” sürek avı, IV. Enternasyonal Hareketi’nin ön
derlerinden Rudolf Klement, Leon Sedov ve Erwin Wolf’- 
un GPU tarafından öldürülmeleriyle sürecek ve Troçki 
hakkındaki dört yıl geciken ölüm cezasının, 1940’da 
savaşın başlamasından sonra infazıyla zirvesine ulaşa
caktı.

Troçki daha 1933’de sadece Komünist Partisl’ne de
ğil, Sovyet devletine ilişkin olarak da reform yolunun 
kapandığını belirtirken, bürokrasiyi barışçı yollarla ikti
dardan uzaklaştırnfanın mümkün olmadığını, politik bir 
devrimin gerekli olduğunu savunuyordu. Troçkl’nin Sov
yet devletinin ilerici rolü ile Stalinist bürokrasinin gerici 
rolü arasındaki çelişkinin, eşit olmayan gelişme yasası
nın tarihsel bir göstergesi olduğu noktasından hareket

ederek, politik karşı-devrimi perçinleyen terör dalgası
nın arifesinde yazdığı İhanete Uğrayan Devrim, Sovyet 
bürokrasisini devirecek politik devrimin en gelişkin prog
ramatik belgesini oluşturmaktadır.

Ekim 1937’de toplanması planlanan uluslararası kon
ferans, gerek bu mücadelenin aynı yılın ortalarına kadar 
yoğun olarak devam etmesi ve gerekse Amerikan şube
sinin Sosyalist Parf/’den ihraç edilmesi nedeniyle bir 
yıl ertelenecekti. 1937 sonlannda kurulan Sosyalist İşçi 
Partisi (SWP), deneyimli bir kadronun önderliğindeki 
2.500’ün üzerinde üyeden oluşuyordu. 1938 başlarında 
Sosyalist İşçi Partisi delegasyonu, Troçkl’yi son mekanı 
olan Meksika’da ziyaret ettiğinde, parti önderlerinden 
J.Cannon, uluslararası konferansa ilişkin beklenti ve 
düşüncelerini şöyle dile getirecekti: “ ...bu konferansı 
geçici bir araya gelme mi, yoksa IV. Entemasyonal’in 
kuruluşu olarak mı göreceğiz? Sîzlerde egemen olan 
düşünce, bu konferansda IV. Entemasyonai'\ kurmamız 
gerektiğidir.”

Troçkl’ye göre de beklemeyi gerektirecek bir durum 
yoktu. İV. Entemasyonal’\n kuruluşunu ertelemek, kapı
ya dayanan savaşta proletaryayı öndersiz bırakmak an
lamına gelecekti. Ayrıca Troçki, bir dünya savaşının 
ağır baskısının, IV. Entemasyonal Hareketi gibi, henüz 
zayıf ve etkisi sınırii bir politik gruplaşmayı parçalayıp 
dağıtabileceğinden, siyasal ve örgütsel sürekliliğin sağ
lanmasını birincil derecede önemli görüyordu. Troçki 
için IV. Entemasyonal'in kurulması demek, sadece şu
belerin birleşmesinden ortaya çıkan biçimsel bir yapı 
değil, her şeyden önce, işçi sınıfının dünya partisini 
oluşturacak Entemasyonal’in düşünceler sistemi demek 
olan programın Inşasıydı.

Troçki, devrim için ulusal programların sllldiği tarih 
olarak 4 Ağustos 1914’ü gösterir. Bu tür programlann 
ancak entemasyonal bir temel üzerinde inşa edilebile
ceğini, Komintem’in 1928’deki 6. Kongresi’nde kabul 
edilen Buharin'in program taslağını eleştirirken şu şekil
de açıklıyordu: ‘‘Entemasyonal bir program, ulusal prog
ramların bir toplamı, ya da onların ortak özelliklerinin 
bir karışımı değildir. Entemasyonal program, bütün bağ
lantıları ve çelişkileriyle yani ayn parçalarının karışıklıklı 
antagonist iç bağımlılığı bir bütün olarak alınan dünya 
ekonomisi ve dünya politik sisteminin koşullan ve eği
limlerinden yola çıkmalıdır.” Kapitalizmle sosyalizm ara
sındaki bir geçiş dönemini temsil eden emperyalist çağ
da devrimci marksizmin programı entemasyonallst bir 
Geçiş Programı olmalıydı. ¥anifesto’nun 2. bölümünün 
yeni bir versiyonu özelliğindeki Geçiş Programı, bir ilke
ler beyannamesi değil, devrim öncesi durumu devrimci 
duruma dönüştürmeye yönelik bir eylem programıydı. 
“ Proletarya öncüsünün bir doğrular kataloğuna değil, 
fakat eylem için yolgöstericiye İhtiyacı vardır.” Geçiş 
programının fonksiyonu, objektif ve sübjektif faktörier 
arasındaki çelişkinin üstesinden gelmek ve kendiliğin
den sınıfla kendisi için sınıf arasında köprü oluşturmak
tı; amacı ise, İşçi sınıfını, kapitalist sistemin sınırian 
İçinde gerçekleşmesi olanaksız olan bir dizi talepler 
sistemi etrafında seferber ederek, sosyalist devrimin 
eşiğine götürmekti. Geçiş Programı, asgari ve azami 
program diye bilinen, programatik ve pratik kopukluğu 
da ortadan kaldırıyordu.

Dünya kapitalizminin çelişkileri. Stalinist rejimin krizi 
ve uluslararası proletaryanın deneyleri üzerine inşa edi
len Geçiş Programı, Kapitalizmin Can Çekişmesi ve IV. 
Entemasyonal’in Görevleri başlığıyla IV. Enternasyo- 
nai'in kuruluş kongresine sunuldu. Doğrudan temsil edi
len 11 şubenin yanısıra, 13 şubenin daha kayıtlı olduğu 
kongrede. Geçiş Programı ve Entemasyonal tüzüğünün
19 oyla kabul edilmesiyle, “sosyalist devrimin dünya 
partisi” olarak IV. Entemasyonal 3 Eylül 1938’de, “yüz
yılın geceyarısında” kurulmuş oluyordu.
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Sanayi Federasyonu ile Alman Sanayi Birliği arasında imzalanan ve Alman askerî sanayiine 
İngiliz desteği sağlayan Düsseldorf Anlaşması, Chamberlain’ın bu beklentisini göstermesi 
bakımından ilginçtir. Ancak Hitler ve Alman ordusunun komuta kademesi, İngiliz 
Genelkurmayından farklı olarak, özellikle 1935-1936 reformundan sonra Kızılordu’nun büyük 
bir güce eriştiğini düşünüyorlardı. Bu nedenle, hem Lebensraum (hayat sahası) açısından 
sağlayacağı ferahlığı gözeterek, hem de ideolojik bakımdan esas saldın hedefi saydıklan 
Sovyeder Birliği’ne karşı biraz zaman kazanmak ve Batı cephelerini denetim altına almak 
istiyorlardı.

Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı
Nazi önderlerinin ve Alman Genelkurmayının Sovyetler’e karşı zaman kazanma kaygısı; ortak 
Pakt arayışlan Batıh güçler tarafindan yüzüstü bırakılan Sovyetler Birliği önderliğinin 
Almanya’nın muhtemel saldınsma karşı zaman kazanma kaygısıyla örtüştü. Almanya, Münih 
Anlaşması’nın imzalanmasından beri Sovyeder Birligi’ne müracaat ederek görüşme teklif etmiş, 
Sovyeder Birliği ise bu teklifleri kararlıhkla geri çevirmişti. Ancak İngiltere ile Fransa’nın 
kendisini Almanya’ya karşı yalnız bırakmak istediğini gören ve Mayıs 1939’da Japonya’nın 
MoğoHstan Halk Cumhuriyeti’ne (Dış Moğolistan) saldırması üzerine iki ateş arasında kalma 
tehUkesiyle karşılaşan Sovyetler Birliği, Ağustos 1939’da Almanya ile temaslara başladı. 3 
Mayıs’ta, Batıh kültürel-ideolojik formasyona sahip bir Yahudi olan Litvinov’un Dışişleri 
Komiserliğinden alınıp yerine Stalin’in tam güvenine sahip (ve “Ârî”) Molotov’un getirilmesi, 
Sovyet dış politikasındaki bu değişikliğin ilk adımlanndan biri olmuştu. 23 Ağustos’ta, Alman 
Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop ile Molotov, Moskova’da Alman-Sovyet Saldırmazlık 
Paktı’nı imzaladılar.

Almanya’yla yapılan Saldırmazlık Anlaşması, Sovyetler Birliği’ne, askerî, stratejik ve ekonomik 
önlemler almak bakımından gerçekten önemli bir sûre kazandırdı. Bunun yanısıra, bu Pakt, 
Batıh emperyalist güçlerin yanısıra faşist emperyalist kampta da şaşkınlığa yol açtı. Sovyetlere 
karşı Almanya ile askerî ittifak hazırhklan içinde olan Japonya, Almanya’ya gönderdiği notada 
Moskova Anlaşmasını, Anti-Komintem Pakt’ın ekindeki gizli protokole aykın olduğunu 
söyleyerek protesto etti. İtalya da anlaşmayı kendi emperyalist planlan için bir darbe olarak 
kabul etti ve Almanya ile aynı tarihte savaşa girmeye yanaşmadı. Böylece, faşist blokun askerî 
güçlerini birleştirme süreci, bir yıl kadar ertelenmiş oldu.

Moskova Anlaşması’nm Etkileri

Ancak Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nın uluslararası komünist ve sosyalist hareket 
üzerindeki etkileri de sarsıcı oldu. Moskova Anlaşması’na büyük tepki gösteren sosyalist ve 
sosyal demokrat partilerle diğer anti-faşist güçler ve komünistler arasında, zaten Eylem 
Birliği’nin fiilen sona ermesiyle başlayan kopukluk kesin karşıtlığa dönüştü. Özellikle Halk 
Cephesi deneyiminin izlerinin işçi sınıh hareketinin kolektif belleğinde büyük yer kapladığı 
Fransa’da, Alman-Sovyet Paktı’nın etkileri çok yıkıcıydı.

Polonya ve Baltık işgalleri, bu Pakt’m daha geniş bir işbirliği zeminine oturduğunu 
düşündürtecek başka işareder, birçok komünisti zor durumda bırakacaktı.
Batıh egemen sınıflar, doğal olarak Moskova Anlaşması’m son derece şiddetli bir anti- 
komünizm kampanyasını tırmandırarak tepki gösterdiler. “Sovyet dış politikasının ikiyüzlülüğü” 
“Kızıl emperyalizmin saldırganlığı” kavramlan demeçlerde, basında ve gündelik kullanımda 
yerleşti. Moskova Anlaşması, Nazi ve Sovyet “emperyalizmlerinin” Avrupa’yı paylaşma planı 
olarak sunuldu. SSCB’nin Polonya ve Baltık ülkelerine girmesinden sonra, anti-komünist 
kampanyalar daha da tırmandı. Fransa’da FKP’nin, L’Humanite (İnsanlık) ve Aragon ile 
Bloch’un yönetimindeki Le Sair (Akşam) gazeteleri yasaklandı, FKP yasadışı ilan edildi. 
Komünistler sendikalardan, belediyelerden, devlet görevlerinden uzaklaştınldılar. Kitlesel 
tutuklamalar yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması
Moskova Anlaşması’nm imzalanmasından bir hafta sonra, 1 Eylül 1939’da Polonya-Almanya 
sınınnda SSler tarafından örgütlenen bir provokasyonu “saldınya uğrama” bahanesi ilan eden 
Almanya, Polonya’ya saldırdı. Hızla ilerleyen Alman birlikleri Polonya’yı istila ederken, İngiltere 
ile Fransa da Almanya’ya savaş ilan ettiler. Bu nedenle Alman birliklerinin Polonya’ya 
girdikleri 1 Eylül 1939 tarihi II. Dünya Savaşının başlangıç tarihi kabul edilir. Ancak başlayan 
bu savaş, garip bir savaştı. İngiltere ve Fransa, verdikleri garantiye rağmen, Polonya’ya ne 
askeıî bir destek sağladılar, ne de Almanya’ya karşı karadan ya da denizden ciddi bir askerî 
girişimde bulundular. Bu ülkelerin Almanya’ya savaş ilanından Mayıs 1940’a kadar geçen 7 ay 
içinde, tek önemh askerî olay Alman denizaltilannm Atlantik’teki İngiliz gemilerine saldınlan 
oldu. Almanya’nın az sayıdaki kaybına karşılık, İngilizlerin çok sayıda savaş ve ticaret gemisi 
batınidı. Almanya ile Fransa arasındaki yüzlerce kilometre uzunluğundaki sınıra rağmen, ‘savaş 
hahnde’ olan bu iki ülke arasında aylarca tek bir mermi dahi atılmadı. Ren cephesini gezen 
gazeteci Roland Dorgeles bu garip durumu phony war (uydurma savaş) olarak ifade ediyordu.

OJfi

MOLOTOV, VYACESLAV 
M İH A YİLO VİÇ  ( İ8 9 0 - ? )

II. Dünya Savaşı’nda ve ardından gelen soğuk savaş 
döneminde Sovyet diplomasisinin simgesi olan Molo
tov, 9 Mart 1890’da Kurkaka kasabasında doğdu. Öğ
renciyken Bolşevik Partisi’ne katılarak uzun bir yeraltı 
mücadele deneyimi yaşadı. 1906’dan itibaren, gerçek 
adı ojan Skriyabin’I bırakarak, Rusçada "çekiç” anla
mındaki “ Molof'tan türeyen Molotov ismini kullanmaya 
başladı. 1909’da İki ay hapis yattıktan sonra beş kere 
daha tutuklandı, her seferinde de kaçmayı başardı. Sür
güne gönderildiği Vologda’da demiryolu işçilerini ör
gütledi; daha sonra St. Petersburg'da parti çalışmala
rında yer aldı.

Lenin, Troçki gibi öndegelen Rus sosyalist önderleri
nin sürgünde bulunduğu 1916-1917 yıllarında, Rusya’
daki Bolşevik örgütlenmesinde üstlendiği görev ve yet
kileri çoğalan Molotov, Pravcfa’nın da yayın yönetmen yar
dımcısı oldu. 1918’de Kuzeybatı Rusya’daki kamulaştır
ma programını; 1919’da karşı devrimci orduların çekildi
ği Beyaz Rusya’nın toplumsal örgütlenmesini yönetti. 
Molotov, Ekim Devrimi sürecinde oldukça önemli görev
ler üstlenmesine karşın, hep arka planda kalmayı yeğle
yen bir “parti bürokratr’ydı. 1921’de Lenin, Staiin’In 
önerisiyle SBKP Merkez Komltesl’ne alman Moiotov’u, 
“ Rusya’nın en iyi dosya kâtibi” olarak tanımlamıştı.

1924/1927 döneminde, önce Troçki’ye, sonra Zinov
yev önderliğindeki sol muhalefete karşı verilen mücade
lede Stalin’in yanında yer aldı; yoğun örgütsel çabasıyla 
Zlnovyev'in Moskova örgütündeki gücünü yitirmesini 
sağladı. Tasfiyelerden sonra Ekim 1929’da Moskova Parti 
Sekreterliği’ne; Kasım’da Polltbüro üyeliğine; Aralık 
1930'da Başbakanlığa (Komiserler Konseyi Başkanlığı) 
getirildi. Molotov, bu dönemde yoğun olarak Birinci 
Beş Yıllık Pian’ın yürütülmesiyle uğraştı.

Ocak 1935’de SSCB'nin Milletler Cemlyetl’ne girişinin 
gerekçelerini Sovyet Kongresi’ne açıklayan konuşmayı 
yapan kişi olarak, dış politika alanında uzmanlaşmaya 
başladı. 4 Mayıs 1939’da, Dışişleri Bakanlığına (Dışişleri 
Komiserliği) getirildi. SSCB’de ve Batı’da sürpriz sayı
lan bu atamada, Stalin’in savaş arifesinde bu önemli 
göreve tamamıyla güvendiği birini getirme kaygısının 
yanısıra; Molotov’un “arî” olmasının da payı vardı - 
yerine geldiği Dışişleri Bakanı Litvinov bir Yahudi ola-



Hareket
a n o ı

6 Nisan sabahı, Alman ve Italyanlardan kurulu 
yaklaşık 50 bölük Yugoslavya’yı her taraftan işgal etti 

ve Belgrad bir bomba yağmuru ile uyandı. Almanya 
Slovenya’nın güneyini, bütün Sırbistan'ı, ekonomik ve 

stratejik olarak önemli diğer bölgeleri işgal etti. İtalya, 
Siovenya'nın ortasıyla, Dalmaçya’nın ve 

Montenegro'nun bir bölümünü aldı. Hırvatistan, İtalyan 
ve Alman birliklerinin denetiminde iki tjöigeye ayrıldı.

Naziler başından beri halk yığınlarının tepkisiyle 
karşılaştılar ama bu arada onlarla işbirliği yapan 

gruplar da yok değildi. Yugoslav Komünist Partisi'n/n 
merkez komitesi, Zagabria'da gizlice toplandı.

Yurtsever güçler, özgürlük mücadelesinin 
organizasyonunu yalnızca Komünist Parti'û'e mümkün 

görüyorlardı. Özellikle bu dönemde Parti'ye 4000 yeni 
kayıt yapıldı. 1 Mayıs manifestosunda, ülkesini seven 
bütün köylüler, işçiler ve kentliler birleşmeye çağrıldı 

ve bu zor günlerde, hayatta kalabilmenin şartının 
bütün güçleri birleştirmek olduğuna dikkat çekildi. 1 
Silahlı mücadelenin gerekliliğine karar verildi, üyeler 

ve delegeler askeri komiteler kurmaya çağrıldı. 
Merkez Komitesi'nın kurduğu askeri komitenin 

başkanlığına da Josip Broz Tito getirildi. Böylece 
yaklaşık 20 yıllık gizli mücadele tecrübesinin ardından 

silahlı mücadele başlamış oldu. Fotoğrafta, 
Yugoslavya’nın IJçiü lttifal<a girişini protesto etmek 

için Belgrad sokaklarında 27 Mart 1941 günü yapılan 
halk gösterileri görülüyor

rak, Nazi Almanya'sıyla yürütülmesi tasarlanan görüş
meler için elverişsiz bir kişiydi.

Molotov, 23 Ağustos 1939’da Sovyetler Birliği adına 
Nazi Almanya’sıyla Saldırmazlık Paktı’nı imzaladı. Ka
sım 1940'da, Berlin'i ziyaret etti ve Nazi önderleriyle 
yoğun görüşmeler yaparak, Saldırmazlık Paktı’nı güven
ceye alacak koşulları yaratmaya çalıştı. Molotov, Mart 
1941 ’de, Japonya ile de bir ikili anlaşma imzaladı; ancak 
Almanya ile İmzalanan Saldırmazlık Paktı uzun ömürlü 
olmadığı gibi, Sovyetler Birliği’ni Japon emperyalizmi
nin saldırganlığından koruyamadı. Bu arada Başbakan
lık görevini bırakarak yalnızca Dışişleriyle ilgilenen Mo
lotov, Haziran 1941’de Almanya’nın SSCB’ye saldırma
sından sonra Ingiltere ile 20 yıllık bir ittifak anlaşması; 
ABD ile de üç milyon dolarlık bir borç anlaşması imzaladı.

SSCB'nin II. Dünya Savaşı’ndaki ittifaklar sisteminin 
bu keskin değişimin gerçekleştirilmesine her aşamasın
da nezaret eden Molotov, 1942-1943 döneminde askerî 
modernizasyon ve tank üretiminin geliştirilmesiyle ilgi
lendi. Tank üretiminde gerçekleştiriimeUnl sağladığı bü
yük gelişme nedeniyle, 1943’de “Emek Kahramanı” ilan 
edildi. Bu dönemde, Moskova ve Stalingrad’ı kuşatan 
Alman tanklanna karşı, bir şişe içine benzin, deter|an 
ve sabun rendesi koyarak imal edilen yangın bomtıası 
da onun adını aldı: Molotov Kokteyli.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve Ingiltere temcllcl- 
leri ile önemli diplomatik zirvelere katılan Molotov; yak
laşan Soğuk Savaş ortamını, birçok Sovyet önderinden 
daha erken ve doğru bir şeklide öngördü. Ancak Mart 
1949’da Bakanlar kurulu birinci başkan yardımcılığı ve 
Dışişleri Bakanlığı görevlerinden uzaklaştırıldı. 1953’de 
Stalin’in ölümünden sonra yeniden Dışişleri Bakanhğı’- 
na getirildi. Parti içi tartışmalarda Kruşçev’e karşı bir 
çizgi İzledi. Bu çizgi yenilgiye uğrayınca, Haziran 1956’da 
hükümet görevlerinden, Temmuz 1957’de bütün siyasal 
görevlerinden “affedildi” . Kruşçev, Moiotov’u “ parti 
düşmanlan” arasında saydı. Önce Moğolistan Halk Cum
huriyeti Büyükelçiliği, ardından 1960/61’de Uluslararası 
Atom Ener/lsl AJansı’rtüa SSCB temsilciliği gibi pasif 
görevlere atandı. Ekim 1964’de, ÇKP ve SBKP arasında
ki İhtilafta ÇKP’den yana çıktığı iddiasıyla, parti üyeli
ğinden çıkarılarak tamamen tasfiye edildi. 1964’de yeni
den partiye kabul edildi.

Almanya’da da bu savaş. Sitzkrieg (oturduğu yerden savaş) olarak tanımlanmıştır. Bu deyimler, 
daha sonra, 2. Dünya Savaşı’nın ilk 7 ayını ifade eden terimler olarak tarih kitaplanna 
geçecekü.

Oysa, İngiltere ile Fransa’nın Almanya’ya karşı kararh davranmalannm, II. Dünya Savaşını 
daha başından önleyeceği ya da sona erdireceği görüşü savaştan sonra yaygın olarak kabul 
görmüştür. Önde gelen Alman generallerinden Alfred Jodl, Nürnberg Duruşmalan sırasında bu 
konuda şöyle diyordu: “Eğer biz Polonya Savaşı sırasında yenilgiye uğramadı isek bu, yalnızcs 
Batı sınınmızdaki 110 Fransız ve İngiliz tümeninin 23 Alman tümeni karşısında tamamen 
hareketsiz kalmalan sayesinde olmuştur!” Müttefiklerin bu hareketsizlikleri, hâlâ, Nazilerin 
kendilerinden önce Sovyeder Birliği’ne saldıracaklan umudundan kaynaklanıyordu. Özellikle 
1940 kışında başlayan Fin-Sovyet Savaşı sırasında müttefik genel kurmaylarında savaşı 
Sovyetler Birliği’ne karşı müttefik ve Almanlann birhkte yürütecekleri bir savaşa dönüştürme 
planlan yapılmıştı. Leningrad ve Murmansk bölgesine asker çıkarmak, Kafkasya’yı bombalayaral 
Sovyetleri petrol kaynaklanndan yoksun bırakmak bu dönemde tartışılan İngiliz-Fransız planlar 
arasında idi. Fransa dış politikasını Sovyetlere karşı bir savaşa öylesine angaje etmişti ki, 
Finlandiya’nın beklenenden çabuk gelen yenilgisi ve Sovyeder Birliği ile anlaşma imzalaması, 
Fransa’da Daladier’nin istifasına yol açtı ve radikal sağ güçlerin etkisi altındaki Reynoud, başbakan oldu 
Aynı eğilim ABD hakim sınıflanmn ve ordu kademelerinin bir bölümünde de görülüyordu.

Ancak Hitler, beklenenin tersine harekâtını Batı’ya saldırarak sürdürecekti. Almanya, Nisan
1940 başlannda Danimarka ve Norveç’i işgal etti. 10 Mayıs’tan itibaren de Hollanda ve 
Belçika’yı işgale başlayarak Fransa’ya yöneldi. Danimarka 1, Hollanda 5, Belçika 19 ve Fransa 
44 günde teslim oldular. Nazi ordulanna karşı en uzun direnişi Norveç gerçekleştirdi. 
Norveç’te son silahh direnişin de kıniması 66 günü bulmuştu. Artık Yatıştırma politikasmm 
sonuçlan herkes tarafından açıkça görülüyordu. Almanlann Belçika’ya girmesi ile birlikte, 
Yatıştırma-Yöneltme politikasının sorumlusu olan Chamberlain hükümeti düştü; Mart 1938 de 
Almanya, Avusturya’yı işgal ettiği tarihten beri, Nazi yayılmacılığına karşı etkin önlem alma 
gereğini savunmuş olan muhafazakâr önder Winston Churchill Başbakan oldu.

Savaşın İlk Evresinde Sovyetler Birliği
Almanya’yla imzalanan Saldırmazhk Paktı, Sovyeder Birliği önderliğinin, Nazi Almanya’sının 
kendilerine yöneUk saldınsmın yalnızca geciktirildiği, bu tehlikenin asla ortadan kalkmadığı 
yolundaki inanışını hiç bir şekilde değiştirmemişti. Stalin ve Molotov, Moskova Anlaşması’nm
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Trofki

Troçki, Marksizm tarihinin en tartışmaiı kişilikierinden 
biridir. Bunda, Staiin'in onu her türlü kötülüğün kaynağı 
gibi göstermek üzere giriştiği olağandışı kampanyanın 
payı vardır. Troçkl’nin Rus Devrimi içindeki gerçek rolü
nü çarpıtmak için tarihin yeniden yazılması gibi bir iş, 
bu çabanın hedefi olan kişinin aslında kim olduğunu 
ve ne yaptığını anlamayı güçleştirecekti elbette. Öte 
yandan, Troçki’nin kendisi de, tarihte onun vardığı dü
zeye yükselmiş bireylerde sık sık olduğu gibi, bir hayli 
karmaşık bir kişiliğe sahipti. Böyle bireylerin “kişiliği”- 
nl, çağında veya geçen zamanın ardından "analiz” et
meye çalışmak, genellikle tehlikeli bir İştir (çağdaşları 
ya da sonradan anlamaya çalışanlar karşılıklı avantaj 
ve dezavantajlara sahiptir, ama sonunda bunlar az çok 
eşitlenir); çünkü bu "kişilik” ile kişinin “yaptıkları” ara
sında yer alan somut tarih faktörünün hem kişiliğe, 
hem de eylemlere etkilerini hesaplamak çok güçtür. 
“O, şöyle bir insandı, onun için şu durumda böyle 
davrandı” türünden açıklamalar çoğu zaman yanıltıcı 
olabilir, çünkü sonuç olarak gerçek tarihte oluşmuş 
bir uyariilıktan çok, açıklamayı üstlenen kişinin zihninde 
oluşan bir uyarlılığı dile getirirler.

Gelgeleiim, bugün Troçki üstüne konuşmaya başladı
ğımız anda, bu gibi kaygıların dışında bazı sorunlarla, 
kayıtlarla karşılaşıyoruz, Troçki, komünizmin resmi ku- 
rumiannca (bunlar devletler gibi uluslararası komünist 
kuruiuşian -varolduklan sürece- ve partileri de kapsıyor) 
telin edilmiş bir kişi; gerçi son yıllarda “telin etme” 
dozu biraz azaldı, ama örneğin Buharin veya Sovyet 
Devrimi’nin telin edilmiş başka önde gelen kişilikleri 
gibi "rehablllte” edilmedi Troçki. Sovyetler Birliği’nde 
Buharin, Zinovyev, Kamenev gibi önderlerin, otuzların 
mahkemelerinde kısmen kendi “ itiraf’lanyia resmile
şen “ ihaneflerinln gerçek olmadığı kabul edildi. Hiçbir 
zaman böyle bir itirafta bulunmayan Troçki hakkında, 
geçmiş resmi değerlendirmeyi geri alan bir şey yok 
henüz.

Bu gerçekten ilginç bir konu. Troçki, döneminde sos
yalizmin “tek ülkesi” olan Sovyetler Birliği’nde hain 
ilan edlMİ. Ama örneğin Çin, daha sonraki yıllarda SSCB 
ile kanlı bıçaklı hale gekliğinde, Sovyetlerin Troçki hak- 
kındaki resmi görüşüyle hiçbir şekikle tartışmaya girme
di. Bu konudaki suskunluktan, Troçki’nin hain ilan edil
mesinin, Staiin’in yüzde yetmiş kabul edilen “doğruluğu” 
İçinde kaldığı anlaşılıyor. Çin’i izleyen daha yeni sosya
list ülkelerde de durum değişmedi.

Bu durum, başından beri gerçekten açıklanamaz bir 
durumdu. Günümüzde olup Üten, söylenip, adı konup 
resmileşen birçok olaydan sonra, büstıütün böyle ol
muştur. Üstelik, resmi düzeyde hiM esirgenen “tanı
ma”, fiilen hemen hemen her yerde vardır; gerek Troç
kl’nin, gereicse Troçkizmin Markslznt^çl yerini tartışan 
pek fazla Mşl kalmamıştır (doğruluğunu tartışmak başka 
Ur şey; ama bu Marksizmden kaynaklanan bütün akım
lar İçin geçerli).

Dolayısıyla Troçki’nin resmi düzeylerde de rehabili
tasyonu, gerçeMeşmesi gereken ve Marksizmin çeşitli 
sorunlarıyla ekldl biçimde ilgili herkesin desteklemesi 
gereken bir şeydir, öyle U, buna bir olgunlaşmanın 
gecikmiş bir kanıtı olarak bakmak yanlış olmaz.

TraçM, Marksist gelenek içinde varolmuş önemli ve 
değerii kişilerden biridir. Eserieri, “Mariolst Klasikler” 
diye andığımız metinler kümesi içinde yer alır. Eylemleri 
de, olumlu ve olumsuz özellikleriyle, Marksizmin somut 
tarihinin parçasıdır.

Ama niçin Troçki hiM resmen rehabiiite edilmedi? 
Edilmemesini anormal saymayan birçok insan bugün

bile niçin var? Şimdilik bu soruları sadece soralım ve 
acele bir cevaplama çabasına girmeden önce bunların 
cevaplarının aranabileceği alanı zihnimizde topariama- 
ya çalışalım.

Troçki’nin 1917 Devrimi öncesinde, sırasında ve son
rasında oynadığı rolün önemi, Troçki’nin kendisinin çar
pıcı kişiliği, dönemi gören ve yaşayan herkes tarafından 
kabul edilir. Ama bu tanıklıklar kadar, Stalin’in onu ta
rihten silmek için girdiği uğraşın büyüklüğü de Troçki’
nin öneminin bir kanıtıdır. Troçki çok genç yaştan başla
yarak önemli olmuş, çevresindekiler tarafından da böyle 
kavranmış bir kişidir. Bir bakıma, önemli olmak, Troçki’
nin kaderi gibidir; kendi davranışları da, böyle bir özel
likten haberdar olduğunu gösterir. Hayatını kabaca ikiye 
ayınrsak, “devrim kahramanı” olarak da, hasımları tara
fından tanımlandığı "baş hain” rolünde de, son derece 
önemli ve ilgi merkezi konumundadır. Öyle ki, Stalin 
onu karalamak istediğinde, insanların zihninde yer eden 
Hıristiyanî mitolojinin etkilerinden kasıtlı bir biçimde 
yararianmak istemiş olabilir miydi düşüncesi bile insa
nın aklına geliyor. Bu mitolojiye göre Şeytan, meleklerin 
en parlak olanlarından biriydi ve gururu yüzünden ikin
cil konumunu kabuiienemediği için isyan etti ve lanet
lendi. Ve Şeytan çok tehlikelidir, çünkü bu olağanüstü 
çekiciliği ile ona kapılmamak çok zordur.

Troçki’yi, Stalin’in bilinçli karalama politikasının öbür 
kurbanlanndan ayıran bir özellik bu olabilir. Otuzlardaki 
mahkemeler, itiraflar vb. olup biterken, beiirii düzeyde 
komünistler olayların içyüzünü anlayabiliyordu. Ama bu 
koşullarda susmak gereğini duyanlar çoğunluktaydı. Bu
harin, Kamenev, Zinovyev “ kurtıan” sıfatına daha yakın 
kişiliklere sahipti; daha düz bir adalet duygusuna hitap 
ediyorlardı. Troçki’nin de büyük bir haksızlığa uğradığı 
kesin olmakla biriikte, ona bir “ kurban” gözüyle bak
mak daha zordur. Dolayısıyla onun çevresinde oluşan 
karmaşa bir “ rehabilltasyon”ia çözülecek nitelikte bir 
şey değildir.

Troçki ya da asıl adıyla Lev Davidoviç Bronstein 
(“Trotsky” adını ilk sürgünden kaçarken kendisine veri
len tK>ş pasaporta yazmıştı. Talihin cilvesi sonucu dev
rim tarihine geçen bu ad, hapisane baş gardiyanının 
adıydı) ilk gençlik yıllanndan Kit>aren kendine, kendi 
aklına güvenen bir bireydi. Bu özelliğinin İlk çarpıcı 
dışavurumu, Maritsizmle ilişkisinin başlangıcıdır. 0de- 
sa’dan Nikolayev’e gelene kadar sosyalist düşüncelere 
kulak asmayan bir muhafazakardı. Nikolayev’de hızla 
poinize oldu ve sola kaydı, ama Marksizme uzun zaman 
direndi. Kendisinin bunu açıklarken söyledikleri ilginç
tir. Fazlasıyla tamamlanmış bir sistem gibi gördüğü, 
dolayısıyla sistemi tıenimseyen bireye yaratıcılık İmkânı 
bırakmadığı için Marksizme karşıydı. Ancak bu sıralar
da, Troçki’nin Marksizm adına Manifesto'nun yanm ya
malak bir çevirisinden başka bir metinle tanışıklığı olma
dığını da hatıriamak gerekir. Troçki henüz bir popülist 
devrimciyken tutuklanarak sürgüne yollandı ve Kapital 
gibi metinleri sürgünde okuduktan sonra Marksizm! ke
sinlikle benimsedi.

Troçkl’nin Marksizme gösterdiği neredeyse İçgüdüsel 
direnişin bir benzerini de Lenin’e gösterdiği söylenebi
lir. Aslında Insanf ilişki düzeyinde bu iki devrimci ilk 
tanıştıkları anda birbirlerine ısınmışlardı. Ama Bolşevlk- 
Menşevlk ayrımına yol açan kongrede, Troçki, benimse
diği ilkeler nedeniyle, kendini her iki grubun da dışında 
tuttu. Siyasette, Troçki gibi kendine güvenen bireyler, 
bazen yalnız kalıriar. Bu yalnızlık, bir hayli uzayabilir 
de. Troçki, hayatı boyunca, değişen konjoktürierde, yal
nız kalan, yalnız kalmayı tercih eden bir bireydi.

Önce direndiği Maricsizme sonra dört elle sarıldığı 
gibi, önce direndiği Lenin de, özellikle 1917 ile biriikte, 
Troçki’nin hiç taılışmadığı otorite merkezi haline gekJi. 
Bu dönem boyunca Lenin’in zaman zaman ona yöneltti
ği eleştiriler de TroçM’nln bu İMiğlılığını sarsmadı.

20 Ağustos 1940'da Troçki her sabah yaptığı gibi 
tavşanlara yiyeceklerini verdikten sonra günlük 

yürüyüşüne çıkmış, daha sonra biraz çalışıp yemek 
yedikten sonra biraz da kestirmişti. Öğleden sonra 

saat 5 ’e doğru muhafızlarıyla birlikte çay içerken, 
Ramon Mercader adlı muhafızı koltuğunun 

altında bir yağmurlukla yanına geldi. Troçki kendisine 
son yazdığı makaleyi gösterip düşüncesini sordu. 

Sonrasını lı/lercader’in polise verdiği ifadeden izleyelim: 
"Cebimdeki buz baltasını farkedilmeden çıkarabilmek 

için yağmurluğu özellikle almıştım. Troçki yazdığı 
makale ile ilgilenirken, baltayı cebimden çıkardım ve 
gözlerimi kapayarak kafasına vurdum. Troçki ömrüm 

boyunca unutamayacağım bir çığlık attı. Deli gibi 
üstüme atladı ve parmağımı ısırdı. Bakın diş izleri 

hâlâ görülüyor. Onu ittim, yere düştü ama baktım ki 
hâlâ doğrulmaya çalışıyor, odadan nasıl çıkabileceğimi 
bilemedim." Hastaneye kaldırıldıktan sonra 21 Ağustos 
1940’da ölen Troçki’nin ölüm haberi Pravda’da 7 satırla 

verildi. Pravda’ya göre Troçki "hayal kırıklığına 
uğramış bir Troçkist" tarafından öldürülmüştü. 

Troçki’nin cenazesi 300 bin kişinin katıldığı bir törenle
kaldırıldı.

Özellikle bu iki süreç, Troçki’nin kendi bireyselliğine 
verdiği önemi, ama aynı zamanda da, bunun mutlak 
bir bireycilik olmadığını gösteriyor. Troçki, başı en yük
seklerde olanlardan biri olarak görüyordu kendini ve 
bundan rahatsız değildi. Kendinden yüksekte olduğuna 
içtenlikle hükmettiği birine rastladığında, bunun da ge
reğini yapıyordu. İkinci Kongre sırasında Plekhanov ve 
benzeri Menşevikleri de böyle bir yerlerde gördüğü için 
Lenin’in onlara gösterdiği şiddeti yadırgamıştı. Sonraki 
olaylar içinde, yalnız Lenin, yaşayan ölümlüler arasında 
Troçki'nin mutlak saygısını korudu. Yaşamayanlar ara
sında İse, en çok da mektuplarıyla sevdiği Marx ve 
Engels vardı.

Troçki’nin yazdığı metinler, bireysel yaratıcılığa ve 
kendi bireyselliğine önem vermekte haksız olmadığını 
gösterir. “ Sürekli Devrim” teorisi özgün düşünebilen 
cesur tiir teorisyenin eseridir. Sanat üstüne yazdıklan, 
çağının Marksizminin bu alandaki en parlak örneklerini 
verir. Sovyetlerden uzaklaştıktan sonra, metinlerde cid
di saptamalar vardır. Faşizmi anlamakta da o çağda 
yaşayan Marksistler arasında belirgin l>ir üstünlüğü gö
rülür. Antl-Troçkist kampanya yüzünden, faşizme bu 
analitik çerçevede yaklaşmanın reddedilmesi, sonunda 
herkesin zaranna olmuştur.

Troçid'nlh teorisyen kişiliğinin, komünist ilkelere göze 
çarpan bağlılığının yorumlanmasında ve değeriendlril- 
meslnde bazı belirsizlikler görülüyor. Staiinn-roçki ça
tışmasını nesnel bir şekilde kavramaya çalışan hemen 
hemen herkes Troçki’nin teorik düzeydeki üstünlüğünü 
kabul ediyor; buna karşılık, örgütsel düzeyde Stalin’in 
tartışılmaz bir avantaj sağladığı belirtiltyor.

Bütün İMinlardan, oldukça genel kabul gören şöyle 
bir şema çıkıyor: Bir yanda bir aydın prototipi: ilkelere 
bağlı, kendine güvenen, güçlü hatip; ama gerçeklikle 
İlgisi görece az, parlak fikirleri çevresinde gerekil insan 
insan desteğini örgütleme yeteneği, her nedense, yete
rince gelişmemiş. Öbür tarafta bunun karşıtı da denei>l- 
lecek bir Orgöt adamı prototipi görüyoruz: fikirleri par
lak olmasa da geçerii ve gerçekçi olduğu için kabul 
görüyor; İlkin, buniann ya da savunabileceği herhangi 
bir fikrin desteğini kuruyor, sabıria ve uzun vadeli bir 
politikayla.
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Hareket

Bu değerlendirmenin herhalde doğru yanları var: ama 
bu tür karşıtlamalann biraz abartma içermesi de çoğu 
zaman kaçınılmazdır.

Sonuçta “karşıtlık” , herşeyden çok “gerçekçilik” kav
ramına yaslanıyor (yukandaki şemanın genel kabulü, 
o zamandan bu zamana Marksist harekette Stalin’Inkine 
uyan tlpolojinln daha yaygın bir şekilde taklidine de 
yol açtı -bu, aynı şiddet dozunu içermezse de. Başarı 
için, parlak teorisyen modelini değil, örgütün ilişkilerini 
elinde tutan sekreter modelini tercih edenler daha belir
leyici oldular). Hele “gerçekçilik” , Stalin’in daha sonra
ki uygulamasını da kapsayacak bir biçimde kullanılıyor
sa, bu değerlendirmenin tehlikeli olduğu bile söylenebilir.

Aynca, dönemin olgulanna daha yakından bataklığın
da, durumun tam böyle olmadığı görülebiliyor. Bu iki 
kişilik arasında gerçekleşmiş çatışma nedeniyle, bugün 
bu olayı anlamaya çalıştığımızda, aradaki farklılığı bü
yütme eğilimimiz ağır basıyor. Oysa belki de farklılık 
o kadar büyük değildi.

Stalin ile Troçki’nin “sosyalist teraat” anlayışiannın 
oftak yanianna bundan önce de sık sık dikkat çekenler 
olmuştu. Bu bağlamda belli başlı konulardan biri kolek- 
thrizasyon programıdır. AtalanndaM çatışmanın başla
nnda programı TraçM ortaya atar, Stalin buna karşı 
çıkar. Çatışma kendi lehine sonuçlanınca Stailn Troçkl’
nin programını aşağı yukan harfiyen uygulamaya koyar. 
Burada sorun, yalnızca bir programı İkisinin de benim- 
seyet)ilmiş olması değil, aynı zamanda programın zo- 
nınlu olarak içerdiği şiddet öğesidir.

ŞkMet, Troçki’nin doğrudan sorumlu oMuğu iki ayn 
sürecin belirgin bir özelliğidir. Birincisi Kızıtordu dene
yi. İç Savaş döneminde Kızıiordu’yu büyük ölçüde Troç
ki kurar, bizzat komutanlığını yapar ve karakterini verir. 
Kızık>rdu disipline ve etkili İşleyişe her şeyden fazla 
önem veren bir örgütlenme tipidir. Onun için son derece 
katı bir hiyerarşisi vardır. Dolayısıyla tipik bir askerf 
örgütlenmedir ve sosyalist demokrasi ile (bu en 
“merkeziyetçi” demokrasi dahi olsa) ilgisi yoktur. An
cak bu örgütle Troçki son analizde sonuç almış, en 
olmadık zamanlarda askerlerini ölüme ve zafere koştur
mayı başarmıştır.

Bir de Kronştat olayı var. 1917’nln kahramanları olan 
Kronştat denizcileri 1921’de yoksul köylüler adına yeni
den ayaklandılar. Bu isyan son derece amansız bir Iji- 
çimde bastınidı ve uygulama, Çariiğın devrimci isyanla
ra karşı tavnnı aratmadı. Üstelik, kısa bir süre yürüriüğe 
giren NEP, denizcilerin tavnnı onaylar nitelikte bir politi
kaydı. Kronştat isyanının böyle kanlı biçimde bastınl- 
masını savunanlardan biri Troçki’ydi ve Kronştat’takI 
denizcilerin artık 1917’nin kahraman devrimcileri olma
dığını, giriştikleri hareketin de ancak karşı-devrim ola
rak yorumlanabileceğini söylüyordu.

Bu somut olaylarda Troçki’nin iktidar sonrasında dev
rimi hedeflerine ulaştırmak için izleyebileceği yolun, 
Stalin’inkinden ne kadar farMı olacağını kestirmek zor
dur. Bu iki insanın entelektüel kapasitelerine bakıldığın
da, Stalin'in bir iç huzursuzluk duymadan yürüriüğe 
koyuverdiği birçok yöntemi Troçki’nin benimsemesinin 
hayli zor olduğunu söyleyebiliriz. Gene de, birçok başka 
konuda aradaki farit, bir derece fariana inebilmektedir.

Troçki yazılannda, kitaplannda, devrim-sonrası Bol
şevik uygulamalannın tHigün yanlışlığı anlaşılan ve eleş
tirilen bazı yaniannı sık sık sa4undu. ikinci Kongrede 
görece yakın kaklığı Martov için, Ekim Devrin^den  
sonra, “ siz tarihin çöp sepetine atıkJınız,” d i^ M İ .  
O günler büyük günler olduğu için retoriğinin bile güzel 
ve etkileyici yanı vardı. Ama o zamandan beri önüne 
gelen sosyalist polemikçi hasmını aynı çöp sepetine 
havale ettikçe işin o coşkusu da kalmadı.

TroçM’nin teorik olarak en zayıf yanı da, Sovyet Devri
mi sonrasında olup bitenlere bakışının yetersizliğidir. 
Yukarıda, Stallnlzm eleştirisinde parlak saptamalar ol
duğuna değinmiştik. Bunlar daha çok bir kişi olarak 
Stalin’le llgilkllr; yapıya ilişkin eleştirisi yoktur. Troçki’- 
de ve TroçMzm'de Sovyetler Birilğl, sosyalist devrim 
yapmış ve sosyalizme gidericen bürokratlann iktidara 
el koymasıyla okluğu yerde donmuş bir toplumdur. Ye
tersiz otan bu açıklama, bürokrasiden önce de varolan 
bu yapının mlmarianndan birinin de Troçki olmasına 
bağlıdır.

Troçki’nin rehabilitasyonunun bir (pragmatik) nedeni 
de bu olabilir^ Stalin’den sonra SSCB’nin girdiği yolun

çıkmazlan epey bir zaman sonra artık açıkça kabullenilir 
ve çözüm aranıricen, Troçki’de bu çözümü bulmak bir 
hayli güçtür.

Troçki’nin Marx’a, Engels’e ve Lenin'e bağlılığına de
ğinmiştik. Bu somut kişilerin yanısıra, Troçki’nin gön
derme yapmaktan geri durmadığı iki de soyut kavram 
vardır: özellikle hacimli Rus Devrlmlnln Tarihl'nde bu 
kavramlar baş kahraman gibi bir rol oynar ve neredeyse 
insanlaşırlar: Devrim ve Tarih.

Fransız Devrtmi’nden doğal olarak çok etkilenmiştir. 
Devrimi bir bütün olarak ve hayranlıkla kucaklar. Terör’- 
ün bazı insanlara kaygı veren yanlan da Troçki için 
o bütünün zorunlu parçalandır. Bütün bunlann böyle 
olmasını bellrieyen de, büyük harfle yazılan Tarih’tir. 
Bu tarihî zorunluk karşısında Troçki, etiğin ne kadar 
geçersiz ve küçük burjuva, fillsten okluğunu oldukça 
sık vurgular.

Ne var ki tütün bu vurgular, sonunda. Tarih ve Dev
rim ile somut insanlar, onlann varolan yetenek ve ufuk- 
lan, özlem ve istekleri gibi görece basit şeyler arasında 
bir mesafe açmaya, hatta verili koşullarda bu mesafeyi 
bir uçuruma dönüştürmeye yatkındır. Ortaya böyle bir 
durum çıktığında, İnsanlara, Tarihin ve Devrimin yüce 
çarkianna boyun eğmek gibi bir akıbet düşmektedir.

Bu tavır, Troçki’nin l>elki biraz daha abartılı olarak, 
tarihe geçmiş birçok devrimci ile paylaştığı bir tavırdır. 
Fransız Devriminde olduğu gibi 1917’de böyle düşünen
ler, daha doğrusu devrim olayının olağanüstü çekiciliği
ni ta yüreğinde duyanlar az değildi. Yukanda Troçki 
üstüne söylenenlerde -ki bunlar Ekim Devrtmi’nin öteki 
l>üyük adlan için de geçeriidir- varolan eleştiri payının, 
bu inancın saptanmasıyla bir ölçüde dengelenmesi ge
rekir. Şöyle ki, yirminci yüzyılın başında, Troçkl’nln de 
İçinde olduğu kuşağın devrime bakışında kaçınılmaz 
bir iyimserilk vardı. Kronştat gibi olaylar veya Kızılordu 
tipi örgütlenmeler, tamamen değilse de büyük ölçüde 
İMİ iyimserilk atmosferi içinde benimsenmiş yöntemler
di. Orada olduğundan kimsenin şüphe duymadığı aydın
lık geleceğe giden yolu kısaltmak için Ijaşvurulmuştu 
tnıniara. Başvurulurken, Tarih’in ve Devrim’in kimi za
man insafsız yasalanna karşı “ödleklik” göstermemek 
gibi bir kaygı da vardı.

Ekim Devrimi’nin şanlı günlerinden bu yana akan za
man içinde, Tarih'i de, Devrim’I de daha serinkanlı de
ğerlendirmemize imkan veren gözlemler ve bilgiler edi- 
nebiMIk. Bunlardan bir tanesi, soyutta sırf Tarih’e özgü 
olarak kabul ettiğimiz mekanizmaiaria somut İnsan ha
yatı arasında bir mesafe açılıyor gibi bir görüntünün, 
aslında bir tehlike alannı olduğu dersMIr. Böyle bir açık
lık belirdiğinde, mekanizmalann değil de insanlann bu
lunduğu yakada İNJlunmakta ve bu mekanizmalarla etik 
arasında İkinciyi küçümser nitelikte kıyaslamalardan ka
çınmakta yarar var. Bunun tedbirleri zamanında alınma
yınca, mekanizmalar, Troçki gibi büyüklüğü tartışılmaz 
devrimcileri bile parçalayabiliyor. Şüphesiz Martov gibi 
Troçki de hiçbir zaman gerçekten çöplüğe gitmedi. Ama 
fenomenai tarih, böyle bir görântüyü, hem de uzun 
zaman gerçek gibi gösterebiliyor.

Son olarak gelelim Troçkl’nin rehalıilitasyonunun ge
cikmesinin olabilecek son bir (psikolojik) nedenine. Sta- 
lln/Troçkl çatışması, Maricsizmln iktidar okluktan sonra 
karşılaştığı ilk büyük çatışmaydı. Denebilir M Maricsist- 
ler, Aristoteies’vari l>lr tragedya tanımına uygun biçim
de, Marlcsist iktidar çatışmasının alabileceği biçimleri 
dehşet ve acıma duygulan içinde, bu olayla öğrendiler. 
Böylece olay ve yöntemler zamanla içMnleşti. Bu an
lamda Troçkl’nin rehalıilltasyonu, zorlu bir ameliyatı 
andınr bir nitelik edindi. Ama günümüzde bu ameliyat 
zorunludur ve güçlüğü oranında sağlık da getirecektir.

MURAT BELGE



gizli protokolünü hazırlarken, Batı sınırlannı Almanya’ya karşı güvence altına alma kaygısını 
gütmüşlerdi. Bu gizli protokole göre, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Besarabya, Almanlar 
tarafından Sovyet “etki alanı”na terkedilmişti. (Eylül 1939 sonunda, Almanya Litvanya’yı da 
Sovyetler’e bıraktı.)

Polonya İşgali

Almanya, Moskova Anlaşması’nda, Polonya’nın 1919 Paris Banş Konferansı’nda saptanan 
Curzon Hattı’nın doğusunda kalan bölümünü Sovyetler Birliği’nin “etki alanı” olarak saptamıştı. 
Ancak Almanya Polonya’yı istilaya giriştiği zaman, Sovyetler Birliği önderliği ve Stalin, kendi 
“paylan” sayılan Polonya topraklanna girmekte bir sûre tereddüt ettiler. Çünkü bu adımı 
atmak, SSCB’nin Ekim Devrimi’nden beri savunduğu ve “hiç kimsenin toprağından bir kanş 
yer istemiyoruz” şianyla simgelenen temel ilkesine açıkça aykınydı ve Stahn, bu ilkenin 
çiğnenmesinin, Batı’da “kızıl emperyalizm” propagandası için bulunmaz bir malzeme olacağını 
çok iyi biliyordu. Ancak Alman ordusunun Polonya’da ilerlemesini sürdürüp SSCB’nin Batı 
sınınna dayanması tehhkesi karşısında önlem alarak savunma hattını Batı’ya taşıma gereği de 
Sovyet önderliğini sıkıştınyordu. Stalin, çareyi, bu “paylaşma”yı diplomatik ve biraz da etnik 
ve “millî” motiflerle meşrulaştırmakta buldu. Curzon Hattı’nın doğusu zaten 1919’da 
PolonyalIlarla Sovyet halklan arasındaki etnik sınır esas alınarak Sovyetler Birliği’ne bırakılmış; 
ancak “Büyük Polonya” düşü gören şoven Polonya hükümeti, Sovyetler Birliği’ndeki iç 
savaştan yararlanıp, İngiltere ve Fransa’nın da askerî desteği ile 1921’de sınınn doğusuna 
geçerek Byelorusya (Beyaz Rusya) ve Ukrayna’nın Batı bölgelerini ele geçirmişti. Şimdi SSCB, 
1919 statüsünün gereğini yerine getirme gerekçesini gündeme getirebilirdi. Bunun yanısıra, 
işgal edilecek bölgenin etnik yapısının SSCB’nin müdahalesini (millî mülahazalarla) 
meşrulaştıracak bir görünüme kavuşması için, paylaşma hattı, biraz doğuya, Vistül’den Bug’a 
doğru çekildi. Böylece, Sovyet etki alanı, 12 milyon nüfusun 6 milyonunu Ukraynahlann, 3 
milyonunu ise Byeloruslann (Beyaz Ruslar) oluşturduğu bir alanı kapsamış oluyordu. Polonya 
sınırlan içindeki Doğu Ukrayna’nın kırsal kesiminde “Ukrayna’nın Sovyetler Birliği içindeki 
birleşmesi” için propaganda yürüten komünist gruplar da, -Moskova Anlaşması’nı 
benimsememekle birlikte- SSCB’nin bölgeyi egemenliği altına almasını onaylayacaklardı. SSCB, 
bu gerekçelere dayanarak ve müdahalesini Stalin’in “kan kardeşlerimiz” olarak tanımladığı 
Byelorus ve Ukraynalılan yeniden anavatanlanna kavuşturma amacıyla açıklayarak, Eylül 1939 
sonunda Doğu Polonya’yı işgal etti.

Devrim sonrasının güçlüklerinden yararlanılarak Sovyetler Birliği’nden kopanlan diğer iki bölge 
de Besarabya ve Kuzey Bukovina idi. Nüfusunun büyük çoğunluğu Ukraynalı olan ve Rusça 
konuşulan bu bölgeler, 1918’de yapılan anlaşmaya rağmen Romanya tarafından işgal edilmişti. 
1938’de Romanya kralının monarşik bir diktatörlük kurması ve Nazi eğilimh bir hükümetin 
işbaşına gelmesi ile birlikte bu ülkede Alman etkinliği hızla arttı. Bu koşullarda Sovyetler 
Birliği için sınırın eski durumuna getirilmesinin önemi daha da artmıştı. Sovyetler’in baskısı 
üzerine -Almanya’dan umduğu desteği sağlayamayan- Romanya, sınırlann 1918 Antlaşması’nda 
öngörüldüğü gibi Tuna ve Prut nehirleri olmasını kabul etti, Besarabya ve Kuzey Bukovina’yı 
Sovyeder Birliği’ne verdi.

Fin-Sovyet Savaşı ve Baltık Ülkelerinin İlhakı

Sovyeder Birliği, Moskova Anlaşması’nm gizli protokolüyle Finlandiya ve Baltık ülkelerini 
kendi “etki alanı”na dahil ederken, bu ülkelerin bir Alman saldınsı için çok uygun bir 
sıçrama tahtası olabileceği endişesiyle hareket etmişti. Özellikle Leningrad’a 32 kilometre 
uzaklıktaki Finlandiya sının stratejik açıdan hiç güven verici bulunmuyordu. Polonya’nın 
işgahnden sonra Sovyetler Birliği 28 Eylül’de Estonya, 5 Ekim’de Letonya ve 10 Ekim’de de 
Litvanya ile karşılıklı yardım anlaşmalan imzaladı. Bu anlaşma uyannca bir saldın durumunda 
imzacı ülkeler birbirlerine her türlü yardımı taahhüt ediyorlardı. Aynca Baltık ülkeleri 
topraklannda Sovyet askerî' birliklerinin üslenmesine de izin veriyorlardı. Finlandiya ise 
Sovyetler’in stratejik gerekçelere dayanan sınır düzeltme isteklerini reddetti ve bu nedenle 
karşılıklı yardımlaşma anlaşması görüşmeleri de sonuca ulaşamadı. 7 Kasım’dan sonra ilişkiler 
hızla gerginleşti ve 30 Kasım’da Fin-Sovyet Savaşı başladı. Savaş ikibuçuk ay sürdü ve Mart 
1940’da yapılan anlaşma ile Finlandiya stratejik Karelya bölgesini, Leningrad’a açılan stratejik 
bölgeyi ve Murmansk demiryolu civannı Sovyeder Birligi’ne bıraktı.

Fin-Sovyet savaşı sırasında Baltık ülkelerinin Finlandiya’ya yardımlan nedeni ile Sovyetler 
Birliği’nin bu ülkelerle ilişkileri gerginleşmişti. Sovyetler Birliği bu ülkeleri Almanlar ya da 
müttefiklerle anlaşarak 1939 Eylül ve Ekim anlaşmalanna aykın olarak SSCB’ye karşı ittifak 
girişiminde bulunmakla suçladı. Estonya’ya giden Jdanov, Letonya’ya giden Vişinskiy ve 
Litvanya’ya giden Dekanozov, bu ülkelerdeki Alman yanlısı hükümetlere karşı anti-faşist 
hareketlerin örgüdenmesine öncülük ettiler. Toprak sahipleri ve ordunun desteğiyle ayakta 
duran ve İtalyan faşizmini örnek alarak korporatist bir devlet yapısı örgütlemeye çalışan bu 
otoriter rejimler, Sovyet destekli muhalefet hareketi karşısında fazla direnemediler. 1940 
yazında yapılan seçimlerden, her üç ülkede de komünistlerin önderlik ettiği anti-faşist halk 
cepheleri galip çıktılar. Yeni oluşturulan parlamentolarda, SSCB’ye katılma karan alındı. SSCB 
Yüksek Sovyeti’nin onaylamasıyla, bu üç ülke Ağustos 1940’da özerk federe cumhuriyetler 
olarak SSCB’ye katıldılar.

Ağustos 1941'den itibaren Varşova Gettosu’nun dış 
dünyayla tüm bağlan kesildi. Getto’da toplanan 
insanların sayısı o kadar artmıştı ki 7-8 kişi tek bir 
odada yaşamak zorundaydı, insanlara günde 180 
kalorilik besin veriliyordu, Yahudilere yiyecek yardımı 
yapan veya evlerinde saklayan PolonyalIlar ölüm 
cezasıyla tehdit ediliyordu. Yeterli besin alamamaktan 
dolayı ölüm oranı çok yükselmişti. Getto’nun dışına 
çıkmaya çalışan Yahudilere ikaz etmeden ateş 
açılıyordu. Alman terörünün bir parçası da Yahudilerin 
sakallarının kesilmesiydi (fotoğraf). Himmler, Temmuz 
1942’de Getto’nun boşaltılması ve Yahudilerin gruplar 
halinde Treblinka’ya gönderilmesi emrini verdi. Nisan 
1943'de artık Yahudilerin Treblinka’ya gönderilmeye 
karşı direnmeye başlamalan ve Almanların kurdurduğu 
Judenrat’m (Yahudi Konseyi) kontrolü kaybettiğinin 
anlaşılması üzerine Getto içinde kumandayı Polis 
Generali Stroop aldı ve tanklarla Getto’ya girdi. Silahlı 
direniş 18 Nisan gecesi içinde slyonistler, sosyalistler 
ve komünistlerin yer aldığı Yahudi Mücadele Birliği’nm 
önderliğinde başladı. Direnişin daha başından başan 
şansı olmadığı açıktı, ama önemli olan direnişçilerden 
Arie Wilner'in sözleriyle "insanlık onurunun 
kurtarılması”ydı. Direnişçiler yayınladıktan bir bildiride 
halka şöyle sesleniyorlardı: "Sana sesleniyoruz. 
Binlerce insan ayağa kalkmalı. Birleşelim ve bir ordu 
oluşturalım! Kim olursan ol, düşüncelerin ne olursa 
olsun, eğer onurlu bir insansan bize gel. Ölüme 
mahkum edilmiş, çaresiz insanların hayatı için omuz 
omuza mücadele edelim." 16 Mayıs’ta direniş SS 
birlikleri tarafından kanlı bir biçimde bastırıldığında 
geriye yalnızca 20 bin Yahudi kalmıştı ve onlar da 
Treblinka ’ya gönderildiler.



Hareket
y  CAJLJLıJ>l

Temmuz 1940’da Stalin Moskova'ya yeni atanan 
Ingiliz Büyükelçisi Sir Stafford Cripps'e Almanya'nın 

herhangi bir anda Sovyetler Birliği'ne saldırmasını 
beklediğini ve bunu mümkün olduğunca geciktirmeye 

uğraştığını söylemişti. Bu saldırıyı önlemek ve 
geciktirmek için Sovyet diplomasisinin, kimi zaman 

Avrupa komünist hareketi içinde şaşkınlık, kararsızlık 
ve öfke yaratan uygulamalan çok fazla bir zaman da 

sağlamadı ve Hitler 18 Aralık 1940’da Barbarossa 
Harekatı direktifini yayınlayarak Sovyetler Birliği 

üzerine saldırmaya resmen karar verdi. Hızla, işgal 
edilen Sovyet topraklarının ne yapılacağına, 

Yahudilerin ve siyasi komiserlerin nasıl yokedileceğine, 
ekonomik kaynaklarla ne yapılacağına, Rus ve Rus 

oimayan halkların nasıl köleleştirileceğine ilişkin planlar 
yapılmaya başlandı. Alman orduları, 6 Nisan 1941'de 

Yugoslavya’yı, ardından Atina’yı ve Girit'i ele 
geçirdiler. Stalin Amerikan ve Ingiliz hükümetleriyle 

Tokyo'daki "Kızıl Orkestra" üyelerinden Sorge 
tarafından yaklaşmakta olan felaket konusunda 

durmaksızın uyarılmasına karşın saldırının bu kadar 
yakın olacağına ihtimal vermiyordu. 6 Mayıs’ta Halk 

Komiserleri Konseyi başkanlığına getirilen Stalin, 
Almanlan yatıştırmak için Yugoslavya, Belçika, Norveç 

ve Yunanistan’ın sürgündeki hükümetlerini tanımayı 
reddetti. Almanya’ya Sovyetlerin mal göndermesi daha 
da arttı. 13 Haziran'da Stalln bizzat kaleme aldığı bir 

duyuruda Alman birliklerinin Sovyet sınırında 
toplandığına ilişkin söylentileri "Sovyetler Birliği ve 

Almanya’ya düşmanlık besleyen ve savaşın 
yayılmasından çıkar uman güçlerin düşmanca bir 

propaganda manevrası" olarak telin etti. Ne var ki, 
Alman saldırısı 22 Haziran 1941'de orduların Sovyet 
sınırını geçmesi ve hava kuvvetlerinin, Sovyet hava 

alanlarını hiçbir uçağın havalanmasına fırsat' 
vermeksizin bombalamasıyla başladı. "Drang Nach 

Osten" (Doğuya Doğru) parolasıyla başlayan saldırının 
ikinci ayında Alman Doğu Cephesini ziyarete gelen 

Mussolini ve Hitler (sağda) 25 milyon Sovyet 
yurttaşının hayatına malolan bu caniyane saldın 

savaşının başlıca sorumlularıydı. Savaşm ikinci yılından 
sonra, Nazi istilasını püskürtmeye başlayan Sovyet 

askerleri ise "Batı'ya Doğru ileri" parolasıyla (altta) 
Nazizmi kendi ininde ezmek üzere Berlin’e girdiğinde, 
savaşın başında çirkin azametleriyle şişinen Hitler ve 
Mussolini, biri kendisini zehirleyerek öbürü partizanlar 

tarafından bacaklarından asılarak layıklarını bulmuş
olacaklardı.

Almanya’nın SSCB’ye Saldın Hazırlıklan

BHEPEA! M SAIIAA!

1941 yazı sonunda Hitler bütün Batı Avrupa’ya egemen olmuştu. Artık sıra Sovyetler 
Birliği’ndeydi. Hitler, Sovyetler Birliği’ne saldırmadan önce, Batı cephesinde rahaüamak nedeniyle 
İngiltere’yle bir banş anlaşması imzalamak istedi. Hatta 1940 Mayıs ve Haziran 

aylannda, Fransa’nın yanında savaşmak için gelmiş olan İngiliz kuvvetlerini Kuzey-batı Fransa 
sahilinde Calais’de sıkıştıran Alman tanklannın, müttefikler için sarsıcı bir darbe olacak 
imha harekâtına girişmeyerek bu kuvvetlerin İngiltere’ye naklini mümkün kılmış olmalannm, 
Hitler’in askerî-stratejik basiretsizliğinden kaynaklanmadığı; Bolşevizme karşı müttefik olabileceği 
gözüyle baktığı İngiltere’de Almanya’yla uzlaşma yanlısı güçleri Nazizm’in yanma çekecek bir 
“jest” anlamına geldiği, tarihçilerce ileri sürülmüştür Ancak İngiltere Başbakanı Churchill, 
Almanya’yı Doğu’ya saldmda serbest bırakmakla kendi ülkesinin güvenliğini sağlayamayacağım 
açıkça görüyordu. Kendi misyonunu. Büyük Britanya’nın “üzerinde güneş batmayan 
imparatorluk” olduğu emperyalist egemenUk döneminin değerlerini yaşatmak olarak gören 
Churchill, Alman emperyalizmine karşı gerilememek gerektiği kanısındaydı ve bunu ısrarla 
hem İngiliz halkına, hem de yaptığı Fransızca radyo konuşmalanyla, “yenik” Fransız halkına 
telkin ediyordu. İngiliz hükümetinin Almanya’nın banş teklifini reddetmesi üzerine 
düşkınklığma uğrayan ve öfkeye kapılan Hitler, “İngiliz Muharebesi” denilen hava savaşlanm 
başlatü. Ağustos-Eylül 1941 boyunca süren hava saldmlanna boyun eğmeyen İngiltere, 
Almanya’nın müthiş askerî ilerlemesini aksatan ilk ciddi direniş örneğini verdi.

Eylül ayında Almanya, Romanya ve Finlandiya’nın faşist hükümetleri ile anlaşarak bu ülkelere 
asker gönderdi. Böylece işgal altındaki Polonya ve Çekoslovakya’dan sonra bu ülkelerde de 
Alman askerî birliklerinin konuşlandıniması ile Sovyetler Birliği kuzeyden güneye bütün Ban 
sının boyunca Nazi ordulan tarafından kuşatılmış oluyordu. 1940 sonbahannda Hitler 
generallerine Sovyeder Birliği’ne saldın için hazırlıklannı tamamlamalan emrini verdi. 
‘Barbarossa’ adı verilen saldın planı 18 Aralık 1940 tarihinde Hitler tarafından imzalanarak 
kesinleşti.
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II, DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ SOSYALİST HAREKET

Köm ür Komisyonu  
Baskam 'm n Anıklam ası

İngiltere’de 1926’da 9 gün süren genel grev 9 
Mayıs’da sona erdi. İngiliz hükümetinin 

l<urdurduğu Kömür Komisyonu Başkanı Sir 
Herbert Samuel’in grev sonrası yayınladığı 

bildirge işçilerin hayal kırıklıklarında ne denli 
haklı olduklarının adeta bir kanıtıydı.

1- Kömür Sanayindeki çalışma şartları üzerindeki gö̂  
rüşmeiere yeniden başlanacaktır. Bu sanayide çaiışan- 
iara, gerektiği sürece yeniden yardım yapılacaktır.

2- Sanayideki genei anlaşmazlığı çözümleyecek her- 
iıangi bir görüşme, sadece maden saiıipieri İle maden 
işçileri arasındaki anlaşmazlığı çözümlemeğe yönelik 
olmadığı takdirde başarılı olur. Bundan dolayı, işveren 
ve işçi temsilcileriyle tarafsızlardan oluşan bir Ulusal 
Ücret Komisyonu kurulmalıdır.

3- Komisyondaki taraflar, gerelctiği takdirde arttırılabi
lir ve komisyondan yeni durumları gözden geçirmesi 
istenebilir.

4- Komisyon tarafından teklif edilen yeniden organi
zasyon tedbirlerinin, etkili bir biçimde uygulanabilece
ğine dair yeterli garantinin görüldüğü durumlar dışında, 
esW ücretlerde hiç bir değişiklik yapılmayacaktır. Gö
revleri, gerekli hukuki ve idari tedbirleri tesbit etmek 
üzere, hükümetle işbirliği yapmak olan ve başbakanın 
teklifi ile seçilen temsilcilerden ibaret bir komite kurula
caktır. Aynı komite veya Ulusal Ücret Komitesi, sanayi
de geciktirmeye ya da ertelemeye tahammülü olmayan 
sorunlan çözümlemek üzere gerekli tedbirleri alır.

5- Bu hususlar üzerinde anlaşma hasıl olduktan ve 
Ulusal Maden Ücret Komisyonu, İvedi mali güçlükleri 
giderici her türlü pratik tedbirleri aldıktan sonra, bir 
ücret sözleşmesinin hazırlığına giriştiler.

6- Böyle bir sözleşme, şu husustan içine almalıdır;

a) Uygulanabildiği takdirde, şimdiye kadar izlenilen 
yoldan daha basit bir yol bulunmalıdır,

b) En düşük ücretlere ters etki yapacak bir uygulama
dan kaçınılmalıdır.

c) Normal bir çalışma haftası için, hiç bir şeklide 
altına düşülemeyecek uygun asgari ücretler saptanmalıdır.

d) Ücretlerde herhangi bir yeniden ayarlama gerektiği 
takdirde, Ücret Komisyonu zaman zaman ücretlerde ayar
lama yapar.

7- İşsiz madenciler iş bekliyorlarsa, bu sanayiye 18 
yaşın üstünde yeni işçi alınmamasını sağlayıcı tedbiriâr 
alınmalıdır.

8- Randıman vermeyen madenlerdeki işçiler İçin şu 
tedbirler alınmalıdır:

a) Bu durumdaki işçiler, Kraliyet Komisyonunun rapo- 
nında belirtildiği gibi, hükümetin yardımı ile yeni işlere 
transfer edilebilir.

b) Yukarıdaki transfer işlemine giremeyen İşçilerin 
tesbit edilecek süre için geçimleri, İşsizlik Sigortası Ka
nununa göre tesbit edilen işsizlik yardımına eklenecek 
bir miktarla sağlanır.

214

KHMfl ELEGTHM
n m m ' -

m y  THched tm»
■: V: M. ' . . - ' j

RED LETTER
r h is  ■ f im »

T O W iT E iB m

üstte: işçi Partisi’ne oy verme çağrısı yapan afiş.
Ortada; 1929 genel grevi sırasında Londra 

caddelerinde devriye gezeı tanl<tardan biri. Altta: 
Fransız faşizminin önde gelen temsilcilerinden de la 

Rocque.

c) Yeni bir işe transfer edilen işçilere, yeni konutlar 
yapımına girişilir. TUC bu konuda her bakımdan yardım
cı olmalı ve gerekli işbirliğine girmelidir. •

A lm a n y a 'd a  P a rti İ d  
Çekismolor

A R TH U R  EW ER T

23 Şubat 1930’da, Ernst fraksiyonunun 
liderlerinden Arthur Ewert’in Merkez Komite 

Sekreterliği’ne gönderdiği açık mektup.

Sevgili Yoldaşlar, Almanya’da giderek kritikleşen si
yasal durum, SPO’yi de içeren gerici güçlerin giderek 
öncü birllkier halinde komünist partisine karşı birleşme
leri ve Sovyetler Birliği’yle savaş tehditinin artması, 
her parti üyesinin Komlntern politikasına karşı açık bir 
tutum belirlemesini gerektirdi. Birleşme Kongresi’ne ka
dar, KomIntem’In ve KPD’nin temel kararlanyia az çok 
çelişen görüşleri savunduğum için, aşağıdaki belirleme
leri yapmak İstiyorum.

Birleşme Kongresi’ne kadar savunduğum ve Parti ta
rafından reddedilen görüşlerin hatalı olduğunu itiraf edi
yorum. Olaylara bakışımın yanlışlığı kanıtlandı. ABD'de- 
ki kriz ve Almanya’da koşuiiann kötüleşmesi. Komin- 
tem’in ve /(P’nin görüşlerini onayladı. Aynı şey. Parti'- 
nin çözümlerine karşı çıktığım taktik sorunlar için de 
geçerlldir (sendikalar, fabrika yönetiminin seçilmesi, sos
yal faşizm).

Parti kararlarının tümüne uyacağıma ve herhangi bir 
fraksiyon ya da gruplaşma yaratmanın kabul edilmezli- 
ğini göz önünde bulunduracağıma söz veririm.

Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin genel 
çizgisi ve taktikieriyie tam bir uyuşma içindeyim ve 
yoldaş Buharin tarafından temsil edilen görüşleri redde
diyorum.

Merkez Komitesi’nin ve Komite liderlerinin kılavuzlu
ğunda, Parti içindeki bütün oportünist nosyonlara, 
Brandler’in örgütüne düşman olanlara, ya da onlarla 
herhangi bir uzlaşmaya karşı savaşacağıma söz veririm.

Komlntern ve Parti kararlarıyla uyuşmam ve verdiğim 
sözler, aynı zamanda Komintem'in Wittorf olayındaki 
çözümü için de geçerlldir. Başarılar. •

1 9 2 9  K riz i Üzerine Rapor

Liberal iktisatçı Ch. Rist, Paris Hukuk Fakültesine 
bir rapor sunarak, krizin değişik aşamalarını tahlil 

ederek Temmuz-Ağustos 1930’da üretim 
endeksinin en yüksek noktasına ulaştığını 
belirlemişti. 30 Haziran 1931 tarihli ResmJ 

Gazetede yayınlanmış bu rapordan bir bölüm.

Eylül sonu Ekim başında durum aniden değişti. Bor- 
sada değerlerin düşüşü (1930 başında başlamıştı) hız
landı. Bu hızlanma o ana kadar banka kredisi kullanarak 
varlığını sürdürmeyi başaran bir grup spekülatörün if!a
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sına yol açtı. Bu iflas birlikte çalıştıkları bankaların da 
sonu oldu. Tabii kİ bu da mevduat satılpleri arasında 
büyük bir paniğe yol açtı.

Ekim’den itibaren sanayi üretimi yavaşladı. Ağustos’- 
da bile çok önemli oranda olmayan işsizlik arttı. Ekim 
sonunda 1500 olan İşsiz sayısı Aralık sonunda 10 bine 
Mart 1931'de 50 bine çıktı. Üstelik bu rakamlar gerçek 
işsiz sayısının ancak bir bölümünü gösteriyor. Kasım’- 
dan itibaren çalışma saatleri en azından baz: sanayi 
daitannda indirildi. Tekstil ve metalur]i fabrikalarındaki 
stoklar arttı. Mart 1931’de üretim endeksi 144’den 133’e 
düştü. Bu andan itibaren krizin doğal sonuçları kendisi
ni gösterdi; devlet gelirlerinde İndirim, ulaşımın yavaş
laması, ithalat ve İhracatta düşüş, bankalarda kullanıl
mayan fonların birikmesi giderek artan bir yoğunlukta 
yaşanır oldu. •

1 9 2 9  K riz i Ü zerine

SBKP'mn 1934’deki XVII, Kongresi’ne Merkez 
Komite tarafından sunulan rapordan bir bölüm.

Bugünkü sanayi krizinin bu denil uzun sürmesini nasıl 
açıklayacağız.

Gerekçe krizin istisnasız bütün kapitalist ülkelere ya
yılmış olmasıdır. Başka bir gerekçe sanayi krizine aynı 
zamanda tarım krizinin de eşlik etmesidir. Bütün tarım 
ülkelerini etkisi altına alan tarım krizi sanayi kirizini 
daha karmaşıklaştırıyor ve derinleştiriyor.

Ayrıca tarım krizi hayvancılık dahil bütün tarım sektör
lerini içine aldı ve hatta el emeği makinanın, at traktörün 
yerini aldı. Hatta çoğu zaman kimyevi gübre kullanımı 
terkedildi ve bunlar da sanayi krizinin süresini daha 
da uzattı.

Sanayi alanında egemenliğini sürdüren tekelci kartel
lerin fiyatları yüksek tutma isteği de krizin uzun sürme
sini kolaylaştırdı.

En temel gerekçe ise krizin kapitalizmin genel krizi 
çerçevesinde, kapitalizmin ne belli başlı devletlerde, 
ne de sömürge ve bağımlı ülkelerde savaş ve Ekim 
Devriml’nden önceki güç ve dayanışmaya sahip olmadı
ğı bir anda ortaya çıkmasıdır. •

S endikal B iH ik

Eylül 1935’de CGrnin kongresi Mutuality 
salonunda toplanırken CGrU’nun kongresi Issy- 
les-Moullneaux'da devam ediyordu. Kongrelerin 

bitiminde ortak bir toplantı düzenlendi ve her iki 
sendikadan birer kişi söz aldı. CGTU adına 

Julien Racamönd’un konuşmasından bir bölüm.

... 12 Şubat 1934’den itibaren hiçbir şeyin sendikal 
birlik yönündeki çabaları engelleyemeyeceğini biliyor
duk. Çünkü sokakta, gösterilerde örgütsüz işçi yığınları
nın böylesl bir talebi vardı. Sokaktaki yığınlar aralarında 
sendikal birliğin zorunluluğunu konuşuyorlardı. Sendi
ka militanlarının bu yöndeki çaijaları örgütsüz işçilerin 
tutkulu çabaları yanında çok önemsiz kalıyordu. Birleşik 
sendikal hareket ülkenin en büyük gücü olacak. Burju
vazinin gazeteleri bu sabah şöyle yazıyor: “ Birleşme 
önerisi diğer bütün öneri ve tartışmalardan çok daha 
önemli.” Evet, birleşik sendikal hareket, güçtü, somut, 
önemli ve ciddi bir şeydir.

CGT adına konuşan LĞon Jouhaux İse şöyle 
dedi:

“Biçimlerindeki, düşüncelerindeki ve ruh hallerindeki 
çeşitliliğe rağmen sendikal hareketin blriiği gerçekleşti-

İJstte; Leon Blum'un saldırıya uğradığını haber veren 
Le Popuiaire (Halkçı) gazetesi. Ortada: Halk Cephesi 

andı: "Barışı sağlamak ve demokratik özgûriükleri 
korumak için faşist birlikleri yok edip 

silahsızlandıracağımıza and içeriz.”  Altta: Halk 
Cephesl'm/ı 1936 seçim zaferini hab'jr veren 

Humanlte gazetesi.

rilebillr. BIrilk büyük bir güçtür. Biriik insanlığın yararına 
olan barışın gerçekleşmesi için de zorunludur. Özgür
lüklerimizin, insanlığın kurtuluşu olacak işçilerin kurtu
luşunun gerçekleşmesi ve dünyadaki adaletin gelişme
si İçin, birliğe sadık kalacağımıza and içiyoruz.” •

M atig n o n  A ntlasm ası ( 7  
H aziran  1 9 3 6 )
B E N O IT  F R A C H O N

Halk Cephesi hükümetinin daveti üzerine CGT ve 
işveren temsilcileri, Matignon’da blraraya gelerek 

İŞÇİ taleplerini görüşmeye başladı. 30 Mayıs 1956 
tarihli Humanite gazetesinde o toplantıya katılmış 
olan CGT temsilcilerinden Frachon bu toplantıyla 

İlgili şunları yazdı.

Milyonlarca proleter adına konuşan biz, İşverenleri 
çok ağır suçladık. Vosges, Seine ve diğer Ijölgelerdeki 
İşçiler adına bir saatlik çalışma ücretinin 80 centimes 
olmasında ısrar ettik, işverenlere kullandıkları sahtekar
ca yöntemleri, Işgünierinl nasıl uzattıklarını, bütün hileli 
yollarını hatırlattık. Ücretleri saptarken nasıl dalavereler 
çevirdiklerini yüzlerine vurduk.

İşçi sınıfının haklarını nasıl çinediklerini hep bir 
ağızdan haykırdık. İstenmeyen militan işçileri nasıl fişle
diklerini, sendikalı işçileri nasıl İşten attıklarını, İşe alı
nacaklara referans getirme zorunluğu getirdiklerini artık 
kabul edemeyeceğimizi söyledik.

7 Haziran 1936’da İşverenler bizi başları önünde 
dinlediler. Hatta aralarından bazıları ‘biz bütün bunları 
bilmiyorduk’ bile dediler. Biz daha sonra taleplerimizi 
bir liste halinde İşverenlere sunduk. Hararetli tartışma
lardan sonra, işverenler olumsuz bir sonuç çıktığında 
başlarına ne geleceğini bildiklerinden ve bundan kaçın
mak istediklerinden bir anlaşmaya varıl'dı. •

H a lk  Cephesi
M A U R IC E  TH O R EZ

Maurice Thorez’nin PCFnin VIII. Kongresi’ne
sunduğu “ Fransız Ulusunun Birliği" adlı rapordan 

bir bölüm.

Halk Cephesi'n\, savaş öncesi MI. Cumhuriyet tarihiy
le savaş sonrası Almanya ve Avusturya tarihinde rastla
nan sınıf İşbirliği örgütleriyle karşılaştırmak doğru değil
dir. Halk Cephesl’nin, içine komünistleri de alan eski 
Sol Kartelin bir devamı olduğu söyleniyor. Bu doğru 
değildir. Sol Kartel, işçi sınıfının bir l>ölümünün, serma
yenin çıkarını korumak amacıyla burjuvazinin bir kesi
minin arkasına takılarak sınıf işblrilği politikasının uygu
lanmasıydı.

Halk Cephesi, işçi sınıfının orta sınıfları eylemiyle et
kilemesiyle ve sınıfları faşizme, sermayeye ve burjuvazi
ye karşı mücadeleye çekmesidir.

Bugünden itibaren. Halk Cephesi İşçileri, köylüleri, me- 
muriarı ve entelektüelleri blraraya getiriyor. Ama örgütlen
me oldukça zayıftır. Genellikle Halk Cephesl'ne üye de
ğişik grupların yöneticilerinden meydana gelen komite
ler sözkonusudur. Sosyalist arkadaşlanmızla işbirilğini 
arttırarak, geniş halk yığınlarının katıldığı toplantılaria 
taban komiteleri seçimlerini gerçekleştirmeliyiz. Şimdi
lik binbeşyüz cıvannda işçi komitesi, İsinden fazla kadın komi
tesi, yüzlerce gençlik komitesi var. Bu çok yetersizdir. 
Aer köy ve her fabrikada Halk Cephesi örgütlenmek zo
rundadır. •

H a lk  Cephesi, Faşizm ve  
Savaş Üzerine

D İM İT R O V

Komintern’in 2 Ağustos 1935’dekl 8. 
Kongresi’nde, Dimitrov, Fransa’da 14 Temmuz 
1935’de kurulduğu ilan edilen Halk Cephesi'ne 

İlişkin düşüncelerini şöyle dile getirmişti.

Fransa işçi sınıfı, uluslararası proletaryaya faşizmle 
nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterdi. FKP, bü
tün Komintem şubelerine tek cephe taktiğinin nasıl ger
çekleştirileceğini öğretti. Sosyalist ve sosyal demokrat 
İşçiler faşizme karşı mücadelede İzlenecek yolun örne
ğini sundular.

Bu yılın 14 Temmuz’unda Paris’te yarım milyondan 
fazla kişinin Icatıiımıyla, Fransa'nın birçok başka şehrin
de ise büyük kalabalıklaria gerçekleştirilen anti-faşist
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gösterilerin önemli bir eticisi oidu. Bu birliic sadece tele 
bir İŞÇİ cephesi hareiceti değildir, artık söz itonusu olan, 
Fransa'da faşizme karşı geniş bir Halk Cephesl'öir. Tek 
cephe hareketi, işçi sınıfının kendi gücüne olan inancını 
arttmyor, işçi sınıfında köylülüğü, küçük burjuvaziyi ve 
entelektüelleri yönetme rolüne İlişkin bilinci güçlendiri
yor, Komünist Partl'n\n İşçi yığınları üzerindeki etkisini 
genişletiyor ve proletaryayı faşizme karşı mücadelede 
daha güçlü kılıyor. Faşist teitlike karşısında yığınların 
uyanıklığını harekete geçiriyor. Bu deney aynı zamanda 
diğer kapitalist ülkelerdeki anti-faşist mücadeleye örnek 
teşkil ediyor. Halk Cephesi faşist diktatörlük altında 
ezilmiş bulunan Alman proleterleri üzerinde de derin 
etkiler bırakıyor.

Kazanılan zafer büyüktür. Fransız halkının büyük ço
ğunluğu faşizme karşıdır. Ama burjuvazi silahlı güçlerin 
yardımıyla, halkların iradesini kırmak istiyor. Faşist ha
reket, her türlü gericiliğin destekçisi olan tekelci ser
maye, burjuvazinin devlet aygıtı, Fransız ordusunun ge
nel kurmayı ve Katolik Kilisesi'nin gerici yöneticilerinin 
yardımıyla gelişmeye devam ediyor. En güçlü faşist 
örgütlenme olan Croix-de-Feu’nün 300 bin kişilik silahlı 
bir gücü var. Bu örgütün poliste, jandarmada, orduda 
ve bütün devlet aygıtında güçlü dayanakları var. Son 
yerel seçimler sadece devrimci güçlerin değil aynı 
amanda faşizm güçlerinin de geliştiğini gösteriyor. Fa
şizm köylülüğü derinden etkiler ve bir bölümü tarafsız 
(alan ordunun diğer tıölümünü etkisi altına alırsa, Fran
sa’nın çalışan yığınları faşistlerin iktidara gelişini engel- 
eyemez. Unutmayınız ki, Fransız işçi hareketinin örgüt- 
enmeslndeki zayıflıklar faşist saldırının başarısını ko- 
aylaştırır. Ne işçi sınıfının ne de Fransa'nın bütün anti- 
faşistlerinin elde edilmiş sonuçlardan rehavete kapıl
ması için neden yoktur.

Fransız işçi sınıfının önündeki görevler nelerdir?

1. Sadece siyasal alanda değil ama sermayenin saldı
rısına karşı mücadeleyi örgütlemek, tek cepheye karşı 
reformist Genel İş Konfederasyonu’nun direnişini kır
mak İçin ekonomik alanda da tek cepheyi gerçekleştir
mek.

2. Fransa’da sendikal birliği gerçekleştirmek: Sınıf 
mücadelesi temelinde tek bir sendika.

3. Anti-faşist Halk Cephesi programına temel taleple
rini alarak küçük burjuvazi ve köylülüğü anti-faşist hare
kete kazanmak.

4. Örgütlenmeyi sağlamlaştırmak ve Fransa’da var 
olan diğer işçi parti ve örgütleri üyeleri arasında Halk 
Cephesl'n\n propagandasını yapmak.

5. Hitler'in Fransa’daki ajanları olan ve Cumhuriyete 
karşı komplo kuran faşist örgütlerin silahsıziandırıiması 
ve kapatılması İçin baskı yapmak.

6. Faşist bir darbe hazırlığı yapan komplocuların po
lis, ordu ve devlet aygıtmdan temizlenmesini sağlamak.

7. Fransız faşizminin en büyük destekçilerinden biri 
olan Katolik Kilisesi’nin gerici kliklerinin yöneticilerine 
karşı mücadeleyi geliştirmek.

8. Ordunun içinde Anayasa ve Cumhuriyeti koruma 
komitesi kurarak, orduyu anti-faşist harekete kazanmak, 
Fransa’daki gerici güçlerin Alman faşizminin saldırgan
lığına karşı barışı savunan Sovyet-Fransız Antlaşması’nı 
bozguna uğratma çabalarını engellemek.

Fransa’da, sadece sözde değil ama somut olarak fa
şizme karşı mücadele yürütecek bir hükümet kurulursa, 
bu hükümet anti-faşist Halk Cephesl'nin programını ha
yata geçirirse, her türlü burjuva hükümetinin düşmanı 
ve Sovyetler iktidarı taraftarı olan komünistler, gelişen 
faşizm tehlikesi karşısında, böylesi bir hükümeti des
teklemeye hazırdır. •

Üstte: Maurice Thorez Pas-de-Caiais maden işçileriyle. 
Ortada: Alman-Sovyet Paktı'nin imzalanmasından sonra 

Fransız basınında çıkan eleştirel karikatür. Altta: 
Belçika işçi Partisi’n/n 1935’de kuruluşunun 50. 

yıldönümü nedeniyle düzenlediği toplantı.

M ünih  Antlaşm asının  
S on utlan

W IN S T O N  C H U R C H ILL

Churchill'in Anılar'mdan bir bölüm.

Nürnberg Mahkemeleri'nde Çek Albay Eger, Mareşal 
Keltel’e şöyle bir soru sordu: “ Batılı güçler Prag’ı des- 
tekleselerdi. Almanlar Çekoslovakya’yı 1938’de işgal 
edebilir miydi? Keitei’in cevabı kısa oldu: “ Kesinlikle 
hayır, askeri olarak çok güçlü değildik. Münih’in amacı 
Sovyetlerl Avrupa’dan temizlemek, zaman kazanmak 
ve silahlanmamızı tamamlamaktı." Keitel ayrıca şunları 
da söyledi: “4’lü pakt Nazi generallerini neşeye l>oğdu, 
çünkü Naziler kendilerini o zamanlar Çek sınırındaki

güçlerini takviye etmek için yeterince güçlü hissetmi
yorlardı ve bu sorun kendilerini oldukça rahatsız ediyor
du.” •

SSCB~Almanya S a ld ınnazlık  
P a k tı

23 Ağustos 1939'da Moskova'da İmzalanan Paktın ■ 
maddeleri,

Almanya ve SSCB arasında imzalanan saldırmazlık 
paktı gereğince, iki tarafın tam yetkili temsilcileri Batı 
Avrupa’daki karşılıklı çıkar alanlarının sınırlandırılması 
sorununu enine boyuna tartışmışlar ve aşağıdaki so
nuçlara varmışlardır:

1. Baltık Devieteierine (Finlandiya, Estonya, Letonya, 
Litvanya) ait bölgelerde siyasal sınır değişikliği gereğin
ce Litvanya’nın kuzey sınırı Almanya ve SSCB’nin çıkar 
alanlarının sinirim belirler. Wiino bölgesi için Litvanya’- 
nın çıkarları lıer iki tarafça da tanınır.

2. Polonya’ya ait topraklardaki siyasal sınır değişikli
ğine göre, Almanya ve SSCB’nin çıkar alanları aşağı 
yukarı Narew, Vlstuie ve San nehirleriyle sınırlanır.

Bağımsız bir Polonya devletinin varlığını sürdürmesi 
ve bu devletin sınırlarının ne olacağı sorunu ancak son
raki siyasal gelişmelere bağlı olarak açıklığa kavuşacak
tır. Her halükarda, hükümetler bu sorunu uzlaşarak hal
ledeceklerdir.

3. Avrupa’nın Güney-doğusu’na gelince, Sovyet tarafı 
Besarabya bölgesi üzerinde ısrarlıdır. Alman tarafı ise 
bu bölgelerle politik olarak hiç ilgilenmediğini açıklar.

4. Bu protokol her iki tarafça da gizli tutulacaktır.

SSCB adına Molotov, Almanya adına von Ribbentrop. •

Mareşal Voroşilov 27 Ağustos 1939’da izvestia’da 
çıkan bir röportajında Sovyet Rusya ile 

Fransa ve İngiltere arasındaki görüşmelerin 
kesilmesinin .nedenleri üzerinde durmuştu.

Bu röportajdan bir bölüm.

— İngiltere ve Fransa temsilcileriyle görüşmeler nasıl 
sonuçlandı?

Voroşilov — Görüşmeler ciddi düşünce farklılıkları 
nedeniyle kesildi ve onlar Moskova’yı terkettiler.

— Bu farklılıklar nelerdir?

V — Sovyetler Birliği, Fransa ve İngiltere'ye saldırgan 
güçle ortak sınırı olmadığından yardım edemeyeceğini 
düşünüyor. Ancak Polonya topraklarına girildiği takdir
de saldırgan güçle doğrudan karşılaşılabilir. Aynı şekilde 
son dünya savaşında, İngiliz ve Amerikan biriikleri, Fran
sız topraklarına girme imkanı bulamamış olsalardı, İngi
liz ve Fransız kuvvetleriyle işbirtiği yapamayacaklardı.

Bu açık gerçekliğe rağmerı, İngiliz ve Fransızlar bunu 
anlamamış gözüküyorlar. Polonya hükümeti SSCB’nin 
askeri yardımına ihtiyacı olmadığını açıkladı, bu da bi
zim İngiliz ve Fransızlarta Işblriiğimizl olanaksız kılıyor.

— Reuter ajansı bugün Voroşilov’un, SSCB ile Al
manya arasında imzalanan saldırmazlık paktı gereğince 
İngiliz ve Fransıziaria görüşmelerin gereksiz olduğunu 
söylediğini bildirdi. Bu doğru mu?

V — Değil, bu açıklama gerçeğe tekabül etmiyor. İngi
liz ve Fransıziaria görüşmelerin kesilmesinin nedeni, 
SSCB-Alman Saldırmazlık Paktı’nın imzalanması değil, 
var otan ciddi görüş ayrılıklarıdır. •
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KPD İfindm ki ÇelIşkiİBr

Alman Komünist Pailisi içinde Ernst Meyer 
grubuna yönelik eleştiri kampanyası Komintem 
tarafından da geniş çaplı olarak sürdürülüyordu. 

Öyle kİ, Ernst Meyer sonuçta kendisiyle ilgili 
suçlamaları cevaplamak üzere Mart 1927’de

Pravda ve Tass'a bir mektup göndermek zorunda 
kaldı.

Yoldaşlar,
Sizden, aşağıdai(i doğruiann itabui edilmesini istiyo

rum. Komünist Partl’nin Essen Kongresi ile ilgili iıaberi- 
nizde betJİm esi(i bir "Brandier-Thaiheimer Grubu" ta
raftan olduğumu ve birliğin menfaati için eski hataiann 
icabul edilmesinin gerekliliği konusunda baskı yaptığımı 
belirtmişsiniz.

Bu nedenle şu açıklamayı yapmak zorundayım: Ekim 
1923’de Brandier’in Merkez Komitesi’nin sert eleştirile
rine maruz kaldım ve Yürütme Komitesi tarafından opor
tünistlikle suçlanan ve “ Merkez Grup” olarak bilinen 
gnıba katıldım. Diğer taraftan Yürütme Komitesi ortak 
bir liderlik için eski solun Merkez Komitesi ile bir biok 
oluşturması gerektiğinde ısrar ediyordu.

Frankfurt Parti Kongresi'nden sonra (1924 bahan) Mer
kez Grubun bir kısmı Ruth Fischer ile birleşti, bundan 
sonra da Ruth Fischer yanlıian grupta kalanlar tarafın
dan "Brandlerci” ler olarak yaftalandı. Benim “oportü- 
nistiiğime” gelince, bu Dawes Pianı'na karşı çıkılmasını 
istemem ve vergi sorunu konusundaki tavırlanmdan iba
rettir ki, bu konulardaki tavnmın doğruluğu Parti’nin 
altıncı dönem toplantısındaj Yoldaş Zinoviev tarafından 
bile kabul edilmiştir.

Komünist Partl’nin Berlin’deki (Temmuz 1925) Kong
resi’nde birkaç yoldaşta birlikte hiç kimseye oportünist 
suçlaması getirmeyen bir “açık mektup” yazılması için 
bir platform oluşturulmasını teklif etmiştim. Bu platform 
önerisi eski Brandier Grubu taraftan bazı üyelerin de 
desteğini kazanmıştı.

Aralık 1926’da yaptığım açıklamada benim politika
mın eleştirilerinin tek bir kelimesini İçermeyen Yürütme 
Komitesi yedinci dönem toplantısının kararlannı onayla
dım.

Açıklamamda, -daha önce de tekrar tekrar yaptığım 
gibi- Brandier ve Thalheimer’in hatalanna karşı müca
deleye hazır olduğumu yineledim. Bu yaklaşımım Brand- 
ier ve Thalheimer’e eleştiri getirirken aşın sol ile birleş
mem için bir zorunluluğu getirmemektedir.

Açıklamam Merkez Komltesi’nin liderliğini, eleştiri ya
pabilme hakkımı da kapsamaktadır. Bu hakkı kullanma 
sınırlanmı da Essen Kongresi’nde açıkça göstermiştim.

Bu gerçeklerin ışığı altında Tass'ta çıkan yorumunuz 
bana anlaşılmaz gelmektedir. •

fra n s a  Komünist P artis i vo  
Coxayir

M A U R IC E  TH O R E Z

Komintern’in VII. Kongresinde sömürgeler sorunu 
ve özellikle de Cezayir sorununa ilişkin alınan 
kararlar doğrultusunda Maurice Thorez’nin 25 

Aralık 1937’de PCFnin IX. Kongresine sunduğu 
rapordan bir bölüm.

(...) Politikamızın çok önemli diğer bir sorunu, haik 
cephesinin, sömürge haiklann yasal talepleri karşısın
daki tavndır. En başta bizzat Kuzey Afrika yoksul haikla- 
nnın, Suriye'nin Çlnhindl’nin çıkartan için, sömürge halk- 
lann isteklerini yarine getirmek gereklidtr. Bu, sömürge

Üstte: Ingiliz Maden İşçileri Sendikası Sekreteri 
A.J. Cook. Ortada: Ingiliz Ulaşım İşçileri Sendikası 

Sekreteri Brnest Bevin. Altta: CGT’nın Sekreteri L6on 
Jouhaux.

yerilterinin haik cephesine bağladıktan ve bugün için 
yıkılmış olan umutlan hak etmesi gereken Halk Cephe
sl’nin çıkan için de gereklidir.

Faşizmin, sayesinde yerii haiklann belli tabakaiannı 
ülkemize karşı ayaklandırmaya çalıştığı demagojik ka
nıtlan faşizmin elinde daha uzun süre bırakmamak için 
Fransa'nın çıkan için de gereklidir.

İşçilere; düşük ücretlerini yükseltmek, sosyal yasala- 
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak; fellahlara, yok
sul köylülere, acil olarak yiyecek, alet, tohum yardımı 
yapmak; Cezayir’de topraklan yeniden paylaştırmak, ka- 
muiaştınian ve geri atman verimli topraktan yerittere 
vermek; sömürgede yaşayan AvrupalIlara, Fransızlara 
ve yerillere su getirmek; Fez, Tunus, Cezayir gibi büyük 
Kuzey Afrika şehirierinde çok kalabalık olan zanaatçıla
ra yardım için özel tedbirter düşünmek.

Yeriiiik yasasını kaldırmak, yeriiierin kamu görevleri
ne kabut edilmesini sağiamak. Bütün yeriiierin seçme 
ve seçilme hakkına yönelik olarak, Bium-Viotiette tasan- 
sının ivedilikte sonuçtandmtması gerekir. Lübnan'da ve 
Suriye’de Fransa, Halk Cephesi Fransa’sının düşmanı 
Mussotini'nin ajanian olan ve Fransa ile dostluk içinde 
yaşamak isteyen bir hatk üzerinde terör estiren faşistte- 
rin etkinliklerini kayırmaya devam edemez.

Komünist Partimizin sömürge hatktara itişk'n temet 
istemi, İstediği gibi hareket etme ve bağımsızlık hakkı 
olarak katıyor.

Lenin'in bir formütünü anımsatırken, bize hak veren 
Tunustu yoidaşiara ayrılma hakkının ayrılma zorunlulu
ğu anlamına gelmediğini söyledik. Eğer günümüzün be- 
tirieyici sorunu faşizme karşı savaş ise, sömürge haikta- 
nn çıkarı, faşizmin girişimterini koiaytaştırabitecek ve 
örneğin Cezayir'i, Tunus'u ve Fas'ı Mussoiini’nin ya 
da Hitter’in tx>yunduruğuna sokabitecek ya da Çinhin- 
di'ni Japonya için bir harekflt üssü haitne getirebilecek 
bir tutumda değil, Fransa hatkıyta birllklerindedir. •

M ünih  Antlaşm ası

26 Eylül 1938 Südet Alman topraklarının 
Almanya’ya bırakılması üzerinde ilke anlaşmasına 

varmış olan ABD, Fransa ve Almanya, söz 
konusu ilhakın kayıt ve koşullan ile bundan 

doğacak önlemler üzerinde anlaşmaya varmış ve 
bu anlaşma ile her biri anlaşmanın uygulanması 

için gerekli adımlan atmayı taahhüt etmişlerdir.

1. Boşaitma 1 Ağustos’ta başlayacaktır.

ABD, Fransa ve İtalya, bötgenin, varolan üslerin hiçbi
ri tahribata uğramaksızın 10 Ekim'e kadar boşaltılmasını 
ve Çekosiavak hükümetinin sözkonusu üslere herhangi 
bir zarar veriimeksizin boşaltılmasından sorumlu olaca
ğını kabut ederier.

Boşaltmanın şartlan, Atmanya, ABD, Fransa, İtatya 
ve Çekostovakya temsiictterinden oluşan uluslararası 
bir kr misyon tarafından aynntılı olarak tesbit edilecektir.

4. Alman nüfusun hakim olduğu topraktann Atmanya 
tarafından işgati 1 Ekim'de baştayacaktır(...)

5. 3. paragrafta atıfta butunutan uluslararası komis
yon plebisit yapılacak otan bölgeleri betirieyecektir. Bu 
bölgeler plebisit tamamlanıncaya kadar uluslararası he- 
yetter tarafından işgal editecektir. Aynı komisyon Saar 
ptebistinin şartiannı temet atarak ptebistin yapıtma şart- 
tannı tespit edecektir. Komisyon, Kasım'dan daha geç 
olmayan bir tarihi, plet>isitin tarihi olarak saptayacaktır.
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7. Devredilen böigelere yerleşmelc ve bu bölgelerden 
ayrıimai( iıaklcı baid Italacaldtr. Haklun kutlanılma süresi 
bu antlaşmanın imzalanmasından sonra altı aydır. Bir 
Alman-Çekoslovak komisyonu, hakkın kuiianıimasına iliş
kin aynntıiarı belirleyecek, nüfusun aktarılması ve söz- 
konusu aktarımdan doğacak sorunların hallini kolaylaş
tırma yollarını bulacaktır.

8. Bu antlaşmanın imzalanmasından sonraki dört ay 
içinde Çek hükümeti, ayrılmak isteyen bütün Südet Ai- 
maniannın kendi ordu ve polisinden aynimasını sağla
yacak ve Çek hükümeti aynı süre içinde siyasal suçlar
dan ötürü hapisanede tutulan Südet Alman mahkumları 
serbest bırakacaktır. •

Rusya ile  İt t ifa k  İm kansızd ır

Hitler’in Sovyetler birliği ile ittifakr olanaksız gören 
yazısı Alman-Sovyet paktının imzalanmasından 

heman önce kaleme alınmıştır.

(...) Rusya ile ittifak bahsine gelince:

Bu ülkede, tek gayreti bolşevizm zehirini Almanya’ya 
bulaştırmak olan bir hükümet idare mevkiinde kaldıkça, 
bir Alman - Rus anlaşması inancı, inanç olarak dahi, 
sadece hayalidir.

Bundan dolayıdır ki eğer Komünist unsurlar bir 
“Alman-Rus” ittifakı için yaygaralar koparıp çırpınıyor
sa, buna elbette şaşmamak gerekir.

Çünkü, onlar bu hareketleriyle haklı olarak Almanya’
yı da bolşevizme kazandırmayı ummaktadırlar. Buna 
mukabil eğer, en büyük menfaati "millî” bir Almanya’yı 
yok etmekte bulan bir devletle yani; Rusya ile herhangi 
bir ittifak kurabilmek inancına sahip milliyetçi Alman'lar 
varsa, bunu anlamaya asla imkân yoktur ve işte asıl 
şaşılacak şey de budur.

Bu gıinün şartlan içinde, böyle bir ittifakın kat’i olarak 
gerçek eşebilmesi halinde, Almanya’da dahi, aynı Rus
ya'da olduğu gibi, esas İtibariyle Yahudiliğin egemen 
olacağına asla şüphe olmamalıdır.

Bu Rusya ile birleşerek, kapitalist batı Avrupa’ya karşı 
mücadele edebilmek düşüncesi her türlü sağduyudan 
yoksundur.

Çünkü bugünkü Rusya, anti-kapitalist bir devletten 
başka her şeydir.

Rusya, nihayet sırf uluslararası sermayeyi hâkim kıla
cak İmkânlar açabilmek için, öz, ulusal ekonomisini im
ha etmiş bir ülkedir.

Eğer bu iddiamız doğru olmasaydı, nasıl olurdu da 
Almanya’daki kapitalist çevreler Rus-Alman ittifakı le
hinde bir tavır takınabilirlerdi? Aksi hâlde, böyle bir 
şeye imkân olabilir miydi?

Almanya’da, Rus - Alman ittifakını tutan gazeteler, 
Yahudinin yüksek borsa menfaatlerinin temsilcisi, basın 
organlarıdır.

Berliner Tageblatt veya Frankfurter Zeltung gibi gaze
telerin ve diğer bütün resimli mecmuaların yan açık, 
yan kapalı şekiller altında boişevik Rusya lehinde yayın 
y^maianna sebep, bu devletin sahiden “anti-kapitalisf

:***' i:?*!®'"

üstte: Paris'te bir sigorta şirketindeki grevci işçiler. 
Altta: Fransa Köylüler Cephesi kurucusu Henri 

Dorgires.

olduğuna samimiyetle inanmalan mıdır sanıyorsunuz? 
Aslal Ve buna deliler bile güleri

Siyasal meselelerde, arzu ve hırslar düşünceye analık 
ettiği zaman, orada daima uğursuzluk ve felâket vardır.

Bununla beralıer, Rusya’da boişevik çevrelerde bir 
değişiktik meydana gelirse, az çok bir Rus milliyetçiliği
nin, Yahudi unsurlann hâkimiyeti yerine kaim olabilece
ği düşünülebilirdi.

Fakat; l>öyle bir durumun gerçekleşmesiyle dahi, ger
çek yüzüyle Yahudi kapitalizminin boişevik Rusya’sında 
milli - antikapitalist temayüllerin harekete geçmesi ihti
mali kat’f değildir.

Bazı hallerde mümkün olabilecek, böyle bir durum 
karşısında, batı kapitalizminin Rusya aleyhinde ciddi 
bir tavır takınması düşünülebilir ki, sırf bu yüzden Al
manya’nın Rusya ile İttifak yapması tam bir cinnettir.

Böyle bir ittifakın, dünya kamuoyundan gizli tutulabil
mesi düşüncesine gelince: Bu, sessizlik İçinde bir savaş 
hazırlığına girişmek ümidinden farksız bir tasarruf ola
rak tamamen mesnetsiz kalır.

Rusya ile girişilecek gizli bir ittifak halinde, iki ihtimal 
ve imkân söz konusu olabilir; Rusya karşısında harekete 
g^ecek devletler, bu durumu ya tehlikeli addedecek
ler, veyahutta tehlikeli görmeyeceklerdir. Kendileri için 
tehlikeli buiduklan takdirde, hiç olmazsa ilk 24 saat 
zarfında çöküşümüzü önleyecek derecede olsun, bir 
silâhlanma fırsatının bize bırakılacağma, acaba ciddi 
olarak kimse inanabilir mi, bilmiyorum.

Yoksa, sahiden ve ciddi olarak, hava ve tank savunma 
sistemimizi kuruncaya kadar, Fransa’nın elini kolunu 
bağlayıp bekleyeceğimiz mi sanılmaktadır. (...) •

Fransızlar Cephesi Üzerine
M A U R IC E  TH O R EZ

Maurice Thorez’nin 11 Şubat 1939’da Cezayir’de 
yaptığı konuşmadan bir t>ölüm.

Bu halk cephesi bazen zayıfiatılabilir, dartıe yiyebilir, 
fakat o yaşıyor ve kazanacaktır. Ayrıca gelişerek, kaza
nacaktır.

Daha önce de söyledik ve yineliyoruz:
Bütün özgür yaşamak isteyen insanlan, ne ırk ne 

de din aynmı gözetmeden, tüm Fransa Fransızlannı ve 
tüm Cezayir Fransızlannı birleştirmek. Cezayir Fransız- 
lan derken burada bulunan herkesi, siz Fransız asıllılan, 
Fransa vatandaşlannı, Yahudilerl ve aynı zamanda siz 
müslüman araplan ve Bertıerileri, kan bağıyla olmasa 
da eh azından yürekleriyle -Fransız Cumhuriyeti'nin “tek 
ve l>ölünmez” olduğunu öne sürerken ırklar ve dinler 
arasında hiç bir aynm gözetmeyen- büyük Fransız devri- 
minln çocuklan olan siz hepinizi anlıyorum.

(...) O zaman bize karşı çıkanlar ileri gidiyorlar; siz, 
ilkel adamlara, aslında sizi hiç sevmeyen cahil insanlara 
sesleniyorsunuz. Onlara birkaç özgürlük verin ve sîzler, 
Fransızlar kalmayıncaya, denize atılıncaya kadar didinip 
duracaklardır.

Bu konuda, daha önceden belirtme fırsatı bulduğum 
şeyi yineleyeceğim. Evet, biz Fransa ve Cezayir halklan 
arasında özgür bir birlik İstiyoruz. Özgür birlik, şüphesiz 
aynima hakkı anlamına geiir, fakat aynima zorunluluğu 
anlamına değil. Hatta, günümüzün tarihsel koşullannda 
bu hakkın, Cezayir için, Fransız demokrasisiyle daha 
da sıkı sıkıya birleşme göreviyle beraber geldiğini ekli
yorum. Fakat burada, Cezayir’de de aynısı değil midir? 
Şimdi ülkemizde, egemenliğe can atabilecek, bu toprak 
yalnızca benim ataianmın toprakianydı ve benim olmalı
dır, diyebilecek seçilmiş millet nerededir? •



Modem Sosyalizm

II. Dünya Savaşı’nda Sosyalizm ve Direniş

Almanya’nın Polonya’ya saldırdığı tarih olan 1 Eylül 1939, II. Dünya Savaşı’nın başlangıç 
tarihi olarak evrensel düzeyde kabul görmüştür. Ancak Polonya’nın işgalinin kısa sürede 
tamamlanması; Batı kapitalizminin öncü ülkeleri İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 
uzun süren Sitzkrieg (Oturduğu Yerden Savaş); ardından Nazilerin Batı ve Kuzey’de hızla 
zafere ulaşmalan (Bkz; II. Dünya Savaşı Öncesinde Sosyalizm), bu dünya savaşının gerçek 
boyutlanna ulaşmasını uzun süre geciktirmişti. Savaşın gerçek kapsamına ve boyutlarına 
ulaşması sürecinde en önemli gelişme, Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırması (22 Haziran 
1941) oldu. Böylece, II. Dünya Savaşı’nda “saldırgan” konumundaki Nazi Almanya’sının 
ideolojik-siyasal programını oluşturan “komünizmi/Bolşevizmi ezme” hedefi de askerileştirilerek 
savaşın nesnesi haline gelmiş bulunuyordu.

Almanya’nın hedefi, Sovyetler’i hızla işgal ettikten sonra, Kafkasya, Türkiye ve Mısır üzerinden 
Ortadoğu’ya yayılarak, Japonya’nın da Hindistan’a yüklenmesiyle, emperyalist rekabetteki 
düşmanı İngiltere’nin işini bitirmekti. Kara kuvvetlerinin yüzde 80’ini, bazı evrelerde daha da 
fazlasını sürdürdüğü Doğu (Sovyetler Birliği) cephesinde Almanya’nın uğradığı yenilgi, savaşın 
seyrini değiştirdi.

ABD, I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi, II. Dünya Savaşı’nda da, savaşa sonradan girerek 
emperyalisder arası rekabette dengeyi değiştiren taraf oldu. Ancak ABD, 7 Aralık 1941’de 
Japonya’nın Pearl Harbor’daki Amerikan deniz üssüne yaptığı saldın üzerine; yani, 1. Dünya 
Savaşı’nın aksine, savaşın çok erken bir evresinde sıcak çatışmanın içine girdi. Bu askerî 
tesadüf olmasa da. Amerikan emperyalizminin iki savaş arası dönemde dünya kapitalizmi 
içinde üstlendiği ağırlıklı rol, ABD’nin II. Dünya Savaşı’nda, ilkindeki gibi hakemlik statüsünde 
kalmasını imkânsızlaştırmıştı. II. Dünya Savaşı ABD’nin ve Batı emperyalizminin siyasal 
önderliğini pekiştirmesi bakımından da önem taşır.

Sovyetler Birliği ile Batı emperyalizmi arasındaki siyasal-diplomatik ilişkilerin kalıcı bir statüye 
ve hukuka bağlanmasının da temelleri II. Dünya Savaşı’nda atıldı. ABD öncülüğünde İngiltere 
ve Fransa’dan oluşan Müttefikler Bloku ile SSCB, bu savaşta Nazi Almanya’sına karşı aynı 
saflarda yeraldılar. Ancak bu ittifak, her iki taraf açısından da “şeytanla ittifak” niteliğini 
taşıyan, zorunlu bir beraberlikti. Batılı Müttefikler, Almanya’nın müthiş bir yığınak yaptığı 
Dogu Cephesi’nde Sovyetler Birliği’ni rahatlatmak için bir Batı Cephesi açmayı reddederek 
SSCB’nin olağanüstü büyük ekonomik zarara ve insangücü kaybına uğramasında pay sahibi 
oldular. Batı’dan SSCB’ye ancak 1943’den sonra, askeri malzeme yardımı yapılmaya başlandı. 
1944’de, Kızılordu’nun karşı saldınya geçerek Doğu Avrupa’ya hakim olmaya başlamasından 
sonra, Sovyeder Birliği ile Batılı emperyalist ülkeler arasında nüfuz alanı gerilimleri ve 
pazarlıklan ortaya çıktı. Bu süreçte, II, Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Batı emperyalizmi 
ile hiçbir zaman güvenilir temellere ve karşılıkh işbirliğine dayanmayan, karşıhklı açık 
kollamaya dayanan bir diplomatik ilişki deneyiminin ve II, Dünya Savaşı’nm yıkıcılığının 
baskısı altındaki Sovyeder Birliği; Nazilere karşı direniş çerçevesinde canlan(dınl)an yurtsever- 
milliyetçi kimliğin ve söylemin de etkisiyle, “smırlannı güvenceye alma" saikliyle hareket 
edecekti.

II. Dünya Savaşı, modem tarihin en büyük çaplı çatışması oldu. Kesin olarak saptanamamakla 
beraber, 35 ilâ 60 milyon arasında insan hayatını yitirdi. En büyük kaybı, 11 milyon asker 
ve 7 milyon siville Sovyetler Birliği verdi, Polonya, yaklaşık 3.5 milyonu soykınm uygulanan 
Yahu "ler olmak üzere, 5,8 milyon vatandaşını kaybetti. Saldırgan faşist ülkelerden Almanya 
tarahnda 3,5 milyon asker, 780 bin sivil; Japonya tarafinda 1,3 milyon asker, 670 bin sivil 
öldü, Japon emperyalizmine karşı silahh mücadele veren Çin, 1 milyon 300 bin askerin 
yanısıra; sayısı tam olarak saptanamayan, ancak milyonlan bulan sivil direnişçiyi yitirdi.
Savaşın esas büyük güçleri arasında olmalanna rağmen, İngiltere’nin kaybı 264 bin asker ve 
92 bin sivil; ABD’nin kaybı ise 292 bin asker ve 6 bin siville sınırlı kaldı.

Direnişin Gelişme Süreci

Avrupa ve Asya’da, Alman ve Japon istila ve işgaline uğrayan halklar faşist saldırganlığa 
boyun eğmediler. İşgal ile birlikte direniş de başladı. Direniş hareketleri, işgal komutanlıklan 
ya da işbirlikçi yönetimlerin emir ve önlemlerine uymamak, çeşitli düzenlemelerini boykot 
etmek, anti-faşist propaganda ve ajitasyon, illegal yayınlann basım ve dığıtımı gibi pasif 
yöntemlerle başlayıp, grevler ve kitle gösterileri ile yükseldi. Stratejik hedeflere sabotajlar, 
işgalci birliklerin asker ve malzemelerine saldın, işbirlikçilerin öldürülmesi gibi silahh 
eylemlerin giderek silahh ayaklanmalar ve partizan savaşlanna dönüşmesi ile direniş 
mücadelesi en üst noktaya ulaştı.

1943 başında Stalingrad direnişinin zaferi işgal altındaki ülkelerde halkın ve direnişçilerin 
morah üzerinde büyük etkide bulundu. Alman ordulannın yenilmezliği efsanesinin yıkılması 
m o

“ Barbarossa Harekatı" olarak bilinen sürpriz saldırı ile 
Alman ordulan kısa zamanda Ukrayna içlerine kadar 

ulaşarak 1941 sonuna kadar 3 milyon Sovyet askerini 
esir aldılar (altta) ve topladıktan kamplarda açlıktan 

ölüme terkettiler. Saldırının şokunu atlatan ve savaş 
güçlerini yeniden organize etmeye başlayan Sovyetler 

Birliği'nde Stalin’in başkanlığında 30 Haziran’da Devlet 
Savunma Komitesi (GKO) kuruldu ve tüm yetkileri 

elinde topladı. Sovyet Birlikleri bütün cephe hattı 
üzerinde batıda Savunma Komiseri Mareşal 

Timoşenko komutasında örgütlü bir biçimde direnişe 
başladılar ve kış gelmeden Moskova, Leningrad ve 

Stalingrad'ın ele geçirilmesini öngören "Barbarossa”  
planına ilk darbeleri indirerek Nazi saldırısının 
yenilgisinin başlanğıcını hazırladılar Sovyetler 

Birliği’nin Nazi istilası altına giren bölgelerinde 
yaşayan halklar Alman işgaline boyun eğmediler. 

Alman faşizminin işgalinin ilk günlerinden başlayarak 
kentlerde, köylerde, fabrikalarda, madenlerde, bataklık 

ve ormanlarda durmaksızın genişleyen bir direniş 
başgösterdi. 18 Haziran 1941'de Komünist Partisi 

Merkez Komitesi partizan mücadelesinin hedeflerini 
açıklayan bir karar aldı, buna göre: “ Görev, ordu 

birliklerinin bağlantısını ve ulaşımı aksatarak, aldıklan 
tedbirleri boşa çıkartarak, işgalci askerleri de onların 

işbirlikçilerini de öldürerek hayatı Alman istilacılan için 
katlanılmaz hale getirmek”  olacaktı. Genç, yaşlı, 
kadın erkek, bir milyon dolayında insan düşman 
hattan gerisinde savaşan partizan müfrezelerinde 

görev aldı (yanda). Kızıl Ordu Baş Siyasal Yönetimine 
bağlı olarak kurulan yeraltı çalışmalarıyla ilgili birim, 

1942’de yerini. Yüksek Komutanlığa bağlı Partizan 
Genel Kurmayı’na bıraktı. 1943 yazında, düşman 

hatlan gerisinde 200 bin kilometrekare alan 
partizanların denetimi altına girmiş, bu bölgelerde, 

Sovyet yönetimi ve kollektif çiftlikler yeniden 
kurulmuş, gazete ve dergiler yayınlanmaya 

ve partizan birlikleri askeri eğitimlerine başlamışlardı. 
1943 ve 1944 yıllarında partizan birlikleri harekatlarını 
etkili bir biçimde Kızılordunun harekatlarıyla eşgüdüm 

içine soktular Beyaz Rusya’da partizanların öldürdüğü 
bir Nazi askerinin üzerinden çıkan bir günlükte şöyle 

yazıyordu: "Heryerde, bataklık ve ormanlarda 
intikamcıların hayaleti kol geziyor Hiç beklemediğimiz 

bir anda, sanki toprağın altından çıkarcasına bize 
saldırıyorlar Her yer intikamcılarla dolu. Hiçbir zaman 

güvenlikte olamıyoruz...”
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daha çok insanın direnişe ve silahh mücadeleye katılmasına yol açtı. Bu tarihten itibaren 
direniş hareketleri giderek daha örgütlü hale geldi, daha kitlesel bir karakter kazandı. 
Müttefiklerin Eylül 1943’de İtalya’ya, Hatiran 1944’de de Normandiya’ya çıkmalarından sonra 
ise müttefik birliklere destek sağlamak, geri çekilen düşmanın vereceği son zararlan önlemek 
ve ülkelerini işgalden kurtarmak üzere geniş ölçekh askerî eylemler ve silahh ayaklanmalar 
başladı. Kuzey İtalya, Fransa ve Belçika’nın birçok bölgesi müttefiklerden önce partizan 
birlikleri tarafından kurtanidı. Birçok kentte işgale halkın silahh ayaklanması ile son verildi.

Direnişte Komünistler

Direniş hareketleri iki siyasal güç odağı etrafında örgütlendi. Bunlardan birincisi, ulusal 
bağımsızlığı kazandıktan sonra savaş öncesi siyasal düzeni yeniden kurmak isteyen 
buıjuvazilerin ve küçük buıjuvazinin çeşitU kesimlerinden oluşuyordu. İkinci grupta ise 
komünisder, ulusal kurtuluşla birlikte sınıfsal taleplerini de ileri süren işçiler ve savaş 
öncesindeki burjuva otoriter egemenlik sistemini reddeden diğer emekçi sınıflar ve radikal 
demokrat kesimler yer alıyordu. Japon işgaline uğrayan Asya ülkelerinde ise bir kısım toprak 
ağalan milli burjuvazi ile birlikte hareket ederken geniş köylü kitleleri de komünist partilerin 
önderliği altında bağımsızlık, özgürlük ve toprak talebi ile direnişe katıldılar. Direniş savaşında 
yeralan komünist partiler, faşist saldırganlığa karşı ulusal mücadeleyi demokratik ve sosyal 
haklar için mücadele ile birleştirdiler.

Batıl; burjuva kaynaklan, 1941’de Almanya Sovyetler Birliği’ne saldınncaya kadar, komünistlerin 
Almanlara direniş göstermediğini hatta ‘yansız’ davrandığını yazarlar. Oysa komünistler, bütün 
Avrupa’da, işgal ile birlikte ilk direnişe geçen ve ilk kayıplan verenler olmuşlardı. Ancak 
1938’den beri sûren, somut durumun ve savaşın niteliğinin değerlendirilmesindeki teorik 
bulanıklık, “emperyalist savaş” ve bu savaşı “bir toplumsal devrime dönüştürme” taktiği ile 
içinde bulunulan somut durum arasındaki uyumsuzluk, komünistlerin diğer yurtsever güçlerle 
eylem birliğine girmelerinin önünde bir engel oluşturuyordu. Komintem’in bütün partilerin aynı 
politikayı izlemelerini gerektiren merkezî yapısı da bu engelin aşılmasını güçleştiren bir 
etkendi.

Sovyeder Birliği’nin ABD ve İngiltere ile ittifaklanndan sonra, Stalin’in bu savaşın “haklı bir 
savaş” olduğu yolundaki saptaması bütün partiler için yeni bir tutum takınma olanağı 
doğurdu. “Haklı savaş” kavramı faşist ve emperyalist saldırganlığa karşı bağımsızlık ve 
özgürlük için savaşan bütün güçlerin birleşmesini mümkün kılıyordu. Komünistler ve diğer 
direniş güçleri arasında 1941’den itibaren etkili bir eylem birliği sağlandı. 1943’de Komintem’in
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1940 yılında Auschwltz'in komutanı Rudolf Hoess, 
mahkûmlardan terini, Franciszek Targosz’u bir at 
resmi çizerken yakaladı. Auschwitz’de resmen izin 
verilmemiş herhangi bir şeyi yapıyor olmak suçtu ama 
resim güzeldi. Canını kurtarma çabası içinde, 
Targosz’un aklına çılgınca bir fikir geldi. Hoess’e, 
Auschwitz’de propaganda amaçlarıyla bir müze 
kurabilecekleri fikrini önerdi. Bu noktadan İtibaren, bir 
grup mahkûm, bir yandan 1941’de kurulan müze için 
resmî resimler ya da kendilerini ölümsüzleştirmek 
isteyen SS’ler için portreler yaparken, bir yandan da 
çalabildikleri malzemelerle, gizlice, yaşadıktan hayatı 
kaydeden desenler çizmeye başladılar. Kimi zaman kara 
mizahlannı yaptıklan resmî işlere de yansıtmayı 
başarabiliyorlardı, örneğin daha az ünlü kamplardan 
birinde, Majdanek'de, bir Kızıl Haç ziyaretinden önce, 
mahkûmlardan bir anıt-sûtun inşa etmeleri istendi. 
Sonuçta çıkan ürünün tepesindeki kûçûk silindirin 
içinde, mahkûmların arkadaşlarının külleri vardı. 
Yalnızca kamplardakiler değil, kamplardan kaçanlar da 
resim yapıyorlardı ve onların teknik imkânlan 
genellikle daha çok oluyordu. Örneğin Felix 
Nussbaum, yanda bir detayı görülen Ölüm Dansı 
resmini Auschwitz'e ya da diğer kamplara 
gönderilecek mahkûmların geçici olarak 
bulundurulduğu Gurs kampından kaçtıktan 
sonra, karısı ile birlikte Brüksel’de 
saklanırken yapmıştı. Resim eğitimini Hamburg ve 
Berlin akademilerinde gören Nussbaum’un, 1928-29 
yıllan arasında gittiği Fransa’da keşfettiği naif ressam 
’Gümrükçü’ Rousseau'nun etkisini bu yıllarda da hâlâ 
taşıyordu. Yaşayabilmek için okul kitaplarını 
resimlemekten aldığı paranın dostlarının yardımlarıyla 
desteklenmesi gerekiyordu. Bu dönemde konuştuğu 
dostlarından birine, “ Yok olursam yaptıklarımın 
ölmesine izin verme; onian halka göster" demişti. 
1943’te yeniden yakalandı ve Belçika'dan gönderilen 
son büyük Yahudi dalgası ile birlikte Auschwitz'e 
gönderildi. Resim yaparak hayatını, bir süre için daha 
olsun uzatabilen ayrıcalıklı ressamların arasına 
karışamadığı anlaşılıyor. Ne o ne de karısı 
Auschwitz'den kurtulanlar arasındaydı.

Auschwitz toplu imha merkezlerinin ilki değildi, ilk 
deneyler Doğu Polonya'da yapıldı: Belzec, Sobibor ve 

Treblinka. Her üçü de 1942'de kuruldu. Belzec, 600 
bin kişiyi imha ettikten sonra, işini bitirmiş 

olduğundan olsa gerek, Ocak 1943'te kapandı. 
Sobibor, 15 Ekim 1943'te, mahkûmların isyanından bir 

gün sonra kapandı. Kapandığında orada 250 bin kişi 
ölmüştü. Treblinka en büyükleriydi. Orada ölenlerin 

sayısının 700 ila 900 bin arasında olduğu tahmkı 
ediliyor. 2 Ağustos 1943'tekl isyan, kampın büyük bir 

bölümünü yerle bir etti. Kamp Kasım'da kapandı. 
Belzec'de bulunup da hayatta kalabilmiş yalnızca iki 

mahkûm biliniyor. Sobibor ve Treblinka'dakI isyanlarda 
İse 30-40 kadar mahkûm kaçmayı başarabildi.
Auschwitz'de imha operasyonlan daha önceki 

deneylerden de yararlanarak geliştirildi. Örneğin, gaz 
odalarında bir araba ekzosundan yararlanılarak elde 

edilen karbon monoksit gazı yerine, Siklon B gazı 
kullanıldı. Auschwitz'de kampın kapanmasına yol açan 

bir isyan da yaşanmadı. Ama Auschwitz kısmen 
münferit bir örnek olarak kalmaya devam etti. Dikenli 

Telin Ardındaki Direniş başlıklı yandaki resim, Orta 
Almanya'daki Buchenwald kampından. Ressamı 

hakkında bilinen yagâne şey imzası: Zdanek Alda. 
Desenin 1944 yılında çizildiği tahmin ediliyor. 11 

Nisan 1945'te, müttefik kuvvetlerin bölgeyi 
kurtarmasına birkaç gün kala Buchenwald'daki 

mahkûmlar isyan ederek yönetimi ele geçirdiler.



lağvı, somut durumlan ve potansiyel müttefikleri farklı olan komünist partilerin inisiyatifini 
artırdı ve direnişin etkinliğini güçlendirdi.

Savaş boyunca komünistler direniş içindeki en etkili güç oldular, en önde savaşalar ve en 
büyük kayıplan verdiler. Direnişte 75 bin ölü veren Fransız Komünist Partisi “Şehitler Partisi” 
olarak anılmaya başlandı. İtalyan Komünistleri yalnızca Eylül 1943’den Nisan 1945’e kadar 
geçen sürede Alman işgalcilerine karşı verilen partizan savaşında 40 bin mensubunu yitirdi. 
Belçika’da partizan savaşlannda ve Gestapo hapisanelerinde ölen 15 bin direnişçiden 2 bini 
Komünist Parti üyesi idi. Hollanda Komünist Partisi'nin direnişin sbaşlangıcmdaki üyelerinin 
yansı. Merkez Komitesi’nin tamamı kurtuluş ve özgürlük mücadelesinde ölü. Küçük 
Lüksemburg’da, parti üyelerinin ve lider Zenon Bernard da dahil olmak üzere Merkez 
Komitesi’nin büyük bölümü direniş sırasında Nazilerce öldürüldü.

Komünistlerin direniş sırasındaki cesaret ve fedekârlıklan büyük sempati ve destek topladı. 
Bütün Avrupa ülkelerinde Komünist Partisi'ne geniş çaplı katılımlar oldu. Savaş ve direniş 
yıllanndaki kayıplanna rağmen partilerin üye sayılan birkaç kat arta. İtalyan Komünist 
Partisi’nin savaş öncesindeki üye sayısı 100 bin civannda iken, 1945’de yapılan 5. Kongrede 
Toghatti bu sayının 2 milyona ulaştığım söylüyordu. 1936’da 180 bin olan Fransız Komünist 
Partisi üye sayısı savaş sonunda 500 bini aşmıştı. Direnişin başlangıcında 7 bin üyesi olan 
Belçika Komünist Partisi’nin üye sayısı 1945’de 100 bin oldu. Sıcak direniş mücadelesinin 
uzağında kalan İngiltere’de bile, Komünist Partisi’nin üye sayısı 1930’lann sonlannda 10 bini 
ancak aşarken, savaşm bitiminde tarihinin en yüksek noktasına, 50 binin eşiğine ulaşmışn.

Savaş sonrasında Yugoslavya ve Amavuduk’ta sosyalist devletler, Nazi işgaline uğramış diğer 
Avrupa ülkelerinde ise, direnişe katılan bütün siyasal güçlerin yer aldığı hükümetler kuruldu. 
Direniş hareketlerinin toplumsal ve demokratik talepleri bu hükümetlerin programlannda da 
yer aldı. Yunanistan dışındaki Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde savaştan sonraki üç yıl 
içinde sosyalist iktidarlara geçildi. Aynı dönemde Batı Avrupa’da, direnişin en büyük yükünü 
omuzlayan ve en ağır bedeli ödeyen komünistler hükümetlerden uzaklaştınidılar. Ancak 
direniş hareketinin kazandırdığı haklar geri alınamadı. Asya ülkelerinde ise, Japonlara karşı 
direniş, savaştan sonra da emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık mücadelesi olarak sürdü. Bu 
niteliği ve sonuçlan ile direniş harekederi, sıradan silahlı eylemler ya da partizan savaşlan 
olmanın ötesinde savaş döneminin en önemli sosyal mücadelesi, II. Dünya Savaşı’nın en 
dikkate değer siyasal olgusu olmuştur. Luigi Longo, savaştan yirmibeş yıl sonra bu olguyu 
açıklarken, direniş hareketlerinin “1917 Ekim Devrimi ile ilk ve en büyük ivmesini kazanan, 
günümüzde de birçok ülke halklannm emperyalizme karşı mücadelesi ile süren, çağımızın 
büyük devrimci hareketinin bir parçası” olduğunu söylüyordu.

Batı Avrupa: İşgale ve Faşizme Karşı Direniş
Alman tümenlerinin ve panzer birliklerinin smırlannı aşmasından kısa bir süre önce ya da 
sonra Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Norveç hükümetleri Londra’ya kaçtılar. Fransa teslim 
oldu. İşgal ile birlikte yeraluna geçen komünist partiler dışındaki bütün siyasal 
örgütlenmelerin işgalci güçlerce dağıtıldığı bu ülkelerde çeşitli yurtsever güçler işgal 
yönetimlerine ve işbirlikçilerine karşı direnişe geçtiler. 1940-42 arasında mücadele, çeşitli 
direniş güçleri arasında koordinasyonun olmadığı bir ortamda dağınık ve daha çok pasif 
mücadele yöntemlerinin kullanılması biçiminde sürdü, 1943’den itibaren direniş hareketine 
katılan çeşidi gruplann tek bir ulusal cephe yönetimi altında toplanması mücadelenin 
etkinliğini ve boyudannı daha da genişletti. 1944 yazından itibaren direniş birlikleri ve 
kentlerdeki silahh ayaklanmalar. Alman ordusunu müttefik birlikleri kadar meşgul ediyordu. 
Müttefik kuvvetleri komutanı General Eisenhower’a göre, yalnızca Fransız Direniş Hareketi’nin 
eylemleri 250 binden fazla Alman askerini bu eylemlere karşı savaşmak durumunda 
bırakıyordu. Bu sayı Normandiye cephesini müttefiklere karşı savunan Alman güçlerinin 
yansına eşitti.

Fransız direniş hareketi, Gesfapo’nun işkence hücrelerinde, ayaklanma ve grevlerde, partizan 
savaşlannda verdiği yüzbinlerce ölü, azalmayan direniş ruhu, kültür ve sanan ile II. Dünya 
Savaşı’nın en büyük destanlanndan birini oluşturdu. Ancak, askerî açıdan aynı ölçekte olmass 
da, diğer Batı Avrupa ülkelerinde de Alman işgaline ve Nazi zulmüne karşı yüzbinlerce insar 
mücadele etti.

9 Nisan 1940’da sabahın erken saatlerinde Alman birlikleri Danimarka ve Norveç’i işgale 
başladılar. İşgalin başlamasından birkaç saat sonra, iki ülkenin hükümetlerine verdikleri notak 
ile “ülkelerini İngiliz işgalinden korumak için müdahale ettiklerini, toprak bütünlüğüne ve 
ülkenin iç işlerine müdahale edilmeyeceğini, direniş gösterilmemesini” istediler.

Danimarka Direnişi

Danimarka’yı hiçbir direniş ile karşılaşmadan birgün içinde işgal ettiler. Hükümet istifa etti v 
bütün partilerin katildığı bir koalisyon kuruldu. Hükümetin bir günde teslim olması 
Danimarka halkının toplumsal gururunu incitti, hükümete ve orduya karşı tepki ve kızgınlık

Q?



Toplama K am p ları ve  
Holocaust (S eykm m )

Hitler, 28 Şubat 1926’da Hamburg Milliyetçiler Kulü- 
bü’nde yaptığı bir konuşmada şöyle demişti: “ Bir hare
ket Marksizmle mücadele etmek istiyorsa, tıpkı onun 
gibi acımasız olmak zorundadır... Eğer biz galip gelir
sek, Marksizm tamamen yokedllecektir; bizim hoşgörü
müz yoktur. Son gazeteleri yok edilene, son örgütleri 
halledilene, son eğitim merkezleri dağıtılana ve en son 
Marksist de doğru yola döndürülene veya köküne kibrit 
suyu dökülene kadar rahat etmeyeceğiz. Bunun ortası 
yoktur.” Nasyonal sosyalizmin karşıtını yok etmeye, 
fizikî varlığıyla ortadan kaldırmaya dayanan siyasal mü
cadele (ve baskı) anlayışı, Hitler’in, aslî düşman sayılan 
Marksizme/komünizme yönelik olarak söylediği bu söz
lerinde en açık ifadesini buluyor. Bu siyasal-ideolojik 
anlayış, Nazi Toplama Kamplarında, sistemleştirilmiş 
bir sadizmle uygulandı. II. Dünya Savaşı’nda, düşmanı 
yok etme histerisi; nasyonal sosyalist ideolojide Alman- 
hğa zararlı bütün yabancı ideolo|ilerin (başta komünizm 
olmak üzere) kaynağı sayılan Yahudiliği ortadan kaldır
ma hedefi doğrultusunda seferber edilerek tırmandı. 
Bu süreçte Toplama Kampları, insanlık tarihinin en sis
temli ve endüstrileştirilmiş soykırımının gerçekleştirildi
ği mekânlar (bir tür ölüm fabrikaları) oldular.

Konzentrationslager (Toplama Kampları - KZ) politika
sı, Nazilerin iktidara geldiği 1933’de uygulamaya kondu. 
Mart’ta Münih yakınlarındaki Dachau’da ilk Kampı kuran 
SS Şefi Himmler, bu kurumların, henüz tamamıyla Nazi- 
leştirilmemlş olan polisin ve ordunun denetiminden uzak 
olması amacını gözetmişti. Toplama Kamplarının amacı, 
hazırlanan özel tüzükte şöyle açıklanmıştı: “ Alman millî 
bünyesine zararlı oldukları anlaşılmış olan ve görüşleri
nin değişmesi ihtimali görülmeyen unsurlar, geçici ola
rak zararsızlaştırılarak işe yarar vatandaşlar haline geti
rilmek üzere buralarda tutulacaktır.” Toplama Kampla
rının yönetim ve gözetimi, SS’e bağlı Totenkopfverba- 
ende’deydi (Kurukafa Birlikleri). Toplama Kampları yö
netim ilkelerinin ve hukukunun miman sayılabilecek olan, 
Dachau Kampı yöneticisi Theodor Eicke, özel seçilmiş 
Kurukafa Birlikleri’r\e şu talimatıyla yol göstermişti: “Bir 
devlet düşmanına acımak, her SS mensubu için onur
suzluktur. Sulu gözlere aramızda yer yoktur; bunlar en 
kısa zamanda bu işi bırakıp bir manastıra kapansınlar. 
Kurukafa amblemini ve dolu silahlarınızı boşuna taşımı
yorsunuz.” Siyah üniformalı ve kurukafa amblemli Ku
rukafa Birlikleri, Toplama Kamplarını 1940’a kadar yö
nettiler. Onlar savaşta cepheye sürülünce de, yönetim 
gene SS’in özel yetiştirilmiş birimlerinde kaldı.

1935’e gelindiğinde, Almanya’da kapasiteleri 7 ile 9 
bin arasında değişen 7 büyük Toplama Kampı vardı. 
Buralardaki tutukluların yüzde 90’ını, komünistler, sos
yal demokratlar ve sendikacılar oluşturuyordu. 1937’den 
sonra suçlu grupları çeşitlendirildi ve geniş çaplı bir 
tutuklama dalgası geldi. Toplama Kamplarına dolduru
lan yeni tip suçlular “çalışmaktan kaçanlar ve asosyal- 
lerdi”. Bu tanımlamayla, çingeneler, kabadayılar, evsiz- 
barksız gezginler, eşcinseller ve Yehova şehitleri vb.” 
kastediliyordu. Bu çeşitlenmeyle biriikte, tutuklu ünifor
malarının göğüslerine dikilen üçgen amblemler de renk
lendirilerek çeşitlendi: Siyasal tutuklular kırmızı, Yeho
va Şahitleri eflatun, asosyaller siyah, adi suçlular yeşil, 
eşcinseller pembe, çingeneler kahverengi, iltica ettikle
ri ülkelerden geri döndüklerinde yakalanmış Almanlar 
mavi üçgen, Yahudiier sarı Siyon yıldızı takıyoriardı.. 
Bazı Toplama Kamplarında, kamp numarası mahkûmun 
koluna döğmeyle işleniyordu. Bu uygulama, II. Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla kural haline gelecekti.

1938’de, Toplama Kampları aşırı bir yüklenmeyle kar
şı karşıya kaldılar. Almanya’ya bağlanan Avusturya’da 
tutuklanan onbinlerce sosyalist ve Yahudi; ardından Ka

Ausctiwitz, Nazi toplama kamplarının en büyüğü, en ünlüsü ve Yahudilere karşı girişilen soykırımın simgesidir. 
Krakov ile Katoviçe arasında 7 Polonya köyü boşaltılarak toplam 40 kilometrekarelik bir arazi üzerinde kurulmuş 
olan Auschwitz (Leh dilinde Oswiecim) kompleksi, iki bölümden oluşmuştu. Mayıs 1940'da savaş esirlerinin 
(zorunlu) çalıştırılması için kurulan Auschwitz-1,7  bin kişiyi banndıracağı öngörülmesine rağmen, 1941'de 18 bin 
nüfusa ulaştı. Auschwitz-1'in 28 blokundan 10 numaralısında SS hekimleri, tutuklulan kobay olarak kullanarak 
tıbbi deneyler yapıyorlardı. SS şefi Himmler, "bu deneylere katılmayı reddedenleri vatan haini olarak göreceğini" 
söylemişti. 11 numaralı blokta da, 3 Eylül 1941'de insanların Siklon B gazıyla toplu halde öldürüldükleri gaz 
odalarının ilk provası yapıldı. Ekim 1941'de, Himmler’in emriyle Auschwitz’deki ikinci kampın inşasına başlandı. 
Auschwitz-2 veya Auschwitz-Birkeaau olarak anılan bu ikinci kamp, Vernichtungslager (Tenkil -veya Yoketme- 
Kampı) statüsündeydi ve 100 bin kişilik kapasitesiyle Nazilerin en büyük toplama kampıydı. Buraya Avrupa’nın 
heryerinden nakledilen Yahudilerin çalışabilecek durumda olanlan (ki bunlar, gelenlerin yaklaşık dörtte birini 
oluşturuyordu) ayrıldıktan sonra, gaz odalarına gönderiliyorlardı. Gaz odalarında ölüm büyük acılar içinde 
kıvrandıktan sonra 32 dakikada gerçekleşiyordu. Kamp komutanı Rudolf Höss’ün ifadesine göre, Auschwitz’de 
gaz odalarında 1 milyon 135 bin insan öldürülmüştü. (Bu rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.) 
Rudolf Höss, 1947’de Polonya'da yargılandı ve ölüme mahkûm edildi. 1963-1967 arasında Frankfurt'ta üç ayn 
davadan yargılanan Auschwitz kamp personeli de çeşitli cezalara çarptırıldı. Resimde Auschwitz kampında 
yok edilmeyi bekleyen tutuklular görülüyor.

sım’da Reichskristallnacht (Kırık Camlar Gecesi) ile tır
manan devlet törürü altında tutuklanan 20 bin kadar 
Yahudi, Toplama Kampları nda bulunan insan sayısının 
60 bine ulaşmasına yolaçtı. Yahudilere servetlerini Al
manya’da bırakma koşuluyla ülkeyi terketme izni veril
mesinden sonra, bu rakam 25 bine indi. II. Dünya Savaşı 
öncesi dönemde, tutuklular açısından Toplama Kampla
rı, sağlık koşullarının kötülüğüne ve sürekli işkenceye 
dayağa rağmen, 1940’laria kıyas edilemeyecek kadar 
rahattı. Kamplarda blri<aç ay, hatta biricaç hafta yattık
tan sonra tahliye olanlara bile rastlanıyordu; “ Kampta 
olanlar hakkında hiçbir yerde hiçbir kimseye bir şey 
söylemeyeceklerine” dair bir kâğıt imzalamak koşuluy
la...

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla biriikte Toplama 
Kamplan’nın sayısı ve kapasitesi arttı, “ hedef kttieleri” 
genişledi ve koşullan alabildiğine ağıriaştı. Slcherhelts- 
dlenst (Güvenlik Servisi - SD) Şefi Heydrich’in emriyle, 
“ savaşın kazanılamayabileceği yönünde kuşkular ileri 
süren veya savaşın haklılığını tartışanlar” da Toplama 
Kamplar’nın potansiyel sakinleri arasında sayıldı. An
cak kısa bir süre sonra Toplama Kampları’ndaki Alman
ların oranı yüzde 10’a, hatta daha da aşağıya düşecekti. 
Kamplar, savaş eslrieriyie doldu. Üstüste birçok büyük 
Kamp inşa edildi. Yeni Toplama Kamplan politikası, 
tutuklulan ucuz emek gücü olarak değerlendirme pers
pektifine dayanıyordu. Mart 1942’de, SS bünyesindeki 
WVHA'ya WIrtschansverwaltungshauptamt (İktisadi İş
ler İdare Amiriiği), bütün Kamplarda faaliyet hakkı tanın
dı. Hemen bütün Alman ağır sanayi tröstleri, WVHA'mn 
gözetimi altında, belirti Toplama Kampları yakınlannda 
Arbeltslager (Çalışma Kamplan) kurdular. Savaşın so

nunda sayılan SOO’e yaklaşmış olan bu Çalışma Kampla- 
n’nda. Toplama Kamplan’ndan getirilerek günde 12 sa
at çalıştınlan savaş esirteri, Alman sanayisi için muaz
zam miktarlarda artı-değer ürettiler. SS ve WVHA, bir 
Toplama Kampı işçisinin verimliliğini şöyle hesaplamış
tı: “Tutuklunun günlük ücretini [devlete] devretmesiyle 
elde edilecek gelir: 6 Maric. Yemek bedeli (60 f>fennig) 
ve giyeceklerin amortismanı (10 Pfennig) düşülünce: 
5.30 Mark. Ortalama 9 ay çalışmanın tutan: 1431 Mark: 
İşçinin cesedi üzerinden çıkacak değerii eşyalar, para, 
saat vs. ve altın dişleıin ortalama tutan: 200 Mark. Cese
din yakılma masrafı olan 2 Mark düşüldüğünde bir işçi
den 9 ayda, elde edilecek toplam gelir: 1631 Mark.” 
Nazilerin her “ işçi”ye ortalama 9 ay ömür biçmesinden 
anlaşılabileceği gibi, korkunç ağır şartlar altında zoria 
yaptırılan bu mesai, fiilen “çalıştırarak öldürme” niteli
ğini taşıyordu.

Naziler, savaş esirierinin ve düşmanlannın ortadan 
kaldınlmasını. Toplama Kamplan’nm ağır şartlanna ve
12 saatlik zorunlu çalış(tır)manın yıpratıcılığına bırakma
dılar. İlerleyen Alman ordusuyla biriikte Polonya ve SSCB 
topraklanna giren 600-900 kişilik özel SS biriikleri, Heyd
rich’in talimatı uyarınca “her düzeyde Komlntern men- 
suplannı [komünistleri], Yahudileri ve diğer radikal 
unsurian” yok etmekle görevliydiler. Bu SS biriikleri. 
Haziran 1941 ile Nisan 1942 arasında yalnızca SSCB 
topraklarında yaklaşık 560 bin insanı, kitleler halinde 
kurşuna dizerek öldürdüler. 29-30 Nisan 1941’de Kiev 
yakınlarındaki Babi Yar’da 33.771 Yahudi’nin kurşuna 
dizildiği katliam, bu toplu ökMirmelerin en büyüğü olarak 
bilinir. Toplu katliamlan gerçekleştiren dört SS biriiğin- 
den biri olan ve Beyaz Rutenya’da görev yapan “B”
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birliği, kadın ve çocukları öldürmek İçin, gaz arabalan 
kullanıyordu.

Gazla öldürme yöntemi, Nazilerin çok gizli ötenazi 
programını yürüten SS hekimlerince geliştirilmişti. Hit
ler, Ekim 1939’da yayınladığı gizli emrinde, “ isimleri 
sonradan belirlenecek hekimlere, etraflı bir inceleme
den sonra tedavisinin imkânsız olduğuna karar verdikle
ri ağır hastaları acı çekmemeleri için öldürme yetkisi 
verdiğini” belirtmişti. Paravan bir vakıfta, verdikleri öte
nazi karariarını uygulayan SS hekimleri, bir yandan bu 
uygulamanın kapsamını (“yaşatmaya değmez” damga
sı vurduklan “aşağı ırktan” insanları, şizofreni, sara 
vakalannı vs. kapsayacak şekilde) genişletirken, bir yan
dan da öldürme teknolojisini yetkinleştirdiler. Gaz oda- 
lan, bu SS hekimleri tarafından geliştirildi. Ağustos 
1941’de Hitler, özellikle kiliseden gelen büyük tepkiler 
üzerine, artık açığa çıkmış olan Ötenazi Emri'ni geri 
aldığında, bu uygulama (20 bini çocuk) tam 120 bin 
kişinin hayatına malolmuştu. Ötenazi programı çerçeve
sinde geliştirilen gaz odaları ise, 1942’den sonra Topla
ma Kamplarında kitlesel katliamlarda kullanılacaktı.

Nasyonal sosyalizmin Yahudilere karşı uyguladığı soy- 
kmm, Ocak 1942 sonunda, Göring’in talimatıyla SD Şefi 
Heydrich’in yönetiminde Beriin yakınlanndaki Wannse- 
e’de toplanan gizli konferansta alınan karariaria siste
matikleştirildi. Wannsee Konferansı'nda ele alınan ko
nu, “Yahudi sorununun nihaî olarak çözülmesi” idi (End- 
itösung). SS ve SO'nin yönetimi altında örgütlenecek 
olan Nihaî Çözüm programı çerçevesinde, Avrupa'daki 
bütün Yahudilerin Doğu'da saptanacak bölgelere nakle
dilmelerine; çalışabilir durumda olanların saptanarak is
tihdam edilmelerine, diğerierinin öldürülmesine karar 
verildi. Birinci derece akrabalarından biri Yahudi olan- 
Yanmkalan Yahudiler (Halb/uden) ise ya öldürülecek, 
ya da kısırlaştınlacaklardı. Nihai Çözüm programının 
açıkça vazedilen hedefi, Avrupa'daki 11 milyon Yahudi- 
yi tamamen yok etmekti!

Wannsee Konferansı karariarı doğrultusunda, mevcut 
Toplama Kamplanna ek olarak Vemichtungslagem (Yok- 
etme -veya Tenkil- Kamplan) kuruldu. Polonya'da kuru
lan dört Tenkil Kampı, Belzec, Sobibor, Treblinka ve 
Cheimno-Kulm, yalnızca kitlesel öldürmeler için öngö
rülmüştü. En büyük iki Tenkil Kampı olan Auschwitz- 
Birkenau ile Lublin-Majdanek’de ise, buraya nakledilen 
Yahudilerin çalışabilir durumda olanlan tükenene kadar 
çalıştınlıyor, yeterince güçlü olmayanlan ise (yaklaşık 
yüzde 75'i) doğrudan doğruya gaz odalanna gönderili
yor ve Siklon B gazıyla öldürülüyoriardı. Avrupa'nın 
dört bir yanından, yığınlar halinde vagonlara tıkılarak 
Auschwitz, Majdanek ve diğer kamplara nakledilen Ya
hudilerin bir bölümü, zaten yolda can verdi. SS hekimle
rince “sağlam” sayılarak çalıştınlan 400 bin kişinin or
talama ömrü, 4-5 ay oldu.

Soykınmın planlanmasında baş rolü oynayanlardan 
Reinnard Heydrich'in (4 Haziran 1942’de Çek direnişçi
lerince öldürülmüştü); Nihai Çözüm programı onun anı
sına, Aktlon fteihhard (Reinhard Harekâtı) adıyla yürü
tüldü. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka ve Majda
nek Tenkil Kamplarında yaklaşık 2 milyon Yahudi, Po- 
kınyalı ve çingene öldürüldü; yalnızca Auschwitz’deki 
katliam, 1.5 milyondan fazla insanı kapsadı. Toplama, 
Çalışma ve Tenkil Kamplarında, II. Dünya Savaşı boyun
ca 5 milyonu aşkın insanın öldürüldüğü saptanmıştır. 
SS ekipleri, 1943 ilkbahannda Kızılordu'nun Doğu Avru
pa'ya doğru yürüyüşe geçmesi üzerine toplu mezarian 
boşaltarak ölüleri yaktılar, krematoryumlan havaya uçur
dular. Ancak Nazilerin Yahudilere karşı uyguladıkları 
soykınm, sakianamayacak kadar büyük, unutulmayacak 
kadar acı bir vahşet örneğiydi: Ne krematoryumların 
havaya uçurulmasıyla saklanabildi, ne de Nazi rejiminin 
çökmesiyle güncelliğini yitirdiği söylenebilir...

TANIL BORA

yarattı. Almanlar İlk günlerde, söz verdikleri gibi, ülkenin işlerine fazlaca karışmadılar. Hatta 
komünistler bile Haziran 1941’e kadar çok büyük bir baskı ile karşılaşmadılar. Ancak 
Avrupa’da duruma hakim oldukça giderek müdahaleyi artırmaya başladılar. Bu müdahalelerle 
birlikte ilk direnişler de başladı.

İlk büyük anti-faşist gösteriler. Ağustos 1941’de Almanlann Danimarka’yı Anti-Komintem Pafet’a 
katılmaya zorlamalan ile başladı. Nisan 1942’de halkı aktif direnişe çağıran De Frie Danske 
(Özgür Danimarka) illegal olarak yayına başladı. Eylül’de, Sovyetler Birliği ile savaşmaya giden 
faşist gönüllülerden oluşan bir birliğin Freikorps Danmark izinh dönüşü sırasında, “casuslar” 
diye bağıran halkla polis arasında çatışmalar çıkü.

Bu gelişmelerden sonra Alman hedeflerine karşı sabotajlar artmaya, anti-faşist ve direnişçi 
yayınlar çoğalmaya başladı. Almanlar direnişi bastırabilmek ve Danimarka halkını 
etkisizleştirebilmek için işbirlikçilerini Danimarka halkının onayı ile iktidara getirmeyi 
denediler. Mart 1943’de yapılan siçimlerde, işgalci Alman kuvvetlerinin desteğine rağmen, 
Danimarka Nazileri halktan ancak yüzde 2 oy alabildiler.

1943’de, bütün Avrupa’da olduğu gibi, direniş hızla yükseldi. Grev, gösteri, sabotaj ve silahlı 
saldmlann sayısı 1940’da 25, 1941’de 100 iken, bu sayı 1942’de 280 ve 1943’de 825’e çıktı. 
Ağustos 1943’de birçok kentte ayaklanma ve sabotaj dalgası yükseldi. Hükümete baskı yolu 
ile direnişi kıramayan Almanlar, Eylül başından itibaren yönetimi doğrudan ele aldılar. Kral 
göz altına alındı, bir Alman generali Reichskommissar (İmparatorluk Müfettişi) olarak atandı, 
ülkedeki Alman tümenlerinin sayısı 15’e çıkanldı. Almanlann doğrudan yönetimi ile birlikte, 
işgal altındaki diğer ülkelerdeki faşist uygulamalar da açıkça yürürlüğe girdi. Sabotajlara 
misilleme olarak ilk rehine Ekim 1943’de kurşuna dizildi. Ekim’den itibaren Yahudilerin 
tutuklanmasına başlandı.

Zulüm ve baskının artması ile birlikte, direniş de daha planlı ve örgütlü eylemlere dönüştü, 
Ekim’de direnişe katılan bütün gruplann temsil edildiği Friededscaadet (Özgürlük Konseyi) 
kuruldu. Binlerce direnişçi silah ve sabotaj konusunda eğitildi. Özgürlük Konseyi’nin İngiltere 
ile kurduğu bağlantı sayesinde paraşütlerle çok miktarda silah ve patlayıcı sağlanabiliyordu. 
Alman askerî harekatı için canahcı olan yollar, köprüler, tüneller havaya uçuruldu. 
Lokomotifler, kamyonlar, projektörler tahrip edildi, eneıji tesislerine sabotajlar yap’.ldı.

Anti-faşist direnişin Naziler üzerinde yıkıcı etkisi çok fazla olan bir faaliyet alanı, sabotajlardı. Savaşın ilk 
yıllarında, işçiler her alanda, her sektörde sessiz-sedasız ama geniş çaplı sabotaj eylemleri örgütlediler; binalanr 
ilk bombardımanda çökmesine yol açacak şekilde, çimentoya kilolarca şeker karıştırdılar; Alman savaş uçaklarını 
30-40 uçuş saatinden sonra düşmesine, (özellikle Fransa’da), vagonların raydan çıkmasına yolaçacak küçük 
arızalan örgütlediler. Daha sonra, sabotajların yanısıra, Nazilere ve işbirlikçilerine yönelik suikastleri 
gerçekleştirecek özel örgütlenmeler oluşmaya başladı. Hollanda’da Milli Eylem Grupları, 1943 yılında 40’ı aşkın 
önemli işbirlikçiyi öldürdüler. Belçika’da illegal KP’ye yakın Partizan Ordusu, Danimarka'da gene illegal KP’ye 
yakın intihar komandolan, gerçekleştirdikleri suikastlerle, halkın özgüveninin artmasına katkıda bulundular. 
1944’de, o zamana dek oldukça sakin olan ve Almanlann "örnek protektora" saydıktan Danimarka’da, sabotaj 
ve suikastlar yaygınlaşmaya başladı. Haziran 1944 sonunda birkaç yüz kişiden oluşan bir direnişçi kolu, bir 
silah fabrikasını basarak silahlandıktan sonra, binayı havaya uçurdu. Bu olay üzerine tırmanan Nazi terörü, 97 
kişinin ölmesine, 600 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bunun üzerine halkın başkent Kopenhag caddelerine 
barikatlar kurmasıyla başlayan ve birkaç gün çatışmalaria süren genel grev, (üstte) Danimarka'nın artık "örnek 
protektora" olmadığını ortaya koyuyordu.
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illegal yayınlann sayısında da büyük artışlar gerçekleşti. 1944’de sayılan 250’yi bulan gazete 
ve dergilerin toplam satışı 12 milyon 300 bini bulmuştu. Bu yayınlar “özgürlük için savaşa 
destek” karşılığında satılıyordu. Ayaklanmalann boyut ve etkinliği de genişledi. Haziran 
1944’de Kopenhag’da grevlerle başlayan ayaklanma bir hafta sürdü. Almanlar kenti bombalama 
tehdidinde bulundular, sonunda askeıî birliklerin kentten çekilmesi koşulu ile grev ve 
ayaklanmalar sona erdi.

Ö̂ gürlüfe Konse>i’nin kurulmasından itibaren eğitimine başlanan silahlı birliklerin mevcudu, 
1944’de 43 bin kişiye ulaşmıştı. Bu birhkler müttefiklerin Danimarka’ya girmelerinden sonra 
Almanlara saldınya başlayacaklardı. Ancak bu birliklerin kullanılmasına gerek kalmadan 
Almanya’nın teslim olduğu haberi geldi.

Norveç Direnişi

Danimarka’nın aksine, aynı ültimatomu alan Norveç teslim olmayı reddetti. Almanlann planı, 
Danimarka’da olduğu gibi, işgalin ilk saatlerinde Kral’ı ve hükümeti esir alarak, istedikleri 
koşullarda bir işbirliğini sağlamaktı. Ne var ki beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. İşgahn 
ilk saaderinde çıkarma birliklerini getiren Alman donanması Norveç kıyı koruma bataryalannm 
ateşi ile karşılaştı. Oscarsborg kıyı bataryasının ateşi Alman amiral gemisi Blucher'i batırdı. İlk 
anda 1.600 Alman askeri öldü. Filo komutam Amiral Kummetz ile çıkarma birliklerinin 
komutanı General Engelbecht yüzerek karaya çıkabildiler ve II. Dünya Savaşı’nda esir düşen 
ilk Alman general ve amiralini Norveç kıyı koruma birlikleri teslim aldı.

Ancak dengesiz güçler arasındaki muharebe çok sürmedi. Alman savaş makinesi küçük, 
donanımsız ve eğitimsiz Norveç ordusunun kıyı savunmasını kısa sürede kırarak Oslo’ya 
ulaştı. Buna rağmen, kıyılardaki kısa direniş Kral ve Meclis’e Oslo’dan uzaklaşacak kadar 
zaman kazandırmış. Alman planlannm bozulmasına yol açmıştı. Batı Norveç’in dağlık 
bölgelerindeki Elveren kasabasında toplanan Meclis Almanya’nın teslim olması talebini ve 
işbirlikçi Quisling’i başbakanlığa atamayı reddederek direnme kararı aldi- Kral ve hükümet bir 
süre sonra İngiltere’ye geçti, ancak dağlık bölgelerdeki direniş iki aydan fazla sürdü.
Komünistler ve diğer yurtseverler de Norveç ordu birlikleri ile birlikte gerilla savaşma



Direniş

Aslında bütün “ medeni" dünya, Nazilerin uygulamakta 
olduğu gizlilik ve yanıltma politikalarına rağmen, 
Auschwitz’de, ve Dachau’da neler yaşanmakta 
olduğunu kestirebilecek verilere sahipti. Toplama 
kamplarında gaz odaları inşa edilmeden önce, SS’ler 
kadın ve çocuklan kurşuna dizmektense, gezgin 
minibüslerinde ekzos gazı İle öldürmeye 1841’den 
önce başlamışlardı. Daha da önce “ctanazi”  adı 
verilen bir program çerçevesinde, ölümcül olduğu 
farzedilen hastalar benzer yöntemlerle öldürülmüşlerdi. 
Ama Arî ırkına mensup bazı kişilerin de öldürülmesine 
yolaçtığı için ötanazi programına isyan eden Alman 
kamuoyunun büyük bir çoğunluğu toplama 
kamplarındaki insanların başına nelerin gelmekte 
olabildiği üzerine düşünmemeyi tercih ediyor, bütün 
olayı donuk bir kayıtsızlıkla karşılıyordu. Bilinenler 
bilinmiyormuş gibi davranıldığından, yurtdışına da fazla 
sızmıyordu. Belki bu yüzden, sanatçılar, savaş 
karşısında duyduktan dehşeti, örneğin Chagall’in 
1943’te yapmış olduğu Savaş" adlı resimde (sağda) 
olduğu gibi, o güne kadar geliştirmiş olduklan üslubu 
çerçevesi içinde kalarak ifade edebiliyorlardı. Oysa 
aynı sıralarda toplama kamplarındakiler, bulabildikleri 
sınırlı malzemeyle, çok daha farklı koşullan ifade 
etmek için bir zamanlar geliştirmiş olduklan teknik ve 
tarzlarla, toplama kamplarının emsalsiz gerçeğini 
kaydetmek gibi imkânsız bir işe kalkışmışlardı.
Örneğin, Şubat 1945’te Küçük Kamp adlı resmin (en 
solda) ressamı Boris Taslitzky genellikle, SS’lerin 
ortalıkta bıraktığı resmî belgelerin ya da atış talimleri 
sırasında kullanılan delik deşik edilmiş kâğıtlann 
arkasına resim yapıyordu. Gerek o, gerekse soldaki, 
Naziler tarafından Himmelfahtrsallee (Göğe ağış 
patikası) diye adlandırılan Yahudilerin Son Yolu'nu 
resmeden Waldemar Nowakov/ski, toplama 
kamplarından ölmeden kurtulabilen seyrek sayıdaki 
şanslı mahkûmlardandı. Savaştan sonra, bu kampların 
bütün dehşeti gözönüne serildiğinde, savaş sırasında 
Amerika'ya kaçmış Yahudi Alman filozofu Adorno 
"Auschwitz’den sonra şiir yazılamaz" demişti. Daha 
sonra araştırmacılar tarafından toplanan, soldaki 
resimleri gibi 30 bin örnek, belki de, Adorno’ya 
kurbanların verdiği bir cevap olarak yorumlanabilir. 
Taslitzky, 1980’lere kadar resim yapmayı sürdürdü. 
Neden toplama kamplarındaki temalan resmetmeye 
devam etmediği sorulduğunda, “ II. Dünya Savaşı 
sona ermiş bir tarihsel olaydır. Şimdi artık tarih. 
Bugün çağdaş temalan resmediyorum, Şili gibi”  diye 
cevap verdi.

katıldılar. Avrupa’da -Sovyeder Birliği dışında- Alman ordusuna en uzun direnişi gösteren ülke 
3 milyon nüfuslu Norveç oldu.

Askerî karşı koymanın sona ermesinden sonra da direniş sürdü. Almanların denetimi alündak 
Quisling’in başbakanlığı ve onun işbirliği Norveç Nazi Partisi, Nasjonal Samling (Millî 
Derleniş) Norveç halkı tarafından nefret ile karşılandı. Çok sayıda iUeeal vavın. antı-fasıst 
propaganda yapıyor ve işgal sansürüne karşı Norveç halkını dünyadaki durumdan ve savaşm
gelişiminden haberdar ediyordu. Direniş sırasında 35 bin Norveçli (nüfusun yüzde l ’ınden 
fazlası) tutuklandı, birçoğu toplama kamplanna gönderildi. Grini yakınlanndaki bir kampa, 
faşist parti temsilcisinin konferansını dinlemeyi reddettikleri için yalnızca bir gün içinde 3 
bin öğrenci gönderildi.

Ancak Norveçliler, diğer Avrupa ülkelerindeki direnişlerden farkh olarak, askerî karşı 
koymanın sona ermesinden sonra yalnızca yayın, propaganda gibi pasif direniş yöntemleri 
uyguladılar. Çok yaygın ve yoğun pasif direnişe; gizh bir askerî örgüt kurulmuş olmasına 
karşın sabotaj, silahh saldın gibi eylemlere girilmedi. Müttefiklerin Norveç’te başlatacaklan 
askerî örgüdenme ise, Almanlann bir müttefik harekâtından önce teshm olmalan üzerine herhan; 
bir eyleme giremedi.
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Hollanda Direnişi

Danimarka ve Norveç’in işgalinden bir ay sonra, 10 Mayıs 1940 günü Alman birlikleri 
Hollanda’ya saldırdılar. Kraliçe Wilhelmina ve Hükümet ayın 13’ûnde Londra’ya kaçtı. 14 
Mayıs günü Hollanda teslim oldu.

1938’de Avusturya’yı Hitler’e teslim eden Seyss-Inquart Hollanda’ya Reichskommissar olarak 
atandı. Yurtseverler görevlerinden alındı, bütün kamu görevlerine Hollanda Nazileri atandı. 
Inquart, Dollfuss dSaıeminde Viyana’da Milletler Cemiyeti’nin Mali İşler Danışmanı olan 
HollandalI Nazi Rost von Tonnigen’i Hollanda Merkez Bankası Başkanlığı ve hükümetin mah 
işler sekreterliğine atadı.

HollandalIlar Napoleon döneminden beri savaş ve despotizm ile karşılaşmamışlardı. Nazilerin 
“Yeni düzen”i ilk aylarda şaşkınlık ve dağınıklığa yol açtı. 1940’da yalnızca iki önemli direniş 
olayı gerçekleşti.

1941’den itibaren faşizme ve Yahudi kıyımına karşı ilk tçpkiler ortaya çıkmaya başladı. 
Almanlann “Hollanda Halkının Führer’i” (Önderi) unvanını bağışladıklan Mussert ve onun 
Nazi Partisi’nin yurtseverler ve Yahudilere saldınsına karşı ilk gösteriler 1941 başlannda 
yapıldı.

Naziler en büyük Yahudi kıyımlanndan birini de Hollanda’da gerçekleştirdiler. 110 bin 
HollandalI Yahudi toplama kamplanna götürüldü, bunlardan ancak 6 bini hayatta kalabildi. 
Yahudilere yapılan zulüm büyük tepki ile karşılandı. Hollanda Anne Frank’m ülkesi idi. 
Hollanda haîkı yaşamlanm tehlikeye atarak binlerce Anne Frank’ı sakladı ve Nazi zulmüne 
karşı korudu. 25 Şubat 19410de Amsterdam ve diğer kentlerdeki bdediye çahşanlan, 
Yahudilerin toplama kamplanna götürülmelerine karşı ilk büyük grevleri yaptılar. İlk silahlı 
direniş hareketleri, Nazilerin Yahudileri toplamak için kullandıklan belediye kayıtlanmn 
bulunduğu bürolann basıhp kayıtlann yakılması biçiminde gerçekleşti. Nazi zulmüne karşı 
Yahudilerin korunması Hollanda direnişinin önemli bir odağını oluşturmuştur.

Öğrencilere sadakat yemini ettirilmesi ve Yahudi öğretim üyelerinin işten çıkanimalanna karşı 
gençliğin protestolan üniversitelerin kapatılması ile sonuçlandı.

HollandalI işçilerin zorla çahştınimak üzere Almanya’ya götürülmesi karan, 1941’in ilk 
aylannda, büyük ölçüde komünistlerin önderlik ettiği bir grev dalgasına yol açtı. İllegal

Bir ihbar sonucu yakalanıp öldürülene kadar Fransız 
Direniş Hareketi’nin en temel gereksinimi olan 
birleştiricilik rolünü başarıyla yerine getiren Jean 
Moulin kurmuş olduğu Ulusal Direniş Konseyi’nin 
zamanla serpilip sonunda Geçici Hûkûmet’e 
dönüştüğünü göremeyecekti.

Fransa D iren işin in  
B iH eştiH ti Ö nden  
Jean M ou lin

1899’da B^ziers’de doğan Jean MouHn, cumhuriyetçi 
bir ailenin oğluydu. Dedesi 19. yüzyılda Orta Fransa’nın 
kilise karşıtı demokratlanndan biriydi. 2 Aralık 1851 dar
besinden sonra sürülmüş, 16 Mayıs 1877’deki Mac- 
Mahon dartıesinden sonra hapse tıkılmış ve yaşamının 
sonuna doğru radikal sosyalist H^rault’nun genel danış
manlığı ile B^ziers’de İnsan Haklan BlrlIğl’nSn başkan 
yardımcılığı görevini üstlenmişti. Radikal düşünceler
den yana olan babası da B^zlers lisesinde (General 
De Gaulle’ün babası gibi) tarih öğretmeniydi. Böylesl 
bir ortamda cumhuriyetçi ve yurtsever duygularla büyü
yen Mouiin’in çok genç yaşta (1917’de) bir laik öğrenci
ler demeğine üye olması kolayca anlaşılabilir. Aynı ytl, 
cepheye gitme çağrısından önce savaşmak üzere ordu
ya katıklı. Terhis olduktan hemen sonra Hörault valisi
nin özel kaleminde çalışmaya başladı. Hukuk eğitimini 
tamamladıktan sonra 1940’a kadar II idaresinde görev 
aMı. Sadece 1937-38 yıllan arasında kendisi gibi Halk 
Cephesl'ne gönüklen bağlı Havacılık Bakanı Plerre Cot’- 
nun özel kaleminde çalıştı. İspanya İç Savaşı’na hava 
desteği sağlanmasına yardımcı oldu.

Direniş hareketinde Moulin’le birlikte bulunmuş albay 
Mahnis, onun direniş öncesi yaşantısı hakkında daha 
sonra şöyle yazacaktı: “Çok ateşli bir cumhuriyetçi, 
özgüriüğe âşık ve her türlü diktatörlüğe düşmandı. Gö
rev süresi boyunca tam bir tarafsızlık içinde, büyük 
bir sezgi ve düşünce inceliğiyle ve geniş ufuklu davran
dı.”

1940 savaşında Moulin, Eure-et-Loir'da Chartres vali
si oldu. Almanlar şehre girdiğinde halkı işgalcilerin vah
şi uygulamaianndan korumaya çalıştı. Almanlar tarafın
dan tutuklanarak işkenceye tabi tutuldu, ancak 48 saat 
sonra serbest bırakıMı. Vichy rejimi HHlerci yeni düzene 
ve onun Fransız uşaklarına karşı duyduğu tiksintiyi sak
lamayan İHI cumhuriyetçi valiye hep kuşkuyla yaklaşı
yordu. Bozgunu izleyen ilk haftada en yakın dostların
dan birine, her türlü kaypaklıktan uzak biçimde şöyle 
demişti: “ Işgatelnin şiddeti partizan savaşını gerektiri
yor.”

Kasım 1940’da, yeni P6tain açıkça işbirliğine başladı
ğında, Vichy rejimi kendisini emekliye şevketti. Moulin, 
bu “özgürlük”ten özgür bölgedeki direniş hareketleriy
le ilişki kurmak için yararlandı. Bu dönemde özellikle 
Mareşal Pötain’In yurtseverliği hakkında yanılgılar için
de bulunan ve mesleği askerlik olan sağcı Henri Fre- 
nay’ın önderlik ettiği kurtuluş hareketinin sözü geçiyor
du. Jean Moulin, en etkili örgütlenmenin Frenay’in çev
resinde oluştuğunu gözlemlemişti. Ekim 1941’de De 
Gaulle’e gönderdiği Ulusal Sınırlann Kurtarılması İçin 
Fransa’da Oluşmuş Gruplann İhtiyaçtan, Tasanlan ve 
Faaliyetleri Üzerine Rapor’da bu durumu belirtmişti. An
cak, Mouiin’in daha bu dönemde işgal altındaki bölge
lerde bir kaç tane olmasına rağmen direniş gruplannı 
aradığı doğrudur. “Saçma, gülünç, küçük bir maceracı 
efsanesi. Başlangıçta özellikle de 40-41 arası biz sadece 
maceracılardık. Savaşa girene kadar örgütlü hiç bir dire
niş olmadı.” Emmanuel d’Astler direniş sonrası o döne
mi böyle tanımlayacaktı. Ekim 1941'de Moulin, özgür 
bölgelerin işgal bölgelerindeki direniş hareketinin geli
şiminin farkına varması amacıyla Londra'ya gitti. 2 Ocak 
1942'de general de Gaulle'ün temsiteisl olarak işgal 
altındaki bölgelerdeki direnişle özgür Fransa arasındaki

işbiriiğini ve koordinasyonu sağlama göreviyle geri dön
dü. Direniş örgütleri Petain'e bağlılık konusunda bölün
müş durumdaydılar ve “ maceracı” de Gaulle’e duyulan 
kuşkular oldukça fazlaydı. Eski partiler çekingen davra- 
nıyoriardı ve o dönemdeki güçleri oldukça etkiliydi. Mo- 
ulin'in “ Ulusal Komlte''sinin gelişimi ağır ve zor oldu. 
Bu komite resmî kurumlardan lıağımsız davranan mili- 
tanlann sayesinde ayakta duruyordu. Sosyalist Parti'ye 
yakınlık duyan albay Plerre Fourcaud, özgür Fransa'nın 
hizmetine sunduğu bir haberleşme ağı kurmuştu. Ağus
tos 1941’de tutuklandıktan sonra kardeşi, kendisine yar
dım eden iki genç avukat, Andrö Boyer ve Gaston Ûefer- 
re ile birilkte yönetimi ele aldı. Bu örgüt giderek sosya
listler, radikaller, hıristiyan ve laik sendikacılaria doldu.

Haziran 1942’de Boyer ve Fourcaud, Londra'ya "yeni 
oluşmakta olan partilerin ilk bakışta kuşku uyandıran 
yanianna karşı güvence olabilecek” bir başkanın belir
lenmesini tavsiye ettiler. Aynca içinde partilerin, sendi
kalann ve doğrudan Londra tarafından belirlenmiş kişi
lerin yer alacağı bir komitenin kurulmasını önerdiler. 
Bu büyük projenin gerçekleşmesi için bir sene bekle
mek gerekti. H.R. Kedward'in dediği gibi, “general de 
Gaulle’ün Jean Moulin’e yüklediği, ekleki kaynakkınn 
dağıtımı ve değişik hareketleri birieştirme ikili görevi, 
bölünmüş bir direniş hareketinin gücünü ve zayıflıklan- 
nı açığa çıkardı.” Max adıyla faaliyet gösteren Moulin 
Nisan-Mayıs 1943’de “Ulusal Direniş Konseyi” tarafın
dan temsil edilen Direniş karşısında özgür Fransa'nın 
temsilcisi oldu. Geleceği tayin etmede çok önemli yeri 
olacak bu yapıların yönetimi boyunca “ daha 
fonksiyoner” olan Moulin ile “daha siyasal” olan sos
yalist Plerre Brossolette sık sık karşı kaişıya gekliler. 
Moulin’in yeni görevi uzun sürmedi. 10 Haziran 1943'de 
Caluire'de Naziler tarafından tutuklandı. Gestapo tara-
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Direniş

Nazi işgali altındald hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde, 
"gizli ordular" oluşturuldu. Bir birliği, ormanın 

gözlerden uzak köşesinde eğitim yaparken görülen 
Norveç MİLORG’u (Askerî Örgüt) bunlardan biridir, 

(sağda) MİLORG, 1940 sonbaharında kuruldu ve bir 
süre sonra geniş bir lojistik destek ağına, eğitim 

birliklerine, askeri inzibat örgütlenmesine ve onaltı 
gizli silah fabrikasına sahip oldu. MİLORG’un 

mevcudu 1941’de 20 binden 1943’de 55 bine, 
1945’de 47 bine ulaştı. İşgal altındaki Belçika 

topraklarında 45 bin, Fransa’da yalnızca Combat 
direniş örgütüne bağlı 80 bin kişilik gizli ordular 

vardı. Combat'/n askeri örgütünü inşa eden Henri 
Frenay, ‘‘gizli ordular" hakkında şöyle yazmıştır: ‘‘Biz 

hiç yoktan bir ordu imal etmedik. Bu kavram, hareket 
halinde, sıkı disiplinle iyi örgütlenmiş ve her emri 

körü körüne yerine getiren bir kitlenin varolduğu 
izlenimini uyandırıyor. Gerçekte ise biz, dış düşmana 

karşı olmaktan çok, kendi özgüriükleri için savaşan 
partizan çeteleri kurduk.’ ’

fmdan vahşi bir işicenceye tabi tutulmasma rağmen, 
lıonuşmadı ve öldürüldü. Tutulcianmasma neden olduğu 
iddia edilen direniş militanı Renâ Hardy, 1947 ve 
1950’dei«i duruşmalarda delil yetersizliğinden beraat et
ti. Georges Bidault, Moulin’in yerine Ulusal Direniş Kon
seyi t)aşkanroldu. 1964’de Moulin Panthton'a gömülür
ken Andri Malraux, direnişin bu unutulmaz önderinin 
anısına bir konuşma yaptı.

70’li yıllann sonuna doğru Henri Frenay, Moulin’in 
gerçek siyasal eğilimi üzerine bir polemik başlattı. Mou
lin bilmecesi Frenay’e göre şu noktalann incelenmesiy
le çözülebilirdi: Moulin gençliğinde daha sonralan uzun 
zamandır gizli komünist olduğunu açıklayan Pierre Cot’- 
nun özel kalem müdürü olarak çalışmıştı. Dolayısıyla 
MouHn onunla aynı eğilimde olmalıydı ve muhtemelen 
önce özgür Fransa, sonra ise direniş saflannda Mosko
va hesabına çalışan bir “köistebek”ti. İşte tam da bu 
nedenle Moulin daha az temsili olduklan için daha çok 
manipüle edilen eski partilere 3. cumhuriyete dönüşü 
ve Londra’dakilerin nüfuzunu reddeden gerçek direniş 
hareketleri aleyhine daha çok önem veriyordu. Dolayı
sıyla Frenay mantıklı olarak Claulre’deki randevunun 
ihbar edilmesini alçaklığa değil, siyasal gerekçelere bağ
lıyordu. Hedef, iktidar sorununu koyma arifesinde ko
münistlerin direniş üzerindeki egemenliğini engellemekti. 
Biraz maceracı gözükse de bu iddia Fransız direnişinin 
az bilinen bir yanını aydınlatma çabası olmaya layık 
gibi görünüyor. 1944’de Gestapo'dan kurtulmak için 
intihar eden Brossolette ve kişisel olarak ömrü boyunca 
ona çekmiş Frenay üzerine düşen gölge, kendisi de 
direnişe katılmış, François Mitterand’ın Frenay’in 1988’de 
ölümünden sonraki cenaze töreninde yaptığı konuşmayla 
kaMınlmaya çalışıldı.

DANIEL UNDENBERG

yayınlar çoğaldı, dağıtımları hızlandı. Almanlar bu hareketlere karşılık verdiler, Mart 1941’de 
18 yurtsever idam edildi. Ancak grev ve sabotajlar daha da şiddetlenerek sürdü. 1942’ye 
kadar idam edilen ya da toplama kampına gönderilenlerin sayısı 2.200’e yükseldi.

1942 bahannda Hollanda’ya gelen Himmler baskının daha da şiddetlendirilmesi emrini verdi. 
Direniş eylemlerine karşı rehin alınması uygulaması başlatıldı. Bir yıl içinde 200 bin 
HollandalI işçi zorla çahştınimak üzere Almanya’ya gönderildi.

Giderek bozulan ekonomik durumla biriikte, zoria çalıştınnaya karşı sabotaj ve saldmlar arttı, 
karşılığında yüzlerce rehine idam edildi. 28 Nisan 1943 günü başlatılan genel grev karşısında 
Seyss-lnquart ülke çapında sıkıyönetim ilan etti, binlerce kişi görüldükleri yerde öldürüldüler, 
binlerce tutuklu idam edildi. Direnişçiler de çok sayıda işbirlikçiyi öldürdüler, Almanlann 
yiyecek depolannı basarak halka dağıttılar.

1943 sonbahannda İngiltere’deki hükümete bağlı direnişçiler ile komünistlerin de katıldığı 
Kurtuluş Cephesi kuruldu. Silahh direniş eylemleri ve sabotajlar daha planlı ve etkin hale 
getirildi.

Eylül 1944’de Normandiya’dan kuzeye ilerleyen müttefik ordulanna karşı Alman harekaüm 
önlemek için demiryolu işçileri. Kurtuluş Cephesl’nin talimatı üzerine, greve giderek Alman 
asker ve malzeme naklini engellediler. Almanlar da misilleme olarak Alman askerî trafiği 
dışında bütün trafiği yasakladılar. Kurtuluşun arifesinde Hollanda’nın büyük bölümü yiyecek 
naklinin durması nedeni ile açlık sorunu ile karşı karşıya idi. Yerel direniş komiteleri 
Almanlara ait yiyecek depolanna baskınlar düzenleyerek bu durumu bir ölçüde önlemeye 
çalışıyorlardı.

Belçika Direnişi

Hitler ordulan Hollanda ile aynı günde Belçika’ya da saldırdı. Ülke iki haftalık direnişten 
sonra Almanlara teslim oldu. Pierlot hükümeti önce Fransa’ya oradan da İngiltere’ye kaçtı. 
Direnmeye ve savaşa karşı Almanlara teslim olmayı savunan ve teslim anlaşmasını imzalayan 
Kral 111. Leopold ise Brüksel’deki sarayında kaldı ve Nazilere karşı uysal davranma politikasın; 
savundu. Leopold’un bu davranışı Belçikah yurtseverlerin büyük tepkisine neden olmuş ve 
savaştan sonra tahttan indirilip yargılanması yolundaki istekler ve gösteriler Belçika 
politikasının en önemli konulanndan biri olmuştur.

İşgal ile birlikte Belçika İşçi Partisi başkanı Henrik de Man partisinin kendini feshettiğini 
açıkladı. Katolik ve Liberal Partiler de aynı yola giderek Kral Leopold’un “Almanlaria 
uzlaşarak Belçika’yı koruma” politikasına katıldılar. İşgalin ertesinde yurtseverlere önderlik edeı 
tek örgütlü güç Belçika Komünist Partisi oldu. Aktif direnişin ilk başladığı ülke de Belçika 
oldu. Belçika Komünist Partisi, 170 bin üyeh Sendikal Mücadele Komitesi’ni ve çok sayıda 
kadın ve gençlik örgütünü direnişe seferber etti. Bütün yurtsever güçlerin kanldığı bu 
etkinlikler sayesinde, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok önce. Mayıs 1941’de Belçika 
Bağımsızlık Cephesi kuruldu. Hemen silahh direniş birlikleri örgütlenmeye başladı. Belçika 
silahh direnişi Almanlara en ağır hasar ve kayıp verdirten hareketlerden biri oldu. Buna
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karşılık Belçikalılar da çok ağır bir bedel ödediler. Direniş sırasında 40 bin yurtsever 
tutuklandı, bunlardan 15 bini idam edildi ya da öldürüldü.

Silahlı eylemlerle birlikte güçlü bir yayın faaliyeti de sürdürüldü. Gazete ve kitaplarla anti- 
faşist propaganda ve direniş kültürü yaygmlaştmldı. 1942’de kurulan illegal Direniş Tiyatrosu, 
ağır baskı koşullarında, köyleri ve kentleri dolaşarak faşizme nefreti körükleyen, direniş 
ruhunu güçlendiren oyunlar oynuyordu.

1944’de silahh birliklerdeki direnişçilerin sayısı 50 bine ulaşmıştı. Normandiya çıkarmasından 
sonra bu birlikler de savaşa katıldılar. Eylül 1944’de Antwerpen limanı ve bütün Uege bölgesi 
Bağımsızlık Cephesi’ne bağh direniş birlikleri tarahndan kurtanidı.

Lüksemburg Direnişi

Nazilerin Almanya’ya ihlak ettiği küçük Lüksemburg da bütün gücü ile direnişe katıldı.
1942’de Lüksemburglu’lann faşist Alman ordusuna alınması tasansı büyük tepki ile karşılandı. 
31 Ağustos 1942’de Esch’deki maden ve Wiltz’deki deri işçileri çalışmayı durdurdular. 1 
Eylûl’de grev bütün Lüksemburg’a yayıldı. Genel grev 8 Eylül’de SS birlikleri tarafından kanla 
bastınidı. Bu katliam, halkın faşizme karşı çarpışma isteğini daha da körükledi. Propaganda ve 
yayın faaliyeti daha da hızlanırken, bir çok Lüksemburglu da Belçika ve Fransa’daki silahh 
direniş birliklerine katıldılar.

Fransa

Alman-Sovyet saldırmazhk paktını “sosyalizmin ilkesinin yeni bir zaferi, Hitler’in Sovyetler 
Birliği’nin kararlılığı ve gücü karşısında boyun eğmesi” olarak karşılayan Fransız Komünist 
Partisi, bu pakt karşısında takınılacak tavır konusunda iç çalkantılar geçirirken kendisini 
yasaklanmış buldu. Muhtemel bir Alman saldırısına karşı en ön safta savaşa katılacağını ilan 
eden PCFnin savaşın ilanından hemen sonraki çağrısına ilk cevap İspanya iç savaşından 
sonra Fransa’ya iltica etmiş cumhuriyetçi İspanyollar ve Fransa’daki diğer göçmenlerden geldi. 
Almanlann Fransa’yı işgaUnden sonra Petain hükümetinin Almanlaria imzaladığı ateşkes 
antlaşmasına göre Fransa iki büyük parçaya bölünmüş. Alman işgali dışındaki bölgeler Petain 
hükümetinin yönetimine bırakılmıştı. İlk direniş gruplan Edmond Michelet, Henri Frenay ve 
Claude Fournier etrahnda örgüdendi. İlk kidesel direniş 11 Kasım 1940’da yüzlerce öğrencinin
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Nazi Almanya'sının 22 Haziran 1941'de Sovyetler 
Birliği'ne saldırması üzerine Churchill aynı gün Büyük 

Britanya hükümetinin Sovyetleri müttefik olarak ilan 
ettiğini açıkladı. Büyük Britanya'nın Avrupa kıtası 

üzerinde hiç bir üssü yoktu ve yakın bir gelecekte de 
olabileceğine dair bir eğilim görülmüyordu. Ayrıca 

Amerikan Devleti'nin de yapacağı yardımlar bir işgal 
tehlikesini ortadan kaldırmıyordu. O nedenle Hitler'in 

Sovyetler Birliği'ne karşı sürdürdüğü savaş bu 
tehlikeyi önemli ölçüde azaltıyordu. Dolayısıyla 

Churchill Britanya İmparatorluğu'nun savunması 
açısından Sovyetlere yardım etme eğilimindeydi. 

İngiltere’de Sovyetlere yönelik Alman saldırısı ile 
birlikte bir propaganda kampanyası da başlatılıyordu. 

“ Rusya’nın savaşı bizim savaşımızdırl" üstbaşlığını 
taşıyan afişlerde Sovyetler'de kullanılan propaganda 
afişlerinden örnekler veriliyordu. Hitler Almanya'sını 
imha edecek olan Sovyetler’In sanayi kaynaklarının 

yeterli olamayacağının anlatıldığı bu afişin giriş 
yazısında "Üretim anahtardır" denilerek üretimin 

arttırılması hedefleniyordu. "Rusya'nın mücadelesi 
bizim, bizim mücadelemiz de Rusya'nındır" 

deniliyordu. Soldan birinci afiş "faşist sürüngeni 
öldürün", soldan ikinci-afiş ise "düşman acımasızca 

yenilecek ve imha edilecektir", sağdan ikinci afiş 
"Faşist sürüngene ölüm", sağdan birinci afiş ise 

“ NapolĞon tjeceremedi. Hitler alçağı da 
beceremeyecektin" alt başlıklarını taşıyordu.



Direniş

Eylül 1943'te Alman orduları Leningrad önünden geri 
çekilme hazırlıklarına başladılar. Ama daha 18 
Temmuz 1941’de SBKP Merkez Komitesi, ülke 
çapında bir partizan savaşı başlatma kararını almıştı. 
Kampanya o kadar başarılı olmuştu kİ, 1943'te geri 
çekilecek olan Alman ordusunun katetmek zorunda 
olduğu toprakların ~200 bin km‘ 'sl fiilen partizanların 
kontrolü altındaydı. Sözkonusu partizan gruplar, 
nerdeyse nüfusun tamamını temsil edecek kadar 
karmaşık bir yapıya sahipti; çoğu yerde kadınlann 
oranı yüzde 25'in üzerindeydi. 1941-43 arasında 
özellikle başarılı olduklan faaliyet alanlarının başında, 
demiryollarına, cephaneliklere karşı girişilmiş sabotaj 
eylemleri geliyordu. Örneğin yalnızca Ağustos-EylOI
1943 aylan içersinde, “Demiryollarına Karşı Savaş" 
operasyonunda, 96,615 partizan rol aldı. Bu 
operasyon sırasında 186 demiryolu köprüsü uçuruldu, 
836 tren raydan çıkarıldı. Ancak Almanların Eylül 
1943'teki çekilme kararı, partizanlan yeni bir sorunla 
karşı karşıya bıraktı. 8 Eylül'de Nazi komutanlığı, işgal 
altındaki bölgelerdeki bütün nüfusun Almanya'ya 
taşınması kararını aldı. Köy ve kasabalarda,
Almanya'ya sürülecek nüfusun toplanacağı noktalar 
belirlendi. Bu durumda partizanların aktif desteğime, 
onbinlerce aile, yanlarına alabildikleri ne varsa onlarla, 
ormanlara doğru kaçmaya başladı; savaşacak 
durumda olanlar partizanlara katıldı. Toplum 
ormanlarda partizanların çevresinde yeniden kuruldu.
Yu. Neprintsev'in 1951'de yaptığı Muharebeden 
Sonraki Dinlenme adlı resminde, bu yıllardaki tipik 
partizan gruplarından biri görülüyor. Almanların geri 
çekilişi sırasında faaliyetlerini Kızıl Ordu ile, eskisine 
göre çok daha iyi koordine edebilen partizanlar, 
sabotaj faaliyetlerine de yeni bir hız kazandırdılar. 
1943-44 yıllan arasında uçurulan binlerce köprünün 
yanısıra 18 bin tren imha edildi.

Alman işgalini protesto amacıyla Champs-EIysees’de düzenlediği yürüyüş oldu. PCF militanlan 
ise esas olarak işgal altındaki bölgelerde halk komiteleri kurmaya başladılar. Özellikle B. 
Frachon ve C. Tillon’un dayatmasıyla PCF ulusal düzeyde bir silahlı direnişin manevi ve 
lojistik desteğinin, giderek bunun pratiğin hazırlanması çabalannı yoğunlaştırdı. Öte yandan 
merkezî bir karardan yoksun olsa da komünist işçilerin sabırlı çahşmalan sonunda 27 Mayıs 
1941’de Pas-de-Calais’deki maden işçileri greve çıktı. Montigny-en-Gohelle’deki maden 
işçilerinin de katılımıyla genişleyen grev 2 Haziran’da genel greve dönüştü. Grevin zorla 
bastınimasım, SOO’e yakın işçinin tutuklanıp toplama kamplanna gönderilmesi izledi.

De Gaulle ülke içindeki direniş gruplanyla ilişkilerini zaman zaman Fransa’ya gönderdiği 
temsilciler aracılığıyla güçlendirmeye çalışıyordu. Ülke çapına yayılmış bulunan direniş gruplan 
Kuzey ve Güney’in Kurtuluşu hareketleri adı altında merkezileştiler. Henri Frenay’in kurduğu 
gizli orduda ise çok sayıda sosyalist vardı. De Gaulle’cüler silahh eylem için koşuiiann henüz 
olgunlaşmamış olduğunu düşünüyorlardı. Komünist Parti’nin Charles Tillon yönetiminde 
kurduğu Ulusal Askerî Komite, 1941 Haziran’ından Aralığına kadar 107 sabotaj, Alman 
cephaneliklerine 41 saldın ve demiryollanna 8 bombalı saldın düzenledi. Saldmlar karşısında 
artan Alman terörü aralannda birçok parti yöneticisinin de bulunduğu on binden fazla parti 
üyesinin hayatına mal oldu. Mart 1942’de Georges Politzer, Gabriel Peri ve Lucien Sampaix 
Nazilerce kurşuna dizildiler. Komünist olmayan direniş gruplan ise bölünmüş 
bulunduklanndan De Gaulle direnişin güçlendirilmesi için öncelikle birliğin sağlanmasını 
düşünüyordu. Uzun süren çabalardan sonra Şubat 1943’de Jean Moulin belli başlı direniş 
gruplannı birleştirmeyi başardı. Nisan 1942’de Piene Laval yönetimi Almanlarla işbirliğine yeni 
bir boyut getirdi. 22 Haziran 1942’de başlayan bir uygulamayla savaş esirleri “gönüllü” 
işçilerle değiştirilmeye babandı. Birkaç ay içinde 250 bin esir 50 bin işçiyle değiştirildi. Nisan 
1943’de 250 bin Fransız işçisi Almanya’da çalışıyordu. Bu uygulama komünistlerle diğer 
direniş gruplan arasında ilişkilerin daha da yoğunlaşması sonucunu doğurdu. 1943 sonuna 
doğru bile direniş hareketi marjinallikten kurtulmuş değildi. Silahh direniş gruplannın sayısı
1943 sonunda 15 bine ulaşmıştı. Komünist Partisi giderek direniş hareketinde önemli bir rol 
oynamaya başladı. Paris’deki kurtuluş komitesi başkanlığına 1944 başında bir komünist olan 
Andre Toilet getirildi. Komünistler, sosyalistler ve De Gaulle’cülerin birlikte kurdukları Fransız 
Ulusal Kurtuluş Komitesi'ne iki komünist de girmişti. 2 Haziran 1944’de bu komite geçici 
hükümete dönüştü. 6 Haziran 1944’deki Normandiya çıkartması, direniş güçlerinin faaliyetlerini 
artırmasına yol açtı. Direniş güçleri Alman birliklerinin ulaşım ağını engellemek amacıyla 
saldınlannı artırdılar. Haziran 1944’den itibaren birçok bölge işgalcilerden temizlendi. 28 
Ağustos’da Marsilya, 3 Eylül’de Lyon kurtanidı. Kuzey bölgelerinde patlak veren ayaklanma, 
düşmanın tamamen temizlenmesiyle sonuçlandı. Ağustos ayında ise direniş örgüderi Paris 
halkını ayaklanmaya çağırdı. 18 Ağustos’ta CGT’nin yaptığı genel grev çağnsma katılım çok 
yüksek oldu. Grev ayaklanmaya dönüştü ve Paris’in birçok bölgesinde barikatlar kuruldu. Paris 
halkı, müttefik kuvveder Paris’e varmadan şehri 2100 kayıp vererek Almanlardan kurtardı. 
Böylece en uzun süreli ve en fazla ölüye malolan direniş, savaş boyunca gösterdiği 
olağanüstü fedakârlık ve kararlılıkla tarihindeki en prestijli bir konuma yükselmeyi başaran 
Komünist Partisi’nin de katıldığı bir hükümetin kurulrriasıyla sona erdi.

RUSSIA’S FIGHT IS OURS! I p o sters from  Mo-.i 
sliow ih i tk‘trrmit i . i t ioi i  '»f 
our  Ally to d f . f  roy H i l i f f i t f  
Germany.  But  with a lar^i- 
p ar t  of the ir  mdii . tr ia!  re 
soiirci S already overrun they 
d e s p ir a l e l y  need ou r help.

Produc t ion  is t h f  key. 
Russia’s fight is ours  and

O U R  F I G H T  IS R U S S I A ’ S
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Nazi işgali altındaki bütün ülkelerde, inanılmaz derecede çok sayıda insan, şehirde veya kırda yeraltında 
yaşıyordu. Yalnızca Hollanda’da, Nazilerden kaçan Yahudilerden, komünist ve sosyalistlerden, anti-faşistierden 
oluşan 200 bin ile 300 bin arasında insanın yeraltında hayatını sürdürdüğü biliniyor. 1941 sonunda illegal olarak 
kurulan Millî Yardım Sandığı, yeraltı örgütlenmesini finanse etmek için milyonlarca Gulden para topladı. Aynı yıl, 
direnişçi HollandalI hekimler, yeraitındaki insanların sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere, 
birbirlerinden başka hiç kimseyle irtibatları olmayan beş kişilik hücrelerden oluşan Medical Contact (Tıbbî irtibat) 
örgütünü kurdular. Polonya'da bir yeraltı üniversitesi faaliyetini sürdürüyordu. 1943/1944 sömestrinde 4.235 
öğrenci bu illegal üniversitenin derslerine devam etmekteydi, (üstte)

Tarafsız Ülkelerde Direniş

Savaşta tarafsız kalan İsveç ve İsviçre hükümetlerinin Almanlarla aralannı bozmak 
istememelerine karşılık bu ülkelerin komünistleri ve diğer anti-faşist güçleri Avrupa’daki 
direniş hareketine destek oldular. İsveç’te anti-faşist gruplar illegal örgütler aracılığı ile 
Danimarka ve Norveç Yahudilerinin bu ülkelerden kaçmalannı ve İsveç’e sığmmalannı 
örgütlediler, bu ülkelerdeki direnişçilere destek sağladılar.

Savaşm başlamasından sonra, anti-faşist propagandası nedeni ile Kasım 1940’da kapatılan 
İsviçre Komünist Partisi, yeraltına geçerek direniş harekederine yardıma başladı. Esir 
kamplanndan kaçan Sovyet ve Fransız askerlerinin. Alman toplama kamplarından kaçan 
komünistlerin ve diğer yurtseverlerin saklanmasını ve kaçınimasım örgütledi. Bunlann bir 
çoğunun Fransız direniş hareketi ile ilişki kurmasını ve direniş müfrezelerine katılmasını 
sağladı. Güney Fransa ve Kuzey İtalya’daki illegal direniş yayınlannın önemli bir bölümü 
İsviçre Komünist Partisi’nin örgüdediği basım ve dağıtım birimlerinden geçerek direnişçilere ve 
halka ulaştınldı.

Polonya: Quisling’i Olmayan Ülke
Polonya, II. Dünya Savaşı’nda Nazi boyunduruğuna giren ülkeler arasında “Quisling’i olmayan 
tek ülke” olmakla öğünür. Gerçekten de Polonya’da, ne teslimiyetçi hükümetler ya da 
generaller, ne de işgalden sonra işbirlikçi yöneticiler görüldü. Polonya ordusu ve halkı Nazi 
saldınsına karşı ülkelerini güçlerinin çok ötesinde bir dirençle savundular. İşgalden sonra da 
bütün siyasal partiler ve güçler işgalcilere karşı var güçleri ile direndiler. Buna karşılık. Batı 
Avrupa ülkeleri ve Çekoslovakya’dan farklı olarak, direniş tek bir örgütün çatısı altında ya da 
bütün direniş örgüderinin dayanışması ile değil, birbirlerine rakip hatta birbirleri ile çatışan 
iki pohtik odak etrafında gelişti. Bu durum direnişin etkinliğini azalttı ve 1944 Varşova 
Ayaklanması’nda olduğu gibi ağır ve acı kayıplara da yol açtı.

Almanlar 1 Eylül’de Polonya’ya saldırdılar. Polonya ordusu 49 tümenlik bir güce sahip 
olmasına karşılık silah, Jonanım ve eğitim açısından modem savaşın gereklerinden çok uzaktı. 
Buna rağmen Hitler’in ordulanna karşı cesurca direndiler. Ancak, Alman panzerlerine karşı 
süvari birlikleri ile hücum eden Polonya ordusu iki hafta içinde ezildi. Başkent 8 Eylül’de 
kuşatıldı. Savaşm ilk gününden beri sûren korkunç hava saldmlanna rağmen Varşova 
garnizonunun komutanı General Juliusz Rommel teslim olma önerisini reddetti. Belediye
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İta ly a 'd a  A ntifas ist 
M ü ta d e le

Antifaşist savaşın halya'da verilmesi zorunluluğum 
öngören komünistlerin oluşturduğu gizil örgütlerin 192& 
1930 yıllan arasında gerçekleştirebildiği İşçi eylemler 
çok sınırlı kalmıştır. Son yasal grev 1925'de gerçekleşti 
rllebllmlş, faşist baskıyla esasen güçsüzleştirilen Işç 
örgütleri kapatılmıştır. Yığınlann desteğini henüz yitir 
memiş olan, faşist İktidar, antifaşist eylemleri kolaycı 
bastırabilmektedir. 1926 Llone Kurultayı’nda işbaşınt 
getirilen Gramscl dahil, birçok komünist tutuklanmış 
güçlü birlik oluşturamamış örgüt dağıtılmıştır. 1929 “mal 
krizinin” yarattığı zorluklar faşist yönetimin daha katı 
laşması, ılımlı faşistlerin tasfiyesi yönelişlerine yol aç 
mıştır. Belirtilen ortamda antifaşist örgütlenmeler ger 
çekleştirilmekle beraber, ortak program ve eylem ger 
çekleştirilememekte; birbirinden kopuk yurt Içl-yurt dış 
örgütleri ise, faşizme karşı savaşta yeterli etkenliği sağ 
layamamaktadır. Örneğin, 20-21 Temmuz 1930'da, göç 
men İtalyan sosyalistlerinin Paris’te topladıkları “Cong 
resso deirUnita Socialistâ” salt reformist ve unitaris 
sosyalistlerin birleşip, ortak eyleme geçmelerini öngör 
mektedir. Bauer, Ceva, Parri, Rossi, BattistI gibi önder 
lerl tutuklanan “La Giustizla e Llbertâ” grubu, Temmu: 
1932’de kendi antifaşist görüş ve yöntemleri ile siniri 
bir politikanın sözcülüğünü yapan “ I Quaderni di Giustl 
zia e Llbertâ”yı yayınlamaya başlamıştır. 12-13 Kasın 
1932'de Paris’te toplanan “Concentrazione Anti 
faschlsta” Kurultayı, antifaşist gruplann katılımı açısın 
dan kapsamlı bir nitelik taşımasına karşın, kapsami 
bir eylem programında uzlaşmaya varamamıştır. Antifa 
şist güçlerin birleşik eylemi açısından, 17 Ağustos 193' 
günü önemli bir gündür: Komünist ve Sosyalist Partiler 
faşizme karşı ortak eylem anlaşmasına varmışlar ve “ I 
Partito d'Azlone”yi oluşturmuşlardır. Bu oluşum, Lı 
Glustlza e Llbertâ, Partito Repubblica Itallano ve birle 
şen Sosyalist Partinin oluşturduğu “Concentrazione Re 
pubbiicano Antifascisto”nun dağılmasının ve Sosyaiis 
Partisi’nin liderliğini üstlenen Nenni'nin komünistleri* 
ortak, güçlü bir eylem birliğini sağlama yönelişinin ürü 
nüydü. Böylece, 1934’e kadar, salt kendi politikalar 
doğrultusunda antifaşist eylemde yalnızlığı yeğleyen Ko 
münistler de, “devrimci halk cephesi” anlayışına yan 
daş sağlıyorlardı.

“ II Partito d’Azlone” nin kurulması, komünistlerle, di 
ğer antifaşist güçler arasındaki uzlaşmazlıkta en önemi 
etken olan “cephe” sorununun aşılması anlamına gel 
mektedir. “Paskalya yürüyüşü” olarak adiandınlan, "Ro 
ma üzerine yürüyüş”ün, bütün güçsüzlüğüne Icarşın 
Mussolini'nin İktidan elde edebilmesini sağlaması, fa 
şist akım konusunda yapılan saptamalardaki yanılgılanı 
tarihsel olgularla kanıtlanması, faşizmin Avrupa’da yay 
gıniaşması, faşist akımla bağdaşmayan tüm siyasal güç 
lerin “ antifaşist cephe” oluşturması ve ortak “ progran 
ve eylemde” birleşme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır 
Faşizme karşı “cephe”nin kaçınılmazlığında birieşeı 
görüşler, “cephe”nln amaçlan açısından parçalanmak 
tadır. Antifaşist güçlerin çoğunluğu, “cephe”yi, “ ulu 
sal burjuvazi” diye adlandırılan faşizmden yana olma 
yan sınıf ve tabakaiann, liberal demokrasiyi sağlamak 
yaşatmak ve güçlendirmek aracı olarak görmüşlerdir 
İspanya ve Fransa “halk cephesi” örnekleri, belirtlleı 
çizgidedir. Faşizmin, demokrasiyle çelişkisinin, tüm de 
mokraslden yana güçlerin, demokrasi için “cephe” oluş 
turulmasının doğallığı, “cephe”nin sınıfsal mücadeiı 
aracı olamayacağı savunulmuştur.

III. Enternasyonal de, başlangıçda, “halk cephesini’ 
faşizme karşı “savunma aracı” olarak görmüş, sosya 
üstlerle, demokratik antifaşist güçler “ İşçi sınıl 
Iktidannı” öngörmediği İçin, Halk Cephesi’nin “prole 
tarya iktldan”na yönelik “kurucu” İşlevi bulunmadı^



Direniş

savunulmuştur. Italyan Komünistleri İse, belirtilen anla
yışla çelişen ve antlfaşlst mücadelenin, sosyal demok
rat çizgide sorunların çözümlenmesine karşı yapılması
nı ve faşizmin de burjuva düzeninin organik bir bölümü
nü oluşturduğunu savunan “ Roma tezleri” , birieşik cep
henin gerçekleşmesini engelleyici katılığa vardınimıştır. 
Aventino olayında “ proletaryanın öncülüğünde” çözüm 
önerisi eylem birilğini engelleyen etkenlerder^ir. Ital
yan Komünistlerinin görüşleri Komintemde eleştirilir
ken, 1927 yılında kabul edilen “sınıfa karşı sınıf” anlayı
şı, buıjuvaziyle sosyal demokratlan özdeşleştiriyor, 1928 
Komlntern kararlan ise, sosyal demokratlann faşizmi 
desteklediğini öngörüyordu. Cephe anlayışı, daha son
ra Dimitrov’un tezlerine dayanarak, faşizme karşı çık
mak tarihsel görevini yerine getirmek zorundaki “pro
letaryanın" faşizmle uzlaşmaz sınıf ve tabakalaria “güç- 
birilğl”, tek cephe modeli olmayacağı, işçi sınıfının “bir
leşik cephede öncülüğü” ilkelerine ulaşıyordu. Antifa- 
şist birleşmede radikal atılımiann sağlanması gereksin
mesi yeni anlayış ve arayışlarla giderilmek isteniyordu. 
Böylece, faşizme karşı savaşın, proletaryanın iktidannı 
sağlamak amacına yönelik olduğu anlayışının, cephe
leşmeyi engelleyen etkenliği de, saK demokratik burju
va düzeninin sürdürmeğe yönelik “halk cephesi” uygu- 
lamalannın ılımlı ve çekingen politikalan da giderilerek, 
ortak antifaşist eylemin gerçekleşmesini sağlayıcı tezler 
oluşturulmasına çalışılıyordu. Belirtilen ortamda, “ II Par- 
tito d’Azlone” gerçekleştiğinde, baskın görüş ise Ko
münist Partisinin, “yumuşatılmış cephe” anlayışıydı.

Savaşın yarattığı bıkkınlık, yıllar süren zorbalık, yığın- 
lan, faşizme karşı suskun kalan yığınlan faşizmle kavga
ya yöneltti. 5 Mart 1943'de, faşizmin yerleşmesinden 
sonra ilk kez Torino'da İşçiler yaygın bir grev eylemine 
giriştiler. Torino grevi, dalga dalga tüm İtalya’ya yayıldı. 
Zoriukla önlenen grev dalgası, Mussollnl’nin gücünü 
sarstı. 9 Temmuz’da Sicilya'nın işgaline başlanması ise 
Mussolini’nin sonunun başlangıcı oldu. 25 Temmuz 1943 
günü, “Faşizm Büyük Konseyi” Mussolini’ye güvensiz
lik oyu verdi. Konseyden yakınmak için Krai’a giden 
Mussolini, Saraydan, bütün görevlerinden atılarak, tu
tuklanmış olarak çıktı. Mareşal Bodiglio başbakan ol
muştu. 3 Ağustos 1943’de, Ivano Bonomi önderliğinde
ki antifaşist grup, kraldan, savaşa son vermesini istedi
ler. 3 Eylül 1943’de İtalya, “müttefikler” ite savaşa son 
veren anlaşmayı imzaladı, 9 Eylül’de Almanlar İtalya’nın 
işgaline başlayıp kıyıma girişirken, 11-12 Eylül’de Al
man paraşütçülerinin Apennino'dan kaçırdığı Mussoli
ni, Faşist kalyan CumhurlyetlnlSald kurma girişimleri
ne başlamıştı. İtalya 13 Ekim'de Almanya’ya savaş açı
yor ve 30 Ekim Moskova toplantısında ise “ müttefik
ler” , İtalya’nın özgürlüğüne kavuşmaya hak kazandığını 
açıklıyorlardı.

Gelişen olgular, Mussollni'nln Salö Cumhuriyeti’ne 
karşı, güçlü/birieşik silahlı eylemleri yaygınlaştınyordu. 
İşçilerin dalga dalga gelen grev eylemlerini, partizanla- 
nn saldınlannı, ne Alman askerjeri ne de Farinaccı ve 
Preziozi’nin gaddar tutumlan önleyemiyordu. Faşizmin 
perdesi, İtalya'da, 28 Nişan 1945'de Mussollnl’nin, Don- 
go’da partizanlarca, ayağından bir ağaca asılarak öldü
rülmesiyle kapanıyordu. Italyan Krallığı’nın faşist iktlda- 
nnın son günlerinde ve Salö Faşist Cumhuriyetinde, 
faşistlerin güçsüzlüğü, direnişçi örgütlerin gelişmesini 
ve antifaşist eylemin etkenliğini sağlıyordu.

Variiğını sürdüren Komünist Partisi dışında kalan, an
tifaşist siyasal güçler de partileşmeye başladılar. 
1943’de, Mussolini'ye iktidan veren Partlto Populate, 
"Hıristiyan Demokrat Partisi” olarak. De Gasperi ve 
Gronchi tarafından kuruldu. FUCI, AU, LF gibi katolik 
ve demokratik gruplan toplayan Hıristiyan Demokrat 
Parti, Almanlara ve Faşizme karşı, “ katolik” hareketini 
güçlendirdi. Faşist İktidar süresince, “yasal muhalefeti” 
kural olarak benimseyen katolikler, Vatikan’ın etkisiyle, 
silahlı eyleme karşı çıkmışlardır. Sadece, Vatikan’a baş 
eğmeyen FUCI adlı katolik örgütü, partizan biriikleri

oluşturmuştur. Hıristiyan Demokrat Partlsl’ni kuracak 
olan De Gasperi, Grochi, Goneila, Scelba, Plccioni gibi 
kişiler, FUCI hareketine katılan kişilerdir. PartIglanI ola
rak adlandınlan “gönüllü antifaşist millsler” in % 
14.2’sinln katolik akımdan oluşu, hıristiyan demokratia- 
nn, silahlı eyleme katılımının sınıriilığını göstermekte
dir. Savaş yıllannda parçalanıp dağılan sosyalist güçler 
de, Uovlmento dİ Unlti Proletaria-UUP (Proleter Biriik 
Hareketi) birilğini 10 Ocak 1943 tarihinde oluşturmuşlar
dır. UUP, Aralık 1943’te Sosyalist Parti ile birieşerek 
Partlto Soclallsta Hallano dl Unlti Proletaria'yı (PSIUP) 
oluşturdu. PSIUP, daha sonra Comitato dl Uberazlone 
Nazlonale-CLN'e (Ulusal Kurtuluş Komitesi) bağlanarak, 
partizaniann savaşını yaygınlaştıran ve ortak, düzenli 
yönetimi sağlayan yapının içinde yerini aldı. Düzenli 
örgütlenmeler, eylemde birieşmeyl ve silahlı direnişin 
yaygınlaşmasını sağlıyordu. CLN, yeniden doğuşu ger
çekleştirmek için savaşaniann ortaklığını, düzenli “kur
tuluş ordusunu” gerçekleştiriyordu. CLN'm dışında ka
lan örgütlerin de CLN’e katılmasıyla CLNAİ oluşturuldu. 
CLNAİ, Komünist, Sosyalist, Liberal ve Demokrat Hıris
tiyan Partileriyle, Partlto d'Azlone biriiğinin de katılımıy
la oluşturulan bir “antifaşist cephe” niteliğindeydi. Böy
lece, faşist akımın iktidara yöneldiği, faşist iktidann 
çok partili düzene son verdiği, “ kendi devletini” kurup 
geliştirdiği, savaş yıllannda zorbalığı en üst düzeye yük
selttiği dönemlerde oluşturulamayan “antlfaşlst cep
he” , Alman Nazi işgaline ve Salö Cumhuriyeti’ne karşı 
savaşta gerekleştirileblllyor ve İtalya’nın kurtuluşunda 
önemli rol oynayabiliyordu. Emilio Lussu’nun 1936’da 
yazdığı ve faşizme karşı başkaldınnın kuramını oluştu
ran “Teoria dell’lnsurrezione” adlı yapıtında öngördük
leri, Salö Cumhuriyeti’ne karşı kurtuluş savaşında, 1943 
yıllannda uygulanabiliyordu. Faşizme yaşam olanağı ve
ren “gecikme” , sonuçta faşizme son veriyordu. CLNAİ, 
faşizme karşı savaşta başarı sağladıktan sonra, İtalya’
da demokrasinin “yeniden doğuşu” olgusunu da ger
çekleştiriyordu. Bodogiio’nun düşüşünü, Bonomi hükü
metinin kuruluşunu gerçekleştiren CLNAİ, daha sonra

24-28 Nisan 1945'de Cenova, Milano ve Torino'da 
iyi örgütlenmiş ayaklanmalar başlatıldı. Alman 
askerlerinin şehir merkezlerindeki ayaklanmalarla 
uğraşması partizanların hızla ilerlemelerini sağladı. 
25 Nisan 1945’de Milano'ya girerken görülen 
partizanlar gün boyu şehir sokaklarında gösteriler 
düzenlediler.

10 Aralık 1945'de, De Gasperi Başkanlığında, tüm anti- 
faşistlerin katıldığı hükümetin kurulmasını, tarihi uzlaş
mayı sağlıyordu. Komünist Partizaniann, faşistlerden 
kurtardıkian bölgelerde, “ komün” oluşturma eylemleri, 
CLNAİ ile “ müttefikler” arasında, önemli boyutlara va
ran sorunlar da yaratıyordu. Partizaniann silahlannı bı
rakma istemleri savsaklanan “müttefikler'', İtalya'da sos
yalist iktidar kurulması endişesiyle, “ komün” oluşturul
masına kesin ve sert tepkilerini açıkça ortaya koyuyor
lardı. İtalya'daki ABD kuvvetleri Komutanı Murphy, en
dişelerini açıkça Togliatti’ye iletirken, komünist iktidar 
girişimine karşı, silahlı müdahalede bulunabileceğini de 
dile getiriyordu. Togliatti, komün girişimlerini önlemek 
ve De Gasperi hükümetine katılarak “tarihsel uzlaşmayı” 
sağlamak zorunda kalmış ve “tarihsel uzlaşmanın” ge
rekliliğini, bütün suçlamalara karşın, savunmuştur.

Faşizme karşı savaşan partizaniann çoğunluğunu, ko
münist ve sosyalistlerin oluşturduğu bir gerçektir. Parti
zaniann % 48’ini, Komünist Partisi'ne bağımlı “Gari- 
baidini” grubu oluşturmuştur. Partizaniann % 31.5’l 
“Giustizia e Libertt” grubundandır ve “Partlto d’Azione” 
tarafından yönlendirilmişlerdir. % 6.2 oranında da, sos
yalist “Matteotti” grubundan partizan vardır. Silahlı mi
lis güçlerinin çoğunluğunu sosyalist ve komünistlerin 
oluşturması müttefiklerin endişelerinin kaynağıdır ve 
bu nedenle 7 Aralık 1944'de, partizan eylemine son 
verilmesini istemişlerdir; isteme, direniş, çatışmaya dö
nüşmeden, “ tarihsel uzlaşma” ve silahlı milislerin (par- 
tlgiani) “ müttefik kuvvetler” denetim ve yönetiminde 
savaşa katılması koşulunun kabul edilmesiyle sorun çö
zümlenmiştir.

Almanların ve Faşist Salö Cumhuriyeti’nin yenilgisin
den sonra, 2 Haziran 1946’da yapılan referandumla Krallık 
kalkmış, demokratik cumhuriyet kurulmuştur. 1948’de 
çağdaş demokratik anayasalann en parlak örneklerin
den birini oluşturan Anayasa kabul edilmiş ve gerçek
leştirilen demokratik siyasal yapıda, faşist partisinin ku
rulması yasaklanmıştır. “MussoHni faşizml”nin “acı anı” 
olarak kaldığı İtalya’nın çağdaş demokratik düzeninde, 
“çoğulculuk” ilkesinin tek istisnası, “ faşist” sözcüğü
nü taşıyan parti kurma yasağının günümüzde de variığı- 
dır. Faşist eğilimdeki, “Movimento Sociale italiano” ise, 
faşizmin çöküşünden bu yana, hiç bir seçimde, iktidar 
alternatifi olamamış ve koalisyon hükümetlerinde dahi, 
genellikle dışlanmıştır. Adı demokrasi olan birçok ülke
de gerçekleştirilen “örtülü faşist modeP’In uygulanma
sına yönelik bir girişime de, İtalya, tanık olmamıştır.
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SOVYETLER BİRLİĞİ

Polonya Danimarka Norveç Hollanda Fransa Seferleri 1939/40

ba.;kanı Starzynski’nin önderlik ettiği sivil halk ordu ile birlikte çarpıştı. Sosyalist ve 
komünistler kurduklan Gönüllü İşçiler Tugayı ile ön saflarda çarpışmalar katıldılar. Elektriksiz, 
yiyeceksiz ve cephanesiz kalan Varşova çok sayıda can kaybına mal olan yirmi günlük 
kahramanca bir direnişten sonra 28 Eylül’de teslim oldu. Aynı direniş ruhu bütün ülkede de 
görüldü. Köylüler Almanlara yiyecek vermeyi reddettiler. Dağılan Polonya ordusunun esir 
düşmekten kurtulan askerleri ve köylülerden kurulu küçük birlikler Almanlara karşı günlerce 
savaştılar. Tarihî Modlin kalesi askerî birlikler ve onlara katılan gönüllüler tarafından 2 
Ekim’e kadar savunuldu. Ancak bu dağınık eylemler savaşın sonucunu etkileyemedi ve 
Almanlann bütün Polonya’yı işgal etmesini önleyemedi.

Polonya hükümeti. Alman saldınsmın başlarhası ile birlikte Paris’e oradan da Londra’ya geçti. 
Sürgündeki hükümet, SSCB’nin Beyaz Rusya ve Ukrayna’nın batı bölgelerini geri almasını ve 
Curzon Hattını hiçbir zaman kabul etmek istemedi. Almanlann Sovyetler Birliği’ne 
saldırmasından sonra, 5 Aralık 1941’de Moskova’da, sürgündeki hükümetin başbakanı Sikorski
ve Moskova büyükelçisi Stanislas Kot ile Stalin ve Molotov tarafından imzalanan Polonya- 
Sovyet Dostluk Anlaşması’nda bu sınır sorununa hiç değinilmedi. Ancak bu sorun Sovyeder 
Birliği ile sürgündeki Polonya hükümeti arasında sürekli bir güvensizlik kaynağı oldu. Bu 
nedenle Londra’daki sürgün hükümetine bağlı direniş güçleri de ülke içinde komünistlere 
karşı hep düşmanca davrandılar.

Direnişin Örgütlenmesi

İşgalden hemen sonra Polonya’da, Londra’daki hükümete bağh Armia Krajowa (Vatan Ordusu) 
adh bir yeraltı direniş örgütü kuruldu, kırsal alanda gerilla savaşı yürütmek üzere silahlı 
Köylü Taburları kurulmasına girişildi. Polonya Komünist Partisi'nin 1938’de Komintem tarafından 
dağıülmasmdan doğan örgütsüzlüğe rağmen komünistler de dağınık gruplar halinde silahlı 
eylemlere giriştiler. Bir çok yerde köylüler Vatan Ordusu'nun engellemelerine rağmen 
komünisderin önderlik ettiği direniş müfirezelerine kaüldılar, onlarla birlikte savaştılar. 1942’de
komünisder Polonya İşçi Partisi'ni kurdular ve partinin yönetiminde partizan müfrezeleri 
örgüdenmeye başlandı. 1943 sonbahanndan itibaren, Sovyet birliklerinin Batıya doğru 
ilerlemesi Sovyet-Polonya sının sorununu yeniden gündeme getirdi, Londra’daki sürgün 
hükümeti ile Sovyetler Birliği arasındaki gerginlik artmaya başladı. Aralık 1943’de Polonya İşçi 
Partisi’nin etkin olduğu Krajowa Rada Naradova (Ulusal Vatan Konseyi) kuruldu, komünistlerin 
önderliğindeki partizan birlikleri ve diğer direniş örgüderi Armia Ludowa (Halk Ordusu) adı 
altında merkezî bir direniş komutanlığına bağlandı. Sovyet ordulannın Polonya’ya doğru 
ilerlemeye başladığı Temmuz 1944’de Ulusal Vatan Konseyi, Polonya Ulusal Kurtuluş Komitesi 
adı ile bir geçici yürütme organı kurdu. Daha sonra bu komite Polonya geçici hükümetine
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II. Dünya Savaşı’nın ilk evrelerindeki Alman başansım 
mümkün kılan en önemli unsurlardan biri, o zamana 
kadarki savaş temposunu alt üst eden Blitzkrieg’̂ // 
(yukarıda solda). Müttefikler 1 Eylül 1939'da başlayan 
Polonya harekâtının en az 6 altı ay süreceğini tahmin 
ediyorlardı, üç hafta içinde sona erdi. Savaş başladığında, 
Batı cephesinde Fransızların 70 tümenine karşı 
Almanlann 42 tümeni vardı. 10 Mayıs 1940'da Alman 
ordulan Hollanda, Belçika ve Fransa'ya karşı 
harekâtlarını başlattıklarında 10'u zırhlı, 155 tümen 
Batı cephesine yığılmıştı. Bu dönemde Britanya daha 
ilk tank tümenini yeni oluşturmuştu. 1941'de Doğu 
cephesinde başlatılan Barbarossa harekâtı temelde 
aynı mantık üzerine kurulmuştu (yukarıda sağda) 22 
Haziran 1941'deki saldın başlamadan önce, o güne kadar 
hiç yenilmemiş olan Alman ordusunun 3 milyon askeri 
Doğu cephesine yığılmıştı. Saldın üç koldan başladı. 
Leningrad'a yönelen Kuzey Ordusu daha 2 
Temmuz'da en büyük engel olan Dvina nehrini 
geçmiş,14 Temmuz'da Leningrad önlerine ulaşmıştı 
bile. Moskova üzerine ilerlemesi beklenen Merkez 
Ordu da aynı hızla ilerlemekle birlikte, Temmuz'un 
ikinci yarısında. Güney Ordusu'na yardım etmek için 
panzer tümenlerini Kiev'deki General Budenniy'In 
üzerine göndererek güçlerini yaymak zorunda kalmıştı. 
Güney Ordusu bu tümenlerin yardımıyla Kiev'deki 
direnişi ancak Eylül ortasında kırabildi.



Direniş

LONGO, L U İe t 
(1 9 0 0 -1 9 8 0 )

İtalyan komünizminin önderlerinden, gençtik hareketi 
yöneticisi, Partizan komutanı Longo 15 Mart 1900’de 
Kuzey Batı İtalya’nın Piyemonte eyaletinin Monferato 
bölgesinde bir köylünün oğlu olarak dünyaya geldi. To
rino Teknoloji Enstitüsüne devam ettiği sıralarda Sosya
list Partiye girdi. 1921’deki bölünme sırasında, Grams- 
ci ve Togliatti’nin önderlik ettiği gruba katılarak, yeni 
kurulan PC/’nin (İtalyan Komünist Partisi) İlk üyeleri 
arasında yer aldı. 1921'den 1928'e kadar Komünist Genç
lik Federasyonu’nun yöneticiliğini yaptı. 1926’da PC/’
nin 3. Kongresi’nde Merkez Komitesine, 1931’de Al
manya’da yapılan 4. Kongrede ise Poiitbüro üyeliğine 
seçildi. 1932’de fCom/ntern’in yürütme Komitesi’ne aday 
gösterildi. Ispanya İç Savaşı patlak verdiğinde Macar 
General Lukacs (Mata Zelka) komutasındaki 2. Uluslara
rası Tugay’ın siyasal komiserliğini yaptı. Daha sonra 
bu tugayların Genel Müfettişliğine getirildi. Savaşta 
“Gallo” (Horoz) takma adını kullanan Longo birçok mu
harebeye katıldı.

Cumhuriyetçilerin yenilgisinden sonra diğer savaşçı
larla biriikte Fransa’ya geçti. Ancak Daladier’nin komü
nistlere karşı yürüttüğü kampanya sırasında Fransız po
lisince tutuklandı. Longo Ağustos 1943’e kadar, 1000 
civannda komünist tutuklu ile birlikte, "PCI yeraltı hare
ketinin başkenti" adını taktığı, Ventotene adasında kal
dı. Badoglio’nun hükümet darbesinin ertesinde serbest 
bırakılan "Gallo” iki hafta sonra, 8 Eylül’de, Roma'yı 
Almanlara karşı savunmaya çalışan silahlı yurtseverlere 
komuta ediyordu. Daha sonra partizan savaşının en yo
ğun olduğu Kuzey bölgesine geçen Longo, Milano’da 
Garlbaldini Genel Karargahını kurdu ve bu birliklerin 
başkomutanlığını yaptı. 1944’de bütün partizan güçleri
nin General Caderno’nın komutası altında birleşmesin
den sonra silahlı direnişi yöneten CG/CV'L’nin başkomu
tan yardımcılığına getirildi. Kurtuluştan sonra, Longo’- 
ya direnişteki hizmetleri dolayısı ile ABD ve Italyan hü
kümetlerince madalya verildi.

1946’da yapılan PC/’nin 5. Kongresinde Genel Sekre
ter Yardımcılığı’na getirildi. 1964’de Togliatti’nin ölü
münden sonra ise Genel Sekreter oldu. Savaş sonrası 
dönemde Togliatti’yle beraber ve onun ölümünden son
ra da Parti lideri olarak “ İtalya’ya özgü sosyalizm” çiz
gisini savundu. Ancak Beriinguer’in Hıristiyan Demok
ratlarla “tarihî uzlaşma” stratejisine pek sıcak bakmı
yordu. 13 Mart 1972’de toplanan PCI 13. Kongresi’nde 
Genel Sekreterliği Enrico Beriinguer’e devrederken, 
“Partinin Onur Başkanı” unvanı ile ödüllendiriliyordu.

16 Ekim 1980 tarihinde Roma’da öldü. Ispanya İç 
Savaşı (Le Bıigate Intematlonall İn Spagna, Roma 1956), 
Silahlı Direniş (Un Popolo alla Macchla, Milano, 1947) 
ile ilgili kitapları ve İtalya’nın dünya ekonomisi içindeki 
konumunu tartışıldığı bir incelemesi yayınlanan eserieri 
arasındadır.

dönüştü. Sovyetler Birliği 1943’den itibaren Ulusal Vatan Konseyi ve Lublin’deki Ulusal Kurtulu 
Komitesi’ni Polonya halkının temsilcisi olarak tamdı. Buna karşılık Batılı müttefiklerce 
Polonya’yı temsil ettiği kabul edilen Londra’daki hükümet ve bu hükümete bağlı Vatan 
Ordusu, Ulusal Konsey ve Halk Ordusu direnişçileri ile işbirliğini son ana kadar reddetti. Bu 
rekabet ve çatışma özellikle kırsal alanlardaki mücadelenin etkinliğini büyük ölçüde azalttı. Bt 
etkenin Polonya’nın partizan savaşına uygun olmayan coğrafi yapısına eklenmesi sonucu. Tara 
bölgesi ve bazı küçük ormanlık alanlar dışında, kırsal kesimde etkin ölçekte bir partizan 
savaşı gerçekleştirilemedi.

Kentlerdeki direniş ise çok daha etkih oldu. Özellikle Varşova Avrupa’daki önemli direniş 
merkezlerinden birini oluşturdu. Bu kentte 1943 ve 1944’deki büyük çaplı silahh ayaklanmak
II. Dünya Savaşı ve direnişler tarihinde önemli bir yer tutar.

Varşova Ayaklanmaları

Almanlar 1940’da Varşova’nın Yahudi halkım topladıklan gettonun etraftm duvar ile çevirdiler 
giriş çıkışlan yasakladılar. Gettoda toplanan 450 bin Yahudi, yiyeceksiz bırakılarak ve toplamî 
kamplanndaki gaz odalanna gönderilerek hızla yok edilmeye başlandı. 1943 bahannda 
gettonun nüfusu 60 bine inmişti. Kalanlar, hayatlannı Almanlara pahalıya satmaya kararlıydık] 
Silahh ayaklanma 19 Nisan 1943’de başladı. Sokak çatışmalan üç hafta sürdü. Çatışmalarda 
binden fazla Alman askeri öldürüldü. Polonya direniş örgütlerinden sağlanmış az sayıda hafif 
silah, yetersiz cephane ve çokluk ev yapımı bomba ve patlayıcılarla savaşan getto 
direnişçilerinden 7 bini çatışmalarda yaşamını yitirdi, 6 bin kadan yıkıntıknn arasında 
Almanlar tarafından yakılarak öldürüldüler. Kalanlar Treblinka kampına gönderildiler. Az sayıd 
direnişçi getto’dan kaçmayı başararak Polonya direniş hareketine katıldılar. Getto tümüyle 
tahrip edildi. Böylece binakn, sokaklan ve yanm milyona yakın nüfusu ile Getto haritadan 
sihniyordu. Getto ayaklanması, II. Dünya Savaşı’ndaki tek silahlı Yahudi ayaklanmasıdır.

Varşova’daki ikinci büyük ayaklanma Vatan Ordusu tarafından başlatıldı. Ayaklanma ne Sovyet 
ne de İngiliz-Amerikan komutanlıklan ile bağlantı kurulmadan ve savaşm o andaki durumu 
dikkate alınmadan hazırlanmışa. “Fırtına” kod adı ile planlanan bu hareketin amacı kentin, 
Sovyet birliklerinden önce, Londta’daki hükümete bağlı güçlerce ele geçirilmesi ve savaş 
sonrası Polonya’sının geleceğinde etkinlik kazanılması idi. Oysa Sovyet birlikleri henüz 
Varşova’nın oldukça uzağındaydı ve uzun sürecek bir ayaklanmanın taktik ve lojistik 
olanakkn henüz sağlanmamış durumdaydı.

Polonya İşçi Partisi ve diğer sol güçler halka bu politik amacı açıklamaya ve ayaklanmayı 
engellemeye çalıştılar. Ancak Varşova halkının Nazilere olan nefreti ve mücadele isteği 
ayaklanma karannı kitlelerin talebi haline getirdi. Bunun üzerine Polonya İşçi Partisi Merkez 
Komitesi bütün parti üyelerine Halk Ordusu'm “yeni ve demokratik Polonya’yı kurmaya 
yönelik bir mücadele haline dönüştürmek üzere” ayaklanmaya katılma emriui verdi.
Ayaklanma 1 Ağustos 1944’de general Bor-Komorowski komutasında başlatıldı. Sokak 
çatışmalannda ve barikatlarda kadın, erkek bütün Varşovalıkr omuz omuza çarpıştılar. Ancak 
Vatan Ordusu ile Halk Ordusu ayn komutanlıklara bağh olarak ayn bölgelerde savaştılar.

Vatan Ordusu’nun bu tek yanlı karan karşısında, Sovyetler Birliği’nin ilk tepkisi “Varşova’daki 
eylemin doğrudan ya da dolaylı sonuçlanndan hiç bir biçimde sorumlu olmayacağım” 
duyurmak oldu. 4 Ağustos’ta Churchill, Stalin’e isyancılara yardım edilmesini isteyen bir mesa 
gönderdi. Sovyet genel komutanlığı Mareşal Zukov ve Mareşal Rokossovskiy’ye bu konudaki 
görüşlerini sordu. Gelen cevapta, muharebe planlannda değişiklik yapılması, binlerce asker, 
tank ve uçağın yer değiştirmesi gerektiği ve Varşova’ya o anda Sovyetler’in ellerinde 
bulunanlardan daha yakın hava alanlanna ihtiyaç olduğu, yardım harekatının ancak 25 
Ağustosta başlayabileceği bildiriliyordu. 22 Ağustos’ta Stalin, Churchill ve Roosevelt’e “son 
günlerde karşılaştığı Alman karşı hücumlanm püskürtmek için bütün gayretini sarfeden Sovye 
birliklerinin Varşova’ya doğru büyük çaplı yeni bir taaruz başlatacaklannı” bildirdi. İsyanın 
başlamasından altı hafta sonra isyancılara havadan yardım gönderildi. 13 Eylül’de müttefik 
uçaklan paraşütle silah, cephane ve yiyecek indirmeye çalıştılar. Ancak buniann bir bölümü 
Almanlann eline geçti. 300’ün üzerinde havacı bu yardım operasyonu sırasında öldü. 14 
Eylül’de de Mareşal Rokossovskiy komutasındaki I. Beyaz Rusya Cephesi birlikleri ve 1. 
Polonya ordusu Vistül nehrinin Doğu kesimindeki Praga bölgesini ele geçirdiler. 15 Eylül’de 
Polonya I. Ordusu Vistül’ü aşarak Varşova’nın banliyölerinden Cezemiakow’da bir süre 
köprübaşı tuttu. Ancak Sovyet topçu desteğine rağmen Alman karşı saldınsında ağır kayıplar 
vererek tekrar Vistül’ün doğrusuna çekildi. Böylece çok yakına geldikleri halde Sovyet ve 
Polonya birlikleri ile isyancılar arasında cephe bağlantısı kurulamadı. İsyancılar kentin batı 
bölümüne çekilmek zorunda kaldılar ve Vistül’den biraz daha uzaklaştılar. İsyan sırasında 
aralannda Polonya İşçi Partisi ve Halk Ordusu’nun çok sayıda üye ve yöneticisinin de 
bulunduğu 100 bin Varşovalı öldü. 63 gün süren sokak çarpışmaknnda kentin büyük bölüır 
tahrip oldu. Bor-Komorowski 3 Ekim’de Almanlann dikte ettiği tesUm şartknnı kabul etti. Ss 
kalan Varşovalılann büyük bir bölümü Almanya’daki kamplara gönderildi. Naziler Kasım ve 
Aralık aylannda kenti sistematik olarak tahrip etmeye başladılar. Hâlâ ayakta kalmış olan 
tarihi şatolar, saraylar, müzeler ve kiliseler havaya uçuruldu ya da yakıldı. Yıkılmamış binak 
ve bloklar dinamitlendi. 17 Ocak 1945’de Mareşal Rokossovskiy’nin birlikleri Varşova’ya
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Partizan savaşı, üzerinde genellemeye gidilmesi ve 
i(ategorilere ayrılması en zör alanlardan birisidir, çünitü 
her partizan harekatı içinde oluştuğu koşullar itibariyle 
çok büyük farklılıklar gösterir. Ancak yine de belli özel
liklerin tekrarlandığı görülür. Günümüzde bunlar ilgili 
kişilerin amacına ve kendi özelliklerine göre “gerilla 
savaşı” , “gayrinizami harp” , “kontrgeriiia operasyon
ları”, “hareketli savaş” , “ uzatılmış mücadele” , “poli
tikleşmiş savaş” gibi terimlerle incelemeye alınmakta
dır. Bunların ortak noktası, düzenli ordulara karşı genel
likle vurkaç ve pusu taktiğine dayanan, hızlı çekilme 
ile düşmanın karşı darbesinden kurtulan ve onun zayıf 
noktalarını tesbit edip oralarda başarıyı garanti edecek 
konsantrasyonu sağlayan harekatlar olmalarıdır. Amaç
ları elde arazi tutmak değil, düşmanı yıpratarak nihai 
askeri-politik çözümü kolaylaştırmaktır. Çözüm, ileride 
kurulacak düzenli orduların zaferi olabileceği gibi, ulus
lararası etkilerle farklı statülere ulaşılması veya düşma
nın iradesinin zayıflayarak geri adım atması gibi biçim
lerde tezahür edebilir.

Gayrinizami harp, tarih boyunca her yüzyılda birçok 
ülkede örnekleri bulunabilecek bir olaydır. Ancak mo
dem zamanlarda ilk kez İspanyolların Napotöon ordula
nna karşı yürüttükleri “gerilla” savaşı ile çağdaş litera
türe girmiştir. Daha sonra özellikle azgelişmiş ülkelerde 
örnekleri zenginleşmiş, Avrupa’da ise 20. yüzyılın az 
sayıdaki örnekleri Sovyetler’de İç Savaş (1917-1922) 
ve II. Dünya Savaşı dönemlerinde görülmüştür. Avru
pa’daki bu harekâtları artık giderek “ klasikleşmiş” olan 
gerilla harplerinden ayn bir kategoride mütalaa etmek 
gerekir. Bunlar kısa bir geçiş döneminden sonra ulusal 
çapta örgütlenmiş ve direnişin -ulusal veya uiuslararası-

diğer unsurlarıyla dayanışma halinde kısa sürede sonu
ca ulaşmışlardı. Bu anlamda Avrupa partizan harekâtları 
tek başlarına sonuç elde etmemiş ve Müttefikler’in top- 
yekün zaferinden yararlanmış, ancak bu zafere önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. II. Dünya Savaşı’ndakl parti
zan hareketleri sömürge ve yan bağımlı ülkelerdeki “kla
sik geriiia”ya göre daha merkezî ve profesyonel yapılar
dır. Öte yandan birçok ülkede savaş sonunda kurulan 
rejimin belirlenmesi açısından rol oynamayı, düşmanın 
sahada yenilmesinden daha asili bir görev olarak dü
şünmüşlerdir. Sonuçta her ülke hangi müttefikin nüfuz 
alanında kalıp, hangi partizan hareketi özel yardım gör- 
düyse, ülkede kurulan rejimin kaderi böylece belirlen
miştir.

Partizan hareketleri I. Dünya Savaşı’nda ciddi bir rol 
oynamamışken, II. Dünya Savaşı’nda Alman ve Japonia- 
nn işgal ettiği her ülkede şu veya bu ölçüde gelişti. 
Bunun ilk nedeni, I. dünya Savaşı'nda muharebelerin 
düzenli orduiann denetimindeki az çok sabit cepheler 
etrafında cereyan etmiş, İkincisinde ise çoğu cephenin 
yiidınm savaşıyla çökertilip orduların dağıtılmış olması
dır. Öte yandan orduiann ikmal ve ulaşım hatları alabil
diğine uzamış, partizan harekâtlarına uygun geniş alan
lar ve işgal bölgeleri oluşmuştur. Bu arada çürümüş 
hükümetlerin yerine geçen işbirlikçilerin ve işgal ma- 
kamlannın sınırsız terörü karşıtlıklan şiddetlendirmiş, 
yenilenlerin hangi taviz karşılığında olursa olsun adli 
ve şerefli bir banşa kavuşma olanağına ve olasılığına 
sahip olmaması her ne pahasına olursa olsun savaşma 
azmini güçlendirmişti. Alman işgal güçlerinin dar görüş
lü politikalan çok kısa sürede çok büyük düşmanlık 
yaratmıştır. Bunun yanısıra önce İngiltere, sonra da 
Sovyetler’in yenilmeden savaşa devam etmeleri de umut 
ışığının sürmesine neden olmuş, aynca Yugoslavya her
kese ordusu yenilmiş bir ülkenin savaşa devam edebile
ceğini göstermiştir. Burada açıklıkla kaydedilmesi gere
ken husus. Batı Avrupa’da direnişin, Stalingrad ve El 
Alameyn’de Almanlann yenileceğinin anlaşılması üzeri
ne yükselmiş olmasıdır. Batı AvrupalI komünistler de 
direnişin ağır yükünü çekmekle birlikte savaşın ilk iki 
yılında İngiltere ve Fransa’yı saldırgan olarak nitelemlş-

Bir partizan müfrezesine katılan her savaşçı şu sözlerle partizan andı içiyordu: “Yakılıp yıkılan kent ve 
köylerimizin, kadın ve çocuklanmızın ölülerinin, halkıma reva görülen işkence, şiddet ve zulmün intikamını 
acımaksızın, yorulmaksızın, insaf etmeksizin düşmandan alacağıma and içerim... Ailemi ve halkımı faşist esarete 
teslim etmektense düşmanla yokolana kadar savaşacağıma and içerim."

ler, ancak Hitler’in Sovyetler’e hücum etmesinden son
ra partizan savaşını ciddi bir şeklide ele alıp direnişi 
yükseltmede başrolü oynamışlardır.

Partizan savaşlannın dış destekleri üzerinde de birkaç 
söz söylemek gerekir. Bu alana oldukça yoğun bir ilgi 
göstermiş bulunan İngiltere’nin partizan hareketlerini 
askerî kaygının yanısıra ağırlıkla politik amaçlarla des
teklediği görülür. Amerikalılar İse, ilk başlarda olaya 
daha çok muhtemel askerî harekât bölgelerindeki des
tek açısından bakmışlarsa da, savaşın sonuna doğru 
kurulacak rejimin belirlenmesi pespektifiyle İngliizlere 
yaklaşmışlardır. Moskova ise, savaş yükünün hafifleme
si amacıyla Fransız ve İtalyan komünistlerine batılı güç
lerle işbirliği çağrısı yapmış, diğer komünist partilerine 
ise yine aynı amaçla partizan harekâtına geçmeleri için 
direktif vermiştir. Balkanlardaki durum ise Ekim 1944’de 
Ingiltere ile Sovyetler arasında yapılan Moskova Anlaş
ması ile nihaî biçimini almıştır. Şöyle ki Yunanistan 
Ingiliz nüfuz bölgesinde bırakılmış, diğerlerinde Sovyet 
nüfuzu kabul edilmişken bir tek Yugoslovaya için yüzde 
50-50 denilmiştir. Tito’ya sınıf mücadelesine ağırlık ver
mek yerine tüm ulusal anti-Nazi güçlerin birliğini sağla
ması yolunda şiddetli bir telkin yapılmıştır. Ancak Tito
o dönemde Moskova’nın otoritesine karşı açıkça tavır 
almamakla birlikte ipleri Moskova’nın eline bırakmadı. 
Sovyetler ise savaş sonunda sosyalist rejimler kurula
caksa bunun Kızılordu tarafından gerçekleştirilmesini 
istiyorlardı. Nitekim bu yoldaki iddiaian o derecedeydi 
ki, aksinin bilinmesine rağmen, sonradan, yeni rejimin 
ancak Belgrad’ın Kızılordu tarafından kurtanimasından 
sonra kurulabildiğini İddia ettiler. Esasen Sovyetler ko
münist dahi olsalar partizanlann kendi inisiyatifleri dı
şında fazla güçlenmelerini arzu etmediklerini somut tu- 
tumlanyla her fırsatta gösterdiler. Yugoslovya'ya İlk as
kerî misyonu Şubat 1944'^de gönderdiler. Malzeme yar
dımı ise ilk kez Nisan 1944’de yapıldı. Halbuki bu dö
nemde Ingiltere, Yugoslavya’daki milliyetçi Mihaylovlç’- 
ten umudu kesmiş, Churchill İngiliz yardımını savaşın 
yükünü çeken komünist partizanlara yönlendirmeye baş
lamıştı. Churchill aynı yıl 12 Ağustos’ta Tito ile buluştu. 
Keza, Sovyetlerin Yunanistan’a ilk askerî misyonu gön
dermesi Ağustos 1944'dür. Polonya komünistleri iik mal
zeme desteğini Nisan 1944’de, Çekoslovaklar ise Tem
muz 1944’de aldılar. Arnavut ve Yunan partizanlanna 
hiçbir malzeme yardımı yapılmadı. Çeklere yapılan yar
dım ise yine oldukça sınırlıydı.

Sovyetlerin, komünist partizanlara yardımının 1944’de 
başlamasının ilk nedeni, 1944 Büyük ilkbahar Taarruzu 
ile Alman ordusunu Ukrayna ve Beyaz Rusya’dan söküp 
Polonya ve Balkanlara girmelidir. Böylece, Kızılordu’- 
nun kısa bir süre sonra işgal edeceği yerlerde sınırlı 
bir desteğin, uzun vadede alternatif bir İnisiyatifin geliş
mesine yol açmayacağını düşündüler. Polonya’da İse 
Bor-KomorowsM komutasındaki milliyetçi güçler Varşo
va’da ayaklanınca, bu kentin 60 kilometre yakınında 
bulunan Kızılordu, ikmal hatlannın uzadığı gerekçesiyle 
ilerleyişini durdurmuş ve bu güçlerin Almanlar tarafın
dan kınimasını beklemiştir. İngilizlerin tıavadan yaptığı 
birkaç ikmal girişimi ise hiçbir etkili sonuç vennemiştir. 
Milliyetçi kadrolann yokedilmesi Sovyet güdümündeki 
yeni rejimin daha rahat yerleşmesini sağlamış ancak 
PolonyalIlar da bu durumu (kalleşliği de denilebilir) hiç 
unutmamışlardır. Yunan komünistlerine gelince, bunlar 
da Sovyetlerden hiçbir yardım almamalanna rağmen 
teslim olan İtalyan güçlerinin boşatttıklan ülkenin yan
sından fazlasında fiilen yönetici konuma geçtiler. Ancak 
Moskova anlaşması gereği, Almanlann çekilmesiyle bir
likte İngiliz birlikleri 1944 sonundan itibaren Yunanis
tan’a çıkarak £LAS partlzanlannın 1949’dakl yenilgisine 
kadar süıen İç savaşta ağırlıklannı sağcı güçlerden yana 
koydular. Sonuçta, bağımsız gücünü koruyan Tito dışın
da. her ülkede son sözü işgal güçleri söylediler.

Partizan harekâtiannın yürütülüşüne geHnce en önemH 
örnek Sovyetlerdir. Burada koşullar da çok uygun ol-



Direniş

nuftur, öyle kİ, Sovyet hükümeti ve parti varlığını sür- 
lürmüş, ordu çekilmekle birlikte yenilmemiştir. Ayrıca 
lartizan harekatına çok uygun olan ormanlık, bataklık 
eya dağlık araziler ve taban teşkil edebilecek büyük 

Mr nüfus vardı. Sovyet rejiminin muhalifleri de eksik 
Dimamakla birlikte Almanların büyük terörü halkın ço
ğunluğunu direnişi desteklemeye yöneltti. Ayrıca işgal 
edilmemiş bölgelerden insan ve malzeme yardımı alındı, 
birçok kişi de eğitim görmek üzere gönderildi. Parti 
\itNKVD her kademede direniş hazırlığı yapmış, hücre
ler birçok yerde çalışmalarını partizan harekatına kay-

Pftı. İç Savaş yıllarından kalan tecrübe de buna 
İnce en büyük partizan çalışmanın doğması için 
ü̂m koşuiiann var oMuğu görülür. Ancak yine de tesirli 

alışmalara geçilmesi için aradan 1.5 yıl geçmesi gerek
miştir. Savaşın ilk iki ayında sonradan daha çok önem 
kazanacak istihbarat ve merkezileşme düşünülmeden 
sadece pusu ve sabota] yapmak üzere en çok sayıda 
birliğin oluşturulmasına yönelindi. Sonuç, Voroşilov ko
mutasında “Partizan Hareketinin Merkezî Kurmay Heye
ti” oluşturuldu. Bu ordu ve NKVD'den bağımsız doğru
dan doğruya parti Merkez Komitesine bağlı bir örgütlen
me idi. Ama zamanla partizan birlikleri içinde ordu per
sonelinin sayısı arttı, birçok subay bu birliklere gönde
rildi. 1943'de Voroşikıv’un yerine Ponomarenko geçti. 
Merkezî koordinasyon ve ordu ile işbirliği artınidı. Her 
partizan birliğine ordu irtibat subayları tayin edildi ve 
hepsi sahra radyosuyla teçhiz edildi.

Yugoslovya'da ise partizan hareketi iki koldan birden 
gelişti. Bosna'da bir tümenin kurmay başkanı olan Ml- 
hayloviç, ordunun dağılmasından sonra dağlara çekilip, 
savaşmayı sürdüren düzensiz birlikleri toparlamaya yö
neldi. Ancak geri çekilebileceği bir toparianma bölgesi 
olmadığı gibi, sağlam bir politik organizasyona dayan
madığı için oluşturmaya çalıştığı milliyetçi hareket hep 
güdük kaldı. Ana patrizan güçlerini oluşturan komünist
ler İse yıllardır var olan yeraltı teşkilatlan sayesinde 
savaşı sürdürecek askeri komiteleri II, bölge, ilçe ve 
mahaiie-köy düzeyine kadar kurdular. Kadroian parti, 
parti gençlik teşkilatlan ve yurtseverier arasından seçe
rek, Yugoslav Ordusu’nun bıraktığı sllahlaria ve düş
mandan ele geçirilenlerie teçhiz ettiler. Güçlerini Isbat 
ettikten sonra müttefiklerden de yardım aldılar.

Yugoslavlar partizan harekatı için hayati öneme sahip 
iki hususa başından itibaren uydular. Bunlwdan ilki “kur- 
tanlmış bölgeler” veya üs bölgelerinin oluşturulmasıy- 
dı. Kontrol edeblMikleri her yerde “Ulusal Kurtuluş 
Komiteleri” altında yeni yönetimler kurdular. Bu bölge
ler kuşatılınca hep yeni bölgeler kurdular. İkinci husus 
ise, kurtanlmış bölgeler hareket olanaMannı azaKmış 
olsa da hep harekat halinde kaktılar ve Almanlann ar- 
darda kuşatmalannı yanp geçtiler, manevra alanlannı 
hiç yltinnedller. Sonuçta başanya ulaştılar. Bunu yap
mayan Yunan Komünistleri İse kuzeydeki Vitri ve Gram- 
mos yöresini her ne pahasına olursa olsun ekle tutmayı 
hedefleyince, üstün güçlere karşı mevzi savaşını kabul 
etmek zonında kalarak 1949’da kesin yenilgiye uğradılar.

Batı Avrupa’ya gelince Norveç ve Danimarka’da dire
niş, sabota) ve ülke variıMannın korunması yolunda 
yoğunlaştı, çünkü buralar ana savaş alanının dışınday
dı. Fransa ve Belçika gibi savaş alanı olacak dan ülke
lerde ise geniş çapta gerilla hareketi cephenin açıklığı 
ana kadar ertelendi, çünkü müttefiklerin hedefi çıkarma
yı kolaylaştırmak ve ilerlemeyi hıztandırmaktı. İtalyan 
ve Fransız komünist partizanlar geniş bir direniş yaratıl
mış olmasına rağmen batılı işgal kuvvetlerinin direktifte- 
rine uydular. Böylece, komünistlerin katılımıyla Batı Av
rupa’da burjuva rejimlerin istikran kısa sfirede sağlandı. 
Bu durum milliyetçi partizan güçlerinin tam da istediği 
şeydi. Diğerlerinin ise güçlü müttefik ordulan karşısın
da yatabilecekleri şeyler, en başta kendi teslimiyetleriy
le sınırianmış oMu.

MEHMET TANJU AKAD

Alman işgali altındaki Polonya ve Hollanda'da yaklaşık 1.200'er, Fransa'da 1.034, Belçika'da 500, Norveç ve 
Danimarka'da 852 illegal yayın çıkarılıyordu. Gazeteler, başlangıçta son derece ilkel koşullarda basiidı. 1943-1944 
yıiiarında her sayısı yaklaşık 300 bin insana ulaştırılan Fransız Döfence de la France (Fransız Savunması) 
gazetesi, yayına Sorbonne Üniversitesi'nin bodrumunda başlamıştı. Aynı bodrumda Fransız öğrenciler sahte 
kimlik de imal ediyorlardı (üstte). Sonradan illegal yayınlar garajlarda, çamaşırhanelerde, fabrikalarda basılmaya 
başlandı. Hollanda'da onyedi gizli yayınevi, anti-faşist yazar ve düşünürlerin kitaplarını, yazılarını, avuçiçine 
sığacak boyutlarda basıyorlardı. Belçika’da, Naziler bir gün, kendi denetimlerinde yayınına izin verilen Le Soir 
(Sabah) gazetesinin içine sonradan direnişçiler tarafından "muhalif" bir sayfanın monte edildiğini keşfettiler.

girdiklerinde kentin yüzde seksenbeşi yokolmuş, 1939’da 1 milyon 265 bin olan kent nüfusu 
162 bin kişiye inmişti.

Sovyetler Birliği: Anayurt Savaşı

Almanlar 21 Haziran 1941’de, 7 Alman, 2 Romen, 2 Fin ordusu ve bir Macar Tugayı’nm 
katılması ile 3.500 kilometrelik sınır boyunca 3 cepheden Sovyeder Birliği’ne saldırdılar. 
Temmuz’da bu kuvvetlere İtalyan ordusunun birlikleri ile Franko’nun faşist gönüllüleri de 
katıldı. 5 bin savaş uçağının desteğindeki, 31’i panzer ya da motorize olan, 190 tümenden 
oluşan bu muazzam güçle başlatılan “Barbarossa Harekâa”, Hitler’in “Doğu Plam”nm askerî 
bölümünü oluşturuyordu. Bu plana göre bu bölgede yaşayan 30 milyon sivil ya da harp esiri 
yok edilecek, bundan sonraki otuz yıl içinde de 50 milyon Polonyalı ve Sovyet yurttaşı Doğu 
Sibirya, Afrika ya da Güney Amerika’ya sürülecek, kalanlar ise Sovyeder Birliği’nin Avrupa’daki 
topraklanna yerleşecek 10 milyon Alman için işgücü oluşturulacaku. Bu nüfusun da ulusal 
kimliği yok edilecek, bunun için, orta ve yüksek öğretim kurumlan kaldınlacak, ulusal kültür 
tasfiye edilecekti. Böylece hem “Bolşevizm” ortadan kaldınimış olacak hem de bölgenin doğal 
zenginhklerine el konulacakü.

Almanya’nın 1945’de teslimine kadar süren 4 yıllık savaşın yaklaşık ilk üç yılı Sovyet 
topraklannda geçti. Bu savaşta tarihin en büyük muharebeleri yapıldı. Cephenin iki tarafında 
bulunan güçlerin daimî mevcudu 10 milyonu aşıyordu. Ancak Sovyetler Birliği için savaş 
yalnızca askerî harekâttan ibaret olmadı. Savunma hatlannm gerisinde kalan halk Kızılordu’nun 
zaferi için olağanüstü fedakârlık ve güçle çalıştı ve zaman zaman da gönüllü birlikleri içinde 
cephe hattında dövüştü. Alman hatlarmın gerisinde ise işgal altındaki Sovyet halklamın 
oluşturduğu yüzlerce partizan birliği Almanlara ağır kayıplar verdiriyordu.

Nazi Ordusu’nun Sovyet Topraklarında Hızh İlerleyişi

Hitler Sovyeder Birligi’nin de Polonya ve Fransa gibi kısa sürede ezileceğini umuyordu.
Hitler’e göre “harekât ancak Sovyetler’in tek bir darbede ezilmesi halinde anlamlı olacaka”. 
Gerçekten de saldınnın ilk günleri, Hitler’in beklentilerine uygun gelişti. İlk üç hafta içinde 
Almanlar Kuzey cephesinde 550, Ban cephesinde 550, Güneydoğu cephesinde ise 350 km. 
ilerlediler. Letonya, Litvanya, Moldavya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’nın büyük bir bölümü işgal



edildi. Estonya’yı işgal ederek Leningrad’ı kuşattılar. Saldınnın iikgününde L200 Sovyet uçağı 
daha havalanamadan imha edildi. Düşmanın hava saldmlan birçok birliğin daha cepheye 
ulaşmadan büyük kayıplar vermesine yol açtı. Bütün bunlar Sovyet ordusunun böyle bir savaş 
için hazırhksız olduğunu gösteriyordu. Özellikle 1937-38’de Stalin’in subaylar ve ordu üst 
kademeleri arasında giriştiği “temizlik” harekâtı, Kızılordu’nun taktik ve lojistik yönetiminde 
büyük boşluklar meydana getirmişti. Tümen ve daha üst düzeydeki birliklerin harekâtını 
yönetecek ve planlayacak kadro eksikliği ilk günlerdeki bu kayıpların en önemli 
nedenlerinden biri olmuştur.

Ancak verdikleri ağır kayıplara rağmen Kızılordu birlikleri direnme ruhunu ve mücadele 
azmini korudular. Saldınnın ilk gününden başlayarak çok üstün düşman güçlerine karşı büyük 
kahramanhklar göstererek direndiler. Alman birliklerinin ilerlemesini geciktirerek ülkenin iç 
kısımlannda alınacak önlemler için zaman kazandırdılar. Hızla ilerleyen Almanlann gerisinde 
kuşatma altında kalan birçok küçük birlik, garnizon, müstahkem mevkî günlerce hatta 
haftalarca direnerek önemli sayıda düşman birliğinin ileri batlardaki savaşa katılmasını 
engellediler. Güneybatı smınndaki 3.500 kişilik Brest Garnizonu, Almanlann 45. Piyade 
Tümeni ile desteğindeki tank ve topçu birliklerine karşı bir ay direndi, bu kuvvetlerin 
ilerlemesini durdurdu. Yiyeceksiz, susuz ve ilaçsız kalan savunmacılardan büyük bölümü 
çarpışmalarda öldü, bir bölümü de Alman kuşatmasını yararak bölgedeki gerilla birliklerine 
katıldılar. 22 Haziran’da saldmlanna başlayan Alman birlikleri, az sayıdaki yaralı askerin 
bulunduğu garnizonu ancak 20 Temmuz’da teslim alabildiler. Sınır bölgelerindeki Libava 
İstihkamı 10 gün, Rava-Russki Müstahkem Mevkii bir hafta dayandı.

Stalin 3 Temmuz günü radyodan yaptığı konuşmada, SBKP Merkez Komitesi’nin “Faşist Alman 
İstilacılanna Karşı Sovyet Halkının Mücadelesi İçin Direktifleri”ni açıkladı. Parti, Kızılordu’ya 
“her kanş toprağı savunmak ve kanlannm son damlasına kadar çarpışmak” emri veriyordu. 
Bütün Parti birimleri ve Sovyet örgütlerinden, askerî birliklerin nakil, donanım ve diğer 
gereksinimlerinin karşılanması için ellerindeki bütün olanakları kullanmalan isteniyordu. Stalin, 
işgal edilmiş bölgelerdeki halkı “derhal partizan birhkleri kurmaya” çağmyor ve “bu bölgelerde 
koşullar düşman için dayanılmaz hale getirilmelidir. İşgalcilerin her adımı izlenmeli, attıklan 
her adımda saldırılmalı, aldıklan bütün önlemler boşa çıkartılmalıdır” diyordu.

Stalin Başkomutan

8 Temmuz’da Stalin Sovyetler Birliği Silahh Kuvvetleri Başkomutanhğı’na getirildi. 10 
Temmuz’da ise ülke savunmasını yönetmek üzere, olağanüstü yetkilere sahip. Yüksek 
Komutanlık Genel Karargâhı kuruldu. Genel Karargah Stalin, Molotov, Timeşenko, Budennyi, 
Şapoşnikov ve Jukov’dan oluşuyordu.

Almanlar iç bölgelere ilerledikçe askerî direniş yoğunlaşmaya ve savaşlar daha şiddedi hale 
gelmeye başlıyordu. Güneybatı cephesinde Temmuz sonuna kadar çok şiddetli muharebeler 
sürdü. Batı cephesinde General Beck’in ordulan yalnız Smolensk önlerindeki muharebelerde 
100 bin asker kaybetti. Kuşatılan kentler Almanlann umduğundan çok daha kararh bir 
biçimde direndiler. Odesa’nın savunması 2 ay, Sivastopol savunması ise 250 gün sürdü. 
Leningrad halkı şiddedi saldınlara, ağır bombardımana ve açlığa karşın 900 gün direnerek 
Ekim Devrimi’nin başkentini Nazilere teslim etmedi. Tula, Minsk, Murmansk, Smolensk ve 
daha birçok kentte savunma ve direniş haftalarca sürdü. Ancak, silah, donanım ve komuta 
kadrosu üstünlüğüne sahip Alman ordusu Sovyet birliklerine ağır kayıplar verdirerek ve çok 
sayıda Sovyet askerini tutsak alarak Ağustos’da Dinyeper’e ulaştılar. İki aylık bir kuşatmadan 
sonra 19 Eylül’de Ukrapna’nın başkenti Kiev’i işgal ederek. Eylül sonlannda Moskova önlerine 
geldiler.

Direnişin Sivil İdeolojik Boyutu

İşgahn başlaması ile birlikte, ülkenin Batısı’ndaki sanayi tesislerinin iç kısımlara, Volga 
bölgesine, Urallara, Sibirya’ya taşınmasına başlandı. 24 Temmuz’da bu görevi örgüdemek üzere 
bir Boşaltma Komitesi kuruldu. Temmuz-Ekim arasında 1.550 sınai tesis ülkenin Dogu 
bölgelerine taşındı. İşçileri, mühendisleri, makine ve donanımı taşımak için 1.500 vagon 
kullanıldı. Taşımayı gerçekleştiren trenlere ve demiryollanna yönelen 6 binden fazla Alman 
hava saldınsına rağmen bütün önemli askerî ve sınai tesisler hatta güç santrallan 3 ay içinde 
yeni yerlerine taşındılar. Bunlann çoğu trenlerden indirilir indirilmez, genellikle uygun bir 
bina bulunmadan, açık havada çalıştınlmaya başlandı. 1941’in sonunda, bu koşullara rağmen, 
bu tesislerdeki üretim savaş öncesini aşıyordu. Götürülemeyen her şey sistematik olarak tahrip 
edildi. Düşmanın işgal ettiği bölgelerde çalışabilecek durumda tek bir makine, yenebilecek tek 
bir dilim ekmek bırakılmıyordu.

İşgal, savaşı destekleyecek ekonomik potansiyele ağır bir darbe vurmuştu. İşgal altındaki 
topraklar, Sovyeder Birliği’nin çelik üretiminin yüzde 60’ını, ülke buğdayının yüzde 40’ını, et 
üretiminin yüzde 50’sini, kömürün yüzde 65’ini, alüminyumun yüzde 60’ını karşılayan 
bölgelerdi. Bu büyük açık cephe gerisindeki halkın, işçi ve köylülerin olağanüstü çalışması ile 
kapatılacaktı. 16 Ağustos, 1942’ta, 1941’in son üç ayı ve 1942 için Askeri ve Ekonomik Plan, 
Merkez Komitesi’nce kabul edildi. 1942 sonuna kadar bu plan büyük ölçüde gerçekleştirilecek 
Qdn
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II. Dünya Savaşı sonrasında Alman ve Avrupa sosyal 
demokrasisinin önemli önderlerinden ve II. Dünya Sava
şı yıllarının anti-faşist direnişçisi Willy Brandt, 18 Aralık 
1913'de tezgâhtar bir kadının gayrimeşru çocuğu olarak 
Lübeck’de doğdu. Gerçek adı, Herbert Ernst Karl Frahm’- 
dır. Annesinin etkisiyle sosyalizmle küçük yaşta tanıştı,
14 yaşındayken partinin yerel yayın organı Lübecker 
Volksbote’ye (Lübeck Halk Habercisi) yazmaya başladı. 
16 yaşında, SPD’nin Sozialdemokratische Partel Deuts- 
chlands (Alman Sosyal Demokrat Partisi) gençlik örgütü 
SAJ'a Sozlallstlsche Arbelter-Jugend (Sosyalist İşçi 
Gençlik), bir sene sonra SPD'ye üye oldu. 1931'de 
SPD’den ayrılan sol kanadın kurduğu SAP'a Sozlalls- 
tlsche Arbelterpartel (Sosyalist İşçi Partisi) geçti. 1932’de 
liseyi bitirdi. 11-12 Mart 1933'de Willy Brandt kod adıyla 
SAP’m Dresden’de illegal olarak düzenlediği kongreye 
katıldıktan bir süre sonra, tutuklanacağını öğrenince 
bir balıkçı teknesiyle Danimarka üzerinden Norveç’e kaç
tı.

Brandt, burada bir yandan Norveç İşçi Partisi içinde 
çalışırken, almanya’daki SAP örgütüyle de haberleşme
yi ve ülkesine illegal yayınlar sızdırmayı sürdürdü. 1936 
yazında, Norveçli öğrenci Gunnar Gaasland adına dü
zenlenmiş bir kimlikle Berlin’e geçerek, S4P’ın hücre 
örgütlenmesini geliştirmek için çaba harcadı. İspanya 
İç Savaşı’nın başlaması üzerine, Şubat 1937’de SAP’ın 
iyi ilişkiler içinde bulunduğu POUM'\a (Birleşik Marksist 
İşçi Partisi) bağlantısını sağlamak için Ispanya’ya gitti. 
Haziran 1937’ye dek kaldığı Ispanya’dan yeniden Nor
veç’e döndü. 1938'de Nazi rejimi tarafından Alman va
tandaşlığından çıkarıldı.

Brandt, II. Dünya Savaşı başlayıp Almanya Norveç’i 
işgal edince, gerçek kimliği anlaşılarak örgütünü ele 
vermemek amacıyla giydiği Norveç asker üniformasıyla 
yakalandı. Savaş esiri sayılarak bir süre sonra serbest 
bırakılmasından yararlanarak tarafsız İsveç'in başkenti 
Stockholm’e geçti ve uzun süre Norveç direnişi için 
çalıştı. 1942'de, beraber davrandığı eski SAP kadrola
rıyla beraber yeniden SPD'ye dönmeyi kararlaştırdı. İs
kandinav sosyalistlerinin pragmatist siyaset anlayışı ve 
reformist "sosyal adaletçi” sosyalizm tasanmlanm, Brant 
üzerinde derin etki yapmıştır.

Brandt, savaşın bitmesinden sonra Almanya'ya önce 
Norveç İşçi Partisi'nin gözlemcisi olarak döndü. 1947 
sonunda yeniden Alman vatandaşlığına geçti. Ocak 
1948’de, 1941’de evlenmiş olduğu Norveçli eşinden ay
rılarak yeniden evlendi. SPD'öe, Almanya’nın uluslara-



Direniş

Çekoslovakya'da direniş uzun bir süre sembolik 
birtakım dışavurumlarla sürdü. Çek halkı, Alman 

işgalcilere tepkisini. Ocak, Mayıs ve Haziran 1940'da 
geleneksel dinî hac gezilerine kitleler halinde katılarak 
ortaya koydu. Bu geziler için, her seferinde yüz bine 

yakın insan seferber oluyordu. Hitler’in doğumgOnü 
dolayısıyla düzenlenen resmî törenlerde alanlar boş 

kaldı, halk küçük gruplar halinde Çekoslovak 
devletinin kurucusu sayılan Masaryk’in mezarına 

çiçekler bıraktı. En etkili semtiolik direniş ise, 
Çekoslovakya'nın önemli bir bölümünün Almanya'ya 

verilmesini hükme bağlayan Münih Anlaşması'nm 
yıldönümü olan 29 Eylül 1940'da gerçekleştirildi. 

Direniş örgütlerinin kulaktan kulağa yaydığı talimata 
uyan Prag halkı, o gün tramvaylara binmedi; herkes 
gideceği yere yürüyerek gidip geldi. Bu sessiz ama 

etkili eylemin Çekoslovak direniş gruplarının ve onian 
destekleyen halkın moraline etkisi büyük olmuştur.

rası kapitalist sistemle (ve Batıyla) yeniden eklemlen
mesini savunan sağ kanatta yer aldı. Siyasal faaliyetini 
sürdürdüğü Berlin’de 1958’de Berlin Örgüt Başkanlığı
na seçildi. Bu arada Ekim 1957’de Berlin Belediye Baş- 
kanı’nın ölmesiyle, Şehir Meclisi Başkanı olarak Beledi
ye Başkanlığına gelmişti. 1961 genel seçimlerinde 
SPD’nin Başbakan adayı oidu; partinin oyunu yüzde 
31’den yüzde 36’ya çıkarmasına rağmen seçilemedl. 
Bu seçim kampanyasında, geçmişte komünistlerle işbir
liği yapmış olması ve “ nesebinin gayn sahlhllği” sağ 
partilerce aleyhinde kullanıldı. 1964’de SPD parti baş
kanlığına seçildi.

1966’da Hıristiyan Demokratlarla SPD arasında kuru
lan Büyük Koalisyon’da Başbakan Yardımcısı ve Dışiş
leri Bakanı oidu. Bu görevde, Amerika’dan olabildiğince 
bağımsızlaşma esasına dayalı bir “ Avrupa politikası" 
tasanmı geliştirdi. Alman diplomasisini ABD’den bağım
sızlaştırmaya çalıştı; Doğu Avrupa halk demokrasileri 
ve özellikle Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile ilişkile
rin geliştirilmesi için büyük çaba harcadı.

Willy Brandt, 1968 seçimlerinden sonra SPD ile 
FDP’nin Freie Demokrallsche Partal (Hür Demokrat Par
ti) kurduğu koalisyon hükümetinde Başbakan oldu. Os- 
tpolltlk (Doğru Politakası) alanında hızla adım atan Brand, 
1970 yılında Federal ve Demokratik Alman hükümetleri
nin geniş çaplı işbirliğine girmesine öncülük etti; SSCB 
ile Saldırmazlık Paktı’nı imzaladı. 1971’de Başbakan ola
rak ziyaret ettiği Varşova’da, II. Dünya Savaşı’nda Nazi- 
ierin katlettiği PolonyalI Yahudiier anısına yapılmış olan 
anıtın önünde diz çökmesi dünya kamuoyunda büyük 
yankı uyandırdı. Aynı yıl, “ Doğu-Batı gerginliğinin azal
tılmasına katkılan” nedeniyle kendisine Nobel Banş Ödü
lü verildi.

1974’de, özel danışmanı Günther Guiilaume'un De
mokratik Alman ajanı olduğunun ortaya çıkması üzeri
ne, Brandt Başbakanlıktan istifa etti. Bundan sonra, 
fiilen partinin “onur başkanlığı” konumuna çekildi. 
1979’da geçirdiği kalp krizi üzerine kanamdan aynidık- 
tan sonra, 1984’de, kendisinden 32 yaş küçük olan, 
SPD sol kanadından genç bir kadınla evlendi. Brandt, 
80'ii yıllarda partide ağırlığını yeniden hissettirdi ve Ye
şillerle koalisyondan yana, ABD öncülüğünde yeniden 
tınnandmlan soğuk savaş atmosferine ve nükleer silah
lanmaya karşı tavır alarak partinin sol kanadını destekle
di. Brand, halen dünya sosyal demokrasisinin forumu 
niteliğindeki Sosyalist Entemasyonann Başkanlığını yü
rütmektedir.

ve Sovyet savaş sanayii, kayıplannı Almanlar’dan daha hızla karşılayacak güce ulaşacaktı.

Sovyetler Birliği savaş süresince askerî harekat kadar ideolojik eğitime de önem verdi. Savaşm 
yalnızca bir anavatan savunması değil, aynı zamanda bütün halklann özgürlüğü ve sosyalizm 
için savaş olduğu düşüncesi hep ön planda tutuldu. Parti ve Komsomol üyelerinin cepheye 
gitmelerine ve savaşta örnek olmalarına özel bir önem verildi. Savaşın ilk aylannda 1.1 
milyon parti üyesi cepheye gitti ve en önde savaştı. Savaş sırasında, özellikle askerler 
arasında, yürütülen siyasal ve ideolojik çalışma parti ile kitleler arasındaki bağlan güçlendirdi. 
Ordudaki parti üyelerinin sayısı, savaş sırasında, özellikle askerler arasında, yürütülen siyasal 
ve ideolojik çalışma parti ile kitleler arasındaki bağlan güçlendirdi. Ordudaki parti üyelerinin 
sayısı, savaş sırasında ölen çok sayıdaki parti üyesine rağmen, savaş sonunda dört katma 
çıkmıştı. 1933-38 döneminde Stalin’in katı ve terörcü uygulamalan dolayısı ile azalan parti 
üyelerinin sayısında da büyük artışlar oldu.

Savaşın İdeolojik Etkileri

Savaşm Sovyetler Birliği’ndeki en önemli ideolojik etkisi, Kızılordu’da askerî-meslekî bilincin 
yüksel(til)mesi. ve genel olarak Rus-Slav ulusçu değerlerinin güçlen(diril)mesi oldu. 6 Kasım 
1941’de Moskova Sovyeti toplantısında Stalin, orduya hitap ederken, Çarlık döneminin “millî 
kahraman” sayılan komutanlanndan referans verdi: “Büyük atalanmızm yiğit simalan; 
Aleksander Nevskiy’ler, Dimitri Doskoy’lar, Kuzma Mininler, Dimitri Pozharskiy’ler, Aleksander 
Suvorov’lar ve Mihayil Kutuzov’lar, savaşta ilham kaynağı olsunlar size!” Savaşm dayatmasıyla 
askerliği ve orduyu ideolojik olarak dönüştürme, siyasallaştırma iradesi geride kaldı; sınırsız 
otoritesiyle ve katı hiyerarşisiyle geleneksel askerî disiplin rehabiiite edildi. Ekim 1942’de, 
Stalingrad savunması sürerken, ordudaki SBKP siyasi komiserlikleri kaldınidı. Böylece, ordu 
parti denetiminden -en azından gündelik işleyişinde- resmen özerkleştirildi. Çarlık terörünün 
aracı olarak simgeleşen ve Devrim sonrası iç savaşta karşı-devrimci saflarda yeralmış olan 
Kazak Birlikleri, anti-Alman bir yurtseverlik ajitasyonu eşliğinde canlandınidı. Ekim Devrimi’nin 
ilk uygulamalanndan biri, subay apoletlerinin ve orduda selâm verme zorunluluğunun 
kaldıniması olmuştu; 1942’nin sonlannda, bu ve bunun gibi kurumlar ve semboller yeniden 
ihdas edildi. Stalin de, Mart 1943’de Mareşal unvanı aldı ve üniforma kuşandı. Kızılordu 
Genel Kurmayı, Politbüro’nun yanısıra, onun kadar muktedir bir iktidar merkezine dönüştü. 
Savaşın acımasız koşullannda ordunun işlerliğini teminat altına almayı hedefleyen bu politika 
değişimi; savaş sonrasında, Kızılordu’nun sosyalist ideolojiden ziyade askerî-stratejik saiklerle 
hareket eden görece özerk bir güç olma eğilimine girmesine yolaçacaktır.

Savaş sırasında aynca, Rus ve Slav milliyetçiliği değerlerini resmî ideolojiye eklemlemeye 
dönük önemU adımlar atıldı. Bu yaklaşım, özellikle “sosyalist devlet”le özdeşleşmeyen ve 
geleneksel muhafazakâr kimliklerini koruma eğilimindeki mujikleri hedeflemekteydi. 1943’de, 
SSCB’nin millî marşı değiştirildi: Entemasyonal’in yerini, “Özgür cumhuriyetlerin yıkılmaz 
birliğini ebediyen kurdu Büyük Rusya” dizileriyle başlayan bir marş aldı. 4 Eylül 1943’de, 
Ekim Devrimi’nde lağvedilmiş bulunan Rum Ortodoks Kilisesi’nin haklan iade edildi. 
Kızılordu’nun karşı saldınya geçerek Doğu Avrupa ve özellikle Balkanlarda hakimiyet iddia 
etmeye başlamasıyla, Ortodoks Hıristiyanlık ve özellikle Slav motiflerinin canlandıniması süreci 
hızlandı.
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D evrim ti Espiyonaî

Tokyo’da Tama mezarlığında, granit bir mezartaşı üze
rine kazınmış “Burada tüm yaşamını barış için savaşa 
vermiş biri yatıyor” sözleri, ne savaş zamanı Japon 
İmparatoru’na kafa tutmuş bir devlet adamının, ne ateş
kes için arabuluculuk yapmış bir Kızılhaç görevlisinin, 
ne de uluslararası bir barış örgütünün liderinin anısına 
söyienmiş.

Mezar Richard Sorge’nin. İkinci Savaş öncesi ve sıra
sında Sovyet Askerî İstihbaratının en önemli aslarından. 
Casusluk tarihinde efsaneleşmiş performansıyla Sorge, 
PrusyalI. Askerî İstihbaratın örgütlenmesine dahil ol
duktan sonra otuzların başında Almanya’ya gönderili
yor. Nazi çevrelerinde parlak bir çehre olarak yükseli
yor. Alman diplomatik misyonuyla birlikte, çoğunlukla 
gazeteci olarak, İskandinav ülkelerinde görev yaptıktan 
sonra önce Çin’e, ardından Japonya’ya gidiyor. Bu ara
da kendi istihbarat ağını oluşturmayı sürdürüyor. Japon 
Hosumi Ozaki’nin “Ramsal” örgütüyle birlikte, 1939’dan 
itibaren anti-faşist mücadeleye ilk ciddi boyutta istihba
rat katkısını vermeye başlıyor. Nazi Almanyası’nın Tok
yo Büyükelçiliği’ndeki ilişkileri sayesinde adını Casus
luk tarihine yazdıran raporunu “ Merkez”e, Moskova’ya 
geçiyor: Birkaç hafta sonra, tam bildirdiği tarihte 22 
Haziran 1941 ’de Alman orduları Sovyetler Birliği’yle olan 
saldırmazlık paktını bir kenara atıp Sovyet topraklarına 
girecektir. Merkez ona inanmamıştır. Oysa aynı bilgi, 
hemen hemen aynı zamanda, Sovyet Askerî İstihbaratı’- 
nın iki önemli kaynağı tarafından daha rapor edilmektedir.

Nazi Almanyası ve İsviçre’de örgütlenen, biri Lozan 
ikisi Cenevre’de konumlandırılmış üç gizli radyo verici
sinden sürdürdüğü istihbarat yayınları nedeniyle Rote 
Drei (Kızıl Üçlü) adıyla bilinen şebekenin şefi Çek asıllı 
Alexander Rado, neredeyse gün farkıyla. Alman ordula
rının hızla doğu cephesine kaymakta olduklarını ve Sov
yetlere karşı saldırı hazırlığı içinde bulunduklarını Mer- 
kez’e iletmiştir. En önemli haber kaynağı ise, aynı za
manda Üçlü’ye örgütlü olarak çalışan ve Üçüncü Reich 
Genel Karargaht’ndan bilgi alan “ Lucy” takma adlı Ru
dolf Rössler’dir.

Diğer kaynak ise istihbaratını Sorge’ye göre gerçi 
biraz daha geç, ancak çok daha aynntılı vermektedir. 
Örneğin 22 Haziran 1941 ’de başlayacak olan Alman sal- 
dınlarına katılmak üzere Doğu Cephesi’ne Paris’ten sev- 
kedilen 23. Zırhlı Tümen'In, Macar İkinci Ordusu’nun 
ve 24. Tank Tümeni’nin mevcutları ve yaklaşık görev 
emirleri bile bildirilmiştir. Merkez hiçbirine inanmamıştır.

Bu kaynak, Nazi işgali altındaki Batı Avrupa’da ve 
Almanya içinde örgütlediği tarihin en güçlü casusluk 
şebekelerinden biri olan ve Abwehr şefi Amiral Cana- 
ris’in ifadesine göre, eylemleri stratejik hasarları bir 
yana bırakılırsa, en az 200 bin Alman askerinin hayatına 
malolan. Rote Kapelle'nm (Kızıl Orkestra) “ Büyük Şef”! 
Leopold Trepper’dir. Kızıl Orkestra II. Dünya Savaşı’nda 
Nazi işgali altındaki Avrupa’da görev yapan Sovyet is
tihbarat şebekelerine Almanlar tarafından verilen addır. 
Bu adlandırma, Sovyetler’in radyo vericilerine EspiyonaJ 
argosunda “ müzik kutusu” ve telsizcilere “müzisyen” 
demelerinden esinlenerek türetilmiştir.

Leopold Trepper, ya da kullandığı takma adlarla Lelba 
Domb, Adam MIkler, Otto, Gilbert ve daha birkaçı, bir 
Polonya Yahudisi olarak 1904’de savaş, açlık ve müca
deleye doğuyor. Gençlik yıllarında Komiln/sf Part/ üyesi 
oluyor. 22 yaşında Kattowicz madenlerinde başlayan 
bir işçi ayaklanmasının örgütleyicilerlnden olmak su
çuyla tutuklanıyor. İngilizlerin Filistin’de kurmak istedi
ği Yahudi topiumuna katılmak üzere “ Adanmış 
Topraklara” yola çıkıyor, ama kısa sürede Filistin Ko

münist Partisi’nin yöneticileri arasında yer alıyor. İngiliz 
işgaline karşı Arap ve Yahudi eylem birliğini oluşturma 
çabası İçindeyken tutuklanıyor ve yankı uyandıran uzun 
bir açlık grevinden sonra sınırdışı ediliyor. Gizlice Fran
sa'ya giriyor.

1930'ların başlarında Fransa'da bizzat Lenin'in fikriy
le kurulmuş, amatör, basit ama etkili, hemen hemen 
üçbin üyeye sahip bir sosyalist casusluk örgütü çalışı
yordu. Rusça İŞÇİ Postası anlamına gelen “ Rabcor” , 
Ekim Devriml’nden sonra çekilen profesyonel haberci 
ve gazeteci gereksinimini de karşılamak üzere fabrika
larda ve askerî tesislerde çalışan komünist İşçileri ör
gütlemişti. Bu sayede hem sosyalist basın, batı dünya
sındaki grevlerden, yerel sorunlardan, sabotajlardan bi
rinci elden haberli oluyor, hem de gizli servislerin işi 
yalnızca bulmacanın parçalarını birleştirmek ve gerekir
se ek araştırma yapmakla sınırlı kalıyordu. Trepper bu 
örgüte girdi ve 1932’de örgüt üst düzeyde bir sızma 
sonucu açığa çıkıncaya dek çalıştı. Trepper adı artık 
yeterince biliniyordu, Domb kimliğiyle Berlin üzerinden 
gizlice Sovyetler Birliğine geçti.

Beş yıl sonra, bu kez 1932 sızmasının sorumlusunu 
aramak göreviyle Paris’e döndü. Ama bu kez General 
Oriov’un casusluk okulunda eğitilmiş. General Bencin 
ve General Susloparov’un kontrolünde bir Sovyet Aske
rî İstihbarat görevlisi olarak, Büyük Şef’In kariyeri başlı
yordu.

Şef, birkaç ay içinde suçlunun, sanıldığı gibi L ’Huma- 
nlt6 yayın müdürü Riquier olmadığını kanıtlamakla kal
madı, Sovyetler’in Amerika’daki eski istasyon şefi oldu
ğunu da belgeleriyle ortaya çıkardı.

Ve asıl işine başladı. Önceleri Merkez’in talimatlarıyla 
Sovyetler’e saldıracağı beklenen Britanya’yı deniz bağ
lantılarıyla kuşatmak üzere Brüksel ve Paris'te kurulan 
ve yedi Avrupa liman kentinde şubeler açan kauçuk 
malzeme, giyim eşyası ve levazımat şirketleri Simex 
ve SImexco, kısa süre sonra Trepper'in gerçek tehlike
nin yönünü sezmesiyle çalışmalarını Üçüncü Reich’a 
yöneltti. Çok geçmeden Wehrmacht’in levazımatının bü
yük bir kısmı “ kibar bir Belçikalı olan Bay Gilbert'in” 
müdürlüğünü yaptığı ve çok sağlam karaborsa bağları 
olan bu iki şirket tarafından sağlanıyordu.

Eylemlerini önlemek için Gestapo ve Alman Karşıca- 
susluğunun ortak masa oluşturduğu ve Kızıl Orkestra 
adını taktığı bu örgüt yasal şirket çalışmalarıyla aldığı 
istihbaratının yanısıra bizzat Almanya içinde, Nazi Parti- 
s/’nin. Alman Genel Kurmayı’nın, Gestapo'nun ve hatta 
soruşturmaları yöneten karşı casusluk masasının için
deki adamlarıyla öyle bir gizlilikle sürdürüyordu ki çalış
malarını, örneğin Berlin’de Komintem tarafından zama
nında kurulmuş yaklaşık 160 kişinin çalıştığı, otuzbin 
kadar mühür, baskı ve film makinelerinin bulunduğu, 
kelime anlamıyla bir “sahte evrak fabrikasının” yine 
üst düzeyde sızmalar sonucu örgütün dağılmasına dek 
iki bin kadar sahte pasaport ve onbin kadar çeşitli sahte 
belge hazırlayıp dağıttığı ortaya çıkıyordu. Kızıl Orkest- 
ra’nm Almanya kolu. Hava Kuvvetleri'nde görevli Harro- 
Schulze Boysen adlı subayla. Ekonomi Bakanlığı'nda 
görevli Arvld Hamack ve tiyatro yazan Adam Kuckhoff 
tarafından kurulup, yönetilmişti. Aristokrat bir aileden 
gelen Boysen, 22 yaşında ilerici bir gençlik kuruluşuna 
katılmış, bu nedenle Gestapo tarafından işkence edilip, 
tutuklanmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra komünizmi 
benimseyip, yine bir soylu olan eşiyle birlikte 1936'da 
ispanya iç Savaşı'nda cumhuriyetçilere, Nazi Almanya- 
sı’na alt bilgileri aktararak İstihbarat çalışmalanna baş
lamıştı. Bu yılın sonunda benzer polKik görüşlere sahip 
bir grubu etrafında toplamayı başaran Schulze-Boysen,
1941 başlarına kadar sessizce çalışmış, Almanya’nın 
Sovyetler BirilğI’ne saldırısıyla blriikte, örgüt çok önem
li görevler üstlenir hale gelmişti. Sovyet Askeri istlht>a- 
ratı İle telsizle bağlantı kuran örgüt, “ Merkez”e Alman

Kızii Orkestra’n/n Almanya grubunun yüzden fazla 
mensubundan 65’i idam edildi, diğerleri ise uzun 
süreli hapis cezasına çarptınidıiar. 6 Ekim 1969’da 
SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu, Harro Schulze- 
Boysen, Adam Kuckhoff, Arvld ve Mildred Harnack ve 
Hans ve Hilde Coppi’ye Kızıl Bayrak Nişanı 
verilmesini kararlaştırdı. Demokratik Alman Cumhuriyeti 
ise anılarına pullar bastırdı (sağda üstte). Krzıl 
Orkestra’n/n Belçika, Almanya ve Fransa kollarının 
çöküşünden sonra Kasım 1942'de Trepper de 
yakalandı. "Büyük Şef" ABWEHR lie işbirliğini kabul 
eder görünüp güvenlerini kazandı ve durumu 
"Merkez’e " bildirmeyi başardı. Paris’in kurtuluşundan 
sonra Moskova’ya döndü. Geçmişe yönelik eleştirileri 
nedeniyle tutuklandı ve 20. Kongre’den sonra 
Polonya’ya giderek yayıncılığa başladı. 1982'de 
Kudüs’te öldü (altta). Kim Philby 1930’larda 
komünizme yönelmiş İngiliz aydınlarının tipik bir 
temsilcisiydi (üstte). İdam edilmeden önce son sözleri 
"SBKP ve Kızılordu uğruna ölüyorum" olan Richard 
Sorge’nin anısına Sovyetler Birliği’nde 1965’de bir pul 
çıkartılmıştı (sağda altta).

savaş makinesi hakkındaki hayati bilgileri aktarmış ve 
Nazilere ağır kayıplar verdirmişti. Örgütte her sınıf ve 
düşünceden insanlar yer alırken, bunlann ortak davra- 
nışlannı anti-faşist olmalan bellriiyordu. Telsiz haber
leşmeleri Beriln'de sürekli izlenmiş, fakat Alman Askeri 
istihbaratı (ABWEHR) şifreleri yıllarca çözememişti. Orr 
kestra'mn Belçika grubunun çöküşünden sonra şifrele
rinin bir kısmı çözülebilmiş ve Almanya grubu da Ağus
tos 1942'de çökertilmişti.

Trepper’in bu misyondaki en önemli yardımcılann- 
dan, Carlos Alamo adlı bir güney Amerikalı kimliğiyle 
çalışan Mihayll Makarov, Kızıl Orkestra'da çalmaya baş
lamadan önce, ispanya iç Savaşı’nda Franco’ya karşı 
Uluslararası Tugaylar'da üsteğmen rütbesiyle savaşır
ken ve kahramanlıklan dolayısıyla isim yaparken, cep
henin karşı tarafında, Franco'nun yakın çevresindeki
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Direniş

bir başica Sovyet ajanı, daha sonra ismini dünyaya du
yuran i<ariyerine daha yeni başiıyordu.

Arnoid “Kim” Phiiby’nin, The London TImes’m savaş 
muhabiri olarak sergilediği faşist sempatizanı gazeteci 
görüntüsü, ona yalnızca Franco tarafından verilen bir 
Kızıl Haç nişanı getirmiyor, aynı zamanda (daha sonra 
KGB adını alacak Sovyet Gizli Servgisl'nden 1934’de 
Viyana’da örgütlendiğinde aldığı talimata uygun olarak) 
İngiliz gizil servislerinin de kapısını açıyordu.

1940'da 28 yaşında parlak bir Cambridge mezunu 
olarak Secret Intelligence Serv/ce’de (Ingiliz Gizli Habe- 
ralma Servisi - SIS) ajan olarak çalışmaya başlıyor. 
1943’de OfHce of Strategic Servlces'den (Stratejik Hiz
metler Bürosu - OSS), ClA'e (Merkezi Haberalma örgü
tü) dönme hazırlıklarında olan Amerikan gizli servisleri

ne yardım etmekle görevlenairllen ekipte yer alıyor ve 
Avrupa servisleri tarafından yaygın kullanımı olan ve 
kabaca düşman ajanını saptama ve kendi hesabına ça
lıştırma tekniği olan “double-cross” , çifte-çapraz tekni
ğini, sonraları CM-Antikomünlst karşı casusluk masası
nın başına geçecek olan James Angieton'a öğretiyor. 
Bir yandan Sovyetler hesabına çalışırken, diğer yandan 
SIS içinde Sovyet gizli servislerine sızdırılacak sahte 
gizli belgeler üreten bölümün sorumluluğunu yapıyor. 
1944’de ise, 5. Bölüm olarak bilinen, Sovyetlere yönelik 
tüm karşı casusluk çalışmalarını yöneten bölümün baş
kanlığına getiriliyor. Savaş sonrası, 1947’de Ingiltere’
nin İstanbul Başkonsoiosiuğu’nda Birinci Sekreter ola
rak görev yaparken, diğer istihbarat görevlerinin yanısı- 
ra, Türk istihbarat Örgütleri’nin zamana uygun hale ge
tirilmesine de yardımcı oluyor. Kariyerinde hızla yükse
len Philby, 1949’da yine Birinci Sekreter olarak İngilte
re’nin Washington Büyükelçiliğine atanıyor. Gerçek gö
reviyse İngiliz gizli servisiyle CM'in koordinasyon, bilgi 
alışverişi ve ortak operasyonlarının sorumluluğu. Bu 
arada yalnız İngiliz değil tüm batı haberalma örgütlerine 
ağır hasar veriyor. Örneğin, 1950’ierin başında Arnavut
luk'ta Enver Hoca’ya karşı girişilecek bir darbe ve karşı 
devrimin CIA ve SİS tarafından ortak örgütlenen operas
yonunda üst düzeyde sorumluluk alıyor. Sonuçta Arna
vutluğa kara, deniz ve havadan sızacak olan yüzlerce 
Arnavut milliyetçisi ve Amerikan-ingiliz ajanından bir 
teki bile ölümden kurtulamıyoriar. Bu arada, İngiltere'de 
Alman asıllı nükleer mühendis Klaus Fusch, gizli atom 
bombası bilgilerini Sovyetlere sızdırmaktan sorgulanı
yor ve suçunu itiraf ediyor. Fusch, Amerika'da yaşayan 
Harry Gold tarafından kontrol edildiğini söylüyor. Yaka
lanan Goid'da suçu kabul edince Senatör Mc Carthy'nin 
başı çektiği meşhur cadı avı inanılmaz boyutlara ulaşı
yor. Gold’un parmağını uzattığı başçavuş David Gre- 
engiass, ilk atom bombasının yapıldığı Los Alamos hava 
üssünde görevli ve Ethel Rosenberg’in kardeşi, Julius 
Rosenberg'in kayınbiraderi. Halk içine sızmış, her köşe 
başında karşınıza çıkabilecek kızıl cadıları arayan Mc 
Carthy için bulunmaz bir hedef olan Rosenbergier, akra
baları Greenglass'ın Julius'u örgüt şefi olarak suçlama
sıyla, hâlâ doğruluğundan emin olunamayan bir kararla, 
modern ABD tarihinde sivil bir mahkeme tarafından, 
adam öldürme dışında bir suçtan idama mahkûm edilen 
ilk örnek oluyorlar ve 19 Temmuz 1953’de elektrikli 
sandalyeye bağlanarak öidürülüyoriar.

Ancak henüz bu tarihe gelmeden ortaya çıkan bir 
başka şey var. Harry Gold’un ABD'deki faaliyetlerini 
kontrol eden Sovyet ajanının İngiltere'nin Washington 
büyükelçiliğinde, İngiliz Dışişleri Amerikan masasında 
çalışan bir başka diplomat, Donald McLean olmasından 
şüpheleniyor. McLean’ın da bu ve benzeri İstihbaratı 
Sovyetlere bir başka İngiliz diplomat Guy Burgess’le 
biriikte aktardığında, FBI'm bu kaygılan CIA aracılığıyla 
İngiliz gizil servisine aktarabileceği en güvenilir kişiyse 
Kim Philby oluyor. Phllby’ninse İkiliye tek mesajı olabili
yor: Kaçın, ikili, 1951’de İngiltere'ye çağrılıp rölantiye 
ve izlemeye alınıyorlar. Ancak suçları sabit görülüp tu
tuklanmadan bir gün önce aldıkları bir başka uyarıyla 
ortadan yokoluyoriar ve 1956'da Sovyetler tarafından 
İngiliz sevislerine yerieştirilmiş oldukları Moskova’da 
açıklanana dek kimse akıbetlerini bilmiyor.

Ama bu arada İkiliye Phiiby'nin haber verdiği ve ikili
nin aslında üçlü olduğu kaygıları yüzünden Philby de 
İngiltere'ye geri çağrılıyor. 1946'da, İngiltere'ye yaptığı 
hizmetlerden dolayı Kraliyet imparatoriuk Nişanı almış 
olan Phiiby’nin soruşturmadan temiz çıktığı gerçi 1955'de 
Başbakan McMillan tarafından Avam Kamarasında açık
lanıyor ancak Philby geri bir göreve çekiliyor: Ortadoğu 
istasyon şefliğine. Önce Kıbrıs'ta, sonra Lübnan’da The 
Observer ve The Economist adına muhabiriik yaparken, 
üstlendiği gizil operasyonlar arasında Türkiye üzerin
den Sovyet Ermenistan'ına Ingiliz ajanı ve Ermeni milli
yetçisi göndermek de var. Philby, hakkında 1962'de 
açılan yeni bir soruşturma sonucu “üçüncü adam” ilan 
edileceğini öğrenince Ocak 1963'de Beyrut’ta kayıplara 
karışıyor ve altı ay sonra Moskova’da ortaya çıkışının 
ardından, KGB İçinde Andropov’un kadrosunda önemli 
bir göreve getiriliyor. NovostI Press Ajansı'm kuruyor 
ve başına geçiyor. “ Üçlü”nün aslında “dörtlü” olduğu, 
Kraliçe'nin resmî danışmanı “Sir” Anthony Blunt'un 
1964'de yaptığı, ancak 1979'da açıklanan itirafıyla anla
şıldıktan sonra, Ingiliz gizli servisinde 1930'larda Camb
ridge Üniversitesi öğrencilerinden örgütlenen bir "beşli” 
Sovyet Orkestra sızması açıklık kazanıyor. Ama beşinci 
köstebeğin, “en büyük” olduğuna inanılanın, kim oldu
ğu hâlâ bulunmuş, ya da açıklanmış değil.

Batı haberalma servislerine indirilen bu ağır deriseler 
daha sonra da, tüm soğuk savaş boyunca devam edi
yor. Örneğin, yine CIA ve S/S’in ortak “ Beriin Tüneli” 
operasyonunu daha başından Sovyetlere sızdıran ope
rasyon sekreteri George Blake, yıllarca milyarder bir 
işadamı olarak İngiliz ve Amerikan iş ve askeri çevrele
rinde cirit atan Gordon Londsdale takma adlı Konon 
Trofimoviç Molodly, 1948'den 1957'de saf değiştiren 
yardımcısının ihbarı sonucu yakalanana dek tüm Kuzey 
ve Orta Amerika’daki Sovyet casusluk ağının şefliğini 
yapan William Fisher takma adlı KGS’nin efsanevi Albay 
Rudolf Abel’i ve dlğerieri. Kuşkusuz en İyileri, hiç orta
ya çıkarılamamış olanlan. Ancak soğuk savaşın sona 
erişiyle sona eren bir başka şey de var. Komlntern 
tarafından sosyalizme kazanılmış, yaptıklan işi olanca 
kiriiiiğiyle kabullenmiş inançlı bir casuslar kuşağı, uydu 
ve elektronik istihbaratın stratejik önem kazanmasıyla, 
yerini alt düzeyde, para, macera İçin ihanet eden ya 
da zaaflarına yenik düşüp şantajla bilgi satan 60-70 
kuşağı avantür film casuslanna bırakıyor.

Oysa 1988'de Moskova'da ölümünden az süre önce 
son arzusunun askeri bir törenle gömülmek olduğunu 
açıklayan Phiiby’nin, kendisiyle yapılan bir röportajda 
söyledikleri ne kadar net: “Vatanıma İhanet mi? Hayır. 
Ben hiç bağlanmamıştım ki..”

Franco'nun Kızıl Haç, Kraliçe Elizabeth li'nin impara
toriuk nişanlanndan sonra Phiiby’nin aldığı üçüncü ni
şansa Lenin nişanı. Philby dünyada bu üçüne birden 
sahip olan tek adam.
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Panslavizmin Slav köylü halklannı feodalizme ve Batı’dan gelen kapitalizme karşı seferber 
etmeye yönelik Narodnik etkili yorumlan kullanılmaya başlandı. Bütün bu ideolojik motifler, 
Sovyetler Birliği hükümeti ve SBKP tarafından araçsal bir mantıkla, Nazi ordusuna karşı 
olabildiğince geniş yelpazeli bir toplumsal tepkiyi seferber edebilme kaygısıyla 
değerlendiriliyordu. Ancak Kızıiordu’da olduğu gibi, bu ideolojik manevranın da, savaş 
sonrasına yansıyan etkileri görülmüştür.

Moskova Savunması

Hitler, Moskova önlerinde toplanan Alman Merkez Grubu Ordulanna gönderdiği 2 Ekim 
tarihli günlük emirde Moskova’ya karşı başlatilacak taarruzla ilgili olarak, “Bugün içinde 
bulunduğumuz yılın son büyük ve tayin edici savaşının başlangıcıdır” diyor ve “Bolşevizmin 
dünyadan silinişinin işareti olarak KremUn’in havaya uçurulacağım” söylüyordu. Hitler’e göre 
Moskova’nın düşmesi ile birlikte Sovyetler Birliği’nin yenilgisi kesinleşecek, Dogu Planı 
gerçekleştirilmeye başlanacakn. 1 milyondan fazla asker, 1.700 tank ve 950 uçağın katıldığı 
saldın bu emirden 4 gün sonra başlatıldı. Hider Japonya’nın Berlin büyükelçisine 
“Moskova’nın 12 Ekim’de düşeceğini” söylüyor ve Ekim Devrimi’nin yıldönümü olan 7 Kasım 
günü Kızıl Meydan’da Nazi birliklerinin geçit resmi yapacağını ilan ediyordu.

“Tayfun” adı verilen bu harekâta “Paris Fatihi” General Bock komuta ediyordu. Paris fatihi 
şimdi de “Moskova Fatihi” olmaya hazırlanıyordu. Moskova Hitler’in ilan ettiği tarihte 
düşmedi, ancak 19 Ekim’de Yüksek Komutanlık başkentin “kuşatma altında” olduğunu ilan 
etti. Resmî kuruluşlar, diplomatik misyonlar, okullar ve bihmsel kuruluşlar ülkenin iç 
kısımlanna taşındılar. Stalin, Politbüro ve Yüksek Komutanlık Genel Karargâhı Moskova’da kaldı. 
Yabancı dosdannı, konuklannı ve çocuklannı daha güvenhkli bölgelere uğurlayan Moskova 
halkı başkenderini savunma çalışmalarına katıldılar. Fabrika işçileri 5 tümenhk bir piyade 
gücü oluşturdular. MoskovalIlar bir yandan günlük üretim faaliyetini aksatmadan sürdürürken 
bir yandan da Moskova’nın etrafında fiziki engellerden oluşan bir savunma kuşağı inşa ettiler. 
Yüzbinlerce Moskovah 15 kilometre derinliğindeki bir bölgede binlerce siper kazdı, çok sayıda 
korugan ve tank engeli oluşturdu.

Büyük Ekim Devrimi’nin yıldönümünde Kızıl Meydan’dan yine Kızılordu birlikleri geçti. Stalin 
meydandaki tribünden yaptığı konuşmada, askerlere “Avrupa’nm Alman işgalcilerinin

I boyunduruğu altına düşmüş halklan, size kurtancılan olarak bakıyorlar. Size büyük bir 
kurtancılık görevi verilmiştir. Bu göreve lâyık olun” diyordu. Lenin’in mozolesini ve Stalin’i 
selamlayarak geçen birlikler, Kızıl Meydan’dan çıkıp doğruca savaşın sürdüğü cepheye gittiler.

Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hider, Beck’e Moskova’nın bir an önce alınması için emir 
üstüne emir yağdınyordu. Almanlar 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birhkleri ile yeni ve 

' büyük bir saldınya başladılar. Nazi birlikleri Moskova’ya 25 kilometre kadar yaklaştılar. Ancak 
Sovyet askerleri ve onlarla birlikte çarpışan Moskova işçileri saldmyı püskürttüler. Alman 
Generali Blumentritt bu savaşla ilgili bir raporunda, “258. Piyade Tümeni’ne bağlı bazı 
birliklerin Moskova’nın banliyölerine girmeyi başardıklannı, ancak fabrikalardan fırlayan 
işçilerin ellerinde çekiçler ve diğer aletlerle askerlere saldırdıklannı” bildiriyordu.

Kasım sonlannda Almanlar etkili bir saldın olanağını yitirdiler. 8 Arahk’ta Hitler, bütün 
operasyonlann durdurulması ve birliklerin kışı Moskova yakmlannda geçirmeleri emrini 
veriyordu. Alman Genel Kurmayı’nın “Yıldınm Savaşı” planı ilk kez Moskova savaşında 
bozulmuştu. Askerlerinin kışı “Moskova’nın sıcak apartmanlannda” geçireceklerini düşünen 
Alman generalleri şimdi kışlık giyecek ve donanım eksikliği sorunu ile karşı karşıya 
kalmışlardı.

Aralık başında Sovyet birlikleri karşı taarruza geçerek üç ay içinde, şiddetli kış koşullannda 
yapılan savaşlarla Alman ordulannı 150-350 kilometre Batı’ya sürdüler. Alman ordulan II.
Dünya Savaşı’nın başından beri ilk kez geri çekiliyorlardı. Diğer yandan, Moskova 
muharebeleri Kızılordu’nun komuta kademelerindeki açığın hızla kapatılmaya başlandığını da 
ortaya koyuyordu.

Stalingrad Savunması ve Karşı Saldın

1942 bahannda Kınm yanmadası ve Harkov’u alan Alman birlikleri, Kafkasya’yı ele geçirmek 
üzere Güneyden saldınya geçtiler. Kafkasya’nın petrol kaynaklan ele geçirilerek Sovyet ordusu 
yakıtsız, dolayısı ile de hareketsiz bırakılmak isteniyordu. 17 Temmuz’da Stalingrad’ı zorlamaya 
başladılar. Volga ile birUkte Kafkasya yolundaki son engel de aşılmış olacaktı. Ancak 
Stalingrad Almanlar için ele geçirilmesi güç bir kale, geçilmez bir cephe haline geldi.
Savunma Halk Komiserliği 28 Temmuz tarihU 227 numaralı emrinde “bir adım bile geri 
gidilmemesini” istiyordu. Savunmada, işçiler ve Komsomol üyeleri askerî birlikler ile birlikte 
çarpışmalara katıldılar.

Alman ordusu Eylül ortalannda kentin bir bölümüne girmeyi başardı. Sokak çarpışmalan 
başladı. Genç, yaşlı, kadın, erkek bütün kent halkı bu çarpışmalara katıldılar. Çok ağır 
kayıplar veren Nazi birlikleri ancak 3-5 kilometre ilerleyebildiler.
Û A d

FUÇİK, JULİUS 
( 1 9 0 3 -1 9 4 3 )

23 Şubat 1903’de Prag’da doğdu. Öğrencilik yıliann- 
da siyasal yaşama katıldı. İyi bir ajitatör, örgütçü ve 
yazar olarak sivrildi. Bu yıllarda Trovba, Rude Pravo 
ve Halo Novlny gibi komünist gazetelerde yazdığı maka
lelerle yazarlığının önemli ipuçlarını verdi. Ayrıca yine 
bu yazılarındaki eğitici haberciliğiyle de başarılı bir ga
zeteci olarak anılır.

Julius Fuçik’in, Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgalin
den hemen önce yazdığı, Çekoslovak Yeniden Canlan
dırma Dönemi ve kadın yazarlardan Bozena Nemcova 
ile 1848 devrimcilerinden Karel Sabina üzerine incele
meleri önemlidir. Ayrıca 19. yüzyılın sonlannda ünlenen 
romantik Çek şair Julius Zeyer üzerine bir başka çalış
ması, Fuçik'in edebiyat eleştirmeni olarak başansının 
bir başka kanıtı olmuştur. Bunun yanısıra kısa öykücü
lüğü ile de Çek edebiyatının başanlı adlanndan sayılır.

İki kez Sovyetler Birilği'ne giden Fuçik, 1930’daki 
ilk gidişinde bu ülkeye gizli olarak girdi. 1934’deki ikinci 
gidişinde ise burada 1936’ya kadar kaklı. Bütün Orta 
Asya’yı gezerek inceledi. Almanya’nın Çekoslovakya’yı 
işgal etmesi üzerine, zaman kaybetmeksizin illegal ça
lışmalara başlayan Fuçik, Çekoslovak Komünist Yeraltı 
Hareketl'nin liderierinden birisi oldu. Bu sıralarda çeşitli 
yayınlan örgütledi ve yönetti.

Nisan 1942’de Prag’da tutuklanan Fuçik, aynı kentteki 
Pankarts hapisanesinde, ölümünden iki yıl sonra yayım
landığında tüm dünyada yankılar uyandıran, Darağacın- 
dan Notlar (Reportaz psana na opratçe) adlı yapıtın 
yazımına başladı ve bunu ölümüne dek sürdürdü. Bu 
natlann yine aynı hapisanede gardiyan olarak çalışan 
A. Kolinskiy’nin yardımıyla, Fuçik'in dostlanna ulaşma
sı sağlandı, işkenceye ve Işbirilkçl Çekoslovakyalılar'a 
karşın son anına kadar direnişini ve çalışmalannı sürdü
ren Fuçik'in yapıtı, yalın ve etkili bir direnişin destanı 
olarak tanımlanır.

Julius Fuçik, 23 Ağustos 1943’de Beriln’de Nazi mah
kemesi tarafından idama mahkûm edildi. Bu tarihten 
bir hafta sonra Prag'dan Beriln'e nakledilen Fuçik, bura
da 8 Eylül 1943’de idam edildi.

Julius Fuçik’in 9 Haziran 1943’de son bölümünü ta
mamlayabildiği Darağacmdan Notlar’m son satırian, 0 ’- 
nun yaşamı boyunca hiçbir biçimde ortayolcu olmayışın 
net bir ifadesidir: “Gerçek hayatta seyirci yoktur; her
kes katılır bu yaşama. (...) Oostlanml Hepinizi sevdim. 
Nöbetimi teslim ediyorum!”



Antı-ıaşıst 
Direniş

Mayıs 1944 başında Kızılordu, yüzlerce kilometre 
katederelf onlarca Alman tümenini ezmiş ve bütün kış 

ve bahar aylan boyunca amansız savaşlar vererek 
329 bin kilometrekare Sovyet toprağı üzerinde 

yaşayan 19 milyon Sovyet yurttaşını kurtarmış, SSCB 
devlet sınırlarını 400 kilometre boyunca eski 

durumuna sokarak Romanya’ya ulaşmış ve Sovyetler 
Birliği'nin tam kurtuluşunun koşullarını ve Alman 

Wehrmacht'/n//7 çökertilmesinin zeminini hazır hale 
getirmişti. Sovyet tarihinde "Büyük Anayurt Savaşı" 

olarak adlandınlan bu amansız savaşta Sovyetler 
Birliği’nin temel dayanağı ne Batılı askerî uzmanların 

ileri sürdükleri gibi Rusya kışının ve çamurunun 
yarattığı elverişsiz koşullar, ne Alman ordularının 

vahşetinin doğurduğu karşı konulmaz intikam 
duygularıydı. Sovyetler Birliği'nde yaşayan halklar. 
Nazizmin boyunduruğu altında yaşamayı kesinlikle 
reddettikleri gibi, başka türden bir burjuva rejimi 

altında yaşamayı da kabul etmemiş ve Ekim 
Devrimi’nin kazançlarını geri almak amacıyla haklı bir 

savaş yürütmüşlerdi. Bu savaşın zaferle 
sonuçlanmasının teminatı, her zaman doğrudan 

doğruya Sovyet işçi ve köylülerinin birleşmiş örgütlü 
gücü olmuştu. Yalnızca bir düzenli ordu savaşı 

halinde değil, aynı zamanda gönüllü partizan 
müfrezelerinden oluşan düşman hatları gerisinde 
gerilla savaşı ile de yürütülmüş "Büyük Anayurt 

Savaşı’’nın itici gücü, coğrafî avantajlar değil, tarihsel 
haklılık olmuştu. Resimde, harekât halinde görülen 

Kalinin Partizanları gibi, binlerce müfrezede savaşan 
Sovyet halklan, 1944 sonlannda cephe gerisi 

harekâtianm tamamlayarak düzenli ordu birliklerine 
katıldılar. Stalingrad önlerinde durdurulan Alman 
saldırısı, yerini Sovyet saldınsma bıraktı. Sovyet 

ordularının ilerieyişi, Yalta, Potsdam ve Tahran’da 
varılan anlaşmalar uyannca Romanya, Bulgaristan, 

Macaristan, Çekoslovakya, Polonya'dan geçerek 
Almanya'nın başkenti Berlin’de sona erdiğinde, 

Sovyetler Birliği yalnızca kendi eski sınırlarını geri 
atmakla kalmamış, Balkanlar’da Yugoslavya ve 

Arnavutluk'u da kapsayan bir etki atam içerisinde 
‘‘Halk Demokrasileri”  ile çevrili bir dost ülkeler kuşağı 

oluşturmayı sağlamıştı.

Bir Alman subayı yazdığı mektupta şöyle diyordu: “Volga’ya ulaşmamıza yalmzca bir kilometre 
var, fakat bu bir kilometreyi bir türlü geçemiyoruz. Bu bir kilometre için yapılan savaş bütün 
Fransa’nın ele geçerilmesi için yapılan savaştan daha uzun sürdü.”

Kuşatma ve sokak çatışmalan süresince Almanlar kenti karadan ve havadan bombaladılar. 
Kuşatma süresince Sovyet birliklerinin elinde olan kesimin her kilometrekaresi için 100 bin 
top mermisi, havan ya da bomba harcanmıştı. Bu kadar şiddetli bombardıman altında ve bu 
yıkıntılann arasında yaşayan insanlann olması inanılmaz gibi görünüyordu. Ancak Stalingrad 
savunmacıları hem yaşıyor hem de savaşıyorlardı. Hitler nutuklannda Stalingrad’ın ele 
geçirildiğini, “kent sokaklanndaki hayaletlerin kısa zamanda temizleneceğini” söylerken, her 
yıkıntının arkasından Almanlar’a ateş eden bir savunmacı çıkıyordu. Alman panzerleri 
yıkıntıların arasında tıkanıp kalıyor, onian kurtarmak Almanlar için ayn bir sorun oluyordu. 
Tek tek evler için çarpışılıyor, hatta Almanlann alt kadannı ele geçirdikleri binalann üst 
katlanndakiler, cephaneleri bitene kadar, saatlerce ve günlerce çarpışmaya devam ediyorlardı.

Kent, Sovyet birliklerinin karşı taarruzuna kadar 140 gün çarpıştı ve direndi. StaUngrad adı 
bütün dünyadaki anti-faşistler için “direniş” ile eş anlamh olarak kullanılmaya başlandı. 
Temmuz’dan Kasım’a kadar süren savunma sırasında Almanlar Stalingrad’da 700 bin asker,
1.000 tank ve 1.400 uçak kaybetti. Kasım sonlarında başlayan Sovyet karşı taarruzu Alman 
ordularının saniması ile sonuçlandı. 1 Şubat’ta Stalingrad cephesi komutanı von Paulus teslim 
oldu. Paulus II. Dünya Savaşı’nda esir edilen ilk Alman Mareşali oluyordu. Paulus ile beraber
24 general ve 2.500 subayın da aralannda olduğu 91 bin asker de esir alınmış, çok sayıda 
Alman malzemesi ele geçirilmişti. StaUngrad zaferi II. Dünya Savaşı’nda bir dönüm noktası, 
Almanlann yenilgisinin ba.slangıcı oldu.

Alman ordusu son şansını, güneyden, Harkov ile Orel arasından yapılacak bir saldın ile 
Moskova’ya giden yollann kesilmesine ve böylelikle bütün güney cephesinin ezilmesine 
bağladı. Almanlar savaşm en büyük gücünü Kursk önlerinde topladılar. Almanlann bütün 
Avrupa’daki tank birliklerinin üçte biri bu cephede toplanmıştı. Hider 15 Nisan’da “bu 
saldırının çok büyük önem taşıdığını” söylüyor, “en iyi birliklerin, en iyi silahlann, en iyi 
komutanlann ve mümkün olan en büyük miktarda cephanenin Kursk’a gönderilmesi” emrini 
veriyordu. 1943 yazında başlayan muharebelerde iki taraftan 4 milyon asker, 13 bin tank ve
12 bin uçak çarpıştı. Almanlar yanm milyon asker, 1.500 tank ve 3.700 uçak kaybederek 
bozguna uğradılar. 50 gün süren Kursk muharebesi, müttefiklerin “Sovyetlerin zaferlerini kış 
koşullarına borçlu olduğu, Kızılordu’nun yazın savaşamayacağı” biçimindeki önyargılarım da 
yıktı. Bu zaferden sonra inisiyatif Kızılordu’ya geçti. Almanlar bütün cephelerde savunmaya 
geçtiler. Ancak bu savunma da başanh olamadı, Kursk muharebelerinden sonraki bir yıl 
içinde Sovyet topraklannın tamamı işgalden kurtanidı.

m



Esir ve Toplama Kamplannda Direniş
Almanya’da nasyonal sosyalizmin iktidara geldiği 1933’de kurulmaya başlanan toplama 
kamplannda, dünya savaşma kadar örgütlü ve etkili bir direniş hareketinin varhğmdan söz 
edilemez. Zorunlu çalışma sırasında işi yavaşlatma gibi pasif direnişler görüldüyse de, bunlar 
fazla yaygınlaşamamıştır. 1933’de, Kuzey Almanya’daki Emsland bölgesinin üç toplama 
kampında (Börgermoor, Esterwegen, Neusustrum) bataklık, çamurluk arazide zorla çalıştırılan 
tutuklulann yarattığı, fısıltıyla söylenen “Wir sind die Moorsoldaten” (Bataklık Askerleriyiz Biz), 
birçok toplama kampına yayılarak bu dönemdeki direniş ruhunun simgesi olmuştur.
1933-1939 toplama kamplan direnişinin odağında, Nazilere karşı insanlann benliğini/onurunu 
korumaya dayah manevî-ahlâkî bir mücadelenin ve dayanışmanın olduğu söylenebilir.

Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte, nüfusu artan ve kozmopolitleşen toplama kamplannda, 
direnişin örgütlenme ve eylemli olma eğilimi arttı. Birçok toplama kampında Uluslararası 
Kamp Komiteleri oluştu. Bu komiteler tutuldular arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlayarak 
zorunlu çalışma sırasındaki katliamlan, şiddeti engellemek ve hayat koşullannı iyileştirmek 
için yönetim üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor; dayanışmayı bozacak kişileri yargılayarak 
kimi zaman (ölüm gibi) ağır cezalara çarptınyor; bazı durumlarda yönetimle işbirliği 
niteliğindeki yardımcı hizmetlerde (gardiyan yardımcılığı, temizlikçilik vs.) yeralarak, tutuktular 
için hayatı kolaylaştıracak küçük müdahalelerde bulunmaya çalışıyorlardı.

Bu Kamp Komiteleri, özellikle Nazilerin toplama kamplannda soykırım girişimlerinden sonra, 
firar, sabotaj, toplu isyan gibi hedefler de edindi. Ancak kamplardaki ağır baskı, böylesi 
çabalan çok zorlaştınyordu. Çok ender olan isyan girişimlerinin en önemh ve trajik 
olanlanndan biri, 1944 yazında Auschwitz’de gerçekleşmişti. Ceset taşıma, ölülerin altın 
dişlerini çekme, gaz odalanna gidenlerin saçlannı kesme gibi yardımcı hizmetlerde 
görevlendirilen Yahudilerin sayısı 900 gibi yüksek bir rakama ulaşınca; görece “serbest” 
olmaktan yararlanan bu yardımcı hizmetliler isyan başlatmışlardı. Üç SS subayını öldürmeyi ve



Nazi Topiama Kamplarında toplananların içinde 
yaşadMan iioşuHara, aşağılanmaya, benlii<lerinin ve 
idmlilderinin parçalanıp çökertilmesine karşı 
gösterdikleri bireysel ve kolektif direnç, kendilerine 
uyguianan şiddet ve sadizmin boyutian kadar akıl 
almazdı. Kimi zaman koşullan, çekilen acılan, işlenen 
cinayetleri kaydetmek, kimi zaman sırf yaratma 
arzusunu doyurmak, kimi zaman dayanışma 
duygularını ve umudu canlı tutmak amacıyla yaratılmış 
sanat eserlerinin Nazi vahşetine karşı bir "Manevi 
Direniş" çizgisi oluşturduğu kamplar. Müttefiklerin 
eline geçtiği zaman bütün açıklığıyla ortaya çıktı. 
Toplama ve Yoketme Kamplarında yöneticilerin izin 
verdikleri kişilere bizzat sağladıktan olanakların dışında 
herhangi bir kayıt tutmak veya Leon Deiarrbre’ınki 
(içtimada Asıian Yirmi Dokuz Rus Mahkûm) gibi 
resimleri (solda) yapmak, ortaya çıkarıldığı zaman 
karşılığı derhal ölüm olan bir direnişti. İşin tuhafı, 
bütün bu resimleri yapmak için gereken malzeme, 
kayıt kuyut işienne oian inanılmaz düşkünlükleriyle 
Toplama ve Yoketme Kamplarının bürokrasisi 
tarafından sağlanmış oiuyordu. Bürolardan kağıt, 
kalem, mürekkep ve boya aşırmanın mümkün 
olmadığı zamanlardaysa paket kağıttan, tuvalet 
kağıttan ve sebzelerden eide edilen boyalar, bu 
"Manevi Direniş"in hammaddesini oluşturuyordu. 
Evrensel direniş simgesi yumruğunu kaldırmış, açlıktan 
avurtlan çöken kamp mahkûmu (altta solda), belki de 
Müttefiklerin ancak ölülerine ulaşabildikten milyonlarca 
Nazi kurbanından biriydi. Toplu çukurlara atılanlar 
(altta sağda) ve bir Nazi doktoru tarafından titizlikle 
fırında yakılan (altta solda) kamp sakininin bu 
resimlerden birinin yaratıcısı olmadığından kim emin 
olabilir ki?..

bir krematoryumu havaya uçurmayı başardıktan sonra, bir sûre Nazilerle çatıştılar ve sonuçta 
öldürüldüler.

Kamplardaki tutuklu ve esirlerin daha örgütlü girişimleri de oldu. Bunlar, askerî deneyime 
sahip kadroların damgasını taşıyan örgütlenmelerdi.

Gizli Polonya Ordusu’nun Auschwitz’e Sızma Operasyonu

Toplama kamplanndaki en başanlı direniş örgütlenmesini, sonradan Vatan Ordusu’na katılan 
Tajna Armia Pobka (TAP-Gizli Polonya Ordusu) gerçekleştirildi. TAP adına subay Witold 
Pilecki, Eylül 1940’da kendisini, şüpheli davranışlanyla dikkat çekerek, üzerinde özel olarak 
Serafinski adına hazırlanmış sahte kimlik bulunduğu halde yakalattı ve Auschwitz toplama 
kampına hapsettirdi. Pilecki’nin görevi, Auschwitz’den dışanya bilgi aktarmak ve direniş 
örgütlemekti. Auschwitz’e yeni gelen esirler aracılığıyla ve çeşitli yollarla içeri aktanlan 
parçalan içerde monte ederek gizli bir verici imal eden 4859 numaralı esir Pilecki, bu 
vericiyle dışardaki TAP istasyonlanna yedi ay boyunca düzenli olarak mesajlar iletti. Bu 
mesajlar, Londra’daki müttefikler karargâhına ulaştınlıyordu. Pilecki, Auschwitz’e ilk sızdığında 
altı kişilik bir hücreden ibaret olarak başlattığı direniş örgütlenmesini, 1941 ilkbahannda 
sekiz, 1942 ortalannda 500 kişiye çıkarttı. 1943’de Auschwitz’de TAP’a bağlı direniş birkaç 
bin kişiyi kapsıyordu. Taktik amaçh işbirliği yaparak mensuplarinı mutfak, revir, büro 
hizmetleri gibi konumlara yerleştirtmeyi başaran Pilecki ve adamlan, bir süre sonra kaçışlar 
örgütlemeye başladılar. Toplam 667 kişinin kaçışı gerçekleştirildi. Kaçınlan esir ve mahkûmlar 
Krakov’daki gizU revirlerde iyileştirildikten sonra, yeni kaçış girişimlerine dışardan destek 
sağlamak üzere Auschwitz civannda tutulan dört partizan grubuna katılıyorlardı. Pilecki de 
Nisan 1943’de Auschwitz’den dışan kaçarak Varşova Ayaklanması’na katılmıştır.

Savaş Esirlerinin Kardeşliği Örgütü

Almanya’daki esir kamplannda bulunan Sovyet savaş esirleri tarafından kuruldu. İlk 
örgütlenme Mart 1943’de Münih yakınlanndaki Mûnchen-Perlach kampında, Sivastopol 
savunmasında esir düşen Sovyet subaylannca gerçekleştirildi. Bu grup daha sonra diğer esir 
toplama kamplan ile Almanya’ya zorla çalıştınimak için getirilen işçiler ile ilişki kurdu.
Birçok esir kampında ve 20’den fazla Doğulu İşçiler kampında örgütün komite ve hücreleri 
kuruldu. 1943 sonlannda örgüt, etkinliğini Güney Almanya ve Avusturya’ya kadar genişletmiş 
bulunuyordu.

Örgüt programı Alman askerî ve sınat varlığını zayıflatacak sabotajlar yapmayı, casus ve 
işbirlikçileri açığa çıkarıp yok etmeyi ve en önemlisi, Münih civanndaki kamplarda bir 
ayaklanma örgütlemeyi içeriyordu. Binbaşı Ozolin başkanlığında bir savaş örgütü oluşturuldu; 
eylem planı hazıriandı. 1943 yazında yeraltındaki anti-faşist Alman direnişçileri ile ilişki 
kuruldu, eylem planı, bu örgütün de hazırlığını yaptığı silahlı ayaklanma planına göre 
düzeltildi. Ancak Gestapo 1943 sonlannda her iki örgütü de keşfetti. Örgütün üst kademe 
yöneticileri yakalandı ve işkenceye uğradı. 4 Eylül 1944’de, örgüte katılmış 93 Sovyet subavı 
Dachau’da kurşuna dizildi.
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B atak lık  A skeriy iz  B iz

"Die Moorsoldaten" (Bataklık Askerleri) veya “ Wlr 
sind die Moorsoldaten" (Bataklık Askeriyiz Biz),
1934-1935 yıllarında, Kuzey Almanya’nın bataklık 

Emsland bölgesindeki Börgermoor ve 
Estenwegen’dekl Toplama ve Çalışma 

Kamplanndaki tutuklular tarafından anonim olarak 
yaratılan bir direniş şarkisiydi. Ünlü devrimci 

Ijesteci Hans Eisier serbest kalan bir tutukludan 
öğrendiği bu şarkıyı besteledi; şarkı İspanya İç 

Savaşı’nda ve bütün Toplama Kamplannda 
söylendi; anti-faşist direnişin evrensel şarkılanndan 

biri oidu.

Gözlerimizin gördüğü her yer 
Çamur, balçık, batak.
Kulağımıza kuşların sesi bile gelmiyor 
Meşeler kavrulmuş; kurak.
Bataklık askeriyiz biz,
Çamuru, bataklığı küreriz.
Biz bataklık askeriyiz.

Bu kurak fundalıkta 
Tıkmışlar bizi Kampa 
Sevinçlerden, sevgiden uzakta.
Demir parmaklıklar arkasında.
Bataklık askeriyiz biz.
Çamuru, bataklığı küreriz.
Biz bataklık askeriyiz.

Sabahları, geçip yürüyüş koluna 
Gideriz çalışmaya, bataklığa.
Kazıyoruz, güneşin alnında, .
Yurdumuz, yuvamız hep aklımızda.
Bataklık askeriyiz biz,
Çamuru, bataklığı küreriz.
Biz bataklık askeriyiz.

Herkes yuvasını özlüyor, yurdunu.
Anasını, babasını, karısını, çocuğunu.
Yürekler daralıyor.
Hatırlayınca mahpusluğunu.
Bataklık askeriyiz biz,
Çamuru, bataklığı küreriz,
Biz bataklık askeriyiz.

Devriyeler geziyor bir aşağı, bir yukarı.
Mümkün mü hiç, kaçışı denemek?
Kaçmaya yeltenmek, ölüm demek.
Dört sıra dikenli tel çevreliyor Kampımızı.
Bataklık askeriyiz biz.
Çamuru, bataklığı küreriz.
Biz bataklık askeriyiz.

Ama yakınmıyoruz, yılmıyoruz asla 
Bu karanlık sonsuz değil yal 
Haykıracağız t>lr gün mutlaka,
Yurdumuz, bizimsin gene, kavuştuk işte sanal 
O zaman, bataklık askerleri bir daha. 
Saplamayacak küreklerini çamural •

Kan, M e ş ak k a t, G özyaşı ve  
Ter

W IN S T O N  C H U R C H ILL

Almanya'nın Batı’da Fransa ve İngiltere’ye 
saldırıya geçmesinden sonra İngiltere 

Başbakanlığına getirilen öndegelen muhafazakâr

* jU JkMStg*. ğ

üstte: Bir Alman askerinin üstünden çıkan fotoğraf: 
bir direnişçi kurşuna diziliyor. Ortada: "Onuriu bir 

ölüm utanç verici bir yaşamdan daha İyidir". Sovyet 
halkını savaşa çağıran afiş. Altta: Boyunlarında 

Almanca ve Rusça olarak "Biz partizanız ve Alman 
askerine ateş ettik" yazılı bir yaftayla idam edilmiş 

Sovyet partizanlar.

politikacı Churchlll’in, 13 Mayıs 1940’da Avam 
Kamarası'nda yaptığı ünlü konuşma; dünya 

savaşının, çökmekte olan imparatorluğun bakış 
açısından algılanışını da yansıtıyor.

Bu yüce çatı altındakilere de, hükümetime katılanlara 
söylediğimin aynısını yinelemek istiyorum: Kan, Meşa- 
kat, ter ve gözyaşından başka vaadedebiieceğim hiçbir 
şey yok.

Önümüzde en zor sınavlar duruyor. Önümüzde, aylar 
ve aylarca sürecek mücadele ve acı dolu günler duruyor.

Politikamızın ne olduğunu soracaksınız.

Cevabım şudur: Savaşmak; denizde, karada ve hava
da. Tanrının bize sunduğu bütün İmkânlar ve bütün 
güçlerle savaşmak; İnsanlığa karşı işlediği kapkaranlık, 
feci cinayetlerie, asla erişilemeyecek bir günah defteri 
doldurmuş olan korkunç bir Uranlığa karşı s waşmak. 
Politikamız budur.

Hedefimizin ne olduğunu soracaksınız.

Buna tek bir sözcükle karşılık verebilirim: Zafer. Her 
ne pahasına olursa olsun zafer; her türiü teröre rağmen 
zafer; ona giden yol ne kadar uzun ve acılı olursa olsun 
gene zafer; çünkü zafere ulaşmazsak, ayakta kalamayız.

Şunu idrak etmeliyiz: Zafere ulaşmazsak, ne Britanya 
İmparatorluğu ayakta kalabilecektir, ne Britanya İmpa- 
ratoriuğu’nun variık sebebini oluşturan değerler; insan
lığı hedefine doğru götüren yüzlerce yıllık çabalardan 
ve atılımlardan da eser kalmayacaktır.

Ben bu görevi, irade gCcü ve umutla üstlendim. Bu 
dünyadaki davamızı kaybetmeyeceğimize olan inancım 
tamdır, içinde bulunduğumuz şu anda, herkesin yardı
mını talep etme hakkım olduğuna İnanıyorum ve bu 
inançla sesleniyorum: Gelin, güçlerimizi birieştlrerek 
hedefe doğru iierieyelim. •

D irenişe Çağn

Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi, 6 
Haziran 1940’da Paul Reynaud hükümetine 
Paris’in savunulması İçin alınmasını gerekil 

gördüğü önlemleri bir mektupla bildirmişti. Bu 
mektuptan bir bölüm.

(...) Fransız Koiftünlst Partisi Paris’i faşist İşgalcilere 
terketmenin bir ihanet olduğunu düşünmektedir. Parti, 
en temel ulusal görevin savunmayı örgütlemek olduğu
nu bildirir. Bunun için:

1ı Savaşı bağımsızlık ve özgüriüğün kazanılması ama
cıyla ulusal bir savaşa dönüştürmeic gerekir.

2) Tutuklanmış bulunan ^inlerce işçi ve komünistin 
derhal serbest bırakılması gerekir.

3) En kısa zaman içinde devlet kurumlannda ve ba
kanlıklarda cirit atan işbiriikçileri uzaklaştırmak gerekir.

4) Bu önlemler halkta büyük bir coşku yaratacak ve 
halkın topyekûn ayağa kalkmasını sağlayacaktır.

5) Halkı derhal silahlandırmak gerekir. •
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De GauHs'ün 18  H aziran  
1 9 4 0 'd a  Y ap iığ ı Çağn

Haziran 1940’da Londra sokaktan De Gaulle’ün 
bu çağrısını içeren afişlerle kaplanmıştı.

Bütün Fransızlara,

Fransa bir muharebeyi kaybetti. Ama aynı Fransa sa
vaşı kaybetmedi. Hükümet paniğe kapılarak, ulusal onu- 
nınu kaybederek, ülkeyi köleliğe mahkum ederek taviz
ler verdi. Bununla birlikte hiç bir şey kaybedilmiş değil
dir. Hiç bir şey kaybedilmedi, çünkü bu savaş bir dünya 
savaşıdır. Özgür dünyanın güçleri bir gün düşmanı eze
cek. Fransa’nın bugünden zafere hazır olması gerekir. 
Zafer kazanıldığında, Fransa özgürlüğünü yeniden elde 
edecek. Benim tek amacım budur.

İşte bu yüzden bütün Fransızları eylemde, fedakârlık
ta ve umutta birleşmeye çağınyorum.
*

Ülkemiz ölümcül bir tehlike karşısındadır.
Ülkemizi kurtarmak için mücadele edelim.
Yaşasın Fransa!.. •

Soya'n ın  Şartası

Nazi ordusunun cephe gerisinde savaşırken 
Kasım 1941’de yakalanıp idam edilen Soya adlı 
bir Sovyet partizanı adına yakılan direniş şarkısı.

Sükûnet - ne bir ışık, ne bir ses var... 
Alacakaranlıkta sessiz, uyuyor köknar.
Ve çalılann arkasından, hava kararmadan,
Sessiz, gizlice... yaklaşıyor partizan.

Yaşlılar, gençler Komsomo/’dan,
Çocuklar, kızlar, oğlanlar, dört koldan.
Aralannda bir de genç kız var.
Gün almamış onyedi yaşından.

Gencecik kız, başında eski püskü kalpağı. 
Kablolar mı kesmedi, köprüler mi kundaklamadıl 
Herkes üzerine titredi Soya'mızın,
Moskova fComsomo/’undan o, partizan.

Ama bu kış.
Düşman ilerlerken, yakarken köyleri.
Faşistler astılar Soya'yı,
Bir karanlık kapladı tüm ülkeyi.

Öldün sen, ama halkımızın yüreğinde,
Genç bir kahraman olarak ulaşacaksın ebediyete. 
Ve andiçiyoruz senin hatırana ey sevgili Soya; 
İntikamın alınacak faşistlerden mutlaka.

S ta iin 'in  
Savaş Konuşm aları

2. Dünya Savaşı boyunca, SBKP, Kızılordu’ia. ve 
genel söylem içinde, Rus ve Slav milliyetçiliğini 

ve genel olarak anti-Alman duyguları körükleyerek, 
işgalci Alman ordusuna karşı “ millî birliği" 

güçlendirmeye çalıştı. Staiin’in 6 Kasım 1941’de 
Ekim Devrimi’nin 24. yıldönümü vesilesiyle verdiği 

söylevden bir isölüm.

(...) Elbette ordumuz ve donanmamız henüz genç, 
hepsi hepsi dört aydır aavaş veriyorlar; İki yıldır savaşan 
Alman donanması ve ordusuna nazaran yeterince sağ
lamlaşmış değiller. Ancak tHzim ordumuzun moral duru
mu çok daha İyidir; çünkü onlar yurtlarını yabancı işgal
cilere karşı koruyor ve haklı bir davaya inanıyorlar. Oysa 
Alman ordusu İşgalci bir savaş yürüttüğü, yabancı Mr

Üstte: Paris ayaklanmasında partizan güçleri sokak 
savaşında. Ortada: Humanitö gazetesinin 23 Ağustos
1944 tarihli sayısı Paris halkını barikatlara çağırıyor. 
Altta: 1941'de Mönt-Valirien’de Nazilerce kurşuna 

dizilmiş olan Gal>riel Pârl.

ülkeyi talan ettiği için, bu aşağılık davasında haklı oldu
ğuna bir dakikalığına bile İnanabilecek durumda değil
dir. Insanlanmızın uğrunda savaştığı anavatan savun
ması fikrinin, Kızılordu saflannı sağlamlaştıran kahra
manlan ortaya çıkaracağı ve çıkarı^ıakta olduğu açıktır; 
oysa Almanların uğrunda savaştığı işgal ve talan fikrinin 
ortaya çıkaracağı şey, yalnızca meslekten çapulculardır 
-bu durum, Alman ordusunu moral açıdan dayanaksız 
bırakacak ve onu çökertecektir. (...) Bizim ordumuzun, 
Almanların sandığından daha güçlü; Alman ordusunun 
ise çığırtkan Alman mütecavizlerin sandığından çok da
ha güçsüz olduğunun ortaya çıkmasının altında bu ger
çek yatmaktadır. Birliklerimizin otuz büyük Alman birli
ğini Leningrad ve Moskova’da yok ederken gösterdiği 
direniş Anavatan Savaşı’nın ateşi altında yeni Sovyet 
savaşçılan, komutanlar, uçaklar, topçular, tanksavar uz
manlan, tankçılar ve bahriye erlerinin çelikleştiğini ve 
çelikleşmekte olduğunu, bu İnsanlann yann Alman or
dusunun kâbusu haline geleceğini göstermiştir. (...)

Karşımızdaki, Hitler’in Genel Komutanhğı’nın emirleri 
ve programıdır; bunlar, insanlığını yitirmiş ve en ilkel 
vahşî hayvan düzeyine inmiş birtakım insanlardır.

Vicdandan ve onurdan yoksun olan bu adamlar, ahlâ
kın en hayvanca düzeyinde duran bu yaratıklar, kendi 
kafaiannca, büyük Rus milletini, Plehanov ve Lenin’ie- 
rin, Bellnakly ve Çemişevskiy’ierin, Puşkin ve Tolstoy’- 
lann, Glinka ve Çaykovskiy’lerin, GorkIy ve Çehov’lann, 
Seçenov ve Pavlov'iann, Repin ve Sikorv’iann, Zuvorov 
ve Kutuzov'lann milletini yok edeceklerini ilan etme 
cüretini gösteriyoriari (...)

Alman çapulcular, SSCB halklarını yok edecek bir 
savaş istiyoriar. Peki öyleyse. Almanlar biriierinin yok 
edileceği bir savaş istiyoriarsa, bunu onlardan esirge
meyeceğiz. (...)

7 Kasım 1941'de Kızılordu’ya söylevinden...

Kızıl Donanma’nın tayfaları, Kızılordu mensupları, Ko
mutanlar, Partililer, Partizanlar, Yoldaşlar! Bütün dünya 
sîzleri Alman mütecavizlerin oluşturduğu bu haydut gü
ruhunu yok etmeye muktedir olan tek güç olarak görü
yor. Alman haydutlarının boyunduruğu altındaki Avru
pa’nın köleleştirilmiş halklan, sizi kurtancıları olarak 
görüyoriar. Büyük bir kurtarıcılık misyonu, sîzlerin üze
rindedir. Bu misyona lâyık olun! Verdiğiniz savaş bir 
kurtuluş savaşıdır, haklı bir savaştır. Bu kahramanca 
savaşta, büyük atalannızın ruhlan, Aleksander Nevs
kiy’ler, DImItri Donskoy'lar, Kuzma Minin’ler, Dmitri Po- 
zarskiy'ier, Aleksander Suvorov'lar, Mikhall Kutuzov’lar 
size rehber olsun! Büyük Lenin'in muzaffer sancağı 
size kuvvet versin! (...)

1 Mayıs 1942’de Kızılordu'ya talimatından...

Yoldaşlar! Bir Anavatan Savaşı veriyoruz, bir kurtuluş 
savaşı, haklı bir savaş... Hedefimiz, yabancı ülkeleri 
zaptetmek ve yabancı halklan köleleştirmek değildir. 
Hedefimiz, açık ve soyludur. Sovyet topraklannı faşist 
Alman aiçakianndan kurtarmak İstiyoruz. UkraynalI, Mol
davyalI, Beyaz Rusyalı, Litvanyalı, Letonyalı, Estonyalı 
kardeşlerimizi, faşist Alman alçaklann kendilerine reva 
gördüğü utançtan ve aşağılamadan kurtarmak istiyoruz. 
Bu hedefe ulaşmak için faşist Alman ordusunu mahvet
men ve Alman saldırganlan, eğer teslim olmazlarsa son 
adamlanna vanncaya dek yok etmeliyiz. Başka bir yol 
yoktur! (...)

Stalin’in, 24 Mayıs 1945’de, Kızılordu 
Komutanlarına yaptığı konuşmadan.

(...) Yoldaşlar, sîzlere son bir söz daha söylememe 
izin verin.

Sovyet halkının ve özellikle Rus halkının şerefine bir 
çift laf etmek istiyorum.

Herşeyden önce, Sovyetler BirilğI'ne bağlı milletler
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İçerisinde en mükemmeli olduğu için, Rus halkının şere
fine kadehimi kaldırmak İstiyorum.

Kadehimi Rus halkının şerefine kaldınyorum, çünkü 
o, bu savaşta ülkemizin tüm halkları arasında, Sovyetler 
Blrllğl'nln öncü gücü olduğunu göstermiş ve herkesin 
takdirini kazanmıştır.

Kadehimi Rus halkının şerefine kaldırıyorum, çünkü 
o, yalnızca öncü bir halk olduğunu göstermekle kalma
mış, berrak bir zihne, dirençli bir karaktere ve sebata 
sahip olduğunu da kanıtlamıştır.

Hükümetimiz az hata yapmadı; 1941-1942 yıllarının 
umutsuz koşullarında, ordumuzu geri çekerken, başka 
çare kalmadığı için, Ukrayna’nın Beyaz Rusya’nın, Mol
davya’nın, Leningrad bölgesinin, Battık ülkelerinin ve 
Finlandiya’nın değerli köylerini, şehirlerini düşmana ter- 
kettlk. Bu durumda başka bir halk, hükümetine şunlan 
söyleyebilirdi: ‘Beklentilerimize cevap veremediniz, şimdi 
bir an evvel başımızdan çekip gidin ki, Almanya’yla 
banş yaparak huzurumuzu güvence altına alabilecek 
bir başka hükümet gelsin.’ Ancak Rus halkı böyle dav
ranmadı, çünkü hükümetinin politikasının doğru oldu
ğunu biliyordu; Rus halkı, Almanya’nın yıkılması için 
büyük fedakâriıklar gösterdi. Ve Rus halkının Sovyet 
hükümetine gösterdiği bu güven, insanlığın düşmanı 
olan faşizm karşısında kazanılan tarihî zaferde belirleyi
ci etken olmuştur.

Rus halkına gösterdiği güvenden ötürü müteşekklrtzl

Rus halkının şerefine!..

Japonya’nın teslim olması üzerine Eylül 1945’de 
yaptığı açıklamadan...

Yoldaşlar! Yurttaşlar!

Bugün, 2 Eylül’de, Japon hükümetinin ve ordusunun 
temsilcileri, Japonya’nın koşulsuz olarak teslim olduğu
na dair anlaşmayı İmzaladılar. Havada ve karada kafası
na dart)eyl yiyen ve BIrieşmIf Milletler ordulan tarafın
dan dört bir yandan kuşatılan Japonya, yenildiğini kabul 
ederek sllahlannı bırakmıştır. (...)

Japonya ülkemize saldınsını, daha 1904’de Rus-Japon 
savaşıyla başlatmışta Bilindiği gibi Japonya Şut>at 
1904’de, Japonya İle Rusya arasındaki görüşmeler daha 
sürmekteyken. Çarlık hükümetinin zaafianndan yararla
narak, savaş açtığını haber vermeksizin, aniden ülkemi
ze saldırarak. Port Arthur bölgesindeki Rus savaş filo
sunun birçok gemisini devre dışı bırakmış ve kendisi 
için elverişli bir durum yaratmıştı. Japonya o zaman, 
Rusya’nın üç önemli savaş gemisini bir anda devre 
dışı bırakmıştı. (...)

Ne var ki, Rus birilklerinin 1904’de Rus-Japon sava
şında uğradığı yenilgi, halkın belleğinde derin izler bı
rakmıştır. Bu yenilgi' ülkemizin üzerine kara bir leke 
gibi çökmüştür. Halkımız, Japonya’nın yenilgiye uğratı
lacağı ve o kara lekenin silineceği günün mutlaka gele
ceğine inandı ve o günü bekledi. Biz, eski kuşaktan 
İnsanlar, bu günü kırk yıldır bekliyorduk. İşte o gün 
geldi! Bugün Japonya yehlldiğinl kabul ederek koşulsuz 
olarak teslim olmuştur. •

Gestapo'nun Kom ünistlerin  
Faaliyetleriy le  İlg ili Raporu

Savaş sonunda Almanya’da bulunan bu rapor 
Frartstz Komûrjlst Partisi'nin direniş kararını 
almasından sonra 1941 yılındaki faaliyetlerini 

içeriyor.

Komünistler faaliyete devam edlyoriar. Fransız polisi
nin komünistlere uyguladığı sindirme hareketlerine rağ-

CMEPTb R E K Q M M  SUDITHMIIIM

Altta: Troçki’yi buz baltasıyla öldüren Ispanyol asıllı 
Raman Mercader, Ispanya iç savaşı sırasında 
annesiyle beraber. Ortada: Auschwitz toplama 

kampında Peter Edel'in kurşun kalemle yaptığı kendi 
portresi. Altta: 1945 tarihli bir Sovyet afişi; "Alman 

işgalcilere ölüm."

men, komünist propagandanın zayıfladığı söylenemez. 
Ancak gene de polisin uyanıklılığı sayesinde bildiriler 
ancak halkın bir bölümünün eline ulaşıyor. Buna karşı
lık, komünist propaganda her geçen gün daha örgütlü 
hale geliyor. Fransız Komünist Partisi’nin dağıttığı bü
tün bildirilerde partinin, halkın güvenini kazanmış tek 
parti olduğu söyleniyor. Kolayca tahmin edilebileceği 
glU bildiriler, Fransız burjuvazisinin ihaneti, şimdiki hü
kümetin bir kapitalist dlktatöriük biçimi oMuğu üzerinde 
duruyor. Bildiriler Fransa’nın bağımsızlığı ve özgüriüğü 
İçin mücadele edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Öte 
yandan Sovyetler Birliği İle bir dostluk anlaşması yapıl
ması isteniyor ve sömürgelerin bağımsızlığı İçin verilen 
mücadele destekleniyor. Halk komitelerinin kuruluşu 
emekçi yığınlar ve de özellikle işçiler arasında büyük 
bir coşku yarattı.

(...) Propagandanın en belirgin özelliği, milliyetçi bir 
eğilimin variığıdır. Bütün Fransızlar bağımsızlığı sağla
yabilecek tek parti olan Komünist Parti’ye üye olmaya 
çağniıyor. Parti, onur duygusunu yitirmemiş herkese 
partiye katılma çağnsı yapıyor. Böylelikle Komünist Par
ti milliyetçi çevrelerden yeni üyeler kazanmayı hedefli
yor. Son zamanlarda ulusal direniş hareketiyle komü
nistler arasındaki Işbirilği gelişme eğiliminde.

Bunların yanısıra Paris garnizonundaki askerler ara
sında komünistlerin etkisi hızla artıyor.

Paris polisinin son günlerde giriştiği bir dizi operas
yon sonunda Paris'de gizli matbaalar ortaya çıkanldı 
ve 63 komünist tutuklandı. Sorgulamalar sonucunda 
partinin gençlik örgütüne büyük bir darbe indirildi. •

S ta lin 'in  "Anavirifan  
S a v a ş ı"n ın  Başladığm a D air  

Açıklam ası

Stalin’in, 3 Temmuz 1941’de “ Büyük Anavatan 
Savaşı” nı duyuran ve bütün Sovyetler Birliği 

yurttaşlannı göreve çağıran konuşması.

Yoldaşlar! Yurttaşlari Kardeşler! Ordu ve Donanma
mızın Savaşçılan!

Dostlanm, sîzlere sesleniyorum!

Hitler Almanyasının 22 Haziran'da, daha önceki sözle
rini çiğneyerek yurdumuza başlattığı saldın sürüyor. 
Kızılordu'nun kahramanca direnişine ve düşmanın en 
iyi birilklerinin, düşman hava kuvvetlerinin en iyi birim
lerinin çökertilerek muharebe alanlannda yükselen me- 
zariıklan doldurmalanna rağmen, düşman cepheye sü
rekli yerti kuvvetler sürerek lleriemeye devam etmekte
dir. Hitler’in biriikleri, Lltvanya’yı, Letonya’nın önemli 
bir bölümünü. Beyaz Rusya’nın Batısını, Batı Ukrayna’
nın bir bölümünü İşgal etmiş durumdadır. Faşist hava 
kuvvetleri eylem alanlannı genişleterek Murmansk’ı, Or- 
şa’yı, Mogllev’I, Smolensk’!, Kiev’i, Odessa’yı, Sivasto
pol'ü bombalamaktadır. Yurdumuz, ciddi bir tehlikeyle 
karşı karşıyadır. (...)

Ülkemiz, kendisine dayatılan bu savaşla, en korkunç 
ve hain düşmanı olan Alman faşizmiyle ölüm kalım mü
cadelesine başlamış olmaktadır. Birliklerimiz, dişinden 
tırnağına kadar tanklarla, uçaklarla donanmış olan bu 
düşmanla kahramanca dövüşüyoriar. Kızılordu ve Kızıl 
Donanma, her kanş Sovyet toprağı İçin sayısız güçlüğü 
aşarak, büyük fedakAriıklar göstererek kavga edlyoriar. 
Binlerce tankı ve uçağıyla Kızılordu'nun bütün esas 
kuvvetleri savaşın İçindedir. Kızılordu savaşçılannın gös
terdiği cesaret, benzersizdir. Düşmana karşı direncimiz 
her an gelişmekte ve güçlenmektedir. Kızılordu’yia bir
likte bütün Sovyet halkı yurdunu savunmak için ayakta- 
dıri

Yurdumuzun üzerindeki bu tehlikeyi bertaraf etmek
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için gerelcen nedir; düşmanı paramparça etmel( için alın
ması gerekil önlemler nelerdir? (...)

Faşist Almanya'ya karşı verilen bir savaşa, olağan 
bir savaş gözüyle bakamayız. Bu, İki ordu arasındaki 
bir savaş değildir. Bu, aynı zamanda, bütün Sovyet 
halkının faşist Alman birliklerine karşı verdiği büyük 
bir savaştır. Faşist sömürücülere karşı verilen bu yurt
sever halk savaşının hedefi, yalnızca ülkemize yönelik 
tehlikeyi bertaraf etmek değil. Alman faşizminin boyun
duruğu altında inleyen bütün Avrupa halklarına yardım 
etmektir. Bu kurtuluş savaşında yalnız değiliz. Bu büyük 
savaşta, Avrupa ve Amerika halkları arasında, hatta 
faşist egemenler tarafından köleleştirilmiş oian Alman 
halkı arasında da değerii müttefiklerimiz vardır. Bizim 
anavatanımızın bağımsızlığı için verdiğimiz bu savaş, 
Avrupa ve Amerika halklarının bağımsızlıkları için, de
mokratik özgüriükier için verdikleri mücadeleyle bütün
leşecektir. Halklann oluşturacağı bu birleşik cephe, öz
gürlük adına, köleleşme ve boyunduruk altına alınma 
tehdidine karşı, Hitier'in faşist ordularının karşısına di
kilecektir. (...)

Yoldaşları Gücümüz, ölçülemeyecek kadar büyüktür. 
Küstah düşman, bunu çok yakında idrak edecektir. Kı- 
zılordu’̂ ia biriikte binlerce ve binlerce işçi, kolektif çift
liklerde çalışan köylü ve entelektüel, üzerimize saldıran 
düşmana karşı seferber olmuştur. Halkımız, milyonlaria, 
kitlelerle seferber olacaktır. Moskova ve Leningrad emek
çileri, şimdiden, Kızılordu’ya destek olmak üzere binler
ce kişilik bir Halk Milisi oluşturmaktalar. Alman faşizmi
ne karşı verdiğimiz savaşta özgüriUğümüzü, onurumu
zu ve yurdumuzu yaşamımız uğruna korumak için, düş
man saldırısı tehdidiyle karşı karşıya bulunan her şehir
de böylesi Halk Milislerini oluşturarak bütün emekçileri 
savaş için sefert>er etmeliyiz. •

Kurtuluş Şarkısı

Maurice Druan tarafından sözleri yazılan "Chant ' 
de la libĞratlon”  (Kurtuluş Şarkısı), yeraltı 

radyolannda sürekli çalınarak, Fransız Direnişinin 
simge şarkıianndan biri oldu.

Arkadaş, görüyor musun kara kargalann kanatlannı 
Ülkemizin üzerinde?
Arkadaş, duyuyor musun şu ağır şakırtıları?
Biziz vurulan zincirieret
Sen, proleter, atla kamyona; izle şu partizanı,
Haydi, siperiere, fıriayın!
Bu gece verecek düşman hesabını 
Her damla kanlı gözyaşımızmi

Çukuriardan yukan, bayıriardan aşağı,
YoMaşiar, tüfekler hazır mı; unutmayın kurşunlan, 
el bombalannıl

Hey, bıçkın asker, savur kurşunu.
Göster onlara, dünyanın kaç bucak olduğunu!
Hey, dikkat et; patlamasın, iyi tut o çuvalı!

Yıkıyoruz taşı, duvan, demir parmakiıklan. 
Kurtarıyoruz aşklanmızı,
İçimize atarak çileyi, açlığı,
Hissederek nefret ve acıyı.
Bazı ülkelerde, belki kimse bilmez bunlan.
Orada İnsanlar belki huzurla yatağına yatar.
Biz o sırada ileriiyoruz, yok ediyoruz düşmanı. 
Çıkarmayız belki yanna kadar.

Bizimle gelen bilir davamızı.
Davamız sıcak, davamız şanlı.
Arkadaş, bil: Sen düşersen aşağı 
Başka biri çıkıp kurşunlara açar bağnnı!
Kızgın güneş ışınlan,
Dağlar kanayan yaramızı.
Şarkılar söyleyerek gidiyoruz savaşa ve özgüriüğe 
Geceleri susun, dinleyin şarkılanmızı!

IJstte: MussoHni, Petacci, Pavolini ve Starace 
ayaklarından asılmış vaziyette. Ortada: Toplama 

kamplarındaki direnişe örnek alınan Pilecki. Altta: 
Almanya’ya çalışmaya gitmeyi özendiren bir afiş: 
“ Ben Almanya'da çalışıyorum. Sen de öyle yap."

Y anıyor

Krakov’lu Yahudi mobilya ustası Mordehay 
Gebirtlg, bu şarkıyı 1942’de Krakov Gettosunda 

Vlddiş (Almancayia Yahudi dilinin kırması oian ve 
Orta ve Doğu Avrupa Yahudilerl arasında çok 

yaygın olan bir dil) olarak yazdı; şarkı 
söylenmeye başlandıktan iki ay kadar sonra 
Mordehay Naziler tarafından yapılan bir toplu 

katliamda öldürüldü.

Yanıyor kardeşler, ah, yanıyor!
Ah, zavallı küçük şehrimiz yanıyor, yanıyor!
Alevler bütün şehri yavaş yavaş kaplıyor.
Rüzgâr esiyor, uğulduyor.
Her yer, her şey yanıyor!
Ve herkes durmuş etrafına bakıyor yalnızca 
bakıyor...

Yanıyor kardeşler, ah, yanıyori 
Geliyor, eyvah, o an geliyor:
Şehrimiz tepemize çöküyor.
Ateşler İçinde, kül yığınına dönüşüyor.
Savaştan geriye yalnız, kapkara, bomboş duvariar

kalıyor!
Ve herkes durmuş, etrafına bakıyor yalnızca 
bakıyor...

Yanıyor, kardeşler, imdat, yanıyor!
Yardım elinizde; yardım sîzsiniz! Yanıyor!
Hiç mi sevmiyorsunuz şehrimizi.
Davranın kovalara, söndürün şu ateşi,
Kanlannızı akıtın, su gibi.
Kanıtlayın yapabileceklerinizi ve gerçekten

yapabileceğinizi!
Durmayın kardeşler, bakınmayın 
Davranın, hareketsiz kalmayın!
Durmayın kardeşler, söndürün ateşi 
Yakıyorlar güzelim şehrimizi!

B eyaz G ü l'ün  Son B iU M s i

Weisse Rose (Beyaz Gül), Münihli öğrenci, 
sanatçı ve bilim adamlarının oluşturduğu bir 

küçük-burjuva anti-faşist direniş örgütüydü. 16-17 
Şubat 1943’de üniversitede 3 bin nüsha 

dağıttıkları bu bildiriden sonra Gestapo tarafından 
tutuklanan öncüleri Sophie kardeşler derhal 

idam edildi.

Arkadaşlar!

Halkımız, sarsılmış vaziyette, Stalingrad'dakilerin çö-, 
küşünü izliyor. Dünya savaşçısı onbaşının [Hitler] dahi
yane strate|isi, 330 bin Alman erkeğini duygusuzca ve 
sorumsuzca ölüme ve sefalete gönderdi. Führer, sana 
müteşekkiriz!

Alman halkı için için kaynıyor: ordulanmızın kaderini 
bir aceminin eline teslim etmeyi sürdürecek miyiz? Al
man gençliğinin geri kalanını da bir parti kliğinin iktidar 
güdülerine peşkeş mi çekeceğiz? Bir daha asla! Hesap 
günü gelmiştir; gün, Alman gençliğinin, halkımızın şim
diye dek katlandığı en büyük tiranla hesaplaşma günü
dür. Alman gençliği adına, Adolf Hitler'in devletinden, 
elimizden alçakça aldığı ve Almanlann en yüce variiğı 
olan bireysel özgüriüklerimizl geri istiyoruz.

BİZ, her türiü özgür düşünce beyanının tavizsizce kı
sıtlandığı bir devletin baskısı altında büyüdük. Hltler/u- 
gend (Hitler Geçllğl - HJ), SA ve SS, bizl hayatımızın 
en verimli yıllannda üniformalara sokmaya, bizl dönüş
türmeye, bizi narkozla uyutmaya çalıştı. Yeşermekte 
olan bağımsız düşünme yeteneğini, İçi boş sloganlaria 
alçakça sislere t>oğmanın adı, “dünya görüşü eğitimi" 
olmuştu. Daha şeytanisi ve darkafalısı düşünülemeye
cek İnsanlardan oluşan bir yönettel seçkinler grubu;
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partide kendi komprador konumlanna getirilmek üzere 
özel misyon okullarında Tanrısız, utanmasız, vicdansız 
sömürücü ve canî delikanlılar yetiştirdi - kendilerini kö
rü körüne, aptalca izlemeleri Için. Biz “beyin İşçileri” , 
bu yeni bey takımının değneği olacaktık. Askerler, öğ
renci önderieri ve Gauleiter [Nazi yönetim sisteminde 
eyalet yöneticisi] adayları tarafından ilkokul öğrencileri 
gibi nizama sokuldular, Gauieiter’ier tert>iyes<zce cinsel 
şakalarıyla üniversite öğrencisi genç kızların onurlarını 
çiğnediler. Münih Yüksek Okulu’ndaki Alman kızlan, 
onuriannın ayaklar altına alınması çabalarına gereken 
cevabı verdiler; Alman delikanlıları, kız arkadaşlarından 
yana çıktılar ve bu çabalara karşı direndiler.

Bütün bunlar, düşünsel değerlerin onsuz olunmaz 
l>ir koşulu olan, kendi kaderimizi özgürce tayin etme 
hakkımıza karşı girişilmiş saldınnın başlangıcını oiuştu- 
myordu. Buna karşı mücadelede aydınlatıcı öncülükle
riyle bize ışık tutan cesur arkadaşianmıza teşekkür borç
luyuz!

Bizim için bir tek sloganın analamı var: Partiyle müca
dele! Siyasal olarak bütün söz hakkımızı gaspeden parti
nin bütün örgütlerinden çıkml SS önderierinin ve partili 
sürüngenlerin söylevler verdiği üniversite salonlarını 
boşaltın! Dava, gerçek bilimin ve gerçek vicdan özgüriü- 
ğünün davasıdır! Üniversitelerimizin kapanması da da
hil olmak üzere, hiçbir tehdit bizi yıldıramaz. Mücadele, 
tek tek herbirimizin geleceği, hepimizin özgüriüğü ve 
ahlikî sorumluluğunun bilinci içinde davranan bir dev
let yapısı içindir.

Özgürlük ve onur! On yıl boyunca Hitler ve yoldaşları 
bu iki harika Almanca sözcüğü çiğnediler, çarpıttılar, 
harcadılar; kaba cahiller gibi, milletin en yüce değerleri
ni domuzlann önüne attılar, özgüriük ve onurdan ne 
anladıklarını. Alman halkının tüm maddi ve manevi öz- 
güriüğünü, bütün ahlâki değerieri tahrip ederek göster
diler. Bunların tüm Avrupa’da Almanya’nın özgüriüğü 
ve onuru adına yarattıktan ve yaratmaya devam ettikleri 
kan denizi karşısında, en aptal Almanların bile gözü 
açıldı. Alman gençliği nihayet ayağa kalkmaz, öcünü 
almak ve kefaretini ödemek için ona bu utancı verenleri 
yıkarak yeni ve ruhanî bir Almanya kurmazsa, Alman 
adı edebiyen lekelenmiş olarak kalacaktır, öğrencileri 
Alman halkının gözü bizdedir! 1813’de Napoiton’un zin
cirlerini kırdığımız gibi, 1943’de de nasyonei sosyaliz
min zihinler üzerindeki zincirlerini kırmalıyız. Beresina 
[kaçan Napolton ordusunun 1812’de büyük kayıplar 
verdiği yer] ve Stalingrad’ın dev ateşleri Doğu’da yan
maya devam ediyor; Stalingrad ölülerinin ruhları bize 
yakanyor!

“Uyan, ey halkım, işaret dumanlan tütüyor! ”

Halkımız Avrupa’nın nasyonal sosyalizm tarafından 
köieleştirilmesine karşı, yeniden inancın, özgürlük ve 
onurun egemenliği için ayağa kalkmaktadır. 0

DirenisfHeHn EylemİBH

Fransız Komünist Partisi’nin Partizan Birliği’nin 15 
Mart 1943 tarihli bildirisi işgalci düşmana karşı 

girişilen eylemleri duyuruyor.

Demiryollanna karşı girişilen 27 saldın sonucunda 
300 Alman öldürülmüş ve 700’ü yaralanmıştır. Aynca 
85 lokomotif kullanılamaz hale getirilmiştir. Yollara dö
şenen mayınlar aracılığıyla 43 düşman kamyonu imha 
edilmiştir.

ChâteaurouK, Montiuçon, Trith, Maubeuge, Thivaut, 
Hinim-Llâtard, Nonancourt, Breteuil, Trieux, Piennes, 
Pizou, La Brousse, Alâs, Beaucaire, Ivry ve MontreuH’- 
dekl fabrikalar düşman için üretime devam ettiklerinden 
düzenlenen saidmiaria üretimin kesilmesi sağlanmıştır. 
Maubeuge’de elektrik santralına saldın düzenlenmiştir.

Üstte: Kurtuluş sonrası işbirlikçi Fransız kadınlarının 
teşhiri. Altta: Direniş sırasında Nazilerce kurşuna 

dizilmiş Georges Politzer.

Partizan Blriiği Pontecoulant, Louvevant, Vizille ve 
Clermont-ferrand’da düşman güçleriyle giriştiği çatış
malarda düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. Villiers-Saint- 
Pol’de bir Alman uçağına saldırarak yakmıştır.

Ağustos 1944’de yayınlanan bir başka bildiri ise 
aynı ay içinde gerçekleştirilen eylemleri halka 

duyuruyor.

Kuzey Fransa’da demiryollanna 43 saldın düzenlendi. 
Alman birilklerine takviye götüren konvoylara 17 kez 
saldınidı. Üretime devam eden 20 fabrikaya sabotaj 
düzenlendi. Yüzlerce telefon teli kesildi. 12 ayn baskında 
düşman güçlerinden çok sayıda silah ele geçirildi. 
Düşman güçlerine karşı düzenlenen 20 ayn saldmda 
300 civannda Alman öldürüldü. •

U lusal p irs n if  K onseyi 
Program ı

15 Mart 1944’de kabul edilen Ulusal Direniş 
Konseyi programının giriş bölümünden bir bölüm.

Fransızlann coşkun iradesinden doğmuş bulunan Di- 
reniş’in tek variık nedeni her gün yoğunlaşan biçimde 
özgüriük mücadelesini örgütlemektir. Ulusun hemen he

men tamamının özleminin etrahnda güçlerini birieştiren 
Fransa ancak böylelikle toplumsal ve moral dengesini 
yeniden bulacak ve bütün dünyaya büyüklüğü ve ulusal 
biriiğini göstermiş olacaktır.

Direnişin bütün örgütleri, bütün sendikal kuruluşlar 
ve her türiü siyasal eğilim 15 Mart 1944'de yaptıklan 
toplantıda işgakH güçlere karşı girişilecek bir eylem prog
ramı ve kurtuluştan sonra daha adil bir toplumsal düze
nin kurulması için gerekli önlemleri içeren bir program 
etrafında birleşmeye karar vermişlerdir.

(...) Böylece Vichy hükümetinin gerici rejimi ortadan 
kaldıniacak ve yeni bir Cumhuriyet kurulacaktır. Böyle
ce oluşacak demokrasi halkın seçilmiş temsilcilerinin 
sürekli kontrolünde olacaktır.

Ulusal Direniş Konseyi'nin 5 Ocak 1945 tarihli 
açıklaması bu programın yaşama geçirilmesinin bir 
kanıtıydı.

(...) En kısa sürede işgal sırasında düşmanla gönüllü 
işbirtiği yapan kişilerin mallarına el konmalıdır. Ulusal 
savunmanın ihtiyaçlan için gerekil üretimi engelleyen 
veya sabote eden işyerleri yöneticileri derhal değiştiril
melidir. Vlchy hükümetinin bütün idari kuruluştan, zafe
ri olan<9klı kılacak desteği verecek yeni bir örgütlenmey
le yer değiştirmelidir. •

Savaş ve Yıkım
A N T O İN E  D E  SAİNT-EXUPERY

Modern edebiyatın büyük isimlerinden Saint 
Exup6ry’nin, 2. Dünya Savaşı’nın yıkıcılığı üzerine 

yazdıklarından.

(...) Bu savaş, koruduğunu iddia ettiği herşeyl tahrip 
ediyor. Savaş uçakiaria ve bombalaria yapılmaya başla
yalı beri, kan alma işlemi olmaktan çıktı, uzvun kesilme
si ameliyatına dönüştü. Tarafiann herblri kendi beton 
duvannm arkasına çökmüş; herkes, yapacak başka bir 
şeyi olmadığı İçin, geceler boyu, karşı tarafın bağırsak- 
lannı deşen, hayatî önem taşıyan merkezlerini bombala
ra boğan, üretim kaynaklannı ve ulaşımını felceden uçak 
filolannı savurup duruyor. Daha geç çökecek olan, zafe
ri kazanan taraf olacak. Fakat en nihayetinde her iki 
taraf da mahvolacak. ( . . . ) •

A nne fra n k 'm  N ot 
D efterinden

HollandalI küçük Yahudi kızı (1929 doğumlu) 
Anne Frank’m, Nazi işgali altındaki ülkesinde 
kendisini ve ailesini saklayan "Art”  HollandalI 

ailenin yanında barınırken tuttuğu notlar, savaş 
sonrasın^ia yayınlandığında çok popüler olmuştu.

Anne Frank 4 Ağustos 1944’de Naziler tarafından 
ele geçirildi ve götürüldüğü Bergen-Belsen 

toplama kampında Mart 1945'de öldü.

Amsterdam, 29 Mart 1944. Savaşın üzerinden yıllar 
geçince, belki 10 yıl sonra, Yahudilerin burada [sığınak
ta] yaşadıktan, konuştuktan, burada yemek yedikleri 
anlatıldığı zaman bu inanılmaz Ur şey olacak, öyle değil 
mi? Sana o kadar çok şey anlatmama rağmen, sen 
bile buradaki hayatın yalnızca bazı kesitlerini bitiyorsun: 
Örneğin her pazar günü bombardıman altında kaidığı- 
mız, 350 Ingiliz uçağı yanm milyon kilo dinamiti Ymui- 
den üzerine bıraktığı ve evter sarsıldığı zaman, sonra 
buralardaki salgın hastaiıklann çokluğunu öğrendiğimiz 
zaman bayanlann nasıl korktuğunu... Daha birçok şeyi 
hiç bilmiyorsun, eğer sana herşeyt btidtrecek olsaydım, 
gün boyu sürekti yazmam gerekirdi, insanlar sebze veya 
o an alınabilecek ne varsa onu almak için kuyruk oluyor-
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lar. Hekimler hastalara gidemiyor; çünkü otomobilleri 
veya o hâlâ yeril yerindeyse otomobillerinin lastiği ça
lınmış oluyor. Sık sık soygunlann, hırsıziıklann oldu
ğundan söz ediliyor. (...) Halkın ruh hail İyi değildir 
hertıalde. Haftalık tayınla idare etmek çok zor. Çıkartma
dan halâ ses yok, erkekleri Almanya’ya götürüyorlar. 
Çocuklar beslenemiyor ve hastalanıyorlar. Hemen he
men bütün İnsanlann üzerinde kötü kıyafetler ve kötü 
ayakkabılar var.

31 Mart 1944. Hâlâ çok soğuk ve ailelerin çoğu bir 
aydan beri kömürsüz. Bu da bir eğlence nedeni olmalı, 
değil mi? Herkesin ruh hail, Rus cephesi nedeniyle yeni
den iyileşti, çünkü orada müthiş şeyler oluyor. Biliyor
sun, siyaset üzerine pek fazla yazmıyorum, fakat Rus 
ordulannın nerede olduğunu sana söylemeliyim: Genel 
Valiliğin [Polonya] ve Romanya’nın hemen dibinde, Prüt’- 
de. Odessa’nın çok yakınındalar. Burada herkes her 
akşam Stalin’den iyi haberler bekliyor. (...)

25May/s 1944. Her gün başka birşey oluyor. Bu sabah 
şirin manavımızı tutukladılar, evinde iki Yahudi saklıyor- 
muşl Bu bizim için kötü bir darbe oldu; yalnızca zavallı 
Yahudiier gene felâketin eşiğinde olduğu için değil, 
bu dunım zavallı adama da felâket getireceği için. Dün
ya tersine dönmüş. Aklıbaşında İnsanlan toplama kamp
lanna, hapishanelere, hücrelere gönderiyorlar; genç- 
yaşlı, zengin-fakir, herkes yeraltının egemenliği altında. 
Kimisi karaborsa yaptığı için içeri düşüyor, kimi Yahudi
lerl veya başka kaçaklan gizlediği için. Yann ne olacağı
nı kimse bilmiyor.

6 Haziran 1944. Saat onda radyodan Almanca, Fele- 
menkçe, Fransızca ve başka dillerde yayın yaptılar: “Çı
kartma başiadıl” . Yani “gerçek” çıkartma. İngiliz rad
yosunda saat onbirde Başkomutan General Dwight Ei
senhower konuştu. Saat oniklde İngilizce yayın: “ Bu
gün, D günüdür” . General Eisenhower Fransız halkına 
hitap ediyor: “Şimdi ağır muharebeler başlıyor, fakat 
ardından zafer gelecek. 1944, kesin zafer yılıdır. İyi 
şanslar!” (...)

Arka avlu kaynıyor. Üzerinde o kadar çok konuşulan, 
ama gerçek olamayacak kadar güzel ve masalsı olan, 
nice zamandır özlenen o kurtuluş yaklaştı mı yoksa?
1944 yılı bize zafer getirecek mi? Bilmiyoruz, fakat umut 
bize can veriyor, cesaret veriyor, bizi güçlendiriyor. 
Çünkü korkuyu, yoksunluklan, acıyı cesaretle karşıia- 
malıyız; şimdi mesele, sakin ve sebatlı olmakta. (...)

21 Temmuz 1944. Şimdi benim de umudum var, niha
yet İşler yolunda gidiyor. Gerçekten çok iyi herşeyl 
Harika haberieri Hitler’e suikast yapıldı, üstelik Yahudi 
bir komünist veya Ingiliz bir kapitalist tarafından değil, 
Cennen soylusu bir Alman generali tarafından, kontmuş 
ve çok da genç! “Tannsai alınyazısı” Führer’in hayatını 
kurtarmış ve maalesef, maalesef biricaç sıynk ve biritaç 
yanıkla atlatmış. Führer'In çevresinden biricaç subay 
ve general yaralanmış, ölmüşler. Esas eylemciler vurul
muş. Bu heriıalde, birçok subayın ve generalin savaştan 
bıktığının ve Hltler'I seve seve uçurumlann dibine yolla
mak istediklerinin en iyi kanıtı. (...) •

Toplama K am pm dan N o tla r
H A N N A  L E V Y -H A S S

Sarajevo’lu bir Yahudi aileden gelen, illegal 
Yugoslav Komünist Partisi mensubu Hanna Uvy- 

Hass, partizan olarak savaşırken yakalandı ve 
Temmuz 1944’den, kurtarıldığı 1945’e kadar 

Bergen-Belsen toplama kampında kaldı. Lövy- 
Hass'ın, Bergen-Belsen’de gizli gizli tuttuğu 

notlardan.

Bergen-Belsen, 4.9.1944. Barakamız gerçek bir tımar
hane. Kendine hakim olabilenlerin sayısı çok az. En 
bastt Ur olay, kaba kavgalara, hakaretlere, tehditlere

Üstte: Fransız direnişinde bir kadın partizan. Altta: 
Sovyet askerleri Reichstag üzerine Sovyet bayrağını 

dikerken.

ve aşağılamalara vesile oluyor. Herkes çok hassas ve 
tahriklere kapılarak en yakınındaki insanı kişisel düşma
nı olarak görmeye çok yatkın. Güvensizlik ve yalan ve 
kuşku bütün yüreklere sızıyor-bunu görmek insanı titre
tiyor.

Bu ne felaket, bu ne felaket. Korkuyorum, açlığın 
ve hayvanca korkunun okunduğu şu feci yüzler.^ Hele 
yemek dağıtılıricen. Herices gözleriyle, kâsesinin üçte 
ikisinin dolduruluşunu gözleriyle izliyor. Koca kepçeyle, 
kazan tamamen boşaltılıyor. Tayınlannı alamamaktan 
ürken hayvanlaştınlmış yığının yüzündeki o ifadeler, 
tek tek hepsinin korku ve gözyaşıyla mı beslenmiş?

Ve bir tabak sulanmış pancar çort>ası için verilen bu 
mücadele boyunca, kalabalığın arasında gidiş gelişler, 
çığlıklar, ranzalar arasımtaki dar geçitlerdeki uğultu din
mek bilmiyor. Bulaşıklı tabaklar barakanın bir ucundan 
öbür ucuna taşınıyor, boşaltılıp yeniden dolduruluyor. 
Ve bu hep sürüp gidiyor; hep, çocuklar ve yaşlılar da 
dahil.

Çortianın, İter türiü kokunun, dışkılann birbirine kanş- 
tığı, süpürgelerin ortalığı tozuttuğu, büyüklerin bağmp 
çocuklann ağladığı bu karmaşada, en azından müşteri
leri kadar feci durumda olan utanmaz ve ısrarcı “satıcı
lar” bıkmadan dolanıyoriar. Birtakım çaputlar ekmekle, 
ekmek sigarayla değiştiriliyor veya tersi. Bu garip tica
rete, sonu bir türiü gelmeyen tartışmalar ve pazariıklar 
eşlik ediyor.

Utanç verici bir biçimde seyirilk hale getirilmiş, kokan 
ve ağlaşan, sınırsız sefalet içinde bir güruh. Naziler 
tam da bunu istemişlerdi. Tam da bunu. Bizi kepaze 
edene, hayvanlık derecesine düşene kadar aşağılamak, 
bizl delirtmek ve hatta içimizde bir zamanlar insani var
lıklar olduğumuzu hatıriatacak ne varsa katletmek.

Bergen-Belsen, 23.10.1944. Her gün öğleden sonra 
6.30’da alarm veriliyor, böylece tüm akşamı ve geceyi 
karanlıkta geçiriyoruz. Çalışma kampındaki ericekler yer
lerine karanlıkta, yönlerini ellerinin yardımıyla bularak 
dönüyor, ranzaiannı karanlıkta buluyor, karanlıkta yi- 
yoriar. Karanlık genel karmaşayı ve huzursuzluğu artırı
yor; korkan, sıkışan ve huzursuz olan çocuklar tiz çığlık
lar koparıyoriar, İnsanlar hiç kimseyi görmeksizin birbir
lerine bağınp duruyoriar, bağırtılar barakanın bir ucun
dan öbür ucuna yayılıyor. Kesif karanlıktan, hırsızlar 
da yararlanmasını biliyor. Kampta asli mübadele aracı 
olan ve kısa bir süre için de olsa hayatta kalmayı sağla
yan ekmek, en çok çalınan şey. (...)

Fakat her şeye rağmen, karanlığın kötülüklerine, öl
dürücü korkuya, sağır edici gürültüye, hırsızlığa uğrama 
tehlikesine rağmen, alarm çaldığı zaman herkes mem
nun oluyor. Başlangıçta, müttefik hava kuvvetleri tara
fından bombalanma ihtimali nedeniyle bir tür mesut 
aldırmazlık yaşanıyor. Mantıklı çıkarsamalar yapılıyor: 
Böyle bir şey tamamen ihtimal dışı olmasa da, herhalde 
bombaiannı tutuklu barakalannın üzerine atmayacaklar
dır. Böyle düşünmeye başladıktan sonra, bu hava saldı- 
nsı alarmlan yaşadığımız tek hoş şey; bizi dış dünyaya 
bağlayan ve umutlanmızı besleyen tek şey. (...) •

Toplam a K am p lan n d a  Dlronls

Londra’daki Ulusal Komite üyesi Albay Fr6d6ric 
Manhds 3 Mart 1943’de tutuklandıktan sonra 

konduğu Buchenwald kampında 11 Nisan 1945 
ayaklanmasını şöyle anlatıyor.

Saat on bire geliyor. Biz dört gruba aynidık ve silahlan 
aramızda paylaştık. Saldın emri verildiğinde şok biriikle- 
rinden ikisi kuleye doğnj yöneldi. Diğer ikisi ise kampın 
batısına yöneldi ve ellerindeki makaslaria telleri kesme
ye başladılar. Savaş gruplan ise Amerikan birilklerinin 
saldınsını göğüslemeye hazırianan SS’lerin aricasına do
lanarak saldınya geçtiler. Yanm saat süren çatışma so
nunda düşman tamamen etkisiz hale getirildi. Mltralyöz- 
lü Alman askerleri silahlannı kullanmaya fırsat bulama
dan teslim oldular.

Anschluss'dan hemen sonra tutuklanmış bir
AvusturyalI olan Eugen Kogon'un anılanndan bir bölüm.

24 Ağustos 1944 bombardımanından hemen sonra 
silah temin etmeyi başardık. Bugünlerde hüküm süren 
kanşıklık ve dolayısıyla Almanlann zorunlu gevşekliği 
çok sayıda silahın kampa sokulmasına yardım etti. Tü
fek, el bombası gibi silahlar SS’lerin cephanelik olarak 
kullandıktan yerierden temin edildi. Bu silahlan bazen 
gömerek, bazen duvarlann içine saklayarak koruyabil
dik ve bunu sadece çok güvendiğimiz kişilere söyledik. 
Kamp içinde uzun süren direniş sayesinde kimlere gü
venebileceğimizi İyi bildiğimizden ve çok örgütlü oluşu
muzdan ötürü sırianmız açığa çıkmadı. Elimizin altında 
allah bulundunnamız bize bir nevi güvenlik duygusu 
veriyordu. Döğüşmeden ölmemek, dirennteden nıhu- 
muzu tealim etmememiz gerekiyordu. •


