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Doğu Avrupa’da Halk Demokrasileri
Sovyet Kızüordu'su 1944’te Nazi ordularını önüne katarak Romanya sınırına dayandığında 
Avrupa’nın doğusunda yalnızca askerî değil, toplumsal ve siyasal durumun da değişeceği bir 
çığır başlamış oluyordu. Yalta, Tabran ve Potsdam’da Staiin, Churchill, Roosevelt (daha sonra 
Truman) arasmda savaş sonrası Avrupa’sının ve genel olarak tüm dünyanın “etki alanları” 
halinde ayrışması sürecinde, Doğu Avrupa Sovyet etki alanı olarak saptanmıştı. Ancak bu etki 
alanı içine giren Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, 
Polonya ve parçalanması kararlaştırılmış olan Almanya’nın doğusunda savaş öncesinde ve savaş 
sırasında devam eden sınıf mücadeleleri, Nazi ve faşist işgaline karşı direnişin her yerde öncü 
gücü olmuş olan Komünist Partilerinin hegemonyasını sağlamıştı ve Sovyet Kızılordu’sunun 
(Yugoslavya ve Arnavuduk hariç) bütün bu ülkelerden geçişi. Komünist Partileri önderliğindeki 
kitlelerin eski burjuva rejimlerini yıkarak yeni bir iktidar biçimi olarak “Halk Demokrasileri”ni 
kurmalarıyla sonuçlandı. Yalnızca coğrafik ve siyasal değil aynı zamanda toplumsal ve 
ekonomik, tek bir ifadeyle tarihsel olan bu dönüşümler sonucunda, doğurduğu bütün tartışma, 
çekişme, güç mücadeleleri, geriye dönüş ve ilerleme adına ayaklanmalara rağmen, burjuva 
hükümetleri ve kapitalist yapılar yıkıldı. Dönüşüm süreçleri hâlâ devam etmekte olan bu 
“halk demokrasileri”, günümüz dünyasında kendi özgül karakterlerinden çok Sovyetler Birliği 
ile ilişkileri dolayısıyla önem kazandılar.

Romanya
II. Dünya Savaşı sırasında, Balkan ülkeleri arasında, Almanların yanında savaşa katılan en 
çoşkulu ülke Romanya’ydı. General lon Antonescu, Almanların savaşı kazanacağından emindi.

Kızılordu Prag'a girerken 9 Mayıs 1945’de çekilmiş 
Olan bu fotoğrafın dile getirdiği duygular, II. Dünya 

Savaşı biterken, yalnızca Çekoslovakya’da değil 
Kızılordu’nun girdiği bütün ülkelerde ve bütün Müttefikler 
dünyasında ortaklaşa paylaşılıyordu: Kurtarıcı Sovyetler 
Birliği, Yugoslavya ve Arnavutluk dışında kalan bütün 

Doğu Avrupa'da Kızıl Ordu’nun desteği ile savaşan 
Komünist Partileri, Nazi ve Faşist işgalin sona 

erdirilmesinin içerideki başlıca örgütlü itici gücü olmuş 
ve halk kitleleri üzerinde hatın sayılır b ir hegemonya 

kurmuşlardı. Ancak, kurtulacak ve kurtarılacak 
alanların boyutları ve sınırlan, savaştan galip çıkacak 
olan Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere adına Stalln, 

Roosevelt ve Churchill'in katıldıklan, 1943 Tahran, 
Nisan 1945 Yalta ve Staiin, Truman ve Churchill'in 
katıldıklan Ağustos 1945 Potsdam Konferanslarında 

belirlenmişti. Buna göre, Sovyet “ etki alanı" olarak 
belirlenmiş bulunan Doğu Avrupa ülkelerinde 

kurtuluştan sonra kurulan Komünist Partilerin de yer 
aldığı koalisyon hükümetlerinin hiçbiri uzun ömürlü 

olmadı. Hepsi yerlerini Dimitrov'un formülasyonu ile 
"proletarya diktatörlüğünün özgül bir b içim i" olan 

“ Halk Demokrasileri"ne bıraktılar. Ancak, b ir toplumsal 
devrim için koşullann olgunlaşmış olduğu Yunanistan, 

bu etki alanı içine girmediği için Yunan Devrimi 
ezilirken, b ir toplumsal devrim imkânının henüz ortada 
gözükmediği, örneğin Polonya’da "etki alanı"na dayalı 

çözümlerin, bu Halk Demokrasilerinin hayat süreçleri 
içinde kendisini sıkça gösterecek bunalımlar 

doğurduğuna tanık olunacaktı. Kendi gelişimleri, çok 
lüyük ölçüde uluslararası ilişkiler alanında doğrudan 

doğruya beslenen bu "Halk Demokrasileri"nin 
bunalımlan da her zaman “ uluslararası" rekabet ve 

ihtilafın konusu olacaktı.

Romanya, Savaş’ın başlarında her iki kamp arasmda bir denge tutturmaya çalıştı. Fakat,
1939’da imzalanan Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı uyarınca, Besarabya’nın boşaltıp Sovyetler’e 
bırakılması karan, Antonescu’nun Almanlar tarafından daha güvenilir bulunması ve o ana 
kadar ülkenin tek hakimi olan Carol’un ülkeden kaçıp yerini Antonescu’ya bırakması 
Romanya’nın savaşa katılışını hızlandırdı. Romenler ellerinden giden Besarabya ve Kuzey 
Bukovina’yı yeniden ele geçirmek için Almanların yanında Sovyetler’e savaş açtılar.

1941’de Sovyetlere saldırıda yer alan Romen ordusu, Odessa ve Kınm istilasında büyük rol 
oynadı. Fakat Romenlerin 3. ve 4. ordusu ile Tank Bölüğü Stalingrad’da bozguna uğradı, 
yaklaşık 80 bin ölü verdiler. Bu yenilgi, Romen siyasal hayatının yeniden canlanmasına neden 
oldu. Güçlü siyasal konumlarına rağmen susturulmaya çalışılmış olan muhalefet tekrar 
alevlenmiş, dağılmış olan Liberal ve Ulusal Parti her zaman çok yaygın olan tabanlanna 
yemden seslenmeye başlamışlardı. Stalingrad yenilgisinden sonra, müttefiklerin Ploeşti petrol 
yataklanna hücumu ve ardından doğrudan Bükreş’e yönelmesi günlük hayatı felce uğratmıştı. 
Romanya büyük bir felakete uğrayacağından korkuyordu.

23 Ağustos’da Kral Michael, henüz Almanya’dan dönmüş olan Antonescu’yu bütün 
yetkilerinden ve görevlerinden alıp, hapse attı. Sovyetler Birliğine hoş görünmeye çahşan Kral, 
Ağustos 1944’de, General Sanatescu’yu başkanlığa atadı. Sanatescu başkanlığında kurulan 
koalisyon hükümeti Köylü, Liberal, Sosyal D em okrat v e  Komünist Parti’nin  temsilcilerinden 
oluşuyordu. Böylelikle Romanya’da kısa bir süre sonra tamamen Komünistlerin hakimiyetine 
girecek yönetimin ilk temelleri atılıyordu.

Sosyalistler ve H alk A yaklanm alan

1893’de kurulan Sosyal Dem okrat Parti içinde çahşan sosyalist grup, 1917 Ekim Devrimi’yle 
birlikte örgütlenmeye başlamış ve 8 Mayıs 1921’de Sosyal D em okrat Parti. Komünist Parti’ye  
dönüşmüştü. 1907’de yaklaşık 10 bin kadar köylünün ölümüyle bastınlan ayaklanma, 
hükümeti yeni kararlar almaya zorladı. Başanya ulaşmayan toprak reformu, borçlandırma 
karşılığında köylülere toprak dağıtılmasını içeriyordu. Fakat borçlannı ödeyemecek kadar 
yoksul olan köylülerin, ellerine geçen topraklan büyük toprak sahiplerine satmalanyla 
sonuçlanan yeni düzenleme hiçbir anlam taşımadı. 1920’de sanayi alanında, Romanya’yı 
sarsacak genel grev oldu. Giderek artan huzursuzluk, 1928’de büyük umutlar bağlanan 
milliyetçi Ulusal Köylü Partisi’nin  oylann yüzde 80 ’ini alarak başa gelmesiyle sonuçlandı. Bu 
hükümet döneminde, komünistler üyelerinin azlığına rağmen, vergilerin arttmlmasmı, ücretlerin 
düşürülmesini protesto eden köylü isyanlan ve işçi grevleri düzenlediler. Bunlann arasında en 
önemlileri, yüzlerce işçinin öldürülmesiyle sonuçlanan 1929 sonlannda Lupeni madenlerindeki 
ve RKP’ye büyük saygınlık kazandıran 15-16 Şubat 1933’deki Bükreş’in bir tren istasyonunda 
meydana gelen Grivita Greviydi. Bu olaydan sonra birçok önde gelen komünist ya tutuklandı 
ya da Sovyetler Birliği’ne kaçtı. Böylelikle 1944’e kadar, komünist hareket siyasal hayatta 
bütün etkinliğini yitirdi.

Nazi Almanyasının Sovyet Kızılordusu tarafından 
çökertildiği dönemde ABD ve Batı Avrupa 
kamuoyundaki SSCB imgesi, daha sonraki on yıllarda, 
Sovyetler B irliğ i’nin Doğu Avrupa’daki etkinliğine karşı 
ABD önderliğinde açılan “ Soğuk Savaş’ 'ın ürünü olan 
SSCB imgesinden çok farklıydı. 1944 sonuna kadar 
Almanya'nın askeri gücüne karşı koymayı tak başına 
Kızılordu'nun yüklenmiş olması ABD ve Sovyetler 
Biriiği'nin savaş ittifakı içinde ABD kamuoyunun 
Sovyetler Biriiği'ni, vatanlarını ve demokrasiyi savunan 
bir güç olarak algılamasını sağlamıştı. Sovyetler Birliği 
lehinde propagandanın ABD iç politikasının 
1940'lardaki başlıca unsurlarından biri olması bugünün 
okuyucusuna şaşırtıcı gelse de, Sovyetler Birliği o 
yıllarda yalnızca Halk Demokrasileri'nde değil "Batı 
Dünyası"nda da sempati ile karşılanan bir güç haline 
gelmişti. “ Halk Demokrasileri" ise hiç de bugün 
olduğu gibi, “ Sovyet uydusu" olarak değil, "özgür 
demokrasi ü lkeleri" olarak tanımlanmışlardı. Resimde, 
ABD'de dizayn edilmiş b ir oyun kağıdında, SSCB'ne 
saldırmanın Hitler'e nelere malolduğu hiciv yoluyla 
tasvir ediliyor.
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Komünistlerin İktidara Gelişi

Savaşm getirdiği ağır iktisadi bunalım ve Sovyetlerin talep ettiği 300 milyon dolarlık tazminat, 
Romanya’da bir an önce siyasal istikrarın sağlanmasını gerektiriyordu. Kral ve Sanatescu 
başkanlığındaki hükümetin en önemli hedefi bu sûreyi Sovyetler Birliği’yle dost kalarak 
atlakmaktı. Böylelikle ülkedeki durum. Komünistlerin etkinlik kurabilmesi için uygun bir hal 
aldı. 1944’de, ünlü komünist liderler an ık  siyasal hayat içinde fiilen yer almaya başladılar. 
Sonradan “Moskovalılar” diye adlandınlacak olan komünist önderlerden Ana Pauker, Emil 
Bodnaraş, Vasila Luca, Kızılordu’yla  birhkte Romanya’ya geri dönmüşlerdi. Bu üçlünün en zayıf 
olduğu nokta, Romanya gibi milliyetçi duygulann çok hakim olduğu bir ülkede, her üçünün 
de Romen asılh olmamalanydı. Savaş sırasında Romanya’da olan komünistlerin en önemlileri 
Sanatescu hükümetinde adalet bakanlığı gibi önemli bir mevkiye gelen Lucretiu Patraşcanus 
sonradan “Romanyalılar” diye adlandınlacak grubun hderi (Grivita Grevi’nde tutuklanan ve 
1944’de kaçana kadar hapiste kalan) Georghe Gheorghiu-Dej ve Dej’in herzaman yanında olan 
Çavuşesku’ydu.

RKP için bu dönemde en önemli hedef, halkın desteğini sağlayarak biran önce burjuva 
hükümetini düşürmekti. Hükümeti sıkıştırmaya yönelik birçok gösteri düzenlendi. Ekim
1944 de, RKP önderliğinde kurulan U D C de  (Ulusal Demokratik Cephe) Köylü Cephesi, işçi 
sendikalan. Liberal Parti’nin Tatarescu önderliğindeki kanadı ve Sosyal D em okrat Parti’n in  bir 
kanadı ortak program yayınladılar. Cephe programı, toprak dağıtımı. Kuzey Transilvanya’nın 
geri alınması ve işçilerin sanayi üzerindeki denetimlerinin arttıniması gibi acil sorunlan 
kapsayan halkçı talepleri içeriyordu. 24 Şubat’ta dönemin içişleri bakanı Radescu’yu hedef 
alan, bakanlığın önündeki gösterinin ölümlerle sonuçlanmasından üç gün sonra Sovyet 
temsilcisi Andrey Vişinskiy, Bükreş’e geldi. Vişinskiy, Kral Michael’e iki saat içersinde 
Radescu’yu hükümetten atması için ültimatom verdi. Michael onun yerine Ştirbei’yi önerdi 
fakat Vişkinskiy, bu öneriyi reddetti ve böylece kendisinin önerdiği Köylü Cephesi’nin  önderi 
Dr. Groza başbakanlığına atandı. Groza hükümetinde Georgesecu içişleri, Patraşcanu adalet 
bakanlığına getiridiler. Sonradan U D Cye katılan Liberal Tatarescu da dışişleri bakanı oldu. Bu 
arada etkili propaganda çalışmaları ve yeni üye kaydı kampanyası başanh olmuş, RKP’nin üye 
sayısı 800 bine çıkmıştı. UDC, programını uygulamaya başladı. 23 Mart 1945’de çıkan yasayla 
toprak kanununa göre, topraklarını yedi yıldan beri işlememiş, 10 hektardan fazla toprak 
sahibi olanlann, savaş suçlularının ve işbirlikçilerin topraklarına el konulacaktı. Bu yasa, 
toplam 143 bin kişinin elindeki 1 milyon hektar toprağın 796 bin köylüye dağıtılması 
demekti.

1946 seçimlerinde, UDC 347, Ulusal Köylü Partisi 33 ve Liberal Parti 3 sandalye kazandı.
Yine Groza başkanlığında kurulan hükümet, bütün buıjuva partilerini kapatıp. Aralık 1947’de 
Kral’ı tahtan indirip Romanya Halk Cumhuriyetini ilan etti. RKP dışında tek parti olan SDP, 
RKP’yle birleşip Romanya İşçi Partisi oluşturulunca, Romanya’da tek parti iktidarı başladı.

1945'de, burjuva iktidarının düşürülmesinde rol oynayan en önemli örgütlerden biri de, henüz 26 yaşındaki 
Nikolay Çavuşesku'nun liderliğini yaptığı Savaşan Yurtsever Birlikleri idi. Çavuşesku 15 yaşındayken devrimci 
harekete katıldı, ilki RKP’n/n gazetesini dağıtmak suçundan olmak üzere ardarda dört kez tutuklandı. 1944'de 
hapisten kaçtıktan sonra, yoğun propaganda ve halk gösterilerinin düzenlenmesi çalışmalarına katıldı. 1946 
seçimlerinde milletvekilliğine, 1948'de RİP7n Merkez Komitesi aday üyeliğine seçildi, aynı yıl tarım bakanlığı 
görevini de üstlendi ve tarımın kolektifleştirilmesine çalıştı. Parti içindeki çatışmalar sırasında Dej’In yanında yer 
aldı ve 1961’de, DeJ ile biriikte “ liberalleşme”  siyasetini başlattı. 1964'de, Sovyet-Çin çatışması sırasında hiçbir 
tarafı desteklemeyeceğini bildiren Romanya'nın temsilcisi olarak Ç in 'i ziyarete gitti. 1965’de Dej’in ölümünün 
ardından oybiriiği ile Parti lideriiği ve başbakanlık görevlerini üstlendi. Fotoğrafta, 1945'de, Çavuşku'nun da 
örgütleme çalışmalarına katıldığı, Bükreş'teki Ulusal Cepheyi destekleyen l}ir gösteri görülüyor

" E tk i A la n ı"  Y aklaşım ı 
Üstüne B ir M a liy e t A n a liz i

Yaşanan güncellik içinde, dünyanın geçirmelde oldu
ğu değişimlere çoğu kez olduğundan daha radikal bir 
içerik yakıştınlablliyor. Özellikle bilim ve teknolojide göz
lenen ilerlemenin gerçekten çarpıcı olan boyutlan, muh
temelen başka alanlara ilişkin algılamalan da etkiliyor. 
Böylece, bir bütün olarak gelişmenin kendi iç eşitsizlik
leri pek dikkate alınmadan, istisnasız her alanda her 
şeyin çok değiştiği, ya da “ artık” değişmesi gerektiği 
düşüncesi egemen olmaya başlıyor.

Oysa, en genel anlamıyla kapitalizm-sosyalizm karşıt
lığına ve bu karşıtlığın ömeğin Avrupa’da yoğunlaştırdı
ğı ilişkiler bütününe bakıMığmda, her şeye karşın bugün 
de, 1917 Devrimi ile belirienip yüzyılın ortalarına doğru 
"pekiştirilen” bir paradigmanın sınırian içinde kalındığı 
görülecektir. Söz konusu paradigmanın, örneğin ulusla
rarası politika düzleminde iki ayrı kamp arasındaki ilişki
lerin biçimlenişini, sosyalist teori düzleminde ise "dev
rim” ve “ geçiş”  gibi kimi temel sorunlann ortaya konu- 
luşunu bugün de belirlediğini söylemekte sakınca yoktur.

Ana kaynağından, yani 1917’den günümüze iz sürer
sek, 1940-50 yıllannda yaşanan Avrupa odaklı yoğun 
sürecin, aynı paradigmanın omurgasını oluşturduğunu 
görürüz. Az önce değindiğimiz iki örnek düzlemden ba
kacak olursak, birincisi, kapitalist dünyanın bu 10 yıl 
içinde sosyalizm Icarşıtı bir büyük kozdan ötekine geçti
ği ortaya çıkar. Sosyalist teori birikimi düzleminde ise, 
teorinin reel politikaya emdirilmesi diyebileceğimiz ta
lihsiz bir alışkanlığın belki en uç ve etkili örneklerinin 
de gene aynı tarih kesidine sığdınidığını görmek güç 
olmayacaktır.

1940-50’nin temel uluslararası yönelimi, dünya kapi
talizminin, sosyalizm karşısında eline adeta bir "bonus” 
olarak geçen Hitler ve nazizm kozundan, bir sonraki 
soğuk savaş kozuna geçişi olarak izlenebilir. Bu ana 
yönelimin, dönemin yüksek ısısı içinde, büyük önderier 
dahil ne ölçüde net kavranabildiği ayrı ve tartışmalı 
bir konudur. Tarihin akışını, onu an be an yaşayanların 
bilinçlerine eksiksiz biçimde içermek mümkün değildir. 
Dolayısıyla, sözünü ettiğimiz tarih kesidinin aşağı yuka
rı ortalarında yer alan Tahran, Yalta ve Potsdam buluş
maları, o sıra katılımcılannda uyandırdıkları kalıcı denge 
ve barış beklentileri ne olursa olsun, son tahlilde en 
çok böyle bir geçiş  mantığına oturabilmektedir.

Öyle ki, buluşmalardan ilki olan Tahran Konferansı’- 
nda, kapitalist dünyanın umduğunu bulamadığı Nazizm 
kozunun kalıntılan ve bunlara özgü hesaplar temizlenir
ken, sonuncusu olan Potsdam’da bu kez daha sonraki 
Truman Doktrini ile ona eşlik eden soğuk savaşın temel 
nüveleri sezilebiliyor, buna ilişkin gerginlikler yaşanabi
liyordu. Bu durumda, Orta ve Doğu Avrupa’nın bugünkü 
sınıriarının çizilmesinde oynanan belirieyici role karşın, 
üç konferansın, başlıbaşına yeni bir temel süreç yarat
mak yerine varolan dinamik içinde netleştirici bir geçiş 
işlevi gördüğünü söylemek daha doğru olacaktır.

Bir özetle anlatmak yararii olabilir. Kapitalizm, daha 
sonra anlaşmanın ya da hesaplaşmanın güç olmayaca
ğını düşünerek. Nazizm kozunu oynuyor "komünizm 
belasr’na karşı. Bu olmayınca, tek başına da kalsa Al
manya’yı dize getirebileceği güvenine yavaş yavaş ulaş
ma yolundaki Stalin'in karşısında, masaya daha süngü
sü düşük biçimde oturmak zorunda kalıyor. Churchill'- 
in, Sovyetler’in daha sonraki hareket alanını daraltmayı 
amaçlayan bir askeri operasyon önerisi de kabul görme
yince, Doğu Avrupa, Stalin’in önünde "birikmeye” baş
lıyor. Stalin, çevresinde, Rusya’ya saldıranlann tarihte 
her dönem yolgeçen hanına çevirdiği bir ülkeler kuşağı 
istemiyor. Bunda haklıdır.



Halk Demokrasiler

1943’deki Tahran 
Konferansı’ndaki en önemli 
tartışma 2. Cephe’nin 
konumuydu. Churchill, Cephe 
için Balkanları önerirken, 
Staiin Fransa’nın kuzeybatısı 
konusunda ısrarlıydı. Yine de 
Konferans sonunda 
Roosevelt, Stalin ve Churchill 
yayınladıkları ortak bildin'de 
"buradan gerçek dostlar 
olarak ayrılıyoruz" dediler.

Gene de, ortada ilginç bir nokta daha var. Staiin, 
konferanslar sırasında ve hemen sonrasında, masada 
kendi önünde birikenleri alıp cebine koyma niyetinde 
değildir henüz. Bunlar, Stalin’in tarafında, ama kapita
list dünyanın gözlerinin önünde, uzanım alanı içinde 
ve masada durmaktadır. Daha sonra ise, olaylar şöyle 
gelişiyor: İlk bakışta detay gibi görünen görüş aynlıkla- 
n, kapitalist dünyadaki yeni ve kapsayıcı bir anti komü
nist koz aranışıyla bütünleşince, bu kez Truman Doktri
ni ile masanın devrilip oyunun bozulmasına karar verili
yor. Bunun üzerine Staiin, daha önce masada tuttuğu 
Doğu Avrupa’yı “cebine koymak” durumunda kalıyor.

Stalin’in, kapitalist dünya önderleri ile katıldığı konfe
ranslarda “etki alanı” na bırakılan bölge için, o sıralarda 
ciddi olarak “ sosyalizm” i düşündüğünü gösterir belge 
ve veri bulmak güçtür. Tek ülkede sosyalizmin savunul
ması adına zaman zaman aşırı ölçülerde bükülen çubu
ğun, Sovyetler’i, başka ülkelerin devrim ve sosyalizm 
potansiyellerine bir ölçüde “yabancılaştırdığını” söyle
mek de mümkündür. Gerçi Stalin’in söz konusu bölgede 
Sovyet düşmanı yeni rejimlere tahammül edemeyeceği 
açıktı. Bunda da sonuna dek haklıydı. Peki ama, ya 
sosyalizm? Son buluşma olan Potsdam’dan Truman Dok- 
trini'nin ilanına (Mart 1947) dek, gündemdeki Sovyet 
perspektifinin daha çok, komünist katılımlı, Sovyetler’le 
dost, ama son tahlilde burjuva demokrat yapılı rejimler 
yönünde olduğunu söylemekte sakınca yoktur.

Bu söylenenler, ortada sosyalizme yönelik dinamikle
rin hiç bulunmadığı, daha sonra olup bitenlerin de salt 
dış zoriamalara dayandığı biçiminde yorumlanmamalı
dır. Sözgelimi Çekoslovakya 1946 yılında, henüz kendi
sine bu yönde bir gelecek biçilmeden de hazırdır sosya
lizme. Mayıs 1946 seçimlerinde komünistler önemli ba
şarı sağlarken ortada Kızılordu  da yoktur. Öyle ki, 
1948'de artık sosyalizm vaktinin geldiğine karar verecek 
olan Gottwald, bundan yalnızca iki yıl önce, sosyalizm 
isteyen işçi sınıfına devrimin henüz "ulusal” ve "de
mokratik” bir karakter taşıdığını anlatıp itidal önermek 
zorunluluğunu duyuyordu...

Doğu Avrupa ülkeleri dışında, Yunanistan, İtalya ve 
Fransa savaşın hemen sonrasında farklı sınıfsal dina
mikler yaşamaktaydı. Ne var ki, hepsi ortak bir paydaya 
oturtulup buradan değerlendiriliyordu: Savaş sonu olu
şan kıtasal güç dengesi ve bu denge açısından belirie- 
nen etki alanlan... Bu durumda, etki alanı dışında kalan 
bir Yunanistan’da eli kulağında bir devrime, Sovyetier'e 
atfedilen “ sıcak deniz” merakını tekzib edercesine büs
bütün ilgisiz kalınabiliyordu. Gene aynı alanın dışında 
kalan Fransa ve İtalya’daki komünistler bir tür politik 
sünepeliğe talim ettirilirken, etki alanı içindeki Doğu 
Avrupa ülkelerinde ise “demokrasi güçleri” ile yapılmış

ittifaklar bile çekinmeden bozulup sosyalizme geçilebHi- 
yordu...

Savaş sonrası yaşanan bu süreçlerde çok ciddi iğreti
likler olduğu su götürmüyor. Gene de, sosyalizme içsel 
teorik ve pratik ilkeler ile uluslararası dengelerin zoria- 
dığı tercihler arasında zaman zaman oldukça rahatsız 
edici boşlukların doğmasını, bir yerde kaçınılmaz say
mak mümkündür. Ancak kaçınılmaz olmayan, aksine 
özellikle kaçınılması gereken başka şeyler de vardır ve 
asıl sorun da bu gereğin yerine getirilmemesinden kay
naklanmaktadır. En büyük hata, yukanda sözü edilen 
boşluğun sosyalizmin teorisiyle oynanarak kapatılmaya 
çalışılmasıdır. Devlet politikalan ile sosyalizmin ilkeleri
nin, İkincisi üzerinde girişilmiş zoriamalarla uyumlu gös
terilmeye çalışılması, başka deyişle teorin in  po litikaya  
em dirilm esl, sosyalist harekette her zaman tahripkâr 
sonuçlar vermiştir.

Yaşananlar, bu tür bir deformasyonun ilginç örnekle
riyle doludur. Hepsine değinmek elbette mümkün değil; 
ama kimi genellemelere gidilebilir. İlki, temeldeki “ etki 
alanı” belirieyenini yok sayarak girişilen açıklamalarda, 
doğrularia yanlışlann içiçe sokulduğu kısır bir çerçeve
nin yaratılmasıyla ilgilidir. Sözgelimi sosyalizme geçe
meyen bir Yunanistan'da, komünist önderliğin oldukça 
ciddi kimi zaaflarla malul oluşu, bir doğrudur. Ancak, 
“ sosyalizme geçebilen” bir Polonya'da aynı önderiiğin 
"yetkin" bir konumda bulunduğunu kim iddia edebile
cektir? Bu durumda, Yunanistan'daki süreci, etki alanı 
temeli ve onun dayattığı kayıtsızlıktan bağımsız biçim
de, salt komünist önderiiğin zaaflan ve “ sol sekter”  
hatalanyla açıklamaya çalışmak, aynı problematiğin bir 
diğer yanında Doğu Avrupa ülkelerinin “ geçiş başarısı” 
yer aldığı sürece, büsbütün aniamsızlaşacaktır.

Doğu Avrupa ülkelerinden kimilerinde, özellikle Tru
man Doktrini ve Marshall yardımı açıklamalanndan son
ra, “sosyalizme geçiş” te çabukluk, hız ve karşı taraf 
önünde pekişme amacıyla başvurulan özel yöntemlerin 
giderek sosyalist teori alanına da taşınması, bir başka 
deformasyon kaynağı olmuştur. Bu ülkelerde gerçekten 
de sosyalizmi seçmiş, hiç de küçümsenemeyecek bir 
kitle tabanı varken, hız ve çabukluk adına kimi “ üstten” 
yollann kullanıldığı açıktır. Ancak bundan daha kötüsü, 
bu pratiğin pek çok teorisyen tarafından, devralınan 
burjuva devlet mekanizmasının kullanımı bağlamında 
teorik zoriamalara alet edilmesidir. Örneğin bu tür zorla
malar biraz daha zoriandığında, sosyalizme geçişte en 
büyük güçlerden birinin polis teşkilatlan olduğu sonu
cuna varmak hiç de garip olmayacaktır.

Son olarak, sorunun belki de daha “ etik”  bir yanı 
üzerinde durmak gerekiyor. Bu dönemde komünistler,

sineye çekmek zorunda kaldıklan pek çok şeyle karşı
laştılar. Beliril durumlarda sosyalizmin anavatanı tara
fından açıkça “ ortada” bırakılan komünistlerin çoğu, 
kimilerinin ucuz yoMan “ kişiliksizllk” le açıkladıklan, an
cak bireysel düzlemde oldukça yoğun tarihsel-teorik 
hesaplaşmalann ürünü olduğu anlaşılan bir bağlılık ser
gileyebildiler. Bu, saygıyla bakılması, ama hemen ardın
dan gene saygıyla geçmişe gömülmesi gereken bir tu
tumdur. Bireyler, ömürierinin sonuna dek çatlamayan 
sabır taşlan olarak kalabilseler bile, tarih böyle bir ta
hammül gösteremiyor. İnsanlann tek tek çatlatamadık- 
lan sabır taşını, tarih mutlaka çatlatıyor. Böyle olunca, 
birikmiş tepkisellikler güncelin sahnesine büyük bir çar
panla çıkabiliyor. Bugün Sovyetler'de, Avrupa’da ve 
başka ülkelerde ortaya çıkan dizginsiz tepkiselliklerde, 
mutlaka geçmişteki sabır taşlannın da payı olmalıdır.

Yeniden temel paradigmaya, kapitalizm-sosyalizm kar
şıtlığının tarih içindeki mücadele-denge diyalektiğine 
dönülebilir.

Daha önce de değinildi: Katılımcılannın ya da onlar
dan bir bölümünün o sıralarda besledikleri umutlar ne 
olursa olsun. Tahran, Yalta ve Potsdam kendi başına, 
“ banş” adı verilebilecek evrensel bir set yaratmayıp, 
adı tam tamına “ mücadele” olan bir başkasının kon- 
jonktürel bir alt setini oluşturabilmiştir.

Gerçek seti 1917'den bu yana hep “ mücadele” olan 
kapitalizmin ciddi bir güçlüğü vardır: Sistem olarak ken
di iç dağınıklığı ve eşitsiz gelişimi nedeniyle, temel düş
manını hedef alan yoğunlaşmış irade biriiğine ancak 
özel durumlarda kavuşabilmektedir. Hitler ve Nazizim, 
elbette sisteme içsel, ama onun elemanlanmn ortak 
iradesiyle ortaya çıkmayan bir tür “ bonus” idi söylendi
ği gibi. Soğuk savaş ise, ABD öncülüğünde ciddi bir 
irade yoğunlaştırma denemesi olmuştu. Bugün ne var?

Sovyetler Biriiği'nin bugün yaşadığı sorunlar ve çeşit
li Doğu Avrupa ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındı
ğında kapitalist sistemin Tahran-Yalta-Potsdam’a, yani 
Doğu Avrupa'nın "cepte”  değil de “ masada” olduğu 
günlere geri dönüşü zoriadığı açıktır. Eğer denebilirse, 
Tahran-Yalta-Potsdam bu anlamda yeniden güncelleş- 
miştir. Kapitalizm, ilk ağızda masanın gene Sovyet tara
fında, ama gözleyip elini uzatabileceği bir Doğu Avrupa 
peşindedir.

Bunda başarılı olabilir mi? Unutmamak gerekiyor ki 
savaştan sonra Doğu Avrupa ülkelerinde, işbiriikçiler 
ve faşizm karşısında sessiz kalanlar dışlandığında orta
da pek öyle ciddi "demokrasi gücü”  de kalmıyordu. 
Bugün ise, Polonya ve Macaristan örneklerinde görül
düğü gibi, Potsdam’ın koalisyon projelerini yeniden can- 
landırabilecek batı yanlısı ve burjuva demokrasisi öz
lemcisi yoğunlaşmalar giderek güçlenmektedir. Kapita
lizmin, Doğu Avrupa’ya ilişkin stratejisinde bir ilk aşama 
olarak, bu yoğunlaşmalara oynadığı da açıktır.

Daha net formülasyonlaria konuşulduğunda, '70'lerin 
detantı ile Brandt O stpo litik ’ in in, Truman Doktrini son
rasını, yani 1947-50 arası dönüşümleri meşrulaştırdığını 
söylemek mümkündür. Doğu-Batı ilişkilerindeki bugün
kü durum ise, bundan geriye. Doğu Avrupa açısından

Potsdam günleri ile sonraki iki yıla doğru yönelmekte
dir. Sovyetler, böyle bir yönelimin "geri” bir adım anla
mına geleceğinin herhalde farkındadır.

Ama, bir tekrar anlamında geriye dönüş dışında yolla
nn da varolduğu ve asıl bunlann zorianması gerektiği 
de ortadadır. Sosyalizmin teorik düzlemde kendini ve 
toplum projesini yenileyerek, pratik düzlemde ise ger
çek sınıf temellerine daha çok oturarak zoriayabileceği 
bu yol dışında, bir başka çözüm görünmüyor.

METİN ÇULHAOĞLU



Toprak reformu yasası ve sanayide işçi kontrolünün arttınimasının sonuçlan alınmaya başladı. 
Haziran 1948 yasası ile yabancı iktisadi etkinliğine karşı mücadele etmek ve işçi sınıfının 
siyasal iktidar üzerindeki denetimini arttırmak amacıyla birçok sanayi işletmesi devletleştirildi. 
1950’de devletleştirilen toplam 1060 kadar işyeri, ülkenin sanayi üretiminin toplam yüzde 
doksanını karşılıyordu. Fakat yine de, Romanya üretimi geri kalmışlık düzeyinden 
kurtulamıyordu. 3-5 Mart 1949’da toplanan Merkez Komite toprak sorununun proletarya 
diktatörlüğü önünde duran en acil sorun olduğunu kabul ederek kolektifleştirmenin 
hızlandırılması karan aldı. 1950’de 56 olan kolektif çiftlik sayısı, 1951’de bine kadar çıktı. 
Hızlı kolektifleşme kırsal kesimdeki gerilimi o denli arttırdı ki, 1951’de kolektifleştirme 
yavaşlatılınca bu sayıya yalnızca 62 çiftlik eklenebildi. Bunalım parti içinde de parçalanmalara 
neden oldu. Hızlı kolektifleştirmeyi savunanların önde gelenlerinden, 1947’den beri dışişleri 
bakanı olan Ana Pauker, Luca ve Merkez Komitesi üyesi 12 kişi tutuklandı. 1948’den beri 
Parti ve hükümet yönetimini elinde bulunduran Dej, Moskovalılar grubuna karşı açtığı savaşı 
kazandı.

Macaristan
Horthy rejimi 1938’de faşist İtalya ve Almanya’nın desteğiyle Güney Slovakya topraklarının bir 
bölümünü sınırları içersine kattı. 2 Şubat 1939’da Anti-komintern Pakt’a katıldı ve Milletler 
Cemiyeti’nden ayrıldı. 28 Haziran 1941’de Nazi Almanyası’nm yanında Sovyetler Birliği’ne 
savaş ilan etti. Faşist birliklerin Volga boylannda yenilmesinin ve 1943’de Macar II.
Ordusu’nun Sovyet birliklerince bozguna uğratılmasının ardından Macar hükümeti batılı 
emperyalist güçlerle ayn bir barış anlaşması yapma zemini aramaya başladı. Macaristan’ın Nazi 
Almanyası’yla bağlarını koparması yönünde beliren bu eğilimler Hitler’in bu ülkeyi işgal etme 
kararı almasına yol açtı. Mart 1944’te Macaristan, Hitler orduları tarafından işgal edildi. Nazi 
işgah sırasında Macaristan’da korkunç bir terör yaşandı. Tüm muhalif örgütlerin üyeleri 
takibata uğradılar, yakalandıklarında yok edildiler. 400.000 Macar Yahudisi, Alman Toplama 
Kamplarına götürüldüler ve büyük bir kısmı kamplarda öldürüldü.

Sovyet İşgali ve M acaristan  C um huriyeti’ni Kuruluşu

Macar halkı Nazi işgalinden Sovyet ordulan tarahndan kurtarıldı. Sovyet ordularının saldırıya 
geçmesinin hemen ardından Aralık 1944’te Mareşal Voroşilov Debrecin’de Komünistlerden,
Sosyal Demokratlardan ve Çiftçi Partilerinin temsilcilerinden oluşan geçici bir hükümet 
kurdurdu. Geçici hükümette Horthy rejiminin temsilcileri de yer alıyordu. Geçici hükümetin 
programında madenlerin, ağır sanayinin, elektrik santralleri ve büyük bankaların 
devledeştirilmesi, bunların dışında kalan özel mülkiyetin korunması yer alıyordu. İlk icraat 
olarak da 15 Mart 1945’te toprak reformu kanunu çıkarılarak ekilebilir tüm toprakların üçte 
biri topraksız ya da çok az toprağa sahip köylülere dağıtıldı. Alman birlikleri 13 Şubat 
1945’te Budapeşte’den çekildiler. Macaristan topraklarının tümünün Nazi işgalinden kurtarılması 
4 Nisan 1945’te tamamlandı. Sovyet ordulannın Macaristan’a girmesinden sonra Macaristan 
Komünist Partisi, Matyas Rakosi’nin önderliğinde yeniden örgütlenmişti. 1918’deki Konsey 
Cumhuriyeti sırasında yeni kurulan Komünist Parti’nin  önderlerindendi ve Bela Kun 
hükümetinde komiserlik yapmış, cumhuriyetin çöküşünden sonra Moskova’ya sığınmıştı. Rakosi, 
1922’de Macaristan’a gizlice geldiğinde tutuklanmış ve 17 yıl tutuklu kalmıştı.

Komünist Parti, Kasım 1945’te yapılan ilk seçimlerde oyların yüzde 17’sini aldı. Sosyal 
Demokrat Parti’nin oylan komünistlerden yalnızca biraz fazlaydı. Seçimlerde en çok oyu alan 
Küçük Çiftçi Partisi oldu, bu parti oyların yüzde 57’sini topladı. Yeni hükümetin başkanlığına 
Küçük Çiftçi Partisi’nin önderlerinden Ferenc Nagy getirildi. Yeni kurulan kabinede biri 
Komünist Parti’d en  Rakosi, diğeri de Sosyal D em okrat Parti’d en  Arpad Szakazits olmak üzere 
iki de başbakan yardımcısı vardı. Kızılordu’nun girdiği tüm diğer Doğu Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi Macaristan’da da içişleri bakanlığı komünistlere verildi, bu bakanlığa önce Imre 
Nagy, kısa sûre sonra da onun yerine Laszio Rajk getirildi. Rakosi, komünistlerin hükümetin 
kuruluşu sırasındaki tutumlannı daha sonra şöyle açıklayacaktı: “İlk andan itibaren 
kontrolümüz altında tutmayı talep ettiğimiz tek bir pozisyon vardı. Bakanlıkların koalisyon 
partilerinin gücüne göre dağıtılmasına Parti’nin razı olamayacağı tek bir pozisyon. Bu içişleri 
bakanlığıydı. Bu bakanlığı kurulduğu ilk andan itibaren elimizde tuttuk.”

1 Şubat 1946’da Macaristan Cumhuriyeti ilan edildi.

Komünist Parti İktidannın Pekiştirilm esi

Macar Banş Anlaşması 10 Şubat 1947’de imzalandı. Bu anlaşmaya göre Sovyetler Birliği’nin 
Potsdam Anlaşması’yla belirlenen Macaristan’daki doğrudan etkisinin artık sonra ermesi 
gerekiyordu. Eylül 1947’de Sovyet Birhkleri Macaristan’dan çekildiler. Komünist Parti,
Sovyederin çekilmesiyle birhkte, seçimlerde en çok oyu almış olan Küçük Çiftçi Partisi’n e  karşı 
mücadeleye girişti. Bu parti hâlâ halkın çoğunluğunu oluşturan köylülerin desteğine sahipti, 
aynı zamanda Macaristan’da yeni oluşan koşullarda çıkarlannm tehlikeye girdiğini gören 
burjuvazinin ve aristokrasinin en gerici kesimlerini, eski subay ve devlet memurlannı, eskiden

PAUKER, A N A  
(1 8 9 3 -1 9 Ö O )

Romen komünist liareketinin önderlerinden, bir haha- 
mm kızı olan Yahudi kökenli Ana Pauker, 12 Aralık 
1893’de Vaslui yakınlarındaki Codaesti’de doğdu. Lise
yi bitirdikten sonra, bir süre Bükreş’teki bir sinagog 
okulunda İbranice dersleri verdi. Züriiı’te tıp öğrenimi 
gördükten sonra, 1915’de Romanya Sosyal Demokrat 
Partis i içinde çalışmaya başladı. Daiıa sonra flSDP’nin 
Romanya Kom ünist P artis i’ne dönüşmesiyle partinin ill< 
üyeleri arasına girdi. 1922’de, Parti’nin II. Kongre’sinde 
lUerkez Komitesi’ne seçildi. Yasa dışı faaliyetlere katıl
dığından dolayı birkaç tutuklanmasının ardından, Sov
yetler Birliğine giderek Leninist Okula devam etti.

1934’de anti-faşist eylemleri örgütleme çalışmalarına 
katılmak için ülkesine dönmeden önce, Komintern Yü
rütme Konseyi’nde görev aldı. 1935’de tutuklanarak, 
on yıl iıapse maiıkum edildi. 1941 ’de, Romanya’yla Sov
yetler Birliği arasındaki esir mübadelesi anlaşması gere
ğince serbest bırakıldı ve SSCB’ye gitti. Sovyetler Birli
ğ i’nde savaş tutsaklarını eğiterek Kızılordu’ya bağlı bir
likler oluşturmaya çalıştı. Aynı yıl, Komintern  Yürütme 
Komitesi'nde Romanya Kom ünist Partis i temsilciliği ve 
1943-1944 arasında RKP Dış Büro başkanlığı yaptı.

Ağustos 1944’de Kızılordu’nun yanında, binbaşı ola
rak Romanya’ya geri döndü. Ülkesine geri döndükten 
sonra, iktidarda olan burjuva hükümetinin devrilmesine 
yönelik çalışmaları örgütledi. Onun önderliğinde başla
yan “ RKP’ye yeni üye kaydı kampanyası” sayesinde,
2 bin olan üye sayısı 800 bine çıktı. l/DC’nin (Ulusal 
Demokratik Cephe) kuruluş çalışmalanna katıldı. 1946’da, 
tüm demokratik kadın örgütlerini içine alan bir birlik 
kurulması amacıyla, kongre düzenledi. 1945-1948 ara
sında RKP Merkez Komitesi Sekreterliği ve Politbüro 
üyeliği yaptı.

1947-1952 arasında yaptığı dışilişkiler bakanlığından, 
parti politikasına ters düştüğü gerekçesiyle görevden 
alındı. Ana Pauker, 26 Haziran 1960’da Bükreş’de öldü.



Halk Demokrasileri

Nikolay P. Smolyak’in 1951 tarihli afişi. Savaş 
sırasında afiş, neredeyse bir "devlet sanatı" halini 
almıştı. Örneğin yalnız Isskustvo yayınevi, 1941-45 

arasında, 800 farklı desende 34 milyon afiş yaparak 
sattı. Her ne kadar "sosyalist gerçekçilik”  ilk kez 

1930’larda formüle edildiyse de, asıl II. Dünya 
Savaşı’nı izleyen yıllarda resmi politika olarak 

benimsenerek, müzikten görsel sanatlara- kültür 
hayatının her yönünü belirlemeye başladı. Bu 

dönemde savaş sırasındaki topyekûn seferberliğin bir 
gereği olarak benimsenmiş üslup ve teknikler de 
büyük ölçüde kullanılmaya devam etti. Ancak bu 

dönemde. Sovyet afiş sanatı diğer ülkelerin grafik 
pratiği için b ir esin kaynağı olma özelliğini büyük

ölçüde yitirdi.

ben gerici bir niteliğe sahip olan kiliseyi de içinde barındırıyordu. Komünistler, önce 
parlamentodaki tüm gerici Çiftçi Partisi üyelerinin parlamento dışı bırakılmasını sağladılar.
Daha sonra "salam taktiği” diye anılan taktik uygularıdı, yani Küçük Çiftçi Partisi bir yandan 
komünistler tarafmdan çiftçi örgütleri oluşturularak diğer yandan da polis güçleri aracılığıyla 
adım adım güçsüzleştırildi. Ağustos 1947’de yapılan seçimlerde- Küçük Çiftçi Partisi 
parlamentodaki 245 sandalyesinden 177’sini kaybetti. Komünist Parti 100, Sosyal Dem okrat Parti 
67  üyelik kazandı. 12 Haziran 1948’de Sosyal D em okrat Parti ve Komünist Parti, komünistlerin 
bu partiyi içten ele geçirmek yönündeki çabalarıyla ve .Sosyal Demokratların sağ kanadının 
muhalefetine rağmen birleştiler ve "Macaristan Emekçi Partisi” adını aldılar.

Komünistlerin tüm devlet aygıtını tek başlarına ele geçirme ve toplumsal hayatın tüm 
alanlarını da kontrolleri altına alma çabalarıyla birlikte ekonominin yeniden örgütlenmesine 
girişildi. Mart 1948’de ağır sanayinin yüzde 25’i ve bunun dışındaki sanayinin yüzde 80’i 
henüz özel mülkiyetin elindeydi. Bu tarihte çıkarılan devletleştirme kanunuyla yüz kişiden 
fazla işçi çalıştıran tüm işletmeler devlet mülkiyetine geçirildi. Devlerieştirme 1949’da 
tamamlandı. Devletleştirme uygulamalarında işçilerin üretim sürecindeki kararlara herhangi bir 
katılımı öngörülmüyordu. İşçiler karşılannda bir anda eski kapitalist fabrika yönetimlerinin 
yerine devletin tayin ettiği yeni yöneticileri buldular. 1948’den itibaren, Staiin Tito 
çatışmasıyla birlikte Macaristan’da da parti içindeki muhalefetin tasfiyesine girişildi. Pek çok 
parti üyesi tutuklandı, bazıları ölüme mahkum edildiler. Öldürülenlerin içinde en tanınmışı, 
1949’da, idam edilen dış işleri bakanı Rajk’tı.

Ağustos 1949’da yürürlüğe giren yeni anayasayla Macaristan’ın b ir’ Halk Cumhuriyeti olduğu 
ilan edildi.

1950’lere gelindiğinde Macaristan kritik bir durumdaydı. Fabrikalarda işçiler üzerinde 
uygulanan baskı amaçlananın tersine üretimin düşmesine yol açıyordu. Parti toplumsal hayatın 
tüm alanlarını kontrol aitmda tutan dev bir bürokratik örgüt haline gelmişti, her türlü 
toplumsal muhalefete karşı devlet güvenlik güçlerinin aracılığıyla baskı ve terör uygulanıyordu. 
1953’de Stalin’in ölümünden sonra üst yönetim kadrolarında bir değişikliğe gidildi. Rakosi 
başbakanlıktan çekildi, yerine Imre Nagy geldi. Nagy’nin yeni hükümet programında hafif 
endüstri ve tüketim maddeleri üretimine daha çok ağırlık verilmesi, tarmidaki kolektiflerin



üyelerinin çoğunluğunun kararıyla tasfiye edilebilmesi, polis mahkemelerinin kaldınlması gibi 
noktalar yerahyordu.

Bulgaristan
1934 Faşist darbesi)le egemenliğini kuran Çar III. Boris monarşisinin ordu, polis ve devlet 
bürokrasisine dayanan rejimi, hiçbir zaman Alman ve İtalyan örneklerinde olduğu gibi, geniş 
bir kitle hareketliliğine dayanmadığından Bulgaristan’da faşizm, toplumsal dayanaklarını kurmak 
için birçok manevraya başvurdu. Çıplak polis terörünün yanısıra muhalefetin kısmî 
yasallaşmasına olanak tanındı, keyfi yönetim biçimsel bir parlamentarizmle örtülmeye çalışıldı, 
uluslararası politika alanında Nazi-Faşist mihveri ile Sovyetler Birliği ve Müttefikler arasında 
gidip gelen kaypaklıkla bir “tarafsızlık” görüntüsü yaratılırken ülke Alman nüfuzu altına 
sokuldu. Savaş patladığında Bulgar dış politikası, doğrudan doğruya Alman dış politikasına 
eklemlendi ve ülkeye büyük miktarda Alman sermayesi aktı. Bulgarlar ve Ruslar arasındaki 
ortak Slavik kökenden gelen tarihsel bağlann sağladığı zemin üzerinde Sovyet dış politikası da 
kamuoyunu Nazi Almanyası ile ittifak çizgisinden uzaklaştırma girişimlerini sürdürdü. Her iki 
dış poUtika çizgisi arasındaki çatrm a, içerideki sınıflararası kutuplaşmanın bir yansıması olarak 
Bulgaristan rejimi içinde sürekli bir istikrarsızlık kaynağı oldu.

Faşist rejimin ve büyük burjuvazinin Bulgaristan'ı Nazi Almanyası’na bağlama yolundaki 
siyasetlerine karşı burjuva muhalefet odaklarından biri olan merkez solda Bulgar Çiftçi 
Birliği nin Pladne kanadı, sol kanat sosyal demokratlar. Zveno Siyasal Birliği ve başka bazı 
siyaset adamlan bulunuyordu. Bu kanat, bir yandan Osmanlı hnparatorluğu'ndan bağımsızlığın 
kazanılmasında Rusların oynamış olduklan tarihsel rol, öte yandan maddi ve toplumsal 
çıkarlarının aydınlar ve çalışanlarla örtüşmesi yüzünden saldırgan Nazi siyasetiyle birleşmeye 
karşndı. Merkez sağda ise, büyük burjuva kampındaki çelişkiler içinde çıkarları 
hakim faşist klikten ayrılan büyük burjuvalan ve orta burjuvazinin geniş bir kesimini 
temsil eden Bulgaristan Çiftçi B irliğinin  V'rabca kanadı. D em okratik Parti. D em okratik Radikal 
Parti. M uhafazakar Parti. Demokratik İttifak ve sağ kanat sosyal demokratlar bulunuyordu.
Merkez sağ, hem Na::i ittifakına dahil olmaktan çekiniyor hem de Bulgaristan’da So\yet 
etkisinin ve Komünist Partisi nin  itibarının artmasından korkuyordu. Bundan ötürü,
Bulgaristan'ın savaş ve faşizmden tek kurtuluş yolunun ‘tarafsızlık" olduğunu savunuyor, 
sorunların çözümü için Çan kendi politikalarına kazanmayı umuyordu.

Bulgaristan'ın 1 Mart 194 İ de Üçlü İttifaka dahil olması, ülkeyi Sovyetlere karşı saldırıda bir 
sıçrama tahtası ve- lojistik üs olarak kullanmayı hesaplayan Hider'in 680 bin askerinin 
isniasma yol açtı. 1941-1944 arasında ülkeyi askeri işgal altında tutan Nazi Almanyası, 
ekonomik olarak da Bulgaristan’ı yağmaladı. Stalingrad’da Nazi ordularının geri püskürtülmesi. 
Nazizmin yenilmezliği efsanesini çökertirken. Vatan Cephesi’nin  ittifak temelininin genişlemesini 
sağladı ve antifaşist direnişin etkinlik alanı büyüdü. Köylülerden partizan birliklerine 
katılanlann sayısı 1942 sonlarında 30 müfreze oluşturacak kadar genişlerken, ordudan kaçarak 
partizanlara katılanlar, faşist ordunun çözülmesinin zeminini hazırladılar. Ağustos 1943’te,
Sovyet ordularının Kursk’taki zaferinin ardından Bulgaristan Komünist Partisi, Çiftçi Biriiği’nin 
Pladne kanadı. Sos'al Dem okrat Parti, Zveno Siyasal Birliği ve Bağımsız Aydınlar’dan oluşan 
Ulusal Vatan Cephesi Komitesi kuruldu. Sovyet Ordularının başarılı ilerleyişi faşist rejim içi 
çatlakları derinleştirince, çok ciddi bir rejim bunalımı başgösterdi. Halk ayaklanmasının başarı 
clanaklannm arttığını belirleyen' Bulgaristan Komünist Partisi M erkez Komitesi 26 Ağustos 
1944’te ayaklanma kararı aldı. 8 Eylül sabahı Bulgaristan’a savaş ilan ederek Bulgaristan 
topraklanna giren Sovyet Kızılordu’sunun desteğinde halk ayaklanmasını başlattı. Ordunun 
direnmekten vazgeçmesi dolayısıyla büyük bir süratle bir gün içinde hemen hemen tüm 
ülkede Vatan Cephesi iktidarı ele geçirdi ve 9 eylül 1944 akşamı Vatap Cephesi hükümeti 
Bulgaristan halkının tek siyasal temsilcisi olduğunu ilan etti.

Halk D em okrasisi ve Sosyahzm

İlk Vatan Cephesi hükümeti, birçok partiden üye barındınyordu. Devlet yönetim mekanizması 
ise eski rejimden devralman idari biçim ve organlarla işliyordu. Bunun yanısıra yerel Vatan 
Cephesi iktidarlarından oluşan devrimci bir iktidar yapısı oluşmuştu. Politik sistemin çok 
partili yapısı içinde meşru kabul edilen partiler Vatan Cephesi ittifakı içinde yer alanlar oldu. 
Vatan Cephesi iktidarının aldığı ilk anti-kapitalist önlemler, faşist burjuvalann mülklerinin 
devletleştirilmesi biçiminde oldu. Daha sonra Alman sermayesine dayalı işletmelere el kondu.

18 Kasım 1945’te yapılan seçimlere ülkede kurulu bütün partiler katıldılar; muhalefet, 
seçimleri boykot taktiği izlerken. Vatan Cephesi adaylan, 4 milyon 501 bin seçmenden 3 
milyon 397 bin 672 ’sinin oylannı alarak, yeni toplumsal ve siyasal sistemin oluşturulması 
için meşru bir yasama sisteminin kuruluşunu başlattı

1946 yazında monarşiye karşı bir referandum ve Büyük Ulusal Meclis seçimleri yasası 
çıkanidı. Böylelikle yürürlükte bulunan Tumova Anayasasının sınırlannı aşan bir fiili siyasal 
durum oluştu. Ekim 1946’da yapılan seçimlerde "Vatan Cephesi adayları oyların yüzde 70’in-

Dimitrov, partizanlarıyla konuşmaya "Bütün 
Komünistler!" diye başlayan ender önderlerden biriydi. 
Leninizm! Bulgaristan koşuilannda yorumlayışına bütün 
parilzanlan ikna etmiş, tartışan fakat asla 
bölünmeyen, kararlı b ir partizan hareketine öncülük 
etmeyi başarmıştı. fJeredeyse yarıya yakını kadın olan 
bu partizanlar, girdikleri her şehirde sevgi gösterilerine 
ve onlara katılan gençlere rastlıyorlardı. Nisan 1944’de 
Plovdiv'e giren partizanlar bütün dünya objektiflerine 
gururla baktılar...



Halk Demokrasiler

Bulgaristan'da anti-faşist direniş hareketine katılan 
partizanların sayısı savaşın sonuna doğru 30 bine 

çıkmıştı. Başlangıçta küçük gruplar halinde örgütlenen 
ve küçük bölgelerde hareket eden gruplar partizan 

savaşının gelişmesi sonucunda Nisan 1943'de 12 
hareket bölgesine ayrıldı. İşgalci düşman güçleri 

savaş boyunca 64 bin kişiyi "vatana ihanet" 
suçlamasıyla tutukladı, 15 bin kişiyi ise toplama 

kamplarına gönderdi. Yugoslavya ve Yunanistan'daki 
direniş gruplarıyla yoğun bir işbirliği İçindeki Bulgar 

partizanlar Balkan halklarıyla dayanışmalarını “Anton 
Popov" biriiğini kurup Yunan direnişçilere katılarak 

gösterdiler. Öte yandan Yugoslavya'da ise "Dimiter 
Blagoev" ve "Georgiy Dim itrov" tugayları oluşturulmuş 
ve eşgüdümlü olarak sürdürülen direniş işgale: güçler 

karşısında giderek egemen hale gelmişti. 
Bulgaristan'da 1942'de Bulgaristan Komünist 

Partisi’nin dışında, sosyal demokratlan. Çiftçi Partisi’n; 
ve bağımsız aydınlar grubunu biraraya getiren Vatan 

Cephesi kuruldu. Sovyet biriiklerinin Almanlar 
karşısında kazandığı zaferin coşkusu, Bulgar 

partizanlann Sovyetlerin kendilerine paraşütlerle 
gönderdikleri silah ve cephane yardımıyla blrleşince 

direniş harekeli hızlı bir gelişme gösterdi. Vatan 
Cephesi'n/n silahlı gruplarının yürüttüğü direniş 9 

Eylül'de tüm Bulgaristan’ın kurtarılmasıyla sonuçlandı. 
Targoviste sakinleri diğer tüm kentlerde olduğu gibi 
partizanları uzun süreli direnişin yorgunluğuyla ama 

beklentilerle yüklü b ir sevinçle karşıladılar.

aldılar. Kasım 1946’dan Mayıs 1947’ye kadar geçen sürede yeni Anayasa, Büyük Ulusal Meclis 
komisyonlannda tartışılarak 4 Kasım 1947’de kabul edildi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
kuruldu. Bu Anayasa tartışmaları sırasında yeni toplumsal ve ekonomik sisteme yasal yolla 
geçişi kabul etmeyen muhalefet bloku üzerine getiren kısıtlamalar, muhalefet partilerinin 
tasfiyesini sağladı. Bulgaristan Komünist Partisi ile Bulgaristan Sosyal Dem okrat İşçi Partisi, 1948 
yazında birleştiler. Bulgaristan Komünist Partisi’nin  1948 kongresinde kapitalizmden sosyalizme 
geçiş programı kabul edildi ve Bulgaristan’da kurulan Halk Demokrasisi, sosyalizme geçişte 
proletarya diktatörlüğünün özel bir biçimi olarak tescil edildi.

Polonya

Polonya II. Dünya Savaşı’nın en önce başlamış olduğu yer olmakla kalmadı, savaşın en uzun 
sürdüğü ve kimi zaman bir iç savaşa dönüşme tehlikesinin eşiğine geldiği ülkelerden biri 
oldu. Daha savaş sırasında, anti-Nazi direnişte etkili olmuş taraflar arasında, “kurtuluş”un ne 
anlama gelmesi gerektiği konusunda köklü bir görüş ayrılığı belirmişti. Londra hükümeti, 
geçmişte bu bölgelerde yaşanmış bütün etnik çatışmalara karşın, bugünkü Litvanya, Beyaz 
Rusya gibi bölgelerle ilgili herhangi bir görüşme yapmayı kategorik olarak reddediyordu. 
Sovyetler Birliği ise Kasım 1943’te toplanan Tahran Konferansı’nda, 1920’de zamanın İngiltere 
Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un önermiş olduğu hattın Polonya-SSCB sınırı olarak kabul 
edilmesini, Britanya ve ABD’ye kabul ettirmişti. Curzon hattı, temelde Ribbentrop-Molotov 
paktının SSCB-Almanya sınırı için öngördüğü hatla aynıydı; bu ise, yeni Polonya’nın ancak, 
eskisine kıyasla çok daha batıda yeralan topraklar üzerinde kurulabileceği anlamına geliyordu. 
Daha da önemlisi, Sovyet görüşüne göre doğuda Ukrayna, Litvanya ve Beyaz Rusya’da 
sürdürülmekte olan dirçniş, Polonya kurtuluş mücadelesinin bir parçası addedilemezdi.

Bu ihtilaf, direnen iki tarahn koordinasyon olanaklarını asgariye indirdi. Londra hükümetinin 
askerî kolu olan Armia Krajow a  (Vatan Ordusu) mücadele perspektifini tamamen müttefik 
birliklerle koordinasyon üzerine kurmuş, Sovyetler’in teşvik ettiği ve 1944’de Armia Ludowa'yz 
(Halk Ordusu-AL) dönüşen partizan muhalefetiyle işbirliğine yanaşmıyordu. Temmuz 1944'te 
Kızılordu ve onu destekleyen AL, Vistula nehrinin kıyısına vardı. Varşova şehrinin Londra 
hükümetine bağh direniş önderi Bor-Komorowski, kritik bir zamanlama sorunu ile karşı 
karşıyaydı. Şehirdeki ayaklanma komutunu çok erken verdiği takdirde, bastınlacağı kesindi. 
Diğer yandan, komutun geç verilmesi halinde, Varşova Kızılordu tarafından kurtanlacaktı. 19 
Temmuz’da Moskova radyosu Varşova halkına bir ayaklanma çağnsı yayınladı. 31 Tem rıuz’da 
nehri geçmiş tanklar şehrin doğu varoşlannda görüldü. Ayaklanma komutu ertesi gün için 
verildi. Ancak 63 gün sûren ve 200 bin kişinin ölümü ile sonuçlanan ayaklanma lıoyunca 
Kızılordu müdahale etmedi.

Savaş sonunda ülke içinde Sovyet tezini destekleyen yegâne parti Polonya İşçi Partisi’ydi (PİP). 
Ancak PİP’nin mirasını devralmış olduğu Polonya Komünist Partisi, Troçkist eğilimli bulunduğu 
için 1938’de Kom intem  tarafından lağvedilmiş, üyelerinin büyük bir çoğunluğu Moskova’da 
idam edilmiş ya da ağır hapis cezalarına çarptırılmış olduğundan, PİP Polonya içinde köklü 
geleneklere sahip değildi. Saygınlığını büyük ölçüde, kurulduğu 1942’den itibaren, Nazilere
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Halk demokrasilerinin kuruluşunu kutlayan afişler. Sol 
alttaki Çek, en soldaki Macar, soldaki Polonya, 
ortadaki Bulgar, sağdaki Yugoslav, en sağdaki Doğu 
Alman afişleri. Savaş yılları sırasında SSCB’de yeni 
bir kolektif afişçilik anlayışı gelişmiş, en çok 
Kukryniksy atölyesinin adıyla birlikte anılan bu 
anlayış yalnızca Doğu Avrupa’yı değil, bütün dünyayı 
etkilemişti. Doğu Avrupa'da halk demokrasisinin 
kuruluşunu kutlayan bu afişlerde bu anlayışın bariz 
izlerini sezmek mümkün. Bu bağlamda özellikle 
Polonya'nın özgül b ir konumu var. Savaş öncesinde, 
Polonya'nın sanat hayatına, en ünlü temsilcisinin 
Alman işgali kesinleştiğinde intihar eden Witkiewicz 
olduğu, son derecede dinamik b ir modernizm 
egemendi. Solda görülen Polonya afişinin, içerik 
bakımından Berlin savaşını, Lehlerin Töton 
şövalyelerini yendiği Grünwald savaşıyla karşılaştırarak 
yerel tarihten yararlandığı gibi, teknik ve üslup olarak 
da modernist anlayışların izlerini taşıdığı söylenebilir. 
Afişi yapan Tadeusz Trepkowski 1950'lerde gelişmeye 
başlayarak bütün dünyayı etkileyecek olan Polonya 
grafiğinin ilk kuşak temsilcilerinden biri oldu. 
Trepkowski"nin afişi modernist geleneğin '50’ler 
sonrası grafik anlayışına evrilmesinin uğraklarından 
birini temsil ediyorsa, sağdaki Doğu Alman Rene 
Graetz'in afişi ise, daha çok 1920'lerin ifadeci 
üslubunif anımsatan bir anlayışı sergiliyor.

karşı, birleşik bir ulusal cephe oluşturulması - çağrısını yaparak ve partizan muhalefeti 
örgütlemekteki başarısıyla kazanmıştı.

Londra hükümetinde ise savaştan önce faaliyetlerini sürdüren bütün partiler yerahyordu.
Bunların arasında en sağda olanı, kendi sağ kanadı açıkça faşist eğilimler taşıyan ve
hükümette diğer partilerle yapılan işbirliğine karşı çıkan Ulusal Parti’ydi. Londra hükümetinin 
ilk başbakanı General Sikurski ise, 1937’de eski devlet başkanı ünlü piyanist ve besteci 
Ignacy Paderewski ile birlikte kurmuş olduklan Hıristiyan Demokrat eğilimli küçük bir “devlet 
partisi” niteliğindeki Emek Partisi’nin temsilcisiydi. General Sikurski öldükten sonra onun 
yerine başbakanlığı devralan Mikolajczyk ise, Balkanlar’daki bütün benzeri partiler gibi, tarım 
işçilerinden büyük toprak ağalarına kadar son derecede karmaşık bir yelpazeyi temsil eden 
Köylü Partisi’nin  önderlerinden biriydi. Son olarak Polonya Sosyalist Partisi (PSP) ise. Komünist 
Parti’nin yokluğunda savaş öncesi Polonya’nın bir milyonu biraz aşan sanayi işçisi nüfusuna
sosyalist ve Marksist fikirleri temsil eden en önemli örgüt olagelmişti. II. Enternayonal
geleneğine daha yakın bir tarihten gelmekle birhkte, yeraltı çalışmaları ve savaşm yolaçtığı 
politizasyon, partiyi giderek daha sol bir çizgiye yöneltmiş, “toplumsal devrim”, “emekçi 
kitlelerin diktatörlüğü” gibi hedefleri benimsenmeye başlamıştı. Şubat 1945’teki Yalta 
Konferansı’ndan sonra, büyük güçlerin Londra hükümetini artık tanımadıklarını ilan etmesi ve 
partileri Varşova’daki Polonya Cumhuriyeti Geçici Hûkümeti’n e  katılmaya çağırması, hükümeti 
oluşturan partiler arasında bir bölünmenin doğmasına yol açtı. Bölünme büyük ölçüde 
partileri kendi içinde parçaladı. Ulusal Parti ülke içinde örgütlenmedi; PSP ve Köylü Partisi 
resmen Geçici Ulusal Birlik Hükümeti’n e  katıldıysa da, partilerin komünisderle ilişkileri ciddi 
huzursuzluklara yol açan b ir sorun oldu. Ömeğin Geçici Hükümet’e  katılma kararı, daha 
1944’te Lublin’de yapılan ye parti önderliğinin büyük bir çoğunluğunun katılmadığı bir 
kongresinde belirlenen yeni önderlik tarafindan alınmıştı. Köylü Partisi’nin önderliği, partinin 
başkanı ve Londra hükümetinin başbakanı Mikolajczyk ülkeye döndükten sonra değiştirildi. 
Mikolajczyk Londra hükümetinde yeralan ve Geçici Hükümet’e  katılmayı kabul etmiş yegâne 
bakan olduğu halde, parti başkanlığı görevinden alındı ve yerine Polonya İşçi Partisi’nin  
desteğiyle yeni bir başkan, Andrzej W itos geçirildi. Bu koşullarda Mikolajczyk Polonya Köylü 
Partisi (PKL) adı altında yeni bir parti kurmak zorunda kaldı.

Koalisyon D önem i

Ne Almanlann teslim olması, ne de Geçici Hükümet’in  kurulması Polonya’ya barış getirdi.
Smırh bölgelerde de olsa savaş yerini, iç savaşa bıraktı. Üç askerî grup. Geçici Hükümet’e  karşı 
silahh bir direniş başlattı. Sağ eğilimlerin askerî temsilcilerinden oluşan Ulusal Silahh Kuvvetler 
1945’te ABD kuvvetlerine iltihak etmek üzere Çekoslovakya’ya geçerek direnişine son verdi. 
Ancak kısmen Vatan Ordusu’nun  terhis edilmiş askerlerinden oluşan ve eski Ulusal Parti 
b'irimleri ile ilişkisini sürdüren Özgürlük ve Bağımsızlık H areketi 'ile Ukrayna İsyan Ordusu’nun  
direnişi 1947’ye kadar sürdü: Büyük ölçüde güneydoğu bölgesi ile sınırlı olan bu direnişler 
sürerken, ülke genelinde Polonya İşçi Partisi yoğun bir örgütlenme ve propaganda çabası ile 
kendisine yerel bir taban yaratma çabasına girişmişti. 1945’te Polonya’nın en büyük sanayi 
işletmelerinde işyeri temsilcilikleri için yapılan seçimler, işçi sınıfı içinde bile komünistlerin 
desteğinin ne kadar cıhz olduğunu kanıriamıştı. Böylesi 63 seçimde sosyalistler oylann yüzde
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64’ûnü alırken, komünistler ancak yüzde l l ’ini almışlardı. Kasım 1945’de toplanan İşçi 
Sendikalan Konfederasyonu Kongresinde ise delegelerin üçte ikisi sosyalistleri destekliyordu. Bu 
koşullarda komünistler partiyi genişletmek üzere yoğun bir çalışmaya girdiler. Ocak 1945’te 30 
bin olan üye sayısı Nisan’da 300 bine çıktı. Diğer yandan 20 bin komünist işçi, bürokraside 
ve fabrika yönetimlerinde sorumlu mevkilere getirildi. Bu dönemde Parti, özel girişimlere belli 
alanlar tanıyan bir program savunuyordu. Yapılan toprak reformunda el konan topraklar 
kamulaştırılmamış, yoksul ve topraksız köylülere dağıtılmıştı.

İlk Seçim

Ocak 1947'deki ilk parlamento seçirnlerine PİP, PSP, Köylü Partisi ve D em okratik Parti ile bir 
Dem okratik Blok oluşturarak girdi. Muhalefetteyse PKL ile Emek Partisi vardı. Seçimlerde Blok 
oyların yüzde 8 0 ’ini aldı. Bu seçim başansmı, ülkedeki çeşitli grupların dev kitle örgütleri 
aracılığıyla devlete eklemlenmesi izledi. Bütün gençler Polonya Gençlik Birliği adh bir örgüte 
kaydedildi; öğretmenlerden ise gönüllü olarak Polonya Öğretmenleri Meslek D em eği’ne 
kaydolmaları istendi. Bu gelişmeler, bir yönüyle, PİP ile Katolik Kilise arasındaki sertleşen 
mücadeleyi yansıtıyordu. 1945-47 arasında ibadet özgürlüğüne saygılı davranacağını ilan eden 
P/P’nin faaliyetleri, büyük ölçüde, nikâh gibi bazı işlemlerin sivil otoritelere devri ve ideolojik 
propaganda ile sınırlı kalmıştı. Ancak 1947’den sonra Kilise mülklerinin devletleştirilmesinden 

•eğitimin laikleştirilmesine kadar bir dizi önlem iki örgütün- arasındaki ilişkilerin 
gerginleşmesine yol açtı. 1948’de 400 papaz çeşitli hapis cezalarına mahkûm edildi.

Diğer yandan Polonya’nın siyasal yelpazesi de sadeleştiriliyordu. Arahk 1947’de toplanan PSP 
kongresinde çoğunluk PİP ile birleşmeye karşı oy kullanmıştı. Buna rağmen üç ay sonra 
partinin başkanı Cyrankiewicz birleşmenin gerçekleşeceğini ilan ederek 82 bin üyenin partiden 
ihracını sağladı. 1948 sonunda Polonya Birleşik İşçi Partisi adı aitmda birleşme gerçekleşti.
Ertesi yıl PKL’nin önderi Mikolajczyk, parlamentoda bir casus olmakla suçlanınca ülkeyi 
terketmek zorunda kaldı ve iki köylü partisi de birleştirildi. Son olarak 1950’de Emek Partisi 
ile kaynağını savaş öncesinin demokratik aydın kulüplerinde bulan Dem okratik  Parti’nin 
birleştirilmesiyle Polonya’nın bugünkü üç partili sistemi kurulmuş oldu.

Çekoslovakya
Savaş öncesi Çekoslovakya’nın iktisadi durumu orta derecede gelişmiş bir Batı Avınpa sanayi 
ülkesine denk düşer. Çekoslovakya’nın gelişmişlik düzeyi Doğu ve Güneydoğu Avrupa 
ülkelerinin üzerinde, Almanya ve bazı Batı Avrupa ülkelerinin ise altındadır. İki savaş 
arasındaki Çekoslovak ekonomisini Avusturya’nmki ile karşılaştırmak mümkündür.

Birinci Cumhuriyet’in toplumsal yapısı özellikle Çek bölgelerindeki yüksek işçi oram ile 
biçimlenmişti. İşçi ve memurlar aile fertleri ile birlikte 1930’da nüfusun yüzde 64’ünü (9 
milyon) oluşturuyordu. İşçilerin bu ağırlığı sosyal demokratlann ve komünistlerin oylanna da 
yansıyordu. 1935’deki parlamento seçimlerinde üçüncü ve dördüncü güçlü parti olarak oylann 
yaklaşık dörtte birini aldılar. Mayıs 1938’deki yerel seçimlerde ise komünistler oy oranlannı 
arttırdılar. Çeşitli partilerin etkisi altındaki sendikalann da toplumsal yaşamdaki ve üretim
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2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu ve Orta Avrupa’da, 
SSCB ve Kailordu’nun desteğindeki KP'ier öncüiüğün- 
de kurulan rejimlerin resmi siyasai-ideoiojik çerçeveleri, 
gene ağıriıkia Sovyetler Birliği’nin belirieyiciiiğinde üre
tilen “ halk demokrasisi” teorisiyle oluşturulmuştur. Bu 
rejimlerin birömekleştirilmesine ve SSCBISBKP’nin 
siyasai-ideoiojik belirleyiciliğine girmesine de dayanak 
oluşturan halk demokrasisi teorisi, “ tek ülkede sosya
lizm” tasarımının pekiştirilip evrenselleştirilmesi anla
mını da taşır. Tarihsel maddecilik temelinde yürütülen 
çıkarsamalardan çok. Soğuk Savaş ortamında SSCB’nin 
statejik-siyasal çıkarlannın ve kaygılannın baskısıyla be- 
lirienen bu teorik-siyasal formül; geçirdiği dalgalanma- 
laria ve içeriğiyle reel politik pragmatizmin örneğidir. 
Bu niteliğiyle. Doğu ve Orta Avrupa’daki KP’lerin öncü
lüğündeki rejimlerde Marksizmin bir resmî devlet ideo
lojisine indirgenerek şematikleştirilmesine hizmet et
miştir.

SBKP, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Kızılordu'nun va
rolduğu ülkelerde KP'lerin öncülüğünde yeniden kuru
lan devletlerin durumunu salt diplomatik ve askeri ba
kımdan ele alıyor, bu ülkelerdeki sınıf mücadeleleri ve 
siyasal koşullar hakkında teorik önermelerde bulunmu
yordu. Böyle bir çaba, ilk olarak 1947’de, buralardaki 
KP’ler içinde özgün sosyalizm ve devrim stratejilerinin 
ortaya atılmasına tepki olarak ortaya çıktı. Polonya KP 
önderi Gomulka’nın, "tek partinin ve proletaryanın dik- 
tatöriüğünün gerekli koşul olmadığı, pariamentonun ye
rinin korunduğu, Polonya’ya özgü” (“ halk demokrasisi” 
olarak özetlediği!) bir sosyalizm yolu tanımlaması, 
SBKP'yi en fazla tahrik eden siyasal çıkıştı. SBKP, Go- 
mulka’nın ortaya attığı halk demokrasisi terimini sahip
lenerek yeniden tanımlayan yaşlı parti teorisyeni Yevge
niy Varga’yla bu teorik arayışlara müdatiale etti. Varga, 
halk demokrasilerini “ ne burjuva diktatöriüğü, ne prole
tarya diktatöriüğü olan yeni tip demokrasiler” olarak 
kuramlaştırdı. Bu rejimlerin temel özelliği, iktisadın ge
nel doğrultusunun planlanmasına ve büyük sanayi işlet
melerinin kamulaştınimış olmasına rağmen, kırsal ke
simde ve küçük ölçekli sanayide özel mülkiyetin vartığı- 
nı koruması nedeniyle, iMli bir yapının varolmasıydı. 
Varga, SSCB'nin desteğine sahip (ve muhtaç) olmalannı 
da, halk demokrasilerinin temel özellikleri arasında vur
guladı.

1948’den itibaren, halk demokrasisi teorisinde önemli 
bir revizyon yapıklı. Bu revizyonu zorlayan etken. So
ğuk Savaş’ın başlamasıyla beraber emperyalist Batı ile 
SSCB arasındaki ilişkilerin gerginleşmesiydi. 1946-1948 
döneminde Sovyetler Birtiği, güvenliği açısından Ba- 
tı’yla iyi ilişkiler yürütmeyi gözetmiş, halk demokrasisi 
teorisi de bu kaygıyla belirlenmişti; Varga’nın teorisinde 
bu ülkelerdeki sınıf mücadeleleri sorunu geçiştiriliyor 
ve halk demokrasileri, burjuva demokrasisinin gelişkin 
bir türevi gibi betimleniyordu. Batı’yla ilişkilerin gergin
leşmesinden sonra. Doğu ve Orta Avrupa’daki rejimler
le birilkte halk demokrasisi teorisinde de, bu ülkelerdeki 
rejimin “sosyalist” niteliğinin vurgulanması, takviye edil
mesi gereği gündeme geMi. Bu teorik revizyon, halk 
demokrasilerinin SSCB’yle ittKakımn sağlamlığını, Sov
yetler Biriiği’nin bu ülkeler üzerindeki öncü rolünü orta
ya koymak, dahası meşrulaştırmak bakımından işlevsel
di. Halk demokrasilerini sosyalistleştiren revizyona, Bul
garistan KP’simn 1948 Kongresl'ndeki konuşmasıyla 
Dimitrov öncülük etti. Halk demokrasisini, Sovyet siste
miyle biriikte “ protetarya diktatörtüğünün İM fartdı 
biçimi”  olarak tanımlayan Dimitrov, bu sistemin temet 
özelliklerini şöyle sıraladı: “ 1. İşçi sınıfının öncü rolü;
2. Kapitalist unsurtann tamamen tasfiyesine dek süre

cek sınıf mücadelesinin variığı; 3. Sovyetler Biriiği'yle 
dostluk ve işbiriiğlnln sarsılmazlığı; 4. Sovyetler Biriiğl'- 
nin öncülüğündeki birieşik antl-emperyalist tHoka men
subiyet.” Stalin’in de bu yeni halk demokrasisi formülü
nü benimsemesinden sonra, SBKP ideologlanndan Man- 
kovskiy, “ iki aşamalı evrim” teziyle bu teoriyi zengin
leştirdi. Mankovskiy’e göre 1944-45 yıilannda Doğu ve 
Orta Avrupa’da gerçekleşen altüst oluşlar, eskiden dü
şünüldüğü gibi burjuva-demokratik değil, sosyalist dev- 
rimlerdi. 1947-48’den itibaren ise, halk demokrasileri 
ikinci aşama olan sosyalizmin kurulmasına geçmişlerdi. 
Bu tez, istisnai farklılıklar dışında, Sovyetler Biriiği’nin 
devrim modelinin halk demokrasilerinde aynen geçerii 
olduğu kabulüne dayanıyordu.

1953’de Stalin’in ölümünden sonra, Mankovskiy’in 
tezleri mahkûm edildi. Yükselen parti kieologlanndan 
Sobolev, Mankovskiy’in, Doğu ve Orta Avrupa’daki dev- 
rimlerin başlangıcından itibaren sosyalist karakter taşı- 
dıklan iddiasını şiddetle reddetti. Ancak Sobolev’e göre 
bu devrimler, tHiıjuva-demokratlk olmaktan öte, “ daha 
radikal, daha köklü”  bir içeriğe sahiptiler. Bu “ devrim 
biçimi” , yeni bir kavramla tanımlandı: Genel demokratik 
devrim. Sotx>lev’den sonra bu kavram “ demokratik halk 
devrimi” olarak evrilecekti. Sobolev’le birlikte, artık resmî 
teoride burjuva-demokratik devrimle sosyalist devrim 
birt>irle.riyle karşıtlık içinde ele alınmamaya başlandı: 
Lenin’in 1905 Rus Devrimi üzerine yazdıktan yenklen 
işlenerek, halk demokrasilerinde genel demokratik dev
rimin (veya demokratik halk devriminin) süreç içinde 
sosyalist devrime dönüştüğü savunulmaya başlandı. Bu 
süreçte ortaya çıkan devlet de, Sovyetler Biriiği mode
linden farklı olarak yalnızca proletaryanın değil.

proletarya-köylülük ittifakının diktatöriüğüne dayanan 
"halk iktidan” veya “ devrimci halk iktidan”  olarak tar 
nımlandı.

Daha sonraki yıllarda, halk demokrasileri genel olarak 
proletarya diktatöriüğü rejimleri olarak belirtikli. Ancak 
bu rejimler, burjuva sınıflar tamamıyla tasfiye edilmedi
ği ve üretim araçlan tümüyle toplumsallaştınimış olma
dığı için; tarihsel gelişme şemasında SSCB’nin “ altın
daki”  basamaklara yerleştirillyoriardı. 1960’dan sonra, 
halk demokrasileri üretim ilişkilerinden kaynaklanan bu 
“eksiklerini” büyük ölçüde gidermiş dunımdaydılar. An
cak bu durum, resmî teoride, şemada, SSCB’nin göreli 
üstünlüğünü değiştirmedi: 1961'de sınıf çelişkilerinin 
aşılmasıyla, sınıfsız bir “ halk devleti” ne dönüştüğü ilan 
edilen SSCB’nin, sınıf çelişkilerinin değişik derecelerde 
tasfiye edikliği ancak variıklannı koruduğu halk demok
rasilerine göre daha gelişkin bir düzeyi temsil ettiği 
kabul edildi. Özetle; halk demokrasisi teorisi, nesnesi 
olan rejimlerin dinamiklerini, Sovyet Devriml’nln tarih
sel modeline göre, onun kavramlanyla açıklayarak eşit 
yandaşı sayarken; kurduğu mekanik gelişme şemasın
da, halk demokrasilerini daima SSCB’ne göre “ geri” 
bir düzeyde sayan hiyerarşiyi mutlaklaştırmış, ebedileş- 
tirmiştir.

Uzun süren dalgalanmalardan sonra, 1950’lerin ikinci 
yansından itibaren genel kabul gören bir çerçeveye otu
ran halk demokrasisi teorisi, ilgili olduğu ülkelerdeki 
devrim ve dönüşüm sürecini; Sovyet modeline göre 
belirtenmiş üç aşamalı bir gelişme şemasıyla açıklar. 
Bir aşamadan ötekine geçiş, her ülkede, her somut 
durumda gerçekten üretim ilişkilerindeki belirii bir deği-

Bulgaristan Komünist Partisi önderi Georgiy Dimitrov (1). 1945'de Potonya İşçi Peırtisi Merkez Komitesi genel 
sekreteri olan ancak Potonya İşçi Partisi He Potonya Sosyalist Partisi'n/n birleşip Potonya Birleşik İşçi Partisi 
adını almasıyla önce Polilbürodan sonra da partiden uzaklaştırılan Vladislav Gomulka (2). Staiin (3). 1947’de 
Tanm Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Bakan yardımcısı olan ve 1965’de Romanya İşçi Partisi 1. sekreterliğine 
getirilen Nikolay Çavuşesku (4). 1946-1948 arası başbakan, 1948’de ise Çekosk>vak Devlet Başkanı olan 
Klement Gottwald (5). 1945'de Macaristan Komünist Partisi genel sekreteri Matyas Rakosi.
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şime tekabül etse bile; söz konusu geçişterin/evrimin, 
ekonomist bir bakışla planlanmış olmasından kaynakla
nan bir bürokratik/teknokratik mekanikliği yansıtır.

Halk demokriffiisi teorisinin üçlü şemasının ilk aşama
sı, “ Proletaryanın ve Köylülüğün Diktatörlüğü” olarak 
tanımlanan evredir. Bu sürecin daha uzun sürdüğü De
mokratik Almanya Cumhuriyeti dışında, Doğu ve Orta 
Avnıpa'dakl halk demokrasilerinde genellikle, 1945-1948 
arasını kapsayan tnı evrenin, demokrâtik halk devrimiy- 
le başladığı kabul edilir. Tanımlanışından da anlaşılabi
leceği gibi, bu aşamada işçi sınıfı iktidara tek başına 
sahip değildir; devlet gücünü köylülükle ve küçük ve 
orta burjuvazinin “ ilerici” sayılan kesimleriyle paylaş
maktadır. “ Demokratik reformlar”  olarak tanımlanan ta
nm (ve toprak) reformu, büyük çaplı sanayinin, büyük 
tkîaretin ve bankalann devletleştirilmesi, bu evrede, pro
letaryanın iktidara tek başına sahip olmasına giden yol
da izlenen ana poiitiiıalardır. Yugoslavya, Macaristan, 
Arnavutluk (1946’da), Polonya ve Bulgaristan (1947’de), 
ilk anayasalannda bu İşçi ve Köylü Diktatörlüğü'nün 
hukukunu kurumsallaştırmışlardır.

Halk demokrasilerinde demokratik halk devriminin sos
yalist devrime dönüştüğünün ve işçi sınıfının artık diğer 
sınıflardan destek almaksızın iktidara sahip olduğunun 
ilanıyla, bir başka aşamaya, “ Sosyalizmin İnştreı”  aşa
masına geçiMiği kabul edilmiştir. Halk demokrasisi ku- 
ramcıian, bu aşamayı da iki alt evreye ayınrlar: ilk evre, 
genellikle 1950’lerin ortaianna dek sürdüğü kabul edi
len "Sosyalizmin Temellerinin İnşası”dır. Siyasal reji
min ve devlet yönetiminin tamamen KP'nin beiirieyicili- 
ğt altına sokulduğu bu evreyi, “ Sosyalizmin (Esaslan- 
nın) İnşası” izler: Özel teşebbüsün faaliyet alanı iyice 
daraltılır, tanmda koiektivizasyona girişilir ve iktisadi 
planlamanın kapsamı, etkinliği artınlır. Macaristan 
(1949’da), Arnavutluk (1950’de), Polonya, Romanya 
(1952’de) “Sosyalizmin İnşası” na geçtiklerini yeni Ana
yasalar yaparak belgelemişlerdir.

1960’iarla birlikte. Doğu ve Orta Avrupa’daki halk de
mokrasileri, “ ülkelerinde sosyalizmin zaferinin kesin
leştiğini” ve "Sosyalizmin İnşasının Tamamlanması” 
aşamasına geçtiklerini ilan ettiler. İlk olarak Bulgaristan 
(1958’de), ardından Çekoslovakya, Romanya (1960’da), 
Macaristan (1962'de) ve Demokratik Almanya (1963’de) 
KPleri bu anlamda açıklamalar yaptılar. Çekosknrakya, 
atlanan yeni aşamayı ülkenin Çekoslovakya Cumhuriye
ti olan adını Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti olarak 
değiştirerek yansıttı. Demokratik Almanya Cumhuriyeti 
de, 1968'de halkoyuna sunduğu "sosyalist anayasayı”  
yürüflüğe koydu. “Sosyalizmin İnşasının Tamamlan
ması'’ evresinde, tanmda kolektifleştirmenin tamamlan
ması ve özel teşebtıüsün tamamen bertaraf edilmesiyle 
‘sosyalist üretim ilişkileı1” nin zaferinin kesinleştiği ka

bul edilir. Sınıf mücadelesinin sonuçlandığını ifade eden 
bu saptama doğrultusunda, "emekçi” , "işçi” veya 
“proleter”  kavramlannın yerini, “ halk”  kavramı alır; 
buna göre, artık bütün yurttaşlar, aralannda hiçbir sınıf
sal aynm ve çelişki bulunmayan sosyalist bireylerdir.

Doğu ve Orta Avrupa’daki muhalif sosyalist aydınlar, 
resmi halk demokrasisi teorisinin cenderesini, 1960’lara 
kadar kıramadılar. Zaten sınırlı olan radikal eleştiriler, 
ancak içinde yaşadridan sistemin sosyalizm olmadığı/ola
mayacağı sezgisini dHe getirelriliyor, teorik bir kavram- 
sailaştırmaya yakiaşılamıyordu. 60’iann ortalanndan iti
baren, özellikle 68 dalgasıyla ivme kazanarak başlayarı 
tartışmalar içinde, halk demokrasilerini "devlet kapita
lizmi” (PokMiya’da Kuron, ModzetewsU) kavramıyk 
sorgulayanlar oMu; daha sonra ağırlık, Budapeşte Oku
lu ve 70’lerde Demokratik AlmanyalI Rudolf Bahro’nun 
katkılanyia, halk demokrasilerini, "kapitalist olmayan 
özgül bir üretim tarzı”  olarak “ reel sosyalizm”  kavramı 
çerçevesinde ele alan yaklaşıma kaydı.

TANIL BORA

Macaristan’da ne Komünist Parti ne de Sosyal Demokrat Parti diktatöriOk koşullarında hakim olan şoven 
ideolojinin etkisi altındaki işçiler ve köylüler arasında güçlenebildi. Halkın çoğunluğunu oluşturan yoksul köylüler. 
Küçük Çiftçi Partisi’ne yakınlık duyuyorlardı. Bu parti aristokrasiye karşı olmakla biriikte, antikomünistti. 1944’de 
Macaristan’da Debrecen'de Sovyetler Biriiği’nin desteğiyle kurulan geçici koalisyon hükümetinde Komünistler, 
Sosyal Demokratlar ve Küçük Çiftçi Partisi biriikte yer aldılar. Komünistlerin meclise sunduğu tarım reformu 
kabul edildi. Bu reform 100 hektardan büyük köylü topraklann, 50 hektardan büyük kullanılmayan topraklar ve 
kilise topraklarının hemen istimlak edilmesini ve topraksız köylülere dağıtılmasını içeriyordu. Hemen uygulamaya 
konan bu yasa, resimde görüldüğü gibi köylülerce sevinçle karşılandı. Böylelikle 640 bin topraksız köylü toprak 
sahibi olmasına rağmen, 1945 seçimlerinde Komünist Parti oyların ancak yüzde 17’sini- alabildi.

sürecindeki ağırlıkları büyüktü.

İktidardaki buıjuva partilerinin ekonomik ve toplumsal sorunlar karşısındaki yetersizlikleri ve 
banlı güçlerin Südet sorunundaki kararsız, buna karşılık Sovyetler Birligi’nin kararlı ve sadık 
müttefik tutumu komûnisderin toplumda güçlenmelerine, bu parti ile sol ve liberal akımlann 
bir H alk Cephesi oluşturmalarına yol açtı. Münih anlaşmasının imzalanmasından ve 
Cumhuriyet’in Çek bölgesinin Hitler Almanya’sına bırakılmasından sonra işgalci güçlere karşı 
sürdürülen illegal direnişte komünistlerin oynadıkları önemli rol sonucunda Komünist 
Partisi’n in  prestiji yükseldi.

4 Nisan 1945’de 6  yıllık sürgünden geri dönen politikacılar Sovyet birlikleri tarafindan 
kurtarılmış olan doğu bölgesindeki Kosice şehrinde bir hükümet programı yayınladılar. Ulusal 
Cephe partileri. Mart 1945’de Moskova’da bu hükümet programının temel ilkelerim 
oluşturmuşlardı. Resmî verilere göre, o yıllarda 27 bin üyesi olan Komünist Partisi hükümette 
anahtar bir role sahip oldu. İki başbakan yardımcılığı, İçişleri Bakanhgı, Haber ve Propaganda 
Bakanlığı, Tanm ve Toprak Reformu Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı gibi mevkilere KPC  üyeleri 
geldi. 1945’in yaz sonuna doğru uygulanan bilinçU politikalar sonucunda KPC 712  bin, 
Slovakya Komünist Partisi KPS ise 197 bin üyeye sahipti. 28-31 Mart 1946’da Prag’da yapılan 
VIII. Parti Kongresi’nde 1 milyon 100 bin üye temsil edildi. Çekoslovak Komünist Partisi 
KPC  teorik olarak sosyalist bir niteliği olmayan ulusal demokratik bir devrimden yana idi.

Birinci Cumhuriyet’in 27. kuruluş yıldönümü olan 28  Ekim 19'45’de ulusaUaşnrma kararnamesi 
yayınlandı. Mart 1947’ye gelindiğinde sanayide çalışanlann yüzde 61’ini ve sınai kapasitenin 
üçte ikisini kapsayan 3 binden fazla işletme devletleştirildi. KPC  bu uygulamalannda diğer 
Doğu Avrupa ülkelerinden farklı olarak işçilerin, entelektüellerin ve geniş halk kesimlerinin 
desteğini aldı.

Halk demokrasisi stratejisi - KPCnin ittifaklar politikasını da belirliyordu. Bu fwlitika küçük 
üreticileri ve orta sımf mensuplannı kapsıyordu. Aileleri ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon insan 
oluşturan bu kesimlere Ekim 1945’deki ulusallaştırma dalgasından sonra Komünist Parti ve 
hülcümet tarafindan küçük ticarette, zanaatkârlıkta ve tanmda özel mülkiyetin 
İcaldınimayacağına dair söz verUdi. Birçok küçük üreticinin KPC önderliğindeki yeni hükümeti 
desteklemesinin bir nedeni Almanlann göçe zorlanmalan sonucunda onlardan kalan mallarm 
dagıtıım, diğeri ise toprak reformu idi. Yoksul Çek nüfusunun şehir ve köylerdeki terkedilen 
çiftlikler, atölyeler, küçük dükkanlar ve işletmeler üzerindeki umutlan bu desteğin maddi 
zeminini oluşturuyordu. Birçok kayyum kendileri tarafindan geçici olarak yönetilen terkedilmiş 
küçük işletmelerin özel müUdyederine geçeceği veya daha büyükçe işletmelere müdür olarak 
atanacaktan günleri bekliyorlardı. KPCnin oy oranının bu bölgelere Almanlar’dan sonra 
göçmüş olanlar arasında yüksek olması o nedenle şaşımcı değildi.



Toprak reformunun ilk dönemi olan 1945’de tüm tanm alanlannm yaklaşık dörtte biri 
öncelikle tanm emekçilerine, küçük çiftçilere, kooperatiflere, köy topluluklanna dağıtıldı. Aynca 
devlenn savaştan zarar görmüş olan çiftçilere üretim araçlan ve tüketim maddeleri yardımı 
yapması, alt yapı yatınmlanm desteklemesi, kredi ve destek koşullannı düzeltmesi, ürün alım 
fıyatlanm yükselterek küçük çiftçiler lehine, orta ve büyük çiftçiler aleyhine ayarlama yapması 
KPCnin etki alanını büyüttü.

Mayıs 1946’da yapılan seçimlerde komünistlerin ülke çapındaki oy oranı yüzde 38 
civanndaydı. Almanların göçe -orlandıklan Kuzey Bohemya’nın 6 bölgesinde ise KPC yüzde 
54-65 arasmda oy aldı. Komünisderin önderliğindeki yeni hükümete dört Çek ve iki Slovak 
partisi katıldı. Parlamentoda 93 Çek ve 21 Slovak komünistine karşılık, 55 Halk Sosyalisti, 46 
Halk Partisi parlamenteri, 43 Slovak Demokratı, 39 Sosyal D em okrat bulunuyordu.

1947 komünistler açısından önemli sonuçlar doğuran bir yıl oldu. Savaş sonrasının ilk 
başbakanı olan Zdenek Fierlinger daha önce Çekoslovak Cumhuriyeti’nin Moskova büyükelçisi 
idi. 1947’de Sosyal Demokrat Parti’nin sol kanadının başını çeken Fierlinger, komünistlerle 
birleşme konusundaki vaadlerini yerine getiremiyor ve parti kongresinde yapılan oylamayı 
182’ye karşı 283 oyla kaybediyordu. Öte yandan Kominform’un kurulmasının ertesinde daha 
saldırgan bir politika izlenmesi karan 1947’nin son döneminde Rudolf Slansky önderliğindeki 
parti kanadını harekete geçirdi, komünistler ile burjuva partileri arasında hükümette, 
parlamentoda, Slovakya’da ve taşrada çelişkileri sertleşti.

Çekoslovak Halk Demokrasisi’nin  sosyo ekonomik yapısı farklılaşmış bir mülkiyet bileşimine 
dayanıyordu. Ekonominin anahtar alanlarında genişleyen bir ulusallaştırılmış sektörün yanısıra 
küçük ve orta çapta özel mülkiyetin olduğu bir sektör de varlığını sürdürüyordu. Bunlara ek 
olarak geleneksel devlet işletmeleri, yerel işletmeler, devlete bağlı sağlık ve eğitim kurumlan 
ve çeşitli kooperatifler de vardı. Karma ekonomi olarak adlandırılabilecek olan bu sistem özel 
kapitalist ve devlet mülkiyeti biçimlerini barındırdığı gibi, devlet planlaması ile pazar 
ekonomisinin mekanizmalarını da içeriyordu. Hukuki mülkiyet biçimleri üretim sürecine ve 
üretim birimine ilişkin karar verme mekanizmalarını da belirliyordu. Çekoslovakya’da bu 
dönemde varolan karar mekanizmalarını ekonomik demokrasi sistemi olarak adlandırmak 
mümkündür. Bu sistemin en önemli özelliklerini üreticilerin yönetimde yeralmaları ve halkın 
ekonominin kontrolüne katılımı idi. Bu sistem devlet düzeyinde merkezî, orta düzeyde 
özyönetimci ve Mayıs 1945’de kendiliğinden olarak ortaya çıkmış olan ve taban demokrasisini 
yansıtan işyerlerindeki taban örgütlenmeleri olan işyeri konseyleri olmak üzere üç kurumsal 
düzlemde varoluyordu.

Savaş sonrası dönemde önemli ölçüde iktisadi faktörlerin belirlediği sürecin ardından
1948-1965 arasında siyasal faktörler ön plana çıktı. 1948 ilkbahannda tüm toplumsal 
alanlarda Sovyetler Birliği’nde uygulanan modelin Çekoslovakya’ya aktarılmasının ilk işaretleri 
görülmeye başlandı. Sovyetler Birliği’inin “Ulusal Yol” veya “Halk demokrasisi yolu” ile 
sosyalizme gidiş stratejisi o yıllarda Doğu Avrupa ülkelerinin temel yaklaşımını oluşturuyordu. 
Baülı ülkelerin “özgürlükçü alternatif’ tasarıları ise bu yaklaşıma karşı olan pozisyonu

1945 Çekoslovakya’nın savaş sonrası tarihinin 
başlangıç yılı oldu. Kosice şehrinde yayınlanan 

hükümet programında tüm para sisteminin, endüstrinin 
anahtar işletmelerinin, sigorta sisteminin, enerji 

kaynaklarının devletleştirilmesi, toprak reformu. Çekler 
ile Slovaklar arasındaki ilişkilerin eşitlik temelinde ele 

alınması hedefleniyordu. Bu program hükümet 
sorumluluğunu taşıyacak olan Çekoslovakya Komünist 

Partisi, Slovakya Komünist Partisi, Sosyal Demokrat 
Parti, Çek Ulusal Sosyalistleri, Çek Halk Partisi ve 
Slovak Demokratlar'/ tarafından onaylandı. Savaşın 

sona ermesinden birkaç hafta sonra, 1945 yazında, 
işçi sınıfının ve sendikaların radikal toplumsallaştırma 
önerileri görmezden gelinemez olduğunda. Komünist 

Parti yönetimi ulusal yönetime bağlı işletmeleri 
toplumsal mülkiyete dönüştürmeye başladı. Resmi 

verilere göre o yıllarda 27 bin üyesi olan Komünist 
Partisi hükümette anahtar bir role sahip oldu. İki 

başbakan yardımcılığı, içişleri Bakanlığı, Haberleşme 
ve Propaganda Bakanlığı, Tanm ve Toprak Reformu 

Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı gibi mevkilere KPC 
üyeleri geldi, işgal ve savaş yıllan ertesinde 

Çekoslovakya yeniden uyanıyordu. Artık toplumun 
dinamik kesimleri 1945'deki bu ruh halini canlandıran 

afişlerde de görüldüğü gibi yeniden inşa ve gelişme 
sürecinin ilk adımlarını atma heyecanını taşıyordu.

İtalyan birliklerinin Arnavutluk'a girişiyle, kendiliğinden 
geniş çaplı ve milliyetçi bir halk direnişi başlamıştı 
Bu direniş, b ir süre sonra, Enver Hoca önderliğinde 
yerel komünist hareketlere dönüştü. Dağınık kurtuluş 
örgütleri işgalcilerden kurtarılan bölgelerde, komünistler 
önderliğinde yeniden savaşa hazırlanacak Yerel 
Kurtuluş Konseyleri’n/ kurdular. 29 Kasım 1944’de 
Arnavutiuk’un bütünüyle düşman işgalinden 
kurtulmasıyla “ halk cumhuriyeti" Arnavutiuk’un yeni 
yönetim şekli olarak kabul edildi. Bu zafer yıllan 
birçok Arnavut ressamı etkilemiş ve partizanların 
muzaffer resimlerinin yapılmasını sağlamıştı. Solda 
Harilla Dhimo’nun “ Tiran’ın Kurtuluşu" adlı tablosu 
görülüyor.
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oluşturdu, ilk olarak Mart 1946’da Churchill’in ünlü Fulton konuşması ile gündeme gelen b ı 
tutum, 1 yıl sonra Truman doktrini ile canlandı. Her ülkenin “kendine özgü yolu” 
stratejisinin sonunun başlangıcını Marshall planı oluşturdu. Marshall planı ile nüfuz 
alanlarından bloklar oluşturmaya geçişin adımı atıldı. Çekoslovak Cumhuriyeti’nin başlangıçta 
Marshall planına dahil olma kararı Sovyetler Birligi’nin müdahalesi ile geriye alındı.

KPC iktidara ilişkin hedeflerine nüfusun çoğunluğunun çıkarlan doğrultusunda politikalar 
önererek ulaşmaya çabalıyordu. Savaş sırasında komünistler ile sosyal demokratlann birliğini 
sağlama, veya üç sosyahst partinin katıldığı bir birleşik parti yaratma çabalan 1945’den sonn 
gerçekçi olan bir perspektifle parlamenter yolla çoğunluğu elde etmeye dönüştü. Uluslararası 
alandaki gelişmeler parlamento dışı kitle baskısı ile iktidan zorlama taktiğini yeniden 
gündeme getirdi. Bu taktiğin önemli bir adımı da kitle örgüderinin (sendikalar ve işyeri 
konseyleri, çiftçi ve beslenme komisyonları, gençlik örgütü, direnişçiler örgütü, spor 
örgütlenmesi ve diğer bazı çıkar birlikleri) içinde çoğunluğu sağlama eğilimi idi.

İktidar sorunu Şubat 1948’de gündeme geldi. Hükümet değişikliği Doğu Avrupa’daki örnekleri 
arasında niifusun önemli bir kesiminin henüz KPC politikalannı desteklemesi nedeniyle bir 
istisnayı oluşturdu. 9 Mayıs 1948’de Birinci Maddesi Çekoslovakya’nın bir “Halk Demokrasisi 
Cumhuriyeti” olduğunu belirleyen yeni Anayasa kabul edildi. Cumhurbaşkanı Beneş 7 Haziraı 
1948’de bu Anayasayı onaylamayı reddederek istifa etti ve bir hafta sonra Komünist Partisi’n 
başkanı olan Gottwald devlet başkanlığına seçildi.- Böylelikle parti ve devlet başkanlığı 
kurumlan bir kişide birleşmiş oldu.

18 Mart 1948’de toplanan Sosyal D em okrat Parti Kongresi’nde bir yıl önce Komünist Partisi i  
birleşmeyi reddeden üyeler partiden uzaklaşnnldı. Nisan’da her iki partinin birleşeceğini ilan 
eden bir açıklama yapıldı. 30 Mayıs 1948’de tek listenin katıldığı genel seçimler yapıldı. 30( 
üyeli parlamentonun 160 sandalyesi Çek komünistlerinin, 54’ü Slovak komünistlerinin ve 23’ 
birleşmeden sonra K P C ye  katılacak olan sosyal demokratlann oldu. Diğer üyelikleri ise 
burjuva partüeri, H alk Sosyalist Partisi ve Hıristiyan dem okrat olan Halk Partisi paylaştı. 
Başbakanlığa ise Şubat ayında sendika başkanı olan Antonin Zapotocky getirildi.



27 Haziran 1948’de Sosyal D em okrat Parti ile KPCnin birleşmesi tamamlandı. 28 Eylül’de 
Sbvakya Komünist Partisi’nin  bağımsızlığı sona erdirildi ve bu partiye sadece yerel bir özerklik 
tanındı. Böylelikle bu alanda da Sovyetler Birliği’nde Rus olmayan cumhuriyetlerin partilerinin 
SBKP’yle olan ilişkilerinin bir benzeri yaratıldı. Şubat başlannda 1 milyon 400 bin üyeye 
sahip olan KPC, bu sayıyı Mayıs’da 2  milyona yükseltti. Temmuz’da üyeliğe alımı durdurma 
karannın ardından Ağustos’da bir parti içi temizlik başlanidı. 1 Ekim’den 1 Ocak 1949’a 
kadar sûren bu kampanya sonunda 107 bin üye partiden atıldı, 522 bin üye adaylık 
düzeyine indirildi. Üretim sürecinde ise sosyalist yarışma sistemi, yani bir tür Stahanovculuk 
başlanidı. Prag yönetimi tutucu bir Sovyetler Birliği rotası izleyerek Stalin’in tüm 
uygulamalannı taklit etmeye çalışmanın ötesinde, aynı zamanda büyük boyutlara varan bir 
Staiin kültü de yaratmayı başardı. Böylelikle ’50’h ve ’60 ’lı yıllarda parti ve devlet aygıtı 
içinde gelişecek olan olaylann da ilk adımlan atılmaya başlandı.

Arnavutluk
I. Dünya Savaşı’nın başında resmen bir Arnavutluk Devleti mevcuttuysa da, onu temsil edecek 
siyasal bir iktidardan fiilen yoksundu. Savaş boyunca tarafsız Amavutluk’un değişik bölgeleri 
İtalyan, Yunan, Sırp, Karadağ, Bulgar, Avusturya ve Fransız ordulannın işgaline .uğradı. Savaşın 
sona ermesi, 1913 Londra Konferansı’nda pazarlık etmiş taraflann çoğunun yeniden masa 
başına oturmasını gerektirdi. Ancak, geçmişteki uygulamalann aksine Paris’teki çeşitli banş 
görüşmelerine mağlup ülkelerin dahil edilmemesi, Avusturya ve Osmanlı devletlerini pazarlık 
dışında tutuyordu. İtalyan işgal birlikleri, 1919’da Amavuduk’ta kontrol edebileceklerini 
umduklan bir meclisin toplanmasına izin verdiler. Draç’ta toplanan meclis Turhan Paşa 
başkanlığında kurulan hükümet aracılığıyla Paris’teki banş görüşmelerine bir delegasyon yolladı,. 
Turhan Paşa hükümeti, Amavutluk’un toprak bütünlüğünü korumak uğruna İtalyan himayesini 
kabul etmeye hazırdı. Ancak gerek ülke dışındaki cemaatler, gerekse Arnavutluk’taki milliyetçi 
kesimler böylesi bir çözümü kabullenmeye hazır değillerdi. 1920 başında Luşinye’de toplanan 
yeni bir meclis, yeni bir hükümet oluşturarak Tiran’a taşındı ve Paris’e yeni bir delegasyon 
gönderdi. İtalya Eylül 1920’de askerlerini çekmeye ve Arnavutluk üzerindeki toprak 
iddialanndan vageçmeye karar verdi ve Arnavutluk İtalya, Fransa ve Yugoslavya’nın 
protestolanna rağmen Milletler Cemiyeti’n e  kabul edildi.

Her ne kadar Arnavutluk’ta seçkinler arasında bağımsızlık konusunda geniş bir fikir birliği 
vardıysa da, zaten merkezî siyasal geleneklerden yoksun olan ülkede yönetim biçimi

KPC parlamento dışı baskı araçtan He işçi sıntfı, köylüler ve entelektüeller başta olmak üzere toplumun önemli 
tlir kesimini burjuva partilerine karşı harekete geçirerek hükümet değişikliğini sağladı. Yapılan kitle gösterileri. 
Yürüyüşler ve toplantılarda konuşan KPC üyeleri ve yöneticileri eleştirilerini burjuva partilerine yönelttiler Bu 
eleştirilerin esas noktalarını Sovyetler Birliği ile olan ittifakı bozma. Ulusal Cephe'yi ve etkinliklerini yıkma 
ffrişimleri geliyordu. Hatta Kominform tarafından gönderilen temsilciler de bu toplantılara ve gösterilere katılarak 
görüşlerini açıkladılar 23 Şubat’ta Sosyal Demokrat Parti başkanı Lausman yeni hükümetin oluşumunda 
Komünist Partisi’/je  destek olacağını açıkladı. Sendikalar 24 Şubat'ta bir saatlik genel uyarı grevi yaptı. 25 
Şubat’ta burjuva partilerinden olan 12 bakan istifa etti. Gottwald tiaşkanlığında kurulan yeni hükümette 24 
bakanın 12’sini komünistler, 3 ’ünü sosyal demokratlar, 6 ’sını burjuva partilerinin üyeleri, 2 ’sini Sendika Merkezi 
üyeleri ve birini ise partisiz Jan Masaryk oluşturdu. Yeni hükümetin ilk el attığı alanlardan biri mülkiyet 
ilişkilerine ait olandı. Sanayi ve diğer alanlardaki ulusallaştırma ve devletleştirme faaliyetleri hızlandı. Tarım 
rektöründe toprak reformu çalışmalan yoğunlaştırıldı. Küçük üretimde özel mülkiyetin tasfiyesi başladı. Tarım 
ekonomisindeki kolektifleştimie çalışmalan arttınldı. Eğitim ve kültür alanında ciddi değişimler gerçekleştirildi, 
jstteki fotoğrafta Çekostovakya'da yeni kurulan hükümeti desteklemek amacıyla köylülerin 28 Şubat’ta Parg’da 
fapbUan bir gösteri görülüyor.

HOCA, ENVER 
( 1 9 0 8 - 1985 )

1908’de Amavutluk’un güneydoğusundaki Girokast 
ra’da doğan Enver Hoca, Müslüman bir kumaş tüccarı 
nin oğluydu. İlk ve orta öğretimini bu şehirde tamamla
dı. Daha sonra Korça'daki Fransız lisesini bitirdi. 1930’da 
bir devlet bursu kazanarak Fransa’da Montpelier Üni
versitesi’ne devam eden Enver Hoca, bursunurf kesil
mesi üzerine Paris’e iş aramaya gitti. Burada komünist 
harekete katılarak Fransız Kom ünist P artis i’nin yayın 
organı H um anit^ ’de  yazmaya başladı. 1934’de Brük
sel’e gitti ve Arnavutluk konsolosluğunda sekreter ola
rak çalıştı. Ancak komünistlerle olan ilişkisi farkedilince 
1936’da görevine son veriMi. Ülkesine dönen Enver 
Hoca Korça’ya giderek okuduğu lisede Fransızca öğret
menliğine başladı. Nisan 1939’da İtalyar ann Amavut- 
luk’u işgal etmesinden kısa bir müddet «onra Enver 
Hoca öğretmenlikten çıkanidı. Bunun üzerine Tiran'a 
döndü ve bir tütüncü dükkanı açtı. Dükkan kısa bir 
süre sonra, işgalci düşmana karşı direniş hazıriıklan 
yapan komünistlerin toplantı yerine dönüştü.

Ülkede varolan çeşitli komünist gruplar 8 Kasım 
1941’de A rnavutluk Kom ünist P a rtis i’n i kurdular. Parti
nin ilk geçici merkez komite üyeliğine Enver Hoca da 
getirilmişti. 23 Kasım 1941’de A rnavutluk Komünist 
Gençlik Örgütü’nün kurulması amacıyla düzenlenen top
lantıya Merkez Komitesi adına katıldı. İtalyan işgaline 
karşı ortak bir cephe kurulmasını hararetle savunan 
Enver Hoca, 16 Eylül 1942’de toplanan Peza Konferan- 
sı'nda Ulusal K urtu luş Cephesi’nin  kurulmasıyla amacı
na ulaştı. Aynı konferansta işgatei İtalyanlara karşı geril
la mücadelesini örgütleyecek olan bu cepheye bağlı 
olarak bölgesel kurtuluş konseylerinin de kurulması ka
rarlaştırıldı.

Mart 1943’de Elbasan yakınlarındaki Latıinot’da yapı
lan ilk parti kongresinde Enver Hoca genel sekreteriiğe 
getirildi. Temmuz 1943’de Ulusal K urtu luş Cephesl’nin 
Genelkurmay siyasi komlseriiğine getirilen Enver Ho-
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1945’de Polonya'nın ekonomik yapısı büyük b ir 
0 kü n tû  içindeydi. Komünist Parti taraftar toplamak 

için işçi problemlerini gözardı ederken, köyden 
kentlere doğru göçen tarım işçilerinin desteklerini 

almak için de toplumsal reformlardan çok, bu 
bireylerin toplum içindeki konumlarını düzenleyici 
ilkeleri programına almıştı. Artık, Komünist Parti, 

köyden şehlre göçen bu işçilere, iş imkânı, sosyal 
statü ve biraz da rahat yaşama ve "diğerierinden çok 

kazanma"yı vaad ediyordu. Parti, 1945 yılı içinde bu 
vaadlerinin karşılığını aldı ve Haziran'da 30 bin olan 

partili sayısı, Temmu^'da 300 bin 'e ulaştı. Ancak, 
krizdeki ülke ekonomisinin bu göçü kaldıramayacağı 
açıktı. Parti uygulamalarının ksrikatürleşmesiyle üye 

sayısındaki artış da durdu. Fotoğrafta 1947 
seçimlerinden önce komünistler, sosyalistler ve 
beyazyakalıların desteklediği Demcitrat Parti’n/n 

oluşturduğu Demol<ratik Blok’un Varşova'ya yürüyüşü 
görüntülenmiş. Blok, komünistlerin önderiiğinde 1947 
seçimlerinden yüzde seksen oya dayanan bir zaferle 
çıktı ve zaman İçinde birieşerek, tamamen komünist

b ir yapıya büründü.

-H K P 9 3 i£ S m C : Oemökpacjç/

ca'nm yönetimindeki partizan birlikleri önemli başarılar 
kazandılar ve kurtarılan bölgelerde kurtuluş konseyleri 
yönetimlerini kurdular. Güney Arnavutluk’un tamamen 
işgalden kurtanimasmdan sonra 2 Mayıs 1944’de topla
nan 1. Kurtuluş Komiteleri Kongresi Enver Hoca baş
kanlığında Ulusal K urtu luş Konseyi adını alan bir yürüt
me organı seçti. Bu konsey Ekim 1944’de Arnavutluk 
Geçici Hükümeti'ne dönüştü. Kurtuluş sonrası yapılan 
Kurucu Meclis seçimlerinde komünistler, çoğunluğu sağ
ladılar ve 11 Ocak 1946’da kurulan Arnavutluk Halk 
Cumhuriyeti'nin başkanlığına Enver Hoca getirildi.

Direniş boyunca Yugoslavya ile iyi ilişkileri olan Arna
vutluk komünistleri Stalin ile Tito arasındaki bağlann 
tamamen kopmasından sonra açıkça SSffP'nin tutumun
dan yana çıktılar. Enver Hoca 1946’da Yugoslavya ile 
imzalanmış Karşılıklı Yardım ve Dostluk Antlaşması’nı 
feshetti. Enver Hoca, Stalin’in ölümünden sonra SBKP  
sekreteriiğine getirilen Hruşçov’un Yugoslavya ile ilişki
lerin düzeltilmesi önerisini Sovyettef Birilği'nde başla
yan StaHn eleştirilerini benimsemeyefek reddetti. 1960’da 
tüm sosyalist ülkelerin katıldığı Bükreş konferansına 
kahlmayan enver Hoca, SBKP-ÇKP ihtilafında Çinli ko
münistleri destekledi. 1966’da Çin'de uygulamaya ko
nan Kültür Devrimi Enver Hoca için bir örnek teşkil 
etti ve Arnavutluk’ta kadınlara çeşitli alanlarda özgüriük 
verilmesinden, dini inançlann ve eski geleneklerin kal- 
dınlmasına kadar giden tıir dizi uygulamalar ideolojik 
kampanyalaria desteklendi. 1968’de Varşova Paktı or- 
dulannın Çekoslovakya'ya müdahale etmeleri üzerine 
Varşova Paktı'ndan çıkma karan alan Enver Hoca, 
1972’de başlayan ABD-Çin yakınlaşması nedeniyle Çin 
ile ilişkilerini gevşetti. Mao’nun ölümünden sonra iyice 
bozulan ilişkiler Enver Hoca’yı Çin-Sovyet kutupl^m a- 
sında daha özerk bir tavır almaya yöneltti.

Ülkesini 41 yıl aralıksız yöneten Enver Hoca, 11 Nisan 
1985’de geçirdiği bir kalp krizi ^ u n d a  öldü.

konusunda böylesi bir mutabakat yoktu. Nisan 1921’deki ilk seçimlerden önce oluşan iki 
siyasal parti, İlerici ve Popüler partiler faridı ilke ya da programlardan çok, geleneksel aşiret 
ve patronaj ilişkileri üzerine yükselen oluşumlan temsil ediyorlardı.

Şefket Verlaci’nin başkanı olduğu İlerici Parti, güneydeki derebeylerle kuzeydeki aşiret 
reislerinden oluşan nisbeten daha dar bir tabanı temsil ediyordu. Popüler Parti ise kendi 
içinde son derecede farklı sınıfsal kesimlerin temsil edildiği bir koalisyon görünümündeydi. 
Ömeğin partinin önde gelen iki isminden biri olan Ahmed Zogu’nun kendisi de hem büyü! 
bir toprak sahibi hem de kuzeydeki Mat aşiretinin reisiydi. Meclis toplantılarına, kalabalık bı 
silahlı korayucular topluluğu ile geliyordu. Aralık 1922’de başbaluın olan Zogu rakip partinin 
önderi Verlaci’nin lazıyla evlenerek muhafazakârlarla, görünüşte ilerici olan Popüler Parti 
arasında bir köprü kurmuş oldu. Zogu kendisi hükümette olmadığı zaman da, perde 
arkasından da olsa, polisten ve baskı önlemlerinden bolca yararlanılmasını gerektiren hükümt 
pohtikalannı belirlemeye devam etti. Ancak ulusal kahraman kabul edilen Esat Toptani’nin 
katili Avni Rüstem’in, Zogu’nun bilgisi dahilinde öldürülmesi köylülerin de kattldığı geniş biı 
ayaklanmanın çıkmasına yol açn. Zogu, Yugoslavya’ya kaçmak zomnda kaldı.

Bu noktada hükümeti Popüler Parti’nin, önderi ABD’de eğitim görmüş ve oradaki Amavuduk 
Ortodoks Kilisesi’nin piskoposluğunu yapmış. Fan Stiliani Noli olan ilerici kanadı aldı. < Tipik 
bir liberal olan Noli Haziran 1924’te resmen cumhuriyet ilan etti; sosyal hizmetlere aynlan 
harcamalan arttırdı; ülkede artmakta olan İtalyan nüfiızunu kesmeye çalıştt; yabancı yaanmla 
teşvik etti- Ancak kendisine geniş bir taban yaratmayı başaramadı; politikalan büyük toprak 
sahiplerinin düşmanlığını kazanmış, ancak programında olan toprak reformunu uygulamaya 
koymaması, köylülerin kendi yanına çekmesini önlemişti. Oysa bu sırada Ahmed Zoga  
Yugoslavya’da SSCB’de Bolşevikler’e karşı savaşmış olan General Wrangel’in subaylan ve 
Yugoslavya’nın malî desteğiyle paralı askerlerden bir ordu düzenliyordu. Aralık 1924’te 
Amavutluk’u istila eden bu orduya direnecek ciddi bir düzenli ordu olmadığı gibi, popüler 
bir karşı koyma da görülmedi. Noh ve taraftarlan ülkeden kaçarken, kalan meclis üyeleri 
Ahmed Zogu’yu devlet başkanı ilan ettiler.

Ahmed Zogu Amavuriuk’u 1925’ten 1939’a kadar tam bir tek adam diktatörlüğü çerçevesi 
içinde yönetti. 1928’te “kral” unvanım alması, pratikte önceki üç yıla kıyasla çok fazla bir 
farka yol açmadı. Bu basla rejiminin başlıca dayanağı, İtalyan faşizminin sağladığı sermayeyd 
Her ne kadar Zogu iktidannı Yugoslav desteğine borçluyduysa da, işgalden sonra usta 
diplomatik manevralarla Yugoslav taleplerine direndi ve 1925 bahannda Yugoslavya’mn 
Balkanlar’daki rakibi İtalya ile. bir işbirliği anlaşması imzaladı. İtalyan malî çevreleri, 
Amavutluk’un para basma yetkisine sahip Ulusal Arnavutluk Banhası’m  kurdular. Bu banka 
aracılığıyla kumlan Arnavutluk İktisadi K alkınm a D em eği de, yine İtalya’dan alman çok düşül 
faizli ya da tamamen faizsiz borçlarla ülkede geniş çaph yattnmlara girişti. Ülkedeki yegâne 
geleneksel sanayi kolu olan madenciliğe ve inşaat ve yollar gibi altyapılara yapılan bu 
yatınmlar, aynı zamanda Amavutluk’un çok küçük işçi sınıfının oluşmasına yol açtı.

1930’larda, İtalyan talepleri iktisadi alanın ötesine geçmeye başladı. Zogu okullarda İtalyanca 
eğitiminin verilmesi, İtalyanlara toprak satışına izin verilmesi gibi taleplere, önce İtalyan 
okullannı kapatarak, Yunanistan ve Yugoslavya ile ticaret aniaşmaian imzalayarak karşılık 
vermeye çalışttysa da, 19 3 4 ’te Draç limanına davet edilmeden gelen İtalyan donanmasının 
yapttğı bir “nezaket ziyareti” bu çabalannı terketmesi için yeterli oldu. 1939’da Mussolini 
Amavutluk’a, kabul edilmez bir dilde olmamasına özen gösterilmiş bir ûltim.atom verdi. Bir 
gümrük birliği ve Amavutluk topraklannda bir İtalyan garnizonu kuralması talep ediliyoidu.
13 gün sonra 100 bin kişilik bir İtalyan ordusu Amavutluk’un işgaline başlamışa.



I, Dünya Savaşı ve A rnavutluk’ta K om ünizm

\hmed Zogu’nun İtalyan sermayesi ile sürdürdüğü kalkınma hamlesine yoğun bir baskı rejimi 
;şUk etti.' İktidarda kaldığı 14 yıl boyunca gerek kırda gerek kentlerde sık sık ayaklanmalar 
;ıktıysa da, bunlar bir polis devletinin bütün olanaklanndan yararlanılarak şiddetle bastınidı; 
lerhangi bir muhalif odak ya da geleneğin kendisini süreklileştirmesine olanak tanınmadı, 
lavaş öncesi muhalefet büyük ölçüde, Noli’nin kaçmış olduğu Viyana’da yoğunlaştı. Burada 
«JoU Ulusal Kurtuluş Komitesi adı altında bir örgüt kurarak büyük ölçüde diplomatik 
aahyetlerle smırh kalan bir muhalefet başlattı. Sözkonusu faaliyetlerin, gelecekteki gehşmeler 
)akımından, en önemli boyutu SSCB ile kurulan ilişkilerdi. Noli, daha ülkeden kaçmadan 
iovyetler’e bir delegasyon yollamış ancak Britanya ve Yugoslavya’nın şiddetli protestolan 
çarşısında geri çekmek zorunda kalmıştı. Sürgün koşuilannda daha bağımsız hareket edebilen 
«Joli, 1927 yılında Sovyerier’e ziyaret etti. Ama ilişkilerin asıl geliştiği dönem, Noh’nin aktif 
lolitikayı bırakarak Amerika’ya yerleştiği 1930 yılı oldu. Bu noktada Komintem, Ulusal Kurtuluş 
Comitesi ile ilişkilerini çok daha yoğunlaştırarak, doğrudan Arnavutluk içinde hücreler kurmak 
izere danışmanlar yollamaya başladı. II. Dünya Savaşı başladığında Arnavutluk’ta, ikisi Troçkist 
)lmak üzere en azından sekiz ayn komünist grup vardı. Ancak bunlar arasında hiç 
wordinasyon olmadığı gibi, kurulan ilişkiler daha da bölünmelere yol açıyordu. Savaş 
:oşullanmn Komintem’le doğrudan ve sürekli ilişki kurulmasını olanaksız kılması üzerine, 
deolojik ve örgütsel öncülük işlevini Yugoslav Komünist Partisi devraldı. 1941 yılında Tito’nun 
önderdiği iki temsilci, Kom intem ’e  sadakatinden kuşku duyulmayan üç grubu, Korçe, İşkodra 
'e Gençhk gruplannı birleştirerek Tiran’da Amavutluk Komünist Partisi’nin  kuruluş kongresinin 
oplanmasma önayak oldu. Kongre’de 130 üye resmen Parti’y e  kaydedildi ve 11 kişilik bir 
ılerkez Komite seçildi. Merkez Komite üyelerinin çoğunluğu proleter, daha da doğrusu 
anaatkârdı; üyelerden ancak üç tanesinin Marksizm’in teorik metinleri ile yakın bir tanışıklığı 
rardı, bunlardan biri de Komintem  temsilcisi olarak bulunuyordu. AKP, kuruluşundan kısa bir 
üre sonra, özellikle bir cephe örgütü olarak oluşturulan Ulusal Kurtuluş H areketi aracılığıyla, 
ilkenin en büyük direniş örgütü haline geldi. Ekim 1942’de ise bağımsızlık hareketinin yaşh 
İnden Midhat Fraşeri, Balli Komabteri adh liberal ve milliyetçi direniş örgütünü kurdu. Ancak 
943’te İtalya savaştan çekilince Amavutluk, Almanlar tarahndan işgal edildi. Almanlar 
jTiavudukla yalnızca stratejik bir bölge olarak ilgileniyorlardı, dolayısıyla bağımsızlığını ilan 
derek bir naiblik kurmaktan çekinmediler. Balli Kombefar’ın başlıca talepleri arasında yeralan 
Cosova’nm Amavuduk’a dahil edilmesini de destekleyerek, bir direniş odağı olarak bu örgütü

Nürnberg Mahkemeleri sürerken SSCB'de yayımlanmış 
bir karikatür. Karikatürün altında şu sözler yer alıyor 
“Faşizm adına konuştunuz, faşizm adına çalıştınız ve 
şimdi faşizm adına öleceksiniz." Nürnberg 
Mahkemeleri, Müttefik güçlerin “ savaş suçlularının 
örgütlü adaletin kanallarıyla cezalandırılması gerektiği" 
kararma varmasıyla başladı. 8 Ağustos 1945’de 
Londra'da imzalanan antlaşmayla savaş suçlularını 
yargılama yetkisi Uluslararası Harp Divam'na verilmişti. 
Divan'da, İngiltere, ABD, SSCB ve Fransa geçici 
hükümetini temsilen dört yargıç bulunuyordu. 20 
Kasım 1945 ile 1 Ekim 1946 arasında Nürnberg’deki 
Adalet Sarayı'nda görülen mahkeme, toplam 218 gün 
sürdü. Gerçi Londra'daki Birleşmiş Milletler Savaş 
Suçlulan Komisyonu'nun çıkardığı listede 1 milyon 
kadar savaş suçlusundan söz ediliyordu. Ama 
bunların büyük bölümü yakalanamamış, birçoğu 
kaçmayı başarmış, bazılarıysa SS’lerin şefi Himmler 
gibi intihar etmişlerdi. Sonuçta Nürnberg'de yalnızca 
199 kişi yargılandı. Bunlar arasında Dönitz, Keitel,
Jodl ve Raeder gibi Nazi komutanlan, Göring, Hess. 
Rosenberg, Streicher gibi partililer, "katliamla ve köle 
emeği kullanmakla" suçlanan devlet memurlan vardı 
Yöneltilen suçlamalar ise dört maddede toplanmıştı: 
Barışa karşı girişilen suçlar, insanlık suçları, savaş 
suçlan ve bu üç suçu işlemek üzere ortak planlar 
yapmak. 1 Ekim 1946’da savaş suçuyla yargılanan 24 
Nazi önderinden 22 ’si (Robert Ley hapisanede intihar 
etmiş, Gustav Krupp von Bohlen und Halbuch fizikî ■ 
ve aklî durumu nedeniyle mahkûm edilememişti) 
hakkındaki kararlar kesinleşti: 3 ’ü beraat etti. 4'ü 
11-20 yıl arasında hapis, 3 ’ü ömür boyu hapis. 12'sı 
ölüm cezasına çarptırıldı. Kısa b ir sûre sonra da 
cezalar infaz edildi. Yalnızca Göring, üzerinde 
sakladığı siyanür kapsülünü yutarak intihar etti. 
Nürnberg Mahkemeleri'nin birçok farklı sonucu oldu 
Faşizm, o güne kadar karanlıkta kalmış birçok 
yönüyle kamuoyu önünde sergilendi. Halkın vicdanında 
açtığı yara bir ölçüde iyileşti. Nihayet Nürnberg’de 
faşizm, kendini doğuran toplumun hukukuyla 
yargılanmış, olağanüstü sonucu olduğu toplumun 
olağan hukukuyla cezalandırılmış oldu. İtalya’da da 
Ulusal Özgürlük Komitesi başlangıçta Mussolini’nin 
Müttefiklerce yargılanmasından yanaydı. Sonradan 
neden fikir değiştirdiklerini. General Luigi Cadorna 
şöyle açıklamıştı: “ Mussolini’nin Müttefiklerce 
yakalanmasının ve bunu izleyecek gösterişli 
yargılamanın İtalya’da doğuracağı sonuçlan tahayyül 
etmeye çalıştım. Sonuçta bu, İtalya’nın son yirmi yıllık 
siyasal hayatının bir yargılamasına dönüşecekti.
Halbuki, ulusla önderinin sorumluluklarını ayırt etmenin 
güç olduğu koşullarda sessizlik gerekiyordu..." 
Nürnberg Mahkemeleri bu sessizliği bozdu, ama 
yaşanan vahşetin sorumluluğunu, yalnızca, savaşın 
kurallannı bozmakla suçladığı önderlere yükleyerek: 
millet, toplum ve kapitalizm için takipsizlik karan 
vererek...



Halk Demokrasiler

pasifize ettiler. Dolayısıyla savaş sonunda Mehmet Şehu komutasındaki Birinci Ordu Tiran’ı 
kurtardığında, AKP’nin Anti-Faşist Ulusal Kurtuluş Konseyi aracılığıyla kurmuş olduğu Geçici 
Hükümet yegâne olası iktidar odağı olarak kalmıştı.

Titoculuk ve A rnavutluk

Kurtuluştan sonraki ilk seçimlere AKP’nin oluşturmuş olduğu D em okratik Blok dışında 
katılabilecek örgüdü hiçbir güç yoktu. Aralık 1945’teki seçimleri Blok’un  adaylan oylann 
yüzde 93’ünü alarak kazandılar. Seçimleri Amavutluk’un son elli yıllık tarihinin en yakıcı 
sorunu olagelmiş olan, toprak reformu izledi. Ancak yeni hükümetin en çetrefil sorunu ülke 
içinde meşruiyetini kabul ettirmek değil, dış ilişkilerini özellikle de Yugoslavya’yla ilgili 
olanını halledebilmekti. Yugoslavya Arnavut ilişkilerinde savaş biter bitmez ortaya çıkan ilk 
pürüz, Kosova sorunu oldu. Yugoslav Komünist Partisi gerek 1928’deki Dresden kongresinde, 
gerekse 1940’daki Zagreb kongresinde Amavutlann çoğunlukta olduğu Kosova’nm Amavutluk’a 
bırakılması talebini desteklemişti. Ama savaş sonrasında hem Sırp milliyetçiliğinin baskısıyla, 
hem de Bulgaristan, Arnavuriuk ve Yugoslavya’yı birleştirecek bir büyük Balkan devleti düşü 
hâlâ diri olduğundan, iktidardaki YKP, Kosova’nın Amavutluk’a bırakılması sözkonusu bile 
edilmedi ve Kosova’ya giren Sırp birlikleri Amavut nüfusa karşı büyük bir kathama giriştiler. 
Diğer yandan, savaştan sonra ülkeye gelen Sırp danışmanlar ve Yugoslavlar’la kurulan “ortak 
şirketler”, savaş öncesinde İtalya’nın, Amavutluk’un iktisadi hayatında tutmuş olduğu yeri 
şimdi Yugoslavya’nın almış olduğu izlenimini yaratıyordu.

Yugoslav ordusunun yenilgisinden sonra, Yugoslavya 
saldırganlar arasında paylaştırıldı. Slovenya'nın güneyi 

ve Dalmaçya kıyıları İtalya'ya, kuzeyi III. Reich'a 
verildi. Montenegro İtalyanlar tarafından işgal edildi. 
Arnavut azınlığın yaşadığı Kosova t>ölgesi 1939'dan 
beri İtalyan işgali altında olan Arnavulluk’a katıldı. 

Makedonya Bulgaristan’a, Tuna'nın kuzeyinde kalan 
1918’den önceki Macar bölgeleri Macaristan'a verildi. 

Hırvatistan’da faşist Ustasalar'ın yönetiminde bir 
Bağımsız Hırvatistan' Devleti kuruldu. Bosna ve 

Hersek'de bu devletin sınırlan içinde kaldı. Sırbistan 
sınırlan 1878’deki şekliyle yeniden çizildi ve burada 
bir Alman asker? yönetimi kuruldu. Daha sonra 29 

Ağustos 1941’de Almanlar, eski savaş bakanı Milan 
Nedic'e bir “ sivil hükümet" kurma izni verdiler. 

Hükümet programı esas olarak iki noktayı içeriyordu: 
Sırp ulusunu yokolrriaktan kurtarmak ve komünizme 

karşı mücaddle. Nedic hükümetinin kurduğu silahlı 
birliklerin, Sırp Gönüllü Birlikleri ve Sırp Devlet 

Koruma Birliği'nm asıl görevi komünist partizanlara 
karşı mücadele etmekti. Bütün işgal güçleri yerli 

halka karşı siyasi, ekonomik ve kültürel baskı 
uyguladılar. Baskıların amacı, bölgelerdeki halkların 

ulusal özelliklerini ortadan kaldırmaktı. Bu baskılar, yer 
yer ve zaman zaman halkı b ir bölgeden başka bir 

bölgeye göç etmeye zorlamak şeklinde kendini
gösterdi.

rugoslavya'nın Nisan 1941 
Savaşı'ndan sonraki parçalanışı

-  Yugoslavya'nın parçalanmadan önceki 
devlel sınırlan

------------Parçalanmadan sonraki sınırlan

_______ Alman-İtalyan sınır hattı

Bağımsız Hırvatistan devleti

Sırbistan'daki Alman asken idaresi

Bulgaristan tarahndan ilhak edilmiş 
bölgelef

lan ilhak edilmiş
bölgeler.

1 Almanya tarafından ilhak edilmiş 
i  bölgelef

]  İtalya tarafından ilhak edilmiş bölgeler

Kurulması planlanan Karadağ Devleti 
(İtalyan işgalinde)

Amavuduk'a katılacak bölgelef (İtalyan 
işgalinde)

Başka bir siyasal örgütlenmenin bulunmadığı koşullarda, Sırplara duyulan bu tepki AKP içine 
yansıdı. Savaştan hemen sonra AKP içinde, birbirlerinden dış ilişkilerin nasıl düzenlenmesi 
gerektiği konusunda ayrılan başlıca üç ayn çizgi oluştu. Partinin genel sekreteri Enver 
Hoca’nın temsil ettiği çizgi, Stalin ve Komintem'e en yakın ve sadık olan eğilimdi. Parti 
kurulduğu sırada hapisanede buluduğu halde poUtbür'oya seçilmiş olan Koçi Xoxe, “Tito’nun 
adamı” olarak biliniyor; Arnavutluk’un kısa vadede Yugoslavya’ya katılmasını öngören çizgiyi 
temsil ediyordu. Son olarak savaş çıktığı sırada Moskova’da Kominteren  için çalışmakta olan 
Sejfulla Maleşova ise hem Sovyetler’den hem Yugoslovya’dan bağımsız bir çizgi izlenmesini, 
Batı ile ilişkilerin gerginleştirilmemesini tercih eden çizgiyi temsil ediyordu. Savaştan sonra, 
1946’da diğer iki grubun, Enver Hoca ve Xoxe’nin de onaylarıyla ilk tasfiye edilen bu Batıcı 
eğilim oldu. Ancak hemen ardından, daha Sovyetler-Yugoslavya ilişkisi kopma noktasına 
gelmeden, Arnavutluk’ta diğer iki hizip arasında gergin bir iktidar mücadelesi başladı.
SSCB’den iktisadi ve teknik yardım isteyen Nako Spiru’nun tasfiye edilme tarzı, Stalin’in 
önerisiyle Amavutluk Emek Partisi adını alacak olan AKP’deki daha-sonraki tasfiyeler için de 
bir örnek teşkil etti. Yalnızca beş üyeyle toplanacak bir pohtbüro toplannsı talep eden j  
Dzodze, toplantıda Spiru’yu “emperyalizmin ajanı” olarak suçladı. Spiru savunmasını h a z ır l^ a l 
için beş gün istedi, isteği reddedildi. Ertesi, gün Enver Hoca’yı özel olarak arayıp yardım



isteyen Spiru’ya Enver Hoca’nın verdiği cevap olumsuz oldu. O gün Spiru intihar etti. Spiru 
intihar ettiğinde tarih Kasım 1947’ydi. Aynı ay Enver Hoca, Dzodze tarafından “Yugoslavya ile 
Amavutluk arasındaki hayati ilişkiler" üzerine bir yazı yayınlamaya zorlandı. Ertesi ay Mehmet 
Şehu partiden çıkarıldı. Ancak 1948’de Sovyetler’le Yugoslavya arasındaki ilişkiler kopup 
Yugoslavya Kominform'dan çıkarıldığında hâlâ genel sekreter olan Enver Hoca’nm parti içinde, 
Xoxe’nin taraftarlannı tasfiye etmeye yetecek kadar gücü vardı. Temmuz 1948’de ülkedeki 
Yugoslav danışmanlara ülkeyi terketmeleri için 48 saat verildi. Şehu’ya itibarı iade edildi ve 
yeniden genel kurmay başkanlığına getirildi. 1949’da Xoxe’nin Troçkist ve Titocu suçlamaları 
ile kurşuna dizilmesinden sonra parti içinde geniş bir tasfiyeye girişildi.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti

KP ve Diğer Partiler

1 Mayıs 1945’de Berlin’e girmiş olan Kızılordu denetimindeki Doğu Almanya’da, Haziran 1945’de burjuva 
ve işçi partileri yeniden kuruldu. Burjuva kampta en büyük parti olarak (Batı’daki gibi) 
Christlich-Demokratische Union (Hıristiyan Demokrat Partisi - CDU) yanlısı, Liberal-D em okratische 
Partei Deutschlands (Alman Liberal Demokratik Partisi - LPD) vardı. Bunlar, kökleri eski, fakat isimleri 
yeni ve programlan oluşma sürecindeki partilerdi. İşçi sınıfı partileri ise, eskilerin devamıydı: 
SPD (Sozialdemokrazische -Partei D eutsM ands-Alm an  Sosyal Demokrat Partisi) ve KPD 
(Kommunistische Partei Deutschlands-Alman Komünist Partisi). KPD’nin üst önder kadrosunun 
tamamı, savaş boyunca Moskova’da bulunmuş, K om intem ’e  sadık unsurlardan oluşuyordu 
(Uİbricht, Ackermann, Pieck, Dahlem, Merker...). Bu durum KPD’nin halk ve işçi sınıfının 
gözünde yabancı bir görünüm sunmasına kaçınılmaz olarak yol açtı. KPD’nin Haziran 1945’de 
açıkladığı program ve hedefler, hem genel olarak, hem de özellikle Almanya’da Nazilere karşı 
mücadele vermiş eski kuşak komünistler nezdinde şaşırtıcıydı; SBKP’nin “Batı’yla iyi ilişkiler” 
stratejisi doğrultusunda belirlenen bu program, özel mülkiyeti ve burjuva demokrasisini 
olurlayan, Sovyet sisteminin Almanya’ya dayatılmasmm yanlış olacağını vurgulayan, reformist 
bir programdı. Nazi diktatörlüğü deneyinden temel ders olarak işçi sınıfının birliği ilkesini 
çıkarmış olan Doğu Almanya’daki SPD önderleri, 19 Haziran’da KPD y e  birleşme önerdiler.
KPD ise, daha büyük ve kitleler nezdinde etkin olan SPD’y e  ideolojik insiyatifi kaptırmama

Nazi generallerinden Alfred Jodl, Hitler'e Şubat 
1944'de yazdığı mektupta, "Savaşı asker? yollardan 
kazanmamız mümkün değ il" diyordu. Nitekim 1944 
yazına gelindiğinde. Alman ordulan Kızılordu 
karşısındaki bütün üstünlüğünü kaybetmişti. Alman 
Ekonomisi, artık savaşın taleplerini karşılayacak güçte 
değildi. Bir yandan da işgal altındaki Avrupa'da 
direniş liareketleri giderek daha büyük bir ivme 
kazanıyordu. 1945'e gelindiğinde, Kızılordu doğuda 
ve güneydeki bütün cephelerde üstünlük kazanmış, 
İngiliz-Amerikan orduları da Almanları İtalya’nın 
kuzeyinden, Fransa ve Belçika'dan çıkarmıştı. Nazilere 
karşı girişilen savaşın artık tek bir hedefi vardı:
Berlin... 16 Nisan'da Berlin'e doğru saldırıya geçen 
Sovyet birlikleri, 30 Nisan'da Reichstag'a girdiler. Aynı 
gün Hitler intihar etti, iki gün önce de t^ussolini 
yakalanarak öldürülmüştü. 1 Mayıs sabahı Reichstag'ın 
tepesinde artık orak çekiçli bayrak vardı. Bayrağı 
dikenlerin Berlin e ulaşmalan 1.418 gün almıştı. Lenin 
ve Troçki 1917'den sonra Almanya’daki bir devrimin 
Avrupa devriminin teminatı olacağını savunmuşlar, 
ı<apitalizmin aşılabilmesi için Sovyet devriminin Alman 
devrimiyle birleşmesini öngörmüşlerdi. Sonuçta orak 
çekiçli bayrak 1945’te Berlin'e taşınabildi, ama bu kez 
Avrupa'da teminat altına alınan, devrim değil 
statükoydu.



Halk Demokrasileı

ULBRKHT, WALTER 
( 1893 - 1973 )

30 Haziran 1893'de LeipzIg'de doğdu. İlkokulu bitir
dikten sonra bir marangozun yamnda çırak olarak çalış
maya başladı. Sosyal Demokrat eğilimli babası, kendisi
ni Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) toplantıları
na götürdüğünden, küçük yaşta siyasetle ilgilenmeye 
başladı. Yoksulluk nedeniyle liseye gidemeyen UIbricht, 
1912’de SPO’ye üye oldu. 1. Dünya Savaşı patlak verdi
ğinde savaş için yapılacak harcamalara tahsis edilen 
kredilere karşı çıkan Kari Liebknecht ve Rosa Luxembo- 
urg’un yanında yer aldı. 1915'de askere alındı ve ordu 
içinde savaş aleyhtarı propaganda yaptığı gerekçesiyle 
tutuklandı. Savaşın sonunda Spartakistler Birliği içinde 
yer aldı ve 1918 ayaklanmasına katıldı. 1919’da kurulan 
Almanya Komünist Partisi’n'm (KPD) Leipzig örgütünün 
oluşturulmasına katkıda bulundu. 1919'da Partinin orta 
Almanya bölge komitesi üy^si oldu ve Der Klassen- 
kampf (Sınıf Mücadelesi) gazetesinin yayın yönetmenli
ğini üstlendi. 1923’de KPD Merkez Komitesi üyeliğine 
seçildi. Kasım 1923'de Lenin okulunda eğitim görmek 
üzere Sovyetler Birliği’ne gitti. Ekim 1926’da Almanya'
ya geri dönen UIbricht 1926-1928 arasında Saksonya 
Eyalet Meclisi'nde, 1928-1933 arasında Reichstag’da mil
letvekilliği yaptı.

Nazilerin 1933’de iktidara gelmesi üzerine SSCB’ye 
kaçtı. 1938-1943 arasında KPD’yi Komintern’de temsil 
eden UIbricht, savaş boyunca Alman savaş tutsakları 
arasında eğitim çalışmaları yürüttü. 1943’de Moskova’
da kurulan Özgür Almanya Ulusal Komitesi'n'm kurucu- 
lan arasında yer aldı. 1945’de Kızılordu’nun denetimin 
deki Doğu Berlin'e geldi ve Franz Dahlem ve Wilhelm 
Pieck ile birlikte fCPD'yi kurdu. Partinin kuruluş bildirge
si, partiye 1848 burjuva devrimini tamamlama misyonu
nu veriyor, “ Almanya'ya Sovyet sistemini dayatmanın 
doğru olmadığından” sözediyordu.

21-22 Nisan 1946'da KPD ve SPD’nin birleşmesiyle 
kurulan Almanya Sosyalist Birlik Partisi'nin iki başka- 
nından biri UIbricht oldu. Aynı yılın sonunda yapılan 
seçimlerde oluşturulan Halk Meclisi’nin yeni bir anaya
sa hazırlamasından sonra Ekim 1949'da Demokratik Al
man Cumhuriyeti’nin kurulduğu açıklandı ve UIbricht 
başbakan yardımcısı oldu. Aynı yıl Sosyalist Birlik Parti- 
si'nin Politl>üro üyeliğine getirilen UIbricht, 19S0'de Mer
kez Komitesi genel sekreteri oldu. Pieck'in 1960'da öl
mesiyle Devlet Konseyi başkanlığına getirilen UIbricht, 
1971 'de daha çok simgesel bir değeri olan Parti başkan
lığına getirildi ve ölene dek bu görevde kaldı. Clara 
Zetkin'in, hakkında “ günün birinde bu adamın partinin 
üst kademelerinden birine gelmesi tehlikesinden tann 
bizi korusun. Ne denli sinsi ve şerefsiz olduğunu anla
mak için gözlerine bakmak yeterli!" dediği UIbricht, 
1 Ağustos 1973'de Doğu Berlin'de öldü.

kaygısıyla hareket ederek, bu öneriyi reddetti.

Ancak iki paninin birleşme konusundaki taktik tercihleri, bir sene geçmeden tersine döndü. 
SPD’nin Doğu Almanya’daki önderliği, Kurt Schumacher önderliğindeki Batı Alman SPD 
yönetiminin komünistlerle» işbirliğini reddeden çizgisinden etkilenerek, KPD’yle işbirliği 
konusundaki ısrannı bıraktı. Aynca KPD'nin, Sovyet işgal yönetimi tarahndan kayıniması ve 
kamu yönetiminin bütün kilit konumlanna KPD’lilerin getirilmesi; bazı eski kuşak 
komünistlerin yanısıra SPD’nin de tepkisine yol açmaktaydı. KPD’nin Sovyet İşgal Yönetimi 
desteğinde hızla güçlenmesi, SPD’lilerin birleşme halinde komünist kadrolan içlerinde 
eriteceklerine dair iyimserliklerini de kırmıştı. Buna karşın KPD, kendisi hakkında halk ve iş 
sınıhnm bazı kesimlerinde hakim olan “Sovyet işgal gücünün uzantısı” görünümünü silmek 
için; “bağımsız” SPD’yle bütünleşmeyi istemeye başlamıştı. Partilerinin güçlenmesi, bu kez KPİ 
önderliğinde “SPD’yi eritme” düşüncesini uyandınyordu. 1945’in sonlannda Avusturya ve 
Macaristan’da yapılan seçimlerde sosyal demokrat partilerin KP’lerden daha başanlı olmasının 
verdiği ürküntü de, KPD’nin birleşme atağına geçmesini tahrik etti.

SED ’nin Kuruluşu

Otto Grotewohl yönetimindeki SPD merkezi, önce birleşme önerisini açıkça reddetti. Ancak, 
Sovyet işgal gücünün de “teşvikiyle” yerel düzeyde oluşturulan KPD-SPD Ortak Eylem 
Komitelerinin baskısıyla, 20 Arahk’ta üst düzeyde bir KPD-SPD Konferansının toplanması 
sağlandı, Grotewohl, birleşmenin ancak iki Almanya’nın birleşmesi temelinde ve tüm üyelerin 
tercihini belirtmesiyle gerçekleşebileceğini savunarak, olumsuz bir tavır koydu. Bunun üzerine, 
işgal yönetimi, SPD’ye  karşı bir sansür ve tutuklama-yıldırma kampanyası başlattı. KPD’de, 
Anton Ackermann’ın “Sosyalizme Ulaşmada Almanya’ya Özgü Yol” tezleriyle, ideolojik 
konumundan tavizler vererek, yakınlaşmayı kolaylaştırmaya çalışıyordu. Nihayet, 21-22 Nisan 
1946’da (Doğu) Berlin’de, 600 bin KPD’li ile 681 bin SPD’liyi temsil eden delegelerin 
katılmasıyla, SED (Sozialistische Einigkeitspartei Deufschlands-Alman Sosyalist Birlik Partisi) 
kuruluş kongresi toplandı. Yeni partinin adından da anlaşılabileceği gibi, SED’nin “komünist 
olmayan bir parti” olduğu KPD önderliğince de vurgulanırken, W alter UIbricht “Alman işçi 
hareketinin yeniden doğduğunu” müjdeliyordu. Parti yönetimi 7 KPD’li ile 7 SPD’liden 
oluşmuştu ve bütün yönetim konumlannda SPD’li ile KPD’lilerin eşit temsiline karar 
verilmişti.

Radikal Reform lar

SED’nin resmî söylemi ve programı, 1946-1948 döneminde, Ackermann’ın Besondere Deutsche 
Weg (Almanya’ya Özgü Yol) tezleri doğrultusunda, a-komünist (komünist olmayan) bir 
çerçevede belirlenmişti. Bu dönemde ülkede iktidar tamamen Sovyet İşgal Yönetimi’nin 
elindeydi; SED bu işgal gücünün sivil veya “yerli” uzantısı niteliğindeydi. Gerçekleştirilen 
önemli düzenlemeler İşgal Yönetimi tarahndan belirlenip, SED tarahndan uygulanmaktaydı. 
İşgal Yönetimi’nin ve dolayısıyla SED’nin “anti-faşist demokratik alt-üst oluş” olarak 
tanımlanan bu dönemde en fazla üzerinde durdukları politika, Entnazifizierung ([Ülkenin] 
Nazilerden Arındmiması) oldu. Ağustos 1947’ye kadar çalışan 262 komisyon, 850 bine yakın 
eski Naziyi sorguya çektiler; 520 bin kişinin işine, eski Nazi olduklan için son verildi. Bu 
dönemde, önemli radikal reformlar da başlatıldı. Daha 1945 sonunda, Elbe nehrinin 
doğusundaki geniş Junker arazileri kamulaştmlarak yarım milyon kadar topraksız köylüye 
dağıtılmıştı. Haziran 1946’da, Saksonya yerel meclisi, bütün diğer yerel meclisler için emsal 
oluşturacak sanayi reformunu başlattı; bütün sanayi işletmeleri Volkseigene Betriebe (VEB-Halk 
Mülkiyetinde İşletmeler) ilan edilerek kamulaştırıldı.

Soğuk Savaş ve Etkileri

Ancak, 1948’le birlikte başlayan Soğuk Savaş, hem Doğu Almanya’nın siyasal ortamını, hem 
de SED nin iç ve dış politikasının değişmesine yol açtı. Kasım 1947’de SSCB ve Batıh 
empery'alist devletlerin Dışişleri Bakanlarının Londra’daki buluşmalarından sonra, emperyalist 
kampın Batı Almanya’yı ayn bir ülke olarak kamulaştırma tercihi netleşti. SED, 1947 boyunc 
Almanya’ların birleşmesi gerektiğini savunmuştu. Eylül 1947’de yapılan parti kongresi, “SED’n; 
öncelikli görevinin Almanya’nın birleşmesi olduğuna’ ve “partinin Alman milletinin öncü gü£ 
olduğuna” karar vermişti. Londra Konferansı’ndan hemen önce, SED bütün partilere birleşme 
sorununu görüşecek bir Alman Halk Kongresi toplamayı önerdi. LPD ve CDU bu çağnyı kab 
etmeyince, yönetimleri işgal yönetimi tarafından tutuklandı; partilerin başına yeni, kukla 
yöneticiler getirildi. Bir süre sonra, bu partileri güçten düşürmek için yeni küçük sağ partile 
kurulacaktı. Hatta Nisan 1948’de, Nazi görünümü veren (eski bir KPD’linin yönetimindeki) b 
parti bile kuruldu: NDPD (N ationaldem okratische Partei Deutschlands-Alman Millî Demokratik 
Partisi)

Soğuk Savaş ortamı derinleştikçe, SED’nin SBKP modeline göre yeniden kurumlaşma süreci 
hızlandı. 1948’de Yugoslavya’nın “kendine özgü yoV’da ısrar etmesi üzerine SBKP ile v sınd: 
çıkan ihtilaf, ''ütün Doğu Avrupa KP’lerinde olduğu gibi SED’de “Bolşevikleşme” süreci. ı 
hızlandırdı. SED M erkez Komitesi, “Titoizme karşı mücadele” adı aitmda, muhalif komüı -det 
ve eski SED lileri tasfiye etmeye başladı. Ackermann’ın Alm anya’ya Özgü Yol tezi inkâr ı ı;ld

C/:



‘milliyetçiliğin mahkum edilmesi” ve “SSCB’ye bağlılık”, partililiğin esasları arasmda sayılmaya 
laşlandı. 25-28 Ocak 1949’da Berhn’de toplanan SED 1. Parti Konferansı, SED’yi “Yeni Tip 
lir Parti” haline getirme görevini ilan etti. “SBKP ve Sovyetler Birliği’nin öncü rolü" ve 
demokratik merkeziyetçilik”, partinin ilkeleri araşma katıldı. SBKP modeli doğrultusunda bir 
'olitbüro oluşturuldu.

Demokratik A lm anya C um huriyeti’nin Kuruluşu

iylül 1948’de Batı Almanya’nın resmen BRD (Bundesrepublik Deutschland-Federal Almanya 
Cumhuriyeti) olarak kurumlaşmasından sonra. Doğu Almanya’da 15-16 Mayıs 1949’da yapılan 
'e seçmenlerin üçte birinin boykot ettiği Halk Kongresi seçimleri yapıldı. Kongre, kendi 
çinden, yeni devlet yapısını belirleyecek 'bir Halk Konseyi seçti. SED başkanı W ilhelm Pieck 
aşkanhğmdaki bu Konsey, 7 Ekim 1949’da geçici DDR (Deutsche Dem okratische Republik- 
)emokratik Almanya Cumhuriyeti) hükümetinin kuruluşunu açıkladı. Böylece Doğu Almanya, 
aklaşık dört sene süren işgal yönetiminden sonra devletleşmiş oluyordu. DDR; SED’nin ve 
darksizm-Leninizmin öncü rolünü programatik olarak benimseyen güdümlü niteliklerine 
igmen birtakım burjuva partilerinin de temsil edildiği bir parlamentonun varolması ve 
ençlik, spor, kadın vs. kitle örgütlerinin en azından isimleri itibarıyla özerk görünümü gibi 
örüntüdeki istisnalar dışında, tamamen Doğu Avrupa halk demokrasileri modeline göre 
içimlendi.

n to  daha savaş yıllarında Yunanistan Komünist 
Partisi’y/e ilişkilerini güçlendirmeye başlamıştı. 1946 
sonbaharında Kuzey Yunanistan’da iç savaşın 
başlamasıyla birlikte Yugoslavya Komünist Partisi, 
Yunan komünistlerini, yoğun bir şekilde silah ve 
savaş malzemesi yardımı yaparak, desteklemeye 
başladı. 1947 sonunda Markos Vafiadis'in bir 
komünist karşı hükümet kurduğunu ilan etmesiyle 
gelişmeler iyice Sovyetler Birliği’nin kontrolü dışına 
çıkmaya başladı. Stalin’in Yugoslavların 
'Yunanistan’daki ayaklanmayı desteklemelerine karşı 
çıkmasına rağmen Tito, Yunan komünistlerine 
yardımını sürdürdü. Yugoslavya Komünist Partisi ve 
Arnavutluk Komünist Partisi’n/n yakın ilişkileri de daha 
savaş yıllarında başlamıştı. Yugoslavya, Arnavutluk'taki 
komünist hükümeti Nisan 1945’te resmen tanıdı ve 
bir buçuk yıl sonra iki ülke arasında dostluk ve 
yardımlaşma anlaşması imzalandı. Yugoslavya 
Komünist Partisi’n/n Arnavutluk Komünist Partisi 
üzerindeki etkinliği giderek arttı. 1948 başında 
Yugoslavya’nın Arnavutluğa karşı Yunan ordularının 
olası b ir saldırısını engellemek üzere birlikler 
göndermesi Moskova’nın protestolarına yol açtı. 
Yugoslavya’nın, Sovyetler B irliğ i’nin desteğini almadan 
böyle b ir adım atması Sovyet yönetimini 
öfkelendirmişti. Stalin’in doğrudan kontrolü dışında 
süren üçüncü bir gelişme de Yugoslavya-Bulgaristan 
yakınlaşması oldu. Bu iki ülke arasında bir federasyon 
oluşturulması ve bu federasyona Arnavutluğun da 
dahil edilmesi girişimlerine Sovyetler Birliği karşı 
çıkmıyordu, ama bu federasyonun diğer Balkan 
ülkeleri de dahil edilerek b ir Balkan Federasyonu’na 
dönüştürülmesi niyetleri tepki uyandırdı. 1948’de Stalin 
ve Tito arasındaki kopuş gerçekleştikten sonra 
uluslararası alanda yalnız kalan Yugoslavya Batılı 
güçlerle ilişkilerini düzeltmenin yollannı aramaya 
başladı. 1949’da antiemperyalist propagandaya son 
verildi, Yunanistan komünistlerine yapılan yardım 
durduruldu, Tito Dünya Bankasından kredi istedi. Tüm 
bu gelişmeler Sovyetler Birliği’nin Tito karşıtı 
propaganda kampanyası için yeni malzemeler sağladı. 
Resimde, 1949’da Krokodil dergisinin kapağında 
yayınlanan ve Tito'yu Amerikan emperyalizminin 
yardakçısı korkunç bir yaratık olarak gösteren Sovyet 
kankatûrü görülüyor.



Halk Demokrasiler

1918’de Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya Krallığı’nın 
kurulmasıyla birlikte üç ayrı ulusun üç ayn tarih ve 

geleneğe sahip sosyalistleri de biraraya geldiler. 
Hırvatistan’da ilk sosyal demokrat parti 1894’de 

Viyanalı ve Budapeşteli Marksistlerden etkilenerek 
kurulmuş ve tabam daha çok aydınlardan, matbaa 

işçilerinden ve köylülerden oluşmuştu. Hırvatistan 
Sosyal Demokrat Partisi, 1906’dan beri ılımlı reformist 

bir çizgi izliyor, daha çok çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve siyasi özgürlükler için mücadele 

veriyordu. Slovenyalı sosyalistler ilk kez 1896’da bir 
parti kurmuşlardı ve Austro-f\^arksizmin etkisi 

altındaydılar. Sırbistan’daki ilk Sosyal Demokrat Parti 
ise 1903'de kurulmuştu. Parti federasyon 

düşüncesinden yanaydı ve 1910’da ilk sosyalist 
Balkan konferansının toplanmasına önayak olmuştu. 

Resimde 1891’de Jesenice’deki sosyal demokrat 
işçiler görülüyor.

Yugoslavya
Sırbistan-H ırvatistan-Slovenya Krallığı

1 Aralık 1918’de Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya Krallığı’nın kuruluşu, tarih boyunca hep ayn 
yaşamış halkian ilk kez bir devlet çatısı altında biraraya getirdi. SHS Krallığı içersindeki en 
önemh çelişki uluslar sorunuydu. Sırbistan ve Montenegro’nun silahlarla savunulagelmiş 
milliyetçiliği, Avusturya-Macaristan’ın yerel ve legal parlamentarizmiyle birleşmiş, ekonomik ve 
sosyal açıdan görece gelişkin bölgelerle fakir ve köylülüğün hakim olduğu bölgeler aynı 
devletin sınırları içinde kalmıştı. Krallık içindeki Sırp egemenliği Hırvadann, Slovenlerin ve 
Montenegrolulann muhalefetine yol açtı, çeşith ulusal nitelikli ayaklanmalar gehşti. Diğer 
yandan da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, yaygınlaşan sefalet ve gelir dağıhmmdak 
eşitsizliklerin iyice artması ve 1917 Ekim Devriminin yarattığı devrimci ruhun Yugoslavya’da 
da yaygınlaşmaya başlaması sonucunda grevler ve toplumsal muhalefet de artmaktaydı. Bu 
durum 1920 yılma gelindiğinde, Yugoslavya Komünist Partisi'nin iyice güçlenmesine yol açmışt

Y u g oslav y a  K om ü n ist P artis i

Krallığın kurulmasının hemen ardından Sırp sosyal demokratlan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna 
ve Hersek’deki sosyalistleri devrimci bir temelde birleşmeye çağırdı. 20-23 Nisan 1919’da 
Beigrad’da yapılan ilk birlik kongresinde Yugoslavya Sosyalist İşçi Partisi kuruldu. Partinin ilk 
aldığı karar, II. Enternasyonal’in “sosyal şovenleriyle” ilişkiyi kesmek ve Moskova’ya 
yakınlaşmak oldu. 1920’de Vukovar’da (Vojvodina) yapılan ikinci kongrede parti Yugoslavya 
Komünist Partisi adını aldı ve “Vukovar Programı”m oluşturdu. Programda yer alan maddeler 
şunlardı: Bir Yugoslav sovyet cumhuriyetinin kurulması, sanayi ve ticaretin 
toplumsallaştırılması, ücretlerden kesilen verginin kaldınlması. Tüm nüfusun yüzde 75’ini 
oluşturan köylülükle ve ulusal sorunla ilgili açık bir tavır alınmamıştı. Partinin genel 
sekreterliğine Belgrad’lı bir Sırp olan Sima Markovic getirildi. 1919 sonunda YKP’nin 60 bin 
üyesi vardı ve buna 200 bin sendikalı işçi ekleniyordu. YKP Haziran 1920’deki yerel seçimlere 
Belgrad, Zagreb ve bir dizi büyük şehirde en çok oyu aldı ve Kasım 1920’deki parlamento 
seçimlerinde D em okrat Parti ve Radikal Parti’nin ardmdan üçüncü büyük pani oldu. Bu 
seçimlerde YKP yüzde 12’den fazla oy almıştı ve 58 parlamenter çıkardı. Oylann çoğu 
Hırvatistan ve Slovenya’nm endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerinden değil, Montenegro ve 
Makedonya’nın ayaklanmaya yatkın, isyankar köylülerinden gelmişti.

YKP’nin seçimlerdeki başarısı, Bolşevikler ve özellikle komşu Macaristan’daki Bela Kun 
önderliğindeki konsey cumhuriyeti lehine artan propaganda, Belgrad’daki hükümetin 
komünistlere karşı harekete geçmesine yol açtı. İçişleri Bakam Draskovic, Slovenya ve 
Bosna’daki maden işçilerinin genel grevini, 20 Arahk 1920’de komünist örgürierin ve komüni; 
basının yasaklanmasını öngören bir kararname çıkartmak için bahane olarak kullandı. Bu 
kararnameden sonra YKP’den aynlan radikal bir grup “Kızıl Adalet” adh bir örgüt kurdu ve 
terörizme yöneldi. 28 Haziran 1921’de devletin merkeziyetçi yapısını ve devlet içinde Sırpları: 
güçlü konumunu pekiştiren anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte harekete geçen 
“Kızıl Adalet” Temmuz ortasmda İçişleri Bakam Draskoviç’i bir suikastte öldürdü. Bu olay 
üzerine 30 Haziran’da parlamento toplanarak komünist parlamenterleri parlamento dışı bıraktı 
ve Komünist Parti yasaklandı.

Faaliyetlerini 1921’den sonra illegal olarak sürdüren Parti yeniden güçlenmeye ancak 1934’te 
başladı. Bu sıradaki Genel Sekreter Milan Gorkic ve bu arada hapisten çıkmış olan Tito, hâl 
varolan komünist gruplan yeniden biraraya getirmeye çalıştılar. Diktatörlük koşullan altında 
son derece zor yürüyen bu çalışmalar YKP’nin sendikalarda ve Belgrad Üniversitesi öğrencileri 
arasmda etkili olmayı başarmasıyla sonuçlandı. Tito, 1936’da İspanya İç SWaşı için gönüllüleı 
toplamakla görevlendirildi. İspanya’dan sağ dönmeyi başaran gönüllüler ve komünist üniversite 
öğrencileri, daha sonra partizan savaşının önde gelen kadrolannı oluşturacaklardı. Gorkic’in 
Moskova’ya çağniması ve Troçkist olduğu gerekçesiyle öldürülmesinden sonra Tito partinin te 
önderi olarak kaldı. Önce Moskova’dan daha sonra da 1939’da Yugoslavya’ya dönerek 
yürüttüğü partiyi yeniden toparlama, güçlendirme ve “zararlı unsurlardan anndırma” çabalan 
sonucunda YKP yeniden güçlenmeye başlamıştı. Savaşın başladığı yıllarda YKP faaliyetini hâlâ 
illegal olarak sürdürüyordu, ama artık en önemli muhalif güçlerden biri olmuştu.

İşgal Ö n cesi G elişm eler

25 Mart 1941’de Yugoslavya’nın üçlü ittifaka katılma anlaşması imzalandı. Anlaşmanın 
imzalanmasından yalnızca iki gün sonra, 26 Martı 27 Marta bağlayan gece Genel Kurmay 
Başkanı Dusan Simovic ve Hava Kuvvetleri Komutanı Bora Mirkovic’in önderliğinde bir askeri 
darbeyle Prens Paul tahtından indirildi ve yerine Kral Alexander’in 17 yaşındaki oğlu Prens 
Peter geçirildi. Darbe halk tara&ndan üçlü ittifaka katılmaya karşı kararlı bir harekat olarak 
değerlendirildi ve kitlesel Alman aleyhtan gösterilerle karşılandı. Oysa Simovic ve Mirkovic 
kararlı bir tutum içinde değildiler ve başlangıçta zaman kazanmaya çalışarak Yugoslavya’nın 
ittifaka katılma karanndan dönmeyeceğini açıkladılar. 5 Nisan’da da Sovyetler Biriiği’yle 
dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalandı. Fakat ertesi sabah Sovyeder Birliği’nde gazete 
okurlan “anlaşmamn Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın banşı güçlendirmek ve savaşın



yayılmasını önlemek yolunda attığı önemli bir adım” olduğunu okurlarken. Hitler ordulan 
Belgrad’ı ve önemli havaalanlannı 'lombalamaya başlamışlardı bile.

İşgal ve Yugoslavya’m n  Parçalanm ası

Alman işgali doğu-gûneydoğu smınndan başladı. 7 Nisan’da Alman birlikleri Bulgaristan’dan 
gelerek Ûskûp’û işgal ettiler. 9 Nisan’da Niş ve 12 Nisan’da Belgrad işgal edildi. Aynı gün 
İtalyan birlikleri tüm Dalmaçya’yı ellerine geçirdiler. Almanlar kuzeyden 10 Nisan’da Zagreb’e, 
12 Nisan’da Sarajevo’ya girdiler. Simovic’in kumandanlığındaki Yugoslav Ordusu, işgal güçlerine 
karşı saldınya geçmek yerine savunmacı bir taktik izledi ve durumun umutsuzluğu karşısında 
ateşkes isteyerek 17 Nisan’da koşulsuz teslim oldu. Prens Peter ve hükümet Montenegro 
üzerinden İngiliz uçakian tarahndan İngiltere’ye götürüldüler. Londra’da Simovic’in 
başkanlığında bir sürgün hükümeti kuruldu.

Yugoslavya, 20 Nisan’dan 8 Temmuz’a kadar Viyana’da Almanlar ve İtalyanlar arasında 
sürdürülen görüşmeler sonucunda Almanya, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan arasında 
pay'aştınldı. Paylaşımdan payım alanlardan biri de Ante Pavelic’in önderliğindeki Ustaşa’lann 
kurduğu Bağımsız Hırvatistan Devleti’ydi.

Ustaşa Devleti

Ustaşa hareketini Pavelic, 1929’da İtalya’ya sürgüne gittikten sonra, faşist İtalyan devlet 
kurumlanndan yardım alarak kurmuştu. Hareket, Kral Alexander’m diktatörlüğüne ve Sırp 
hegemonyasına karşı Hırvat milliyetçiliğini savunuyordu ye amacı bağımsız bir Hırvat Devleti 
kurmaktı. Ustaşa’lann ilk başanh eylemi, 1934’te Kral Alexander’in bir suikastta öldürülmesi 
oldu. Hareket İtalyan ve Alman faşistlerinin desteğiyle gelişti.

Ustaşa Devleti’nin kuruluşu 10 Nisan 1941’de Alman işgalinden birkaç saat önce ilan edildi. 
Devlet Başkanhğı’m 15 Nisan’da İtalya’dan gelen Pavelic üstlendi. Yeni Hırvat Devleti, 
Yugoslavya sınırlan içindeki alanın beşte ikisine sahipti, devlet sınırlan içinde yaşayan 6 
milyonun yaklaşık yansı Katolik Hırvatlardan, iki milyonu Ortodoks Sırplardan, yaklaşık yanm

1938’de Avusturya’nın Almanya’ya bağlanması 
(Anschluss), b ir referandumla halka da onaylatılarak 
gerçekleştirilmiş, ancak Avusturya nasyonal sosyalist 

kadrolarının görüşlerini hiç dikkate almayan ve iktisadi 
olarak da ülkenin sömürülmesine yolaçan tavrıyla, 

nasyonal sosyalistlerin de direniş hareketine 
katılmasına ydaçmıştı. Almanlann, Sovyetler B irliği’ne 

girebilmek için bu işgalin ardından önce 
Yugoslavya'yı, ardından da Yunanistan'ı Reich’a 

katmak isteyecekleri açıktı. Sonraki gelişmeler, 
Yugoslavya komünistlerinin Avusturya'da olup bitene 

dair endişelerinin hiç de yersiz olmadığını ortaya 
koymuştur. Bu illüstrasyon, Anschluss’tan sonra 

Yugoslavya'da Slovenleri Nazi tehlikesine karşı dikkatli 
olmaya çağıran Sloven Komünist Partisi'n/n bir 

broşüründen alınmıştır.



Halk Demokrasileri

Yugoslavya Komünist Partisi yasaklandıktan sonra 
çalışmalannı hem legal hem illegal yollardan 
sürdürmeye başladı. Ocak 1923’te b ir legal parti. 
Bağımsız İşçi Partisi kuruldu, ama seçimlprde oy 
oram yüzde 1’in üzerine çıkamadı. Bu arada,
1922’den itibaren çeşitli iş kollarında grevler 
başlamıştı. Çalışma saatlerine, gerçek ücretlere ve iş 
ritmine ilişkin işçilerin aleyhine her gelişme onların 
tepkisiyle karşılanıyordu. Fotoğrafta Haziran 1927’de 
Lubliyana’daki b ir işçi gösterisi görülüyor. 1920’den 
sonra illegalite koşulları, polis baskısı ve parti içi 
mücadeleler nedeniyle en güçsüz dönemini yaşayan 
YKP, legal sendikalar içinde hâlâ hakimdi. Fakat 
sendikalar da çok üye kaybetmişlerdi. 1919’daki 200 
bin sendika üyesine karşılık 1923’te yalnızca 20 bin 
üye vardı. Bu sayı 1927’de 30 bine çıktı. 1928’de 
YKP'n/n üye sayısı 3  bindi. Ocak 1929’da Kral 
Alexander’in anayasayı yürürlükten kaldırıp tüm devlet 
otoritesini kendinde topladığım ilan etmesinden sonra 
komünist takibatı arttı. 1929’da Merkez Komite 
“ monarkofaşist diktatörlüğe”  karşı silahlı mücadele 
çağrısı yaptı, ama bu çağn yalnızca parti kadrolarının 
devlet güçlerince yokediimesine yo! açtı. 1932’de 
YKP’n/n yalnızca 200 üyesi kalmıştı.

SLOVENCI ZDRU2IHO 
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milyonu Müslümanlardan, kalanlar da Almanlar, Macarlar, Yahudiler, Slovaklar ve Slovenlerden 
oluşuyordu. Pavelic iktidara gelir gelmez Alman ve İtalyan faşistlerini örnek alarak Ustaşa 
partisini devlet partisi olarak örgütlemeye girişti, bir Ustaşa milisi kurdu. Hırvat olmayanlar 
tüm kamu görevlerinden, basın ve radyolardan uzakiaşnnldılar. Hırvatların “ari”, yani Hırvat 
olmayanlarla evlenmesi yasaklandı. Sırp ve Yahudi takibatı başladı. Kiril yazısı ve Sırpça 
kökenli kelimelerin kullanılması yasaklandı. Ortodoks halkın “yeniden Katolikleştirilmesi” 
harekatı başladı.

YKP ve P artizan  Savaşının Başlam ası

Tito’nun önderliğindeki Komünist Parti, işgalin başlangıcında üyelerim orduya katılarak 
savaşmak ve cephede askerler arasmda parti politikalan yönünde propaganda yapmakla 
görevlendirmişti. Komünistler Ağustos 1939’da Hitler-Stalin Paka’nm imzalanmasını sevinçle 
karşılamışlardı. Tito, Paktın imzalanmasının ardından K om intem  gazetesinde şöyle diyordu: 
“Sovyeder Birliği ve Almanya arasındaki Saldırmazhk Paka ve Sovyet birliklerinin Beyaz 
Rusya’nın batısına girişi Yugoslav halkının geniş kitlelerinde sevinçle karşılandı. Yugoslav halkı, 
bu gelişmelerin uluslann bağımsızlık mücadelelerini kolaylaşnracağmı kavramıştır.”

Tito ve yoidaşlan işgal güçlerine karşı partizan birlikleri kurarak savaşma karannı 22 Nisan 
1941’de Alman ordulannın Sovyetler Birliği’ne saldınyı başlatmalanndan sonra aldı. Temmuz 
başında Komintem YKP’y e  şu direktih gönderdi: “Komünistlerin işgalcilere karşı açık bir halk 
savaşı başlatmasının zamanı gelmişti. Bir an bile kaybetmeden partizan birlikleri örgütleyin ve 
düşman hattının gerisinden bir partizan savaşı başlatın. Silah fabrikalannı, dükkanlanm, benzin 
depolannı ateşe verin, demiryollannı, telefon ve telgraf sistemlerini tahrip edin, hiçbir silah ve 
savaş araç gerecinin bir yerden bir yere ulaştınimasma izin vermeyin. Köylülerin tahıllannı ve 
hayvanlannı saklamalannı sağlayan. Düşmanı terörize etmek için tüm yöntemleri kullanın ve 
onun kendini muhasara altında hissetmesini mutlaka sağlayın.” Silahh mücadele çağnsı, 
Komintem’in bu direktiflerinden ve Moskova’nın bu karan desteklediği beUi olduktan sonra, 4 
Temmuz 1941’de yapıldı.

Çetnikler

İşgal güçlerine karşı silahlı mücadeleyi ilk başlatanlar Draza Mihailovic önderliğindeki 
Çetnikler oldu. Mihailovic 1942’de sürgündeki Krallık Hükümeti tarahndan direnişin önderi 
olarak tanındı ve hükümetin savaş bakanı ilan edildi. Çetnikler işgalcilere karşı eski düzenin 
\e krallığın temsilcisi olarak mücadele ediyorlardı. Alman ve İtalyan birlikleriyle doğmdan 
karşı karşıya gelmekten kaçındılar ve kendilerini daha çok dağlık arazilerdeki eylemlerle 
sınırladılar. Mihailovic’in birhkleri çoğunlukla muhafazakar ve milliyetçi Sırplardan oluşuyordu.

Partizan  Savaşı

Faşist işgale karşı Yugoslav partizanlann mücadelesi, destansal özelliklere sahip, kahramanlık 
hikâyeleriyle dolu ve zaferle sonuçlanan bir mücadele oldu. Komünisderin partizan savaşının 
üzerinde yükselerek iktidara gelişi tüm Avmpa’da ömeği görülmemiş bir biçimde gerçekleşti 
ve yeni kurulan Yugoslav Devleti’nin savaş sonrasında izlediği bağımsız politikalar da gücünü 
esas olarak partizanlann kendi güç ve imkanlanyla kazandıklan bu uzun ve zor mücadeleden 
aldı.

Komünist partizanlann silahh mücadelesi Yugoslav halkı, hatta bu mücadeleye karşı olanlar 
için bile meşm bir mücadeleydi. Partizanlann küçük gerilla gmplanyla başlayarak devlet 
iktidannı ele geçirecek bir gerilla ordusu oluşturmalanna kadar uzayan sürecin temelinde 
köylülüğün büy'ük çoğunluğu oluşturduğu bir ülkede, silahh mücadelenin tarihî meşmiyeti ve 
dağlık arazilerdeki silahlanmış, ayaklanmaya hazır köylülerin varlığı yatıyordu.

Şiddet, Yugoslavya’daki çeşitli uluslar içinde tarih boyunca önemli bir rol oynadı. Haydutluk 
ve gerilla gruplan, Hırvatistan, Montenegro, Sırbistan ve 1912’ye kadar Osmanlılann kontrolü 
altında kalmış olan bölgelerde yaygındı. 17. ve 18. yüzyılda, yan asken birimlerde örgüdü, 
silahh ve başkaldıncı bir köylülüğün kahramanlık öykülerinden oluşan bir kültür 
yaygınlaşmaya başlamıştı ve bu kültür nesilden nesile aktanimıştı. Komünist partizanlann 
önderlerinden Milovan Djilas, daha sonra Partizan Savaşı anılanm anlatırken, Montenegro’da 
silahh mücadeleyi başlatmak için oraya gitmek karannı şöyle değerlendiriyordu: “İnsanlığın 
varoluşundan beri fikirlerin en saf biçimiyle, şiddet yoluyla gerçekleştirildiği, söylenen ilk 
sözlerin baskıcılara karşı nefreti ifade ettiği o ülkeye, Montenegro’ya gitmek kadar seyerek 
yapacağım başka hiçbir şey yoktu.” 1804-15 arasındaki Sırp Ayaklanmasının askeri ve sivil 
önderlerinin büyük çoğunluğu Osmanlılara karşı çeşith ayaklanmalara katılmışlardı, bazılan 
zenginleri soyan ve köylüler arasında geniş desteğe sahip olan gerçek birer Balkan 
hayduduydu.

Komünist partizanlar, direnişin başlamasından sonraki ilk aylarda, bazı Çemik kumandanlanyla 
birhkte hareket ettiler. Bu dumm çabuk sona erdi; Çetnikler Kasım 1941’den itibaren Ahnan 
birliklerine karşı mücadeleden vazgeçerek partizanlara karşı açık saldınlara giriştiler. Tito, 
Moskova Radyosu’nun Mihailovic’i “tüm Yugoslav direnişinin önderi” olarak nitelendirmesi



üzerine Moskova’ya çektiği telgrafta durumu şöyle anlatıyordu: “Moskova Radyosu, bir aydır 
kendisine karşı kanlı bir mücadele sürdürdüğümüz Draza Mihailovic hakkında saçmalıklar 
yayınlıyor... Mihailovic bize 2 Kasım’da saldırdı ve silahlarımızı elimizden almaya çalıştı... 
Mihailovic’in Almanlarla birlikte çalıştığından ve bize karşı savaştığından kesinlikle eminiz. 
Adamlan Almanlara karşı tek bir kurşun bile atmıyorlar. Tüm savaş partizanlara karşı 
sürdürülmektedir.” Yugoslavya’da artık bir iç savaş başgöstermekteydi ve partizanlar iki 
cephede birden savaşmak zorunda kaldılar.

Tito, 1941 kışından başlayarak Sovyetler Birliği ve Komintem’e başvurarak silah, asker, 
malzeme ve askeri danışman yardımı istedi. Komintem Mart 1942’de Tito’ya gönderdiği 
mesajda Sovyetler Birliği’nin içinde bulunduğu durumu şöyle açıklıyordu: “Faşist haydutlara 
karşı kazanılacak zafer ve işgalcilerden kurtuluş bugün en önemli görevdir... Sovyetler 
Birliği’nin Yugoslav Kralı ve Hükümetiyle müzakere halinde bulunduğunu ve bunlara karşı 
açıkça tavır almanın ortak savaş mücadelesinde Sovyetler Birliği’nin İngiltere ve ABD ile olan 
ilişkilerinde yeni sorunlar yaratacağını hesaba katmalısınız. Meseleleri yalnızca kendi ulusal 
bakış açınızdan değil, aynı zamanda İngiliz-Amerikan-Sovyet ortaklığının uluslararası bakış 
açısından görün. Ulusal özgürlük mücadelesinde kazandığınız pozisyonları sağlamlaştırırken bir 
yandan da siyasi elastikiyet göstermeye ve manevra kabiliyetinizi geliştirmeye çalışın.”

Partizanlar mücadelelerini kendi güçleriyle sürdürdüler. Bir yandan Çetniklerin işgal güçleriyle 
açık işbirliğini gören halkın partizanlara katılmaya başlaması, diğer yandan faşist Ustaşa’larm 
zorla Katolikleştirilmeye karşı çıkan Ortodoks Sırp köylülerini kitlesel bir biçimde katletmeye 
başlaması sonucunda bunlann kaçarak partizanlara sığınması onları güçlendirdi. Komünist 
partizanlar hem Çetniklerin Sırp milliyetçiliğine, hem de Ustaşa’lann Hırvat ayrımcılığına karşı 
mücadele ediyorlar ve Yugoslavya’da yaşayan halkların eşitlik temelinde birleşmesinin 
propagandasını yapıyorlardı.

Yugoslavya A n tifaşist H a lk  K urtu luş K on sey i (A V N O J)

26 Kasım 1942’de partizan birliklerinin önderleri Bihac’da biraraya gelerek Yugoslavya A nti-faşist 
Halk Kurtuluş Konseyi’ni kurdular. Konsey kendi yürütme organım, “Ulusal Kurtuluş

Komünist partizanlar önce Hırvatistan ve Sırbistan arasında çekilen yeni sınır hattında faaliyete geçtiler ve 1941 
yazının sonuna doğru Uziöe'yi ele geçirdiler. "UziĞe Cumhuriyeti" uzun süre ayakta kalamadı. Birkaç ay sonra 
Almanlar partizanlara büyük kayıplar verdirerek şehri geri aldılar Resimde yürüyüş halindeki b ir partizan kolu 
görülüyor.

TİTO, JOSİP BROZ 
( 1 8 9 2 -1 9 8 0 )

25 Mayıs 1892'de Hırvatistan'daki Kumroveç köyünde 
yoksul bir köylü ailesinin oğlu olarak doğan Tito'nun 
6 kardeşi daha vardı. Çocukluğunun önemli bir bölümü
nü dedesinin Sulta ırmağının Sloven yakasındaki evinde 
geçirdiği için Slovenceyi de çok iyi öğrenmişti. İlkokul
da yüksek zekâsı ve çabuk öğrenme yeteneğiyle öğret
menlerinin dikkatini çekti. 13 yaşında Sisak kentine gi
derek bir lokantada garsonluk yapmaya başladı. Daha 
sonra bir çilingirin yanına çırak olarak girdi. Çilingirlik 
Josip’I o denli etkiledi ki, sonraları Tito adıyla Yugoslav
ya’nın önderi olduğunda, devlet başkanlığı konutunda 
küçük bir özel atölye kurdurup fırsat buldukça gençlik 
yıllarındaki mesleğinin zevkini çıkarttı. Bir yandan çırak
lık yaparken öte yandan da bir teknik okula yazıldı. 
Çıraklık yıllarında arkadaşlık kurduğu işçilerden ilk siya
sal bilgilerini edindi. Kısa bir müddet sonra işçiler ara
sında bildiriler dağıtmaya, grevdeki işçiler için yardım 
toplamaya başladı. Tezgah başında kitap okumaya me
raklı olduğundan, bir gün dikkatsizliği matkapın kırılma
sına neden oldu. Ustasından bu nedenle yediği tokat, 
Josip’in atölyeden kaçmasına yol açtı. Polis tarafından 
yakalanıp hapse atıldı. Tutukluluk sonrası çıraklık sına 
vını verip kalfalığa yükseldi ve Hırvatistan’ın başken 
Zagreb'e gitti. Metal İşç ile ri B irliğ i'ne , sendikaya v 
Hırvatistan Sosyal Demokrat P artis i'ne  üye oldu. Kend 
sini yeterince geliştiremediğini düşünerek sanayileşmt 
de daha ileri olan Lubiiyana’ya gitti.

Ekim 1912’de Viyana’ya giden Josip, Balkan Savaşı 
çıktığında Avusturya-Macaristan imparatorluğu’nun biı 
askeriydi. Sırbistan’a karşı cepheye sürüldüğünde sa
vaşmayı reddettiği için tutuklandı. Serbest bırakıldıktan 
sonra gönderildiği Rus cephesinde yaralandı. İyileşip 
Sibirya’ya sürgüne gitti. 1917 Ekim Devrimi, Tito'nun 
özgürlüğünü yeniden elde etmesini sağladı ve Tito iç 
savaş sırasında Kızılordu saflarında döğüştü. Ocak 
1920'de Pelagia Belusova adlı bir Rus ile evlendi. Eylül 
1920’de ülkesine geri dönen Tito, Yugoslavya Komünist 
P artis i’ne girdi. Kasım 1920 seçimlerinde üçüncü büyük 
parti olma başarısını gösteren Yugoslavya Komünist 
Partisi, 1921’de İçişleri Bakanı Milorad Draskovi’c'in Kı-
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işgal güçlerine karşı mücadele Sırbistan’dan başladı. 
Komünist partizanların dışındaki direniş hareketi, 

kökleri Osmanlı dönemine uzanan silahlı köy savunma 
birliklerine, Çetniklere (âeta - çete) dayanıyordu. 

Çetnik gruplarının kumandanlığını Albay Draza 
MihailoviĞ üstlendi. MihailoviĞ, savaş öncesinde Sofya 

ve Prag’da askeri ataşelik ve Belgrad Askeri 
Akademisi’nde öğretmenlik yapmıştı. Yugoslav 

Ordusu’nun yenilgisinden sonra Batı Sırbistan’daki 
Ravna Gora dağlık bölgesine çekilerek buradan kendi 

geliştirdiği b ir gerilla taktiğini uygulamaya başladı. 
MihailoviĞ’in taktiği savunmaya dayanıyordu: İşgal 

birlikleri küçük gruplann sabotaj eylemleriyle 
zayıflatılacak, eldeki güçler müttefik orduları gelene 

kadar muhafaza edilecek ve geliştirilecekti. Buna 
karşılık komünist partizanlann taktiği saldın ve derhal 
harekete geçmek üzerine kurulmuştu. Yugoslavya'da 
varolan düzeni korumayı amaçlayan MihailoviĞ, Tito 

ve partizanları işgal güçlerinden daha tehlikeli bir 
düşman olarak görüyordu ve Çetnikler kısa süre 

sonra partizanlara karşı savaşmaya başladılar 
Fotoğrafta MihailoviĞ ve siyasi danışmanı VasiĞ

görülüyor.

Komitesi”ni seçti. Komintem, Komite'nin  kuruluşunu çok gerekli ve önemli gördüğünü 
açıklamakla birlikte, Tito’yu onu sürgündeki hükümetin alternatifi bir tür hükümet olarak 
görmemesi konusunda uyardı.

zil Adalet Örgütü tarafmdan öldürülmesi üzerine yasak
landı. 1921 başlarında Josip ve ailesi Velika Trojstvo'ya 
yerleşti. Burada siyasal faaliyetini sürdüren Josip 
1924’de tutuklandı ve 7 ay hapse mahkum oldu. Hapis
ten çıktıktan sonra Zagreb’e giden Tito, Metal İşç ile ri 
Sendikası’mn bölge sekreterliğinde çalışırken Komü
nist Partisi’nin de Bölge Komitesi üyeliğine seçildi. 
1928’de tutuklanıp 5 yıl hapse mahkûm edildi. Tito, 
savunmasında komünist olduğunu ve parti toplantıları
na katıldığını açıkça savundu ve karar okunurken “ Ya
şasın Komünist Partisi, Yaşasın 3. Enternasyonal!’ diye 
bağırdı. Cezaevinde İngilizce ve Fransızca öğrendi. Ha
pisten çıktıktan sonra yeraltına geçti ve Ekim 1934’de 
toplanan Parti Konferansında Merkez Komite üyeliğine 
seçildi. Şubat 1935’de Kom intem  toplantılarına katıl
mak üzere Moskova’ya gitti.

Yeraltı mücadelesi yürütmek zorunda kalan ve yoğun 
baskılar nedeniyle ilişkileri daralmış ve kopmuş parti 
örgütleri Haziran. 1935’de Split’te düzenlenen Merkez 
Komitesi toplantısında alınan bir dizi önlemle yeniden 
serpilme olanağı buldu. K om intem ’ in Birleşik Cephe 
politikasını benimsemesiyle açılan yeni dönem Yugos
lavya Komünist Partisi açısından tatminkâr sonuçlar do
ğurmadı. Kom intem  Yürütme Kurulu üyeliği için aday 
gösterilen Tito, Manuifskiy tarafından veto edildi. Ancak 
1937’de Parti genel sekreterliğine getirildi. Örgütlenme 
ve propaganda faaliyetlerine ağırlık veren Tito, 1941’de 
Yugoslavya’nın Almanlar tarafından işgali üzerine 
direnişin örgütlenmesine girişti. Temmuz 1941’de 
kurulan Yugoslavya Halk Kurtuluş Savaşı Partizan Bir
likleri Genelkurmay Başkanlığına Tito getirildi. Direnişin 
başarıya ulaşmasından sonra Yugoslavya Federal Halk 
Cumhuriyeti’nin Başkanı olan Tito, Arnavutluk ve Bul
garistan ile birlikte bir Balkan Federasyonu kurulmasını 
savunduğu için Staiin ile anlaşmazlığa düştü. Siyasal 
katılımın en geniş ölçülerde gerçekleşmesi ve her dü
zeyde yönetimin kolektif birimler eliyle yürütülmesi an
lamına gelen “özyönetim” anlayışının öncüsü olan Tito, 
bağlantısızlık hareketinin de başlatıcısı oldu. 4 Mayıs 
1980'de öldü.

AVNOJ’un kurulması partizan hareketinde yeni bir dönemin açılması anlamına geliyordu. Tito 
artık yalnızca bir ordu komutanı değildi, aynı zamanda (öyle nitelendirilmese bile) bir 
hükümetin başıydı.

Ocak 1943’te Almanlar İtalyan ve Hırvat birliklerinin de katılımıyla Bosna’daki partizan 
birliklerine karşı yeni bir saldırı başlattılar. Partizanlar ağır kayıplar vermelerine rağmen 
Montenegro’ya ulaşmayı başardılar. Bu başarı, ilk kez İngiliz basının Tito’yu Yugoslav 
direnişinin gerçek kahramanı olarak nitelendirmesine ve yine ilk kez Mihailovic’i eleştirmesine 
yol açtı. Mayıs sonunda ilk kez bir İngihz askerî delegasyonu Montenegro’ya partizanlann 
harekât merkezine geldi. Bu Tito ve partizanlar için büyük bir başarıydı ve ilk kez Müttefikler 
tarahndan tanınmaları anlamına geliyordu. 3 Eylül 1943’te İtalyanlann yenilgiyi kabul etmeleri 
ve işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri de partizanlar için yeni avantajlar sağladı.

Partizan Ordusu Eylül 1943’te artık 200 bin kişilik büyük bir orduydu, halkın geniş desteğine 
sahipti ve artık İngiltere de onun gücünü kabul etmişti. Partizanlar böylesine güçlüyken 29 
Kasım 1943’te Ja jce’de AVNOf un ikinci kongresi toplandı ve geçici bir hükümet oluşturulduğu 
açıklandı. AVNOJun geçici hükümet olduğunun ilan edilmesiyle İngiltere’deki hükümetin 
tanınmadığı da açıklandı ve kralın, Yugoslavya halkları savaşın bitmesinden sonra devlet 
biçimi hakkında karar verene kadar ülkeye dönmesi yasaklandı. Tito’ya mareşal ünvanı verildi.

Savaşın Sonu ve Partizanların  Zaferi

Kasım 1943’teki Tahran Konferansı’nda Müttefikler artık AVNOJ tarafından “Halk Kurtuluş 
Ordusu” olarak değiştirilmiş olan Partizan Ordusunu müttefik bir ordu olarak tanıdılar. Hem 
İngiltere hem de Sovyeder Birliği partizanlara silah yardımı yapmaya başladı. Bu arada 
Churchill’in baskısıyla Kral, Mihailovic’i savaş bakanlığından Bozidar Puric’i başbakanlıktan 
almış, onun yerine Tito’nun istediği Ivan Subasic’i başbakanlığa getirmişti. 16 Haziran 1944’te 
Tito ve Subasic birlikte çalışmak konusunda anlaşmaya vardılar.

Temmuz 1944’te Tito Stalin’le görüşmek üzere Moskova’ya gittiğinde Sovyet Orduları 
Bulgaristan’ı işgal etmiş, Yugoslavya sınırlarına varmışlardı. Tito, Sovyet Ordulannın 
Yugoslavya’ya girebilmelerine karşılık AVNOJ yönetimine dokunulmamasmı ve ordulann 
görevlerini yaptıktan sonra geri çekilmelerini şart koştu. Kızılordu Yugoslavya’ya girerken 
Partizan Ordusu da Belgrad’a yaklaşmıştı. Kızılordu ve partizanların günlerce süren 
savaşlanndan sonra 20 Ekim 1944’de Belgrad alındı. Savaşın 15 Mayıs 1945’te sona ermesi ve 
son Alman birliklerinin de Yugoslavya’yı terketmesine kadar Kızılordu Partizan Ordusu’yla 
birlikte çarpıştı.

Yugoslavya Fed eral H alk C um huriyeti’nin Kuruluşu

Tito ve Subasic Kasım 1944’de biraraya gelerek Kraliyet Hükümeti’nin tüm yetkilerinin 
kaldınimasma ve yeni devlet biçimini kararlaştıracak bir Kurucu M eclisin oluşturulmasına
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kadar da geçici bir koalisyon hükümeti kurulmasına karar vermişlerdi. Yalta Konferansı’nı'
Tito ve Subasic arasındaki bu anlaşmamn kabul edilmesinden sonra 7 Mart 1945’te geçici 
koaUsyon hükümeti kuruldu. Hükümette 20 AVNOJ üyesi, 3 Sürgün Hükümeti üyesi yer 
alıyor, 5 üye de savaş boyunca işgalcilerle işbirliği yapmamış olan partilerin temsilcilerinden 
oluşuyordu. Hükümetin başbakam Tito, dışişleri bakam Subasic oldu. İlk seçimlerin 11 Kasım 
1945’te yapılmasına karar verildi.

Seçimlere gelindiğinde Komünist Partisi'nin Yugoslavya’daki gücü tartışılmazdı. Partinin üye 
sayısı yaklaşık 140 bine ulaşmıştı, elinde büyük bir zafer kazanmış güçlü bir ordu vardı.
Parti, Ağustos 1945’te Belgrad’da kurulmuş olan ve içinde tüm antifaşist partileri ve 
demokıatik kuruluşlan banndıran “Halk Cephesi” içinde de çoğunluğa sahip ve belirleyiciydi. 
Seçimlere Halk Cephesi tek bir listeyle katıldı ve oylann yüzde 90’mı aldı. 29 Kasım’da 
cumhuriyet ilan edildi.

31 Ocak 1946’daki yeni anayasayla devletin adı Yugoslax^a Federal Halk Cumhuriyeti oldu. 
Yeni Federal Cumhuriyet, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Makedonya ve 
Montenegro Halk Cumhuriyetleri’nden oluşuyordu.

Savaşm sonunda Yugoslavya’da geleceğe yönelik atılımlar konusunda iyimserlik ve coşkunun 
yanısıra, büyük boyutlarda insan ve mal kaybı sözkonusuydu. Savaş boyunca 1.7 milyon 
Yugoslav, yani tüm nüfusun dokuzda biri çatışmalarda ve toplama kamplarında öldürülmüştü. 
Endüstrinin ..yaklaşık beşte ikisi tahrip olmuştu. 3.5 milyon insan evsiz kalmıştı.

Sanayi ve tanmda reformlar daha koalisyon hükümeti döneminde başlamıştı. En acil sorun 
olarak toprak sorunu ele alındı ve 22 Ağustos 1945’te yapılan tanm reformuyla 45 hektardan 
büyük topraklar sahiplerinin elinden alınarak topraksız köylülere dağıtıldı. 16 Ağustos’ta 
madenler, 2 Kasım’da bankalar devletleştirildi. Sanayide devletleştirme adım adım 
gerçekleştirildi. 1946 sonunda tüm önemli sanayi işletmeleri, madenler, ulaşım sektörü, 
bankalar ve ticari işletmeler devletleştirilmişti.

Tito-Stalin Çatışm ası

Partizan savaşının başlamasından itibaren Tito’nun Stalin’le ilişkileri diğer Doğu Avrupa 
ülkelerinin komünist parti önderleriyle olduğundan farklı bir biçimde gelişti. Tito, kopuşun 
gerçekleştiği 1948 yılına kadar, Sovyetler Birliği ve Stalin’in politikalanna esas olarak ters 
düşmedi ve kurtuluştan sonra Yugoslavya’daki gelişmeler ve sosyalizmin inşasının aldığı 
biçimler diğer halk demokrasilerinde olduğundan pek farklı değildi. Buna rağmen Tito kendini 
bağımsız bir hareketin önderi ve daha sonra da bağımsız bir devletin başkanı olarak 
görüyordu. Partizanlar, kendi direniş hareketlerinin hedefleriyle Sovyetler Birliği’nin ulusiarası 
alandaki çıkarlannm çelişmesini savaş boyunca yaşayarak farkettiler.

Partizanlar başlangıçta ya sivil giysileri, ya da 
Yugoslav ordusunun eski üniformalarını kullanıyorlardı. 
Kısa zaman sonra, berelerinde kızıl yıldızlı devrim 
amblemini taşımaya başladılar. Partizan bayraklarında 
da Yugoslavya’nın beyaz-kırmızı-mavi üçgeninin 
üzerinde aynı yıldız işlenmişti. Bu, aynı zamanda 
krallık için değil, sosyalizm ve toplumsal ilerleme 
yolunda savaşıldığının da bir belirtisiydi. Fotoğrafta 
görülen Sloven kadınlan, partizanlar için paraşüt 
kumaşından çamaşırlar hazırlıyorlar. Yugoslav halk 
direnişine karşı Nazi saldırıları 1941'in Ağustos ve 
Ekim ayları arasında yoğunlaştı. Kragujevac'ta 21 
Ekim'de 7000 sivil katledildi. Bunların arasında 
öğretmenleri ile birlikte okullanndan çıkartılan 
öğrenciler de vardı. Kraljevo'da 2000 işçi öldürüldü. 
Glin'de binden fazla Ortodoks b ir vaftiz töreni için 
toplandıklan kilisede katledildiler. Naziler insan 
katletmek için her türlü yöntemi kullanıyorlar, kimi 
zaman kurşuna dizerek, kimi zamansa asarak yok 
ediyorlardı.
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1943'de, Avusturya-Macaristan bunalımından sonra 
sûren kargaşalardan sürekli yararlanan İtalyanların 

baskısına rağmen, Trieste’y i Almanlar işgal etti. 
Yugoslav Kızılordusu ise, askerî gücünün yaklaşık 

yüzde onunu kaybettikten sonra, şehre 1945'de zafer 
şarkılarıyla girebildi. Ancak uluslararası oyunlar, 

Yugoslavların resimde görünen mutlu yorgunluğunun 
uzun sürmesine izin vermedi. Tito yönetimi, 1947'de 

Trieste Özerk Bölgesi'nin kurulması için taviz vermek 
zorunda kaldı ve Birleşmiş Milletler'ce bölgenin kuzeyi 

ve şehir merkezi Ingiliz ve Amerikan yönetimine; 
güneyi Yugoslav yönetimine bırakıldı. Itaiya-Yugoslavya 

sınırındaki bu askerî ve ticarî stratejik bölge, 
müttefiklerin yardımıyla, çoktan Italyan ekonomisine 

katılmışken; 1948'de b ir Ingiliz, Fransız ve Amerikan 
antlaşmasıyla. Kuzey Trieste'nin hiçbir stratejik önemi 
olmayan iç bölümü Yugoslavya'ya verildi. Bundan altı 
yıl sonra da Italyan hükümetinin şehre serbest liman 

statüsü tanımasıyla, Yugoslavların şehri yeni 
uluslararası anlaşmalarla tekrar kazanma şanstan 

tamamen kayboldu.

Yugoslavya’da Tito iktidarının kurulmasından sonraki ilk yıllarda Sovyetler Birliği ve 
Yugoslavya arasındaki ilişkiler sağlamdı ve Sovyetler, Yugoslavya’da sosyalizmin inşasını maddi 
yardımlarla destekliyorlardı.

Sovyetler Birliği’yle Tito arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi ve sonunda kopma noktasına 
gelmesinin temelinde esas olarak Yugoslavya’nın 1945’ten beri Güneydoğu Avrupa’da izlediği 
dış politika yatıyordu. Yunan komünistleri. Amavutluk ve Bulgaristan’la Tito’nun ilişkileri, 
Yugoslavya’nın Güneydoğu Avrupa’da Sovyetler Birliği’nin doğrudan kontrolü dışında bir güç 
merkezi oluşturmaya çalıştığı izlenimini uyandırıyordu.

Kopuş

Gerginleşen ilişkiler 1948 bahannda kopma noktasına geldi. Yugoslav hükümetine Şubat 
sonunda 18 Nisan’da sona erecek olan Sovyet-Yugoslav ticaret anlaşmasının yenilenmesi için 
Moskova’ya bir ticari delegasyon göndermelerine gerek olmadığı bildirildi. Daha sonra, Mart 
1948’de Sovyetler Birliği Yugoslavya’daki tüm askeri ve teknik danışmanlannı geri çekeceğini 
açıkladı. Bu gelişmelerin ardından başlayan ve yoğun bir şekilde süren Stalin ve Tito 
arasındaki yazışmalarda, Stalin Tito’yu Marksizm-Leninizm’den uzaklaşmakla, işçi sınıftna 
gereken önemi vermemekle. Halk Cephesini öne çıkararak YKP’yi arka plana düşürmekle, part 
içi demokrasiyi geliştirmemekle. tanmda kolektifleştirmeyi yeterince hızlı ve kararh 
gerçekleştirmemekle suçladı.

Haziran 1948’de Bükreş’te yapılan Kominform  konferansının gündeminde Tito ve YKP vardı. 
YKP Merkez Komitesi konferansa katılmayı reddetti. Konferansın sonuç bildirgesinde şöyle 
deniyordu: “Kominform, Yugoslavya Komünist Partisi’nin  içinde. Marksizm-Leninizme, partinin 
enternasyonalist geleneğine, birleşik sosyahst cepheye sadık, sağlıklı güçlerin varlığından 
emindir. Partinin şimdiki önderlerini hatalarını açıkça itiraf etmeye ve bu hatalan düzeltmeye 
zorlamak bu güçlerin görevidir. Eğer YKP’nin şimdiki önderlerinin bunu başaramayacağı ortaya 
çıkarsa, görev onları bulunduklan yerlerden indirmek ve yeni bir entemasyonalist önderliği 
işbaşına geçirmektir.” Bu açık çağrıya rağmen, 21 Temmuz’da YKP’nin Belgrad’da yapılan beşin( 
kongresinde. Tito 5’e karşı 2318 oyla yeniden başkan seçildi. Bu gelişmelerin ardından YKP 
Kominform’dan  çıkanidı, Tito ve YKP’ye karşı siyasi ve ideolojik bir kampanya başladı. Halk 
Demokrasileri” birbirinin ardından Yugoslavya’yla ticari ilişkilerini kestiler. “Titocu” olduklan 
gerekçesiyle pek çok muhaUf parti üyesi partilerinden atıldı, bazılan idam edildi. Sovyetler 
Birliği Yugoslavya’yla diplomatik ilişkilerini kesti. Tito-Stahn çatışması Yugoslavya’nın bundan 
sonraki gelişmesi içinde bir dönüm noktası teşkil etti. Sosyahst blok içinde izole olan 
Yugoslavya, batıh kapitahst ülkelerle ilişkilerini düzeltmenin yollannı aramaya başladı. YKP 
içinde başgösteren ideolojik kriz. Staünizmin Marksizmin yozlaşması olarak eleştirilmesine ve 
sosyahzmin inşasında yeni yollar aranmaya başlanmasına yol açtı. 1950’den itibaren siyasi 
alanda liberalleşme ve özyönetim uygulamalan başladı.
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YK P'nift 5 . K onferansına  
Rapor

Alman-Sovyet Paktı’nın etkileri ve Parti’nin ordu 
içinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili Yugoslavya 

Komünist Partisi'nm Ekim 1940’daki 5. 
Konferansına sunulan rapordan alıntılar.

Sovyetler Birliği ile Almanya arasında imzalanan Sal
dırmazlık Paktı, ordu üzerinde derin bir siyasal etki ya
ratmıştı. Gerici burjuva basının neşriyatıyla, düzenlenen 
konferanslara atılan yalan ve iftiralarla SSCB'ye ve onun 
barışçı politikasına karşı bir düşmanlık oluşturulmaya 
çalışıldı. Hükümet ve Genelkurmay ile ülkedeki Ingiliz 
ve Fransız emperyalizminin temsilcileri, Paris ve Londra 
adına ordu içinde planlı, sistematik bir propaganda yü
rüttüler. Komünistlerle halkın arasını açmak için, utanç 
verici yalan ve iftiralara başvurup bizleri Alman ajanları 
olarak nitelediler. Ancak, gerici ve sosyal demokrat ön
derlerin Sovyetler BIrliği'ne yönelik tüm bu kışkırtmala
ra rağmen, partimiz güçlü bir ajltasyon ve propaganda 
ile Saldırmazlık Paktı’nın tarihsel önemini açıklamayı 
başarmıştır. Bunun sonucunda, SSCB’nin gücü ordu 
içinde büyük bir etki yaratarak. Alman faşizminin gücü 
hakkında oluşmuş yanlış intibalar yok olmaya başladı 
ve Sovyetler Birliği’nin popülaritesi arttı...

Avrupa’nın ortasında emperyalist savaş patlak verip, 
hükümet de kısmî seferberlik ilan ettiğinde, sözkonusu 
savaşın ve seferberliğin içyüzünü ortaya koyan Merkez 
Komitesi bildirisi, ordu İçinde çoşkuyla karşılanmıştı. 
Olayların hızlı akışı ve partimizin ordu içinde yürüttüğü 
çalışmaların, askerlerin siyasal bilinçlerinin yükseltil
mesinde etkisi oidu. Siyasal gelişmeler çadırlarda ve 
barakalarda açıkça tartışıldı, Parti üyeleri ve sempati
zanlar meydana çıkıp askerlere Merkez Komitesi’nin bil
dirisini açıkladılar; Sovyetler Biriiği'nin küçük ülkelerin 
yeğane koruyucusu ve barışın önde gelen gücü olduğu
nu benimsettiler; hükümetin savaşı kışkırtan politikası
nın maskesini düşürdüler ve SSCB ile yakınlaşma gere
ğini vurguladılar. Bu da partimize büyük kazanımlar sağ
ladı...

Genç subaylar Kızılordu saflarında savaşmaya can 
atıyorlar, tüm toplantılarda Kızılordu 'nun  bizi özgürlüğe 
kavuşturacağı açıkça söyleniyor. Bu çoşku Mannerhelm 
Hattı'nın (Finlilerin savunma mevzilerinin) yarılması ile 
doruk noktasına ulaştı... Finlandiya ile Sovyetler Birliği 
arasında barış imzalanması, dünya burjuvazisi ve onla
nn Kızıl ve Rus emperyalizmi konusunda tellallığını ya
pan Sosyal Demokratların yaydığı asılsız yalanlara da 
son verdi. Bütün burjuva köpekleri Kızılordu’nun, Sov
yetler Birliği’nin ve onun barışçı politikasının gücünü 
ve kudretini kabul etmek zorundalar. •

Dostluk ve S ald ırm azlık  P a k tı

Yugoslavya ile SSCB arasında 5 Nisan 1941’de 
imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Paktı.

SSCB Yüksek Konsey Presldyumu ve Majesteleri Yu
goslavya Kralı, barışın korunmasından ortak çıkarları 
olduğunu bilen İki ülkenin aralanndaki mevcut dostluk 
bağlarından yola çıkarak, bir Dostluk ve Saldırmazlık 
Anlaşması imzalamaya karar vermişlerdir... Faydalı ve 
uyumlu bir düzen İçinde yapılan görüşmelerden sonra 
aşağıdaki konular üzerinde mutabakata varıldı.

1. Her iki tarafda birbirlerine, herhangi bir saldırı yap-

(Üstte): İşgal güçleri tarafından asılan Yugoslav ulusal 
kahramanı Stevan Filipoviç. (Altta): Yugoslavya 

Komünist Partisi'n/n 1926'daki illegal yayın organı Srp 
Cekic (Orak ve Çekiç).

maktan kaçınacaklarını ve SSCB ile Yugoslavya’nın top
rak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine karşı
lıklı saygı göstereceklerini taahhüt ederler.

2. Taraflardan birinin üçüncü bir devletin saldırısı 
ile karşı karşıya kalması halinde, diğer taraf bu saldırıya 
karşı aralarındaki dostane ilişkiler politikasını koruyaca
ğını taahhüt eder.

3. Bu anlaşma 5 yıl süreyle yürürlüktedir. Eğer taraf
lardan biri sürenin bitiminden bir yıl önce bu anlaşma
nın feshinin gerekliliğini açıklamaz ise, anlaşma otoma
tikman sonraki beş yıllık dönem için de geçerli olur.

4. Anlaşma İmzalandığı andan itibaren yürürlüğe gi
rer. Anlaşma mümkün olan en kısa zamanda onaylana
cak ve onay l>elgelerinl taraflar Belgrad’ta karşılıklı ola
rak birbirlerine vereceklerdir.

5. Anlaşma Rusça ve Sırp-Hırvat dilinde iki nüsha 
olarak düzenlenecektir. Nüshaların her ikisi de eşit bağ
layıcılıktadır. •

P artizan  F a a liye tle ri Üzerine

TİTO
Tito’nun 17 Ağustos 1941’de Sırbistan’daki 
Partizanların eylemleri ile ilgili verdiği rapor.

Sırbistan’da Partizanlarca gerçekleştirilen eylem ve 
sabotajlar, bölgeye yeni takviye Alman biriiklerinin gön
derilmiş olmasına karşın hızla tırmanmaktadır.

Partizanlar Niş’te Alman subayların evlerini ateşe ver
diler, 7 Alman subayı öldü, 15’i de yaralandı.

Kraguyevaç yakınlarında Partizanlar bir treni tahrip 
ettiler ve 50’ye yakın Alman askerini öldürdüler.

12 Ağustos akşamı Zemun'da, partizanlar Zmaj uçak 
fabrikasını bombaladılar, aynı zamanda İcarus uçak fab
rikasını da tahrip ettiler. Ayrıca silahi çatışma çıktı.

B elg rad’ta bir silah fabrikası tahrip edildi. 
Pomoravye’de Senj mayınları temizlend' ve üst düzey 
bir Alman subayı esir alındı.

Valjevo dolaylarında Partizanlar ile Alman motorize 
biriikleri arasında çatışma çıktı. Muharebede başarılı 
olduk. Ancak daha sonra Alman takviye birlikleri geldi 
ve Skela köyünü yerie bir edip 50 köylüyü astılar.

Cacak’da bir mühimmat, silah ve benzin deposu hava
ya uçuruldu.

Partizanlarımız çok sayıda yerleşim birimini ele geçi
rerek Almanlar’ın ve jandarmaların silahlarına el koydu
lar. Sabac, Bogotic, Lazarevac vb. birçok yer uzun za
mandır bizim elimizde.

Beigrad’da Grobiyansko caddesinde, içinde 80 petrol 
tankerin bulunduğu bir garaj kundaklandı.

Biriikierimiz Cetinje hariç tüm Montenegro’da direniyorlar,

17 Ağustos’ta Belgrad’ta, Terazija'nın ortasında Al
manlar beş partizanı astılar ve halkın gözünü korkutmak 
amacıyla cesetlerini orada bir gün asılı bıraktılar.

Düşmanlarımızın vahşeti sadece başkaldırının yayıl
masına yardımcı oluyor.

K om intern'in  Önerileri

Komintern’m silah gönderemeyeceğini bildiren ve, 
sürgündeki hükümete siyasal yaklaşımın nasıl olması 

konusunda partizanlara önerileri.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, sizin de anlayacağınız 
nedenlerde,-yakın bir geleceğe kadar buradan size ne 
otomatik silahların ne de mühimmatın gönderilebilece
ğini beklemeyin. SIliahları size ulaştırabilmenin imkan
sızlığı bunun temel sebebidir. Bu nedenle, gerekli mü
himmatın kendinizce sağlanmasının zor bir ihtimal oldu
ğunu da gözönünde bulundurarak, mevcut tüm imkan
larınızı en iyi ve ekonomik bir şekilde kullanmamız gere
kiyor. Tüm bu zor koşullara aidırmaksızın direnmeye, 
bağımsızlık savaşını geliştirmeye ve düşmanı püskürt
meye devam etmek zorundasınız.

Çetniklerin gerçek yüzünün halka inandırıcı yöntem
lerle, somut olarak, belgelere dayanılarak gösterilmesi
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gerekiyor. Halkın Yugoslav hükümetine karşı genel yak
laşımından dolayı ortam siyasal olarak buna elverişli 
olmasına karşın, bunu yaparken mücadele veren Yu
goslav vatanseverlerin partizan ulusal kurtuluş ordusunun 
saMırganlara karşı savaş verirken arkadan hançerlenme- 
mesi için tavır alınmasını istediklerini vurgulayın. Bu da, 
Çetniklerin maskesini düşürün, ancak bunun için şimdilik 
hükümete doğrudan saldırmayın anlamına gelmektedir.

Sırp, Hırvat, Montenegrolu ve Slovenyalılardan kurulu 
olan Yugoslavya Halk Kurtuluş Ordusu'na yardım etmek, 
partizan ulusal kurtuluş ordusunun mücadelesine ulusal 
politik bir platform ile hem içte hem de dışta destek sağla
mak için bir ulusal komite kurulması faydalı olacaktır.

Öneritehmize lütfen kulak verin ve bizi fikirlerinizden 
ve bu yönde attığınız somut adımlardan haberdar edin. •

Alman Komünist P artis i'n in  
Temmuz 1 9 4 5  Açıklam ası*

Nazi Almanya’sının yenilgiye uğrayarak 2. Dünya 
Savaşı’nın bitmesiyle birlikte, Moskova'dan 

Almanya'ya gelerek Berlin’de bir toplantı yapan 
KPD (Kommunistische Partei Deutschlands-A\mar^ 
Komünist Partisi) Merkez Komitesi, 11 Temmuz 

1945'de bir açıklama yayınladı. KPD'nm  bu 
açıklaması, o dönemde Kızılordu’nun varolduğu 

bütün Doğu Avrupa ülkelerindeki KP ’lerin burjuva 
demokrasisiyle uzlaşmaya dayalı tavrını 

yansıtmaktaydı.

(...) Hitlerizmin yıkılmasıyla birlikte gündeme gelmesi 
gereken mesele, Almanya'nın demokratikleştirilmesi; feo
dalizmini kalıntılannı tamamıyla tasfiye ederek ve gerici 
eski Prusya militarizminin ekonomik ve siyasal daya- 
naklannı yıkarak, 1848’de başlamış ancak yarım kalmış 
olan burjuva-demokratik dönüşümün tamamlanmasıdır.

Almanya'ya Sovyet sistemini dayatmanın yanlış ola
cağı kanaatindeyiz; çünkü bu yol, Almanya'nın mevcut 
koşullarına tekabül etmemektedir.

Biz, mevcut durumda Alman halkının aslî çıkarlarının 
başka bir yoldan gitmeyi gerekli kıldığı kanaatini taşıyo- 

[ ruz. Bu yol, anti-faşist, demokratik bir rejimin, halkın 
[bütün demo’.ratik hak ve özgürlüklere sahip olduğu 
bir parlamer ier-demokratik cumhuriyetin kurulmasına 

I giden yoldur, 
i

Bu tarihi dönüm noktasında, biz komünistler, bütün 
emekçileri, halkın bütün ilerici ve demokratik güçlerini,

I ülkemizin yeniden doğuşu ve Almanya'nın demokratik 
[ yenilenmesi için verilecek bu büyük mücadeleye çağırı- 
; yoruz!

Bu yolda yerine getirilmesi gereken en acil ve önemli 
I görevler şunlardır:

1. Hitler rejiminin ve Hitler partisinin bütün kalmtılan-
I nin tamamen tasfiyesi. (...)

2. Açlığa, İşsizliğe ve barınaksızlığa karşı mücadele. 
(...) özel mülkiyet temeline dayanan serbest ticaretin 
ve özel teşebbüsün hiçbir kısıtlamayla karşı karşıya bı- 
rakılmaksızın geliştirilmesi. (...)

3. Halkın demokratik hak ve özgürtüklerinin inşası. 
İşçi, memur ve emekçilerin özgür sendikalarının ve de
mokratik anti-faşist partilerin yeniden yasallaştırılması. 
(...)

4. Demokratik temele dayanan bütün özyönetim ve 
yerel yönetim organlarının yeniden İhdası. (...)

5. Emekçilerin, işverenlerin keyfiliğine ve kısıtsız sö-

S o d r u g i,  d e la v c l !

(Üstte): Slovenyalı sosyal demokratların yayın organı 
Novi Cas’ın (Yeni Zaman) Kasım 1889 tarihli sayısı. 

(Altta): Yugoslavya Komünist Partisi önderlerinden 
Edvard Kardelj.

mürüye karşı korunması. (...)

6. Nazi kompradoriarının ve savaş suçlularının mülk- 
süzleştirilmesi. (...)

7. Büyük toprak sahipliğinin tasfiye edilmesi; prensle
rin, Junkerierin, baronların büyük mülk çiftliklerinin, 
topraklarının, hayvanlarının ve tüm donanımlarının, sa
vaşta mülksüzleşmiş veya yıkıma uğramış çiftçilere dev
redilmek üzere, yerel yönetimlerce temellük edilmesi. (...)

KPD, bu eylem programının, anti-faşist demokratik 
partilerin (Komünist Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve 
[Katolik] Merkez Partisi) oluşturacağı bir ittifaka zemin 
sağlayacağı kanaatindedir. (...) •

Potsdam  Konferansı

17 Temmuz - 2 Ağustos 1945 arasında yapılan 
Potsdam Konferansı'nm 25 Temmuz 1945'deki 

oturum tutanağından bir bölüm.

Truman: Dün, Polonya’nın batı sınm üstündeki görüş
meye bugün devam edilmesi önerilmişti.

Stalin: Otur.

Truman: Mr. Churchill’in bir şey daha eklemeyi öner
diğini hatırtıyorum.

Churchill: Ekleyecek bir şeyim yok. Polonya delege 
kuruluyla görüştüm ve bu sabah Mr. Eden de Polonya 
delege kuruluyla görüştü. PolonyalIlar, batıda işgal et
tikleri bölgede, 1.5 milyon Alman bulunduğunu kabul 
ediyorlar. Bu sorunun, aynı zamanda, tazminat konu
suyla ve dört düyUk devletin Almanya’daki işgal bölge
leri konusuyla ilgili olduğu kanısındayım.

Truman: Mr. Churchill'in l>elirttiğl noktayı doğru bulu
yorum. Polonya delege kuruluyla Mr. Byrnes de görüştü 
ve tekrar görüşmeyi düşünüyor. Usul konusunda bir 
noktada ufak bir bir şey önermeme izin verin. Mr. Eden 
ve Mr. Byrnes'in bu görüşmeleri devam edeceğine gö
re, bu sorun üstünde görüşmeyi cumaya kadar erteleye
lim.

Stalin; Olur.

Truman: Gündemimizde bundan sonra gelen sorun, 
Alman donanması ve ticaret filosu. Sanırım, bu konuda 
anlaşmaya varmış bulunuyoruz.

Churchill: Elbet bu konuyla ilgili somut öneriler düşü
nülmeli. Bu somut önerilerle uğraşabiliriz sanırım.

Truman: Dışişleri Bakanı Byrnes, bana, Dışişleri Ba
kan Yardımcısı Ciayton'la Amiral Land’ın bu sorunu 
gözden geçirdiklerini ve somut öneriler üstünde çalış
tıklarını söyledi. Bu sorunu ne zaman isterseniz incele
meye hazırım, ama önce Mr. Byrnes'i dinlemek ve az 
önce elime geçen bu sorunla ilgili belgelere göz gezdir
mek isterim.

[Bu sorunun görüşülmesinin ertelenmesine kadar ve
rildi.]

Churchill: Gündemde olmamakla birlikte görüşülmesi 
gereken bir sorun var, halkın bir yerden başka bir yere 
aktarılması. Çekoslovakya’da, buradan alınarak yeni
den Almanya’ya yerleştirilmesi gereken pek çok Alman

Stalin: Çekoslovakya otoriteleri bu Almanları boşalttı
lar, bunlar şimdi Dresden, Leipzig ve Chemnitz’deler.

Churchill: Yeniden yerleştirilmesi gereken 2.5 milyon 
Südet Almanı olduğunu sanıyoruz, ayrıca Reich'tan ön
ce Çekoslovakya'ya yerleşen 150 bin Alman yurttaşın
dan kurtulmak için sabırsızlanıyor Çekler. Aldığımız bil
giye göre, bu Almanların ancak 2 bin kadarı Çekoslovak
ya’dan ayrıldı. Büyük bir iş bu. 2.5 milyon kişinin aktarıl
ması. Ama nereye gönderilecekler? Rus İşgal bölgesine 
mi?

Stalin: Çoğu Rus işgal bölgesine gidiyor.

Churchill: Bizim bölgemize gelmelerini istemeyiz.

StaiiıV Ama bizim önerimiz bu değil. [Gülüşmeler.]

Churchill: Doyurulmaları gerekecek sonra. Gerçek yer
leştirme daha başlamadı sanırım.

Stalln: Çekoslovakya’dan mı?

Churchill: Evet, Çekoslovakya’dan. Şimdiye kadar yer
lerinden çıkarılanların sayısı çok değil.

Stalin: Geien bilgiden. Çeklerin Almanlara önce haber 
verdiklerini, sonra da onları Çekoslovakya’dan çıkardık
larını öğrendim. PolonyalIlara gelince, 1.5 milyon Alma
nı hasatta kullanmak için tutmuşlar, Polonya’da hasat 
biter bitmez PolonyalIlar bu Almanları çıkaracaklar.

Churchill: Tazminat, yiyecek sağlanması, gibi henüz 
çözülmemiş sorunlar varken bunun yapılmasını doğru 
bulmuyorum. Şimdi İçinde bulunduğumuz durumda yi
yecek ve yakacak Polonya'nın elinde, beslenecek İn
sanlar bizde. Bu insanların beslenmesi bizim üstümüze 
ağır bir yük oluyor.
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Stalin: Bir de Polonya açısından bakmalısınız. Beş 
buçuk yıldır Almanların bir yığın haksızlığına uğradılar.

Truman: Dün Başbakan Bierut’un bu konuda verdiği 
demeci büyük bir dikkatle dinledim. PolonyalIlarla Rus
lar ve karşılaştıkları güçlükleri büyük bir anlayışla karşı
lıyorum. Kendi durumumu da mümkün olduğu kadar 
açık seçik anlatmaya çalıştım.

Soruların barışçı bir yoldan çözümü konusunda yetki
lerimin neler olduğunu çalışma arkadaşlarıma açıkla
mak isterim. Burada barış antlaşmasına alınması gere
ken sorunları görüşürken, anayasamız gereğince ABD 
Senatosunun onayından sonra antlaşmanın yürürlüğe 
gireceğini hepinizin bildiğinden eminim. Konferansta 
ileri sürülen bir öneriyi desteklediğimde, bu kararın Se- 
nato'dan geçmesi için elimden geleni yapacağım de
mektir bu. Ama yüzde yüz onaylanacağını da garanti 
edemem elbet.

Amerika’daki siyasal geleneklerden ötürü, kamuoyu- 
muzdan destek görmedikçe burada hiçbir öneriyi des
teklemeyeceğimi söylemeliyim. Bunlan belirtmenin ne
deni, çalışma arkadaşlarımla sorunların görüşülmesin
de yer alan temeli değiştirmek değil, yalnızca Anayasa’- 
nın verdiği yetkiler içinde elimdeki olanakları açıklamak
tı. Barış antlaşmaları tamamlanırken bu antlaşmaların 
ABD Senatosu tarafından onaylanması gerektiğini hesa
ba katmak zorunda olduğunu söylemek istiyorum.

Staiin: Başbakanın demeci, yalnız barış antlaşmaları
nı mı, yoksa burada görüşülen bütün sorunları mı kaplı
yor?

Truman: Anayasa, yalnız anlaşma ve antlaşmalann 
ABD Senatosuna gönderilerek onaylanmasını gerektiri
yor.

Staiin: Bütün öteki sorunların karara bağlanabileceği 
anlamına mı geliyor bu?

Truman: Senato onayını gerektirmeyen bütün sorun
lan burada karara bağlayabiliriz.

Staiin: Yalnız barış antlaşmalarının Senato onayını 
gerektirdiği anlamına mı geliyor bu?

Truman: Evet. Geniş yetkilerim var ama onları kötü 
kullanmak istemiyorum.

Churchill: Polonya'nın batıya ilerlemesi sorununa dön
meyi öneriyorum.

Stalln: Bu sorun için hazırlanmamıştık, rasgele çıktı 
ortaya. Üzerinde görüşülmesini kabul ediyorum elbet, 
ama şimdi bir sonuca varılması çok çok güç.

Churchill: Bu sorunu bugün görüşmek istemiyorum. 
Yalnız, bu Konferansın başarıya ulaşabilmesi bu soru
nun çözümüne bağlı. Konferans, diyelim, on gün içinde 
Polonya konusunda bir karara varamadan çalışmalarını 
tamamlarsa ve Alman toprakları üstünde eşit bir yiyecek 
dağıtımı sağlanamazsa, bütün bunlar Konferansın başa- 
nsız olduğu anlamına gelecektir. O zaman, Mr. Bymes'- 
in önerisine döneceğiz ve herkes kendi bölgesinde ne 
varsa onunla yetinmek zorunda kalacak. Çalışmalarımı
zın temelinde yatan bu birbirine bağlı sorunlar konusun
da bir anlaşmaya varacağımızı umut ediyorum. Şimdiye 
kadar pek ilerleme göstermediğimizi kabul etmeliyiz.

Truman: Başbakanın dediği gibi, bu sorunlarda hiç 
bir ilerleme olmadığını kabul ediyorum.

Stalln: Bütün Almanya’ya kömür ve maden sağlama
nın çok daha önemli olduğu kanısındayım. Ruhr, made
nin yüzde doksanını, taşkömürünün de yüzde seksenini 
«ağlıyor.

Churchill: Rus bölgesine Ruhr’dan kömür sağlanırsa, 
bunun o bölgeden yiyecek maddeleri olarak ödenmesi

Yugoslav partizan ordusundaki çok sayıdaki kadın 
savaşçı arasında sivrilen ve işgal güçlerince 

tutuklandıktan sonra Auschwitz toplama kampına 
gönderilen Toncka Cec (sağda).

gerekecek.

Stalln: Ruhr Almanya sınırları içinde kalırsa bütün 
Almanya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak.

Churchill: Peki öyleyse, sizin bölgenizden niçin yiye
cek alamıyoruz?

Stalln: Çünkü o bölge Polonya'ya geçiyor.

Churchill: Ama yiyecekleri olmazsa Ruhr'daki işçiler 
nasıl üretim yapacaklar, nereden bulacaklar yiyeceği?

Staiin: Almanya’nın öteden beri dışardan yiyecek, özel
likle tahıl satın aldığı bilinen bir gerçek. Almanya'da 
yiyecek ve tahıl sıkıntısı varsa dışardan satın alır. (...) •

Yugoslav Kurtuluş  
MÜ€adolosinîn B elirli 

Ö ze llik le ri
JOSİP BROZ TİTO

Yugoslavya Halk Kurtuluş Ordusu Başkomutanı 
Tito’nun bu yazısı Komünist adlı gazetesinin Ekim 

1946’da yayınlanan ilk sayısından alınmıştır.

Aralarında, yurdumuza dost bazı solcuların da bulun
duğu birçok yabancı, kahraman halkımızın verdiği kur
tuluş savaşını olduğu kadar, sonraki devrimci dönüşü
mü ve yeni bir Yugoslavya’nın yaratılışını, yeni bir top
lumsal sistemin kuruluşunu ve kalkınma yolunda gös
terdiğimiz başanlan, tâlihimizin yâver gitmesine, tesa

düflere ve şansa bağlama yoluna sapıyorlar. Bunu, dün 
de yaptılar, bugün de yapıyorlar. Halkın topyekûn ayak
lanması ve Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması, 
ülkemizde yüksek dağların ve ormanların bulunuşuna, 
savaş öncesi Yugoslavyası'nda bulunan milletlerarası 
eşitsizlikler ve hatta, bütün İlkel halklar gibi halkımızds 
da hayat ve ölüm karşısında kaderci, umursamaz blı 
tutumun yerleşmiş bulunduğuna bağlamak İsteniyor.

Bütün bu sayılan sebepler, yanlıştır, akılsızca öne 
sürülmüştür ve halkımızı hor görmekte olanlann marife
tidir. Yugoslavya’daki ayaklanmayı bilinçsiz bir kendili
ğinden serüven ve intihara umutsuzca atılmaya bağla
yan bu görüşler halkımıza hakaret etmek amacıyla öne 
sürülmüştür. Aslında, Yugoslav halkı atıldığı mücadele
nin güçlüğünü pekâlâ biliyor, katlanacağı fedakârlıkları 
kavrıyor ve bu şekilde bir toplumsal bilinç ve tam uyanık 
bir tutumla kurtuluş savaşına girişmiş bulunuyor.

Ayrıca, bu çarpık görüşleri öne sürenler, Yugoslavya 
halkının ülkemizi işgâl edip tutsaklaştıran faşistlere kar
şı duyduğu sınırsız öfkeyi ya unutuyorlar ya da düpedüz 
görmezlikten geliyorlar. Halklarımızın özgürlük ve atala
rımızın yüzyıllar boyu türlü çilelere katlanıp uğrunde 
bunca kan döktüğü bağımsızlık konularındaki köklü aşk
larını ve gerektiği zaman, en değerli bildikleri şeyleri 
bile esirgemeyeceğini bir türlü anlamak istemiyor bu 
adamlar. Sadece ayaklanmayı gerçekleştirmekle kalma
yıp, onun başanya ulaşmasını da müml ün kılan yanı, 
ayaklanmanın iyi örgütlenip iyi yönetilm-isini sağlamış 
bulunan Yugoslavya Komünist Partisi’mn rolünü unutuyoı 
ya da küçümsüyorlar. Parti üyeleri, tarihlerinin en elem 
verici günlerinde halkı yalnız bırakmadılar. Silaha ilk 
sanianiar onlardı, savaşın yolunu ilk defa onlar tuttu. 
Halka bağlılığın kahramanca örnekleri ilk onlardan gel
di. Şu da bir gerçektir ki, o yorucu mücadelenin daha 
ilk günlerinden itibaren, sosyalizmin büyük ülkesinin 
-Sovyetler Biriiği'nin- yenilmezliğine inanıyorduk; onun 
yanında yeraldık ve ortak düşmana karşı biz de payımıza 
düşeni yaptık.

Yugoslavya'da sadece dağlar ve ormanlar yoktur. 
Ayaklanma bütün ülkeyi, baştan başa sarmıştı. Srem 
ovalarından, Bosna tepelerine kadar dört bucak döğü- 
şüyordu. Hayatı sevdiği için, özgürlüğü sevdiği için kat
lanıyordu halkımız savaşa. Gençlerimiz, hayattan bıktık
ları için değil, aksine hayatı sevdikleri, daha iyi ve daha 
mutlu bir hayata, daha iyi bir geleceğe inandıkları için 
gidip ölüyorlardı. Savaş öncesi Yugoslavyası'nda geniş 
ölçüde yöneticilerin hatalarına dayanan eşitsizlikler, nef
ret ve anlayışsızlık, ayaklanmanın gerçek sebebi ola
mazdı; aksine bu durumlar, işgalcilerin, Yugoslav halk
larını tutsak hale getirmelerini daha da kolaylaştırıyordu.

Bütün milliyetleri, milli haklan kazanmanın, eski yö
neticilerinden annmış, tamamen yeni temellere daya
nan bir Yugoslavya kurmanın sadece ve sadece halkın 
kurtuluş savaşıyla, işgalcilere ve onların işbirlikçisi yerli 
hain gericilere karşı savaşmakla sağlanabileceği konu
sunda ikna etmek için büyük bir sabır gerekiyordu. 
Bütün Yugoslav halkian bu yolun doğru olduğunu, Yu
goslavya Komünist Partisi ağzından dinleyip kavrayınca 
milliyetler sorunu da, kurtuluş savaşında güçlü bir kal
dıraç haline gelmiş oldu...

Yugoslav halklannm verdiği kurtuluş savaşının özel
likleri nelerdir?

İlk olarak şunu belirtelim: Yüksek rütbeli subaylann 
korkaklığı, yeteneksizliği ve ihaneti yüzünden, zayıf bir 
direnmeden sonra, Yugoslav Ordusu teslim oldu. As
kerlerinin çoğu esir kamplarına gönderildi, eldeki bütün 
silah ve askerî donatım da işgal kuvvetlerinin eline geç
ti. Askerî ve sivil önderlerince ihanete uğrayan halkımız, 
şimdiye kadar tanıdığı en güçlü düşman karşısında, 
sadece tutsaklaştırmaya değil, yok etmeye gelmiş bir 
düşman karşısında ordusuz ve silâhsız kalakaldı.

ikinci özellik şu: Kral başta olmak üzere hükümet, 
arkasında dağılmış bir yönetim bırakarak ve tutsak ülke
yi kaderine terkederek yurt dışına kaçtı.

Üçüncüsü; ordusuz, silahsız, donatımsız, generalsiz 
ve subaysız (birkaç subay dışında) kalan Yugoslav halk- 
lan, Yugoslavya Komünist Partisi önderliğinde, Işgateller- 
le savaşmak için çıplak elle düşmandan silah kaçırma 
yoluyla ayaklandı ve özgürlük, bağımsızlık uğruna bir 
ölüm kalım savaşına girişti.
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Dördüncüsü; halkın işgalcilere karşı savaşı yükselme
ye başladığı sıralarda, diğer partiler eyleme seyirci kalı
yorlardı. Bunlann önderlerinden bir kısmı düpedüz iş
galcilerle İşbirliği İçinde diğer bir kısmı ise kenarda 
“hele bir bekleyelim bakalım” havasındaydı. Yugoslav
ya’nın hemen her tarafında durum buydu (Kurtuluş Cep- 
/lesi'nln kurulmuş olduğu Slovenya hariç). Komünist 
Partisi'nin çağrısı üzerine, halk; parti, milliyet ve din 
farkı gözetmeksizin savaşa katıldı.

Beşincisi; savaş koyulaştıkça, çekirdeğini halkın ara
sından fışkıran ve eğitimlerini ardı arkası kesilmeyen, 
kanlı ölüm kalım savaşlarında edinmiş yeni subayların 
yönetiminde partili birliklerin teşkil ettiği yeni bir halk 
ordusunun çelikleşerek geliştiğini gördük.

Altıncısı; ne partili birlikler, ne de yeni halk ordusu 
(bu ordunun ilk tugayı Aralık 1941'e kadar tamamlan
mış, bunun için düzgün orduların uyduğu kurallar çer
çevesinde kalmış, buna süratle yeni yeni tugaylar katıl
mış. tümenler meydana gelmiş ve 1942’de güçlü bir 
Halk Kurtuluş Ordusu doğmuştu) savaşı bir serüven 
olarak almıyordu. Bütün sonuçlarını kabullenerek sü
rekli, amansız bir döğüşe girişmişlerdi. Bu, işgalcilerle, 
yerli hainleri yoketme savaşıydı. Bütün ulusu sarmış, 
(yi örgütlenmiş, merkeze bağlanmış bir savaştı bu. Par
tili çetelerin savaşı ile cephe savaşını birlikte yürüten, 
hangi türden savaşılacağını, kurtarılmış toprakların ve 
tümen, kolordu gibi büyük birliklerin kurulmuş olup 
olmadığına bağlı bir biçimde saptayan Başkomutanlık 
Karargâhı, hareketin merkeziydi.

Yedincisi; düşmanın sayıca ve teknik yönden üstünlü
ğüne bakılmaksızın ve Yugoslavya’nın dört bir yanında 
döğüşülmesine rağmen, düşman, savaşın hiçbir anında 
halkımızı yıldıramadı. Aksine, kuvvetlerimiz her çatış
madan daha güçlü olarak çıkmaktaydı.

Sekizincisi; hem can hem de mal olarak büyük feda
kârlıkları gerektirmesine rağmen bu son derecede çetin 
mücadeleye sırt çeviren bir tek kişi bile yoktu. Aksine 
can ve mal kaybı (çok defa, koca bir bölgenin tamamı 
yakılıp yıkılıyordu) halkımızı, mücadeleyi sonuna kadar 
götürme konusunda kamçılıyordu.

Dokuzuncu özellik ise, Yugoslav halkının, sadece iş
galcilere karşı değil, onlarla işbirliğine girmiş olan yerli 
hainlere karşı da, yani Paveliç, Nediç, Pupnik ve Draza 
Mihaiioviç çetelerine karşı da döğüşmek zorunda kalmış 
olmasıydı.

İşte Yugoslav halkları kurtuluş savaşının özellikleri, 
bu noktalarda toplanıyor, işin büyüklüğü de buralarda 
yatıyordu. Avrupa’da İşgale uğrayan hiçbir ülke, böyle 
bir mücadele sermiş olmakla öğünemez, halkımız verdi
ği mücadele en dolayı ne kadar gurur duysa haklıdır.

Kurtuluş savaşı içinde yeni bir devlet de belirmeye 
başladı. Savaş Öncesi Yugoslavya’sından tamamen farkii 
bir toplumsal sisteme sahip olan bu devlet, geniş halk 
kitleleri için hem daha iyi hem daha adaletliydi. Yugos
lavya Federal Halk Cumhuriyeti, beceriksiz krallığın yerini 
alıyordu. Milliyetler sorununu doğru olarak çözen yeni 
devlet, yeni demokratik temellere dayanıyor yeni bir 
toplumsal ve ekonomik örnek getiriyordu. Böyle büyük 
bir dönüşüm, genellikle, sadece bir devrimle, halkın 
iradesine rağmen iktidarı elinde tutanlara karşı açık bir 
mücadele vererek elde edildiği halde, nasıl oluyordu 
da Yugoslavya’da gerçekleşebiliyordu?..

Yeni Yugoslavya’nın yaratılmasında ve gelişmesinde
ki özellik de işte bu noktada aranmalıdır.

Yeni Yugoslavya, kurtuluş savaşı sırasında düşman 
işgalini görür görmez dağılıp kaçan eski devletin kalıntı- 
lan üstüne kurulmuştur. Halklarımızın işgal ile içine düş
tükleri korkunç trajedi ve gerici yöneticiliğin ihaneti, 
bütün vatanseverlerin gözlerini açtı. Eski yöneticiliğin 
ihaneti ve korkaklığını ve savaş öncesi yönetimlerinin 
gayrimilll tutumunu gören Yugoslav halkları geçmişten 
nefret etmeye başladı ve bir daha ona bağrını açmama
ya karar verdi. Halka, mücadelesinin yeni bir düzen 
getireceğini anlatmadan, eskinin bir daha geri dönme
yeceğin! söylemeden sadece işgalcilere karşı mücade
leye katılmasını söylemek, ne bu derece yoğun bir katıl
mayı sağlayabilir; ne de sonuna kadar, zaferi sağlayın- 
caya kadar; bu ölçüde sıkı bir direnmeyi gerçekleştirebi- 
llrdl.

İşte bu sebeplerle, mücadelenin başında, daha

(Üstte): Doğu Almanya’da 1950’de paramiliter gençlik 
örgütü üyeleri. (Altta): Çekoslovakya Komünist 
Partisi'n/n Şubat 1948'de iktidarın komünistlere 

bırakılmasın talep eden mitingi.

1941’de, gerek köylerde gerekse kasabalarda yeni hü
kümetin ilk kuruluşlarına biçim vermeye, adını özelliğin
den alan Halk Kurtuluş Komiteleri dediğimiz örgütlerle 
yeni iktidar organları yaratmaya başladık. Bu komitele
rin yeni tip bir demokrasi getiren kuruluş olmalarıydı. 
Bunları kurmakla halkın duygularını en iyi şekilde ve 
doğru olarak değerlendirmiş olduğumuzun delili, sade
ce kurtarılmış bölgelerde değil, düşman elindeki bölge
lerde de, hem köylerde hem de kasabalarda, derhal 
bu komitelerin kurutarak çalışmaya başlamasıydı.

İşgalcilere ve yerli hainlere karşı yürütülen kurtuluş 
savaşı süreci içinde yavaş yavaş ortaya çıkan yeni dev
letin çekirdeğini bu komiteler teşkil ediyordu. Bu ne 
bir rastlantı, ne de kendiliğinden gelişen bir olaydı; 
son derece iyi hazırlanmış, karartı, örgüttü ve büyük 
kanlı mücadeleler içinden geçilerek kurulmakta otan 
çekirdeklerdi bunlar. İşgalcilerin yanında yeni devletin 
kurulmasını engellemek İçin elinden geleni yapan ve 
canla başla eski sistemi korumaya çalışan yerli hainlere 
karşı kanlı, büyük mücadeleler vermek gerekiyordu.

İşte, savaşımızın bu iki özelliği -bir yanda işgalcilere, 
diğer yanda hain yerli gericilere karşı veritmiş otması- 
yeni devlete de niteliğini veren unsurlar oldu.

Yukanda betirtilen gerçeklerden anlaşılmış olacağı üze
re, bütün vatansever güçlerin seferber edilişi, direnme 
cephesinin yaygınlaşıp kökleşmesinin sağlanması, bu 
savaştaki en büyük güçlerin bile üsıtesinden gelebilme
mizi sağladı. Savaş için doğru olan bu yargı, ülkemizin 
barış içinde kalkınması için de aynı ölçüde doğrudur. •

Sosyalizm e Ulaşm ada  
A lm a n y a 'y a  Özgü Yol 

O lab ilir m i?
ANTON ACKERMANN

Anton Ackermann (1905-1973), 1953’e dek
SEO'nin baş ideologlarından biriydi. Ackermann, 9 

Şubat 1946’da, G/öf es einen besonderen 
deutschen Weg zum Sozialismus? (Sosyalizme

Ulaşmada Almanya’ya Özgü Bir Yol Olabilir mi?)
başlıklı makalesinde yazdıklarını (1. metin); “ halk

demokrasisi’ ’ kuramının resmîleşmesi ve SBKP’nin 
Doğu Avrupa KP’leri üzerinde ideolojik 

tahakkümünü kurmasından sonra, 24 Eylül 
1948'de yazdığı Özeleştirisinde geri almıştı 

(2. metin).

1 .
Tüm iktidar işçi sınıfına geçmeksizin, her ülkede oldu

ğu gibi Almanya’da da, sosyalizmin inşası mümkün de
ğildir. Mevcut durumda işçi sınıfının iktidara barışçı yol
dan, yasal kısıtlamaların kısıtlamaları altında hareket 
ederek ulaşabilip ulaşamayacağını, önümüzdeki hafta
lar ve aylar belirleyecek. Bunu belirleyecek olan olay, 
bu kısa devre içinde, demokratik cumhuriyetin yeniden 
gerici güçlerin elinde bir baskı aygıtı haline mi geleceği
nin, yoksa sosyalizme yönelik bir gelişmenin önünde 
aşılmaz bir engel oluşturmayan ilerici bir devlet mi ola
cağının ortaya çıkacak olmasıdır. Yeniden kan dökülme
sine yolaçacak mücadelelerden kaçınılmasını isterken 
bizden daha samimi olan kimse de yoktur.

Sosyalizme yönelik dönüşümün aslî meseleleri içinde 
olmayan bu koşullar nasıl gelişirse gelişsin, Almanya’
nın gelişmesi her hal-ü kârda özgül bir karaktere sahip 
olacaktır. Başka bir deyişle; halkımızın özel tarihsel ge
lişmesi, siyasal ve milli özellikleri, iktisadi yapının ve 
halkımızın kültürünün özellikleri, bu sürece damgasını 
ağırlıklı olarak vuracaktır. [Komünistlerle Sosyal Demok
ratlar tarafından] 21 Aralık 1945’de yapılan açıklama, 
bu bakımdan haklı sebeplere dayanmaktadır:

“ Birlik Partisi bağımsız olmalıdır. Politikasını ve takti
ğini Alman emekçilerinin çıkarları ve Almanya’nın özel 
koşulları doğrultusunda geliştirmek, bu partinin görevi
dir. Parti, gerek asgarî programını, gerek azamî progra
mını gerçekleştirirken, halkımızın gelişmesinin özellik
lerinden hareket ederek, kendine özgü bir yol tutturma- 
iıdır.”

Rusya’nın deneyimlerinin doğruluğunu ve geçerliliği
ni abartarak, “ devrimimizin (yani Rus devriminin) bazı 
temel esaslarının ötesinde sonuçlar çıkarma”nın en bü
yük hata olacağını vurgulayan Lenin’den başkası değil
dir. (Bakınız; Lenin, Radikalizm, Komünizmin Çocukluk 
Hastalığı; Bölüm 1: Rus Devriminin Uluslararası Öne
minden Hangi Anlamda Söz Edilebilir?) (...)

Bu anlamda, sosyalizme ulaşmada Almanya’ya özgü 
bir yolun variiğını mutlaka evetlememiz gerekmektedir.

2 .
“ Sosyalizme ulaşmada Almanya'ya özgü yol” teorisi, 

kuşkusuz Alman halkının belirli kesimlerinde varolan 
güçlü anti-Sovyet eğilimlere karşı verilmiş bir taviz nite
liğindedir: Bu teori, özellikle KPD (Alman Komünist Par
tisi) ile SPD’nin (Alman Sosyal Demokrat Partisi) birie
şerek S£D'y\ (Alman Sosyalist Birlik Partisi) oluşturma
ları sırasında özellikle kabalaşan azgın anti-komünist 
hezeyan karşısında gerileme anlamı taşımaktadır. Bu 
teori, bilinçli olarak bu amaca hizmet edip etmediğin
den, niyetinin bu olup olmamasından tamamen bağım
sız olarak, işçi sınıfına ve Sovyetler Birliği Bolşevik 
Partisi’ne karşı mesafeli bir tutumun unsurlarını içer
mektedir. Sosyalizme ulaşmada Almanya’ya özgü yola 
İlişkin bu teori, anti-bolşevizmle kararlı bir şekilde, bü
tün gücümüzle mücadele etmek yerine, ona alan açıcı 
bir teoridir. •
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Alm an Sosyalist B lH lk  
Partisi'nin İlko  vo HedoHori

SED (Sozialistische Einigkeitspartei Deutschlands- 
Alman Sosyalist Birlik Partisi), Sovyetler Birliği’nin 

gözetimindeki Doğu Almanya’daki Sosyal 
Demokrat Parti ile Komünist Parti’nin, 

komünistlerin belirleyiciliği altında birleşmesiyle 
oluştu, 22 Nisan 1946’da açıklanan bu “ SED'nin 
ilke ve Hedefleri”  bildirisi, “ partinin öncü roiü” yle 

birlikte, Doğu Avrupa’daki halk demokrasilerinin 
standart programlarının unsurlarını da içeriyordu.

Banşın güvenceye alınması, Alman İktisadının yeni
den İnşası ve Almanya’nın birliğinin korunması, Hitler 
faşizminin kıiıntılannın, militarizmin ve emperyalizmin 
tasfiye edilmesini zorunlu kılmaktadır. (...)

I. Güncel Talepler
1. Tüm savaş suçlularının cezalandırılması. (...)

2. Kapitalist tekellerin tasfiyesi; savaş suçlulannın, 
faşistlerin ve savaş sanayiini desteklemiş olanlann iş
letmelerinin özyönetim organlanna devri.

3. Gerici militarizmin yok edilmesi; büyük toprak sa
hiplerinin mülksüzleştirilmesl ve demokratik toprak re
formu.

4. Demokratik seçimler temelinde özyönetimin inşası. 
(...).

5. Tüm kamu İşletmelerinin, toprak zenginliklerinin, 
madenlerin, bankalann ve sigorta kuruluşiannın yerel 
yönetimlere veya hükümete devri. Tüm iktisadi işletme
lerin, sendikalann ve kooperatiflerin etkin katılımıyla 
oluşturulacak odalarda bütünleştirilmesi. Kooperatifçi
liğin teşviki. Kârlann kısıtlanarak emekçilerin kapitalist 
sömürüden korunması.

6. İktisadın inşasının ve paranın istikrara kavuşturul
masının, iktisadi planlar çerçevesinde sağlanması. (...)

7. Demokratik vergi reformu. (...)

S. Halkın demokratik haklarının güvenceye kavuştu
rulması. Demokratik devleti gerici darbelere karşı koru
maya dönük kısıtlamalar dışında, sözle, resimle ve ya
zıyla düşüncelerini ifade etme özgürlüğünün tesisi. (...)

9. Grev, toplu sözleşme ve sendikalaşma hakkının 
güvenceye kavuşturulması. İşletme konseylerinin, iş
yerlerinde işçi ve memurlann yasal temsilcileri olarak 
tanınması. (...)

II. Sosyalizm İçin Mücadele

Bu güncel taleplerin gerçekleştirilmesi, kapitalist sö
mürü ve baskı sisteminin bertaraf olmasını ve kapitalist 
üretim biçiminin anarşikliğinin ortadan kalkmasını, böy
lelikle de banşın nihai olarak güvenceye alınmasını sağ
lamak bakımından yeterli olmayacaktır.

SED’nin hedefi, her türlü sömürü ve baskıdan, iktisadi 
bunalımlardan, yoksulluktan, işsizlikten ve emperyalist 
savaş tehdidinden kurtuluşu sağlamaktır. Halkımızın ya
şamsal, milli ve toplumsal sorunlannın çözümünü oluş
turan bu hedefe, ancak sosyalizmle erişilebilir.

SED, üretim araçlan üzerindeki kapitalist mülkiyetin 
toplumsal mülkiyete dönüştürülmesi, kapitalist meta üre
timinin sosyalist üretime, toplum tarafından toplum için 
yapılan üretime dönüştürülmesi için mücadele verir. (...)

Sosyalist toplum düzeninin kuruluşunun temel önko
şulu, siyasal iktidann işçi sınıfı tarafından ele geçirilme
sidir. İşçi sınıfı, bu hedefe yönelirken diğer emekçilerle 
İttifak yapar. SED, demokratik cumhuriyet zemini üze
rinde, bu yeni devleti kurmak İçin mücadele eder. (...)

(Üstte); 19 Ocak 1947'de yapılan genel seçimler 
öncesi Varşova sokaklarında seçim afişleri. (Altta): 

Seçim öncesi Polonya Komünist Partisi’n/n 
Varşova’daki binasını koruyan muhafızlar.

SED sosyalizme demokratik yoldan ulaşmaya çabalar; 
ancak kapitalist sınıf demokrasi zeminini terkederse, 
devrimci yöntemlere müracaat edecektir.

III. SED’n/n Yapısı

Birleşik İşçi hareketinin tarihsel görevi, işçi sınıfının 
ve emekçi halkın mücadelesini bilinçli olarak ve birlik 
İçinde yönlendirmesidir. SED’nin görevi, işçi sınıfının 
güncel taleplerini sosyalizm mücadelesi doğrultusunda 
yönlendirmek ve tarihsel misyonunu yerine getirmeleri 
için İŞÇİ sınıfını ve tüm emekçi halka önderiik etmektir. 
( . . .)

SED, bağımsız bir parti olarak kendi ülkesinde halkın 
gerçek milli çıkarian için mücadele eder. Almanya’nın 
sosyalist partisi olarak, bütün gücüyle, bütün enerjisiy
le, tüm aynmcı eğilimlere karşı, Almanya’nın İktisadi,

kültürel ve siyasal birliği için mücadele ederken, Alman
ya’nın en ilerici milli gücünü temsil eder. •

H a lk  Dem okrasisi Yolu
VLADISLAV GOMULKA

Polonyı Sosyalist Partisi’r\in (Polska Partie 
Socjalistyczna) önderi Gomulka, 1947 başındaki 
bir konuşmasında söylediği bu sözlerle, “ halk 

demokrasisi”  • kavramını Doğu Avrupa’da ilk ortaya 
atan önder oidu. Halk demokrasisi kavramı, daha 

sonra SBKP tarafından yeniden tanımianacak; 
Gomulka da bu konuşmasından bir yıi kadar 

sonra yönetimden tasfiye edilecekti.

(...) Biz, [toplumsal-siyasai] gelişmede Polonya’ya, 
kendimize özgü bir yol buMuk ve bu yolu “halk demokrasi
si yolu” olarak tanımladık. Bu yolda ve bu koşullarda 
İŞÇİ sınıfının diktatöriüğü ve özellikle partinin diktatörlü
ğü ne gerekil ne de anlamlıdır. Demokrasimizin ve kur
duğumuz toplumsal sistemin tarihte başka örneği yok
tur. Şimdiye kadarki deneyimlerimiz, yolumuzun doğru 
olduğunu gösteriyor. Polonya kendine özgü bir yol İzle
yebilir ve İzleyecektir de. (...)

Sovyetler BirliğI’nde parti, İktidan devrimle ele geçir
mişti; Polonya da bu banşçı yoldan oldu. Sovyetler 
Birliği’nde proletarya diktatörlüğü evresinin yaşanması 
gerekiyordu; fakat bizde böyle bir evre yaşanmadı, böy
lesi bir evreyi atlama imkânına sahibiz. Nihayet, 
Rusya’da iktidar, yasamayla yürütmeyi birbirine bağla
yan delegeler Konseyi tarafından kullanılıyor. Polonya’
da İse kuvvetler aynmı vardır va iktidar da, devlet de 
parlamenter demokrasiye dayanmaktadır. (...)

Biz, Polonya’nın koşullarında gerek iktisadi, gerek 
siyasal'olarak zararlı olacağı İçin kolektifleştirmeyi red
dettik. (...) •

S ta lin 'lo  İ lk  Karşılaşm a
ENVER HOCA

14 Temmuz 1947’de, Haik Cumhuriyeti 
hükümetinin ve Arnavutluk Komünist Partisi’nin ilk 
resmî delegasyonunun başında, Sovyetler Birliği’ne 

bir dostluk ziyareti yapmak için giden Enver 
Hoca, Staiin’le ilk karşılaşmasının izlenimlerini 

şöyle dile getiriyor.

(...)
Daha ilk anda, aramızda öylesine dostane bir hava 

yarattı ki, bürosuna, uzun bir toplantı masasının çalışma 
masasıyla birleştiği bu büyük salona girerken duyduğu
muz o doğal çekingenlik duygusundan arınmıştık çabu
cak. Sadece İlk sözlerin söylendiği birkaç dakikalık bir 
zamandan sonra öylesine kaynaşmıştık ki, sanki büyük 
Stalin’le değil de, birçok kez sohbet ettiğimiz eski bir 
dostla konuşuyormuş gibi İçten bir duyguya kapılmış
tık. O zaman görece olarak genç, küçük bir halkın küçük 
bir partisinin temsilcisiydim, bunun için zaten Staiin, 
olabildiğince sıcak bir hava ve atmosfer yaratmak İsti
yordu, konuşmalan şakalarla süslüyordu, halkımızdan 
büyük bir sevgi ve saygıyla söz etmeye başladı, onun 
eski mücadeleci geleneğinden, ulusal savaştaki kahra
manlığından sakin sakin, rahat rahat, özellikle İletişim 
kuracak bir sıcaklıkla konuşuyordu.

(...)
Söz aidim ve Staiin yoldaşa, halkımızın taril^lnde, kat- 

ettiğl uzun ve şanlı yolu, i>ağımsızlık ve özgürlük için 
verdiği kesintisiz mücadeleyi anlattım. Özellikle ulusal 
kurtuluş mücadelemiz devresini, komünist partisinin ku
ruluşunu, bunun Leninist bir parti tipi olduğunu, müca
delede tek yönetici güç olarak oynadığı kesin rolü, Ar
navut halkının, özgürlük ve bağımsızlığı elde edebilmek.
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eski teodal-burjuva iktidarı yıkmak, yerti halk iktidarını 
kurmak için çabalarını ve bu yeni iktidarın ülkeyi derin 
sosyalist değişimlere başarıyla yönetmek için gösterdi
ği gayretleri anlattım. Bu münasebetle de, bir kez daha, 
Stalin Yoldaş'a, savaş sırasında olduğu kadar kurtuluş
tan sonra da partimize, halkımıza Sovyet hükümetinin, 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin ve bizzat kendisi
nin sağladığı samimi ve sıcak destek ve yardımlardan 
dolayı Arnavut komünistlerinin ve Arnavut halklarının 
derin minnet duygularını dile getirdim.

Daha sonra da, Stalln Yoldaş’a, Arnavutluk’ta, halk 
iktidarının ilk yıllarında gerçekleştirilen, ya da gerçek- 
leştirllmekte olan derin politik, ekonomik ve sosyal de
ğişikliklerden söz ettim. “Arnavutluk’ta” dedim ona, “po
litik ve ekonomik planda İç durum, çok açık bir iyileşme 
gösteriyor. Bu iyileşmeleri, zorlukları aşmaktaki gerekli
liğe ve onun büyük çabasına İnanan .halka ve partinin 
bıkıp usanmaz çabalarına borçluyuz. Halkımız kendi yo
lunu izlemeye kararlı. Komünist P artis i’ne sarsılmaz bir 
güveni var. Cumhuriyet Hükümeti’ne, yapıcı güçlerine, 
açık yürekli dostlarına da sonsuz itimat besliyor. Hükü
metimiz üzerine düşen görevi her gün yerine getiriyor.”

Stalin Yoldaş, halkımızın ve partimizin başarılarından, 
yapıcı işlerinden memnun olmuştu. Daha sonra ülke
mizdeki sınıfların durumundan bir şeyler daha öğren
mek istediğini söyledi. Özellikle de işçi sınıfımızı ve 
köylülerimizi öğrenmek İstedi. Toplumumuzun bu iki 
sınıfı konusunda bana bir sürü sorular sordu. Bu konu
da düşünce alışverişinde bulunduk, bu düşünceler daha 
sonra bizim için çok yararlı olacaktı ve işçi sınıfının 
orta halli ve yoksul köylülerin İçinde sağlam bir uğraş 
verebilmek İçin, kentlerdeki daha rahat öğeleri, kırsal 
kesimlerdeki kulaklara karşı takınılacak tavırları daha 
iyi saptayabilmek için çok İşimize yarayacaklardı.

Şöyle devanı ettim bir sorusuna yanıt verirken:
“Halkımızın ezici çoğunluğu yoksul köylülerden olu

şur, daha sonra orta halli köylüler gelir. İşçi sınıfımız 
sayısal olarak hemen hemen hiçtir, küçük bir sayıda 
kentli el zenaatkârımız da var. Ve de çok az sayıda 
ticaretle uğraşanlar ve çok az sayıda aydın. Bu İşçi 
kitleleri Komünist Partim izin  çağrısına yanıt verdiler, 
vatanın kurtuluşu için verilen mücadelede yerlerini aldı
lar ve bugün de partiye ve halk iktidarına sıkıca bağlıdır
lar.

— Arnavutluk işçi sınıfının, sınıf mücadelesinde gele
nekleri var mı? diye sordu bana, Stalin yoldaş

— Ülkenin kurtuluşundan önce, diye yanıtladım, bu 
sınıf sayısal olarak çok azdı, daha yeni doğmuştu ve 
küçük atölyelere, girişimlere dağılmış, çırak, ya da ze- 
naatkâr, ya da ücretli işçiler olarak çok az sayıdaydı. 
Önceleri, ülkenin bazı kentlerinde grev yapıyorlardı, ama 
bunlar önemsiz ve kopuk hareketlerdi, çünkü bunlar 
küçük işçi gruplanydı ve sendikalarda örgütienn^emiş- 
lerdi. “Ama her şeye karşın,”  diye açıkladım Stalln 
yoldaşa, “ Komünist Partim iz bir işçi sınıfı partisi gibi 
kuruldu ve Marksist-Leninist ideoloji İle yönetiliyor ve 
İlk ağızda proletaryanın ve çalışan büyük yığınların çı
karlarını savunacak ve dile getirecektir. Arnavutluk köy
lüleri nüfusumuzun büyük çoğunluğunu meydana getir
mektedir.”

Stalin yoldaş, ülkemizdeki orta ve yoksul köylülerin 
durumunu daha ayrıntılı olarak öğrenmek istedi.

Bu sorulara yanıt verirken Partim izin  kuruluşundan 
bu yana izlediği politikadan ve köylülerin sempatisini 
ve katılımını sağlamak için yürüttüğü önemli çalışmalar
dan her konuda örnekler verdim.

"Eğer böyle davrandıysak,” dedim, “ bu sadece köy
lülerin devrimde proletaryanın en yakın ve doğal mütte
fiki olduğunu ifade eden Marksist-Leninist ilkelerden 
hareket ettiğiniıiz için değil, aynı zamanda, Arnavutluk’
ta köylüler, nüfusun ezici çoğunluğunu meydana getir
diklerinden ve de yüzyıllardan beri yurtsever ve devrlm-

f H *

(üstte): Rakosi ve karısı Macaristan'ın bağımsızlığını 
kutlama töreninde Palmiro Togliatti'yi karşılarken. 

(Ortada): Bulgar sanatçı N.Mİrçev’in "Bayrak 
düşmemeli" adlı afişi. (Altta): Dimitrov Nazi 

zindanlarından kurtuluşunun 10. yıldönümünde Togliatti 
ve Needli iie birlikte.

ci geleneklere sahip olduklarından dolayıdır.” Konuş
mamın geri kalan kısmında, kurtuluştan önce bu köylü
lerin ekonomik koşullarını ve kültürel ve teknik düzeyle
rini anlatmaya çalıştım. Köylülerimizin yurtseverlik, ça
lışkanlık, toprağına, vatanına sıkı sıkıya bağlılık, özgür
lüğe ve ilerlemeye susamışlık gibi yüksek erdemlerini 
vurgulayarak anlatırken, onun bilincine kazılmış küçük 
burjuva anlayışından, geçmişten kalan ekonomik ve kül
türel geriliklerden de söz ettim. "P a r t im iz "  diye belirt
tim, “ bu durumla mücadele etmek için elinden geleni 
yaptı, yapıyor, bu anlamda başarılar kazandık, ama da
ha çok mücadele vermemiz gerektiğinin, köylülere bi
linç kazandırmak, onları parti çizgisine getirmek, her 
adımda onlarla uyuşmak için daha İnatla çalışmamız 
gerektiğinin bilincinde olduğumuzu” da ekledim.

Stalin sözü aldı ve başlangıçta, genellikle, köylülerin 
komünizmden korktuklarını, komünizmin onların elin
den topraklarını ve neleri var, neleri yoksa alacağını 
sandıklarını anlattı. “ Düşmanlar,” diye devam etti, “on
ları işçi sınıfı İle birlik olmaktan caydırmak için bu an
lamda ikna etmeye, partinin politikasından, sosyalizm 
yolundan ayırmaya büyük çaba harcarlar. İşte, sizin 
de söylediğiniz gibi. K om ünist P arti'n in  köylülerin parti
de ve işçi sınıfında ayrışmaz bir şeklide ergimesi için 
çok dikkatli ve açık bir çalışma yapmasının önemi bu
d u r . "

Bu fırsattan yararlanarak, kalın çizgileriyle partimizin 
sosyal sınıf yapısını Stalin yoldaşa çizdim ve bu yapının 
halkımızın sosyal yapısına tamamen denk düştüğünü 
açıkladım. “ İşte, bu nedenledir kİ, halen, köylü tabaka
sından gelen komünistler, partimiz saflarında çoğunlu
ğu teşkil etmektedirler. Bu konuda partimizin tutumu 
yavaş yavaş işçi sınıfının çoğalmasına karşıt olarak, 
işçi üyelerinin de artması şeklindedir.”

Genelde kitlelere, özelde köylülerle olan tutumunda 
partimizin politikasını takdir ederek, Stalin yoldaş bize 
bir dizi öğütler verdi. Başka öneriler yanında Komünist 
Partim izin  adının "A rnavutluk  Emek P a rtis i"  adını alma
sını da, parti üyelerinin çoğunluğunun köylü kökenliler
den oluştuğuna dikkati çekerek, önerdi. “ Tabii, bu be
nim kendi görüşüm, buna siz, partiniz karar vereceksi
niz.” •

H a lk  Dem okrasileri: 
" Y e n i Tip D em o kras i"

YEVGENİY VARGA

SBKP’n'ın resmî teorisyenlerinden Yevgeniv Varga, 
1947’de, “ yeni tip demokrasi”  olarak tanımladığı

halk demokrasisi teorisini ortaya attı. Bu teori bir 
sene kadar sonra ikinci plana atılarak, halk 

demokrasilerini demokrasinin değil, proletarya 
diktatörlüğünün yeni bir tipi sayan bir teoriyle 

ikame edilecekti. Aşağıda, Varga'nın bir 
yazısından "yeni tip demokrasi” nin önkoşuilan...

(...) 1. Savaş öncesinde ve sırasında Hitler faşizmiyle 
işbirliği yaparak ülkelerinin Alman birlikleri tarafından 
işgal edilmesine ve emekçilerin canavarca baskılar altı
na alınarak yoksullaştırılmalarına yol açan egemen sınıf
larla partilerinin, geniş halk kitlelerinin gözünde büyük 
itibar kaybına uğramaları.

2. Direniş hareketi içinde Kom ünist Partis i'n in , işçi 
sınıfının birleşik cephesinin ve faşizme, faşizmin temeli
ni oluşturan büyük toprak sahipliği ile büyük sermayeye 
karşı bir halk cephesinin kurulmasını sağlayan öncü rolü.

3. Bu devletlerin, Sovyetler Blrliği’nden aldıkları ma
nevi, diplomatik ve İktisadi destek. Bu destek olmasay
dı, yeni tip demokrasiyle yönetilen bu devletlerin, iç 
ve dış gericiliğin saldırılarına karşı koymaları imkansız 
olurdu. (...) •
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H alk  Dem okrasisi ve  
S ovye ile r B irliğ i

ENRÖ GERÖ

Macaristan Komünist Partisi'nin ultra-sol 
kanadında yer alan ve Rakosi'nin yönetiminde 
parti genel sekreter vekilliği yaparak iktisadi 
işlerde sorumluluk üstlenen Enrö Gerö’nün, 

Haziran 1950’deki açıklamalanndan...

(...) İktisadi yapının dönüştürülmesi sürecini sabote 
eden sınıf düşmanlan, saptandıkları her yerde açığa 
çıkarılmalıdır. Sınıf düşmanlan, birinci olarak aktif sağ 
sosyal demokrat unsurlar, ikinci olarak dinf gericilik, 
üçüncü olarak Horthy’nin subayları ve Jandarmalarıdır. 
(...)

Stalin’in saptadığı hedefler; emekçilerin yaşam düze
yinin yükseltilmesi, sömürünün ortadan kaldırılması, yeni 
tekniği ve bu yeni tekniğin uzmanı oian yeni insanın 
yaratılması, Macaristan’a da uygun düşen hedeflerdir. 
Bu hareketin [Staiin’in emek ve üretkenlik rekabeti çer
çevesinde teşvik ettiği Stahanov hareketi] oluşması için 
gerekli Stalinist temel koşullar belki ülkemizde tam an
lamıyla gelişmiş değildir; fakat bu gelişme için gerekli 
aslî unsurlar mevcuttur. (...)

Macaristan’da, Sovyetler Birliği’ndekinden farklı, ken
dine özgü bir Stahanov hareketinin devreye sokulması
nın anlamı yoktur. Tıpkı halk demokrasilerinin, özü iti
barıyla Sovyetler Birliği'nden farklı olan herhangi bir 
"özel" yoldan sosyalizme ulaşabileceklerinden söz et
mek nasıl imkânsızsa, özel bir Stahanov hareketinden 
söz etmek de o kadar imkânsızdır. (...)

Halk demokrasileri sosyalizmi kurabilecek durumda
dırlar; çünkü yalnız değiller, çünkü Sovyetler BIrliği’ne 
dayanıyorlar, çünkü Sovyetler Biriiği'nin dolaysız yardı
mını alıyorlar, Sovyetler Biriiği’nin herkes İçin anlam 
taşıyan zengin teorik kazanımlarını ve pratik deneyimle
rini devralarak, kendi somut koşullanna uyguluyorlar. 
(...) Halk demokrasileri, her ne kadar, kendilerine bir 
an evvel SSCB'nin düzeyine erişebilmeleri için elinden 
gelen her türlü yardımı yapan Sovyetler Birliği'nden 
çok daha geri durumda olsalar da, gelişmelerini sürdür
melerini sağlayabilecek yalnızca bir tek yol vardır: Le- 
nin’ln ve Stalin’in yolu! •

Yeni Yol, Yeni Program
IMRE NAGY

1953'de ülkeyi iktisadi bunalımdan kurtarma 
misyonuyla Macaristan Halk Demokrasisi

Başbakanlığına getirilen Imre Nagy’nin, 4 Temmuz 
1953’de parlamentoda yaptığı ve büyük yankılara 

neden olan konuşmasından...

(...) Beş Yıllık Plan'da koyulmuş olan hedefler, birçok 
bakımdan gücümüzün çok üzerindedir. Bu hedeflere 
ulaşabilme kaygısı, kaynaklanmızın üzerinde aşın yük 
oluşturmakta, emekçilerin refahına ilişkin maddi temel
lerin gelişmesini zayıflatmaktadır; son zamanlarda, ya
şam standardında önemli düşüşlere sebep olmuştur. 
Bu Plan’da ciddi değişikliklerin yapılması gerektiği açık
tır. Sosyalist ağır sanayinin geliştirilmesi, kendi başına 
bir amaç olamaz. (...)

Halk ekonomisinin gelişmesinin tek yanlı yapısı kırıl
mak zorundadır. Sanayi alanında otarşiye yönelik çaba
lar hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz. Otarşi, bir ülkenin 
İktisadi bakımdan yalıtılması ve aşın yük sırtianması 
anlamını taşır. (...)

Üretim kooperatiflerinin geliştirilmesinde aşırı aceleci 
davranılmasının ve gönüllülük ilkesinin çiğnenmesinin.

(Üstte): Oca/t 1946’da Macaristan Başbai<am Frene 
Nagy. (Ortada): Kızıiordu Mayıs 1945'de Prag'a 

girerl<en, 16 Nisan 1948’de Romanya Başbaifanı Petru 
Grozea mecliste i(onuşurt<en.

tüm tanmsal üretim üzerinde olumsuz etki yapmış oidu
ğu açıktır. (...)

Her yerde başvurulan ve kısıtlamaya yönelik bir politi
kanın sınırlannı aşan antl-Kulak önlemler, mevcut top
rak rezervinin (ki bu rezerv, sahipleri tarafından terkedi
lerek veya devredilerek devlete geçtikten sonra, İktisa
dın istikrarsızlığı ve belirsizliğinden ve çalışma şartları
nın ağırlığından ötürü işlenmeyen toprakları kapsamak
tadır) değerlendirilmesi bakımından da devlete büyük 
yük olan sorunlara kaynaklık etmiştir. (...)

Bütün bunlardan hareketle, birincil ve acil görev, ta
rımsal üretimde istlkrann ve kesinliğin tesis edilmesi 
olmalıdır. (...)

Bu nedenle, sayıları hızla artan üretim kooperatifleri
nin sayısını sınırlamayı doğru buluyoruz; kooperatif içi 
demokrasiyi güvenceye kavuşturmak ve gönüllülük il
kesini geliştirmek için önlemler alacağız. (...)

Krediler ve yatırımlar yoluyla, kooperatif mensuplan- 
nın gelişmesini, büyümelerini ve refahını teşvik edece
ğiz; bizce tanmsal üretimde gelişmenin tek yolu budur. 
(...)

Son yıllarda devlet iktisadi faaliyetini, özel teşebbü
sün ve özel insiyatifin hâlâ önemli rol oynayabileceği 
ve halkın ihtiyaçiannın daha üst düzeyde tatmini bakı
mından yararlı olabileceği alanları kapsayacak şekilde 
genişletti. Bu alanlar, küçük ticaret ve zanaatlardır. Her 
ne kadar zanaat kooperatifleri önemli bir gelişme düze
yine ulaşmış bulunsalar dâ, zanaat ürünlerine olan tale
bi tamamıyla karşılamaları mümkün değildir. Bu neden
le, özel teşebbüslere alan açacağız; buna hak kazanmış 
olanlann yasal patent haklanna sahip olmalarını müm
kün kılacağız; ihtiyaç duyduklan mallan ve gerekli çalış
ma koşullarını sağlayabilmeleri için kredi vs. temin ede
ceğiz. (...)

Halk ekonomimizin iki ana üretim dalını oluşturan 
sanayi ve tarımla; buralarda faaliyet gösteren ve birbi
riyle yakınlaşmış iki sınıf oian işçi sınıfı ve köylülükle, 
ülkemizin manevi ve kültürel yaşamında oynadığı büyük 
rolle enteiejensiyayı beraber düşünmemiz gerekmekte
dir. Maalesef bugün hâlâ, zihinsel emeğin ve genel ola
rak -özellikle eski- entelejensiyanın ciddiye alınmadığını 
görüyoruz. Çoğu kez entelejensiya, giderek aşağılan
maya varan bir kuşku atmosferiyle çevrelenmektedir. 
(...) Entelejensiya, haik demokrasisi içinde saygın bir 
konuma kavuşmalıdır. (...) Dinî meselelerde, daha sabır
lı davranmamız gerekiyor. (...)

Bazı bürokratlann sorunlarını gündeme getiren sade 
vatandaşlara karşı kaba, sabırsız, kalpsiz ve sert mua
melesi, haklı tepkilere yol açmaktadır. Kamu kurumla- 
rındaki bütün memurlardan talep ettiğimiz şey, müteva
zı, dikkatli, özenli ve insani muameledir. (...)

Hükümet, kendisine gelen haklı şikayetler karşısında, 
İşledikleri suçlar özel ağırlıkta olmayan ve serbest bıra
kılmaları halinde, devletin ve kamunun güvenliğinin teh
likeye düşmeyeceği herkesi kapsayan bir af yasası tasa
rısı hazırlayacaktır. (...)

Halkların kardeşliği anlayışı çerçevesinde, bütün gü
cümüzle, halkların barış İçinde yanyana yaşamasının 
koşullarının güvenceye kavuşturulması için daha güçlü 
iktisadi işbirliği için çalışacağız. Bağımsızlığımız ve ulu
sal hükümranlığımızın dokunulmazlığı konusunda da aynı 
ölçüde hassasız. (...) •

Id eo lo iik  Çalışma Üzerine

"P arti’deki IdeolojiK Çalışma ve Yetkinleştirilmesi 
İçin Alınacak Tedbirler”  Üzerine Arnavutiul< Emeif 

Partisi Meri<ez Komitesi'nin 27 Nisan 1955'de 
aldığı kararlar.

Parti tarafından yönetilen emekçi yığınlar sınıf düş
manlarına karşı başarıyla verdikleri mücadeleyi başlıca 
şu Uç biçimde yürüttüler; politik, ekonomik ve ideolojik. 
Bu doğrultuda, sınıflar mücadelesi meselesini doğru 
bir şekilde açıklayan, emekçilerin sınıf düşmanlanna 
karşı her yönden harekete geçiren, İdeolojik olanda be
liren yabancı ve anti-Markisist görüşlerle ve gerici gele
nek ve kısır inançlarla olduğu kadar, burjuva ahlâkı 
ve ideolojisinden arta kalanlarıyla da mücadele eden
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parti, İdeolojik çalışmasıyla önemli bir rol oynadı.

Fakat sınıf mücadelesinin kapitalizmden sosyalizme 
geçiş sürecinde toplumumuzun İtici gücü olduğu bütün 
parti örgütleri tarafından anlaşılamadı; sınıf düşmanlan 
tarafından iktldanmıza karşı verilen mücadelenin belli 
başh şekli ve yöntemleri açıkça anlaşılmış değil. Birçok 
komünistte, sınıf düşmanlanna karşı oportünist veya 
şehir ve köyün orta tabakaianna ve özellikle aydınlara 
karşı sekter tutumlar açıkça gözlenebiliyor.

Sınıf düşmanlannın bize karşı yürüttükleri mücadele
nin en tehlikeli şekillerinden olan ekonomik sabotaj, 
hırsızlıklar, aşağılıklaşmalar ve sosyalist mülkiyetin kö
tü idaresine karşı mücadele küçümsendi.

İdeolojik alanda sınıf mücadelesi özellikle yetersiz bir 
şekilde gelişiyor. ^

Burjuva İdeolojisi ve ahlâkıyla, burjuva kozmopolltlz- 
mi ve milliyetçiliğiyle, aynı şekilde bilimsel olmayan 
ve mistik görüşlerle yeteri kadar kuvvetle mücadele 
edilmiyor. Burjuva ideolojisi kalıntılannın varlığı, içerde
ki düşman sınıflann ve kapitalist dünyanın, İdeolojilerini 
yaşatmak İçin halkımıza ve partiye sürekli baskı yapma- 
ian nedeniyle insanlann bilinçlerinin doğal olarak, yaşa
mın maddi koşullannm gelişmesine oranla geri kaldığı 
olgusuyla açıklanabilir. Fakat bu kalıntılann insanların 
bilincinde varolması, aynı zamanda parti örgütlerinin, 
bunlarla savaşmak ve emekçileri sosyalist ideolojiyle 
silahlandırmak İçin yaptıklan ideolojik çalışmanın yeter
sizliği ile de açıklanabilir.

"Kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinde, sınıflar 
mücadelesinin yok olmadığının fakat iniş ve çıkışlarla 
kesintisiz bir şekilde sürdüğünün’'  ve ancak sosyaliz
min eksiksiz iktidar zaferiyle son bulacağının, “ nasıl 
ve niçinini en ince aynntılanyla anlatmak partinin en 
önemli propaganda görevidir.” Bizde, propaganda bi
limsel temellere dayanarak, sınıfların durumlannı ve İliş
kilerini ve politik, İdeolojik ve ekonomik alanda sınıf 
mücadelesinin gelişme şeklini açıklamalıdır.

1 — Politik ve ekonomik alanda sınıf mücadelesinin 
güçlendirilmesi İçin, İşte bize düşen başlıca görevler:

Bugünkü durumda kulakı politik olarak tecrit etmek 
ve ekonomik olarak etkisiz kılmak üzere, Leninist pa- 
roiayı-yoksul köylülere dayanarak orta köylülerle İttifak 
halinde (kulak’la) savaşmak - uygulamak İçin mücadele 
etmek gereklidir. Emekçi yığınlan, sosyalist mülkiyeti 
çahp çırpan, yıjırstsrılara karşı, sabotajcılara, speküla
törlere, vb. karşı, amansız bir şekilde savaşmak üzere 
harekete geçirmek gereklidir. Emperyalistlere, kafa bu- 
iandıncı ajanlara, casuslara ve halk iktidannın bütün 
diğer düşmanlanna karşı mücadelelerinde emekçi yığm- 
lann ve partinin devrimci uyanıklığını bilemek; oportü
nist ve sekter eğilimlerle, savaşmak gereklidir.

2 — İdeolojik alanda sınıf mücadelesini güçlendirmek 
İçin yapılacak başlıca İşler şunlardır:

a) Emekçilerimizde ve en önce gençler arasında, dün
yanın materyalist ve bilimsel kavrayışının yerleştirilmesi 
için geniş bir çalışma yürütmek. Bunun İçin, bilimsel 
temellere dayanarak, dindarlarla karşılaşıldığında, onla
ra, hakaret şekline dönüşmemesine dikkat edilerek ge
niş bir tanrı tanımaz propaganda yapmak. Bu yönde 
en doğnj yol, halk kitleleri içinde doğa ve toplum olayla- 
n üzerine geniş ve sistemli bir şekilde bilimsel verileri 
yaymak, yığınlann kültür düzeylerini yükseltmek ve on- 
ian sosyalizmin kurulması için harekete- geçirmektir.

b) Parti örgütleri, propaganda organian ve bütün eğit
sel ve kültürel kurumlar, burjuva ideolojisi ve ahlikına, 
gerici geleneklere ve kısır İnançlara karşı mücadele et- 
melMIr. Parti örgütleri en önde, sosyalizmin etkin kuru- 
culan olarak kadınlann rollerini artırmak için erkeği ka
dından üstün sayarı çağ dışı görüşlerle ve kadının üreti
me, ülkemizin politik sosyal ve kültürel yaşantısına ka-

(Üstte) Shoban Hysa’nın Arnavutluk Komünist 
Partisi’nm kuruluşunu tasvir eden tablosu. (Altta): 

Fatmir Haciu’nun Arnavutluk partizanlarını 
görüntüleyen tablosu.

tılmasını önleyen fanatiklerie mücadele etmelidir. Parti 
aynı zamanda dirençle, gerici geleneklerin kaybolması, 
emekçi yığınlann ve özellikle köylülüğün eğitimi ve on
lann kültür ve eğitim düzeylerinin yükselmesi İçin de 
çalışmalıdır.

c) Aydmlanmızın politik ve ideolojik eğitimine büyük 
bir dikkat sarfetmek, onlara parti politikasını ve kararla- 
nnı ileri Sovyet kültür ve bilimini tanıtmak gereklidir. 
Parti propagandasının amacı sanat, edebiyat ve bilim 
alanında burjuva ideolojisinin belirtilerini açığa çıkar
mak, bunlaria, İdealist görüşlerie, kozmopolitizm ve hal
kımızın İlerici gelenek ve kpltürünü küçümseyenlerle 
savaşmaktır.

“ Halk yığıniannın tarihteki rolü üzerine”

Merkez Komitesi’nin 1954'dekl oturumunda da İşaret 
ettiği gibi Parti propagandasında, halk yığınlarının tarih
teki rolleri sorununun işlenmesinde birtakım uygunsuz
luklar görüldü. ÜlkembEde yığınlann tarihteki rolü, Ulu
sal Kurtuluş savaşı sırasında ve bugün sosyalizmin ku

ruluş aşamasında yeteri kadar açıklıkla ortaya konmadı. 
Aynı uygunsuzluklar basına, Marksizm-Leninizmin pro
pagandasına, eğitim, edebiyat, sanat ve bilim alanlarına 
da yansıtı.

Yığınların ve PartI'nIn rolünün yetersiz açıklaması, 
kitlelerin yaratıcı girişkenliklerinin ve faaliyetlerinin, Par- 
tl'nln de yönetici rolünün azalmasına yolaçtığı için, Par
ti’ye politik, teorik ve pratik alanlarda büyük zararlar 
verir. Birçok parti örgütünün, Devlet ve ekonomi organ- 
lannın planiann gerçekleşmesi için yığınları harekete 
geçirmeyle ilgilenmemeleri, (bu konuda) İleri yöntemle
rin yaygınlaşması İçin gerekil tedbirleri almamaları, hal
kın sorunlarına çare bulmakla görevli devlet organların
da bürokrasinin variığı, tabandan gelen eleştirilerin ye
tersizliği, emekçilerin yaşantısında ve onlann gereksin
melerinin karşılanmasında tedbirsizlikler gösterilmesi, 
kitle örgütlerinin etkinliğinin yetersiz olduğunun ortaya 
çıkması ve yığınlar içinde yapılan politik çalışmanın nok
sanlığı, olguları sadece pratik birtakım hatalan işaret 
etmekle kalmıyor, fakat aslında yığınlann rolünün, 
Marksizm-Leninizmin temel ilkelerinden biri oian bu ro
lün gerektiği gibi derinlemesine kavranmamış olduğunu 
ortaya koyuyor.

Parti Merkez Komitesi’nin Temmuz 1954’teki Oturu- 
mu’ndan sonra parti propaganda faaliyetleri ilerlemeler 
kaydetti ve yığınlann rolüyle, Parti’nin yönetici rolü ko
nusunda oldukça gelişti. Fakat bu konular daha yetkin 
bir şekilde açıklanmaya devam edilmelidir.

a) Parti propagandasının görevi Marksist-Leninist tez
ler temelinde tarihin ve toplumun maddi manevi bütün 
değerlerinin yaratıcısı olarak yığınların rolünü açıkla
maktır. Partinin ideolojik çalışmasının amacı, sosyaliz
min inşasında, sürekli olarak yığınlann kararlı rollerini 
kanıtlamak ve Parti’yi, kitlelerin bilinç düzeylerini yük
seltmek ve onların yaratıcı faaliyetlerini mümkün olan 
en geniş şekilde geliştirmek üzere, eğitmektir. Özellikle 
Ulusal Kurtuluş savaşındaki ve bugün halk demokrasisi 
rejiminin temellerini sağlamlaştırmadaki ve nihayet va
tanın bağımsızlığının ve dünyada barışın korunmasında
ki rollerini açığa çıkarmaktır. Devlet planının uygulan
ması, kitle örgütlerinin harekete geçirilmesi, geniş bir 
demokrasinin uygulanması, bürokratizm ve eleştirinin 
engellenmesine karşı mücadele ve Parti’nin yığınlarla 
olan ilişkilerini güçlendirmede yığınların yaratıcı faali
yetleri ve girişkenlikleri gibi kitlelerin rolleriyle ilgili so
mut sorunlan daha da yetkin bir şekilde aydınlatmaktır. 
Anti-Marksist bir uygulama olarak kişiye tapmayla savaş
mak, diğer taraftan Marksizm-Leninizmin hiçbir zaman, 
çalışmaları, toplumlann nesnel evrim yasalan tarafın
dan ve emekçi yığınlann çıkarian doğrultusunda yöneti
len üstün kişilerin-rollerini reddetmediğini anlatmak ge
reklidir.

b) Propaganda çalışmalan partinin bütün ülke yaşan
tısındaki yönetici rolünün açıklanmasına başlı başına 
bir özen göstermeli, Marksizm-Leninizme dayanan ve 
emekçi kitlelerin hayati çıkariannı temsil eden Parti poli
tikasını mümkün olan en anlaşılır şekle sokmalı ve şu 
tutumu her zaman vurgulamalıdır: Parti'nin doğru yol
daki yönetimi, vatanın bağımsızlığını korumaya ve sos
yalizmi kurmaya karariidır. Propaganda çalışmaları parti 
örgütlenme ilkelerini, özellikle yönetimde en yüce ilke 
olan kolektif yönetim ilkesini açıklamak, Parti'de biriiği, 
onun gücünün kaynaklandığı biriiği kuvvetlendirmek, 
partinin sarsılmazlığının temelleri olan yığınlarla ilişki 
ve demokratik merkeziyetçiliği güçlendirmek İçin de ay- 
n bir özen göstermelidir.

Propaganda çalışmalan, demokratik halk devletinin, 
emekçi kitlelerin ülkeyi savunmak ve sosyalizmi koru
mak için ellerindeki başlıca silah olması nedeniyle oyna
dığı rolü, Devlet'ImIzIn derin demokratik niteliğini anlat
malı, yığınlarda Devlet İçin besledikleri derin sevgiyi 
körüklemelidir. Propaganda faaliyetlerini Cumhuriyet 
Anayasası’nın temel ilkelerini ve özellikle yasalara, va- 
tandaşlann hak ve ödevlerine dayanarak daha İyi bir 
şekilde örgütlemek çok yararii olacaktır. •



M odem  Sosyalizm

Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok
Stalin Yönetimi Altında SSCB
1930’lardan başlayarak yaklaşık 25 yılı aşan bir sûre için Sovyet sistemi toplumsal ve siyasal 
nitelikleri bakımından değişmez özellikler gösterir. Açık sosyalist muhalefetin dahi mümkün 
olmadığı bu döneme siyasal ve ideolojik damgasmı vuran kişi ise Stalin’dir. Felsefeden 
ekonomiye, filolojiden tarihe ve genetiğe kadar her alandaki “doğruların” Stalin tarahndan 
belirlendiği bu dönemin özellikleri, onun ölümünden sonra da etkisini sürdürmüştür. Bu etki, 
Sovyetler Birliği ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Marksist-Leninist partilerin iktidara geldikleri 
ülkelerle de smırh değildir. Stalin tarahndan çizilen ideolojik/siyasal ve örgütsel çerçeve bu 
ülke rejimlerinin biçimlenişinde belirleyici olduğu gibi, uzun bir dönem için dünyadaki 
sosyahst hareketin temel eksenini oluşturdu.

“Stalin ve Stalinizm olgusu”nun kökleri ve çözümlemesi konusunda “Leninizmin mantıksal 
sonucu” olmaktan başlayan, “bir ekonomik gelişme ideolojisi ve modeli” olarak değerlendiren 
görüşlerin yanısıra, bu olguyu “Slav ruhu” ve doğu toplumlarının “despotik devlet” geleneğinin 
bir uzantısı olarak gören yaklaşımlar ya da Stalin’in kişiliğine de bağlayarak “Marksizm- 
Leninizm’den bir sapma” olarak açıklayan anlayışlar gözlemlenebilmektedir. Öte yandan bu 
olgunun kökenim Rusya’nın ekonomik ve toplumsal bakımdan geriliğinde ve “köylü 
sorunu”nda, yani bütün olarak bu ülkeye özgü koşullarda aramak da yanlış olmayacaktır.
Tüm bu görüşlerin, devrimci sosyalist hareket açısından mutlaka analiz edilmesi gereken bu 
olguya çeşitli açılardan gerçek payı içeren açıklamalar getirdiğine kuşku yoktur. Öte yandan 
“Stahn ve Stahnizm”in değerlendirilmesine yönelik tartışmanın önemli bir boyutu da “Sovyet 
Deneyi”nin diğer sosyalist ülkeler ve sosyahst hareket için bir örnek oluşturup 
oluşturamayacağı sorunudur. Ne var ki, “Sovyet Deneyi”nin, evrensel olarak geçerli bir örnek 
kabul edilmese bile, ilk ve en önemli sosyalist deney olarak, gerçekliği ve çelişkileri ile, 
insanhk tarihinde önemli bir yer tuttuğuna kuşku yoktur.

Stalin Partiyi Yeniliyor: “Moskova Duruşmaları”
Daha sonra “Moskova Duruşmaları” olarak adlandırılacak olan eski B olşev ik ler’ltre  yönelik 
büyük siyasi davaların ilki Ağustos 1936’da başlatıldı. Davanın başlıca sanıkları 1934’de 
Kirov’un öldürülmesinin ardından hapse mahkûm edilmiş bulunan Zinovyev ve Kamenev’di. 
“Vatana İhanet”in söz konusu edilmesi nedeniyle davalara SSCB Yüksek Mahkemesi’nin askerî 
heyeti tarafından bakılıyordu. İddia makamında SSCB Başsavcılığına getirilmiş olan Vişinskiy’nin 
bulunduğu ve “Onaltılar Davası" olarak adlandınlan davada sanıklar, hükümeti devirmek üzere 
komplo kurmak ve Stalin başta olmak üzere Politbüro üyelerini öldürmeyi planlamakla 
suçlanıyorlardı. Sanıkların öldürmek istedikleri ileri sürülen Politbüro üyeleri arasında daha 
sonra Stalin tarahndan öldürülecek olan Kossyor ve Postişev de vardı. Mahkeme, 
iddianamesinde “tüm kudurmuş köpeklerin idamı”nı isteyen Vişinskiy’nin talebine uygun olarak 
“Troçkist-Zinovyevci Terör Merkezi” yöneticileri olduklan gerekçesiyle bütün sanıkların idamına 
hükmetti. Mahkûm edilen 16 kişi, ertesi gün kurşuna dizilerek öldürüldü. Zinovyev 
duruşmalarda yalnızca kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişken, Kamenev pek çok eski 
Boişevife’i suçlayan “Itiraflar”da da bulunmuştu. Bu nedenle bu davayı diğerlerinin izleyeceği 
tahmin ediliyordu. Davadan kısa bir süre sonra eski Sendikalar Birliği başkanı ve sağ 
muhalefetin önderlerinden Tomskiy’nin intihar etmesi bu beklentinin bir sonucuydu.

Eylül 1936’da yapılan bir Merkez Komitesi toplantısında Genel Sekretere eski muhaliflere karşı 
izlediği terör politikası dolayısıyla yöneltilen eleştiriler sonuç vermemiş, Stalin en yakın 
destekçilerine karşı bile acımasızca harekete geçmekten çekinmeyeceğini belli etmişti.

“Yejovçina”

İçişleri Komiseri Yagoda’nın “faaliyetleri”ni yeterli bulmayan Stalin’in, Eylül 1936’da Jdanov’la 
birlikte Politbüro üyelerine çektiği bir telgrafla, siyasi polisin “Troçkist ve Zinovyevci Blok’u 
ortaya çıkarmakta dört yıl geç kaldığını” bildirerek, Yejov’un bu göreve atanması isteği 
kabul edildi. Stalin adına eski muhaliflerin fiziki tasfiyesini hazırlayan Yagoda’nm yerine 
Merkez Komite üyesi Yejov’un getirilmesi ile birlikte “büyük temizlik” zirvesine ulaşacak ve 
bu dönem “Yejovçina” diye anılacaktır.

Yejov’un başına geçtiği NKVD, “Troçkist ve Zinovyevci Birleşik Merkez”in yanı sıra, buna 
paralel olarak Moskova’da tümüyle Troçkist bir yeraltı örgütünün ortaya çıkanidığını, bu 
grubun Almanya ve Japonya hesabına ülkeye ihanet ettiği ve iktidan ele geçirme hahnde 
Ukrayna’yı Almanya’ya, Amur bölgesini ise Japonya’ya teslim edeceğini ileri sürüyordu.
Sanıklann önde gelenleri Ağır Sanayi Bakan Yardımcısı Pyatakov, 1905 Devrimi’nin 
kahramanlanndan eski tanm bakanı Muralov, eski Maliye Bakanı Sokolnikov ve 1936 
Anayasası’nı kaleme alanlardan biri olan Radek’ti.

Moskova duruşmaları Kamenev ve Zinovyev'in 
“ itirafları”  ile başladıktan sonra Sovyet basınında 
sanıkların ölümle cezalandırılmasını isteyen yazılar 
çıktı. Vişinskiy’in Tomskiy, Buharin, Pyatakov, Radek, 
Rikov ve Sokolnikov hakkında soruşturma açıldığını 
açıklaması üzerine Tomskiy İntihar etti. Zinovyev son 
sözünün ne olduğu sorulduğunda şunlan söyledi: 
“ Benim bolşevizmim, Troçkizm aracılığıyla anti- 
bolşevizme vardı, hatta dahası faşizme vardı. 
Zinovyevciiik Troçkizmin, Troçkizm de faşizmin bir 
biçim id ir." Kamenev ise çocuklarına “ Karar ne olursa 
olsun, bunu adil kabul edin. Geriye dönüp bakmayın, 
yolunuza devam edin. Sovyet halkının yararına olacağı 
için Stalin’in peşinden gid in”  tavsiyesinde bulundu. 
Eylül 1946’da Stalin çok yumuşak olduğu gerekçesiyle 
İçişleri Komiseri Yagoda’nin yerine Yejov’u getirdi. Bir 
müddet sonra Yagoda da tutuklandı. “ Sağcılar ve 
Troçkistler B lok’u "  davasında yargılanan Yagoda idam 
edildi. Aynı davada yargılanan Buharin “ it ira f’larda 
bulunmasına rağmen “ sanıkların itiraftan önemli 
değildir, itirafları temel almak orta çağın adalet ilkeleri 
arasındadır”  diyerek çelişkili bir tutum sergiledi. 
Kurşuna dizilmeden önce Buharin karısına b ir mesaj 
bıraktı: “ Hayatım sona eriyor. Bu korkunç makine 
karşısında kendini tamamen güçsüz hissediyorum. 
Bütün Merkez Komite üyeleri bile her an 
tutuklanabilir. Benim ölümüm başkalarının da ölümüne 
neden olacak, çünkü onlara bir örgüt gerek. Partinin 
gelecek kuşaklarına bu dönemin iğrenç uygulamalarına 
otopsi yapmalarını salık veriyorum. Lenin için her 
zaman hayatımı verirdim. Stalin’e karşı hiçbir şey 
yapmaya kalkmadım. Partinin sonraki yöneticiierinden 
beni tartışmalarını ve beni tekrar parti saflanna 
almalarını istiyorum. Yoldaşlar, biliniz ki, taşıyacağınız 
bayrak benim kanımla da ıslanmıştır.”  Izvestia'n/n 10 
Mart 1938 günkü sayısında Buharin’i Goebbels, 
Yagoda’yı ise bir Nazi kasabı gibi gösteren karikatür 
Moskova duruşmaları sırasında Stalin yönetiminin 
ideolojik dayanaklardan ziyade spekülatif propaganda 
yöntemlerini tercih ettiğinin b ir göstergesiydi.
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stalin döneminde SBKP’den beldenen önderlilt işievi 
ve buna bağlı oiarak da SBKP'n/n üyelik yapısı da 

önemli ölçüde değişti. 1934'te toplanan 17. Kongre’de 
“parti aday ve üyelerinde daha yüksek nitelikler 

aranması" karan alındı. “ Parti ancak belli bir 
toplumsal örgütlenme içersindeki etkin faaliyetleri ön 

plana çıkmış unsurlan üye olarak kabul etmeli ve bu 
unsurlar ayrıntılı bir incelemeye tâbf tutulmalı ve 

adayın çalışmakta olduğu örgüt hakkında soruşturma 
yapılmalıdır." Kasım 1936’da yeniden başlayan üye 
kaydı sırasında, eskiden kullanılan sınıfsal temel ya 

da meslek gibi ölçütler yerine faal olmak en önemli 
ölçüt olarak benimsendi. Diğer yandan mevcut üyeler 
yeniden değerlendirildi ve 1934-39 arasında 1.220.934 

üye partiden ihraç edildi. Daha sonraki yıllarda da, 
üye seçiminde gözetilen titizlik, üyelik başvurularına 

karşı yüksek red oranlarının ortaya çıkması sonucunu 
doğurdu. Örneğin, 1947’de üyelik başvurularının yüzde 
22.4'ü, 1948’de ise yüzde 46.9’u reddedildi. Değişiklik 

yalnızca üyelerden beklenen niteliklerle sınırlı değildi. 
1939’daki 18. Parti Kongresi’nde “ işçiler, köylüler ve 

enteiejansiya için tek bir sistem " yerleştirilmesi karara 
bağlandı. Bütün üyeler aynı şekilde parti disiplinine 
tâbi olacak ve aym haklara sahip olacaktı. Örneğin 

“her üyenin merkez komiteye varana kadar her parti 
komitesine bir öneri ya da soru yöneltme hakkı 

vardı." Ancak diğer yandan, özel önemleri gözönünde 
bulundurularak, parti içinde de aktivtere yönelik özel 
bazı kurallar getirildi. Örneğin parti ya da hükümete 

ilişkin önemli her kararın alınışında şehir örgütlerindeki 
aktiv/er/n toplantıya çağniması ve kararın onlar 

tarafından tartışılması kuralı getirildi. Sözkonusu 
aktiWer Stalin dönemi boyunca, parti kararlarının 

uygulanmasının, 18. Kongre’de partinin “ işçi sınıfının 
diktatörlüğünü kurmak”  olarak tarif edilmiş olan 

amacının gerçekleştirilmesinin başlıca aracıian oldular.

“Unyediler D avası”, 1937 başında Moskova’da yine aynı mahkeme heyeti önünde sahneye 
kondu. Özelhkle Radek’in pek çok eski Bolşeviği suçlayan “itiraf’Ianmn dikkat çektiği 
duruşmalar, o ve iki sanık dışındakilerin idamıyla sonuçlandı. Hapse mahkûm edilen üç 
sanıktan ise bir daha haber alınamadı.

Yine Ocak 1937’de o sırada hükümetin gazetesi İzvestia’nm yöneticisi olan ve 1936 
Anayasası’nı hazırlayan komisyonda da g uev yapmış olan Buharin tutuklandı. “Moskova 
Duruşmalan”nm en kapsamlısı olan ve Mart 1938’de görülmeye başlanan “Yirmibirler 
D avası”nda  Buharin’in yanı sıra eski başbakan Rykov dahil “sağ” muhalefetin önde gelenleri 
ile sol muhalefetin kalıntılan “Sağcılar ve Troçkistler Bloğu”nu oluşturmakla suçlanmaktaydılar. 
İddianameye göre yabancı casusluk örgütlerinin teşvikiyle “Troçkistler, sağcı Ziyovyevciler, 
Menşevikler, Sosyalist Devrimciler ile Ukrayna, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan 
ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin burjuva milliyetçilerini” birleştirmek isteyen bu grup 
“SSCB’deki sosyahst toplumsal ve siyasal sistemi yıkmak, kapitalizmi ve burjuva iktidannı 
yeniden kurmak amacıyla” yıkıcı faaliyetlerde bulunmuştu. Üç tanesi hariç tüm sanıkları 
idama mahkum eden mahkeme karanna göre 1917’den 1921’e kadar M erkez Komite üyeliği ve 
1919-1921 yıllarında M erkez Komite Sekreterliği de yapmış olan eski Politbüro üyesi sanık 
Krestinskiy “Alman ajanı”, eski Ukrayna başbakanı ve 1919-1925 arası M erkez Komite üyesi
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1934'e gelindiğinde, tanmda koiel<tifleştirmeye temel 
olabilecek bir sınai üretime ulaşılabilmişti. Bu yılda 
kolhoz ve sovhozlarda 280 binin üzerinde traktör, 30 
binin üzerinde biçer-döğer kullanılmaktaydı. 1932'de 
başgösteren kıtlığın ardından 1934'den itibaren 
tarımsal üretimde bir artış kaydedilmeye başladı ve 
bu artış 1937'ye kadar sürdü. 1937'de tahıl, pamuk 
şeker gibi temel maddelerin üretimi 1913'deki üretimin
1,5-3 katına yükselmişti. Resimde “ tahıl ürününün 
zamanında teslimatı" konusunda hazırlanmış bir* 
propaganda afişi görülüyor. Savaş koşullarından en 
çok etkilenen kesimlerden biri de koihoziardaki 
köylüler oldu. Yeniden inşa döneminde de ağırlığın 
ağır sanayiye verilmesiyle kendilerinden en çok 
fedakarlık istenenler işçilerle birlikte bu köylülerdi. 
Kollektifleştirme politikasında savaş süresince ve savaş 
sonrasında yapılan değişiklikler, 1950'de özellikle 
Ukrayna'da etkilerini gösteren kuraklık ve devletin 
fiyat ve vergi politikalan savaşın yarattığı yıkıma 
eklenince köylülerin yaşam koşullan iyice kötüleşti. 
50’lerin başlarında devletin tahıl, patates, et ve süt 
gibi tarım ürünlerine ödediği fiyatlar hala savaş öncesi 
fiyatlarından düşüktü. Pek çok kolhoz, ürünlerine 
devletten aldığı fiyatlarla kendi giderlerini bile 
karşılayamıyordu, 1950'de çalışanlarına hiçbir ücret 
ödeyemeyecek durumda 2.000 kolhoz vardı. 
Koihoziardaki pek çok köylü küçük bahçe tarımıyla 
geçimini sağlamaya çalışıyordu. Bütün bunlara bir de 
savaş sırasında yıkılmış olan konutların yeniden 
inşasının öngörüldüğünden yavaş ilerlemesi 
ekleniyordu.

olan Rakovskiy 1924’den itibaren “İngiliz”, 1934’den itibaren ise “Japon ajanı” olarak 
çalışmıştı. Yine karara göre eski İçişleri Komiseri Yagoda, Troçki’nin emri ile Gorkiy’i, onun 
oğlunu ve başbakan yardımcısı Kuybişev’i öldürtmüş, Yejov’u ise zehirleyerek öldürmek 
istemişti. Baş sanık Buharin’in suçları 1918 yılına kadar gitmekteydi. Buna göre 1918’de Sol 
Komünistler’in önderi olan Buharin, Troçkistler ve Sosyalist Devrimcilerle birlikte Brest-Litovsk 
banşmı engellemek amacıyla Lenin, Staiin ve Sverdlov’u öldürtmeyi ve Sovyet hükümetini 
devirmeyi planlamıştı. Lenin’e Ağustos 1918’de yapılan suikast da bu planın bir parçasıydı.

Haziran 1937’de kısa ve gizli bir muhakeme sonucu Kızılordu Genel Kurmay Başkanı ve iç 
savaş kahramanı Mareşal Tuhaçevskiy ve bir dizi önde gelen general idam edildi. Mareşal 
Tuhaçevskiy’nin daha önce de "Onyediler Davası”nda ismi geçmiş, ancak savcı ve mahkeme, 
konuyu geçiştirmişti. Ne var ki Kızılordu’nun ve Tuhaçevskiy’nin sahip olduğu prestij, parti 
yönetiminin 1925’de kaidınimış bulunan “siyasi komiserlikleri” (politruk) yeniden oluşturma ve 
kısa bir sûre sonra Kızılordu’nun üst yöneticilerine karşı harekete geçmesine engel olamamıştı. 
Bunun temel nedeni olarak terör uygulanmasına karşı olan askerî yöneticilerin bir darbe ile 
Stalin’i ve en yakın destekçilerini görevden uzaklaştırmayı planlamış olmaları ileri sürülmekle 
birlikte, Tuhaçevskiy davasında suçlananlar bu iddiayı ve itirafta bulunmayı ısrarla 
reddetmişlerdi. “Tuhaçevski Olayı” bu davayla smırh kalmayacak, orduda başlatılan yaygın bir 
temizliğin habercisi olacaktı. Kızılordu'nun hemen tüm kurmay kadrosu yok edildi, ordu 
komutanlannm üçte ikisi, tümen komutanlannın % 90 ’ı tutuklandı. Yüksek rütbeli 6 bin 
subaydan yaklaşık 1500’ünün yok edildiği orduya yönelik terörün, Çarlık ordusundan 
devralınan “burjuva uzman”lardan çok, çoğunluğu köylü ve işçi kökenli olan “kızıl 
komutan”lara yönelik olduğu görülmektedir. Daha sonra Sovyet tarihçileri ve Batılı uzmanlar 
Sovyet ordusunun Almanlara karşı başlangıçta uğradığı büyük başansızlığı bu olaya 
bağlayacaklar, savaş sırasında da hapiste bulunan pek çok subay tekrar göreve alınmak 
zorunda kalınacaktı.

Duruşmalar kadar dikkati çekmemekle birlikte, muhalefete karşı Stalin’in yanında yer almış
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VİSİNSKİY, ANDREY  
YÂNUARYEVİÇ ( 18 8 3 -1 9 5 4 )

Sovyet devlet adamı, diplomat, Moskova Duruşmala- 
rı'nm ünlü savcısı Vişinskiy, 10 Aralık 1883’de bugün 
Ukrayna’ya bağlı Odessa'da doğdu. 1902’de katıldığı 
nSDİP'm, 1903’de Menşevik kanadında yer aldı. 1905’de 
Bakû Sovyeti’nde sekreterlik yaptı. 1913’de avukat ol
du. İç savaş sırasında Kızılordu saflarında yer alan Vi
şinskiy, ^920'<ieK om ünis tP artl'ye  üye oldu. Şiryandan 
Moskova Üniversitesi’nde hukuk dersi verirken, bir yan
dan da savcılık yapıyordu. Bu dönemde parlak bir teo- 
risyen olarak ün kazandı. 1928’de Eğitim Komiserliği 
Yüksek Öğrenim bölümüne atandı. Bu arada karşı dev
rimcilerin ve sabotajcıların davalarında savcılık yaparak 
sanıklar hakkında ağır cezalar talep etti. 1935'de Sov
yetler Birliği baş savcısı oldu.

Vişinskiy'in esas ününü attıran 1933'de bazı İngiliz 
mühendislerin Sovyet hidroelektrik sistemini tahrip et
mekle suçlandıkları Metro-Vickers davası oldu. Vişins
kiy, Büyük Temizlik döneminde birçok Bolşevik  önderi 
ihanetle suçlayarak idam olmalarına hizmet etti. Stalin'
in Temizlikteki başlıca hukuki dayanağı Vişinskiy'di.

1940'da Merkez Komite üyesi ve dışişleri komiserliği 
yardımcısı olan Vişinskiy, Letonya'nın Sovyetler Birli
ği'ne katılmasını izlemekle görevlendirildi. Daha sonda 
Romanya'nın 1945’de denetlenmesi görevini üstlendi. 
Mart 1949’da dışişleri bakanı oldu ve Sovyetler Birliği’
nin Birleşmiş Milletler nezdinde temsilciliğine getirildi. 
Özellikle Kore Savaşı sırasında, Birleşmiş Mllletler'de 
yaptığı sert çıkışlarla savcılığının yanısıra başarılı bir 
diplomat olarak da dikkat çeken Vişinskiy, Stalin'in 
1953’de ölmesinden sonra bakanlık görevinden uzak- 
laştınldı ama Birleşmiş Milletler'deki görevine devam etti.

1930'lu yıllardaki Sovyet hukuk sisteminin mimarı olan 
Vişinskiy 200’den fazla kitap ve broşür yazdı. 22 Kasım 
1954'de New York'da öldü.

olan parti yöneticilerinin de temizlenmesi Yezjovçina’nm  önemli bir boyutunu oluşturur. 
“Gürcistan Sorunu”nda Stalin’in destekçisi olan Gürcü asıllı Ağır Sanayi Komiseri ve Politbüro 
üyesi Ordjonikidze, yardımcısı Pyatakov’u kurtarmaya çabaladığı için gözden düşmekte ve 
esrarlı koşullar altında ölmekteydi. Ukrayna parti yöneticileri, Politbüro üyesi Kosyor, Politbüro 
aday üyeleri Postişev ve Petrovskiy ile Cubar yine bu dönemde ortadan kaybolmuşlardı. 
Bunlar hakkında ne bir suçlama, ne bir muhakeme, ne de öldürüldüklerine dair bir kayıt sö 
konusudur. Politbüro aday üyeleri Rucutak ve Eyhe yargılanmış, fakat mahkemede daha 
önceki “itiraflarını” reddedince, gizlice idam edilmişlerdi.

Ortadan kaybolanlar arasında Preobrajenskiy, Antonov-Ovseyenko, Smilga gibi önde gelen sol 
kanat muhalifler, D em okratik Merkeziyetçilerin hemen tümü, İşçi Muhalefeti önderleri Şlyapniko\ 
ve Medvedev, Buharin yandaşı Uglanov, Marx-Engels Enstitüsü Müdürü Riyazanov, Ekim 
Devrimi’nin önde gelenlerinden Askerî Devrimci Komite başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yapmış 
olan Kirilenko, sayılabilecek isimlerden yalnızca bir kısmıdır. Temizlikten kurtulan önde geler 
tek eski muhalif Kollantay’dı. 1937-38 yıllannda “ortadan kaybolan” bu kişilerin çoğunluğu 
muhtemelen NKVD tarahndan yok edilmişlerdi.

Moskova Duruşmalan üe başlayan terör döneminde tüm Sovyetler Birliği’nde bir tutuklama, 
yargılama ve kurşuna dizme fırtınası esmekteydi. Bu dönemde partiden 1 milyonu aşkın 
üyenin tasfiye edildiği bilinmektedir. Partiden atılmanın çoğu kez tutuklanma ve çalışma 
kamplanna sürülme iler sonuçlandığı gözönünde tutulursa, Stalin’in bu yıllar içinde partide 
yürüttüğü “operasyon”un boyutlan daha iyi anlaşılabilir.
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Özbekistan’da b ir şenlik. Özbekistan Orta Asya Cumhuriyetleri içinde Sovyet sistemini en sorunsuz biçimde 
benimsemiş olanıydı. 1928’de Galiyevizm’e karşı başlatılan ve 1940’a kadar sürdürülen kampanya sırasında 
Bütün Sovyetler’de olduğu gibi, buradaki camilerin de çoğu kapatılmıştı. Ancak savaş sırasında, kitlesel 
seferberliğin gereklerinden biri oiarak dinî kurumiarla uzlaşılmaya karar verildi. 1941’te Ateist Militanlar Birliği'n;> 
faaliyetlerine son verildi. 1943 ve 44 ’de Ufa müftüsü, Nakşibendi tarikatine mensup Abdurrahman Rasuiayev iie 
varılan anlaşma sonucunda Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dinî Nazırlığı kuruldu. 1946’da Orta Asya v( 
Qazaqstan Müsüimanlarinin Dinî Nazâriye Jurnali adlı b ir dergi yayınlayan bu nazırlık Sovyet yönetimi ile bir 
uzlaşma siyaseti gütmüştür. Stalin döneminde Orta Asya’da yönetime karşı yegâne miiiiyetçi ya da d in i tepki, 
Yesevi tarikatine mensup bir grubun kurmuş olduktan Atlı İşanlar adlı gizli örgütten gelmiştir. Bu gizli tarikat 
1936’da açığa çıkarılmış ve şeyhleri Satibaidiyev’ie biriikte 32 önder “ terörizm” , “ devrim aleyhtarlığı”  ve 
“ sabotajcılık”  suçlamalan iie idam ediidiier.
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Hruşçov’un 20. Parti Kongresi’nde yaptığı açıklamalara göre, 1934 Kongresi’ne katılan 1966  
delegeden 1108’i “karşı devrimci” olduklan gerekçesiyle tutuklanmış ve cezalandınimıştı. Beş 
yıllık bir aradan sonra 1939’da 18. Parti Kongresi toplandığında Kongreye katılan 1570  
delegeden yalnızca 34’ünün parti üyeliğinin 1917 öncesine gittiği görülüyordu. 1920’lerde veya 
daha önce partide önemli görevler üstlenmiş olanlardan yalnızca 7’si idam veya hapis 
cezasından kurtulmuş durumdaydı. 1934 Kongresi’nde Merkez komitesi’ne seçilen 71 kişiden 
16’sı hayatta kalmayı başarabilmiş, 51’i ise yok edilmişti. Merkez Komitesi’nin 63 aday 
üyesinden 59’u ya öldürülmüş ya da hapsedilmişti. 1923’te Stalin’in Merkez komitesi aday 
üyeliğine bizzat önerdiği 14 kişi, biri (LKaganoviç) dışında ortadan yokolmuştu. Başka bir 
deyişle muhaliflerin yanısıra “partinin sarsılmaz birliği” adına Stalin’i sonuna kadar desteklemiş 
olan ekip de, Politbüro üyeliğini koruyan bir avuç şanslı kişi dışında, tümüylü yok edilmişti.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ni tüm anlamıyla “yenilemiş” ve kesin olarak eline geçirmiş 
olan Stalin, uluslararası komünist hareketin pek çok liderini de öldürtmüştü. Almanya,
Polonya ve Macaristan’dan kaçarak Sovyetlere sığınmış olan pek çok komünist “büyük 
temizlik”in kurbanı olmuşlardır. Bunlar arasında 1919 Macar Devrimi’nin önderi Bela Kun, 
Almanya Komünist Partisi önderliğinden Remmele ve Nuemann ile Polonya Komünist Partisi’nin  
hemen tüm Merkez Komite üyeleri de yer almaktaydı.

1940’larda Sovyetler Birliği artık ekonomik bir güç 
haline gelmiş, halkın yaşam standardının düşük bir 
seviyede kalmasına, tarımda kolektifleştirmenin yol 
açtığı krizlere karşılık sanayide yüksek büyüme 
oranlarına, üretimde büyük artışlara ulaşılmıştı.
1938’de yazılan Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Tarihi’ne göre, sınai üretim 1937 sonunda 1929’daki 
düzeyin 4 katından fazlasına ulaşmış durumdaydı. 
Fotoğraflarda ZIS fabrikasında üretilen traktörleri inceleyen 
Stalin ve yine ZIS tarafından üretilmiş otomobiller 
görülüyor. Alman saldırısı Sovyetler B irliği’nde sanayi 
bu düzeydeyken başladı. Savaş sonunda ise her 
alanda büyük bir yıkım söz konusuydu. Sovyetler 
Birliği savaş sonunda nüfusunun yaklaşık onda birini 
kaybetti (gerçeğe yaklaşan rakamlar ancak 20. 
Kongreden sonra açıklanmaya başlandı). Savaş öncesi 
nüfusa ancak 1955‘de tekrar ulaşılabildi. Savaş 
alanlarında 1.700 şehir ve 70 bin köy yerle bir 
olmuş, şehir merkezlerindeki konutların yüzde 50’si, 
kırsal alandaki konutların yüzde 75’i oturulamaz hale 
gelmişti. 30 binden fazla sanayi işletmesi yıkılmış, 65 
bin km demiryolu, 4.100 tren istasyonu tahrip 
edilmişti. 1945 sonunda işgal edilmiş bölgelerde savaş 
öncesi sınai kapasitenin yalnızca yüzde otuzu 
kullanılabilir durumdaydı. Savaşın kesintiye uğrattığı 
beş yıllık planların dördüncüsünün başladığı 1946 
başında, savaşın galiplerinden Sovyetler Birliği işte 
böyle bir durumdan yola çıkmak zorundaydı. IV. beş 
yıllık plan, tasarlandığı gibi Ekim 1945’de uygulamaya 
konamadı, politbüro içindeki tartışmalar daha uzun 
süre aldı ve plan ancak IVlart 1946’da kesinleşerek 
açıklanabildi. Tartışmalar, sınai gelişmede ağırlık 
noktalarının nasıl saptanacağı konusunda 
yoğunlaşmıştı. Birinci görüş, ağır sanayine öncelik 
verilmesi gerektiğini savunuyor, bunu da Sovyetler 
Birliğ i’nin kapitalist ülkelerce ablukaya alınmış olması 
ve yeni saldın tehlikelerinin varlığıyla 
gerekçelendiriyordu. Diğer görüş ise, tüketim mallan 
sanayiine ağırlık verilmesinden yanaydı. Bu görüşü 
savunanlara göre, uluslararası durum buna izin 
veriyordu ve uzun savaş ve mahrumiyet yıllarından 
sonra halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması 
gerekiyordu. Plan ağır sanayi yanlılarının istediği gibi 
çıktı. Bu alanda çok yüksek b ir büyüme hızı 
hedeflenirken, tüketim mallan üretiminde, tarımda ve 
konut inşasında saptanan hedefler daha mütevaziydi.

1938, terörün doruğa yükseldiği yıl olm"akla birlikte, yıl sonunda Yejov’un görevden 
alınmasıyla birlikte, bir durulma görüldü. Onun yerine görevini Stalin’in ölümüne kadar 15 
yıl sürdürmeyi başaracak olan Beria getirilirken terörün tüm suçlan Yejov’a yüklenilmek 
isteniyordu. Böylece “Yejovçina”nın son kurbanlan bizzat Yejov ve NKVD’nin bazı üst 
yöneticileri oldular. Ne var ki Beria’nın göreve gelmesi mahkemesiz cezalandırma 
uygulamasının ve çalışma kamplannın ortadan kalkması anlamına gelmedi, aradaki fark, 
Beria’nm bu işlemleri daha “sessizce” yürütmesinden ibaret kaldı.

Neden?

Sovyeder Birliği’nin kapitalist kuşatmayı kınp, kendisini dünyaya kabul ettirdiği, büyük 
fedekârhklarla da olsa hızlı bir ekonomik gelişmenin sağlandığı. Halk Cepheleri politikalan ile 
Avrupa sosyal demokrasisi ile yakınlaşıldığı, ciddi bir örgütlü muhalefetin söz konusu 
olmadığı bu dönemde, Stalin’in böyle bir “temizlik”e girişmesinin nedenleri tam anlamıyla 
yorumlanabilmiş değildir. Gerçekten de Hruşçov’un 20. Kongre’de dediği gibi, “Troçkist, 
Zinovyevci ve Buharincilere karşı en sert ideolojik mücadelenin verildiği dönemde 
başvurulmayan önlemlere... sosyalizmin gerçekleştirilmesinden ve muhalefet yenilgiye 
uğratıldıktan sonra” niçin gerek görülmektedir? Bu konuda verilen en “makul” cevaplardan 
biri, Stalin’in Almanya ile patlak vermesi kaçınılmaz görülen savaşı gözönüne alarak, 
önderlikte kendisine alternatif olabilecek herkesi yok etmek istediğidir. Troçki’nin 1927’de, 1. 
Dünya Savaşı sırasında başansız kalan Fransız hükümetini düşürmek için çalışan 
Clemenceau’nun davranışını örnek vererek, yönetime karşı muhalefetini her koşulda 
sürdüreceğini belirtmesi unutulmuş değildi. Savaş olasılığının artması ile birlikte, “temizliğin” 
yaygınlık kazanmış olması bu görüşü destekleyen kanulardan biridir. Tasfiyenin, kendinden 
fedakârlık istenen Sovyet halkına, aksaklıklann suçunun yüklenebileceği bir “hedef’ gösterilmek 
amacından kaynaklandığının ileri sürüldüğü görülmektedir. Öte yandan Stalin’in kendi 
destekçilerini de yok etmesine yol açan olaylardan birinin, 1937 başında yapılan Merkez 
Komitesi toplantısında bu kurulun “Yirmibirler Davası” ile ilgili İçişleri Komiseri Yejov’un 
raporunu reddetmesi olduğu söylenebilir. Başka t i r  deyişle parti yöneticilerinin ve 
Kızılordu’nun Stalin’i desteklemekle birlikte, ona tümüyle teslim olmaya hazır olmayışı,
Stalin’in bu gruba karşı da acımasızca harekete geçmesine neden olmuştur.
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“Büyük Temizlik” dönemine ilişkin olarak açıklanmayı gerektiren bir başka nokta da, 
“Moskova Duruşmalan”nda bazı direniş teşebbüsleri dışında, tüm samklann suçlannı “itiraf’ 
etmiş olmalandır. Stalin’in ölümünden sonra, düzmece oldukları resmî Sovyet organlannca da 
açıklanan bu davalardaki suçlamalann hayal gücü geniş insanlar için bile inandıncı 
olmadığına kuşku yoktur. Hemen tüm sanıklar, “Stalin ve Politbüro üyelerini öldürmeyi 
planlamak, kapitalizmi geri getirmek, işçileri kitle halinde zehirlemeye kalkışmak” gibi suçlarla 
itham edilmektedirler. Rus Devrimi’nin önde gelen yöneticileri olan sanıklar, devrimin ilk 
günlerinden beri, “İngiliz, Fransız, Japon ve Alman casusu olduklannı, Nazi’lerle işbirliği 
yaptıklannı, Sovyet topraklannı Japonya ve Almanya’ya terketmeyi planladıklannı” kabul 
etmektedirler.

KAGANOVİC, LAZAR 
MOİSEYEVle (1 8 9 3 - 1 9Ö 3)

Sovyetler Birliği Komünist Partisi içinde Staiin’in yü
rütmüş olduğu politlloyi en çol< destekleyen parti yöne
ticilerinden biri olan Lazar Moiseyeviç Kaganoviç, 22 
Kasım 1893’te Kiev’e bağlı Kabanl’de doğdu. Yoksul 
bir Yahudi ailesinin oğlu olup, küçük yaşta hayatını 
kazanmaya başladı. Ayakkabıcılık yaparken siyasal mü
cadeleye katılan Kaganoviç, 1911'de Rusya Sosyal De
mokrat İşçi Partlsl’ne girdi. Parti içinde Bolşevik kana
dın saflarında yeraidı. Ekim Devrimi’ne kadar çeşitli 
parti görevlerinde bulunan Kaganoviç, devrimden sonra 
Türkistan’a gönderilerek Taşkent örgütünün başına ge
tirilip kurulan Sovyet iktidarının yerleşmesini sağladı. 
Buradaki başarıları parti içinde de yükselmesini sağladı 
ve bir süre sonra Staiin’in en güvendiği parti yöneticisi 
oldu. Bunun sonucunda İMerkez Komitesine giren Kaga
noviç , parti içinde yerel örgütlerin müfettişliğini yapar
ken oldukça sıkı bir disipline dayalı örgütçü özelliğiyle 
öne çıktı. 1925’ten 1928’e kadar Ukrayna’da partinin 
birinci sekreterliğinde bulundu, 1930’dan 1935’e kadar 
da Moskova’daki parti örgütünün sorumlusu oldu. Polit
büro üyeliğinden Yüksek Sovyet Prezidyum'una da se
çilen Kaganoviç, bütün bu süreç içinde devamlı olarak 
Stalin’in yanında oldu ve onun uyguladığı politikanın 
şaşmaz destekçisi oldu. Staiin’i yanılmaz bir önder ola
rak kabul eden Kaganoviç, parti içinde Staiin’e karşı 
olan güçlerin bastırılmasında etkin bir rol oynadı. Parti 
İçindeki görevlerinin yanısıra Sovyet hükümetinde de 
Ulaştırma ve Sanayi komiserliklerinde bulunan Kaga
noviç, daha sonra bakanlar kurulu başkan yardımcılığını 
da üstlendi. 1936’larda başlayan parti içindeki "karşıtla- 
n temizleme” hareketinde Molotov'la birlikte Staiin’in 
yanında yeraidı. Kolektifleştirmenin tıaşanya ulaşmasın
da, ağır sanayiye ilişkin sorunların çözülmesinde önem
li sorumluluklar yüklendi. Kaganoviç’in parti içindeki 
yıldızı ise Staiin’in ölümünden sonra düşmeye başladı. 
Hruşçov’un başlatmış olduğu Stalln’i eleştiri kampanya
sına karşı oian muhalefetin İçinde yeraidığı için 1957’de 
bütün görevlerinden uzaklaştırıldı ve bu tarihten sonra 
kendisinden hiç sözediimedi. Ölüm tarihi de kesin ola
rak bilinmeyen Kaganoviç’in 1963’te öldüğü sanılmak
tadır.

Samklann itiraflannm Hruşçov’un da açıkladığı gibi baskı ve işkence aitmda elde edildiği 
kuşkusuzdur. Kaldı ki, “itiraf’ etmemenin sonucu, çok kez duruşmasız kurşuna dizilmek 
olmaktadır. Yine de bu açıklamanın yanı sıra, bu kişilerin düşünce ve davramşlanyla sovyet 
Devrimi ve devleti için “objektif olarak” bir tehlike oluşturduklanna inandınimış olduklan da 
ileri sürülmüştür. Buharin’in mahkemedeki savunması, buna iyi bir örnek olarak görülebilir.
Bir yandan “Lenin’i öldürmeyi planlamak, Kirov, Kuybiyşev ve Gorkiy’nin ölümünde parmağı 
olmak” gibi somut iddialan aynntılı bir biçimde çürütmeye çalışan ve bu noktalarda kendini 
savunan Buharin, objektif olarak “karşı devrimci işbirlikçileriyle birlikte Lenin’in eserini 
yıkmaya çalıştığını” itiraf etmektedir. Ülkenin Stalin’in arkasında olduğunu, onun dünyanın 
umudu olduğunu açıklayan Buharin, “ülke, parti ve halk karşısında diz çöküyorum” diyordu, 
“önemli olan bir düşmanın pişmanlığı değil, SSCB’nin yüceliği”dir.

Parti’de Stalin Egemenliği
Gerekçesi ne olursa olsun “Büyük Temizlik” sonunda 19. Parti Kongresi 1939’da 
toplandığında, Stalin “rakipsiz” bir konuma geldi. 1939’dan ölümüne kadar geçen dönemde 
iktidar, Stalin ve onun izin verdiği ölçüde Polübüro’da  görev yapan bir avuç kişinin elinde 
toplanmış, partinin Merkez Komitesi tamamen etkisiz kılınmıştı. 1919’dan 1921’e kadar ayda 
iki kez, 1921’den sonra ise ayda bir kez toplanması öngörülen Merkez Komitesi, 1939’daki 
tüzük değişikliği uyannca yılda ancak üç kez toplanır hale geldi. Ne var ki. Şubat 1941’de 
toplanan Merkez Komitesi, II. Dünya Savaşı boyunca hiç toplanmadı, yeni bir toplantı ancak 
savaş bittikten sonra 1946’da gerçekleştirildi. Önceleri her yıl toplanan Parti Konferansı 
1926’dan 1932’ye kadar üç yılda bir yapıldı, 1941’deki 18. Parti Konferansı’ntlan sonra ise bu 
toplantı hiç gerçekleştirilmedi. 1939 tüzüğüne göre beş yılda bir toplanması gereken Parti 
Kongresi ise, 1952’ye kadar tam 13 yıl toplantıya çağnimadı. Bütün bunlara karşın Sovyet 
resmî teorisinde “kolektif liderlik” anlayışı savunulmaya devam ediliyordu. Merkez Komitesi 
gibi Politbüro’nun da kolektif bir organ olarak çalıştığı kabul ediliyor, Stalin’in hukuki 
konumu da Genel Sekreter ve Politbüro üyesi olarak “eşitler arasında birinci” olmaktan ileri 
gitmiyordu. Oysa, Stalin çok kez kararlannı tek başına alıyor, kendi belirlediği Politbüro 
üyelerini dahi ancak gerekli gördüğü durumlarda haberdar etmekle yetiniyordu. Partinin üst 
yönetim organı sayılan Polütbüro üyelerinin dahi Stalin’e karşı kendilerini güvende 
hissetmedikleri görülür. SSCB Başbakanlığı da yapan Politbüro üyesi Bulganin, Hruşçov’un 20. 
Parti Kongresi’ndeki açıklamasına göre, bir keresinde bir kişinin Stalin’in bir dost olarak 
davetini kabul edip evine gittiği zaman, davet sonunda evine mi yoksa hapishaneye mi 
gideceğini kestirmesinin mümkün olmadığını açıkça kabul etmektedir.

1 9 3 0 ’larda İdeolojik Değişiklikler: (D ön ü şü m ler)

İç Savaş’ın sona ermesi ve yeniden inşa dönemine girilmesiyle birlikte, parti içi siyasal 
akımlar ekonomik ve toplumsal pratiğin sorunlan üzerinde yoğunlaşmakta, bir teorinin 
haklılığı da giderek pratiğin kısa dönem başanlan ile ölçülür olmaktadır. Başka bir deyişle, 
ideolojik farkhhklann doğrudan pratiği etkiliyor olması ve ekonomi ile toplumun bu görüşler 
çerçevesinde biçimlendiriliyor olması, aslında pratik nitelikli olan kararlann ideolojik değer 
kazanmasına yol açmaktadır. Böylece pratik sürekli olarak ideolojide yansımalar bulmaktadır. 
Özellikle de 1925’den sonra Rus Marksizminde “pragmatik” amaçlar ön plana çıkmakta, 
ideoloji doğrudan uygulanan siyasal eylem haline dönüşmektedir.

Bu durumda “sol” ve “sağ” muhalefet geleceğe yönelik pratiği tarihsel-toplumsal koşullann 
analizine dayanarak oluşturmaya çalışmakla, mücadeleyi peşinen kaybetmiş oluyordu. Klasik 
Marksist ve dolayısıyla entemasyonalist kategorileri kullanan bu gruplann, tek ülkede 
sosyalizm teorisinin sağladığı “kendi devrimci devlet ve toplumuna” yönelik “ulusal güven” 
duygusuyla rekabet etmesi mümkün değildi. Sol M uhalefet ülkenin geriliğini vurgular ve tek 
ülkede sosyalizmin kurulamayacağını söyler, Buharin ise ancak “geri tip” bir sosyalizmin 
mümkün olduğunu ileri sürerken, Stalin Batı’ya örnek olabilecek bir sosyalizmden söz ediyor, 
Sovyet halkına “kapitalizmi yakalama ve aşma” hedefini sunuyordu. Bu anlayış Rus 
Devrimi’nin evrensel bir model olma iddiasını içerdiği gibi, Sovyeder halkına bir “misyonerlik 
duygusu aşılamaktaydı.

İkinci Beş Yıllık Plan dönemi, Sovyetler Birliği’nde bu bağlam köklü ideolojik dönüşümlerin 
gerçekleştiği yıllardır. Bu husus öncelikle Sovyet vatandaşı ile devlet arasında ilişkide ve
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Stalin 1924’de “ Yoldaş Lenin bizi terk ederken Komü
nist Enternasyonai'in prensiplerine sadakati kalbimize 
gömüyordu. Tüm dünyanın işçilerinin birliği olan Komü
nist Enternasyonal’} güçlendirmek ve yaygınlaştırmak 
için hayatımızı feda edeceğimize dair sana söz veriyoruz 
Yoldaş Lenin” diyordu. Aradan 19 yıl geçtikten sonra
28 Mayıs 1943’de aynı Stalin Komünist Enternasyonal'- 
in dağıtılışınm doğru ve yararlı olduğunu dile getiriyor
du. Komünist Enternasyonai’in Lenin’in inisiyatifi ile 
kuruluşundan, Stalin’in inisiyatifi ile lağvedilişine kadai 
geçen sürede gerek tüm dünyada gerekse Sovyetler 
Birliği’nde yaşananlara bir göz atmak bu süreçteki uy
gulamaları anlamayı kolaylaştırır.

Marx /. Enternasyonai’in tüzüğünde “ işçi sınıfının kur
tuluşu yerel ya da ulusal değil, aksine modern toplumla- 
nn varolduğu tüm ülkeleri kapsayan toplumsal bir 
görevdir’’ derken politik praksis zemini üzerinde sosya
listlerin teorik ilkelerini ifade ediyordu. Sorunun enter
nasyonal niteliği ise buna uygun olan bir örgütlenmeyi 
de gerekli kılıyordu. Yapısı, işleyiş ilkeleri ve programı
nın tarihsel koşulların değişimine göre uyarlanacağı fik
ri, sosyalistleri proleter enternasyonalizminin somut bir 
örgütlenme biçiminde cisimleşeceği gerekliliğinden hiç
bir zaman şüpheye düşürmemişti.

Nitekim Lenin ve Troçki’nin imzalamış oldukları, Rus
ya Komünist Partisi’nin diğer ülkelerin devrimci parti 
ve gruplarına gönderdikleri I. Kongre’ye davette de “ tek 
tek ülkelerin hareketlerinin çıkarlarının, dünya çapında
ki devrimin ortak çıkarlarına tabi kılınması’’ ilkesi yer 
alıyordu. II. Enternasyonal deneyinden çıkarılan ders 
ile özellikle toplumsal çelişkilerin keskinleştiği ve dev
rimci çözümlerirf gündeme gelebildiği savaş dönemle
rinde uluslararası kitlesel devrimci eylemleri koordine 
edecek uluslararası bir örgütlenmenin gerekliliğinin far
kına varılmıştı. Buna rağmen savaşın tam orta yerinde 
ve uluslararası proletaryanın faşizme karşı mücadelesi
nin yükselme eğilimi taşıdığı bir anda dünya devriminin 
merkezi olması gereken bir örgütlenme kendini nasıl 
oldu da lağvetti? Bu sadece bir ihanetle açıklanabilir 
mi? Ya da bu sonuç Stalin’in ifade ettiği gibi ortak 
düşmana karşı mücadeleyi güçlendirecek bir adım mı 
idi? Yoksa Komintern’in yapısı ve yıllarca karşı karşıya 
kaldığı politikaların kaçınılmaz bir sonucu muydu?

Komünist Enternasyonal 15 Mayıs 1943’de Yürütme 
Komitesi Prezidyumu tarafından alınan bir karar ile lağ- 
vedildiğinde 24 yıllık bir geçmişe sahipti. 1930’lann te
mizliklerinden sonra Komintern politik faaliyetleri açı
sından bir gölge haline gelmişti. Gerek Yürütme Komi- 
tesi’nden gerekse teknik aygıttan PolonyalI, Atman, Yu
goslav, Macar, Bulgar ve diğer birçok üye yokolmuştu. 
Genel olarak bir güvensiztik ve korku hakimdi. Herkes 
birbirinden şüphe ediyor ve NKVD ajanları tarafından 
götürüleceği anı bekliyordu. Savaş başlangıcında Stalin 
komünist partilerinin üst düzey yöneticilerini daha gü
ven içinde olabilmeleri gerekçesi ile Moskova’ya çağır
dı. Thorez, Togliatti, Diaz, Hernandez, La Pasionaria, 
Pieck, Utbricht, Marty ve diğerleri böylelikle Moskova’
da buluşmuş oldular.

Hitler Almanya’sının Sovyetler Birliği'ne saldırması 
üzerine komünist partileri Hitler-Stalin paktı sonrasında 
oiduğu gibi, ancak 1939'dan daha kolay olan bir politik 
dönemeçten geçtiler. Özellikle işgal edilmiş olan ülke- 
terdeki işçilerin ve halkın duygularına uygun olmayan 
bir politika böylelikle terkedilmiş oldu. Komünistler artık 
partizan olmaya başlamışlardı. Ancak komünist partileri 
bu süreçte politik tabiyet ilişkilerini abartarak, esas ola
rak Sovyetler Birliği ile ittifak içinde olan burjuva önder- 
likierin hizmetine girdiler. Sosyalizm mücadelesinden 
pek söz edilmez oldu. Politik kampanyaların eksenini 
Hitler’e karşı ikinci bir cephe açılması oluşturdu. İngiliz

partisi seçimlerde Churchitt'e karşı aday çıkartan politi
kacıları şiddetle eleştirdi. Fransız partisi direniş hareke
tini de Gaulte’ün önderliğine bıraktı. İtalyan partisi Mus- 
solini’nin düşürülmesinden sonra kralın yönetimini ka
bul etti. Amerikan partisi siyahlara, ırk ayrımcılığına 
karşı sürdürdükleri mücadeleye son vermeleri çağrısın
da bulundu. 1942 sonbaharında İngiliz emperyalizminin 
yaşadığı sorunlardan faydalanarak bağımsızlık için ayak
lanan Hint halkına karşı, İngiliz Komünist Partisi Gandhi 
ve Nehru gibilerinin dar ve gerçekçi olmayan politikala
rını eleştiren bir tutum aldı. Ingiliz sömürgecileri Hint 
halkının mücadelesini zorla bastırdılar. Daha ilginci Hin
distan Komünist Partisi de ayaklanmalara karşı çıktı. 
Cezayir ve diğer Fransız sömürgelerinde de Fransız Ko
münist Partisi benzer bir tavır içindeydi. Bu tür politika
lara yanaşmayan en önemli örneklerden birini ise Nazi- 
lere karşı direnişe geçmek için 22 Haziran’ı beklemeyen 
Yugoslav partisi oluşturdu. Sonuç olarak hedeflenen, 
Hitler'e karşı oluşturulmuş olan üçlü birliğin (ABD, İngil
tere, Sovyetler Birliği) bozulmaması için komünist parti
lerinin burjuvazilerine karşı mücadele etmemeler ve ulu
sal birlik politikasını sürdürmeleriydi. Bu yaklaşım halk 
cephesi uygulamalarının bir yansıması idi.

15 Mayıs 1943’de Moskova kaynaklı bir telgrafla Ko
mintern Yürütme Komitesi Prezidyumu komünist parti
lerine örgütün lağvedilmesini önerdi (bkz. ek). Sovyet
ler Birliği'nde yaşayan ve Prezidyum’un üyesi olmayan 
Komintern üyeleri bu haberi basın veya radyodan öğ
rendiler. Stalin’in savaş günlerinde bir kez bile Parti 
Merkez Komitesi’ni toplantıya çağırmadan ülkeyi yönet
tiği gözönünde bulundurulduğunda bu kararın da haber
siz çıkmış olması yadırganmayacaktır. Prezidyum kara
rının altında VII. Kongre’de seçilmiş olan 11 üyenin 
ve Jdanov’un imzaları vardı. İlginçtir aynı Kongre’de 
seçilmiş olmasına rağmen bu kararın altında Stalin’in 
imzası yoktur. 9 Haziran’da Prezidyum, kararın 26 parti 
ve Komünist GençUic Enternasyonai’i tarafından onay
landığını ve böylelikle Komintern’in lağvedildiğini açık
ladı (bkz ek). Kararda imzası olan seksiyon sayısı 28 
idi. Komintern’in en son Kongresi’ne 76 seksiyon katıl
mıştı. Lağvetme kararında 48 seksiyonun görüşü alın
mamış, dolayısıyla bu bir azınlık kararı olmuştu. Karara 
imza atan 28 partiden 14'ü illegal koşullarda faaliyet 
sürdürüyordu. Partiler adına bu karara imza atanlar Sov
yetler Birliği’nde yaşayan mülteci yöneticilerdi. Sahip 
olunan sosyalizm anlayışına göre parti yöneticileri ve 
parti genel sekreterleri, parti adına her türlü kararı ala
bilmekte ve böylesi kararların altına imza atabilmektey-

/Wnci Savaş sonrasında Yaita-Potsdam ve 
Tahran aniaşmaian dünyanın haritasını 
yeniden oluşturmanın adımlan oldular. 
Savaşın galipleri olan ABD, İngiltere ve 
Sovyetler Birliği masa başında yapılan 
nüfuz alanlan hesaplan ile özellikle orta 
Avrupa'da bugün de geçerli olan sınırlan 
çizmiş o ldular Avrupa'da sağlanmış olan 
statüko gerek doğu gerekse batı için 
varolan egemenlik ilişkilernini de 
içeriyordu. Churchill, Truman ve Statin bu 
görüşmelerin ve anlaşmaların baş 
aktörleri oldular. Komintern’/n lağvı bu 
görüşmelerin zeminini hazırlayan başlıca 
ideolojik etkenlerden biriydi.

diler.

Komintern’in lağvedilmesi hakkında şu ana kadar açı
ğa çıkmış olan üç önemli belge mevcuttur. Bunlardan 
biri 15 Mayıs kararı, diğeri 9 Haziran açıklaması, sonun
cusu ise İngiliz Reuter haber ajansının Stalin ile 28 
Mayıs’da yapmış olduğu söyleşidir. Bunun dışındaki 
tartışma belgeleri açılmamış olan Sovyet arşivlerinde 
gizlidir.

15 Haziran kararını ele almadan önce batılı iktidarların 
önemle üzerinde durdukları bir konuya, dünya devrimi- 
ne değinmek gerekiyor. Nazi Almanya’sına karşı İngiliz 
ve ABD hükümetlerinin 14 Ağustos 1941’de oluşturdu
ğu birliğe Sovyet hükümeti de 24 Eylül 1941’de dahil 
oldu. Komintern partilerinin politikaları bu tarihten son
ra esas olarak bu birliğe göre şekillendi. Hew York 
Times’da Aralık 1942’de çıkan bir yazıda “ Stalin’in uy
gulamaları hiç de Marksistçe değil. Stalin’in uygulama
ları dünya proletaryasını bir araya getirmemektedir, ak
sine o yurtseverliğin, özgürlüğün ve anayurdun savu
nulması doğrultusunda çaba gösteriyor” deniliyordu. 
Dünya devrimi fikrinin örgütsel cisimleşmesi olan Ko
münist Enternasyonai'in varlığı ise bu yöndeki tehlike
nin potansiyel olarak sürmesi anlamına geliyordu. “Troç
kist düşüncenin özünü oluşturan, dünya devrimini ger
çekleştirme amacında olan Komünist Enternasyonai'in 
varlığı sürerse” bu tehlike de varolacaktı. Kızılordu’nun 
batıya doğru ilerlemesi ABD’nin başkan yardımcısı Henry 
Wallee’ye “ Eğer Rusya Troçkist düşünce olan dünya 
devrimini kışkırtmaya çalışırsa bir savaş kaçınılmaz olur” 
dedirtiyordu.

Reuter Ajansı muhabirinin 28 Mayıs 1943’de yapmış 
olduğu söyleşide Stalin "Komünist Entemasyonal’in lağ
vı tüm özgürlüksever halkların ortak düşmanı olan Hit- 
lerciliğe karşı ortak saldırıyı kolaylaştırdığı için akıllıdır 
ve faydalıdır. Komünist Enternasyonai’in lağvı akıllıdır, 
çünkü bu...özgürlüksever ülkelerdeki yurtseverlerin fa
aliyetlerini, kendi ülkelerindeki İlerici güçlerin parti, dini 
İnanış farkı olmaksızın bir ulusal kurtuluş karargahında 
faşizme karşı mücadeleyi geliştirmek için birieştirilme- 
lerini kolaylaştırıyor... tüm ülkelerin yurtseverierinin fa
aliyetlerini, özgüriüksever halkları Hitlercillğin tehdit eden 
dünya egemenliğine karşı tek bir uluslararası karargah
ta birleştirmeyi kolaylaştırıyor, ve böylelikle ulusların 
eşitlik zemini üzerinde kardeşçe işbirilği yapabilmeleri
nin gelecekteki örgütlenmesinin yolunun hazırianması- 
na yardım ediyor” diyordu.



ve Sosyalist Blo

15 Mayıs’da hazırlanmış olan lağvetme karar taslağını 
bu söyleşi iie birlikte ele almakta yarar var. Böylelikle 
bir yanda bu kararın arka planı anlaşılır olur, öte yanda 
ise bu taslaktaki tarihsel çarpıtmalar görülür. Karar 
“ 1919’da savaş öncesi eski işçi partilerinin büyük ço
ğunluğunun siyasi iflası sonucunda kurulmuş oian Ko
münist Enternasyonal’in tarihsel rolü, Marksizmin öğre
tisini işçi hareketinin oportünist unsurları tarafından yü- 
zeyselieştlrmesi ve çarpıtılmasına karşı müdafaa etmek
te, bir dizi ülkede ileri işçilerin önderiiğinin gerçek işçi 
partilerinde birleştirilmesini desteklemekte, emekçi kit
leleri ekonomik ve siyasi çıkarlarını savunmak, faşizme 
ve onun tarafından hazırlanan savaşa karşı mücadele 
etmek, Sovyetler Biriiği'ni faşizme karşı ana dayanak 
olarak desteklemek yönünde harekete geçirmekte 
yatıyordu” paragrafı iie başlıyordu.

Oysa Komintern'm 1919’daki hedefi ise ‘‘kapitalizmi 
yıkmak, komünizmin ilk evresi oian sosyalizmi, bütün 
sınıfları tamamiyle ortadan kaldırarak gerçekleştirecek 
oian proletarya diktatörlüğünü ve uluslararası sovyet 
cumhuriyetini kurmak” olarak belirleniyordu. Dünya ka
pitalizmine karşı sosyalizm için yürütülen mücadeleye 
uluslararası alanda önderiik etmek ve koordinasyonu 
sağlamak noktasından, Hitier’e karşı ittifak içinde mü
cadele etme noktasına gelinmesi ve sorunun sadece 
bu eksende ele alınması işçi sınıfı iktidarının uluslarara
sı alanda terkedildiğinin de bir göstergesi idi. Enternas- 
yonal’in lağvedilmesinden sonra Batı basınında yer alan 
görüşler “ Marx’in düşü yok edildi” , “ Stalln Marksist 
düşünceyi toprağa gömdü. Stalln Boişevikieri temizledi 
ve onların dünya devrimi düşüncesine son verdi” biçi
mindeydi.

Komintem 1943’de lağvedildi, ancak ölümü daha ön
celere rastlıyordu. Stalln 1943’de ölümcül oian bir has
taya son darbeyi vurarak, onu ve hastanın kendine kur
ban ettiklerini kurtarmış oluyordu. 1928'de tek ülkede 
sosyalizm teorisinin resmileşmesi iie birlikte Komintem  
SBKP'nin iç politikasındaki, 1930’iu yılların temizlikleri 
ve Hitler-Staiin saldırmazlık paktının imzalanması iie bir
likte de Sovyetler Birliği’nin dış politikasındaki araçlar
dan biri haline geldi. Kurulduğu 1919’dan 1922’ye kadar 
her yıl bir kongresinin yapıldığı Komintem  1924’de 5., 
1928’de 6. ve 1935’de de 7. Kongresl’ni topladı. Böyle
likle 4. Kongre’den sonra seksiyonların iradesinin artık 
yansıtıiamadığı, esas olarak da SBKP’nin belirlediği bir 
örgütlenme haline geldi. 5. Kongre’de hem faşizm tahlil
lerinde hem de buna karşı mücadele yöntemlerinde bir 
evvelki kongreden tamamen farklı bir yaklaşım geliştiril
di. 6. Kongre’nin esas hedefi tek ülkede sosyalizmin 
gereği olarak Sovyetler Biriiği’ni savunmanın komünist 
olmanın tek koşulu haline geldiğinin benimsetilmesi idi.
7. Kongre'nin hedefi ise faşizme karşı mücadelede daha 
önce yapılmış olan ciddi yanlışların düzeltilerek, işçi 
sınıfı mücadelesi açısından bir başka yanlış oian halk 
cephesi politikalarının yerleştirilmesiydi. Sonraki yıllar
da İse herhangi bir kongre toplamadan SSfCP’nin direk
tifleri doğrultusunda hareket edilmesi süreci yaşandı.

Artık isim olarak varolan Komintem, fiilen çeşitli ülke
lerin işçi sınıflarının mücadelesini koordine etmekten 
tamamen uzaktı. Sovyetler Birliği’nde varolan bürokra
tik sosyalizm anlayışı sonucu, Komintem  partileri Boi- 
şevikieştiriime adı altında Stalinist bir formasyona tabi 
tutulmuşlardı. O nedenle resmi sosyalizm anlayışının 
egemen olduğu partiler arasında da Komintern’in varo
lup olmaması pek de önemli olan bir tartışma konusu 
değildi.

Komintem'\n ölüm ilanı aynı zamanda dünya komü
nist hareketinin yaşadığı bunalımı dışavururken, sonra
ki bunalımın başlangıcını ilan ediyordu. O nedenle Ko- 
mintem'in yaşamış olduğu bunalımın analizini yapmak 
aynı zamanda bugünkü komünist hareketin de bunalımı
nın, tek ülkede sosyalizm ve milliyetçilik gibi bazı ne
denlerini ele alıp tartışmak anlamına gelmektedir.

kültürel konularda kendini gösterecektir. Bu yıllar içinde Stalin’in kişisel yönetimi aitmda 
partinin entelektüel yaşam üzerindeki denetimini geniş ölçüde arttıran girişimlerde bulunm 
felsefeden, hukuka, edebiyattan diğer sanat dallanna uzanan tüm alanlan kapsayan bir “re 
ideoloji”nin oluşturulması yolunda önemli zorlamalara gidilmektedir. Bu yıllarda SSCB’de 
oluşturulan ideolojik-politik çerçeve, bu ülkedeki devlet ve toplum anlayışını günümüze k; 
belirleyen derin bir etki yapmıştır.

Felsefe A lanında T arü şm a

Resmî ideolojinin biçimlenmesinde 1930’dan başlayarak entelektüel yaşama doğrudan 
müdahaleye başlayan Stalin doğal olarak en önemli rolü oynamaktaydı. Stalin’in bu aland: 
ilk girişimlerinden biri felsefe alanında yürütülen tartışmalara Genel Sekreterliğin müdahale 
olmaktadır. Bu müdahalenin başlıca aracı da 1930’da M erkez Komitesi Sekretaryasma bağlı 
olarak oluşturulan Kültür ve Propaganda Bölümüdür. Bu bölüm daha 1932’de kültür, bilin 
sanat yaşamının tüm alanlanna yönelik 12 alt bölüme ve geniş bir örgütü dayanmaktaydı

Felsefe alanında 1920’lerin ortalarından itibaren yürütülen tartışma, “mekanist” diye 
adlandınlan grubun doğadaki gelişme sürecinde süreklilik ve olgulann muhtelif düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi vurgulayan tutumuna karşılık, kendilerine “diyalektisyen” diyenlerin gelişi 
süreçlerinde niteliksel sıçramalan ve olgulann çeşitli düzeyleri arasında farklılıklan öne 
çıkarmalanndan kaynaklanıyordu. “Diyalektisyenler”e göre doğadan daha üst bir örgütlenme 
düzeyine alttakinden tümüyle farklı bir “dağal” yasalar sistemi denk düşecektir.

1925-28’de arasında diyalektisyenlerin görüşleri dikkati çekmekle birlikte, parti tartışmada l 
tutmamıştı. Ne var ki, sağ muhalefetle yürütülen iktidar mücadelesinde Stalin yeni 
politikalann savunulması için diyalektisyenlerin görüşlerinin ideal bir araç olduğunu gördü 
Farklı sosyo-ekonomik “yasaların” geçerli olduğu yeni bir sisteme “sıçrama” fikri, uygulann 
istenen ekonomik politikaya denk düşen bir anlayıştı. Bunun ötesinde bir sistemden bir 
diğerine geçiş sürecinde, diyalektisyenlerin teorisi “bireylere” -Stalin’e- önemli bir rol 
tanınmasına da imkân vermekteydi. Çünkü bu akım, insanın tarih içindeki bireysel rolünı 
iradenin gücünü toplumun determinist analize göre çok daha öne çıkıyordu. Öte yandan 
Buharin’in teorik yazılarında “mekanist” denen görüşlere sıkı sıkıya bağlı görünmesi de, 
diyalektisyenlerin anlayışını Stalin için cazip kılmaktaydı.

Büyült temizlik ve Moskova Mahkemeleri sürerken, Stalin’in terörü parti kademelerindeki en yakın destekçile 
de yönelmeye başladı. Büyük liderin en ufak b ir eleştiriye, kendi gücünü herhangi bir şekilde kısıtlayabilece 
başka güçlere tahammülü yoktu. Stalin’in en yakın destekçilerinden Sibirya parti şefi Eyhe, Politbüro üyesi 
Ordjonikidze bu şekilde "halk düşmanı" ilan edilip gizli mahkemeler ardından ya da hiçbir mahkeme oimac 
ortadan kaldırılan kurbanlardan oldular. Eyhe, hayatının son iki yılını geçirdiği hapishaneden Stalin’e şöyle 
sesleniyordu: "Hep onun için savaştığım bir hükümetin hapishanesinde olmak kadar acı bir durum olamaz, 
bana yüklenen suçların yüzde birini işlemiş olsaydım idamımdan önce bunu size yollamaya kalkışmazdım, f- 
ben bu suçların b ir tekini bile işlemedim. Size hiçbir zaman yalan söylemedim, şimdi iki ayağım da 
mezardayken de yalan söylemiyorum." Eyhe 1940'da kurşuna dizildi. Fotoğrafta Stalln, Eyhe (önde soldan 
ikinci), Kirov (en solda) ve Ordjonikidze (en sağda) 1934'te Tiflis'te "mutlu günlerinde”  görülüyorlar.



Nisan 1929’da parti liderliği “felsefe cephesi”nde harekete geçti. Resmî tezi geliştirme görevi 
diyalektisyenlere verildi. “Mekanisder” “Marksist-Leninist çizgiden sapmakla suçlamrken,
Buharin’in felsefi alandaki ve ekonomik teorisindeki “eşit denge” anlayışı hedef alındı. Onun 
kapitalist düzeninin istikran konusundaki fikirleri “mekanist” anlayışına bağlandı.

Felsefenin kısa dönemli siyasal amaçlar içinde kullanılması, akademik kaygı ve titizliğin 
zayıflamasına neden oldu. Kısa sürede diyalektisyenler “sağ ve mekanist sapma”nın adeta 
avcılan haline geldiler. Ne var ki, bir yıl içinde bu kez de bu grup “anti-Marksist” sapma 
içinde olmakla suçlandı. 1930’da “Felsefe ve Doğa Bilimleri Enstitüsü” parti hücresi 
Marksizmin “pozitivist-Kantçı” yorumu ile, Marksizm-Leninizm’in “idealist revizyonu’nu mahkûm 
eden bir karar aldı. Sık sık Stalin’e atıfta bulunan bu metin, felsefi tartışmanın parti 
pohtikasma kurban edilmesinin en önemli örneklerinden biridir. Bu tarihten sonra uzun yıllar 
boyunca Stalin tarahndan geliştirilecek Marksizmin yeni yorumu ideolojik tekeli elinde 
tutacaktır.

Devlet ve Hukuk

Parti yönetiminin 1930’larda hukuk ve deylet teorisi alanındaki etkisi ve denetimi 1936 
Anayasası’nm değerlendirilmesi açısından özel bir önem taşır. Marx ve Engels hukuku ve 
devleti antogonist smıflann mevcudiyetine bağlamakta, sömürücü sınıfin proletarya tarafından 
tasfiyesi ile birlikte devlet ve hukukun “kuruyup gideceğini” öngörmekteydi. Lenin’de “Devlet 
ve İhtilaF’de aynı görüşü savunmuş 1920’lerin hukuk ve devlet teorisi bu bağlamda olmuştu. 
Yeni Ekonomik Sistem için özel girişimcilik ve serbest pazar ekonomisi sürdüğü sürece 
hukukun mevcudiyetini koruyacağı, ancak sosyahzmin tam anlamıyla yerleşmesi ile birlikte 
yok olacağı görüşü savunulmuştu. Devrimin sonrasının en önde gelen hukukçusu Pashukanis 
ise daha da ileri gidiyor ve “sosyalist” ya da “proleter” bir hukuktan söz edilemeyeceğini ileri 
sürüyordu. Ona göre hukuk esas olarak emtia değişimi sistemi temeline dayalı sosyal sistemin 
bir ürünüydü ve bu nedenle sosyalizm koşullannda yok olacaktı. Sosyalizmde hukuk 
ilkelerinin yerini giderek toplumsal kurallara dayalı bir yönetim düzeni alacaktı. Bu aşamaya 
gelinceye kadar hukuk “burjuva” karakterini koruyacaktı.

1929’da Stalin’in Buharin’e ve onun devlet konusunda geçmişte sunduğu “sol” görüşlere 
yönelttiği ağır eleştirilerle birlikte bu anlayış değişmeye başladı. 1930 XVI. Parti Kongresi’nde 
Stalin ülkenin yeni daha yoğun bir sınıf savaşının eşiğinde olduğunu söyleyerek, devletin 
giderek yok olması bir yana, giderek güçlenmesi gerektiğini bildirdi. Stalin’e göre devletin 
kendi yokoluşunun koşullanm hızlandırmak için önce olabildiğince güçlenmesi gerekiyordu. 
Stalin’in bu tavn karşısında Pashukanis görüşlerini değiştirmek zorunda kaldıysa da, Sovyet 
sisteminde hukukun “yüzde 99 oranda siyasal bir sorun olduğu” yolundaki görüşünü 
savunmaya devam etti.

Vişinskiy sosyalizmde devlet ve hukukun giderek yok olacağına karşı çıkan ve sosyalizm 
koşullannda da devletin ve hukukun ve sosyalizm koşullannda da devletin ve hukukun 
varhğım koruyacağını ileri süren, 1936 Sovyet Anayasası’nda da yansımasını bulan, yeni bir 
görüş oluşturdu. Vişinskiy’e göre hukuk egemen sınıfın iradesinin “zor” ile desteklenen bir 
ürünüydü. Sovyet sisteminde bu irade işçi sınıfinm iradeyisiydi. Ancak köylüler ve 
entelektüeller de işçi sınıfının yanında olduklanna göre, işçi sınıfinm iradesi tüm halkın 
iradesi ile birleşiyor ve Sovyet hukuku “tüm halkın ortak iradesinin bir ürünü” olarak ortaya 
çıkıyordu. Bu yeni görüşün pratik faydası, hukukun sürekliliğini ön plana çıkarması ve 
böylece tehlikeli görülen “devletin giderek yok olması” anlayışını dışarda bırakmasıydı. 1939,
18. Parti Kongresi'nde Stalin konuyu tekrar ele alacak ve Engels’in antogonist smıflann 
ortadan kalkması ile birlikte devletin kuruyup gideceğini ileri süren görüşlerinin yeniden 
değerlendirilmesi gerektiğini söyleyecektir. Stalin’e göre bu görüş ancak devrimin dünya 
çapında başanya ulaşması durumunda söz konusu olabilirdi. Sovyetler Birliği kapitalist 
kuşatma altında bulunduğu sürece, antagonist sınıflar ortadan kalkmış olsa bile, devlet 
varlığım sürdürecekti. Dahası, kapitalist kuşatma sürdüğü sürece, daha sonraki komünizm 
aşamasında da devlet varlığını koruyacaktı.

Sovyet Yurtseverliği ve Yeni T arih

Aralık 1939’da başlayarak Stalin “Rusya’nın geçmişinin”, ve Ruslann ve Rus İşçi sınıfının
“kendine özgü” değerlerinin savunucu olarak. ortaya çıkmaktadır. Her şeyden çok da “Rus 
işçilerinin devrimci ulusal duygulannm dağlan yerinden oynatabilecek, mucizeler yaratabilecek” 
gücü ön plana çıkarılmaktadır. Stahn Rus tarihini “bir zulüm dönemi” olarak gören Bolşevik 
tarihçfliğine karşı çıkmakta, “gerici Rusya”nm yanısıra “devrimci bir Rusya”nın da varolduğunu
hatırlatarak, Rus halkımn ulusal değerlerini ön plana çıkarmaktadır. 1936’da Vatana İhanet
Yasası ile ilgili olarak Pravda’da  yayınlanan bir yazıda “her Sovyet yurttaşının anavatanın 
onuru, ünü, gücü ve iyiliği için mücadele etmesi” istenmektedir. Aynı yıl bir Sovyet araştırma 
ekibinin .maceralı bir biçimde kutuplardan geri dönüşü nedeniyle yapılan törende Stalin 
“anavatanın korunması”nm “yaşamın en yüce değeri” olduğunu söylüyordu. Japonya ile 
1936’da çıkan sınır çatışmalan nedeniyle Pravda’da “Sovyet ülkesinin büyük, güçlü, sınırsız ve 
mutlu olduğu” vurgulanıyor ve “biz yurtseveriz” deniyordu, “Sovyetlerin havası bile bizim için , 
kutsaldır”.

BERİA, LAVRENTIY P A VIO V İC  
( 1 8 9 9 -1 9 5 3 )

Uzun yıllar Sovyetler Birliğl’nin ilk dönemlerindeki 
güvenlik örgütü olan ÇEKA’da ve daiıa sonra İçişleri 
KomiserliğI’nde (NKVD) yöneticilik yapmış, muhalefetin 
bastırılmasında etkili bir rol oynamış olan Lavrentiy Pav- 
loviç Beria 29 Mart 1899’da Gürcistan’da Sohum yakın
larında Merheuli’de doğdu. Bakû’da mühendislik eğiti
mi gördü. Okulu bitirmeden iki yıl önce Azerbaycan 
ve Gürcistan’daki devrimci çevrelerle ilişkiye geçti. Bu 
yıllarda Rus klasiklerinin yanısıra yerel yazarların da 
eserlerini okudu. Yine aynı dönemde Lenin’in eserlerin
den etkilendi. 1917’de Bolşevik Partisi’ne üye olan Be
ria özellikle Azerbaycan ve Gürcistan’daki parti çalışma
larında dikkati çekti. İki yıl süreyle gizli çalışmalarda 
bulundu. Devrimden sonra buralarda Sovyet iktidarına 
karşı olan unsurların yokedllftıesinde etkili oldu, 
1921’den 1931’e kadar güvenlik örgütü ÇEKA’nm Gür
cistan’daki örgütünü yönetti. Bu dönemdeki çalışmala
rı; Sovyet yönetimine karşı yer yer direnen milliyetçi 
unsurların yeraldığı Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenis
tan gibi cumhuriyetlerde bir çeşit “ tek adam” olmasını 
sağladı. Stalin’le çok İyi bir dostluk kuran Beria 1931 ’de 
Gürcistan Komünist Partisi birinci sekreterliğine, 1934’te 
de Sovyetler Birliği Komünist Partisi merkez komitesi 
üyeliğine getirildi. 1938’de İse Moskova’ya giderek İçiş
leri Komiserliği’nin (NKVD) başına geçti. Kafkasya’da 
geçirdiği yıllarda çok sıkı bir güvenlik ağı oluşturmuş, 
milliyetçilerin örgütlenmesini engellemiş, köylülerin ko
lektifleştirmeye karşı yer yer başlattığı direnişleri ezmiş
ti. Stalin, özellikle bu konularda güvendiği Beria’ya tam 
yetki vererek tüm güvenliği O ’na teslim etti. Beria kısa 
bir süre içinde tüm Sovyetler Birliği’ni içine alan bir 
yapı oluşturdu, çalışma kampları kurdu, 1930’larda baş
layan ve Buharin, Kamenev, Zinovyev, PreobrajenskIy, 
Ordjonikidze gibi önde gelen parti üyelerinin tasfiyesinde 
büyük bir rol oynadı. Stalin’in en büyük destekçilerin
den biri olan Beria, 1940’da Politbüro’ya Temmuz 
1941’de ise Ulusal Savunma Yüksek Konseyi’ne getiril
di. Aynı zamanda başbakan yardımcılığı da yapan Beria,
II. Dünya Savaşı sırasında Savunma Komitesi üyesi ola
rak güvenlik ve silah sanayisinden sorumlu oldu. Savaş
tan sonra da Sovyet yönetimindeki etkinliğini sürdüren 
Beria, bu dönemde Po//tbüro’daki kararların alınmasın
da önemi bir rol oynadı.

Stalin’in ölümünden sonra Molotov, Malenkov ve Hruş- 
çov’a karşı tavır alarak öne geçmek istediyse de, bu 
girişiminde başarı kazanamadı ve sonunda tutuklandı. 
Parti içindeki tüm görevlerinden de alınan Beria “devlet 
ve partiye karşı suç işlediği” öne sürülerek yargılandı 
ve idam edildi.
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IV. beş yıllık plan gereği 1946’dan 1950’ye kadar ağır sanayiye 
250 milyar rublelik b ir yatırım yapıldı, buna karşılık hafif sanayiye 
yapılan yatırım 8.2 milyar rubleydi. Planın sanayi sektörü için 
öngördüğü hedeflere ağır sanayine yapılan yatırımlar sayesinde 
ulaşılmış, hatta bu alandaki hedefler aşılmıştı.1950'deki ağır sana] 
üretimi 1940 rakamlarının iki mislinden fazlaydı. Buna karşılık 
tüketim malları ve yiyecek maddeleri arzı 1940'la aynı seviyede 
kalmıştı. Ağır sanayideki gelişme bölgesel olarak farklılıklar 
gösterdi. Savaş yıllarında Volga’nm doğusunda kalan bölgeler 
büyük b ir gelişme göstermiş, savaş alanlarındaki pek çok fabrika 
buralara taşınmıştı. Fakat bu bölgelere ağırlık verilmesi aynı 
zamanda çok büyük altyapı yatırımlarına gidilmesi anlamına 
gelecekti. Sanayileşme biran önce gerçekleşmeliydi ve batıya 
yapılacak yatırımların kendini daha çabuk amortize edeceği de 
açıktı. 50 ’lere gelindiğinde Sovyetler Birliği artık önemli b ir sınai 
güçtü (üstte). Batı sınırlarından başlayarak da b ir dizi Doğu 
Avrupa ülkesinde savaş sonrası kurulan koalisyon hükümetlerinin 
yerini Sovyetler Birliği yanlısı komünist parti hükümetleri almış, biı 
sosyalist blok oluşmuştu (yanda).

Bu gelişmelere paralel olaralc devrim öncesi Rus tarihini yeniden değerlendirmek amacıyla 
varolan tarih anlayışı yeniden gözden geçirilmekte, Bolşevik tarihçilerin önde gelenlerinden 
olan Pokrovskiy ve izleyicileri 1931’den itibaren eleştirilmeye başlanmaktadır. 1931’de Rosa 
Luxemburg’u öven Proleterya Devrimi adlı dergiye bizzat bir mektup gönderen Stalin, bir 
yandan Rus tarihi hakkındaki görüşlerini açıklıyor, öte yandan makale yazanm “şu sıralarda 
bazı Bolşevikler’in  pek meraklı olduklan kokmuş liberal eğilimlere” sahip olmakla suçluyordu. 
Bu mektup çağdaş Sovyet tarihçileri tarafindan tarihin yeniden değerlendirilmesi konusunda 
atılan ilk önemli adım kabul edilir.

Tarih eğitimi konusu 1932-33 yıilannda M erkez Komitesi’n de  ve 1934 XVII. Parti Kongresi’nde 
ele alınmakta ve ders kitaplannm yeniden yazılması kararlaştınimaktadır. Pokrovskiy’in 
okullara konulmasına ön ayak olduğu “Marksist Toplumsal Araştırmalar” dersi içinde Rus 
tarihi yeniden önemli bir yer tutmaya başlamaktadır. Nihayet 1939-40’da 1923’de ölmüş olan 
Pokrovskiy, “diyalektik materyalizmden uzaklaşma”, “kişilerin ve düşüncelerin tarih içindeki 
rolünü ihmal eden” bir tarih anlayışını savunmak ve “politikayı geçmişe yansıtmakla” resmen 
suçlanacaktır. Ne var ki, Stalin’in, diğer Sovyet halklannm tarihini de kapsamakla birlikte, 
Rusya ve Rus gelenekleri üzerinde odaklanan anlayışı, giderek sık sık değiştirilen “tarih”in 
politik bir araç olarak kullanılmasında çok daha ileri noktalara ulaşacaktır. Bunun en tipik 
örneği, Stahn’in 1930’lu yıllarda “parti tarihi”ne yaptığı müdahalelerde görülmektedir. 1930’lara 
kadar yazılmış çeşitli parti tarihlerinin yerine, 1938 yılında, bir komisyon tarafindan 
hazırlanmakla birlikte, Stalin’in doğrudan katkısı da bulunduğu' Sovyetler Birliği Komünist Partis 
Tarihi (Bolşevikler) yayınlanmaktadır. M erkez Komitesi karannda “Marksizm ile Leninizm 
arasında propaganda alanında son yıllarda ortaya çıkan tehlikeli çatlağın kapatılmasına 
yönelik” olduğu vurgulanan bu metin, “Stalin’in Parti Tarihi” olarak uzun yıllar “resmî tez”i 
yansıtacak, ne var ki onun ölümünden sonra defalarca değişikliğe uğrayacaktır.

“Sovyet yurtseverliği” ve “anavatan” temalan savaş tehlikesi arttıkça daha çok işlenir 
olmaktadır. 1937’de “Borodino” savaşının 125. yıldönümü büyük törenlerle kudanmakta. Çarlık 
generalleri Suvorov ve Kutuzov birçok film ve tiyatro oyununa konu olmaktadır. Yine aynı 
yıl Ayzenştayn’ın yaptığı “Aleksandr Nevskiy” filmi, Töton şövalyelerine karşı Rus halkının 
mücadelesini yücelten, adeta şovenist, bir anlayışı yansıtmaktadır. 1935’de düzenli rütbe
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Picasso'nun Stalin öldüğünde yapmış oiduğu desen. 
Braque, Picasso ile birlikte kübizmi oluşturduktan 
1907-11 için “o zamanlar birbirlerine bağlanmış iki 
dağcı gibiydik" demişti. Araya savaş girdi ve daha 
sonra ne biri, ne de öbürü böylesine bir biriikteliği 
tadma imkânını buldular Mahkûm olduklan yalnızlık 
bir anlamda tipik, hatta temsiliydi. Özellikle ikinci 
savaştan sonra Batı'da kapitalizmin toplumsal dokuya 
daha da derinden nüfuz etmesi, işçi sınıfının 
emperyalizmin sağladığı olanaklaria pasifize edilmesi, 
sanatçılan, aydınlan derin bir karamsariiğa ve 
yalıtılmışlığa itti. Bu koşullarda, özellikle de Soğuk 
Savaş’ın dayattığı saflaşma çerçevesinde, Stalin’in 
ismiyle özdeşleşmiş olan komünist enternasyonalizm, 
birçok aydın için benimsenebUecek yegâne namuslu 
konumu temsil ediyordu. Örneğin Picasso için, bu 
yıllardan başlayarak giderek ticari bir spekülasyon 
konusu haline gelen resimlerinin, daha bütünsel 
-estetik, politik ahlakî- bir tepki uyandırabileceği 
yegâne alan oldu komünist hareket.

1919’da çarlıktan devralınan devlet teşkilatını yolsuz
luklardan arındırmak ve yeni idareci kadrosunu yetişti
rip eğitmekle görevli Habkrin’in (İşçi ve Köylü Teftiş 
Komiserliği) başına getirildi. Aynı yıl oluşturulan poiit- 
büroya girenler arasında Stalin de vardı. Politbüro’ya 
bağlı olarak çalışan, partinin günlük İdari görevlerini 
ve personel işlerini yürüten Orgburo'nunfTeşkliat Dai
resi) başına da Stalin getirildi. Nihayet 3 Nisan 1922’de 
Parti Politbürosunun çeşitli faaliyetleri arasında eşgü
düm sağlamakla görevli yeni ihdas edilmiş Genel Sekre
terlik makamı Lenin’in de onaylamasıyla XI. Kongre’de 
Stalin’e verildi. Olağanüstü koşullarda tek adam ege
menliğine imkan verdiği gibi kimi zaman bunu şart da 
koşan tüm bu görevler köken, gelişme, zihniyet ve for
masyon bakımından Stalin’de kendi prototiplerini bulan 
onbinlerce kişiden oluşan tüm parti aygıtını bütün girdi 
çıktılanyla birlikte Stalin’in ellerine bıraktı, ona maddi 
bakımdan tüm Sovyetler Birliği’nde başka hiç kimsenin 
sahip olamayacağı bir kişisel güç sağladı. Stalin’in giriş
tiği temizliklerin kurbanı olanların çoğunca, herşey olup 
bittikten sonra, onun bu gücü fesat ve hile ile ele geçir
diği; elde ettiği konumları haketmediği, Bolşevik Parti- 
s/’nde devrim öncesinde önemli hiçbir görevi bulunma
dığı yolundaki İddialar olgular tarafından doğrulanmadı
ğı gibi, Stalin’in daha sonraki yükselişi için de hiçbir 
makul nesnel açıklama imkanı sağlamaz. Ancak, "Stalin 
kültü”nün ürünü olan, “ LenIn’In en yakın izleyicisi ve 
doğal halefi Stailn” İmgesi de uydurmadır. Bu kurgusal 
Lenin-Stalln dostluğunun bütünüyle tersine, Lenin, ön
celeri daha ılımlı otan eleştirilerini 4 Ocak 1923’te vasi
yetine yaptığı eklerde çok daha sertleştirerek Stalin’in 
Genel Sekreterlik görevinden alınmasını İstemiş; ardın
dan dört yıldır başında Stalin’in bulunduğu Rabkrln’e 
karşı “ bürokrasi ve yolsuzluğu beslediği” için saldırı 
başlatmış; Gürcistan sorununda muhalefeti destekle
meye girişmişti. Lenin’In Stalin’e yönelttiği suçlamalar
dan çok daha hatiflerine konu olabilecek eylemlerin 
daha sonraki temizliklerde Stalinci normlarla kurşuna 
dizilmeyi hakeden suçlar olduğu hatırda tutulursa, Le
nin’In eleştirilerinin niçin on yıllarca Sovyet kamuoyun
dan saklandığı, eserlerinin kitaplıklardan uzaklaştırıldı
ğı, belge, mektup ve fotoğrafların tahrif veya yokedlidiği 
daha iyi anlaşılabilir.

Stalin’in egemenliği döneminde belli başlı üç işlevi 
olduğu söylenebilir, devlet adamlığı, dünya devriminin 
önderliği ve Marksizm teorisyenllğl. Eğer devlet adamlı
ğı, “devlet olarak devlef’e egemen olmak devleti ve 
ülkeyi korumak ve kalkındırmak olarak anlaşılacak olur
sa, Stalin’in bu İşlevini yerine getirdiği söylenebilir. Bu

nun dünya sosyalizmi ve Marksizme ödettiği insani ve 
fikri maliyet hesaba katılmazsa, Stalin’in iktidarı devral
dığı gün Avrupa’nın en geri ülkelerinden birl olan Sov
yetler BIrliği’ni, ölürken dünyanın İkinci sanayi gücü 
olarak devretmiş olduğunun kaydedilmesi gerekir. Üs
telik bu gelişmenin, dünyanın bütün kapitalist devletle
rinin, ticari, mali, sınai teknik ablukası altında, Sovyetler 
Birllği’nin kendi İnsani, maddi ve doğal rezervlerinden 
başka hlçbirşeye dayanmaksızın, her iki dünya savaşın
dan maddi ve teknik güçleriyle İnsan kaynakları hara- 
bolmuş olarak geçtiği 36 yıl İçinde gerçekleştirildiği 
dikkate alındığında gelişmenin büyüklüğü gözler önüne 
serilebillr. Almanya’da Hltler’ln İktidara gelmesi ve tu
tunmasında ve Hitler ordularının Sovyetler Blrllğl'nl ga
fil avlamasındaki payı ne olursa olsun, ülkesinin ve 
Avrupa’nın Nazi-faşlst istilasından kurtarılmasında oy
nadığı rol de Stalin’i, yalnızca kendi ülkesinde değil 
bütün Müttefik ülkelerde bir “ kurtarıcı” konumuna yük
seltti. Dolayısıyla, Stalin, Sovyetler Birliği’ne karşı gö
revlerini yerine getirmiş sayılabilir. Ancak, bugün ulus
lararası komünist hareketin içine sürüklendiği bunalı
mın başlıca kaynağı, Stalin döneminde yaşanan pratik
lerde bulunabilir.

Birinci olarak, Marx’tan bu yana dünya ölçeğinde bir 
program olan komünizm ve bunun ideolojik dayanağı 
olan proleter enternasyonalizmi, Stalln döneminde Sov
yet devlet çıkarlarını haklı göstermeye yarayacak biçim
de deforme edildi. Devletin resmî İdeolojisi haline getiri
len Marksizm, bütün eleştirici ve devrimci özünden so
yutlanarak varolanı haklı göstermenin hizmetine sokul
du. Sovyetler Birliği Komünist Partisi, bütün ülkelerin 
partileriyle eşit hak sahibi olmaktan çıkarak, Komintern 
şubelerinin politikasını Sovyet devletinin çıkarlarına gö
re tayin eden amir merciye dönüştü. Leninist enternas
yonalizm ilkesi, “ öteki ülkelerin devrimlerl İçin kendi 
devrimini feda etmek” , mutlak olarak “ Sovyetler Birli- 
ğl’ni korumak İçin kendi devrimini feda etmek” halini 
aldı” . Komintem’in raison d ’etre’i olan dünya devrimi, 
Lenin’in, Sovyet devletinin dış ilişkilerini dayandırdığı te
mel amaç, “ Troçklzm” olarak lanetlendi, ve böylelikle, 
Sovyetler Birliğini ulusiarası alanda, onun dış politikası 
uyarınca savunma örgütü haline gelen Komintem’in ken
disi de, dış politika amaçları bakımından buna İhtiyaç 
kalmayınca, bir gece İçinde lağvedilebildi.

İkinci olarak, SSCB dahilinde, SBKP’nin sıradan üye
leri parti İçi hayattan, işçiler ve sıradan halk, devlet 
yönetiminden dışlanarak seçim İlkesine dayalı demok
ratik Sovyet iktidarı fiilen sona erdirildi; bunun yerini,

atamayla gelen görevlilerin oluşturduğu bürokratik bir 
egemenlik biçimi aldı. Ancak, bundan daha korkuncu 
parti İçinde Stalin’in politikalarına karşı çıkan muhalefet 
eden, ve bunu yüksek sesle söylemeye kalkışan herke
sin temizliklerde ortadan kaldırılmasıydı. Karşılıklı İkna, 
tartışma ve İdeolojik mücadeleye dayandırılması gere
ken parti İçi mücadelenin devletin zor araçlarına, güven
lik ve İstihbarat örgütlerine dayalı tek yönlü şiddet aracı
lığıyla sürdürülmesi sonucunda 1939’a gelindiğinde 
1917’nln Merkez Komitesinde yer alan Bolşevik öncü
nün eceliyle ölenler birkaç üyesi dışındakllerinln tümü 
her türlü ahlaki, hukuki ve siyasi kural, yasa ve teamül 
çiğnenerek öldürülmüştü. Bu pratik, parti İçi hayatı kor
ku, yalan ve iki yüzlülüğe dayalı bir ast üst hiyerarşisine 
mahkum etti. Bunun SBKP İçinde yarattığı ahlaki ve 
entellektüel tahribat bütün Komünist harekete taşındı 
ve kendine özgü bir dalkavukluk geleneği oluşturdu. 
Bütün bu süreçler bizzat Stalln tarafından tasarlanan 
arzulanan ve onaylanan bir iktidar etme biçiminin ürü
nüydü. Ve tek mazereti, “ devleti ve devrimi korumak”tı. 
Böyle korunan devletin, bir işçi demokrasisi, “ burjuva 
parlamentarizminden milyon kere demokratik” bir dev
let olmaktan çıktığı, aslında Bolşevikler'in kurduğu dev
letin Stalln tarafından “ korundukça” , hiçbir şekilde ken
diliğinden sönemeyecek olan bürokratik bir baskı maki
nesi halini aldığı, bugün aynı aygıtı yönetenler tarafın
dan teslim ediliyor.

Uğrunda Sovyet halkının ve işçi sınıfının en yetenekli
lerinin kurban edildiği bu egemenliğin meşruiyet gerek
sinmesi, “ mümkün dünyaların en lylsi” nin Sovyetler 
BIrlIği'ndeki olduğunu doğrulamak üzere teorinin de 
deforme edilmesini gerektirdi. Ne Marx, ne Lenin’in 
sosyalizm teorisinde bulunmayan, sosyalizm geliştikçe 
-1936 Anayasası, Sovyetler Birliği’nde sınıfların ortadan 
kalktığı,komünizmin alt evresi olan sosyalizmin kurul
duğu saptamasına dayanıyordu- “ sınıf mücadelesinin 
şiddetleneceği” İlkesi, komünizmin “SSCB sınırları İçin
de ve devleti koruyarak” gerçekleştirilmesinin mümkün 
olduğu perspektifi teoriye dahil edildi. İşbölümünün ve 
hiyerarşinin doğurduğu geçim ve statü farklılıkları, “sos
yalizmin insanları gelirleri bakımından eşit kılmayı 
içermediği” görüşüyle sonsuza kadar sürecek biçimde 
tescil edildi. Bütün bu teorik ideolojik deformasyon, 
toplumsal ve ekonomik haksızlık ve adaletsizlikler, ahla
ki kötülük ve yasal cürümleri ortaya koyarak Marx ve 
Lenin'in sosyalizm anlayışına geri dönülmesini isteyen
ler ise, o yıllarda sosyalist hareket İçinde şüpheyle kar
şılandı. Kapitalist devletler tarafından kuşatılmış, sava
şın eşiğinde ve İstila tehdidi altındaki bir devrim ülkesi
ne gölge düşürmeden onu “ kendi” burjuvalarına karşı 
savunmak bütün ülkelerin komünistleri kadar, namuslu 
aydınları tarafından da görev bilindi. Ama hiçbirşeyin 
sonsuza kadar süremeyeceği bu alemde insanların sos
yalizm adına işlenen bu suçları da sonsuza kadar sakla
maları ve savunmaları mümkün olamazdı. BIrgün Hruş- 
çov, uğrunda bu kadar fedakarlıktan sonra niçin hâlâ 
sosyalizmin kapitalizmi geçmiş olmadığını soran huzur
suz İşçilerin önüne Stalin’in sicilini atınca, yepyeni so
rularla birlikte Sovyet halkına ve bütün ülkelerin komü
nistlerine karşı işlenmiş suçların hepsi açığa çıktı.

Ancak, bütün bu cürümlerin, herşeyden önce ve yal
nızca ve tekbaşına Stalin’e maledllmeslyle yapılmış bu
lunan bir başka adaletsizliğe razı olmak da ne bilimsel 
ne ahlaki açıdan meşru olmasa gerektir. Sorun kollektif 
bir tarzda ve birçok cephede birden işlenmiş bulunan 
hata ve suçları mümkün kılan mekanizmayı ve koşulları 
açıklayarak ortadan kaldırmaktır. Aslolan, İşçileri yöne
tenlerin İyi ve kusursuz insanlar olmaları değil, işçilerin 
kendilerini nasıl yönetecekleri ve kendilerini vareden 
şartlara nasıl egemen olacaklarıdır. Tarihin, bir grup 
İnsanı işçileri yönetmekle ayrıcalıklı kıldığına dayalı bir 
sosyalizm anlayışı egemenliğini sürdürdüğü ölçüde,'’lş- 
çlleri “ kendi İyilikleri için” baskı altına alacak yönetici
ler her zaman çıkacaktır. Sovyetler Birliği’nde Stalln 
bir istisna değildi.



sunuluyor, şiirlerden, romanlara, bilimsel çalışmalardan edebiyat eleştirilerine kadar pek çok 
esere Stalin’in sıfatlarıyla dolup taşıyordu. Parti gazetesi Pravda ilk sayfasında günlük, “Stalin’e 
Mektuplar” köşesi ayınrken, tüm ülke basını da Pravda  örneğine uydu. 1944’de yayınlanan 
Stalin “Biypgrafi”sinde sosyalizmin inşasının tüm alanlarında “herkes Stalin’in 
manüğmm gücünü ve yenilmezliğini, düşüncelerindeki kristal parlaklığını, kendini partiye 
adamışlığını, halka olan güvenini ve sevgisini bilmektedir” denmekteydi. Arahk 1949’da 
Stalin’in 70 yaşına basması ülke çapında büyük şenliklerle kutlandı. Stalin’e gelen tebrik 
mektuplannı tek tek basan Pravda, bunlann çokluğu karşısında neredeyse Stalin’in ölümüne 
kadar her gün sayfalannda bu tebrik mektuplanna yer ayırdı. Yaşgünü dolayısıyla 
Moskova’daki “Devrim Müzesi” ise Stalin’e gönderilen hediyelerin sergilenmesine tahsis 
edilmişti.

Hruşçov’a göre Stalin, “kişi kültü”nü geliştirmek için elinden geleni yapmıştı. Ona göre 
Stalin’in yaşamıyla ilgili resmî bir yayında yer alan “Stalin, Lenin’in eserini tamamlayan 
kişidir... günümüzün Lenin’idir; Sovyet savaş bilimi Stalin’in ellerinde daha büyük gelişmeler 
göstermiştir... savaşın çeşitli aşamalannda Stalin’in dehası en doğru çözümleri üretmiştir...; 
Stalin’in askerî dehası hem savunma hem de hücumda kendini göstermiştir. Yoldaş Stalin’in 
dehası onun düşmanın planlanm derhal sezmesine ve onian yenmesine imkan vermiştir” gibi 
değerlendirmeler kitaba Stalin’in bizzat eklediği ifadelerdi. Ne var ki, Hruşçov, 1937’de 
“Moskova Duruşmalan”na ilişkin olarak Pravda’da  yazdığı bir yazıda sanıklan “partinin 
beyni ve kalbine saldırmak”la suçlamışa. Hruşçov’un bu yazısına göre, saniklar “Stalin’e el 
kaldırmakla, işçi sınıûna, emekçi halka, Marx-Engels ve Lenin’in öğretilerine” karşı çıkmışlardı. 
“Stalin’e el kaldırmakla bunlar insanlığın sahip olduğu en iyi şeye el kaldırmışlardır” diyordu 
Hruşçov, “çünkü Stalin insanlığın ümidi ve beklentisidir, ilerici insanlığı yöneten bayraktır; 
Stalin bizim irademiz, bizim zaferimizdir!” 1964’de Hruşçov iktidardan devrildiği zaman ona 
yöneltilen suçlamalardan birisi de kendi adı çevresinde bir “kişi kültü” kurması olacaktı.
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Aşağıda Tatlin'in 1919 tarihinde yapmış olduğu III. 
Enternasyonal Anıtı’nm bir yeniden yapımı. Toplumsal 
gerçekçiliğin sanatın bütün alanlarına egemen 
olmasından önce varlıklarını sürdürebilen çeşitli 
modernist anlayışların paylaştığı, belki de yegâne 
ortak özellik, toplumsal b ir devrime uygun olan 
sanatın modern hayatın karmaşıklığını, 
parçalanmışlığını, merkezsizliğini ifade etmesi gerektiği 
inancıydı. I^ontaj tekniğinin görsel sanatlarda bu 
kadar rağbet bulmasının nedenlerinden biri buydu. 
Örneğin, görsel sanatlarda montaj tekniğini ilk 
kullanan sanatçılardan biri olan d'Haussman'ın Tatlin 
At Home (Tatlin Evinde) adlı yapıtında geleneksel 
kompozisyon anlayışlan tamamen terkedilmiş, resim 
aykın unsurların "yığılması" ile kurulmuştur. Tatlin, 
sanatı üretimle, giderek teknik faaliyetle, “ inşa" ile 
özdeşleştiren anlayışıyla modernizmin itibardan 
düşmesinden sonra da faaliyetlerini sürdürebilen ender 
sanatçılardan biriydi. Ancak buna ve kullandığı anıtsal 
üsluba rağmen Tatlin III. Enternasyonal Anıtı'nda 
(aşağıda), derme çatmalığı çağrıştıracak b ir şekilde, 
yapıyı geleneksel dikey ve yatay eksenlerdense eğri 
bir doğrultu üzerinde kurmaktan çekinmemişti. Oysa 
1930’larla birlikte yaygınlaşmaya başlayan sanat 
anlayışı, bu tür karmaşıklıklardansa, örneğin Vera 
Muhina'nm 1937 tarihli İşçi ve Bir Kolhoz Kızr adlı 
heykelinde (solda) olduğu gibi, güç enerji ve 
dinamizmi simgelemek için ideal insan vücudunun 
nasıl olması gerektiğine dair gelenekselleşmiş norm 
ve kabullerden yararlanmaya başlamıştır. Mimari de, 
Lomonosov Üniversitesi’nde olduğu gibi, o binada 
barınacak modern şehirli insanların dünya 
deneyimlerinin çeşitliliğini yansıtma çabasından 
vazgeçmiş gibidir. “ İşçi sınıfının dikatatöriüğü"nün 
başarılarını temsil etmek için resmi sanatçılar, 
kaynağını 18. yüzyılda burjuvazinin toplumsal 
hegemonyasını kurma süreci içersinde geliştirmiş 
olduklan klasisist üslubu yeniden diriltmeyi tercih 
ettiler

Partide Yapısal D eğişm e

Stalin döneminde partinin bileşiminde önemli değişiklikler gözlemlendi. 1929 tarihli bir 
Merkez Komitesi direktifi sanayi bölgelerinde kaydedilecek yeni üyelerin yüzde 90 ’mm, kırsal 
alandakilerin ise yüzde 70'inin üretimde çalışan işçilerden oluşmasını şart koşmaktaydı. Bu 
kuralın uygulanması sonucu 1928’de parti içinde yüzde 40.8 olan işçi oram 1930’da yüzde 
48.6’ya yükselmişti. 1934’de Parti Kongresinin bu alanda kabul ettiği kurallar da işçilere 
öncelik verilmesini öngörüyordu. Ne var ki, 1936'ya kadar yeni üye kaydının durdurulması 
nedeniyle, bu kural pratik bir değer kazanmış değildi. Kasım 1936’da üye kaydının açılması 
ve özellikle 1938’den sonra “büyük temizlik” nedeniyle seyrelen safların doldurulması 
amacıyla hızlandırılan üye kaydı döneminde yeni bir politika uygulandı. Parti 1928’den sonra 
sistematik olarak komünist olmayan uzmanların yerini alacak güvenilir bir uzman kadrosu 
oluşturmaya çalışmıştı. Stalin 1931’de hiçbir egemen sınıfın kendi “entelejansiya”sı olmaksızın 
başanlı olamayacağını belirtmiş ve yetiştirilecek yeni “uzmanlar”ı işçi ve köylü kökenliler 
arasından seçilmesi gerektiğini belirlemiş; bundan sonraki yıllarda çoğu parti üyesi onbinlerce 
genç gelişen sanayinin yönetiminde görevlendirilmek üzere eğitilmişti. Böylece Sovyetler 
Birliği’nde “el emeği”ne verilen önemin yerini, gelişen ekonominin de istekleri doğrultusunda, 
giderek “yetenek ve bilgi” alır oldu. Bu “yeni” uzmanlann önemli bir çoğunluğu parti 
üyeliğine kabul ediliyordu. 1936’da fabrika yöneticilerinin yüzde 97 ’si, şantiye şeflerinin yüzde 
82 ’si ve başmühendislerin yüzde 40'ı Komünist Parti üyesiydi. 1939 Kongresi’nde iki 
Cumhuriyet için verilen rakamlar bu dönem içinde “entelejansiya” ve “büro işçileri”nin yeni 
kaydedilenler içindeki oranının yüzde 45 ’i aştığını gösteriyordu. 1929’da ise bu oran yalnızca 
yüzde 1.7’ydi. Stalin ve Jdanov 1939 Kongresi’nde yaptıklan konuşmalarda “entelektüellerin” 
kitlesel olarak partiye alınmasına karşı duyulan kuşkuyu eleştirdiler. Bu Kongrede aday üyeler 
arasında toplumsal kökene , bağlı farklı değerlendirmeler yapılması uygulamasına da son verildi 
1941’de yayınlanan rakamlar da yeni politikanın sonuçlannı ortaya koyuyordu. Buna göre, 
yeni üyelerin yüzde 70’i “entelejansiya” kökenliydi. Stalin öldüğü yıllarda ise parti içindeki 
işçilerin oranı yüzde 35 ’ler düzeyine düşmüş bulunuyordu,

“Büyük Temizlik”in sonuçlanndan biri de, partinin “genç” bir nitelik kazanması oldu. 
1939’daki 18. Parti Kongresi’ne katılan delegelerin yaklaşık yansı 35 yaşın, üçte ikisi ise 40 
yaşın altındaydı. Bunlann yüzde 43 ’ü partiye 1929’dan sonra girenlerden oluşuyordu. Aynı 
biçimde 1939’da görev yapan yerel parti sekreterlerinin büyük bir kısmı 40 yaşın aitmda 
olup Komünist Partisi’n e  1924’den sonra girmiş ve kariyerlerini Stalin’in yönetimi aitmda 
yapmış olan kişilerdi. 19. Parti Kongresi’nde ise delegelerin dörtte üçünün 40 yaşın 
üzerinde olduğu görülmektedir. Bu da partiye 1930’larda girenlerin yükseldiklerinin ve parti 
içinde önemli pozisyonlara geldiklerinin bir göstergesi kabul edilebilir. Bu kişiler 1970’lere 
kadar Sovyetler Birliği’nde iktidan ehnde tutacak olan kadroyu oluşturdular.

1952’de 19. Parti Kongresi toplandığında Komünist Partisi’nin  adaylar dahil üye sayısı 6.9 
milyona ulaşmış durumdaydı. Bu 1941’in 3.9 milyonluk üye sayısına göre çok önemli bir 
artışı temsil ediyordu. Yalnızca 1942’de partiye 2 milyon yeni üyenin alınmış olması, bu 
artışın savaş döneminde kitlesel destek sağlama amacıyla ilgili olduğunu ortaya koyuyordu.
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Yeni üyelerin önemli bir bölümü ordu mensuplan ve sivil yönetimde görev yapan kişilerden 
oluşuyordu. 1952’de Sovyetler Birliği’nde “entelejansiya”dan sayılan 15.5 milyon kişiden 
yaklaşık üçte biri parti üyesiydi ve bunlann parti içindeki oranlan yüzde 70’i buluyordu. Bu 
dönem içinde partideki kadın üye sayısı yüzde 14.9’dan yüzde 19.2’ye yükselmekle birlikte, 
partinin üst kademelerinde görev yapan kadın üye hiç yok gibidir. Öyle ki 1952’de seçilen 
125 üyeli Merkez Komitesi’nde yalnızca iki kadın üye bulunmaktadır.

Parti organlanna seçilenler tümüyle “kooptasyon”, yeni bir organa seçilecek kişilerin yine o 
organda görev yapan partililer tarafından belirlenmesi biçimini almışn. Kaldı ki, parti 
kurallanna göre parti yönetim organlannın seçimlerinin geçerli olabilmesi için bir üst organ 
tarafindan onaylanması gerekmekteydi. Böylece parti yönetiminin “aşağıdan yukanya doğru” 
seçimle oluşturulmasını öngören “demokratik markeziyetçilik” ilkesi, tam tersine her düzey parti 
yöneticisinin bir üst kademe tarafindan belirlenmesi biçiminde uygulanır olmuştu. Bununla 
ilişkili olarak merkez organlannın ve genel olarak üst organlann alt kademe parti yönetimleri 
seçimlerinde aday göstermeleri genel uygulama halini aldı. 1937’de “parti içi demokrasiyi 
güçlendirmek” amacıyla seçimlerinden önce adaylar üzerinde tartışma yapılması ve oylamanın 
gizli olmasını öngören düzenlemeler yapılıyordu. Ancak bu kez de Parti basınında, 
yöneticilerin parti seçimlerinde “yol gösterme” ve uygun olmayan adaylan engelleme” 
görevinin aksadığı yolunda eleştiriler yükselince 1938’de “açık oy” uygulamasına geri dönüldü. 
Aynı yıl yayınlanan bir genelge ile parti örgütünde görev yapacak tüm L, 2. ve 3. Sekreter 
adaylanmn Merkez Komitesi’nin onayına sunulması zorunluluğu getirildi. Bu görevi yerine 
getirmek üzere de 1939’da Merkez Komitesi Sekretaryasına bağlı bir “Kadrolar Yönetimi” 
oluşturuldu.

Partinin bu hiyerarşik yapısı 1939 ve 1952 Parti Kongre’lerinde de yansımasını bulmaktaydı. 
Partinin bu dönemde ülke çapında 200 bin kişi tahmin edilen profesyonel görevlileri Kongre 
delegelerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmakta, geri kalanlann yaklaşık yüzde 30 ’u da 
sendikalar, polis ve orduda görev yapanlar arasından gelmekteydi. Her nç kadar delegelerin 
yüzde 60’ının “işçi kökenli” olduğu belirtiliyorsa da, doğrudan üretimde çalışan işçilerin oranı 
yüzde lO’lar düzeyinde kalıyordu.

Bir bütün olarak bakıldığında Sovyetler Birliği Komünist Partisi’n in  Stalin döneminde işlevsel ve 
yapısal olarak önemli değişiklikler geçirdiği görülür Her şeyden önce parti bir kitle partisi

M arsh all P lan ı

II. Dünya Savaşı sonunda Avrupa ülkelerinin çoğunda 
ekonomik yapı, hem üretim araç ve gereçlerinin fizik 
olarak tahrip edilmiş olmaları, hem de ekonomik meka- 
nizmalann işlemez hale gelmeleri nedeniyle t>üyük bir 
bunalım içine düşmüştü. Bu durumda Avrupa burjuvazi
sinin bulundukları ülkeleri eskisi gibi yönetememe ve 
siyasal iktidan proletaryaya kaptırma olasılığı tıelirmişti. 
Savaş sonunda Sovyetler BiriiğI’nIn ve genel olarak 
komünizmin saygınlığı yüksekti. Batı Avrupa’daki ko
münist partileri de büyük bir hareketlilik İçindelerdi. 
Bu manzara karşısında Amerikan burjuvazisi Avrupa 
burjuv^sine yardım etmek zorunluğunu duydu. Nite
kim Savaşın bitiminden itil>aren hemen Avrupa’ya Ame
rikan yardımı (malları) akmaya başladı. İki yıl içinde 
bu yardımlar 15 milyar dolar gibi yüksek bir miktara 
varmışlardı. Ancak ne var kİ, bu yardımlar İnsanlann 
acii tüketim gereksinmelerini karşılamaya gittikleri İçin 
Avrupa’nın ekonomik durumunda kalıcı hiçbir iyileşme 
yaratamamışlardı. Hatta 1946/47 kışının çok sert geçme
sinden ötürü tanmsal üretim görülmemiş derecede azal
dığından 1947’deki ekonomik durum daha da kötüleş
mişti. Bunun üzerine ABD’de yardımlann Avrupa’nın 
ekonomik kalkınmasına yönelik ve planlı bir biçimde 
yapılması fikri gelişmeye başladı. İşte M arshall Planı 
bu yeni yardım anlayışına göre verilen Amerikan yardı
mının adıdır. Plan bu adı onu ilk defa önermiş olan 
Amerikan dışişleri bakanı George C.MarshalI’dan almış
tır. Marshall Planı, European Recovery Programme (Av
rupa Kalkınma Programı - ERP) adı ile de anılır.

Marshall Planı 3 Nisan 1948’de başlamış ve 4 yıl sonra 
30 Aralık 1951’de sona ermişti. Bu süre içinde Avrupa 
ülkeleri toplam olarak 12.4 milyar dolar yardım almışlar
dır. Plana katılmış olan Avrupa ülkeleri Amerikan yardı
mının dağıtımı ve Kalkınma Program ı’nm  uygulanması

için Organization fo r European Econom ic Cooperation 
Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü - OEEC) adında daimi 
bir örgüt kurmuşlardif^ ABD’de buna koşut olarak kendi 
devlet yapısı içinde Econom ic Cooperation Adm in istra
tion  (Ekonomik İşbirliği İdaresini - ECA) kurmuştur. Mars
ha ll P lanı’na katılmış olan 16 Avrupa ülkesi şunlardır: 
Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İz
landa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, 
Portekiz, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ingiltere. Bu 16 ülkeye
o zamanlar işgal altında olup bağımsız bir hükümetten 
yoksun bulunan şimdiki Federal Almanya’yı da eklemek 
gerekir. Çünkü işgalci durumunda olan ABD, Fransa 
ve Ingiltere kendi bölgelerinin gereksinmelerini ve ola- 
naklannı daima hesaba katmışlardır.

Marshall P lanı’mn  oluşum öyküsü kısaca şöyledir;

Marshall P lanı ya da A vrupa Kalkınma Programı dedi
ğimiz düzenlemelerin uygulanmaya başlanması ile so
nuçlanan çalışmalar dizisi, 5 Haziran 1947’de Amerikan 
dışişleri bakanı George C. Marshall’ın Harvard Üniversi
tesi’nde yaptığı bir konuşmayla başlamıştır. Amerikan 
dışişleri bakanı bu konuşmasında, Avrupa'daki ekono
mik durumun ciddiyetini ve bazı güçlerin (komünistle
rin) bu durumun düzelmesini engellemek istediklerini 
anlattıktan sonra, Avrupa'ya yapılacak yardımın bundan 
sonra artık bir plana bağlı olması gerektiğini, böyle 
bir kalkınma planı yapmanın ABD’nin değil Avrupa’nın 
işi olduğunu, ABD’nin buna sadece yardımcı olabilece
ğini, girişimin Avrupa ülkelerinin tümünden olmasa bile 
çoğunluğundan ve ortaklaşa olarak gelmesi gerektiğini 
vurgulamıştır.

Gerçi Marshall konuşmasında Avrupa’nın nasıl bir kal
kınma programı yapacağının ABD’nin işi olmadığını söy
lemiştir, ama, aslında ABD’nin bu konuda belli görüşleri 
de vardı. ABD bu görüşlerini bir yetkili adamını Ingilte
re'ye göndererek (24-26 Haziran) İngiliz hükümetine an
latmış, İngiliz hükümeti de bunlan hemen Fransız hükü

metine aktarmıştı. ABD'nin, Avrupa'nın ekonomik kal
kınmasıyla ilgili görüşleri şu 4 noktada toplanmaktaydı:

1. Her ülke üretimini artırmak için elinden gelen çaba
yı göstermelidir.

2. Her ülke İç mali istikrannı sağlamalı ve bunu devam 
ettirmelidir.

3. Ülkeler dış ticaretlerini, özellikle de Avnıpalılar ara
sı ticareti geliştirmelidirler.

4. Ülkeler ortak bir örgüt kurup ekonomik kalkınma 
programını bu örgüt aracılığıyla uygulamalı ve denetle
melidirler.

ABD'nin bu konudaki görüşlerini daha iyi anlayabil
mek için, bu ülkenin Avrupa’nın ekonomik bakımından 
daha çok bütünleşmesini ve hatta bir çeşit Avrupa Fe
derasyonu kurulmasını istediği gözönünde tutulmalıdır.

Fransa ve İngiltere bu esaslar üzerinde belli bir anlaş
maya vardıktan sonra hemen durumdan Sovyetler Blrii- 
ği’ni haberdar etmişler ve bu üç ülkenin dışişleri bakan
lan 27 Haziran 1947 günü Paris’te toplanmışlardı. 2 
Temmuz’a kadar süren bu toplantı sonunda Sovyetler 
Blrilği, ulusal egemenlik ilkesiyle bağdaşmayacağı ge
rekçesiyle, Marshall P lanı’na ve dolayısiyle Avrupa Kal
kınma P rogram ı’na katılmayı reddetmişti. Bunun üzeri
ne İngiltere ve Fransa hemen ertesi günü 3 Temmuz 
1947’de 22 Avrupa ülkesini Avrupa’nın kalkınması için 
bir program yapmak üzere 12 Temmuz’da Paris’te bir 
toplantıya çağırmışlardı. Çağnian 22 ülkenin yukarda 
saymış olduğumuz 16’sı toplantıya katılmış, 8’i de katıl
mayı reddetmişti. Bu 8 ülke şunlardır: Sovyetler Biriiği, 
Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Arna
vutluk, Romanya, Finlandiya. Böylece Avrupa’nın doğu 
ve batı olmak üzere iki bloka bölünmesi Marshall Planı 
ile 1947’den itibaren başlamış olmaktaydı.

non
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General Marshall tarafından Harvard Üniversitesindeki 
bir konuşmada ortaya atılan European Recovery 
Program (Avrupayı Kalkındırma Programı) savaşın 
yarattığı yıkıcı etkileri hafifletmek Avrupa ülkelerinin 
ekonomilerini canlandırmak amacını güdüyordu. 
Amerikan yardımını Avrupa'daki ülkelere dağıtmak 
üzere Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Her 
ülkeye tahsis edilen yardımın yüzde 85'i bağışlardan, 
geri kalan yüzde 15’i uzun vadeli kredilerden 
meydana geliyordu. Toplam 17 Avrupa ülkesinin 
1945’den 1955'e kadar aldığı yardım 33 milyar 409 
milyon doları buldu. Amerikan yardımı 1945'den sonra 
değişik biçimlere büründü. Vekalet yoluyla yapılan 
yardım, askeri yardımlar Marshall Planı'na ek olarak 
gündeme geldi. Fransa Amerikan yardımından 2  
milyar 815 milyon dolarlık bir bölüm kopartmayı 
başardı. Savaş sonrası yaşanan soğuk savaş 
koşullarında Amerikan yardımıyla bir Avrupa Birliği 
yaratma çabalan Sovyet basınında çeşitli eleştirilerte 
karşılandı. Krokodil dergisinin Kasım 1947 tarihli sayısı 
Amerikan yardımını kabul eden De Gaulle’ü alaya 
alan bir karikatür yayınlandı.

haline dönüşmüştü. Lenin döneminin profesyonel devrimcilerden olnşan küçük yeraltı 
örgütünün yerini Sovyetler Birliği’nin tüm toplumsal alanlardaki elit kesimini biraraya getiren 
bir parti almıştı. Parti “proleterler”den oluşma iddiasını ister istemez bir yana bırakmış, 
yetenek ve bilgi parti üyeliğinde ön plana çıkmış, böylece parti, işçi ve köylü tabanını 
korumaya çalışmakla birlikte, esas olarak çeşitli alanlarda otoriteyi kullanan kişilerden oluşar 
bir yapı edinmişti. Bu dönüşüm sırasında parti içinde parti görevlileri ve sekreterlerden 
oluşan yönetim aygıtı belirleyici bir önem kazandı. Bu kişiler yıllar içinde kazandıkları otori 
sayesinde, zora dayah yöntemlerden de kaçınmayarak parti içi tartışma, karar ve seçim 
sürecine tümüyle egemen olabilmişlerdi. Bu olgu parti öıgütü içinde görülen kan bir 
merkezileşmeyle paralel gitti. Sekreterler ve parti görevlilerinin tepesinde kendi görevlileri ile 
parti örgütünün tüm çalışmasını denetleyen Merkez Komitesi Sekreterleri bulunmaktadır. 
Partinin merkeziyetçi yapısına Lenin dönemindekinden daha farklı bir nitelik kazandıran 
başlıca etken ise bizzat Stalin’in kendisiydi. Çünkü Stalin gerekli gördüğü zaman parti 
kanallannın dışına da çıkarak kendi politikasını uygulatma imkâmnı bulmuş, Politbüro, Merk 
Komitesi ve Merkez Komitesi sekretaryası onun belirlediği kişilerden oluşarak, yine onun 
belirlediği politikalan uygulayagelmişlerdi. Doğrudan denetimi altında olan siyasal polisin güc 
onu bu konuda destekliyordu. Stalin’in parti üzerindeki bu nüfuzu, partinin siyasal önemini 
yitirmesine de yol açn. Parti örgütü giderek genişleyen devlet örgütünün rekabeti ile karşıla- 
Parti ve devlet örgütünün çoğu kez kaynaşması ve yöneticileri arasında geçişkenlik, özellikle 
alt kademe parti birimlerinin etkisizleşmesine ve bunlardan beklenen “denetim” işlevinin 
aksamasına yol açtı.

Sendikalar, İşçiler v e  Ç alışm a K oşullan

1929-30’larda başlanlan hızh sanayileşme ile işçilerden ve sendikalardan beklenen görevler d 
değişmişti. NEP döneminde fabrika işçileri bir dizi organ aracılığıyla çıkarlarım işyeri 
yönetimine karşı savunma imkânına sahipti ve sendikalar ekonomik alanda görece etkili 
olabiliyordu. Oysa, 1930’lardan itibaren bir yandan işçiler “fedakârlığa” çağrılırken, öte yanda 
işçi çıkarlarının temsil edilmesi ve savunulması konusunda sendikalara tanınan işlev hemen 
tümüyle arka plana itilmekteydi.

1920’lerde kabul edilen ve sendikalann ortaya çıkacak çıkar çatışmalannda “olabildiğince” 
işçilerin çıkanm koruyan bir uzlaşmayı sağlama ve “bürokratik sapmalara karşı” işçileri

Kuşkusuz bu bölünme sadece Marshall Planı ile ilgili 
görüş ayniıkian ile açıklanamaz. Bu iki ülkeler bloku 
arasmda sosyal ve siyasal konularda da büyük farklılık
lar vardı ve o zamanın koşuilannda bunların yakın bir 
işbirliği içinde hareket etmeleri olanaksızdı. Nitekim bu 
bölünme 1949’daki NATO  va Varşova Paktı bölünmesiy
le de büyük ölçüde çakışmaktaydı.

16 ülkenin 12 Temmuz’da başlayan toplantıları 4 gün 
sürmüş ve bundan sonraki işleri yürütmek üzere devam
lı bir komite kurarak dağılmıştı. Kurulan komitenin adı 
Committe fa r European Econom ic C ooperation’t l ir  (Av
rupa Ekonomik İşbirliği Komitesi - CEEC). Bu komite 
hem kendi arasında tartışarak hem de ABD ile pazarlık 
ederek bir Avrupa Kalkmma Programı hazırladı ve 22 
Eylül 1947’de bunu ABD’ye verdi. Bunun üzerine Ameri
kan hükümeti bu programın finansmanını sağlayacak 
yasa tasarısını hazırladı ve 19 Aralık 1947 günü Kongre
ye sundu. Tasarı çeşitli aşamalardan geçtikten sonra
3 Nisan 1948’de Economic Cooperation A c t o t  1948 
(1948 Ekonomik İşbirliği Yasası) adı ile ve 472 numara 
ile yasallaştı.

Bu yasaya göre yardım kabul eden ülkeler ayrı ayrı 
ABD ile anlaşmalar yaparak bazı yükümlülükler altına 
girmeyi kabul edeceklerdi. Bu yükümlülüklerin başlıca- 
lan şunlardı:

— Ülke parasına istikrar kazandırılacak, döviz kurları
nın gerçekçi olması sağlanacak ve bütçe denkleştirile- 
cektir.

— Dış ticaretin geliştirilmesi için diğer ülkelerle işbir
liği yapılacaktır.

— Hem ülkenin kendi kaynaklarının hem de Amerikan 
yardımının en verimli bir biçimde kullanılması sağlana
caktır.

— ABD’nin stok etmek istediği malların satışında ko
laylık gösterilecektir.

— Bağış olarak verilen Amerikan yardımının yerli para 
cinsinden karşılığı aynlacaktır. Bu karşılık paralar ancak 
ABD'nin nzası alınarak kullanılabilecektir.

— ABD'nin isteği üzerine Programın uygulanması ve 
yardımın kullanılması ile ilgili her türlü bilgi derhal veri
lecektir.

M arshall Planı Avrupa ülkeleri arasında t>elli bir enteg
rasyonu (bütünleşmeyi) öngördüğü için katılan ülkele
rin ekonomik bağımsızlıklarının bir ölçüde sınırlanması
nı doğal olarak içeriyordu. Ancak, söz konusu Amerikan 
yasası ile tek tek ülkelerin kabul etmek zorunda oldukla
rı yukarda değindiğimiz yükümlülükler bu sınırlamayı 
çok daha ileri götürüyor ve ABD'ye ülkelerin ekonomik 
polHikalarına müdahale etme olanağı veriyordu. Örne
ğin, karşılık paraların hangi projelerin finansmanında 
kullanılacağını belirleyerek ABD o ülkenin ekonomisini 
yönlendirme olanağına sahip olabiliyordu. Yasanın da
ha birçok hükmü ABD'ye ülkenin iç işlerine karışma 
olanağı veriyordu.

M arshall P lanı’nm  ABD'ye sağladığı bu müdahale ola
nağının fiilen ne kadar kullanıldığı ülkeden ülkeye de
ğişmiştir. Türkiye gibi göreli olarak zayıf ülkelerde bu 
olanak en yukarı ölçüde kullanılabilmiş, Fransa ve İngil
tere gibi ülkelerse bunu en düşük düzeyde tutabilmiş- 
lerdir.

M arshall P lanı’nm  temel bir ilkesi önce Avrupa ülkele
rinin üretim potansiyellerini olabildiğince harekete ge
çirmek ve sonra eksik kalan kısmı yardımla tamamla
maktı. Böylece ABD yardımına olan gereksinme en dü
şük düzeye indirilmiş olacaktı. Başka bir deyişle, Avru
palIlar arası ticaret en yüksek düzeyine çıkarılmalı, bunu 
sağlamak için de M arshall P lanı bir çeşit katalizör olarak

kullanılmalıydı. OEEC bu amaçla üye ülkeler arasında 
bir dizi ödeme anlaşmalan yapmıştır. Marshall yardımı
nın ülkeler arasında dağılımı işlevini de üstlenmiş olan 
bu anlaşmalann işleyiş mekanizmalan şöyleydi: Bu an
laşmalar tiraj (çekiş) haklan aracılığıyla işlemekteydi. 
Tiraj hakkı, bir ülkenin bunu veren diğer bir ülkeden 
bedelini ödemeden belli miktarda dışalım yapabilmesi 
demekti. Bu ülkenin bazı ülkelere tiraj hakkı vermesi 
ve diğer bazı ülkelerden de tiraj hakkı alması olanağı 
vardı. Sonuçta, aldığından daha çok tiraj hakkı vermiş 
olan ülkelerin uğradıklan zarariar Marshall yardımından 
kapatılıyordu. Böylece ABD yardımı Avrupa için sadece 
ek bir kaynak olmuş olmuyor, aynı zamanda AvrupalIlar 
arası ticaret potansiyelinin harekete geçmesini de sağlı
yordu.

Bu ödeme anlaşmalannın ilki 16 Ekim 1948’de, İkinci
si ve daha geliştirilmiş olanı 7 Eylül 1949’da imzalandı. 
Üçüncü ve sonuncusu 19 Eylül 1950’de imzalanmış olan 
European Payment Unltm  (Avrupa Ödemeler Biriiği - 
EPU) anlaşmasıdır. EPU tam bir çok taraflı ödemeler 
anlaşması olup Marshall Planı sona erdikten sonra da 
devam etmiş ve başlıca üyelerinin paralanna konvertibi- 
lite tanımalan üzerine 27 Aralık 1959’da yerine Europe
an M onetary Agreem ent’e (Avrupa Para Anlaşması - 
EMA) bırakarak sona ermiştir.

M arshall Planı başlangıcından 45 ay sonra, 3 Aralık 
1951 'de sona erdiği zaman Avrupa'nın ekonomik kalkın
ması yönünde önemli adımlar atılmış ve birçok temel 
malların üretiminde hatırı sayılır artışlar sağlanmıştı. 
Böylece artık Avrupa'da açlık ve sefalet sözkonusu ol
maktan çıkmıştı. Fakat asıl önemlisi, kapitalist sistem 
tekrar yeterii bir biçimde işlemeye başlamıştı. Buna kar
şılık şunu da unutmamak gerekir ki, Avrupa'nın bugün 
de hâlâ devam eden iki bloka bölünmüş olması Marshall 
Planı ile başlamıştı.

SADUN AREN



i savunma olarak tanımlanan görevleri, yerini “emeğin üretkenliği”ni arttırmaya yönelik bir
I anlayışa bırakmaktadır. 1932’de Sendikalar Merkez Kurulu yayınladığı raporda, eski liderlerin 
sendikalan savunma işine öncelik vererek sosyalizmin inşasında işbirliğine karşı geldiklerini 
ileri sürüyordu. “Üretime yönel” sloganı yaygınlaşmakta, üretimi hızlandırmak, en iyi ve 
kaliteli iş örneği vermek, işin aksatılması ile savaşmak, işçileri üretim ile ilgih pratik 
sorunlarda eğitmek, sendikalann başlıca görevleri olarak ortaya konuldu. 1929’da Sendikalar 
başkanlığına getirilen ve bu görevini 1956’ya kadar sürdürecek olan Svemik’in yöneticiliğinde 
yürütülen bu “üretime yönelme” kampanyası, sendikalarda yeni çizgiyi kavramada ‘Yetersiz” 
kalanlann tasfiyesi ve bağımsızlıklannm tamamen yokedilmesi sonucunu doğurmaktadır. 
Kaganoviç sendika yöneticilerinin hemen tümüyle değiştirilmesini “bizim için proleterya 
demokrasisi sosyalist amaçlann daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi için bir araçtır” diyerek 
savunuyordu.

1939 Parti Kongresi’nde Sendikalar Birliği Başkanı Svemik, 1934-1939 arasmda fabrikalardaki 
sendika komiteleri üyelerinin yüzde 70-80’inin, sendika merkez komitelerinin üyelerinin ise 
yüzde 96’smın değiştirildiğini bildirmektedir. Öte yandan güçlü sendikalar yeni işkollan ihdas 
edilerek bölünmekte 1920’de 23, 1931’de 44 olan sendika sayısı 1937’de 167’ye 
yükselmekteydi. En güçlü sendikalar olan ve geçmişte İşçi Muhalefeti’nin dayanağını oluşturan 
Metalürji İşçileri Sendikası 1 bağımsız sendikaya aynimış, M aden İşçileri Sendikası ise dörde 
bölünmüştü. Lenin’in devrimden sonra da sendikalann “çalışan kitlelerin maddi ve ideolojik 
çıkarlannı koruma yönünde smıflararası çatışma niteliği olmayan ‘iktisadi mücadele’ ” 
işlevlerinin süreceğini öngören yaklaşımı “sosyalizmin inşası” kampanyası içinde terkedildi. 
Bundan böyle partinin resmî görüşü böyle bir çatışmanın “mantıken” mümkün olamayacağı 
görüşü etrafında oluşturulmuştu. XVI. Parti Kongresi’ne göre, “işçiler kapitalistler için değil, 
kendi hükümetleri ve sınıflan için çalıştıklanna göre” Sovyet sanayisinin hızlı gelişimi, 
işçilerin kendi çıkarlannadır. Bu gerekçeyle sendikalann görevi “geniş işçi kitlelerinin” parti 
tarafından saptanan amaçlar doğrultusunda eğitilmesi ve harekete geçirilmesi ile iş disiplininin 
güçlendirilmesi çerçevesinde çizilmekteydi. Böylece, Lenin’in “işçilerin çıkarlan ile sosyalist 
devletin çıkarlan” arasmda hem özdeşlik hem de çatışmayı içeren görüşleri terkedilmiş ve 
sendikalann Sovyet sistemi içindeki işlevi parti direktiflerini kitlelere “aktarma”dan ibaret 
kalmıştı. Sendikalan “transmisyon kayışı” olarak gören bu anlayış çerçevesinde, bu örgütlerin 
en yüksek devlet organlannda, örneğin Planlama Örgütü, İşçi-Kdylü Denetimi ya da Yüksek 
Ekonomi Konseyi’nde temsil edilir olmalan kararlan anlamh bir düzeyde etkileme gücüne sahip 
olmalan anlamına gelmiyordu.

Sosyalist devlet üe işçi sınıfinm -1930 ’lardan sonra tüm toplumun- çıkarlan arasında bir 
“özdeşlik” olduğu varsayımına dayanan bu anlayış, yalnızca sendikalar için değil tüm kitle 
örgüüeri için geçerli kabul edilirken kooperatifler, gençlik ve kadın örgütlerinin işlevi de parti 
tarafindan saptanan “toplumsal çıkann kişilere -bu doğrultuda faaliyet göstermeleri için- 
iletilmesi” olarak tanımlanıyordu. Öte yandan yine aynı “özdeşlik varsayımı” parti kararlanna 
en küçük karşı çıkışlan ya da eleştirileri bile “devlet” ve topluma karşı “sabotaj” ve “halk 
düşmanlığı” olarak mahkûm etmeye olanak sağlamaktaydı.

Bu ideolojik çerçeve içinde 1930’lardan başlayarak bazı devlet görevleri de sendikalara 
devredildi. 1933’de sosyal sigortalann yönetiminin sendikalara devredilmesinden sonra, 1934’de 
yapılan bir düzenlemeyle de İş Yasasının uygulanmasına ilişkin kararlan saptama yetkisi de 
yine bu örgütlere verildi. Bu işlem “sosyalist demokrasinin geliştirilmesi” olarak sunulmakla 
birlikte, bir bakıma sendikalann devlet örgütünün bir parçası haline getirilmesi anlamını da 
taşıyordu.

1930’lann sonunda da çalışma disiplinini güçlendirmeye yönelik sert önlemlere başvuruldu. 
1930’de fabrika yöneticilerinin, sendikacılann ve fabrika komitelerinin katılmasıyla yapılan bir 
toplanuda “aylaklığın” ve çalışma sürecindeki aksamalann sosyalist ekonomi için büyük bir 
tehlike oluşturduğu ileri sürülerek tedbirler alınması istendi. Bunun üzerine Sovyet hükümeti 
bir ay içinde işine üç kez 20 dakikadan fazla gecikmeyle gelenlerin işten çıkanimalan 
gerektiğini karara bağlamakta ve bu kuralı uygulamayan yöneticilerin de cezalandınlacağını 
bildirmektedir. 1940’dan ise “aylaklık” ve “geç kalma” tekrarlanma durumunda işten 
çıkanlmanm yanı sıra hapis ile cezalandınlır olmaktadır. İşten çıkarma aynı zamanda işçinin 
genellikle işletmeler tarafından tahsis edilen konutunu da kaybetme sonucunu vermekte ve 
çok kez toplama kamplanna atılmaya kadar varan yaptınmlara yol açabilmektedir.

Yine 1940’larda işyeri değiştirme yasaklanmakta ve çalışma saatleri uzatılmaktadır. O tarihe 
kadar uygulanan hafif sanayide 6, ağır sanayide ise 7 saatlik işgünü uygulamasına son 
verilerek, 8 saatlik işgününe geçilmekte ve haftada 7 gün çalışılması esası getirilmektedir. Bu 
önlemler Sendikalar Merkez Komitesi tarafından Sovyetler Birliği’nin saldın tehlikesi ile karşı 
karşıya olduğu ve savunma için daha fazla maden, makine, uçak, tank ve savaş malzemesi 
üretmek zorunluluğu ile açıklanmaktadır.

Kapsamlı merkezî planlanmaya geçilmesi ile birlikte Sovyetler birliği’nde 1933-35 arasında 
işletmeler ile sendikalar arasmda yapılan “toplu iş sözleşmesi” uygulamasına da 1947’ye kadar 
son verilmektedir. Öte yandan 1922’de oluşturulmuş bulunan Üretim Danışma Kurullan’da bu 
kurullan yönlendiren sendikalann etkisizleşmesi ile birlikte bir yana itilmişlerdir. Bu kurullann
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1929 krizi, 19. yüzyıl boyunca burjuva kesimler İçersinde egemeı 
ve serbest piyasanın kendiliğinden işleyişinin, sürekli bir bü> 
maddi zeminini yaratacağı inancını içeren liberalizme bağlanan ur, 
kesin olarak terkedllmesine yol açtı. 19. yüzyıl llberalizminii 

düsturlarından biri, ülkeler arası ticarete hiçbir sınır konr 
yerel imalatın desteklenmesini sağlayacak hiçbir koruyucu 

tarifesinin uygulanmaması anlamına gelen, serbest ticaret n 
Böylesi b ir rejim, ancak çeşitli devletlerin paralarının biri 
dönüştürülebllmesini mümkün kılacak ortak bir birim, bi 

ölçütü varolduğu sürece sürdürülebilirdi. Bu yüzden, 19. yüzyıl t 
ulusal paranın altın standardıyla ölçülmesi, medenî dünyanın bir 

olmanın temel koşulu sayılageldi. Ancak serbest piyasa, I 
alım gücündeki artışın sermayenin yoğunlaşma hızır 

düşmesini sağlıyamıyordu. Bu yüzden 1920'ler boyunca, , 
de iktisadi sistemleri ihracata yönelik olan Britanya ve f  

gibi ülkeler, ciddi b ir üretim fazlası sorunu ile karşı 
kaldılar. 1929 borsa krizden etkilenen hükümetlerin benim: 

çözümler arasında çarpıcı b ir benzerlik vardı. Devleti bh 
bekçisi" olarak tarif eden liberalizm yalnızca "m illi savı 

devlet için meşru b ir yatırım alanı olarak kabul ediyordu, 
bu yüzden herkesin müdahale etmesi gerektiği üzerinde 

birliğine varmış olduğu hükümetlerin, müdahale etme 
savunma ve silah sanayilerine yatırım yapmak biçim 

1939'da Amerika'da Fortune dergisinde yayınlanan sağdak 
ülkeleri hızla b ir savaşın eşiğine getiren devlet yatırımlanmr 

zeminini oluşturan aşın vergiler aracılığıyla da hissedilen I 
dönemde nasıl görülmekte olduğunun çarpıcı b ir görün 

sunuyor Ancak II. Dünya Savaşı, böylesi b ir krizin tekrarlan 
gerektiği konusunda herkesi ikna etmeye yetmişti. Dahi 

sürerken. Temmuz 1944’te Sovyetler Birliği de dahil olma 
44 ülkeden gelen uzman Bretton Woods’da bir toplantı 

Toplantıda alınan kararların en önemlileri arasında, ulm 
ölçekte b ir tüketici pazarının alım gücünü koruyabllmt 

savaştan sonra, hiç değilse b ir süre için himayeci polı 
uygulanabileceğinin kabulü vardı. Diğer yandan, her a 

dönüştürülebilecek bir Amerikan doları uluslararası 
sürdürülmesini mümkün kılacak b ir değer ölçütü olara 

ediliyordu. Son olarak, alınan kararların uygulanmasından 
olacak International Money Fund (Uluslararası Para Font 

ve World Bank (Dünya Bankası) gibi kurumlann kuru 
gerektiğine dair alınan kararlar da, hiç değilse uluslararası 

planlamanın gerekli olduğuna dair örtük b ir uzlaşmaya 
olduğunu tescil ediyordu. Aşağıdaki 1946 tarihli Sovyet a 

taşan iyimseriiğin, Kızılordu'nun başanlannı olduğu ke 
anlayış ve kurumlar tarafından güvence altına alınmış bi 

sistemine duyulan güveni temsil ettiği düşüt

KMCHOM APMMI
■GflABA!



yeniden görece önem kazanması 1950’li yıllann ikinci yansında gerçekleşecektir. Böylece 
sendikalann ve işçilerin işyeri düzeyinde de hiç değilse kurumsal olarak sahip olduklan etki 
imkânlan tamamen ortadan kaidınimış olmaktadır. Kaldı ki ekonomik yönetimin son derece 
merkezileştirilmiş olması, işyeri düzeyinde önemli sayılabilecek konularda herhangi bir karar 
almaya yer bırakmadığı için, doğrudan üreticilerin işyeri yönetiminde söz ve karar sahibi 
olmalan olasılığı zaten önemli bir değer de taşıyamayacaktır.

Sendikalann etkisizleşmesi ve karar alınma sürecine işçi kaalımmın ortadan kaldınimasmm 
sonuçlanndan biri de, savaş öncesi toplam çalışan nüfusun beşte birini -20 milyon- oluşturar 
işçilerinin ortalama gerçek ücretlerinin, millî gelirdeki ve emeğin verimliliğindeki hızlı amşa 
rağmen, 1928 ile 1940 arasmda toplam yüzde 10 dolaylannda azalmış olmasıdır.

Savaş Sonrası Ekonomi: Yeniden İnşa
Savaş Sovyet ekonomisi için inanılmaz yükler getirmişti. Beş yılhk planlarla yönetilen gelişme 
durmuş, 3. Beş Yıllık Planla (1938-42) ulaşılması hedeflenen amaçlar 7-8 yıl geriye aülmıştı.
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1945’de, yani II. Dünya Savaşı sonunda, lopitalizmin 
beşiği Avrupa’nın tam 13 ülicesinde itomünistier, koalis
yon ortağı olarak, iktiddTdaydılar. İki ülkede, Yugoslav
ya ve Arnavutluk’ta, komünistler tek başlarına hükümet 
kurmuşlardı. Sovyet iktidarıysa, 28. yılını doldurmaktay
dı. Avrupa’da komünistler sadece ülke yönetimlerinin 
değil, saygmlıklannın da doruğundaydılar. Faşizme kar
şı verilen yiğit ve özverili savaş Kızılordu’nun nihai zafe
riyle taçlanmıştı. K om ünist U anifesto 'öan  100 yıl sonra 
“hayalet”  yeniden Avrupa’da kol geziyor kapitallzrtıi 
sarsıyordu. Bütün dünyayı ikinci kez ateşe atmanın ağır 
maddi ve manevi yükü altındaki kapitalizm ise, Avrupa’
da kendi yaralannı dahi sarmaktan acizdi. Savaş sonra
sının yanmış yıkılmış Avrupa’sında kapitalizm can çeki
şirken, “ 1917” bir “ tarihsel hata”  olmaktan çıkıp, kapi
talizmin beşiğinde, tek ülkeden bir ülkeler grubunun 
oluştuğu alt sisteme dönüşen gerçek seçenek haline 
geliyordu.

Bu dönemde Atlantiğin ötesinde yeni dünyadaki kapi
talizm ise savaş zenginliğinin gözü doymamış hırsı için
deydi; Amerika Birleşik Devletleri, kapitalizmin önderii- 
ğini ele alacak, onu önce Avrupa’da kurtaracak, sonra 
da tüm dünyada savunacaktı. Genç, güçlü ve sabırsız 
Amerika, Avrupa’da sosyalizmi geri püskürtecek, “ ta
rihsel hata” yı gklerecek, yaşam biçimini her yerde ege
men kılacaktı. Gerçi sömürgecilikle biriikte kapitalist 
rakipler de dünya pazariannda bir ölçüde tasfiye edile
ceklerdi ama kapitalizme açık kapılar açık tutulacak, 
kapalı olanlar da gerekirse zoria aç ılacM ı. Bu durumda 
Avrupa burjuvazisi açısından da yepyeni bir kurtuluş 
yolu ortaya çıkmıştı. Yüzyıldır kapitalizmi savunmaktan 
ve bu arada dünya nimetleri için de birbirieriyle vuruş
maktan yorgun düşmüş bir deneyimli sınıf. Amerikan 
kapitalizminde sistemi en ucuz yoklan kurtarmanın uma- 
nnı bulmuştu; ABD, kapitalizmin hem yeni önderi, hem 
de (üste para veren) “ paralı asker” i olacaktı...

ABD ile Sovyetler Biriiği arasındaki gerginlik ve içiçe 
giren devletlerarası/sınıflararası çatışma, giderek, tüm 
Avrupayı sarmıştır. Amerikan askerlerinin bulunduğu 
AvrupalI ülkelerin uluslararası ekonomik ilişkileri ABD’
ye, Sovyet askerlerinin bulunduğu ülkelerinki de Sov
yetler Biriiği’ne yönelmeye (daha doğrusu yöneltilme
ye) başlamıştır. ABD ile Sovyetler Biriiği Avrupa’da iki 
ayn sınıfın silahlı temsiteileri olarak kendilerini görür
ken, ideolojik savaşımın iki tarafında yer alan yerel güç
ler ve sınıflar da, giderek, aralanndaki mücadeleyi 
Sovyet-Amerikan karşıtlığı çerçevesi İçinde tanımlama
ya, kendilerini ve sınıfsal çıkariannı bu iki devletle öz
deşleştirmeye başlamışlardır. Sınıf mücadelesi tarihte 
ilk kez böylesine uluslararasılaşıyor, devlet ve sınıfsal 
çıkariar böylesine özdeşleştiriliyor ve karmaşıklaşıp dev
letlerarası mücadelenin yarattığı kalın sis perdesi arka
sında Uçim (ve belki de öz) değiştiriyordu.

Bu süreç, nihayet, Avrupa ülkelerinin siyasal rejimle
rine de yansımış, savaş yıkıntısını giderme gereksinimi 
ve nesnel sınıfsal dengelerden kaynaklanan ulusal uz
laşma koalisyonlan biritiri ardına yıkılmaya başlamıştır. 
1948’e gelindiğinde Avrupa’da artık komünist-kapitallst 
koalisyonu yoktur ve Amerikan askerierinin denetimi 
altındaki batıda “ kapitalist” , Sovyet ordusunun deneti
mindeki doğuda da “ komünist”  rejimler oluşmuştur. 
Ortak yönetim altındaki Almanya da bu gelişmeye koşut 
olarak “ Doğu” ve “ Batı”  olarak bölünmüştür. Böylece, 
ideolojik ve sınıfsal ögelerie de beslenen Sovyet-Ame- 
rikan soğuk savaşı temelinde Avrupa bölünmüş ve blok 
örgütlenmesi hız kazanmıştır.

Bu süreç sonunda Avrupa, her iki yakasında da, kaba 
kuvvet ile gücün temel araç ve hatta zaman zaman 
amaç sayıldığı bir gerginlik ortamına sokulmuştur. Bu 
çatışmacı ve güce dayalı ilişkiler sistemi içinde, karşılık-

SSCB ile batılı büyüif güçler arasındaki ilişkilerdeki 
gerginlik Churchill'in 5  Mart 1946’da Sovyet 

politikasını sert bir biçimde eleştirmesiyle iyice su 
üstüne çıktı. ABD’nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi 

Bernard Baruch 13 Mart 1947’de bir soğuk savaşın 
içinde bulunduklarını söyledi ve ABD'nin batılı güçler 

üzerindeki hegemonyasını her fırsatı değerlendirerek 
güçlendirmek amacında olduğunu örtük de olsa dile 

getirdi. Kominform’un kuruluşundan sonra gerginlik 
iyice arttı.Batılı ülkeler Kominform'a 7 Mart 1948'de 

imzaladıktan Brüksel antlaşmasıyla karşılık verdiler. 
Her türlü saldınya karşı dayanışma ve işbirliğini 

içeren Brüksel Paktı 4 Nisan 1949'da Washington'da 
kurulan NATO Paktı’mn yolunu açtı. ABD'yi pakta üye 

devletlerin elini kolunu bağlayan ve onları kendi 
saldırgan emelleri için kullanan bir güç olarak 

gösteren Sovyet afişi NATO’ya karşı tepkiyi dile
getiriyor.

İl düşmanlık, şüphe ve korku egemen olurken, değerler. 
Mealler de aşınmış, yozlaşmıştır. NATO  (ve tabii daha 
sonra kurulan Varşova Paktı) böyle bir dünyanın ürünü
dür ve Batı soğuk savaş örgütlenmesinin askeri kanadı
dır. Bununla biriikte, giderek, NATO  Batı htifakı’nın esa
sı, temeli, kapsayıcı şemsiyesine dönüşmüştür. NATO’- 
nun bu yükselişi, soğuk savaşla biriikte yaşamın her 
alanının, uluslararası ve bloklar içi ilişkilerle ülke içinde
ki politik, ekonomik, kültürel kurumların militerleşmesi 
sonucunda ortaya çıkmıştır.

ABD'nin komünist “ tarihsel hata”ya nihai dart>eyi vur
mak için önce bir Batı Bloku'nu kendi önderilği çerçeve
sinde oluşturma girişimlerinin temel politik adımı 12 
Mart 1947 tarihli Truman Doktrini ile atılmıştır. Truman, 
Kongre'ye sunduğu mesajında ABD’nin isteyene komü
nizme karşı savaşında yardım edeceğini resmen ilan 
ve taahhüt ediyordu. Tnıman mesajında sadece dış (Sov
yet) baskıdan sözetmiyor, aynı zamanda yerel, iç sınıf 
savaşımında da ABD'nin taraf olabileceğini belirtiyordu. 
Amerikan siyasetinin temel ekonomik adımı da M arshall 
P lanı’mn 5 Haziran 1947’de açıklanmasıyla atıldı.

ABD'nin politik ve ekonomik girişimlerinin askeri gü
cünün şemsiyesiyle daha da perçinleşmesini isteyen 
Avrupa burjuvazisinin bunlara ilk yanıtı 4 Mart 1948'de 
Belçika, Fransa, Lüksemtıurg, Hollanda ve İngiltere'nin 
bir “ silahlı saldın”  durumunda taraflar arasında işbirii- 
ğini öngören Brüksel Antlaşmasını imzalamalan okJu. 
Temmuz'dan itibaren de Amerikan ve Kanada temsilci
leri de bu askeri nitelikli bağlaşmanın toplantılanna ka
tılmaya başladılar. Eylül’de ise, Brüksel Antlaşması çer
çevesinde Batı Savunma Biriiği Örgütü kuruldu ve Batı’- 
daki askerî örgütlenme yeni bir boyut kazanmış oklu.

Bu arada. Doğu Avrupa'yı kurtarma ve sosyalizmi 
Rus steplerine “ püskürtme”  sloganlarından daha ince 
ve gerçekçi politikalar üretme gereğinden hareket eden 
Amerikan yönetimi de kapitalist dünyada, Avrupa’dan 
başlayarak, daha kapsamlı bir askerî örgütlenme zinciri 
oluşturma hesaplan yapmaktaydı. Amerikan yönetimi, 
sosyalist sistemi çok boyutlu bir abluka içinde kıstırmak 
ve sürekli kuşatma altında tutmak sratejisine yönelmiş
ti. Çevreleme (containement) adı verilen bu stratejiye 
göre, dış bağlantılan koparilan bir Sovyetler Biriiği'nin 
can damarian da kesilmiş, hayatiyet kaynaklan kurutul
muş olacaktı. Yönetime göre “ içinde kendi çürüyüşü
nün tohumlannı taşıyan”  Sovyetler Biriiği yine çevrele
me siyasetinin babası Amerikan diplomatı George Ken- 
nan’ın deyişiyle “ bir gecede ulusal toplumlann en zayıf 
ve zavallısına dönüştürülebilir^..''di. Sovyetler Birilği’- 
nin böylece boğulması, yani kuşatılış içindeki “ çürüyüş 
tohumlan”nın harekete geçirilerek çökertilmesi için kuş
kusuz ekonomik ambargo, politik yalnızlaştırma ve boy
kot ile diplomatik tecrit çevreleme siyasetinin araçlany- 
dılar ama Sovyetlerin askerî paktlaria kuşatılması yöne
timin temel yöntemiydi. Nihayet, 11 Haziran 1948’de 
Amerikan Kongresi 80. birleşiminde ABD yönetimine

bölgesel askerî paktlar oluşturma yolunu açan bir karar 
tasansını kabul etti ve Brüksel Antlaşmasına taraf olan 
devletlerie ABD ve Kanada arasında Washington'da 6 
Temmuz 1948’de başlatılan görüşmeler sonucu Kuzey 
Atlantik Antlaşması imzalandı ve Kuzey A tlan tik  Antlaş
ması Ö rgütü (NATO) kurulmuş oldu. Antlaşma 4 Nisan 
1949’da Washington'da kurucu üyeler olarak ABD, Ka
nada, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Ingiltere, 
İzlanda, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz tarafından im
zalandı. Daha sonra, 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yuna
nistan, 9 Mayıs 1955'de de Federal Almanya örgüte 
üye oldular. Son olarak da 1982'de Ispanya antlaşmaya 
imza koymuş ama askerî kanada katılmamıştır.

NATO, kuruluşundan sonraki ilk 15 yılda en güçlü
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kapitalist üllce ABD'nin İtesin hakimiyeti altında bulun
muştur. Bu dönemde ABD'nin önderliği altındaki örgüt 
bu ülkenin Sovyetlere karşı evrensel mücadelesinde 
temel bir araç işlevi görmüştür. Bu dönemde ABD’nin 
Batılı müttefikleri daha çok İkinci Savaş’ın çöküntüsün
den kurtulma uğraşı vermişler ve bunu da ancak ABD'
nin yardımlanyla gerçekleştirebilmişlerdir. Askert açı
dan da, NATO  üyelerinin askerî stratejisi ve güvenlik 
politikalan tamamen Amerikan nükleer sllahlanna, bir 
başka ifadeyle de ünlü “ Amerikan nükleer şemsiyesl''- 
ne dayandınimıştır. Kuşkusuz, ekonomik ve askerî te
melleri bulunmayınca, Amerika’nın bağlaşıklarının batı 
dünyası içinde politik-, kültürel ve İdeolojik bir ağırlığı 
da sözkonusu olamamıştır ve NATO’öa Amerikan ön
derliği soğuk savaş koşullannın da etkisiyle katı bir

disiplin içinde sürmüştür.

Daha sonraysa zaman içinde NATO  üyelerini ABD'ye 
bağlayan bağımlılık zincirlerinin önemli halkalannda çat
laklar meydana gelmeye başlamıştır. Ekonomik alanda, 
kapitalist dünyada F.Almanya, Ingiltere, Fransa, Japon
ya gibi güç odaklan ortaya çıkmış, kapitalist ülkeler 
arasındaki karşı durulamaz Amerikan üstünlüğü ve or
tak düşman nedeniyle geri plana itilmiş pazar rekabeti 
canlanmaya başlamıştır. Tüm dünyada ve bu arada Batı
lı ülkelerin kamuoylannda Amerikan müdahaleciliğine 
ve kültürel hegemonyasına önemli tepkiler oluşmuştur. 
Kendi güçlerinin gelişmesi kadar Amerikan gücündeki 
görece azalmalar artık NATO’nun AvrupalI ülkeleri de 
politik bir ağırlık kazanmaya başlamışlardır.

Bu arada askerî alandaki gelişmeler de ittifakın temel 
İşlevinde sarsıcı etkilerde bulunmuştur. NATO’nun ilk 
dönemdeki askerî stratejisi, Avrupa'da çıkacak bir çatış
mada (ya da NATO  terminolojisiyle bir “ Sovyet saklınsı’’ 
durumunda) doğrudan Sovyet topraklannın Amerikan 
nükleer sllahlanyla vurulmasını öngörmekteydi. Massi
ve re ta lia tion  (kitlesel misilleme) denen bu nükleer şan
taj doktrini, Sovyetler Birliği’nin karşı nükleer mukabe
lesinin sözkonusu olmayacağı koşullarda kuşkusuz et
kileyici ve inandıncıydı. Bu, üstelik, MATO’nun iki kana
dının da işine gelmekteydi; AvrupalI üyeler, masraflı 
büyük ordular b^lemektense, kendi güvenliklerini ABD'
ye ihale ederek ekonomik kalkınmalannı gerçekleştir
mekteydiler. ABD ise, güvenliğin ve savunmanın tek 
hakimi olarak bunun politik, ekonomik ve ideolojik rantı
nı toplamaktaydı. Oysa, 1957’de Sputnik'in uzaya fırla
tılmasıyla artık Sovyetler Birliği’nin de Amerikan toprak- 
lannı nükleer füzeleriyle vurabilme yeteneğine kavuştu
ğu ortaya çıktı ve böylece de k itlese l m isillem e  doktrini
nin dayandığı bütün varsayımlar bir anda yıkılmış oldu. 
Yeni koşullarda ABD'nin Sovyet topraklannı nükleer 
silahlarla vurması, Sovyetlerin de Amerikan kentlerini 
vurmasını davet etmek olacaktı. ABD’nin, müttefikleri 
uğruna, örneğin “ Hamburg için Ctıicago”yu feda ede
ceği, hatta Sovyetler Birliği ile karşılıklı İntihan göze 
alacağı varsayımına dayanan bir askeri güvencenin tat
minkâr olamayacağı açıktır. Böylece AvrupalIlar daha 
inandıncı ve güven verici taahhütler ararken, ABD de 
kendisini nükleer ateşe atacak savunma bağlantılannı 
değiştirmenin yollannı bulmaya çalışmaktaydı. NATO’- 
nun iki kanadı arasında ortaya çıkan “ güven bunalımı”  
sonucunda Örgüt'ün asker! doktrininde radikal bir reviz
yona gidildi. Bu yeni durumda da, görece daha ucuz 
olan ve Amerikan liderliğinin alt yapısını oluşturan nük
leer silahlara dayalı bir strateji oluşturuldu, ama bazı 
temel değişikliklerle: Esnek karşılık d o k tr in i’nde önce 
konvansiyonel silahlann kullanılması, savaş NATO-aiey- 
hlne gelişiyorsa taktik nükleer silahlara müracaat edil
mesi ve ancak son ‘çare’ olarak ABD’nin stratejik nükle
er sistemleriyle doğrudan Sovyet merkezlerinin vurul
ması öngörülmekteydi. Esas olarak, ABD’nin nükleer 
silahlann kullanılmasını Avrupa ile sınırlama ihtiyacına 
yanıt veren bu yeni strateji, bu ülkenin yoğun baskılan 
ile 1967’de resmen NATO’da da kabul edildi ama iki 
kanat arasındaki güven bunalımı da giderilmiş olamadı. 
Nitekim, bunun üzerine Fransa NATO’nun askerî kana
dından çekilmiş ve savunmasını kendi ulusal nükleer 
gücüne dayandırma karan almıştır. ABD’nin bir nük
leer çatışmayı Avrupa ile sınırlı tutacağı ve bunun 
Avrupa açısından sınırsız bir yıkım olacağı düşün
cesi NATO  içinde sürekli bir sorun olmaktadır, ama 
NATO  da kendini nükleer silahlann kullanılmasına daya
nan bir savunma konseptine mahkûm etmiş görünmek
tedir. Batı AvrupalIlar iki nedenle nükleer silahlan sa
vunmaktadırlar. Bunlardan birincisi, nükleer silahlann 
klasik silahlara göre daha ucuz olmasıdır. Avrupa burju
vazisi, iki sistem arasındaki mücadelede silah kadar 
ekonomik gönencin de önemini vurgulayarak, Batı'daki 
refah toplumunun klasik silahlanmanın maliyetlerini kar
şılayamayacağını ve bunun da siyasal istikran, yani ka
pitalizmi tehdit edebileceğini kabul etmektedirler. İkinci

olarak da, AvrupalI üyeler, karşılıklı güç dengesi için 
Amerikan nükleer garantisinin zorunlu olduğu varsayı
mından hareket etmektedirler. Bununla birlikte, aynı 
zamanda da, nükleer silahlann kullanılmasıyla önce ken
dilerinin yok olacağını ve hatta ABD’nin kendi toprakla- 
nnı dışarda tutacak “ sınırlı” bir nükleer savaşı kışkırta- 
bileceğinden de kuşku duymaktadırlar. ABD ise, bir 
nükleer çatışmanın, doğrudan iki önderin sratejik silah- 
lannın birbirlerini hedef almasıyla karşılıklı İntihara dö
nüşmesini engellemek, yani savaşı sınırlı tutmak için 
bir ara kademe arayışı içinde Avrupa’da nükleer silah 
bulundurulmasını istemekte, öte yandan da NATO’da 
nükleer silahlardan vazgeçen bir askerî doktrinin kabu
lünün ABD’nin liderliğinin ve bunun getirdiği öteki — 
mali, ekonomik, politik— avantajlann elden çıkması an
lamına geleceğinden korkmaktadır.

Daha sonraki dönemlerde de NATO  içi sorunlar ağırla
şarak sürmüştür. Öncelikle, Amerikan güç ve prestijinin 
görece azalması, bu ülkenin Batı dünyası içinde bazı 
şlanlarda liderlik konumunu tehdit eden boyutlara var
mıştır. Özellikle ekonomik alanda ABD, F.Almanya ve 
Japonya gibi kapitalist rakipleri karşısında rekabet gü
cünü giderek yitirme sürecine girmiş, pazardaki bu kıya
sıya rekabet kaçınılmaz olarak politik sorunlan da bera
berinde getirmiştir. ABD, tüm dünyadaki politik gücü
nün azalması, askeri müdahale olanaklannın yitirilmesi 
ya da müdahalelerin istenen başarıyı getirememesi ve 
ekonomik alandaki başansızlıklannın da bir sonucu ola
rak, 1970’lerin sonlannda Batı dünyasına iki konuda 
dayatmalarda bulunmuştur. Bunlardan birincisi, ulusla
rarası planda ve Doğu-Batı ilişkilerinde yeni bir gerginlik 
sürecinin başlatılması olmuştur. Yeni soğuk savaşda 
hem dünya çapında yitirilen mevzilerin yeniden kazanı
lacağı, hem de Batı dünyası içinde Amerikan liderliğinin 
perçinleneceği, bunun da yeni mali, ticari, ekonomik 
avantajlan beraberinde getireceği varsayılmıştır. Bu ara
da NATO  içinde ABD hâlâ elinde tuttuğu liderliğin, gide
rek, sadece askeri (ve esas olarak da nükleer) gücüne 
bağlı olduğunu görmüş, bunun ise esas olarak çatışma
cı bir uluslararası ortamda asıl etkisini gösterebileceğin
den hareketle bu konuda çatışmacılığı kışkırtan davra
nışlara girmiş, ama NATO’da bu “ koruyucu işlevi” nin, 
“ paralı askerliği” nin l>eklenen ekonomik ve politik be
delinin ödenmemesinden rahatsız olmuştur. Buna karşı
lık AvrupalIlar ise, hem yeni Amerikan baskılarından 
kurtulmak, hem bloklar arasındaki ilişkilerin görece yu
muşamasının getirdiği ekonomik, teknolojik, politik ve 
kültürel avantajlardan yararlanmayı sürdürebilmek için 
yeni Amerikan hırçınlığından tedirgin olmuşlardır. Bü
tün bunlar ittifak içi gerginlikleri, anlaşmaziıklan, şüphe 
ve çatışmalan artırmıştır.

Kapitalist dünyadaki oluşumlar NATO’yu etkilerken, 
başta Sovyetler Biriiği otmak üzere sosyalist ülkelerdeki 
radikal değişiklikler de Örgütü derinden sarsmaktadır. 
Doğu Bloku’ndaki yapısal değişiklikler hem NATO içi 
ilişkileri, hem de Örgüt’ün bütününü yeni değeriendir- 
melere itmektedir. Doğu’dakI demokratikleşme süreci, 
kapitalizmin elindeki en büyük ideolojik silahlan (açık 
toplum, insan haklan, vb.) etkilemekte, Goriraçovla baş
layan silahsızlanma önerileri ise, hem NATO’nun variık 
nedenini oluşturan “ düşman imajı” nı ve "Sovyet tehdi- 
di”ni aşındırmakta, hem de eldeki silahlann gerçekten 
azaltılmasını ve hatta orta menzilli füzeler (INF) antlaş
ması örneğinde olduğu gibi bir bölüğünün toptan imha
sını gündeme getirmektedir. Bunun ise, kapitalizm içi 
liderilk ve rekabetlerin niteliğini, boyutunu, ölçüsünü 
belirieyecek önemde olması, AMTO’nun geleceğinin de 
artık tartışılmasını gündeme getirmektedir. Gerçekten 
de, 21. yüzyıla doğru, gelişmiş kapitalizmin iç İlişkileri, 
sosyalist sistemle rekabetinin niteliği ve üçüncü dünya
daki gelişmeler, Batı’nm üst örgütü dummundaki NATO'- 
yu gklerek variığı tartışılan bir konuma doğru götürmek
tedir.

HALUK GERGER
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Savaş bölgelerinde ve Almanlar tarafmdan işgal edilen topraklardaki endüstri kuruluşlarmm 
yok edilmesi, başka bölgelerde kurulan fabrikalarla dengelenmeye çalışılmıştı. Savaş sırasında 
doğuya nakledilen yaklaşık 2.500 fabrikadan en az yansı bu bölgelerde kalmış, bu olay 
Sovyeder Birliği’nin doğu bölgelerinde de yeni sanayi merkezlerinin oluşmasına yol açmıştı.

Savaş sonrası Sovyetler Birliği’nin hedefi yalnızca savaş öncesi üretim düzeyini bir an önce 
yakalamak değil, fakat bu düzeyi süratle geçerek sanayi üretiminde kapitalist ülkeler ile 
aradaki farkı hızla kapatmaktı. Bu amaçla Stalin Şubat 1946’da yaptığı bir konuşmayla gelecek 
onbeş yılda savaş öncesine göre pik demir ve çelik üretiminin 3.5 kat, kömür üretiminin 3 
kat, petrol üretiminin ise en az iki kat arttıniması gerektiğini söyledi. Bu amaçlar geniş bir 
yannm programı, işçi sayısının arttıniması, ağır çalışma koşullannm sürdürülmesi ve Sovyet 
sanayisinin teknik düzeyinin gehştirilmesini zorunlu kılıyordu.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan 4. Beş Yıllık Plan (1946-50) Mart 1946’da kabul edildi. 
Planın sanayi alanındaki hedeflerine başanyla ulaşıldı. 1950’de ağır sanayi dallannda 1940 
(savaş öncesi) rakamlan yüzde 50 ’ye varan oranlarda aşılmış durumdaydı. Plan, Stalin’in 
önemle üzerinde durduğu tüketim mallan üretiminde de önemli sayılabilecek artışlan 
öngörmekle birlikte, plan dönemi sona erdiğinde tekstil sektörü hariç amaçlanan hedeflere 
ulaşılabilmiş değildi. Tüketim dallan üretiminde henüz 1940 rakamlannın yüzde 23 altında 
bulunuluyordu.

4. Beş Yıllık Plan’m temel hedeflerinden biri de hızlı bir konut inşa programı
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Stalin’in l<işiliği etrafında oluşturulan kült, 1940'tarm 
sonu, 1950’lerin başında doruk noktasına ulaştı: Bir 
yanda kitlelerin tapma derecesinde hayranlık duyduğu 
lider, diğer yanda bu liderin tartışmasız hegemonyası. 
Bu durum Doğu Avrupa'daki halk demokrasilerine de 
benzer b ir biçimde yansıdı. Bu ülkelerdeki komünist 
parti liderleri, Stalin'i her yönüyle kendilerine örnek 
aldılar. Kendi kişilikleri etrafında b ir kült 
oluşturulmasını sağlarken, parti içinde tasfiyelere 
gittiler, iktidarlarını pekiştirmek için polisiye yöntemlere 
ve teröre başvurdular. Sosyalist blok içinde Stalin'in 
ve Sovyetler Biriiği'nin önderliği tartışılmazdı.
1952'deki SBKP'nin 19. Kongresi’ne katılan komünist 
parti önderlerinin hepsi, konuşmalarında Stalin’e ve 
Sovyetler B irliğ i’ne övgüler diziyorlardı. Üstte bu 
dönemde yapılmış b ir Çek tablosu görülüyor: Genç 
yaşlı, kadın erkek tüm Çekoslovaklar Stalin’e hayranlık 
içinde.
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Savaş süresince Sovyetler Birliği'nde kadınlar 
tarlalarda ve fabrii<alarda savaşa giden eritelderin 
yerini aldılar, en ağır işlerde çalıştılar. Savaş sonunda 
nüfus içinde kadınların oranı erkeklerden çok fazlaydı. 
Bu nedenle yeniden inşanın yükünü esas olarak 
omuzlayanlar da onlar oldular. 1945'de tüm işçi ve 
memurların yüzde 57’si kadındı. Bu oran 1950'de 
yüzde 47'ye düştü, ama hâlâ savaş öncesinden 
(yüzde 39) çok yüksekti. Tarımda kadınların rolü 
sanayidekinden daha da önemliydi. 1945'de 
kolhozlarda b ir erkeğe karşılık üç kadın vardı. Erkek 
işgücünün daha çok sanayi alanına çekilmesi 
nedeniyle kadınlann kolhozlarda çoğunluğu oluşturması 
durumu uzun yıllar değişmedi. Kadınlar yalnızca 
tarımdaki ağır işleri yüklenmekle kalmadılar, ayr,; 
zamanda hâlâ kısıtlı olan tanm makinelerinin de yerini 
tutmak, daha da çok çalışmak zorunda kaldılar. 
Resimde görülen posterde, devrimin 30. yıldönümü 
kutlanıyor: “ Yaşasın muzaffer kolektif çiftlik 
köylülerimizi''. Posterde ön plana çıkan ve dümeni 
elinde tutan da bir kadın.

I İ A  a o P A B O T a y i T  
H J U H i n o M a o m e H M

K P E C T M H C T N !

Stalin'i her konuda bilgili ve yetkin, halkın her türlü sorununu çözen, koruyucu bir yüce varlık olarak sunan kiş 
kültünün oluşturulmasına 1930'lann ortalarından sonra yayınlanan bir dizi Stalin biyografisi ve çeşitli anı 
kitaplarıyla hız verildi. Bunlann arasında Transkafkasyalı Yaşlı işçilerin Yüce Stalin Üzerine Anlattıkları (1937), 
Önderin Çocukluğu ve Gençliği (1939) Yoldaş Stalin’in Hayatı ve Uğraşı (1941) sayılabilir. Aynı eğilim, dönemin 
sosyalist gerçekçi resimlerine de yansıdı. Yukarıda b ir Sovyet propaganda afişi görülüyor: Çocuklar Stalin'e, 
kendilerine mutlu b ir çocukluk sağladığı için teşekkür ediyorlar.

gerçekleştirmekti. Bu amaçla 1950’ye kadar yalnızca kentlerde 60 milyon metrekarelik konut 
yapılması amaçlanıyordu. Bu hedeflere şehirlerde ulaşıldıysa da, köylerde plan hedeflerinin 
ancak yüzde 80 ’i gerçekleştirilebildi. Soğuk savaş ortamında 4. Beş Yıllık Plan döneminde 
“SSCB’nin savunma gücünü arttırıcı ve silahlı kuvvetlerin en modem silahlarla donatılmasını” 
öngören yatırımlara da önem verildi.

Savaş sırasında kolektif çiftlikler üzerinde denetim gevşetilmiş ve özel girişimciliği teşvik eden 
tedbirler alınmıştı. Bu nedenle de bu dönemde özel bahçe tanmında ortak tanm alanlan 
aleyhine önemli genişlemeler ortaya çıkmıştı. Savaş sonrasında bu konuda daha katı bir 
uygulamaya geçildi. Pek çok kolektif çiftlik yöneticisi görevden alındı ve özel çiftçiliğe 
sınırlamalar getirildi. Ne var ki, bu politikalar tanm alanında başanh sonuçlar vermedi. 
1950’de toplam tanmsal üretim, SSCB’ye yeni eklenen topraklar hesaba katilmazsa, hâlâ savaş 
öncesi düzeyin altindaydı. Bu durumun parti yönetimi içinde farklı pohtika önerilerinin ortay; 
çıkmasına yol açması kaçınılmazdı.

1949 sonbahannda tahıl teslimatında aksamalar ortaya çıkınca, uygulanan tanm politikasına 
karşı parti içi muhalefet de belirginleşti. Muhalefetin başını Ukrayna başbakam görevini 
yürüten Nikita Hruşçov çekiyordu. Hruşçov kolektif çiftliklerin birleştirilerek dev kolektif 
çiftliklerin kurulmasını savunuyordu. Onun politikasının kabul görmesi sonucu 250 bin 
kolektif çiftliğin sayısı 1950’de 121 bine, 1952’ye kadar 95 bine indirildi. Hruşçov bunun 
ötesinde kolektif çiftliklerde çalışan köylülerin birlikte yaşayacaklan “tanm kentleri” 
kurulmasını da savunuyordu. Amaç mevcut köylü tipini tümüyle mekanize olmuş çiftliklerde 
çalışan uzman işçiler haline dönüştürmekti. Hruşçov bu uygulamayla bir yandan üretim
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armnlirken, masraflann düşeceğini savunuyor, öte yandan partinin kırsal alandaki denetiminin 
gûçlendirilebileceğini söylüyordu. Gerçekten de 1952 sonunda dahi partinin kolektif çiftliklerin 
yüzde 25’inde örgütü bulunmuyor, olanlann da üye sayısı 3-5 kişiyi geçmiyordu.

Hruşçov’un bu önerileri parti içinde köylülerle yeni bir çatışmaya girmek istemeyenler 
tara&ndan sert biçimde eleştirildi. Polifbüro’da Jdanov’a karşı onunla aynı grupta yer alan Beria 
re Malenkov da Hruşçov’un projelerine karşı çıkalar. Başlangıçta tarafeiz davranan Stalin’in 
müdahalesi ile “tanm kenderi” plânının uygulanması ertelendi.

Savaş Sonrası İdeoloji: Jdanovçina
Daha savaş sürerken. Parti gazetelerinden Bolşevik’d e  çıkan sert bir eleştiri Sovyetler Birliği’nde 
yeni bir dalgalanmanın habercesi oldu. Yazı 1943’de yayınlanan Felsefe Tarihi adlı eserin 
üçüncü cildinde klasik Alman felsefesinin abartıldığını buna karşılık 19. yüzyıl Rus 
filozoflanna yeterince yer verilmediğini ileri sürüyordu. Bu yazıyla Sovyet kültür, sanat ve 
bilim yaşamına yönelik yeni kampanyanın başladığı söylenebilir. Bu döneme damgasını vuran 
kişi, daha önce de, 1934-1938 arasında SSCB’de kültür politikalanmn belirlenmesinde ve 
Sovyet Yurtseverliği ve Rus milliyetçiliği fikirlerinin işlenmesinde önemli roller üstlenmiş olan 
Politbüro üyesi A.A. Jdanov’dur.

Esas olarak 1946 ile 1950 arasmda yürütülen bu kampanya kültür, sanat ve bilimin her 
alanını denetlemeyi amaçlayan bir müdahaleydi. Parti, edebiyat, felsefe, müzik, biyoloji, filoloji 
ve psikoloji dahil her konuda “resmi doğru”lan ilan ederken, bu alanlarda otorite kabul 
edilen ve en üst düzeylere ulaşmış olan pek çok insan konumunu yitirmekte, tutuklanmakta 
ya da ölüme yollanmaktaydı.

3u kampanyanın hedeflerinden biri Sovyet kültür yaşamı üzerindeki “Batı” etkisini kırmaktı, 
ilk adım Leningrad’da yayınlanan iki edebiyat dergisine yöneltilen hücum oldu. Merkez 
Komitesi’nin yayınladığı bir genelge ile bu iki edebiyat dergisi Sovyet İnsanını “ilkel, 
cültürsüz, sersem, bayağı zevk ve alışkanlıklan olan” kişiler olarak tanımlayan ve eğitici ya 
da ideolojik hiç bir mesajı olmayan “sanat için sanat” anlayışım yansıtan eserler basmakla

Comecon, 1949’da, savaş sonrası ekonomik durumu düzeltmek, üye ülkeler arasında ekonomik, teknik ve 
Mimsel işbirliği kurmak amacıyla kuruldu. Örgüt, Yugoslavya dışındaki Avrupalı sosyalist ülkeleri ve Sovyet 
Biriiği'ni içeriyordu. İlk döneminde Comecon'un başlıca faaliyetleri, her şeyden önce savaş sonrası ekonomisini 
ılûzeltmeye çalışan Sovyet Biriiği’nin gereksindiği ham maddeleri sağlamaya yönelikti. Örneğin, Polonya, dünya 
jiyasasındaki değerinin onda birine, (tonu 1.25 dolardan) Sovyetler’e kömür sattı (1947-50 arası yılda 13, sonra 
'8 milyon ton). Çekoslovakya, Doğu Almanya ve Macaristan’daki uranyum yataktan Sovyetler tarafından işletildi. 
'950’den sonra Halk Demokrasilerinin yöneldiği zorunlu sanayileşme iki ciddi sorun barındırıyordu. İlk olarak, 
iaşlıca hammadde tedarikçisi olan Sovyetler Biriiği'nin benimsediği fiyat politikası, enflasyonistti (196&67)’de bile 
Sovyet Biriiği, Çekoslovakya'ya, İtalya gibi kapitalist b ir ülkeye sattığından daha pahalı petrol satıyordu). İkinci 
}larak, bu ülkelerin sınai ürünlerini çok uygun koşullaria alıyordu. Sistemin mantığını Stalin, “ üretim sektöründe 
jyumlu ve dengeli gelişm e" şeklinde dile getirmişti. Başlarda sistem oldukça iyi işledi. 1949-53 arasında altı 
^mecon ülkesinin sınai üretimi yüzde 114 arttı. Bu arada Sovyetler Biriiği, müttefiklerinin yerel koşullarını 
*ıesal>a katmaksızın, onları dengesiz ağır sanayi ve makine gelişim i temelinde b ir sanayileşmeyi benimsemeye 
vrladı. Ulusal ekonomiler böylece kronik b ir dengesizlik durumuna itildiler. Sovyet traktörierinin eşliğinde toprağı 
şleyen Bulgar köylülerinin ve diğer halk demokrasilerindeki köylülerin coşkusu, hızlı kolektivizasyonun tarımsal 
ıratimin düşmesine neden olmasını engelleyemedi. Hafif sanayi ihmal edildi, ücretlerde bariz b ir düşüş görüldü. 
951-52’de, sınai ham madde ve besin azlığından ve enerji kaynaklarının yetersizliğinden kaynaklanan 
larboğazlar yaşandı.

Soğuk Savaş Ü zerine  
D üsünte ler

“ Soğuk Savaş” düşüncesi daiıa çoic 1945 sonrası 
dönemin bir ürünüdür. Terim, daha önceieri de tarafla
rın birbirine boyun eğdiremediği, bir sonuca varmayan 
çatışmaları ifade etmeli için icuiianıimış oimai<la birliirte 
çağdaş icuiianımı, ABD iie SSCB ve onların doğu ve 
batıdai(i geniş ittifalı sistemleri arasındaki karşı karşıya 
gelişe işaret eder. Amerikalı gazeteci-yazar Walter Lipp- 
man'ın 1947’de aynı adı taşıyan kitabı ile ünlenen “So
ğuk Savaş” ın asıl anlamı, her iki blokun doğrudan doğ
ruya, yani, “ sıcak” bir savaşa girmemekle birlikte, glo
bal hâkimiyet ve askeri üstünlük için sürüncemen bir 
mücadele içinde olmalarıdır.

“ Soğuk Savaş” terimi, aynı zamanda doğu-batı çatış
masının özgül evrelerine değil, bir bütün olarak çatış
manın kendisine atfen de yaygın olarak kullanılmıştır. 
Bu anlamda Soğuk Savaş, komünist ve kapitalist sis
temler arasındaki topyekûn düşmanlığı ve Rusyada 
1917 ’de Boşlevikler tarafından ilk komünist devletin ku
rulmasından bu yana bu düşmanlığın gidişini dile geti
rir. Bu anlamda kullanıldığında, soğuk savaş, sadece 
on yıllardır sürmekle kalmayan, bütün komünist veya 
kapitalist devletler ortadan kalkana kadar daha on yıllar
ca sürecek gibi görünen bir şeydir. Üstelik soğuk savaş 
bu anlamda 1917’den bu yana sürerken, başlıca iki ne
denden dolayı 1945’den itibaren yeni bir özellik kazan
mış bulunuyor: Birinci olarak, doğu ve batı arasındaki 
çatışma iki savaş arası ve II. Dünya Savaşı yıllarında 
olmadığı kadar dünya politikasında egemen bir unsur 
haline gelmiştir ve ikinci olarak bu çatışma, her şeyden 
önce nükleer silah yanşı ve askerî alanda güçlenme 
için rekat>et yoluyla ifade edilmiştir. Doğu ve batı ara
sındaki çatışma savaş sonrası dönemin yegâne ayrılık 
konusu olmadığı gibi, nükleer silah yarışıyla da sınırlı 
değildi, fakat Soğuk Savaşı 1945'den itibaren uluslara
rası ilişkilerin merkezine böylesine yerleştiren her şey
den önce dünya olaylarının bu iki özelliği olmuştur.

D«ğu ve batı arasındaki düşmanlığın derinliği. Mihver 
güçlere karşı ittifak gereksinmesinden ötürü ve II. Dün
ya Savaşı deneyiminin devletleri amaçlarında o güne 
kadar görülmedik ölçüde işbirliği ve dayanışma içine 
sokacağına yaygın olarak inanıldığı için, II. Dünya Sava
şı sırasında genellikle farkedilmiş değildi. Birleşmiş Mil- 
letler'de ve SSCB ve ABD de dahil, beş daimi üyenin 
belirleyici güce sahip olduğu ve Güvenlik Konseyi teşki
latında daha ileri bir işbirliği için umutlar yoğunlaşmıştı. 
Bununla birlikte, savaş sonrası iki yıl içinde ilişkiler 
büyük ölçüde bozulmuştu. Gerilimin odak noktası, Sov
yet işgal bölgeleri ve batı toprakları arasında bölünmüş 
hat boyunca Avrupa'ydı. Özellikle, Rusya, ABD, Ingilte
re ve Fransa’nın mıntıkalara ayırdığı Sovyet işgalindeki 
Doğu Almanya içinde kuşatılmış bir bölge olan Berlin’
de, 1948’in birkaç ayı ve 1949 başlarında, SSCB batı 
sektörünü teslime zorlamak için karadan abluka uyguladı.

Fakat Soğuk Savaşın genişliği Berlin ya da Almanya’
yı çok aşıyordu. Fransa ve İtalya’da komünistlerin ön
derliğinde işçi hareketleriyle ABD'nin desteklediği radi
kal savaş sonrası hükümetler arasında keskin çatışma
lar gelişti. Yunanistan’da, İngiltere ve ABD’nin destek
lediği gerici ve kralcı güçlerle Alman işgaline karşı yürü
tülen mücadele sırasında önemli güç kazanan komü
nistlerin yönetimindeki gerilla hareketi arasında bir iç 
savaş vardı. Doğu Avrupa’da, başlangıçta bir dizi siya
sal özgürlüklere izin vermiş olan, SSCB, 1948’de işgal 
kuvvetleri aracılığıyla komünist rejimleri dayatmaya gi
rişti. Bunun en parlak örneği Çekoslovakya’da oldu ve 
Şubat 1948'de komünist partisi iktidarı aldı. Ancak, en 
güçlü komünist gerilla hareketine sahne olan Doğu Av
rupa ülkesi Yugoslavya, Sovyet taiimatlanna göre hare-
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1940'larm sonlarından itibaren dünya sanki aralarında 
çok az b ir temas olan ve b ir nükleer silah yarışı 
içindeki düşman kamplara bölünmüştü ve gelecekte 
bir savaş kaçınılmaz gibiydi. Bu yıllarda yapılan bir 
Sovyet afişi, Amerikalı b ir generalin elindeki silahlarla 
Sovyetler Birliği'ni tehdit ederken aslında kendisini de 
tehdit ettiğini hicvediyor.

ket etmeye İstekli değildi ve 1948'de hiç beklenilmedik 
bir biçimde Stalin'in önderliğiyle bağları kopardı.

Soğuk Savaş, aynı zamanda, Orta ve Uzak Doğuyu 
da etkiledi. Doğu ve batı arasındaki ilk büyük çatışma,
1946 başlannda İran’dan Sovyet birliklerinin geri çekil
mesi sorunu üzerine çıktı. Bu kuvvetler, savaş sırasında 
İngiliz birlikleriyle ittifak İçinde İran’a gönderilmişlerdi 
ve Ruslar geri çekilmekte İsteksizlik gösteriyorlardı. Bu 
dönemde Türkiye ile Sovyetlerin ilişkileri de bozuldu. 
Ancak, en kanlı çatışma Uzak Doğu’da oldu; Çin'de 
Japon işgaline karşı yürütülen iç savaş 1949’da komü
nistlerin zaferiyle sona erdi; Fransa, Vietnam, Laos ve 
Kampuçya’da komünist ihtilalcilerle savaşıyordu; ve 
1950'de Kore'de Kuzey'In komünist yönetimi, ABD ve 
Çin birilkierini de uluslararası yankıları büyük otan bir 
savaşa sürükleyerek batı yanlısı Güney'I aniden istilaya 
girişti ve kazananı olmayan bu savaş, ancak 1953’de 
sona erdi.

Çatıştıklan dönemlerde olduğu kadar diplomatik yu
muşama dönemlerinde de tarafların her zamankinden 
daha büyük ölçüde silahlanmalarını sürdürmelerine kar
şın, yaygın bir savaş olmadı. Stalin'in 1953'te ölmesini 
İzleyen dönemde Kore ve Çin Hindinde barışlar ve ABD- 
Sovyet zirve görüşmelerinin başlaması İle gerilimler bir 
ölçüde yatıştı. Sonraki yirmi otuz yıl İçinde, özellikle 
üçüncü dünyada, sürekli düşmanlık vardı ve 1962 Küba 
füzeleri krizi sırasında, SSCB ve ABD neredeyse bir 
nükleer savaş eşiğine gelmişlerdi. Oysa Avrupa'da da
ha az gerginlik vardı ve SSCB, Doğu Almanya (1953), 
Polonya (1956) ve Macaristan’da (1956) başgösteren 
direnişi başarılı biçimde denetimi altına almıştı. ABD 
ve SSCB, aynı zamanda silahlanmanın denetlenmesi 
sürecini başlattılar: 1963 Nükleer Denemelerin Yasak
lanması Antlaşması ve 1972 Stratejik Silahların Sınırlan- 
dınlması Antlaşması, ideolojik çatışma sürmekle birlikte 
bir ölçüde eski keskinliğini yitirmiş gibiydi ve savaş
o kadar kaçınılmaz görünmüyordu. 1970’li yıllann başın
da doğu ve batı, soğuk savaş çatışmasından sürekli 
bir uzaklaşma vaadeder görünen gerginliklerin azaltıl
ması ya da detant sürecine, girdiler.

Bu durum sürmedi. 1970'll yılların sonlarında doğu-

batı gerilimi yeniden arttı, ve 1979’dan itibaren bir çok 
yazarın "Yeni” veya “ İkinci” Soğuk Savaş olarak ta
nımladığı bir dönem başladı. ABD, silahlanma yarışında 
SSCB karşısında geri kaldığı duygusuna kapılarak, uzun 
menzilli veya stratejik füzeler alanında ve daha sonra 
uzay alanında yeni bir büyük askeri harcama politikasını 
yürürlüğe soktu. Öte yandan, ABD, SSCB’nIn detanttan 
üçüncü dünyadaki —Angola, Nikaragua, Etyopya, Afga
nistan ve Kampuçya’da— ittifaklarını geliştirmekte ya
rarlandığı düşüncesine kapıldı. 1980’den itibaren ABD, 
hem doğrudan hem de kendisine yakınlık besleyen dev
letlere ve gerilla hareketlerine yardım sağlayarak, ken
disini üçüncü dünyada daha kuvvetle duyurdu. Avrupa'
da, Berlin ablukası veya Yunan iç savaşı tekrarlanmadı 
ama yeni bir orta-menzilli füzeler kuşağının- SSCB’nin 
SS-20’lerl ve ABD’nin Cruise ve Pershlng’leri- 
konuşlandırılmasıyla birlikte gerilim yükseldi. İdeolojik 
çatışma ve diplomatik temasların azaltılması bakımın
dan birinci Soğuk Savaş’dan daha az keskin olmakla 
beraber, İkinci Soğuk Savaş, potansiyel olarak çok daha 
tehlikeliydi, çünkü tarafların elinde çok daha yüksek 
düzeyde nükleer silah vardı ve bu silahların hazırianma- 
sı ve fıriatılması için gereken zaman süresi çok daha 
kısalmıştı.

Soğuk Savaş'a ve daha genel anlamda doğu-batı düş
manlığına ilişkin bazı analitik sorunlar, tarih kayıtlarında 
yer alan pek çok tartışmanın temelini teşkil ediyor. Bi
rincisi, neden-sonuç ilişk is i, bu çatışmaların baş göster
mesinden aslında hangi blokun sorumlu tutulacağı so
runudur. Batılı yazarlar birinci Soğuk Savaş’ın patlama
sına neden olarak Stalin’in Doğu Avrupa’yı zoria komü
nist denetimi altına almasını; İkincisinin patlamasına 
neden olarak da Sovyetlerin nükleer üstünlük peşinden 
koşma ve üçüncü dünyaya nüfuz etmesini gösteriyor
lar. Sovyet yazarlar da batıyı II. Dünya Savaşı sonrasın
daki üstün askert ve ekonomik konumunu SSCB’yi sa
vunmaya itmek için kullanmakla ve, daha sonra, İkinci 
Soğuk Savaş başlatmasını mazur göstermek İçin doğu- 
batı askert dengesini ve 1970’ll yıllarda üçüncü dünyada 
meydana gelen krizlerde Sovyetlerin oynadığı rolü çarp
tırmakla suçluyor.

Daha ölçülü analizler ise, soğuk savaşlara hem doğu 
ve hem de batının yol açtığını ileri sürecektir. Nükleer 
silahlanma alanında, hemen hemen bütün savaş sonra
sı dönem boyunca inisiyatifi elinde tutanın ve silahlan
ma sarmalındaki yükselişlerin asıl kışkırtıcısının batı ol
duğu pek kuşku götürmez. SSCB'nin meşru güvenlik 
endişelerinin varolabileceği veya üçüncü dünya krizle
rinde her hangi bir meşru rol oynayabileceğini kabullen
mede Batı çoğu zaman isteksizlik göstermiştir. Batıda 
Sovyet askert gücü ve dış politikası hakkında yazılanla
rın önemli bir bölümü çarptırılmıştır. Öte yandan, 
SSCB'de, askeri gücünü nüfusun çoğunluğu tarafından 
reddedilen komünist rejimleri Doğu Avrupaya dayatmak 
ve tutunmasını sağlamak için kullandı. Ayrıca üçüncü 
dünyada batıyla stratejik nüfuz için rekabete de girişti: 
Savaş sonrası dönem boyunca, SSCB, batıyla çatışma 
halinde olan siyasal hareketleri ve gerillaları destekle
di. Eninde sonunda, iki blok da, yumuşasa veya kesinti
ye uğrasa da sürekli olarak aralarında çatışmaya yol 
açan fakat mutlaka topyekün bir savaşla sonuçlanması 
gerekmeyen, farklı ve zorunlu bir rekabet içinde olan 
karşıt İdeolojik ve politik siştemler üzerinde temellenmiştir.

İkinci analitik mesele, soğuk savaştaki topyekün kar
şıtlık içinde silahlanma yarışının-özellikie nükleer 
silahların- yerine ilişkindir. Bazı değeriendirmelerde, 
SSCB ve ABD karşıtlığı neredeyse yalnızca nükleer si
lahlanmaya indirgenmiştir-buna göre, şayet silahlar de
netlenebilir veya yok edjlebilirierse, gerilimin asıl nede
ni de ortadan kaldırılabilir. Büyük güçlerin savaşmaları
na engel olan da gene büyük ölçüde nükleer silahlar 
oldu, çünkü savaş halinde bunun taraflara maliyeti çok 
büyük olacaktı. Nükleer silahlar, ABD ve SSCB'nin as
keri güçlerini doğrudan doğruya kullanmalarını önleye

rek, Fransız yazar Raymond Aron’un sözleriyle, tarihi 
“ yavaşlattı” . Nükleer silahlar çatışmayı kamçıladı, fakat 
savaşı “ sıcak” olmaktan çok “soğuk” tuttu. Nükleer 
silahlanma yanşının bütün soğuk savaş boyunca süren 
çatışmanın başlıca unsuru olduğu açıkça görüldü, çün
kü bu silahlar hem taraflann birbirlerine en keskin bi
çimde gözdağı vermelerine yaradı ve hem de her blokun 
gücünü en kolay yoldan gösteren simgelere dönüştü. 
Silahlanmayı denetleme görüşmeleri ve anlaşmaları, sa
dece nükleer silahlar üzerinde uzlaşmaya varmak için 
değil, aynı zamanda daha genel olarak gerginliklerin 
azaltılması için, doğu ve batının istekliliğinin de bir sim
gesi oldu.

Üçüncü dünyanın doğu-batı rekabetinde ve iki soğuk 
savaştaki yeri, bir başka önemli analitik sorundur. En 
azından üç nedenden dolayı bunun önemi büyüktür. İlki, 
savaş sonrası kavganın asıl alanının üçüncü dünya olmas^ 
dır. 1945’den itibaren süregelen savaşlarda öldürülen 
20 milyondan fazla insanın hemen hemen tamamı Asya, 
Afrika ve Latin Amerika’da öWü. Bu savaşlann pek çoğunun 
doğu-batı rekabetiyle alakası olmayan nedenlerden çık
masına rağmen, çoğu doğu-batı boyutuna ulaştı ve bu 
rekabeti hızlandırdı veya bu rekabetten hız aidi: Arap- 
İsrail ve Hind-Pakistan çatışmaları bunun İyi örnekleri
dir. Üçüncü dünyada soğuk savaş, çoğu kez “sıcak” 
ve yokedici bir biçim aldı. İkincisi, doğu ve batının 
sınıriarının üçüncü dünyada nerede başlayıp nerede bit
tiğinin belli olmamasıdır. Avrupa’da 1945'de çizilen sı
nır çizgisi belirginken, tanım üçüncü dünyaya uymaz 
ve üçüncü dünyada pek çok üike bütünüyle doğu veya 
batıya ait oldukları fikrini reddederler. Bu akışkanlıksa 
çok daha büyük bir belirsizlik doğurur ancak SSCB ve 
ABD’yi, Avrupa'da olsa hemen hemen kaçmılmaz biçim
de nükleer olacak olan topyekün müdahaleye zorianma- 
yan savaşların olmasına yol açar. Son olaraksa, üçüncü 
dünyada çatışmadan kaçınma imkânının daha geniş 
olmasına rağmen, topyekün bir nükleer çatışma tehlike
sinin en yüksek olduğu alan gene burasıdır. 1962 Küba 
krizi ve nükleer silahlann kullanılmasının düşünüldüğü 
bir çok başka durum İlgili ülkelerin halklanna saldığı kor
kuya ek olarak, üçüncü dünya krizlerinin bir bütün olarak 
dünya için arzettiği tehlikeyi göstermeye yeter.

Soğuk savaşın incelenmesinin ortaya çıkardığı dör
düncü büyük sorun, ideoloji ve iki kampın inanç sistem
lerinin kendi başına doğu ve batının topyekün karşıtlığı
na ne kadar katkıda bulunacağı konusudur. Genellikle 
komünist blokun bir ideolojisi olduğu, batının ise olma
dığı ve aynı biçimde her iki tarafın da ileri sürdükleri 
değerler sistemine artık inanmadıkları ileri sürülmekte
dir. Komünist dünya, benimsediği değerier hakkında 
daha açık olabilir, fakat batının da, toplumun ve politika
ların nasıl örgütleneceği ve çağdaş dünyada hangi güç
lere karşı çıkılıp hangilerinin destekleneceği hakkında 
bir dizi ortak ve karşıt fikirleri vardır. Üstelik, her iki 
tarafta böylesi ideolojilerin kullanımında bir şüphecilik 
ve manipülasyon unsuru olduğu sürece bunların ilgili 
ülkelerin hükümet ve halkları üzerinde, etkisiz kaldıkla- 
nnı farzetmek yanlış olur. Kapitalizm veya komünizm 
hakkındaki bu, siyasal ideolojilere beslenen inanç daha 
da güçlüdür, çünkü hem ABD hem de SSCB’de, bu 
inanç, bir başka ideolojiyle yani yurtseveriik ideolojisiy
le birleşmiş, ülke ve onun siyasal sistemiyle özdeşleş
miştir.

Soğuk savaş, hiç bir biçimde savaş sonrası dönemde
ki çatışmanın tek unsuru değildir. Kuzey-güney bölün
mesi, doğu ve batı bloklan içindeki çatışmalar ve ulus
lararası ekonomik rekabetler de büyük öneme haizdir. 
Fakat asıl çatışma büyük ölçüde SSCB ve ABD blokları 
arasındadır. Soğuk savaş kimi zaman çok kimi zaman 
az yoğun olmuş olsa da geniş anlam içinde gelecek 
yıllarda da sürecek gibi görünmektedir.

FRED HALLIDAY
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suçlanıyordu. “Çağdaş burjuva batı kültürüne hayranlık duymak”la suçlananlann başında mizah 
yazan Zoşçenko ve şair Ahmatova geliyordu. Dergilerden biri kapatıldı, diğeri ise. Merkez 
Komitesi Propaganda bölümü başkan yardımcısının yönetimine verildi. Edebiyat alanındaki 
saldınlar 1949’dan sonra kendini gösteren “Yahudi düşmanlığı” ile de bağlantılı olarak 
“kozmopolitizm”le suçlanan Yahudi asıllı yazarlan da öncelikle hef alıyordu.

1948’de ise Jdanov Sovyet müziğinin “halka düşman ve aynmcı formalist eğilimi”ni 
eleştiriyordu. Merkez Komitesi Sovyet müzisyenleriyle yaptığı bir toplantıda yalnızca 
bestecileri değil -bunlann arasında Şostakoviç de vardı- tüm sanatçılan “sosyalist realizm 
yerine yurtsuz kosmopolitizme sapmak”la suçladı.

1947’de Merkez Komitesi’nin emri üzerine bir felsefe kongresi toplandı. Bu kez konu daha 
önce mahkûm edilen Felsefe Tarihi’n in  yerine geçmek üzere yazılmış bulunan Batı Avrupa 
Felsefesi Tarihi adh kitapü. Yazar Aleksandrov, Jdanov tarafından Marksizmin özünü ve daha 
önceki felsefi akımlarla bağlantısını kavrayamamış olmak, Rus felsefesini ihmal etmek, “parti 
ruhu”na sahip olmamak ve nesnel olmamakla suçlandı. Stalin’in, Merkez Komite adına 
konuşmğunu bildiren ve tüm felsefecileri halktan soyutlanmak, okuyuculannı küçümsemek ve 
diyalektiği anlamamakla itham eden konuşmasından sonra, Aleksandrov tüm meslekdaşlan adına 
Stalin’in isteklerini yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklanna söz verdi.

Savaş sonuna doğru “resmî doğrular”dan farklı görüşlere de yer vermiş olan Tarih Dergisi 
ıcapaalmış yerine Tarih Sorunlan  adh yeni bir dergi çıkanimıştı. Ne var ki Jdanovçina  
döneminde, Rus tarihçiliği üzerine bir kitap yayınlamış olan Yahudi asılh yazar N. 
ılubinstein’a yöneltilen saldınlarla Sovyet tarihçiliği bir kez daha gündeme geldi. 1941’de

Solda SSCB'de konuşulan bütün resmî dillerde 
"Dünya işçileri B irleşin”  yazan 1947 tarihli bir kitap 
kapağı. Aşağıda Kızılordu’nun 50. yılını kutlamak 
üzere 1967'de yapılmış ve halk demokrasilerinden 
askerleri temsil eden afiş. 1936 anayasasında tek tek 
cumhuriyetlerin SSCB’nin devlet örgütü ile ilişkisi şu 
şekilde betimlenmiştir: "Madde 13. Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği eşit haklara sahip sovyetik 
sosyalist cumhuriyetlerin özgürce katıldıktan birlik 
temeli üzerinde kurulmuş federal bir devlettir. (..) 
Madde 14. Şu işler, yüksek iktidar organian ve devlet 
yönetim organian ile temsil edilen Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Biriiği'nin yetkisindedir, a) uluslararası 
ilişkilerde SSCB’ni temsil etmek, öbür devletlerie 
antlaşmalar yapmak ve onaylamak; b) Savaş ve barış 
sorunları; c) SSCB içine yeni cumhuriyetler kabul 
etmek; d) SSCB Anayasası’nm ve federe 
cumhuriyetler anayasalarının SSCB Anayasası’na 
uygunluğunu sağlamaya özgü önlemlerin 
uygulanmasını denetlemek; e) Federe cumhuriyetler 
arasındaki sınır değişikliklerini onaylamak; f) Federe 
cumhuriyetler içinde yeni bir özerk cumhuriyetler gibi, 
yeni ülke ve bölgeler kurulmasını onaylamak; g)
SSCB savunmasını örgütlemek ve tüm SSCB silahlı 
kuvvetlerini yönetmek; h) Devlet tekeli üzerinde dış 
ticaret; i) Devlet güvenliğini sağlamak: j) SSCB ulusal 
ekonomi planlanm düzenlemek; k) SSCB bütçesi ile. 
Cumhuriyetler Birliği bütçesi ve yerel bütçelere yönelik 
vergi hasılatını onaylamak; I) Bankaian, sanayi ve 
tanm işletme kuruluşlannı. Birliğin tümünü ilgilendiren 
ticarî işletmeleri yönetmek; m) Ulaştırma ve PTT 
işlerini yönetmek; n) Para ve kredi sistemini 
yönetmek; o) Devlet sigortalarını örgütlemek; p) Borç 
alıp borç vermek; q) Topraktan, toprakaltından, 
ormanlar ve sulardan yararlanmanın temel ilkelerini 
saptamak; r) Ulusal eğitim ve halk sağlığı alanındaki 
temel ilkeleri saptamak; s) Tek bir ulusal ekonomi 
istatistik sistemi örgütlemek; t) Çalışma yasası 
ilkelerini saptamak; u) Yargılama örgüt ve usulüne 
ilişkin yasama; ceza yasası ve madenî yasa; v) SSCB 
yurttaşlığı üzerine, yabancıların haklan üzerine yasalar: 
w) Tüm Birlik için a f yasatan çıkarmak.
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ve Sosyalist Blok

JDANOV, ANDREY  
ALEKSANDROVİÇ (1 8 9 6 -1 9 4 8 )

Savunduğu görüşlerle Batı toplumunun bütün sanat 
ürünlerini yoz olarak niteleyen Andrey Aleksandroviç 
Jdanov 14 Şubat 1896’da bugün adı Jdanov olan Ukray
na’nın Maryupol kentinde doğdu. Orta öğrenimini ta
mamladıktan sonra 1915’te Rusya Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi’ne girdi. Bolşevik saflarda yeralan Jdanov bu 
yıllarda partinin Tvyer bölgesi sorumluluğunu üstlene
rek Ekim Devrimi’ne kadar burada çalıştı. Devrimden 
sonra parti İçinde önemli görevlere getirilen Jdanov 
1927'de parti merkez komitesine seçildi. Aynı yıllarda 
Stalin’in güvenini kazandı ve 1934'te Kirov’un öldürül
mesinden sonra da partinin Leningrad bölge sekreteri 
oldu. Bunun ardından 1935’te merkez komite sekreterli
ğine seçilen Jdanov, bir yıl sonra da “ sosyalizme karşı” 
olmakla suçlanan mutialiflerin yargılandığı ünlü Mosko
va duruşmalarında etkin bir rol oynayarak Stalin karşıtı 
kişilerin temizlenmesinde görev aldı. Bu konumuyla par
tideki yerini daha da sağlamlaştırarak Stalin’in sağ kolu 
haline geldi. Kültürden politikaya, felsefeden edebiyata 
kadar hemen her alanda Sovyetler Blrliğl’nln o yıllardaki 
düşünce yapısını, dünya görüşünü belirleyerek, ideolo
jik ve politik çerçeveyi çizen tek kişi oldu. 1939’daki 
Sovyet-Alman Dostluk Antlaşmasının da imzalanmasın
da da oldukça aktif olan Jdanov, savaş sırasında da 
önemli görevler üstlenerek Leningrad Savunması’nı yö
netti. 1939’da Sovyetler Birliği Komürtist Partisi Politbü
ro üyeliğine seçildi ve 1947’de Kominform’un kuruluşu
na önayak olarak, kuruluş sırasındaki Sovyet delegas
yonuna başkanlık etti.

Jdanov, Jdanovculuk diye kendi adıyla da tanımlanan 
görüşlerini ve politikasını 1930'larda Sovyetler Birliği'
nde SBKP tarafından benimsenen sosyalist gerçekçili
ğe dayandırmış ve buradan kalkarak Batı’da burjuva 
toplumlarda belirli dönemlerde boygösteren çeşitli sa
nat akımlarını yozlaşma diye nitelemiştir. Sanatta, kül
türde ve edebiyatta mutlaka partiye bağımlı olunmasını 
isteyen, bunun dışındaki yapıtların yayımlanmasına izin 
vermeyen, böyle yapıtları olan yazar ve sanatçıları suç
layan Jdanov'un düşünceleri parti içinde resmî görüşler 
olarak kabul edildi. Stalin’in de desteklediği bu politika 
her alanda dargörüşlülüğü, bağnazlığı körükledi ve sa
natın özgürce gelişmesini engelledi. Bunun sonucunda 
Anna Ahmatova, Zoşçenko gibi sanatçılar karalandı. 
Yazarlar Blrliği'nden uzaklaştırılan bu iki yazarın dışında 
Şoştakoviç, Prokofiyev ve Haçaduryan gibi besteciler, 
Ayzenştayn gibi sinema yönetmenleri de saldırılara he
def oldu, Sovyet sanatının yaratıcılığı yokoldu. Jdanov 
31 Ağustos 1948’de Moskova'da öldü. Ancak Jdanov'
un ölümüne kadar süren Jdanovculuk, bu tarihten sonra 
eski gücünü yitirdi, zamanla suçlanmış olan sanatçıların 
İtibarları iade edildi.

yayınlanan kitap, Rus tarihçilerinin değerini yeterince ortaya koymamakla suçlanıyordu. Yazar 
kendi eserini reddettiyse de, eleştiriler durmadı. Onun dışında çoğu Yahudi asıllı bir dizi 
tarihçi, Rus tarihinde yabancı etkileri fazlasıyla abartmak ve Rusları küçümsemekle itham 
edildiler.

1949 ve 1950’de fizyolog ve psikologlara Nobel ödülü sahibi ünlü fizyolog Pavlov’un 
(1849-1936) psikolojik fonksiyonlan mekanik süreçlerle açıklanan türdeki materyalist-bilimsel 
tavrından ayrılmamaları gerektiği hatırlatıldı. Onun öğrencilerinden L.A. OrbeU bazı farklı 
görüşler ileri sürünce, 1950’de Bilimler Akademisi ve Tıp Akademisinin ortak bir toplantısında 
“sempatik sinir sistemi” üzerine yaptığı çalışmalarda “metafiziğe” düştüğü ve Pavlov’un 
teorilerinden ayrıldığı için suçlandı. Orbeli görevinden alındı, fakat görüşlerini reddetmeyi 
kabul etmedi.

Jdanovçina’m n  zirvesini ise hiç kuşkusuz Lysenko’nun biyolojik teorileriyle ilgili tartışmalar 
oluşturur. 1929’dan itibaren Sovyetler Birliği’nin önde gelen biyologu konumunu edinen 
Lysenko ile genetikçiler arasında yürütülen tartışmada kimin haklı olduğuna Sovyet Tanm 
Akademisi’nde yapılan bir toplantıda karar verildi. Jdanov’un desteklediği Lysenko kazandığı 
zaferden sonra “parti, hükümet ve bizzat Stalin’e” teşekkürlerini sundu. Sonuç olarak “Mendel 
Yasalan”nı savunarak “anti-diyalektik” görüşler ileri sürmekle suçlanan ve Lysenko’nun teorisini 
kabul etmemekte direnen bir düzine akademisyen görevden atıldı. Ünlü Sovyet biyologu 
Vavilov toplama kampında ölürken, Lysenko 1961’deki devrilişine kadar Sovyet tanmınm -ve 
tarımdaki başarısızlıklann- önde gelen sorumlusu oldu.

Sovyet kültür, bilim ve sanat yaşamının “dış etkiler”den anndınlması politikası çok kötü 
sonuçlar verdi. Mendel teorisinin yanı sıra kuantum ve görelik kuramlan “buıjuva bilimi” 
olarak reddedildi, sibernetik ve psikonaliz “bilim dışı” ilan edildi, Freud ve Einstein gibi, 
bilim adamlan “tehlikeli, kozmopolit” kişiler olarak damgalandılar. Rusya’nın ve Rus tarihinin 
öne çıkaniması çabalan içinde bilimsel yasalann, buhar makinesinin, radyo ve penisilinin ilk 
defa Ruslar tarafindan bulunduğu iddia edilir oldu. “Proletarya” adına “burjuva” bihm ve 
kültürüne karşı çıkış Sovyet bilim ve kültür yaşamının gelişmesini uzun yıllar köstekledi.

“Dil” Tartışması

Stalin’in 1950’de “dil” konusunda yazdığı bir dizi mektup savaş sonrası Sovyet Marksizminin 
gelişimi bakımından önem taşımaktadır. Konu, o yıllara kadar Marksist filolojinin tartışılmaz 
teorisyeni sayılan ve 1934’de ölen N.Y. Marr’ın görüşleri hakkında Pravda’da birdenbire açılan 
bir tanışma ile gündeme gelmişti. Marr ve izleyicileri “dil”i bir üst yapı kurumu olarak ele 
alıyor ve mevcut ekonomik ve toplumsal ihşkilerin bir yansıması olarak görüyorlardı. Bunlar 
dilin her zaman bir sınıf karakterine sahip bulunduğu ve toplum için tek ve ortak bir dihn 
bulunmadığını savunuyor ve sosyalizmin dünya çapında başanya ulaşması ile birlikte 
uluslarüstü yeni bir “sosyalist dil”in ortaya çıkacağını ileri sürüyorlardı. Stahn’in bu konudaki 
görüşleri ise aslında pek de önemli sayılmayacak bu tartışmanın boyutlannı aşan bir öneme 
sahip görünüyordu.

Stalin’e göre dil ne bir üst yapı, ne de bir altyapı kurumu değildi; bunlardan bağımsızdı. 
Dolayısıyla dil, bir sınıfın dili değil, tüm ulusun dili olarak kabul edilmeliydi. Yine aynı 
şekilde dil, zamanla sınırlı olamaz, pek çok tarihi dönemde özelliklerini korurdu. Stalin’e 
göre, farkh diller birbirleriyle kanştıklan zaman, yeni bir dil ortaya çıkmaz,, fakat bunlardan 
biri üstün gelirdi. “Tarihi gelişme süreci içinde başka halklann dilleri ile kanşan ve her 
zaman galip gelen Rus dili” olmuştu.

Stalin’in dil hakkında ileri sürdüğü görüşlerin önemli yanı Sovyet sistemi içinde Ruslan ve 
Rus dilini öne çıkarmasından çok üstyapıya tanıdığı bağımsız roldü. Stalin, “üstyapı bir kez 
oluşunca etkin büyük bir güç olur”, “altyapının billurlaşmasına ve güçlenmesine etkili bir 
şekilde yardım eder; yeni düzenin, eski altyapıyı eski sınıflan yıkışını tamamlamasına ve 
onlann tasfiyesine yardım etmek için gerekli bütün tedbirleri alır” diyordu. Çünkü, “üstyapı, 
altyapı tarafından özellikle kendisine hizmet etmesi için... eskimiş bulunan altyapıyı ve onun 
eski üstyapısını tasfiye etmek için yaratılmaktadır.” Bu görüş, Stalin’in 1930’lu yıllarda ileri 
sürdüğü “sosyalizm” koşullannda bir üstyapı kurumu olan devletin giderek yok olması bir 
yana “yönetici ve yönlendirici” bir güç olarak giderek güçlenmesi gerektiği yolundaki 
anlayışının farklı ifadelerle tekrarlanması anlamına geliyor ve “yukardan aşağı devrim” 
anlayışını yansıtıyordu.

İki Blok
Savaş sonrası Avrupa’sında Sovyetler Birliği önemli bir güç olarak ortaya çıktı. Doğu Avrupa 
ülkelerinde ve Uzak Doğu’da komünist partileri güç ve nüfuz kazanmış, bazılannda iktidara 
gelmiş, bazı ülkelerde ise iktidar ortağı olmuştu. Baltık Cumhuriyederini de kapsaman geniş 
bir bölge, Sovyetler Birliği topraklanna katılmıştı. Sovyetler Birliği Ağustos 1945’de yapılan 
Potsdam Konferansı’nda Avrupa’da oluşmuş olan güç dengesini müttefiklere geniş ölçüde kabu] 
ettirmeyi de başarmıştı. Öte yandan Sovyetler Birliği, savaş sonrası “yeniden inşa” programmd;
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Keynes ve M a rx

İngiliz John Maynard Keynes (Lord, 1883-1946) 20. 
yüzyılın ilk yarısının en etkili iktisat kuramcılarından 
biri, liberal bir düşünür ve entelektüel bir lider olarak 
tanınır. Cambridge Üniversitesi’nde öğrencilik ve öğre
tim üyeliği yaptl. Buna ek olarak yüklendiği devlet gö
revleri, diplomatlık, gazetecilik, parti üyeliği, mali danış
manlık ve mali piyasalardaki faaliyetleriyle kuramsal gö
rüşlerini uygulamaya geçirmek için de çok cepheli çalıştı.

Keynes iki dünya savaşı ile iki savaş sonrası dönemi 
ve 1921’den 1939’a kadar esas olarak iktisadi depresyo
nun hakim olduğu dönemi yaşadı. Savaş ve depresyon 
koşulları iktisadi ve felsefi görüşlerinin belirienmesinde 
hakim oldu. Kuramında ve faaliyetlerinde bir yandan 
lalssez-falre felsefesine ve uygulamalarına karşı çıkar
ken, bir yandan da kapitalizmi sosyalizmden korumanın 
yollarını aradı.

Keynes adını Economic Consquences of Peace (1919) 
(Banşın İktisadi Sonuçlan) adlı yapıtı İle duyurdu. Savaş 
sırasında Britanya Hazine’sine danışmanlık yaparken, 
bu yapıtı ile Paris Banş Konferansı’nın savaş tazminat- 
lan planını eleştirdi. Müttefikler arasındaki borçlann hep
sinin silinmesini önerdi. Bu borçlar zaten ödenemeye
cekti; ödense bile, Avrupa'yı ve sonucunda bütün dün
yayı iflasa sürükleyecekti (Lenin bu yapıttaki argüman
lara II. Enternasyonal’deki konuşmasında yoğun atıflar 
yaptı). Keynes bu görüşlerinin etkisiyle Versailles An
laşması görüşmelerine Britanya Hükümetl’nin asli tem
silcisi olarak katıldı.

II. Dünya Savaşı sırasında da Keynes savaş sonrası 
iktisadi yeniden inşa konusunda İngiliz görüşlerinin for
müle edilmesinde etkili oldu. How to Pay for the War 
(Savaş Nasıl Ödenmeli -1940) başlıklı çalışmasında Key
nes “savaş sonrası krediler" planını önerdi, bu sonra
dan kabul edildi. Keynes savaş sonrasında dünyanın 
iktisadi yapısının belirlenmesi konusundaki faaliyetleri 
ile Britanya'nın 1944'deki Bretton Woods Konferansı
nda önde gelen temsilcisi oldu. Dolayısıyla Uluslararası 
Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Yeniden İnşa ve Kalkın
ma Bankası (Dünya Bankası) kuruculanndan sayılır (her 
ne kadar bunlann nihai biçimlerini beliriemede Ameri
kan görüşü hakim olsa da).

Keynes I. Dünya Savaşı sonrasında çok aktif bir gaze
tecilik faaliyeti içinde oMu ve Uanchester Guardl- 
an'ın “Avrupa’da Yeniden İnşa” eklerinin editörlüğünü 
yaptı. Aynca 1911-1945 arasında Economic Joumal’m 
edltöriüğünü sürdürdü. Bunlara ek olarak liberal politi
kaya katkıda bulundu ve 1920’lerde Liberal Parti adına 
pek çok iş yaptı, özellikle bayındıriık işleriyle ilgili parti 
politikasını etkileme yönünde çalıştı.

Kuşkusuz Keynes’ln asıl etkisi “Genel Teori”si ile 
olmuştur (The General Theory of Employment, Interest 
and Money. London: Macmillan, 1936. Türkçesi: İstih
dam, Faiz ve Para Genel Teorisi, Çeviren: A. Baltacıgil. 
İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1969). Genel Teori esas 
olarak 1929 Bunalımı'nın yarattığı büyük İşsizliği ve ge
lir kayıplannı kapitalizmin nasıl önleyebileceği sorusuna 
cevap aramak amacıyla yazılmıştır (Aslında depresyon 
konusu Keynes'In eski bir uğraşısıdır. I. Dünya Savaşı'- 
nı izleyen 1920-21'de Britanya çok ağır bir İşsizlik krizi 
yaşarken bayındıriık harcamalannı savunmaya tıaşla- 
mıştır). Genel Teori aslında esas olarak klasik ve neo- 
klaslk İktisat kuramına karşı geliştirilmiştir. Fakat Key
nes bu yolla Marksist İktisadın geçerilllğinl de ortadan 
kaldırdığını düşünmüştür. 1 Ocak 1935'de Bernard 
Shaw’a yazdığı mektutıunda, üzerinde çalışmakta oldu
ğu iktisat kuramı kitabının “ hemen olmasa bile gelecek 
on yıl İçinde dünyanın iktisadi sorunlara bakış açısında 
devrim yapacağına” , ek olarak da “ özellikle Marksizmin 
Rlcardocu temellerini yıkacağına” İnandığını İfade et

miştir. Keynes'In Marksizmin Ricardocu temellerinden 
kasdettiği emek-değer kuramıdır. Öte yandan, Keynes 
neoklasiklerin marjinal faydanın değeri beliriediği görü
şüne karşı bir değer kuramının temel kavramını geliştir
miştir, bu da “gelecekle İlgili beklentiler" kavramıdır. 
Sermaye birikimi esas olarak faiz haddinin ve fiyatlann 
gelecekte ne olacağı ile ilgili beklentilere bağlı olarak 
kapitalistlerin aldığı kararlar tarafından belirienecektir. 
Yani, faiz ve fiyatlarla ilgili beklentiler doğrudan doğru
ya sermayenin değerini belirieyecektir.

Keynes’In klasiklere ve neoklasiklere yönelttiği eleşti
rilerin odağını, kendiliğinden işleyen piyasa mekaniz
masının otomatik olarak dengeye gelemeyeceği ve tam 
istihdam içinde istikrarii büyüme sağlayamayacağı gö
rüşü oluşturur. Bazı iktisatçılara göre “Keynes Devrimi'' 
otomatik istikrar görüşünün yıkılmasıdır. “ Keynes dev- 
rimi” nin hangi öğelerden oluştuğu konusunda görüş 
birliği yoksa da, Genel Teorl’nin şu alanlardaki çözüm
lemelerinin kritik önem taşıdığı söylenebilir; İstihdam 
kuramı, faiz kuramı, ücret kuramı ve bütün bunlan kap
sayan “beklentiler”  kavramı. Argümanların hapsi iktisa
di sorunların kaynağında yetersiz efektif talep sorunu
nun yattığını kanıtlamak amacıyla kullanılmıştır.

İstihdam kuramına göre, ulusal gelir düzeyi istihdam 
düzeyine, istihdam düzeyi de toplam talep düzeyine 
bağlıdır. Talebin iki ana öğesi tüketim eğilimi ve yatınm 
eğilimidir. Zaman içinde gelir artıp tam istihdam düzeyi
ne yaklaşıldıkça gelirin tüketilen kısmı azalacak ve ta
sarruflar artacaktır. Yapılan tasarruflar ise otomatikman 
yatınm harcamalarına gitmeyecektir. Bu, yatırımcıiann 
gelecekle ilgili beklentilerine bağlıdır. Fakat tasarruflar 
yatınmlarda kullanılsa bile, sermaye birikimi arttıkça 
sermayenin marjinal etkinliği, yani kâriilığı düşecek, kârii 
yatınm alanlan tükenmeye başlayacaktır. Yatınmlar azal
dıkça faiz haddi de düşecek, bu ise faiz haddinin daha 
da düşeceği beklentisini yaratacak ve eldeki para har- 
canmayıp bekletilecektir. Böylece kısa dönemde talep 
yetersizliği ve işsizlik ortaya çıkacaktır. Yani klasiklerin 
Say Yasası yanlıştır ve her arz kendi talebini yaratma
maktadır.

Faiz kuramına göre, faiz haddinin esnekliği klasiklerin 
ve neoklasiklerin öne sürdüğü gibi tasarruf ile yatırımı 
eşitleyerek tam istihdamı sağlayamayacaktır. Faiz haddi 
tasarruf ve yatırım miktan tarafından değil, toplumun 
gereksinme duyduğu nakit para miktan (likidite düzeyi) 
İle merkez bankası tarafından belirlenecektir. Artan para 
miktan harcanmaya gitmez de spekülatif amaçla elde 
tutulursa faiz haddi değişmez. Faiz tüketimden vazgeç
menin karşılığı değil, nakit kaynaklardan vazgeçmenin 
karşılığıdır. Para arzının artışı tahvil piyasasında tahvil 
almaya yönelirse tahvil fiyatlan yükselecek, faiz haddi 
düşecektir. Eğer tahvil fiyatlannın gelecekte düşeceği 
beklentisi hakimse faiz haddinin de yükseleceği bekle
niyor demektir. Faiz haddinin yükseleceği beklentisi ile 
para tahvil atımında kullanılmaz, fiyatlann düşeceği du
rumda kullanılmak üzere spekülatif amaçla elde tutulur. 
Bu durum efektif talep konusunda kötümseriiğe yol açar 
ve tahvil arzını düşürür, yani yatırım yapmak üzere mali 
kaynak aramaktan vazgeçirir.

Keynes'e göre hisse senedi ve tahvil piyasaları kapi
talizmin gelişmesi İle biriikte ortaya çıktı ve yatınm piya- 
salannm kurumsal biçimi oldu. Böylece mülkiyet İle 
mülkiyetin kontrolü birbirinden aynidı ve kısa dönemli 
spekülatif kâr etme mantığı ile uzun dönemli üretim 
olanaklan mantığı birbirinden aynidı. İstikrarsız, durma
dan dalgalanan tahvil piyasalannda mali sermayenin 
hareketleri İstihdam ve gelir düzeyini orantısız olarak 
etkilemektedir ve toplu olarak büyük zarariara yol açsa 
bile kısacık zaman içinde olağanüstü bireysel kâriar 
sağlamaktadır. Mali sermaye üretken olduğu için değil 
özel mülkiyete konu olduğu için gelirden pay almaktadır 
ve sanayi yatmmlanna olumsuz etki etmektedir. Kapita
lizm geliştikçe mali sermayenin gücünün azalması ge

rekmektedir.

Ücret kuramına göre, parasal ücretlerin düşürülmesi 
ile işsizliğin ortadan kalkacağı yolundaki klasik görüş 
geçerii değildir. Ücretlerin düşmesi talebi düşürür, ye
tersiz talep ise fiyatlan indirir ve ücretlerin reel düzeyi 
değişmez. Dolayısıyla ücretlerin işverene olan maliyeti 
azalmaz ve istihdam artmaz. Durgunluk ve işsizlik para
sal ücretleri düşürerek ortadan kaldınlamaz. Ek olarak 
ücretler sendikal pazariık yoluyla belirlenir ve işçiler 
ücretin düşürülmesine direnir.

Para kuramına göre, paranın miktar kuramı olarak 
bilinen klasik görüş geçersizdir, yani para arzındaki her 
artış aynı oranda fiyat artışına yol açmaz. Fiyat artışlan 
parasal nedenlerden değil gerçek nedenlerden kaynak
lanır. Bu nedenler tüketim ve yatınm talebi, verimlilikten 
fazla artan üretim faktörleri gelirieri gibi nedenlerdir. 
Para arzındaki artış ya da azalış fiyat baskılannın sonu
cunda ortaya çıkar, tersi değil. Öte yandan, eğer para 
arzı artışı tahvil fiyatlannın artışı yoluyla faiz haddini 
düşürürse, fiyat artışı olmadan yatınm, yani talep, dola
yısıyla üretim artabilir.

Kısat.?sı Keynes'in Genel Teori'sine göre yukanda 
açıklanan nedenlerle piyasanın kendi başına İşleyişi ye
tersiz efektif talep yaratarak işsizliğe yol açar ve lam 
istihdam dengesini kurmasını engeller. Eşitsiz bir servet 
ve gelir bölüşümü yaratır. Talebin ritmine göre iktisadi 
dalgalanmalar ortaya çıkar. Zenginlerin tasarruf yaptığı 
ve bu tasarrufan yatırıma harcadığı, zenginliğinin artışı
nın da buna bağlı olduğu yolundaki klasik iktisat iddiası 
servet ve gelir eşitsizliklerini de haklı gösterir, halbuki 
bu iddia geçersizdir. İşsizlik ve eşitsizlik, içinde yaşa
nan toplumun ortadan kaldınlması gereken iki temel 
bozukluğudur.

Keynes "hem mevcut İktisadi düzenin ve biçimlerinin 
tüm olarak yok olmasını önlemenin tek uygulanabilir 
aracı olarak, hem de bireysel inisiyatifin başanlı işleyişi
nin önkoşulu olarak” devlet İşlevlerinin genişlemesi çö
zümünün çıkar yol olduğu savunur. Devletin burada 
işlevi “ tüketim eğilimi ile yatınm uyansının birbirine
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uydurulmasını” sağlamak ve bu yolla işsizliği önleyerek 
ekonomiyi tam istihdam gelir düzeyine ulaştırmaktır. 
İktisadi işleyiş eksik talep yaratıyorsa devlet politikaları 
bunu önleme ve/veya telafi etme işlevini üstlenmelidir. 
Devlet politikaları vergileme, para arzını ayarlama, kredi 
ve faiz koşullarını iyileştirme gibi araçlarla yürütülebilir, 
takat bunlar talebi yönetmede her zaman etkili olmaya
bilir. O nedenle devlet harcamaları ve bütçe politikaları 
aracılığıyla yapılacak müdahale daha etkili olacaktır. Büt
çe açığı harcanmayan gelirleri vergi ve borçlanma yo
luyla devlet eliyle tekrar harcama devresine sokacaktır. 
Gerekirse para basımına da başvurulacaktır.

Keynes kapitalizmin istikrarı ve sürekliliği için getirdi
ği bu önerilerin kapitalizmi sosyalizme göre daha üstün 
bir sistem haline getireceğine, dolayısıyla da onu sosya
lizmden koruyacağına inanıyordu. Bir kez, devletin mü
dahalesi “ mevcut iktisadi düzenin ve biçimlerinin tüm  
olarak yok olm asm ı" önleyecekti. “ Kapitalist bireycili
ğin kaçınılmaz sonucu olan işsizliğe dünyanın uzun sü
re tahammülü yoktu” . Ama “ otoriter” (bazen de 
"totaliter” sözcüğünü kullanıyor, aslında kastettiği Mark
sist sosyalizm) devletler İşsizlik sorununu “etkinlik ve 
özgürlüğü feda ederek” çözmeye çalışıyorlardı. Halbuki 
devletin işlevlerinin genişletilmesi yolu bireycilik eksik
liklerinden ve istismarlarından kurtarılırsa, bu, bireysel 
özgürlüklerin korunmasının ve bireysel seçiş alanının 
genişletilmesinin, totaliter devletin bu alandaki kayıpla- 
nnın önlenmesinin "e n  iy i güvencesi”  olacaktı. Böylece 
bütün diğer sistemlerden daha üstün bir sisteme erişile
cekti. Ayrıca ülkeler kendi iç politikaları ile tam istihda
mı sağlamayı (ve ayrıca nüfus dengelerini kurmayı) öğ
renirlerse, savaşın İktisadi nedenleri olan nüfus baskısı 
ve pazar elde etmek için rekabetçi mücadele gereği 
etkisini yitirirdi, ülkelerin İktisadi çıkarları da birbirine 
ters düşmezdi, rahat rahat ticaret yapabilirlerdi. Yani 
Keynes herhalde bu görüşü İle emperyalizm İle savaşlar 
arasında sosyalist yazında kurulan ilişkiyi de böylece 
geçersiz kıldığını düşünüyordu.

Keynes’in kuramının Marx'in kuramından ne kadar 
etkilendiği ve ona ne kadar benzediği sorusu her zaman

1929 bunalımını izleyen günlerde, Amerika'da 
Yahudi işçilerin düzenlediği b ir "açlık 
yürüyüşü” . Gerçi teorisine kaynaklık edecek 
temel deneyim bu büyük bunalım oldu ama 
Keynes daha 1919'da, genel kabul gören 
İktisat politikalarımı eleştirilerini yayınlamaya 
başlamıştı. Lloyd George'un danışmanı olarak 
gittiğ i Paris'ten döndükten sonra yayınladığı 
Economic Consequences of Peace (Barışın 
İktisadi Sonuçları) adlı kitabında, Almanya'nın 
kendisine yüklenen tazminatı asla 
ödeyemeyeceğini öngörmüş ve bunun 
yaratacağı iktisadi sonuçlan tahlil etmişti. 
Kitabın başında, Keynes’in akıcı üslubuyla 
yazılmış Woodrow Wilson, Celemenceau ve 
Lloyd George hakkında son derecede eleştirel 
ve hatta ılaycı betimlemeler yerahyordu.
Kitap, özellikle bu portrelerden ötürü büyük 
bir başan kazandı. Bu arada ayrıldığı 
Hazine'deki eski meslektaştan arasında 
Keynesin birçok önemli düşman kazanması 
sonucunu doğurdu. Ancak bu dönemde 
Keynes hâlâ, bazı ayrıntılarda kuşkularını dile 
getirse de A. C. Marshall gibi serbest rejim 
iktisatçılarının en başarılı tilmizi olarak 
tanınıyordu.

yoğun tartışmalara konu oldu. Hatta Marx ile Keynes’in 
görüşlerinin sentezini yapmaya ve aradaki farklılıkları 
bağdaştırmaya yönelik kuramsal çabalar da oldu. Bazı
ları “ eksik tüketim” kuramlarına “ Keynesci Marksizm” 
ismini verdi. Bazıları Marx’in kriz kuramının büyük ölçü
de yetersiz tüketim faktörüne dayandığı görüşünü sa
vundu.

Keynes’in kendisi kuramını kurarken emek-değer ku
ramını yıkacağına inanıyordu. Öte yandan, kullandığı 
ifadeler kendisinin kuramsal bakımdan Marx’a pek de 
borçlu olmadığına inandığını gösterir. Keynes 1 Ocak 
1935 tarihinde Bernard Shaw’a yazdığı mektupta, "ikti
sat bilmecesinin çözümü için bir İpucu” bulmak amacıy
la Marx ve Engels’e baktığında “zamanı geçmiş tartışma- 
landırmadan başka hiçbir şey keşfedemediğini” ifade 
eder. Genel Teori kitabında ise “ büyük efektif talep 
bilmecesi” nin Malthus’dan sonra İktisat yazınından tü
müyle kaybolduğunu yazar ve Sismondi’den hiç söz 
etmez. Talep sorunu ona göre “ Kari Marx’in, Silvia 
Gessell’in veya Major Douglas’in ölüler dünyasında top
rak altında ancak gizilden gizliye yaşayabllmiştir” . Key
nes bunu yeryüzüne çıkardığını düşünür. Marx’i talep 
bilmecesi ile İlgili olarak ciddiye aldığını gösteren hiçbir 
ifade kullanmazken, Gesseil’den büyük övgülerle söz 
eder. Çünkü Gessell sosyal adalet konusundaki çalış
maları ile “ anti-Marksist sosyalizmin kurulması” görüş
lerine büyük katkıda bulunmuştur. Gessell Lalssez-falre 
düşüncesine karşı, fakat Marx’inkine hiç benzemeyen 
bir kuramsal temel kurmuştur. Keynes’e göre, gelecek 
Marx’in ruhundan değil Gessell'in ruhundan daha çok 
öğrenecektir. Nitekim Keynes’in kendisi de böyle bir 
ruh taşıyordu.

Elbette ki Marx Keynes’In kuramsal görüşlerinin pek 
çoğunu yıllar önce savunmuştur ve Say Yasası’nı, para
nın miktar kuramını, piyasanın otomatik dengesini red
detmiştir; üretim İle tüketim ve talep arasındaki denge
sizliği kuramsallaştırmıştır; yapısal İşsizlik, durgunluk, 
dalgalanma, büyüme kuramlarının öncülüğünü yapmış
tır. Marx İle Keynes arasındaki temel fark kapitalizmde 
krizlerin sadece talep sorununu çözerek önlenip önlen

meyeceği sorusuna verilen cevaplarda yatar. Yani asıl 
farklılık, dolaşım alanı sorunu olan talep konusunun 
üretim alanından bağımsız olarak ele alınıp alınamaya
cağı sorumsalına yaklaşımdadır.

Keynes'ln kuramında talebin yetersiz kalması işçilerin 
tüketimlerinin yetersiz kalmasından çok yatırım harca
malarının yetersiz kalmasından kaynaklanır. Dolayısıyla 
sorun genel bir efektif talep sorunudur. Devlet harcama
ları aracılığıyla kurulabilecek denge hızlı bir enflasyona 
da yol açmaz. Hafif bir enflasyon olsa bile, sendikalar 
parasal ücretlerin bir miktar artması durumunda reel 
ücretlerin yavaş erimesine daha az tepki gösterirler. 
Böylece kârlar da artar.

Marx’in kuramında ise krizlerin temel nedeni aşırı üre
tim değil, aşırı sermaye birikimidir. Kuşkusuz efektif 
talebin varlığı genelleşmiş meta ekonomisi olan kapita
lizmin karakteristik bir sorunudur ve meta üretimi ile 
emek gücünün yeniden üretimi içiçe geçmiştir. Dolayı
sıyla ücretlerin harcanması ile metaiarla beraber üreti
len artık değerin gerçekleşmesi arasında doğrudan bir 
ilişki vardır. Fakat kapitalizmin üretici güçleri geliştirme
si İle kitlesel tüketimi genişlet asi arasında temel bir 
çelişki mevcuttur. Tüketimin üretime paralel olarak ge
nişletilmesi aşırı üretim krizini engelleyebilir. Fakat üc
retlerin artması ve istihdamın artarak işsizliğin azalması 
ile artık değer haddinin ve kârlılığın düşmesi tehlikesi 
ortaya çıkar. Bu eğilime ancak nisbi artık değeri yani 
emek gücü verimliliğini arttırarak karşı durulabilir. Aksi 
halde aşırı birikim ve kâr hadlerinin düşmesi krizi ile 
karşı karşıya kalınır. Dolayısıyla toplumun tüketimi biri
kimin gereklerine uygun olduğu ölçüde, yani artık değer 
üretme koşulları ile artık değer gerçekleşme koşulları
nın birbirine uygun olması durumunda kriz ortaya çık
maz. Artık değer üretme koşulları ile çelişen artık değer 
gerçekleştirme koşulları sürdürülemez. Artık değerin 
üretimi için harcanacak mali kaynaklar sürekli olarak 
artık değerin gerçekleşmesi içirt harcanamaz. Çünkü 
gerçekleşmenin sürekli olması ancak sürekli artık değer 
üretimine bağlıdır. Kısacası, gerçekleşme ancak sürekli 
birikimle sağlanabilir. Yani sadece mübadele ve dağılım 
alanındaki sorunları çözerek üretim alanının sorunlarına 
sürekli çare bulunamaz.

Marx’a göre para arzının genişletilmesi de efektif ta
lep sorununa çare olamaz, çünkü para veya kredinin 
kendi başına üretici özelliği yoktur ve ancak tekrar tek
rar sermaye çevrimine girerek artık değer üretiminin 
sürekliliği ile kendine maddi bir temel bulabilir. Üretim 
ile bölüşüm, artık değer üretimi ile gerçekleşmesi, tüke
tim ile yeni sermaye birikimi ve üretim ile tüketim ara
sındaki ilişkilerin sürekli olarak yeniden kurulması gere
kir. Bu ilişkiler arasındaki denge de dolaşım alanında 
değil ancak sermayenin değersizleşmesi veya yok ol
ması, bu arada emek gücünün de değersizleşmesi ile 
kurulur.

1960’larda bazı iktisatçılar Keynesçi talep yönetimi 
ve onun getirdiği sosyal devlet aracılığıyla kapitalizmin 
krizlerden kurtulduğu görüşünü savundular. Fakat 
1960’ların sonlarından başlayarak 1970’lerden itibaren 
iyice açığa çıkan ve 1980’lerde çözülemeyen dünya bu
nalımı Keynesçi kuramı ve politikayı büyük bir kuramsal 
ve pratik açmaza düşürdü. Bazı Keynesçiler politikaların 
kötü uygulandığını iddia ederken, bazıları İse kapitaliz
mi yönetmenin eskisinden daha güç ve politika sonuçla
rının daha belirsiz olduğunu kabul ettiler. Bu çalkantı 
İçinde yeni sağ teorik ve pratik olarak yükseldi ve kapi
talizmin sorunlannın kaynağının “ Keynesçilik” ve “sos
yal devlet” olduğunu savunarak “ karşı devrim” yaptığı
nı iddia etti. Keynes klasik ve neoklasiklere karşı bir 
“ devrim” yaparak MarksizmI de yok edeceğini düşünür
ken, şimdi yeni sağ en büyük “ karşı devrlm” l Keynesçi- 
lere karşı yaptığını iddia etmektedir.
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bir ölçüde ABD’nin mali ve teknik desteğini almayı da umuyordu. Ne var ki, Sovyetler 
Birliği’nin varlığı dahi, onu politikasından bağımsız olarak, Çin ve sömürge ülkelerdeki 
toplumsal anti-emperyalist hareketlerin destekçisi konumuna sokuyor, bu da başta ABD olmak 
üzere kapitalist ülkelerin her toplumsal de\Tİmci hareketin ardında “Sovyetler Biriiği’nin bir 
komplosu”nu aramaya itiyordu. Bu durum 1947’de “Truman Doktrini”nde ifadesini bulan anti- 
Sovyetik bir “restorasyon” politikasının temel itici gücü aldu. ABD’nin atom bombası tekeline 
sahip olması ve savaş sırasında ulaşmış olduğu olağanüstü ekonomik-askerî güç, Sovyet 
ekonomosinin uğramış olduğu yıkıntılar ve nükleer silahlann yapımını kısa sürede 
başaramayacağına duyulan inanç, ABD’nin Sovyetlere karşı bir “güç politikası” izlemeye 
başlamasına yolaçtı. Önceleri containment (kuşatma), daha sora ise roll back  (geriletme) olarak 
tanımlanan yeni ABD politikasının ilk uygulamalanndan biri Avrupa, kapitalizmini 
güçlendirmeyi amaçlayan Marshall Planı idi.

ABD’nin Sovyet politikasını değiştirerek bir “kuşatma” siyaseti izlemeye başladığını belki de 
herkesten önce farketmiş olan Jdanov, 1947’de yapmış olduğu bir konuşmada ABD’nin 
kapitalist ülkeleri Sovyetler Birliği’ne karşı bir saldın için örgütlemeye çalıştığını bildirmekte 
ve dünyanın sosyalist ve kapitahst olarak “iki kampa” aynldığmı belirtiyordu. Bu nedenle 
demokratik ülkelerin bu girişimlere karşı önlemler almalan gerekiyordu. Bunun ilk 
sonuçlanndan biri, Eylül 1947’de Varşova yakınlannda yapılan gizli bir toplantıda 
Kominform'un (Komünist Enformasyon Bürosu) kurulması oldu. Toplantıya SSCB dışında 
Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, İtalya ve Fransa’dan 
komünist partileri temsilcileri katıldılar. Bu dokuz ülkeden katılan temsilciler arasmda 
SBKP’den Jdanov ve Malenkov’un yanı sır, Yugoslav Kardelj ve Djilas, Romanya’dan Gherorgiu- 
Dej ve A.Pauker, İtalya’dan L.Longo, Fransa’dan J.Duclos ve E.Fajov gibi ünlü komünist 
önderler de vardı.

Stalin’in amacının yeniden “uluslararası” bir devrim aracı oluşturmak olmadığının 
göstergelerinden biri, toplantıya, Çin ve diğer Asya ülkelerinin komünist partilerinin 
çağnimamış olmasıdır. Böylece Kominform'un kuruluşundan itibaren Doğu Avrupa ve doğrudan 
“Sovyet etki alanı dışında kalan Batı Avrupa’nın iki güçlü Komünist Partisi’ni denetim ve 
eşgüdüm altına almak için düşünülmüş bir araç olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim kuruluş 
toplantısında Jdanov Fransız ve İtalyan Komünist Partileri’ni kendi ülkelerinin burjuvazileriyle 
işbirliği yapmak ve Katolik ve sosyal demokratlara karşı yumuşak davranmakla suçlamaktadır. 
Görüşlerinin en büyük destekçileri ise daha 1945’den itibaren yeni bir uluslararası 
örgüdenmeyi savunmuş olan Yugoslav komünistleriydi. Kardelj ve Djilas “eğer işçi partileri 
parlamentarizm batağına düşerlerse her şey sona erer” diyorlardı. Onlara göre, “uluslararası işçi 
hareketinde Marksizm-Leninizmden yeni bir sapma, yeni bir revizyonizm tehlikesi” mevcuttur. 
Kardelj, özellikle Fransız ve İtalyan’lara çatarak; Togliatti ve M.Thorez’i “banşçı parlamenter 
bir yolu” öneren revizyonistler olarak eleştirmekte, Djilas ise FKP’yi “direnişi dağıtmayı ve 
silahlan bırakmayı kabul ederek adım adım gericiliğe teslim olmakla” suçlamaktadır.

Djilas’m daha sonra yaptığı açıklamalara göre, Yugoslav ve Sovyet partileri temsilcileri 
dışındakilerin pek hevesli görünmemelerine karşın, uzun görüşmeler sonunda Kominform'un 
(Komünist Enformasyon Bürosu) kurulmasına karar verildi. Yapılan açıklamada 
büroya “bilgi alışverişini sağlamak ve gerekh görüldüğü durumlarda karşılıklı görüş birliği 
temeUnde komünist partilerin faaliyetlerini koordine etmek” görevi yüklendi. Büro, her partinin 
Merkez Komitesinin seçeceği iki delegeden oluşacak ve “Sürekli Banş ve Halk Demokrasisi 
İçin” adlı bir bülten yayınlayacaktı.

Kominform’a üye dokuz parti bir redaksiyon komitesi atayarak, Beigrad’da yerleşen bu 50 
kişilik komitenin başkanlığına SBKP temsilcisini getirdiler. İlk sayısı Kasım 1947’de yayınlanan 
Kominform dergisi basılmadan önce Moskova’da denetimden geçerken, içlerinde Mao da olmak 
üzere, bazı ünlü komünistlerin makalelerinin sansür edildiği durumlarla karşılaşılıyordu.
Böylece Kominform  ve gazetesi “Moskova çizgisi”nin sadık izleyicisi oldu.

Stahn’in ölümünden sonra önemini tümüyle yitirecek olan ve SBKP’nin 20. Kongresi’nden 
(1956) hemen sonra faaliyetlerine son veren Kominform  “kimi durumlarda işçi partilerinin 
güçlenmelerine engel de oluşturduğu” gerekçesiyle 1943’de kapanma karan alan K om intem ’in  
yerine düşünülmüş bir örgüt değildi. Değil tüm komünist partileri, üye partiler arasmda bile 
örgütsel bir birlik ve merkezi bir yönetim hiç olmadı. Kuruluş amacının ve hedefinin Truman 
Doktrini ve Marshall Planı'na karşı mücadele ve Stalin’in Doğu Avrupa ülkeleri ve komünist 
hareket üzerindeki denetimine kurumsal bir çerçeve çizmeyi aşamadığı söylenebilir. Ne var ki 
daha kuruluşundan dokuz ay sonra Yugoslavya Komünist Partisi ile SBKP yönetimi arasmda 
çıkan çatışma, Kominform’un  bu alandaki etkisizliğini de belgelemiştir. 1948 bahannda 
Yugoslavya ile Sovyetler Birliği arasındaki sorunlann bir Kominform  toplantısında tartışılması 
talebi, Tito tarafmdan reddedilmiş, buna karşın yapılan toplantıda Tito ve Yugoslav Komünist 
Partisi’nin mahkûm edilmesi de Yugoslavya’da herhangi bir etki doğurmamıştır.

SSCB’de Savaş Sonrası Sosyalist Perspektifler

Savaş sonrası pohtikalann ne olması gerektiği konusunda Sovyetler Birliği’nde iki farklı 
görüş ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birini ünlü komünist iktisatçı E. Varga’nın 1946 sonunda
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yayınladığı Kapitalist Ekonom ide II. Dünya Savaşı’ndan K aynaklanan Değişiklikler adlı kitabında 
ortaya attığı görüşler oluşturmaktadır. Basıldığı andan itibaren sert eleştirilerle karşılaşan 
kitabında Varga, kapitalist dünyada en az on yıl süreyle bir ekonomik kriz 
görülmeyebileceğini, Avrupa’da devrim olmaksızın da bazı “sosyalist nitelikli” reformlann 
gerçekleştirilebilmesinin söz konusu olabileceğini ve anti-Sovyet veya emperyalistler arası bir 
savaşın kaçınılmazlığını savunmanın doğru olmayacağını ileri sürüyordu. Buna karşı çıkan ve 
Jdanov ile Politbüro üyesi Voznesenskiy tarafından temsil edilen görüş ise, savaşla birlikte, 
kapitalizmin genel bunalımının derinleştiğini ileri sürerek, özellikle ABD’nin savaş 
ekonomisinden banş ekonomisine geçişi başaramamasından kaynaklanacak ciddi bir ekonomik 
bunalıma gireceğini öngörmekteydi. Bu görüşe göre, savaş sonrası dünyasındaki denge, halk 
demokrasilerinin kurulması, kapitalist ülkelerdeki komünist partilerin güç kazanması nedeniyle 
sınıf mücadelesinin sertleşmiş olması ve anti-emperyalist bağımsızlık hareketlerinin 
yaygınlaşması gibi nedenlerle “sosyalist kam p” lehine değişmekteydi.

Bu iki yaklaşımın SSCB’nin savaş sonrası izleyeceği politikalann belirlenmesi açısından önemh 
ölçüde farkh sonuçlara götüreceğine kuşku yoktu. Varga’nm haklı olması halinde komünist 
olmayan ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesi ve devrimler yerine banşçı geçişlerin desteklenmesi 
gerekiyordu. Diğer görüş ise, kapitalizmin genel bunalımının derinleştiği ve bir savaş 
tehlikesinin görüldüğü bir döneme uygun politikalann uygulanmasını, gerekli kılıyordu.

Tartışmanın sonuçlanndan biri Varga’nın yönettiği Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi'ne bağh 
Dünya Ekonomisi ve Politikası Enstitüsü’nün  kapatılması ve “sağcılık”la suçlandığı 1937’de de 
olduğu gibi Varga’nm “gözden düşmesi” oldu. Ancak ünlü iktisatçı bu kez de “temizlik”ten 
kurtulacak ve 1949 yılında Pravda’da yayınlanan uzun bir makalesiyle siyasal yaşama geri 
dönecektir.

Ne var ki. Doğu Avrupa komünist partilerinin liderleri Varga’dan daha şanssız çıkacak, ülke 
ve partilerinin “Stalinizasyonu” süreci içinde 1949’da Macaristan’da Rajk ve Bulgaristan’da 
Kostoff başta olmak üzere Bulgar ve Macar parti yöneticileri, 1952’de Slanskiy ve Cletnentis 
gibi Çekoslovak komünist liderleri gizh mahkemelerde yargılanıp yine gizlice idam 
edileceklerdi. Polonya’da Gomulka, Macaristanda ise Kadar yaşamlannı uzun süreli hapis 
cezalan ile kurtarabileceklerdir.

Jdanov’un 1948’de ölmesi ve 1947’de “komünizmin kuruluşunda devletin temel araç olduğu”nu 
savunan kitabıyla “Stalin Ödülü” almış olan Voznesenskiy’nin 1949’da temizlenmesi de iki 
çizgi arasmda çatışmanın sona ermesi anlamına gelmedi. Nitekim iki çizgiden hangisinin 
“doğru” olduğu konusundaki nihai karar 1952’de bizzat Stalin tarafından verildi. Stalin’in aynı 
yıl yayınlanan SSCB’de Sosyalizmin Ekonom ik Sorunlan  adlı yazısı, doğrudan bu çatışmaya 
ilişkin olmamakla birlikte, Varga’yı eleştirenlere daha yakın görüşler içeriyordu. Her şeyden 
önce Stalin kapitalizmin yakın gelecekte krize gireceğini savunanlara kanlıyordu. Savaştan önce 
bizzat kendisinin ileri sürdüğü “kapitalizmin geçici olarak istikrar kazandığı” yolundaki görüş 
artık geçerli değildi. Çin ve Avrupa’daki Halk Demokrasilerinin kapitalist sistemden kopmalan 
ve Sovyeder Birliği ile birhkte güçlü bir sosyalist blok kurmuş olmalan, tek dünya pazannı 
bölmüş ve birbirine karşıt iki dünya pazan getirmişti. Bunun sonucu olarak kapitalist 
ülkelerin dünya kaynaklanna ulaşmaları zorlaşmakta, bu ise dünya kapitalist sisteminin genel 
bunalımının derinleşmesi anlamına gelmekteydi. Bu nedenle, görünürde sükûnet hakim olmakla 
birlikte, ABD’nin pençesine düşmüş olan diğer kapitalist ülkelerin buna “ebediyete kadar” 
tahammül edeceklerini sanmamak gerekirdi. “Demek ki, kapitalist ülkeler arasmda savaşlann 
kaçınılmazlığı tezi” geçerliliğini korumaktaydı.

19. Parti Kongresi ve Stalin’in Ölümü:
1939 18. Parti Kongresi’nden sonra parti tüzüğünde üç yılda bir toplanması öngörülen yeni 
Kongre’nin toplanması için -yedi yılı savaş sonrası olmak üzere- 13 yıl beklemek gerekmişti. 
Bu dönem içinde parti önemli dönüşümler geçirmiş, savaş sırasında öldürülen 600 bin üyeye 
karşın, üye sayısında önemli bir artış görülmüş, üye kompozisyonu geniş ölçüde değişmişti.

Kongre ülke içinde -ve uluslararası komünist harekette- yeni bir gerilimin tırmanmaya 
başladığı bir dönemde toplandı ve büyük beklentilerin odağı oldu. Belirtileri çok açık olmasa 
da parti içinde belli bir hoşnutsuzluk sezilmekte, ulusal ve uluslararası düzey yeni arayışlar 
ve Stalin sonrasının hesaplan parti kongresinin gizli gündemini oluşturmaktaydı.

Kongre 5-15 Ekim tarihleri arasmda Moskova’da toplandı. Merkez Komitesi temel raporunu 
sekretaryadaki çalışkanlığı sayesinde 1946’da Politbüro'ya seçilmiş olan ve şimdi Genel Sekreter 
Yardımcısı sıfatını taşıyan Malenkov sundu. Kongre sonunda partinin isminde yer alan Bolşevik 
sıfatı çıkanidı. Örgüt Bürosu kaldmldı ve Politbüro yerine 25 üyeli bir “Merkez Komitesi 
Prezidyumu” oluşturuldu. Merkez Komitesi’ne ise bir öncekine göre iki misli üye, 240 kişi, 
seçildi. Her iki kurul da partinin en üst organı olarak etkili bir şekilde çalışamayacak ölçüde 
kalabalık tutulmuştu. Böylece artık fiilen Malenkov’un başında olduğu 10 üyeli Merkez Komite 
Sekretaryası parti içi iktidann odağını oluşturmaktaydı.
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Sol Kom ünizm den  
Frankfurt O kuluna: 
Felsefenin P o litikas ı

Avrupa’da 1970'lerin etkili sol dergilerinden New Le ft 
Revlew’nin yönetmeni Perry Anderson, Batı Marksizm l 
Üstüne Düşünceler kitabında, György Lukacs ve Kari 
Korsch gibi politikacı-yazarlarla Max Horkheimer, Her
bert Marcuse, Theodor Adorno ve Walter Benjamin gibi 
“Frankfurt Okulu" teorisyenlerlni bir araya getirir: Bu 
Orta AvrupalI yazarlar, Gramsci, Henri Lefebvre, J.P. 
Sartre ve Louis Althusser gibi yazar ve felsefecilerle 
birlikte. Klasik Marksizmden oldukça farklı bir Batı Mark
sizm! oluşturmuşlardır. Anderson’a göre. Batı Marksiz- 
mi, ekonomik politikten çok felsefeye, “ altyapı" araştır- 
malanndan çok "üstyapı" araştırmalarına yönelmesiyle 
Klasik Marksizmden aynlır. Hemen bütün Batı Markslst- 
leri, Marx ve Engels'in öğretisini, Marksizm-öncesi (He- 
gei. Kant) ya da Marksizm-dışı (Max Weber, Dilthey, 
Nietzsche, Croce, Freud, Bachelard) “ idealist" felsefe
lerle “ tamamlama" ihtiyacını duymuştur. Düşünceleri, 
güncel politikanın dışında ya da kıyısında gelişmiştir. 
Bir başka özellikleri de yazılarının zorluğu, karmaşıklığı
dır. Bunun da temel nedeni, pratikten, işçi hareketinden 
uzaklıklarıdır.

Şimdi, Marcuse güneyse, Althusser kuzeydir; Grams
ci kuzeybatıysa, Sartre güneybatı... Birbirinden çok farklı 
teorik yönelişleri aynı başlık altında toplama çabası bir 
yerde mutlaka açık verir. Anderson’un teorik-siyasal 
haritasının da boşlukları, kör noktalan var: Frankfurt 
Okulu’nun işçi hareketiyle örgütsel bir bağı yoktu, evet; 
ama Lukacs, Korsch ve Gramsci doğrudan doğruya Ma
caristan; Almanya ve İtalya'daki işçi hareketlerinin, 
1917’den sonraki siyasal patlamanın ürünüydüler. Üçü 
için de Marksizmin canalıcı noktası, teorik-pratik birli
ğiydi. Bir başka boşluk: Anderson’un kitabında, Avru
palI “Sol" Komünistlerin, 1918-23 dönemindeki konsey 
ya da sovyet deneylerini teorileştiren Gorter ve Panne- 
koek gibi devrimcilerin adına hiç rastlanmaz. Oysa Gor
ter ve Pannekoek sadece II. Enternasyonal içinde refor
mist ve merkezci eğilimlere karşı verilen ideolojik ve 
örgütsel mücadelenin ön safında yer almakla kalmamış, 
aynı zamanda Korsch ve Lukacs aracılığıyla Frankfurt 
Okulu’nun oluşumunda da etkili olmuşlardır. Anderson, 
Batı Marksizmine siyasal bir boyut tanımamaya başın
dan kararlı olduğu için. Konsey Komünistlerini yok say
mak zorunda kalıyor.

II. Enternasyonal'\n önderleri, August Bebel ve Kari 
Kautsky, işçi sınıfını sosyalist mücadelenin öznesi ola
rak değil, malzemesi olarak görme eğilimindeydiler. Öz
nellik, düşünme, bilme, karar verme ve kendi kararıyla 
harekete geçme yetisi, sınıfın kendisine ya da herhangi 
bir parçasına değil, örgütüne, temsilcilerine aitti. Kapi
talizme karşı günlük siyasal ve ekonomik mücadeleyi 
parlamentoda ve sendikalarda bu temsilciler yürütecek, 
bir toplumsal bunalım anında burjuva İktidarı çöktüğün
de de kapitalizmin üretim ve yönetim aygıtlarına yine 
bir örgütler el koyacaktı. İşçi hareketinin devraldığı bu 
aygıtları dönüştürmesi diye bir sorun da yoktu: Bunlar 
teknolojiydi; yönetme, üretme ve bölüştürme teknikle
riydi ve saf birer teknik olarak da herhangi bir toplum
sal, sınıfsal ya da ideolojik içerik taşımıyorlardı; tarafsız
dılar; iktidardaki her sınıf bu aygıtları kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanabilirdi.

Aygıtların sınıfsal ve ideolojik içeriğinin görülmemesi
nin bir uzantısı da felsefenin küçümsenmesiydi. II. En
ternasyonal teorisyenleri, Marksizmin o sıralarda Avru
pa'da gözden düşmüş olan Hegel felsefeyisle bütün 
bağlarını koparmak, tarihsel maddeciliği evrimci felse
felere uyarlamak istiyorlardı.

Reformizmle felsefenin ihmali arasındaki ilişkiye ilk 
dikkat çekenlerden biri Korsch’tur. 1923’te yayımladığı 
Uaksizm ve Felsefe'öe, Alman sosyalistlerinden Franz 
Mehring’in "her türlü felsefi fantezinin reddedilmesi 
gerekir” cümlesini zikrettikten sonra, "11. Enternasyo
nal Marksistlerinin felsefe sorununa önem vermemesiy
le devrim sorununa ilgi duymamaları arasında bir bağ 
olduğunu" söyler. Oysa Marx, felsefeleri birer ideoloji 
olarak damgalayıp sonra da görmezden gelmek yerine, 
bu ideolojilerin e leştir is in i yapmıştır; bu eleştiriler, 
Korsch'a göre, hem üretim ilişkilerinin hem de “ belirli 
toplumsal bilinç biçimlerinin" eleştirisidir. Lukacs da 
aynı yıl yayımlanan Tarih ve Sınıf B ilin c i’nöe diyalektik 
yönetemin gerçekle görünüş arasındaki ayrımı kabul 
ettiğini, ama sadece gerçeği açıklamakla yetinmeyip 
görünüşü de açıkladığını, bu gerçeğin n iç in  böyle gö
ründüğü  sorununu da kurcaladığını söyler. İki yazara 
göre de, kaba Marksistier, pozitlvist evrimciliğin etkisi 
altında, bilinçle toplumun diyalektik ilişkisini gözden 
kaçırmışlar, sonuçta da Marksizm! bir evrimci reformizm 
durumuna düşmüşlerdir. Korsch'a göre, burjuva toplu
munun “ tinsel, zihinsel yapısı", bu toplumun ekonomik 
yapısı kadar gerçek bir boyutudur; öyleyse “ tinsel, ide
olojik eylem" de devrimci sürecin ayrılmaz bir parçası 
olmak zorundadır. Bunu unutmak, işçi sınıfını burjuva 
düşünce biçimleri içinde kalmaya mahkûm etmek olur; 
o zaman da bir ekonomik bunalım anında bile devrim 
imkânsızlaşır.

Ama bu görüşler yeni değildir. Daha 1907'de, Hol
landalI sosyalist Herman Gorter, “ tin, devrimcileş- 
tlrilmelidir” der, “ tinsel, zihinsel propaganda önem
li olan, gerekli olan budur” . Pannekoek de 1912’- 
de Kautsky ile polemiğinde aynı görüşü yineler: 
“ Proletarya, burjuvaziye karşı sayısal üstünlüğüne kar
şın niçin hâlâ iktidarı ele geçirememiştir? Bunun tek 
değilse bile önemli bir nedeni, egemen azınlığın tinsel 
üstünlüğüdür; bu azınlık, üretim üzerindeki kontrolüyle, 
bütün tinsel gelişmeyi, bütün bilgiyi de yönlendirir." 
Pannekoek’e göre, işçi örgütlerine düşen, işçi sınıfının 
burjuvaziye tinsel, manevi bağımlılığının kırılmasına yar
dımcı olmak, bunun için de kitlesel eylemleri, kitlelerin 
burjuva yasalarını aşan siyasal yaratıcılıklarını destekle
mekti.

II. Enternasyonal önderleri, Pannekoek ve Gorter’i 
anarşistlikle suçladılar. Oysa, o dönemdeki sıfatlarıyla 
“ sol radikaller", partiyi ve sendikaları reddetmiyor, sa
dece alışılmış parlamenter ve sendikal mücadelede do
nup kalmanın, bir kriz anında işçi sınıfının silahsız kal
masına yol açacağını söylüyorlardı.

Böyle bir an geldi: 1914'te II. Enternasyonal partileri
nin çoğunluğu, o zamana kadar karşı çıktıkları savaşı 
desteklediler, böylece “ işçi sınıfının uluslararası daya
nışmasının kuramsal çerçevesi olan" Enternasyonal de 
fiilen çökmüş oldu. Sol radikaller, 1915'te Zimmerwaid 
Konferansı'nda, B olşevlk ler’\e birlikte hareket ettiler; 
II. Enternasyonal’öen bağımsız yeni örgütlerin kurulma
sı kararını onayladılar. 1918’de Alm an Kom ünist Parti- 
s /’ni kuranlar, Rosa'nın Spartakistler Birliği ile sol radi
kallerin Entem asyonalist S osyalistler adlı örgütüydü. 
AKP, 1919’da yeni kurulan i li. Enternasyonal’e katıldı. 
Ama eski tartışma, daha da boyutlanarak, i li.  Enternas
yona l içinde de sürecekti.

Tartışmanın iki odağı vardı. Lenin ve Kom intem  yöne
timi, Alman komünistlerini reformist örgütler içinde ça
lışmaya ve daha önemlisi, parlamentoya katılmaya zor
luyordu. B olşevik ler kitleleri devrime kazanmak için bu 
taktikleri uygulamışlar ve başarılı olmuşlardı; aynı şeyi 
genç AKP 'öe  yapmalıydı. Gorter, 1920’de yazdığı “ Yol
daş Lenin'e Açık Mektup"ta Batı Avrupa’da proletarya
nın siyasal ve toplumsal koşullarının Rusya'dan çok 
farklı olduğunu öne sürdü. Batıda proletarya Rusya'da 
olduğu gibi kendisiyle ittifak yapabilecek bir yoksul köy
lülük bulamıyordu; bu yüzden sadece kendi gücüne

dayanmak zorundaydı. Bu nedenle, sınıfın tümünün ka
tılımı, devrimin başarısı için zorunluydu. Bu yüzden de. 
Batı Avrupa devriminde kitlelerin önemi Rusya’dakine 
göre daha fazla, önderliğin önemi ise Rusya’dakine gö
re daha azdı. Tartışmanın ikinci odağı da buydu: Bolşe
vikler, öznelliğin, bilincin, öncelikle önderliğe ait oldu
ğunu söylüyorlardı; bilgi ve inisiyatif, önderlikten kitle
lere doğru akacaktı, Lenin de Kautsky gibi işçi sınıfına 
siyasal bilincin dışandan verileceğini öne sürmüştü. Oysa 
Gorter ve Pannekoek’e (ve daha önce de Luxemburg'a) 
göre, proletaryanın kendi “ örgütlenme ruhu” , mücade
le içinde, yönetme yeteneği ve siyasal bilinç kazanması
nı mümkün kılabilirdi: Örgütlerle kitleler arasındaki ilişki 
iki yönlüydü. Sosyalizm, işçi sınıfının kendi önderleri 
tarafından kurtarılması değil, kendi kendini kurtarması 
olarak görülmeliydi. Pannekoek ve Gorter, sosyalist ha
rekette Marx’tan sonra sadece Luxemburg ve Troçki’- 
nin vurguladığı “ proletaryanın öz-eylemliliği, kendi ken
dini yönetmesi" kavramına sahip çıkıyorlardı. Konsey
ler, bu öz-eylemliiiğin şimdilik yetersiz ama ilk gerçek 
biçimiydi.

Konseyciler AKP  içinde de yalnız kaldılar ve 1921'in 
başında K om intern 'den  uzaklaştırıldılar.

Ama iki yıl sonra benzer görüşler, Korsch ve Lukacs'- 
ın kitaplarıyla Kom intem 'de  bir kez daha su yüzüne 
çıktı. Bu iki metin, felsefi yoğunluklarıyla, kendi tarihsel 
koşullarını aşan, bütünüyle güncel politikaya indirgene- 
meyecek teorik bir boyut taşıyordu. Ama Kom intern ’de 
görecekleri sert kepki, bu teorik araştırmanın siyasal 
bir zemine demirlemiş olduğunu da gösterecekti. İki 
yazar da Marksizmin Alman felsefesiyle, özellikle de 
Hegei’ie çelişkili bağını öne çıkarıyor, bilince, tin’e, ak
tif, kurucu bir işlev yüklüyorlardı. Mekanik maddecilik, 
gerçekliği sadece maddi gerçeklik olarak ele almış, bi
linci de bu gerçekliğin insan beynindeki izdüşümü, pasif 
yansıması olarak görmüştü. Buna göre, bilinç tarihin 
bir parçası değildi, tarih içinde aktif bir rol oynayamaz
dı, bir gölge-olguydu: Tarihi, gerçekliği, sadece kayde
debilirdi. Ama tarihin, gerçekliğin dışında olduğu için, 
onu bir bütün olarak görmesi, hiç çarpıtmadan olduğu 
gibi kaydetmesi de mümkündü. İşte bu yaklaşıma karşı, 
Marx, ideoloji kavramını öne sürerek bilinci tarihin içine 
sokmuş, böylece hem yanlış bilinç ya da “yanlış kayıt” 
diye bir şeyin olabileceğini, hem de buna rağmen bilin
cin tarihte aktif bir rol oynayabileceğini göstermişti. 
Lukacs’a göre tarih de özne ile nesnenin, bilinçle maddi 
varlığın diyalektik ilişkisinden başka bir şey değildi. 
Bu noktada, Lukacs, Engels’i, diyalektiği doğanın hare
ket yasalarına indirgediği için de eleştiriyordu. Oysa
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ve Sosyalist Blok

Toplumsal bütünün parçalanmış ve saydamlığını 
yitirmiş olduğu durumlarda, Adorno’ya göre, felsefe bu 
yitik bütünü temsil eden ve toplumsal ilişkilerin ışık 
geçirmez karanlığına nüfuz edebilen tek bilgidir. 
Horkheimer ve Adorno için, öznenin direnme gücü 
şimdi tek tek bireylerle sınırlıydı: Kolektif öznenin 
dünyayı değiştirme ve felsefeyi gerçekleştirme 
projesini, şimdi ancak tekil, bireysel olgular temsil 
edebilirdi: Özne ile nesne arasındaki kopukluğu kendi 
sınıflan içinde ortadan kaldıran, sırf bugünün 
koşullarına, görünen gerçekliğe direndikleri için 
geleceğin özgürlüğünü sezdirebilen bazı has sanat 
ürünleri ya da toplumsal koşullara teslim olmamak 
için direnen, direnebilen bazı bireyler... Frankfurt 
Okulu'nun önde gelen temsilcilerinden Walter 
Benjamin (solda) ve Herbert hAarcuse (altta).

doğada diyalektiğin en önemli yönü, özne-nesne etkile
şimi eksikti.

İlk tepki, Komlntern'\n 5. Kongresi’nde (1924) ZInov- 
yev’den geldi. Komintern başkanı, Lukacs’ta hem sol 
hem de sağ eğilimleri bulmuştu. Macar fCPsInden L.Ru- 
das da, Lukacs’ın tezlerinin “ LenIn’In eleştirdiği sol 
çocukluk hastalığıyla benzerliğine” dikkat çekiyordu. 
Ama asıl teorik eleştiriyi, SBfCP’den A.DeborIn yönelte
cekti. Deborin’e göre, Lukacs İdealistti. Maddecilik, var
lığı doğal ve tarihsel diye İkiye ayıramazdı; varlık tekti 
ve diyalektiğin yasaları her iki alanda da geçerliydi. 
Bu görüşler, en kesin ifadelerini birkaç yıl sonra J.Sta- 
lln'ln metinlerinde bulacaktı. Stalln, "diyalektik maddeci
liği” evrensel geçerliliği olan formel bir sisteme dönüş
türürken, öznelliği de sadece nesnel süreçleri kaydet
mekle sınırlı bir edilglnllğe mahkûm ediyordu. SSCB’de 
Sosyalist Ekonominin Sorunlan'nöa şöyle yazacaktı: 
“Marksizm, bilimin yasalarını (gerek doğal bilimin, ge
rekse ekonomi politiğin yasalarını) insan İradesinden 
bağımsız, kendi başına işleyen, nesnel bir sürecin yan
sıması olarak anlar. İnsanlar bu yasaları keşfedebilir, 
inceleyebilir; ama onları değiştirmeleri ya da kaldırmala- 
n İmkânsızdır” . SBKP yönetimi, doğa İle tarihin ayrılma
sına kuşkuyla bakıyordu; böyle bir ayrım, tarihin yasala- 
nnın doğa yasaları kadar bilimsel olmadığı, tarihin yoru
ma, yanlışlığa ve müdahaleye açık olduğu anlamına 
gelebilirdi. Oysa 1923den sonra dünyada devrimci mü
dahale olanakları kısıtlanmış görünüyordu; ya da bütün 
gücünü "sosyalizmi tek ülkede kurmaya” hasreden ye
ni Sovyet yönetimi bunu böyle görmeye yatkındı. Ne 
olursa olsun, siyasal ve toplumsal durumun donması, 
insan müdahalesini ve devrimci pratiği küçümseyen gö
rüşlerin, evrimci ve pozltivlst felsefelerden beslenen 
düşüncelerin güçlenmesine yol açıyordu. Tarihsel diya
lektiğin yerini teknolo|lk mantık almıştı. Perry Ander-

son’un yukanda andığımız kitabında adı geçenlerden 
Maurice Merleau-Ponty, Diyalektiğin SerüvenlerI’ntle, 
bu gelişmeyi özetler: “ Eğer toplumsal gerçeklik bir ‘ikinci 
doğa’ haline gelirse, geriye sadece onu da doğayı yöne
tir gibi yönetmek kalır; toplum, sadece mühendisler 
arasında tartışılabilen" ve İş bitirme mantığına dayanan 
bir teknikle yönetilir.”

Nesnel yasaların ve bilimin vurgulanması, Sovyet top- 
lumunda, bürokrasinin ve onun gölgesinde şekillenme
ye başlayan teknokrasinin çıkarlarına denk düşüyordu: 
Yönetimin politikası, böylece özel bir yöneliş olarak 
görülmekten kurtuluyor, nesnel hakikatin ta kendisi olup 
çıkıyordu. Stalin’in politikalarında nesnelcilikle (ekono- 
mizm) öznelciliğin (İradecilik) aynı anda varolabilmesini 
de bu çerçeve İçinde değerlendirmek gerekir: 1929’da 
birdenbire başlatılan hızlı sanayileşme ve tarımda kolek
tifleştirme politikası şüphesiz çok sayıda insanın katılı
mıyla ve fedakârlığıyla (ve bir o kadarının da ölümü 
pahasına) gerçekleşmiştir; bu, sürecin iradeci görümü
dür. Ama bu politika, parti tabanında ve emekçi kitleleri 
arasında bir tartışmanın ve kitlesel bir kararın sonucu 
olarak değil, nesnel durumu bilim ışığında değerlendi
ren ve işin gereğini yapan görece dar bir kadro tarafın
dan başlatılmıştır bu da aynı sürecin nesnelci, bilimci 
yüzüdür. Bu süreçte bilinç ya da öznellik, işçi kitleleri
nin değil, nesnel bir bilime indirgenmiş olarak, sınıfın 
“ tem silcilerinin”  tekelindedir. Proletaryanın öz- 
eylemllllğl düşüncesinin bu çerçeve içinde yeri yoktur. 
Herbert Marcuse, Sovyet MarksizmI (1957) adlı kitabın
da, Stalinist iradeciliğin de aslında devrimci dalganın 
geri çekilmesine bağlı olduğunu söyler; "Stalinist ön
derliğin otoriter iradeciliği, sürecin nesnel yönü tarafın
dan, kapitalist ülkelerde devrimci potansiyelin düşmesi 
tarafından belirlenmiştir. Önderliğin iradesi proletaryayı 
yukardan yönetirken, önderliğin öne sürdüğü teori de 
katı determinist biçimlere bürünür. Diyalektik, tarihsel 
sürecin ‘doğal’ bir süreç olarak göründüğü evrensel 
bir sistem İçinde dondurulur.”

Bu donmanın görünümlerinden biri, 1924’te Lukacs 
ve Korsch’u idealistlik ve Hegelcilikle suçlayan Debo- 
rin’in kendistnin de 1930’da aynı suçtan mahkûm edil- 
mesiydll Bu suçlama isabetsiz de sayılmazdı; ama De- 
borin ve izleyicilerinin savunduğu Hegei, Lukacs’ı etki
lemiş olan Hegel değil, Engels ve l.enin’i etkilemiş olan 
Hegel’dl: Doğa diyalektiğinin Hegel'l. Lenin, Felsefe Def- 
terlerl’nde, Hegel’ln bu yönünü keşfederken duyduğu 
sevinci dile getirmişti: "Devinim ve ‘öz-devinim’... ‘de
ğişme’, ‘devinim ve canlılık’, ‘her türlü öz-devinimin 
İlkesi’, ‘devinme ve eylem dürtüsü' - ‘ölü varlığm’ karşıtı 
- ‘Hegelciliğin’, soyut ve çetrefil Hegelciliğin asıl özü
nün bu olduğuna kim inanırdı ki? Bu özün keşfedilmesi, 
anlaşılması, kurtarılması, açığa çıkarılması ve Inceltil- 
mesi gerekiyordu; işte Marx ve Engels de bunu yaptı
lar” . Deborin ve izleyicileri de, bir vakitler bir “ Hegei 
çalışma derneği”  kurulmasını önermiş olan Lenin'in İs
teğine uyarak, Hegel'ln doğa diyalektiğinden genel bir 
felsefe elde etmeye yönelmişlerdi. Bu belki öznelliği, 
özne-nesne diyalektiğini dışlayan bir felsefeydi ama, 
yine de bir felsefeydi: Öznellik kokuyordu, bürokrasi 
İçin tehlikeliydi: Lenin’in pasajındaki “öz-devinim” vur
gulamasının da açıkça gösterdiği gibi, doğa diyalektiği 
bağlamında bile olsa Hegel’den çıkan bir düşüncenin 
öznelliğe ve oradan da proletaryanın öz-eylemllliği kav
ramına ulaşması pek de zor değildil (Bürokrasi 1905’te 
ve 1917 Nisan'da olduğu gibi, Lenin’in bunu zaman 
zaman yapmış okluğunu hSM unutmamış olmalıydı.) Böy
lece, Deborinciler, SSCB bağlamında, Lukacs’ınkinl an
dıran bir rolü üstlenmek durumunda kaldılar. “ Felsefe, 
burjuvazinin dayanağıdır. Sadece idealist, metafizik fel
sefe değil, genel olarak felsefe böyledir. Proletarya, 
sadece bilimi korur” diyen S.MInIn’11930’ların başında 
Deborin şöyle yanıtlıyordu: “ Felsefenin sonunun geldi
ğini öne sürenler, Marksizmin burjuva felsefesi karşısın
da güçsüz kalmasına, burjuva İdeolojisine teslim olma
sına yol açarlar. Antl-felsefecllerin bu zaferi, proletarya

yı düşünsel alanda teslimiyete götürür, bu da siyasal 
teslimiyete giden yolun başlangıcıdır” . Sınıf çatışmala
rının aşılamadığı bir dünyada felsefeye her zaman yer 
vardır: Lukacs ve Korsch’un söylediği de buydu, Debo- 
rlnciler de bu yüzden tasfiye edildiler.

Adorno’nun Negatif Dlyalektlk’inin İlk cümleleri de 
tam bu noktadan başlar: “ Felsefe, bir zamanlar işlevini 
yitirmiş gözüyle bakılan felsefe, bugün haiâ yaşıyor, 
çünkü onu gerçekleştirme fırsatı yitirlldl. Felsefenin dün
yayı sadece yorumlamakla yetindiği ve gerçeklik karşı
sında boyun eğerek kendini sakatladığı yargısı, bu- 
gün,dünyayı dönüştürme çabasının yenik düştüğü bir 
dönemde, sadece aklı yeni bir teslimiyetçiliğe zorlamak 
anlamına gelir” . Felsefenin ortadan kalkması İçin, daha 
da önce Marx’in söylediği gibi, gerçekleşmesi, gerçeğin 
içinde erimesi gerekir. Bunun için de toplumsal zıtlıkla
rın ve farklı çıkarların aşılmış olması gerekir. Farklı sınıf
ların, farklı çıkarların, yöneten-yönetilen ayrımının bu
lunduğu bir dünyada, görünüş her zaman gerçekten 
farklı olacak, özel çıkarlar kendilerini genel çıkar olarak 
sunmaya çalışacak, bu yüzden de “ yanlış bilinç” anla
mında ideoloji ortadan kalkmayacaktır. Böyle bir durum
da, felsefe, bu ideolojilerin yalanını ve hakikatini ortaya 
çıkarmak için gereklidir.

Yine de, Frankfurt Okulu ile Konseyciler, Lukacs ve 
Korsch arasında önemli bir fark vardı. Eskilere göre, 
felsefeyi taşıyan ve dünyada gerçekleştiren güç, bir 
kolektif özne idi; Konseylerde örgütlenen ve kendi ka
deriyle birlikte dünyanın kaderini de belirlemeye girişen 
proletarya. Ama Frankfurt Okulu, 1930’lann başında, 
Avrupa’da konsey hareketinin dağılıp gittiği, faşizmin 
işçi hareketini parçaladığı ve yokettiği, SSCB’de de işçi 
Iktldannın yerini bürokrasinin ve giderek tek bir kişinin 
iktidarının aldığı bir dönemde oluşmuştu. Bu nesnel 
durumun, “Okul”un görüşlerini etkilememesi çok zordu.

Frankfurt Okulu teorisyenlerl için, Marksizmin o döne
me kadar genel olarak sahip çıktığı kaçınılmaz ve gü
venli toplumsal ilerleme kavramı parçalanmıştı. Tekno
lojik gelişme, insanları özgürleştirmemiş, sadece insa
nın doğayı (kendi içindeki ve kendi dışındaki doğayı) 
ve başka insanları boyunduruk altına almasını kolaylaş
tırmış toplumun sınıflı yapısını güçlendirmişti. Frankfurt 
Okulu, tekniğe ve bilime karşı değildi; ancak ne pahası
na olursa olsun doğaya egemen olma hırsının ve tekni
ğin körcp uygulanmasının sonuçta esareti pekiştirdiğini 
söylüyordu.

Bu kötümser felsefe, Frankfurt Okulu'nun toplumsal 
ve siyasal pratikten gittikçe uzaklaşmasına yol açtı. An
cak, Okul’un devrim düşüncesiyle bütün bağlarını ko
parmadığını da söylemek gerekir. Horkheimer, 1942'de 
yazdığı "Otoriter Devlet” yaOsında, dünyanın önündeki 
seçeneklerin bürokratik diktatörlük ile kısıtlayıcı ve oto
riter bir burjuva demokrasisi olduğu görüşüne karşı 
çıkarken, konseyci projeyi bir kez daha gündeme getiri
yordu: “ Yeni topluma yolunu gösterecek olan teorik 
kavram -İşçi konseyleri sistemi- praksişten doğar. Kon
sey sisteminin kökleri Paris Komününe, 1905’e ve baş
ka olaylara gider. Devrimci dönüşümün bir geleneği 
vardır, bu devam etmelidir” . Yine de, Frankfurt teorls- 
yenleri, devrim projesine en çok sanidıkları anlarda bile, 
bunu karamsar bir perspektiften yaparlar. Walter Benja
min İçin de devrim, kendinden önceki düzenli toplumsal 
ilerlemenin bir devamı değil, bu ilerlemenin yol açacağı 
felaketten kurtulmanın yoludur. “ Tarih Felsefesi'Üstü
ne Tezler” de devrimin tarihsel süreklilikte bir kopuş 
olduğunu, İlerlemenin frenine basmak anlamına geldiği
ni söyler.

Frankfurtçuların 1930’larda ortaya koyduğu bu görüş
ler, 1968 öğrenci ayaklanmasıyla bir kez daha gündeme 
gelecektir.

ORHAN KOÇAK
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Nazım Hikmet, uluslararası komünist kamuoyunun 
Stalin hakkındaki tavrının hep hassas bir sözcüsü 
oldu. Staiin’in ölümünden sonra yazdığı 5 Mart 1953 
başlıklı şiirinde şöyie yazmıştı: "Hepimizindi o, /  
hepimizindir. /  Yoldaşlarım, /  acınızı duyuyorum, /  
sizin duyduğunuz gibi tıpkı aynı şiddetle. /
Kardeşlerim, /  hüngür hüngür ağlamak geliyor 
içimden, /  tutuyorum kendimi sizin gibi tıpkı /  aynı 
metanetle /  Seviyorum onu, Marksı, Engelsi, Lenini, 
sevdiğim gib i /  sevdiğiniz gibi /  aynı muhabbette /  
aynı hürmetle. (...) /  Yoldaşlarım, /  Sovyet insanlan; /  
günler ağır. /  Onsuz geçirilecek bu ağır günler /  
sarsıntısız, çatlaksız /  ama onunla ve Lenin'ie beraber 
/  yani ... partisiyle /  yani ... partisi başta”  /  Ancak 
20. Kongre’den sonra Nazım da "k iş i putlaştırması”  
eleştirilerine şiirleriyle katıldı. Örneğin, aşağıdaki 
dizeleri 1961'de yazmış: /  taştandı tunçtandı alçıdandı 
kâattandı iki, santimden yedi metreye kadar /  taştan 
tunçtan alçıdan ve kâattan çizmeleri dibindeydik 
şehrin bütün meydanlarında /  parklarda ağaçlarımızın 
üstündeydi taştan tunçtan alçıdan ve kâattan gölgesi /  
taştan tunçtan alçıdan ve kâatta gözleri önündeydik /  
yok oldu b ir sabah /  yok oldu çizmesi meydanlardan 
/  gölgesi ağaçlarımızın üstünden /  çorbamızdan bıyığı 
odalarımızından gözleri /  ve kalktı göğsümüzden 
baskısı binlerce ton taşın tuncun alçının ve kâadın

Parti Kongresi esas olarak 5. Yıllık Plan ve ekonomik sorunların tartışıldığı ve bu konuda 
sen eleştirilerin yapıldığı bir Kongre oldu. Kapanış oturumunda söz alan Stalin, Sovyetler 
Birliği’nin artık yalnız olmadığını, yeni sosyalist devletlerle sarılı olduğunu belirterek, bunun 
sosyalist amaçlara daha kolayca ulaşılmasına imkân vereceğini söyledi. Bu iyimser konuşma
onun yaklaşık 25 yıldır egemen olduğu ülkeye ve partiye son mesajı oldu.

Stahn’in sağlığının bozulmuş olması parti içinde 1930’lardan beri bilinmeyen bir gruplaşmanın 
da ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bunlardan bir tanesi Jdanov etrafında oluşmuş olan ve 
onun ölümüne kadar ağırlığını koruyan, uluslararası düzeyde daha aktif ve Sovyetler Birliği 
içinde daha sert ve “Rus milliyetçisi” politikaları izleyen grupla, Hruşçov’un desteğiyle daha 
idikkatli bir uluslararası politika ve daha “milliyetler üstü” bir eğilimi temsil eden Malenkov- 
İBeria gmbu olarak gözlemlenebilmektedir. 1948’den sonra önce Politbüro üyesi 
iVoznesenskiy’nin, daha sonra Merkez Komitesi sekreteri Kuznotsov ve 1964’de Hruşçov’u 
deviren grup içinde yer alacak olan Rus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti başkanı Kosigin’in 
görevden alınması bu iktidar mücadelesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Kongre’den üç ay sonra gazetelerde “bir süre önce” terörist bir grup doktorun açığa çıkarıldığı
bildirildi. Bu doktorlar Jdanov’u öldürdüklerini ve ülkenin savunma gücünü zayıflatmak 
amacıyla çok sayıda askerî yöneticiyi öldürmeyi planladıklarını itiraf etmişlerdi. Yakalanan 
doktordan 7 tanesi Yahudi asıllı olup ABD gizli servisleri hesabına çalışmaktaydılar. Dikkati 
çeken en önemli nokta, doktorlann çoğunluğunun Yahudi asıllı olması bir yana bırakılırsa, 
suçlamalann 1930’lardaki davalarda ileri sürülen türden olmasıdır.

“Doktorlar Komplosu”nun açığa çıkanimasınm ardından “kosmopolitzm ve Siyonizm” karşıtı bir 
kampanyanın da açılmış olması, Sovyet kamuoyunda Parti ve devlet kademelerinde 
yeni bir “temizhk”in hazırlandığı kuşkusu uyandırmaktadır. Pravda her Sovyet yurttaşının 
akrabalannm suçundan sorumlu olduğunu yazmakta ve herkes kansı sürülmüş olan Molotov 
ve oğullan tutuklanmış olan Mikoyan’m kastedildiğini anlamaktadır.

4 Mart 1953 sabahı, Moskova Radyosu Stahn’in 1-2 Mart gecesi ağır bir kriz geçirdiğini ve 
felç olduğunu bildirdi. Ertesi gün, 5 Mart 1953’de Joseph Visarionoviç Çugaşvili Stalin öldü.
9 Mart günü yapılan cenaze töreninde onun erdemleri ve katkılan üzerine konuşanlar 
Malenkov, Beria ve Molotov oldu. Cenaze törenine katılan kalabalık beklenenin üzerinde oldu 
ve pek çok kişi ezilerek öldü. Stalin’in mumyalanmış ölüsü Lenin’in mozolesine götürüldü ve 
onun yanında gömüldü. O gece ismi Lenin’in isminin yanına kazıldı.

Bugün o mezar ve o duvar artık boştur.
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stalin'in 1936 Anayasa Stalin Taslağı üzerine 
görüşlerinden parçalar.

(...)

Yeni anayasa taslağının bir özelliği, onun vatandaşla
rın biçimsel haldarını tespit etmelcle yetinmeyip, ağırlık 
noktasını bu hakların güvence altına alınması ve gerçek- 
ieştiriimesinin araçları sorununa kaydırmasıdır. O va- 
tandaşlann haklarının eşitliğini basitçe ilan etmek yeri
ne, sömürü rejiminin kaldırdığı, devlet vatandaşlarının 
her türlü sömürüden kurtulduğu olgusunu yasalarla sağ
lama bağlayarak eşitliği emniyet altına almaktadır. O 
çaiışma hakkını basitçe ilan etmek yerine, Sovyet toplu- 
munda bunalımların olmadığı işsizliğin bertaraf edildiği 
oigusunu yasalarla sağiama bağlayarak bu hakkı da 
emniyet altına almaktadır. O demokratik özgürlükleri 
basitçe iian etmek yerine, bunları da yasama yoluyla 
ve beiirli maddi araçlar vasıtasıyla sağlama bağlamakta
dır. Bu açıdan yeni anayasa taslağının demokratizminin 
“olağan” ve “ genelde kabul gören” bir demokratizm 
değil, sosyalist bir demokratizm olduğu açıktır.

(...) İtiraf etmeliyim ki, yeni anayasa taslağı, SSCB 
Komünist Partis i'nm  şimdiki önder durumunu değiştir- 
meksizin muhafaza, ettiği gibi, işçi sınıfı diktatörlüğü 
rejimini de gerçekten sürdürmektedir. Eğer sayın eleş
tirmenler bunu anayasa taslağının bir kusuru olarak 
görüyorlarsa, bu üzücü bir durumdur. Ancak biz Bolşe- 
vlkler bunu anayasa taslağının bir meziyeti olarak görü
yoruz.

Değişik politik partilerin özgürlüklerine gelince; biz 
burada kısmen başka görüşleri savunuyoruz. Parti sını
fın bir bölümüdür, onun en ileri bölümü. Birden fazla 
parti ve dolayısıyla partilerin özgürlüğü yalnızca, çıkar- 
lannın birbirine düşmanca ve birbirleriyle uzlaşmaz ol
duğu antagonist sınıfların bulunduğu, diyelim kİ kapita
listlerin ve işçilerin, mal sahipleri ve köylülerin, kulakla- 
nn ve köy yoksulluğunun vb. bulunduğu bir toplumda 
olabilir. Ancak Sovyetler Birilği'nde artık kapitalistler, 
mai sahipleri, kulaklar vb. gibi sınıflar yoktur. Sovyetler 
Birliği'nde çıkartannın yalnızca birbirine düşmanca ol
mamakla kalmayıp, tersine birbiriyle uyuşan iki sınıf 
vardır; işçi ve köylüler. Dolayısıyla Sovyetler Birilği’nde 
birçok partinin variiğı için bir zemin ve böylece bu parti
lerin özgüriüğü İçin bir zemin yoktur, Sovyetler Birliğl'n- 
de yalnızca bir parti için zemin vardır: Kom ünist Partisi. 
Sovyetler Birilği’nde yalnızca bir parti, sonuna kadar 
işçi ve köylülerin çıkarlannı savunan komünistlerin par
tisi varolabilir. Ve onun bu smıflann çıkariannı kötü 
bir biçimde savunmadığı konusunda herhalde hiç bir 
şüphe yoktur.

Demokrasiden bahsediliyor. Ancak demokrasi nedir? 
Antogonist smıflann bulunduğu kapitalist ülkelerde de
mokrasi son tahlilde güçlüler İçin bir demokrasi, mülk 
sahibi azınlık İçin bir demokrasidir. Sovyetler Birliği’nde 
demokrasi ise tersine emekçiler için bir demokrasi, yani 
herkes için bir demokrasidir. Bundan demokratizmin 
eserierinin, SSCB’nin yeni anayasa taslağı taraflımdan 
değil, bilâkis burjuva anayasalan tarafından ihlâl edildi
ği çıkar. Bundan dolayı, SSCB anayasasının dünyanın 
sonuna kadar demokratik olan tek anayasası olduğuna 
inanıyorum.

SSCB'nin yeni anayasa taslağının burjuva eleştirisiyle 
iigiti durumu İşte budur. •

lllstte: Nisan 1933’deki Moskova mahkemelerinden bir 
görüntü. Altta: Fransız Komünist Partisi yayın organı 

olan L'Humanit6'de 26 Ocak 1937’de çıkmış olan 
Radek ve Piyatakov'un yargılanmalarına İlişkin "Karşı 
devrimci Troçkizmin plan ları" üst başlıklı, "Sovyetler 

Birliği'nde kapitalizmi restore etmek Sovyetler B irliği'ne 
savaş ilan etm ektir" başlıklı haber kupürü.

K a m o n o v  ve Z in o v y o v 'in  
D uruşm ası

19 Ağustos 1936’da Moskova’da başlayan 
duruşmalar sonunda Kamanev, Zinovyev ve diğer 
önde geien Bolşevik önderler Stalin’in kendilerine 

verdiği söze rağmen ölüme mahkûm edilip, 
kurşuna dizildiler. SSCB savcısı Vişinskiy’in 

sorduğu sorulara Kamanev ve Zlnovyev’in verdiği 
cevaplar oldukça ilginçti.

Vişinskiy: Sanık Kamanev, partiye bağlılığınızı dile 
getirdiğiniz makale ve söylevlerinizi nasıl değerlendiri
yorsunuz? Tüm bunlar bir kandırmaca mıydı?

Kamanev: Hayır, daha da kötüydü.

Vişinskiy: İhanet miydi?

Kamanev: Daha kötü.

Vişinskiy: Kandırmacadan, İhanetten daha kötü. O 
zaman adını siz koyun. Vatan hainliği miydi?

Kamanev; Doğru, buydu.

Vişinskiy: Sanık Zinovyev, bunu onaylıyor musunuz?

Zinovyev: Evet.

Vişinskiy: Vatan hainliği, ihanet, ikili oynadınız.

Zinovyev; Evet, vatan hainliği, ihanet, ikili oynamaydı.

Vişinskiy; Partiye ve yöneticilere karşı mücadelede 
SİZİ yönlendiren güç hırsı ve kişisel dürtüleriniz miydi?

Kamanev: Evet.

Vişinskiy: Karşı devrim yanlısı mıydınız?

Kamanev: Evet.

Zinovyev: Kirov suikastinden sonra ihanetimiz öyle 
bir noktaya ulaştı ki, ben Pravda’ya bir mektup gönder
dim. Pravda mektubumu yanıtlamadı. Hatıriayabildiğim 
kadanyla Kamanev ve Yevdokimov da Kirov hakkında 
mektup yazmışlardı.

Vişinskiy; Bu mektuplan yazıp göndermeyi kendi ara
nızda mı kararlaştırdınız?

Zinovyev: Hatıriadığım kadarıyla Kamanev’e Kirov hak
kında Pravda’ya yazı göndereceğimi söylemiştim, o da 
bana kendisinin de bir mektup yazacağını söyledi.

Vişinskiy: Bakayev'e yoldaş Stalin'e suikast yapmak 
üzere Bogdan adlı birisini önerdiniz mi? Bunu kabul 
ediyor musunuz?

Zinovyev: Evet. •

V iş ln s k iy 'iı»  S u ç lam a la rı

Moskova duruşmalarının sonuna doğru savcı 
Vişinskiy sanıkların SSCB aleyhine faaliyet 

gösteren bir çete oluşturduklarını iddia ederek 
hemen hemen hepsinin idamını istedi. Vişinskiy’in 

konuşmasından bir bölüm.

Yargıç yoldaşlar. Yüksek Askeri İUahkeme üyeleri, 
günlerdir İddia makamının sîzlere sunduğu tanıklann 
ifadelerini ve kanıtlan dikkatle dinlediniz. Sovyet Devle- 
t i’ne karşı faaliyetlerinde yıllardır suç üzerine suç işle
yen sanıklann attığı her adımı, her olayı, her hareketi, 
bütün kanıtlan dikkatle incelediniz. Sanıklann sosyalist 
Anayurdumuza karşı işledikleri suçlar korkunçtur. Bu 
suçlann her biri en şiddetli cezayı hakeder. Sovyet Dev- 
leti'nln önderierine, yoldaş Stalin, Voroşilov, Jdanov, 
Kaganoviç, Ordjonikidze, Kosyor, Potişev'e el kaldıran 
bu katillerin suçlan korkunçtur. Halkımız sizden bu al
çak katilleri, yurdumuzun bu alçak düşmanlannı hak 
ettiği cezalara çarptırmanızı istiyor. Sınıf mücadelesinin 
güç koşullan altında yeni bir sosyalist toplum, yeni 
bir Sovyet Devleti oluşturuyoruz. Attığımız her adımda 
eski toplumun posası olan düşmanlarıınızın umutsuz 
direnişiyle karşılaşıyoruz. Yoldaş Stalin sosyalizm dava
sına düşman öğelerin kaçınılmaz direnişini önceden ha
ber vermekle kalmamış, Troçkist karşı cnvrimci grupla- 
nn yeniden tanlanmalan olasılığını gönnüştür. Bu du
ruşma yoldaş Stalin'in kehanetlerindeki hikmeti kanıtla
mıştır. Sanıklar kaderierini faşistlerin ve yabancı gizli
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polls örgütleri ajanianninkiyle birleştirmişlerdir. Bütün 
onurlarını yitirmişler ve ikiyüzlülükle sahtekarlığın, iha
netin son sınırına varmışlardır. Bu kapitalist köpekler 
yurdumuzu parçalamaya kalkışmışlardır. Çok sevgili bir 
yoldaşımızı, sevinç dolu Kirov’umuzu öldürmüşlerdir. 
Bizi tam yüreğimizden yaraladılar. Saflarımızda kargaşa 
ve korku tohumları ekmek istediler. Ama anayurdumuz 
her şeye rağmen çığ gibi büyüyüp gelişiyor. Bütün dün
yadaki emekçiler yoldaş Stalin’in adını eşsiz bir sevgiyle 
anıyorlar. Troçki, Zinovyev ve Kamanev bulundukları 
kasvetli ölüler diyarından şu alçakça çağrıyı yaptılar: 
Kirov'u bir kenara atın, öldürün onu. Gizli mekanizma 
çalışmaya başladı. Bıçaklar bilendi, tabancalar doldurul
du. Sahte belgeler üretildi, Gestapo’yla gizli ilişkiler 
kuruldu. Sonunda öldürdüler onu. Düşman kurnazdır. 
Kurnaz bir düşmana acımamak gerekir. Esasen halkımız 
öfkeden titremektedir. Ben İddia makamı olarak milyon
larca kişinin hislerini dile getiriyorum. Yoldaş yargıçlar 
sözlerimi sîzlere devlete karşı işlenen suçlar karşısında 
ne yapılması gerektiğini hatırlatarak bitiriyorum. Bu ki
şilerin devlete lorşı suç işlemiş olduğuna karar verirse-, 
niz. ilgili yasanın tüm maddelerini uygulamak göreviniz- 
dir. Bu köpeklerin öldürülmelerini talep ediyorum. Her 
biri öldürüimeiidir. •

Buharin'İn  Son Sözü

Buharin’in 12 Mart 1938’deki son duruşmasındaki 
sorgusundan bir bölüm.

... ’ Soru: Sağcıların karşı devrimci örgüt merkezinin 
üyesi miydiniz?

Cevap: Evet, bunu kabul ediyorum.

Soru: Üyesi olduğunuz sovyet düşmanı örgüt merke
zinin karşı devrimci bir etkinlik sürdürdüğünü ve 
önüne parti yönetimini ve iktidarı şiddet yoluyla devir
meyi hedef olarak koyduğunu itiraı ediyor musunuz?

Cevap: Evet, bunu itiraf ediyorum.

Soru: Bu merkezin terörist bir etkinlik sürdürdü
ğünü, kulak ayaklanmaları örgütlediğini ve Politbüro 
üyelerine, parti yönetimine ve Sovyet iktidarına karşı 
beyaz ordu yanlısı kulak ayaklanmaları hazırladığını ka
bul ediyor musunuz?

Cevap: Bu doğrudur.

Soru: Hedefi devletin yıkılması olan bir komplo hazırlı
ğında ifadesini bulan ihanet etkinliklerinden kendinizi 
suçlu buluyor musunuz?

Cevap: Bu da gerçektir.” ...

... Kendimi, olanaklı olan en ağır suçtan, sosyalist 
vatena İhanetten, kulak ayaklanmaları örgütlemekten, 
terörist eylemler hazırlamaktan, yasadışı Sovyet düş
manı bir örgüte üye olmaktan suçlu bulduğumu bir kez 
daha tekrar ediyorum. Devamla “ Saray Devrimi” için 
bir komplo hazırlığını itiraf ediyorum. Bundan, devlet 
savcısının iddianamesindeki, benim bir kuramcı, bir fel
sefeci pozunda olduğumu söylediği yerlerin doğru ol
madığı çıkmaktadır. Bunlar Umamıyla pratik meseleler
dir. Karşı devrimci davanın bir makasçısı değil, bir ön
deri olduğumu daha önce de söylemiştim ve şimdi de 
tekrar ediyorum. Herkesin anlayabileceği gibi bundan, 
jenim birçok somut şeyi bilemeyeceğim ve onları ger
çekten de bilmediğim sonucu çıkmaktadır, fakat bu beni . 
sorumluluktan kurtaramamaktadır.

Kendimi hem politik hem de hukuki açıdan bozguncu 
^ e lim le r için sorumlu tutuyorum, çünkü o “ sağcılar 
ra Troçkistler Bloğu” nda hâkimdi; buna rağmen vurgu- 
lamalıyım ki:

a) Şahsen bu konumda değildim.
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üstte: Moskova mahkemelerinin kurbanlarından ve 
eski Boişeviklerin önde gelen önderlerinden Nikolay 
Buharin. Altta; Anti sovyetik ‘sağcılar ve Troçkistler 
Bloku davası' başlıklı ve Sovyet Adalet Komiserliği 

tarafından yayınlanmış olan 1938 Moskova basımlı ve 
Moskova mahkemelerinin tutanaklarının yeraidığı 

kitabın kapağı.

b) Cephenin açılması lâfı benim değil, Tomsky İle 
konuşmamızın bir yansıtılmasıdır.

c) Rykov bu lâfı İlk kez benden işittiyse de, tekrar 
ediyorum, Tomskiy ile konuşmaların yansıtılmasıdır.

Fakat ben kendimi sosyalist vatana ve tüm uluslarara
sı proletaryaya karşı işlenmiş en büyük ve en korkunç 
suçtan sorumlu görüyorum. Zararlı etkinlikler konusun
da talimatlar verdiğimi şahsen hatırlayamama rağmen, 
kendimi davamla hem politik hem de hukukî olarak za
rarlı etkinliklerden sorumlu görüyorum...

... Soruşturma yargıcı ve sizin önünüzde, sayın yar
gıç, kendimi ele vermek zorunluluğuna ne şeklide vardı
ğımı açıklamak istiyorum. Biz yeni yaşam sevincine kar
şı bozguncu savaşım yöntemleriyle ortaya çıktık. Vladi
mir İliç’in yaşamına yapılan suikast suçunu reddediyo
rum, ancak karşı devrimci suç ortaklanm ve t>aşlannda 
tıen, Stalin tarafından büyük bir başarıyla sürdürülen 
Lenin’in yaptığını ortadan kaldırmayı denedik. Bu sava
şımın mantığı bizi basamak basamak en kara bataklıkla
ra sürükledi. Ve bir kez daha kanıttandı kİ, bolşevizmin 
konumundan ayrılmak politik karşı devrimci haydutluğa

geçiş demektir. Şimdi karşı devrimci haydutluk parça
landı, biz ortadan kaldırıldık, biz korkunç suçlarımızdan 
dolayı pişmanız.

Sorun bu pişmanlık ve bunun İçin de benim kişisel 
pişmanlığım da değildir. O olmadan da mahkeme kararı
nı verebilir. Sanıkların İtirafları zorunlu değildir. Sanıkla
rın İtirafları bir Ortaçağ hukuk İlkesidir. Ancak burada 
da karşı devrimci güçlerin bir iç çöküşü sözkonusudur. 
Ve kişi silahları teslim etmemek için bir Troçki olmalıdır.

Karşı devrimci taktiği oluşturan güçler arasında 
Troçki'nin ana motor olduğunu söylemek zorundayım. 
Ve- en keskin konumlar -terör, ajanlık, SSCB’nin 
parçalanması, zararlı etkinlikler- en başta bu kaynaktan 
çıkmaktaydılar.

Şimdiden varsayabilirim ki, hem Troçki hem suçlarda
ki diğer müttefiklerim hem de II. Enternasyonal, Nikola- 
yevskiy’le konuştuğumuz gibi, özellikle l>eni savunma
yı deneyeceklerdir. Bu savunmayı reddediyorum, çünkü 
ben ülkenin, partinin, tüm halkın önünde diz çöküyo
rum. Özellikle SSCB’nin savaşımındaki yeni aşamada 
suçlarının korkunçluğu sınırsızdır. Bu dava son en ağır 
ders olsun ve herkes SSCB’nin büyük gücünü görsün, 
herkes görsün ki, SSCB’nin ulusal kısıtlılığı karşı dev
rimci savı zavallı bir paçavra gibi havada uçmaktadır. 
Herkes Staiin tarafından emniyet altına alınan ülkenin 
bilge yönetimini görmektedir.

Bu bilinçle yargıyı bekliyorum. Sorun pişman olmuş 
olan bir düşmanın yaşantıları değil, SSCB'nin yüksel
mesi, uluslararası önemidir. •

Ordu Yenlini

Sovyet ordusu için sancak yemininin esk v( yen 
formülü

Eski formül (1918'den itibaren).

Emekçi halkm evlâdı, Sovyetler Birliği’nin vatandaşı 
olan ben, İşçi ve Köylü Ordusu'nun savaşçısı mevkiine 
geliyorum. Sovyetler Biriiği'nin emekçi smıflan ve tüm 
dünya önünde kendimi, bu mevkiye şeref kazandırmak, 
özenli bir şekilde savaş sanatını öğrenmek ve halkın 
ve askeriyenin malının zarara uğramasına ve çalınması
na karşı korumakla yükümlü kılarım. Kendimi, disiplinli 
ve azimli bir biçimde devrim disiplinini muhafaza etmek
te ve İşçi ve Köylü İktidarı tarafından işbaşına getirilmiş 
komutanların tüm emirlerini uygulamakla yükümlü kıla
rım.

Bir Sovyet vatandaşının onuruyla bağdaşmayan her 
türlü eylemden kaçınma ve her eylem ve düşüncemi 
tüm emekçilerin kurtuluşu hedefine yöneltme yükümlü
lüğünü üstlenirim. İşçi ve Köylü iktldan’nın ilk çağnsına 
uyarak, kendimi, Sovyetler Biriiği’ni her türlü tehlikeden 
ve düşmanlardan gelecek saldırılardan korumak ve Sov
yetler Birliği için savaşımda, sosyalizmin davası ve halk- 
lann kardeşliği için güçlerimi ve yaşamımı ortaya koy
maktan sakınmamakla' yükümlü kılarım.

Kötü niyetle bu verdiğim söze karşı gelirsem, kamuo
yu t>enl hor görsün ve devrimci yasanın amansız eli 
beni cezalandırsın.

Yeni formül (1939’dan İtibaren).

SSCB’nin vatandaşı olan tıen. Kızıl İşçi ve Köylü Or
dusu saflarına girerken ant içer ve dürüst, cesur, disip
linli, uyanık bir savaşçı olacağıma, askeri ve devlet sırla
rını katı bir şekilde saklayacağıma, tüm askerî hizmetleri 
yerine getireceğime ve komutanların, komiserlerin ve 
üstlerin emirlerine karşı gelmeksizin uyacağıma yemin 
ederim.
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Özenli bir şekilde savaş sanatını öğreneceğime, her 
türlü araçla askeriyenin ve halkın malını koruyacağıma 
ve son nefesime kadar halkıma, yurduma ve İşçi ve 
Köylü Iktldarı’na itaat edeceğime yemin ederim.

işçi ve Köylü İktidarı’nın emri üzerine yurdum olan 
SSCB’ni savunmaya her zaman hazırım, ve Kızıl İşçi 
ve Köylü ordusu’nun bir savaşçısı olarak onu cesurca, 
anlayışla, onur ve şeref içinde, düşmanları bütünüyle 
yenilgiye uğratmak için kanımı ve yaşamımı sakınmaksı- 
zın savunacağıma yemin ederim.

Kötü niyetle bu andıma uygun davranmazsam, Sovyet 
yasası beni katı bir biçimde cezalandırsın, emekçiler 
benden nefret etsin ve beni hor görsünler. •

K om intern'İn  D ağıtılm ası

22 Mayıs 1943’de, EKKI Prezidyumu’nun, 
Komintsrn'i dağıtmaya karar verdiği açıklandı.

Karar 15 Mayıs 1943 tarihini taşıyordu. 24 yıldan
sonra Komintern varlığına son veriyordu. Dağıtma 

kararı, resmî olarak, tek tek partilerin 
sağlamlaştırılması gerekçesine dayandırıldı, 

komünizmin “ ulusal”  nitelik kazandığı izlenimini 
uyandırılmaya çalışıldı,

1919'da, savaş öncesi dönemin eski işçi partilerinin 
ezici çoğunluğunun siyasal çöküşleri sonucunda olu
şan Komünist Enternasyonai’in oynadığı tarihi rol, Mark
sist öğretinin işçi hareketinin oportünist öğelerince tör
pülenme ve çarpıtılmasına karşı savunulması; bir dizi 
ülkede ileri işçilerin öncülerinin gerçek işçi partileri için
de toplanmasının teşvik olunması; ekonomik ve siyasal 
çıkarlarını savunmaları, faşizme ve onun hazırladığı sa
vaşa karşı mücadele etmeleri ve faşizme karşı temel 
dayanak olan Sovyetler Birliği’ni desteklemeleri için 
emekçi yığınları harekete geçirmede bu partilere yardım 
edilmesiydi. Komünist Enternasyonal, Hitlercilerin sa
vaş hazırlama aracı olarak kullandıkları “anU-KomIntern 
Paktı 'nın gerçek anlamını zamanında açığa çıkardı. Sa
vaştan önce, yorulmak bilmeden, Hitlercilerin başka dev
letler içinde sürdürdükleri ve sözde Komünist Enternas
yonai'in bu devletlerin içişlerine karışması üzerine yay
gara çıkararak maskelemeye çalıştıkları fesatçılıklarını 
teşhir etti.

Savaştan uzun zaman önce, tek tek ülkelerin gerek 
iç gerekse uluslararası durumlarının karmaşıklaşması 
sonucunda, her ülkenin işçi hareketinin görevlerinin 
herhangi bir uluslararası merkez tarafından yerine geti
rilme çabasının aşılmaz güçlüklerle karşılaşacağı gitgi
de daha açıkça ortaya çıkıyordu.

Dünyadaki ayn ayrı ülkelerin tarihi gelişim yollarının 
du farklılığı, toplumsal yapılarının farklı, evet hattâ kar
şıt niteliklerde olması, toplumsal ve siyasal gelişimleri
nin düzey temposundaki farklılık, nihayet işçilerin bl- 
linçlilik ve örgütlülük derecesindeki farklılık, aynı za
manda, her ülkenin işçi sınıfının önünde değişik görev
lerin bulunmasına yol açıyor. Geçen çeyrek yüzyıl için
de olayların bütün akışı ve Komünist Enternasyonai’in 
yaşadığı deney gösterdi ki. Komünist Enternasyonai'in 
Birinci Kongresince İşçileri biraraya getirmek için seçi
len ve işçi hareketinin yeniden doğuşunun başlangıç 
döneminin gereklerine uygun düşen örgütleme biçimi, 
işçi hareketinin tek tek ülkelerdeki büyümesi ve onların 
görevlerinin karmaşıklaşması ile birlikte gitgide eskidi, 
evet hattâ ulusal işçi partilerinin daha fazla güçlenmesi
nin önünde bir engel haline geldi.

Hitlercilerin yol açtığı Dünya Savaşı ayrı ayrı ülkelerin 
durumlanndaki farklılıkları daha da keskinleştirdi. Hitler 
tiranlığının taşıyıcısı olmuş ülkelerle, kudretli antl-Hltler 
koalisyonu içinde içiçe geçen özgürlüksever ülkeler ara
sında derin bir uçurum yarattı. Hitler bloku ülkelerinde 
işçilerin, emekçilerin ve bütün dürüst insanların ana
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Üstte: 10 Ağustos 1936'da L'Humanite’de yayınlanmış 
olan "Troçkistler ve Zinovyevistler Stalin’e, Voroşilov'a 
ve sosyalist yapının sevilen şeflerine karşı suikastler 
hazırlıyorlar" başlıklı haberi. Altta: Sovyet gizli polis 

şefi olan Nikolay Yejov, Stalin dönemi 
uygulamalarının başta gelen sorumlularından birisi idi.

O dönemde muhaliflere karşı yapılanlar Yejovçina 
adı ile anıldı.

görevi, Hitler’in savaş makinesini içten kemirerek bu 
blokun yenilmesi İçin her yönden çaba harcamak, savaş 
suçlusu hükümetlerin devrilmesine çalışmak iken, anti- 
Hitler koalisyonu ülkelerinde geniş halk yığınlarının ve 
her şeyden önce İleri işçilerin kutsal görevi. Hitler blo- 
kunu en hızlı bir biçimde ezmek ve ulusların eşit haklar 
temeli üzerinde ortak çalışmasını güven altına almak 
için bu hükümetlerin savaş çabalarını her yönden des
teklemektir. Bu arada, antl-Hitler koalisyonuna dahil olan 
tek tek ülkelerin özel görevleri bulunduğunu da gözden 
kaçırmamak gerekir. Örneğin Hltlercllerce İstila edilmiş 
ve devlet olarak bağımsızlıkları ellerinden alınmış ülke
lerde İleri İşçilerin ve geniş halk yığınlarının ana görevi. 
Hitler Almanya’sına karşı ulusal kurtuluş savaşına doğ
ru gelişecek olan silahlı mücadelenin llerletilmesidir. 
Özgürlüksever ülkelerin Hitler tiranlığına karşı kurtuluş 
savaşları, aynı zamanda parti ve din aidiyetlerine bak
maksızın güçlü antl-Hltler koalisyonunun saflarında top
lanan en geniş halk yığınlarını da seferber etti ve açıkça 
gösterdi ki, düşmana karşı en kısa zamanda zafer ka
zanmak için her tekil ülkenin İşçi hareketinin öncüsü 
tarafından, yığınların bütün ulusu kapsar biçimde baş
kaldırıya ve harekete geçirilmesi, kendi devletleri çerçe
vesinde çok daha iyi ve çok daha verimli olmaktadır.

Gerek uluslararası durumda gerekse İşçi hareketi İçin

de meydana gelen değişiklikleri gözönüne alan ve Ko
münist Enternasyonai’in seksiyonlarından büyük bir ha
reketlilik ve bağımsızlık İsteyen, Komünist Entemasyo
nal’in 1935’te Yedinci Kongresi, daha o zaman. Komü
nist Enternasyonal Yürütmesi’nin işçi hareketinin bütün 
sorunları üzerine karar alırken, “ her ülkenin somut ko
şul ve özelliklerinden yola çıkması ve kural olarak, ko
münist partilerin örgütsel İçişlerine doğrudan müdahale 
etmekten kaçınması gerektiğini” vurgulamıştı.

Komünist Enternasyonal, Amerika Birleşik Devletleri 
Komünist Partisi’nin Kasım 1940’da aldığı Komünist en- 
temasyonal saflarından aynima kararını dikkate alır ve 
onaylarken, bu görüşlerden yola çıkmıştı. Marksizm- 
Leninizmin kurucularının öğretilerine göre davranan ko
münistler, hiç bir zaman gününü doldurmuş örgütsel 
biçimlerin ayakta tutulmasından yana olmadılar; işçi ha
reketinin örgüt biçimlerini ve bu örgütlerin çalışma yön
temlerini her zaman, bütün işçi hareketinin temel siya
sal çıkarlarına, somutta varolan tarihi durumun özellik
lerine ve doğrudan doğruya bu durumun doğurduğu 
görevlere tâbf kıldılar, ileri işçileri Uluslararası Emekçi
ler Birliği saflarında toplayan ve I. Entemasyonal’in bu 
tarihi görevinin -Avrupa ve Amerika'ülkelerinde işçi par
tilerinin gelişmesi İçin gerekli temeli yaratmak- yerine 
getirilmesinden sonra, ulusal, kitlesel işçi partilerinin 
yaratılması zorunluluğunun dayatışı sonucunda, bu ör
gütlenme biçimi zorunluluklara karşılık düşmediği için 
/. Enternasyonal'i dağıtmaya yönelen büyük Marx’in or
taya koyduğu örnek komünistlerce hatırlanmaktadır.

Belirtilen görüşlerden hareketle, tek tek ülkelerdeki 
komünist partilerin büyümesini ve onların ve yönetici 
kadrolarının siyasal olgunluğunu dikkate alarak, aynı 
zamanda şimdilik savaşın akışı boyunca bir dizi seksiyo
nun, uluslararası işçi hareketinin yönetici merkezi niteli
ğindeki Komünist Enternasyonai’in dağıtılması sorunu
nu gündeme getirmesi olgusunu gözönünde tutarak. 
Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Prezidyumu 
-Dünya Savaşı koşullarında Komünist Enternasyonal 
Kongresi’ni toplama imkânı bulunmadığından- Komü
nist Enternasyonal seksiyonlarının aşağıdaki önerisini 
onaya sunma hakkını kendinde bulmaktadır:

Uluslararası işçi hareketinin yönetici merkezi olarak 
Komünist Entemasyonal’in dağıtılması ve Komünist En
ternasyonal seksiyonlannın Komünist Entemasyonal tü
züğü ve Kongre kararlarından doğan yükümlülüklere 
bağlanması.

Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Prezidyu
mu, Komünist Enternasyonai'in bütün taraftarlarını, 
emekçilerin can düşmanının -Alman faşizmi, müttefikle
ri ve vasallerl- en kısa.sürede ezilmesi için, bütün güçle
rini antl-Hltler koalisyonuna dahil ulus ve devletlerin 
kurtuluş savaşını her yönden desteklemek ve bu savaşa 
aktif olarak katılmakta yoğunlaştırmaya çağırır.

Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Prezidyu
mu üyeleri:

Dimitrov, Ercoli (Togliatti), Florin, Gottwald, Kolarov, 
Koplenig, Kuusinen Manuilskiy, Marty, Pieck, Jdano, 
Thorez.

Bu karara aşağıdaki komünist partilerin temsilcileri 
uyacaklarını bildirmişlerdi: Bianco (İtalya), Dolores İbar- 
ruri (İspanya), Lehtinen (Finlandiya), Pauker (Romanya) 
Rakosi (Macaristan). •

Stalin  ve  K om intern 'in  Lağvı

stalin 'in Moskova’daki Reuter Ajansı Muhabirinin 
Sorusuna verdiği Cevap (28 Mayıs 1943).

Soru: Komintern’in lağvedilmesi kararı hakkındaki İn
giliz yorumları çok olumluydu. Bu konudaki Sovyet gö-
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riişü ve bu görüşün uluslararası ilişkilerin geleceği açı
sından anlamı nedir?

Cevap: Komünist Enternasyonal'\n lağvı akıllıca ve 
uygun bir karardır, çünkü tüm özgürlüksever iıalkların 
ortak düşmana, Hltlerlzme karşı ortak saldırılarını kolay- 
laştınr. Komünist Entemasyonal’in lağvı akıllıcadır, çün
kü;

a. “Moskova başka lıakları bolşevlkleştirmek amacıy
la onların lıayatlanna müdahale ediyor" şeklindeki Hlt- 
lercilerln yaydıkları yalanları ortaya çıkardı. Artık tüm 
bu iftiralara bir son verilmiş oldu.

b. “Çeşitli ülkelerin komünist partileri kendi hakları
nın çıkarları doğrultusunda hareket etmek yerine yaban
cı ülkelerden gelen emirlere itaat ediyorlar" diyen İşçi 
hareketi içindeki komünizm karşıtlarının iftiralarını açık
ça ortaya koymuş oldu.

c. Özgürlüksever ülkelerdeki yurtseverlerin parti ya 
da din ayrımı gözetmeden ülkelerindeki ilerici güçleri 
faşizme karşı mücadeleyi ileriye götürmek amacıyla tek 
bir ulusal kurtuluş cephesinde birleştirme çabalarını ko
laylaştırdı.

d. Tüm ülkelerdeki yurtseverlerin, tüm özgürlüksever 
halkian Hitlerizmin dünya çapındaki egemenliği tehdidi
ne karşı tek bir uluslararası mücadele cephesinde bir
leştirme çabalarını kolaylaştırdı ve ulusların gelecekte, 
sşHlik temelinde kardeşçe blrarada çalışacakları bir ör
gütün oluşturulmasının yolunu açtı.

Bir bütün olarak ele alındığında tüm bu koşulların, 
nOttefiklerIn birlik cephesinin ve Hitler zulmüne karşı 
zaferlerinde birleşmiş diğer halklann nihai güçlenıYle- 
ılyle sonuçlanacağına inanıyorum. Komintern'in dağı- 
.ılmasının, faşist canavarın son enerjisini topladığı ve 
>na bir son hazırlamak ve halkları faşist baskıdan kur- 
armak amacıyla özgürlüksever ülkelerin ortak saldırısı- 
ıın örgütlenmesinin gerektiği şu anda tamamen uygun 
>ir karar olduğunu düşünüyorum. •

Jdanov H a re k e ti

stalin’in selefi, açıkça, savaşın bitiminden 
1948'deki ölümüne dek özellikle ideolojik alanda 

boy gösteren Andrei Jdanov’du. Ağustos 1946'da 
Jdanov, bir takım yazarları ve edebiyat dergilerini, 
kendilerini 'burjuva' etkilerine kaptırmakla suçlayıp, 
yoğun bir ideolojik yeniden biçimleme kampanyası 

başlattı. Bu eleştiri, edebiyat ve bilimin her 
alanına fiilen yöneltildi ve Stalin’in ölümüne dek 

Sovyet enteliektüei hayatı en sistematik ve 
verimsiz dönemini yaşadı.

... Yoldaşlarımızın, edebi olayların liderleri ve yazarlar 
alarak, Sovyet düzeninin politikasını kılavuz edinmelerini 
istiyoruz. Gençliğimiz sadece bu şekilde yetiştirilebilir, 
başıboş bir tutumla ve İdeolojik kayıtsızlıkla değil, güçtü 
ve etkin bir devrimci ruhla.

Leninizmin, ondokuzuncu yüzyıl Rus devrimci demok
ratlarının en İyi geleneklerini canlandırdığını ve bizim 
Sovyet kültürümüzün, geçmişin kültürel mirasının eleş
tirel bir gözle incelenmesi temelinde gelişip büyüdüğü
mü biliyoruz. Edebiyat alanında partimiz, Lenin ve Sta- 
In'ln sözlerinden yola çıkarak, büyük Rus devrlmcl- 
jemokrat yazar ve eleştlrmenlerlnln-BelInskly, Dobro
lubov, Çerniçevskiy, Saltykov-Schedrin, Plehanov 
}üyük önemini defalarca takdir etmiştir. Bellnsky’den 
laşlayarak, devrimci-demokrat Rus entelejanslyasınm 
»n iyi temsilcileri, ‘saf sanat’ ve ‘sanat İçin sanat’ anla- 
^ışlannı reddetmişlerdir. Onlar halk İçin sanatın, büyük 
deolojik ve toplumsal önem taşıyan sanatın haberclle- 
lydi. Sanat kendini halkın yazgısından ayrı tutamaz. 
Jerl toplumsal düşüncenin edebiyat ve sanata tavrını 
lüyük bir kesinlikle ilk formüle eden, V.I.LenIn’dI. Bura-

Üstte: 1938’de yayınlanmış ve b ir Fransız tarafından 
çizilmiş olan karikatürde Stalln, kafalan kesilmiş ve 

düşünmekten yoksun bırakılmış olan yoidaşlan ile bir 
toplantıda canlandırılıyor. Altta: 1939'da Krokodil adlı 
mizah dergisinde yayınlanan bir karikatürde toprak 
üzerindeki özel mülkiyet ele alınıyordu. B ir yanda 

kendi toprağını işleyen ve paşarısız olan köylü He, 
diğer yanda başarılı kolhoz köylüleri ve deneyleri 

canlandırılıyor.

da Lenin’in 1905 sonlarında yazdığı, ünlü ‘Parti Organi
zasyonu ve Parti Edebiyatı’ makalesini hatırlatmak İste
rim. Orada Lenin kendine özgü gücüyle, edebiyatın Partl- 
dışı olamayacağını, genel proleter hedefin bir öğesi ol
ması gerektiğini gösterir. Bu makalede Lenin, bizim 
Sovyet edebiyatımızın gelişiminin temellerini kurar. Şöyle 
der; “ Edebiyat, Parti haline gelmelidir. Burjuva ahlakı
na, burjuva ticari basınına, burjuva edebi karlyerlzm 
ve bireyciliğine, ‘aristokratik anarşizme', ve kâr arayışı
na karşı, sosyalist proletarya. Parti edebiyatı ilkesini 
geliştirip, bu ilkeyi mümkün olan en bütünlüklü biçimde 
hayata geçirmelidir."

Bu durumda, Leninist bir İlke, Lenin'in edebiyat bili
mine en büyük katkısı olan, edebiyatta partizanlık İlkesi 
gündeme gelir.

Yoldaş Staiin, yazarları İnsan ruhunun mühendisleri 
olarak tanımlamıştı. Bu tanımın anlamı çok derindir. 
Halkın ve Sovyet gençliğinin eğitilmesi konusunda Sov
yet yazartanna düşen büyük sorumluluğu ve edebi eser
lerde İsrafın hoş görülemeyeceğini anlatır.

Ülkemizde ve uluuslararası arenadaki başarılarımız, 
burjuva dünyasının hoşuna gitmiyor. İkinci dünya sava
şı sonucunda sosyalizm güçlendi. Avrupa'nın bir çok 
ülkesinde sosyalizm sorunu gündeme geldi. Bu durum, 
bütün emperyalistler İçin hoşnutsuzluk vericidir. Onlar 
sosyalizmden korkuyorlar. Sosyalizmden ve İlerleyen 
İnsanlık İçin bir model teşkil eden sosyalist ülkemizden 
korkuyorlar. Emperyalistler ve onlann İdeolojik uşakla
rı, yazarları, gazetecileri, politikacıları ve dlplomatlan, 
ülkemizi lekelemek, yanlış tanıtmak, sosyalizme İftira 
etmek için her yolu deniyorlar. Bu koşullarda Sovyet 
edebiyatının görevi, sadece bu adi İftiralara, Sovyet 
kültürüne ve sosyalizme yönelik saldırılara yanıt vermek 
değil, cesur bir çıkış yaparak, zayıflık ve sapkınlığın 
pençesinde olan burjuva kültürüne saldırmaktır. Moda 
olan. Batı Avrupa ve Amerikalı çağdaş tnırjuva yazarlar, 
film ve tiyatro yapıtı üretenler, yaratıcı yapıtlarını örten 
kılıf ne denil güzel görünürse görünsün, burjuva kültür
lerini yükseltemiyorlar. Bu kültür çürümüştür ve ahlaki 
temelleri zehirtidir. Kapitalist özel mülkiyetin, burjuva 
toplumunun en yüksekteki katmanının egoist çıkariarı- 
nın hizmetindedir. Tüm burjuva yazarian, film ve tiyatro 
yapıtı üreticileri, toplumun ileri katmanının dikkatini po
litik ve toplumsal mücadelenin sorunlanndan, gangster
ler, kabare kızları, göklere çıkarılan zina, her çeşit ma
ceracı ve serserinin yaptığı İşlerle doldurulmuş, kaba 
ve ideolojik olarak boş bir edebiyat ve sanata kaydırmak 
İçin uğraşıyoriar.

Burjuva kültürüne tapanlann rolü bize, Sovyet yurtse
verlerine ve en İleri Sovyet kültürünün temsilcilerine 
yakışıyor mu? Bütün burjuva-demokratik düzenlerden 
daha yüksek bir toplumsal düzeni ve burjuva kültürün
den çok daha yüksek bir kültürü yansıtan edebiyatımı
zın, bu yeni evrensel ahlağı diğerlerine öğretmeye hakkı 
olduğu kesindir. Bizimki gibi bir halkı ve ülkeyi nerede 
bulacaksınız? Halkımızın Anayurt savaşında ve banş 
dolu restorasyona ve ekonomi İle kültürün gelişimine 
geçerken gündelik İşlerinde gösterdikleri muhteşem me
ziyetleri nerede bulacaksınız? Halkımız her geçen gün 
daha da yükselmektedir. Bugün, dün olduğumuz gibi 
değiliz, yarın daha da farklı olacağız. Şu an 1917'den 
önceki Ruslar değiliz, Rusyamız da farklı, karakterimiz 
değişti. Ülkemizin görüntüsünü derinden değiştiren re
formlarla biz de değiştik ve ileriedik. Sovyet insanlannın 
bu yüce meziyetlerini açığa çıkarmak, onları sadece 
bugünleriyle değil, yarınlarıyla da işlemek, önümüzdeki 
yolu aydınlatmaya yardım etmek-bunlar her dürüst Sov
yet yazarının görevidir. Yazar, olaylann ardından ayağı
nı sürüyerek değil, halkın önünde, onlara gelişmelerinin 
yolunu göstererek, coşkuyla yürümelidir. Toplumcu ger
çekçiliği kılavuz edinerek, gerçeğimizi dikkatle ve dü
rüstçe öğrenerek, gelişme yöntemlerimizi daha derin
den kavramaya çalışarak, yazar halkı eğitmeli ve İdeolo
jik olarak donatmalıdır. Sovyet insanının en İyi duygula
rını ve meziyetlerini seçip yarınını ortaya koyarken, bir 
yandan da halkımıza nasıl olmamaları gerektiğini gös
termeli ve Sovyet halkının lleriemesine engel olacak 
İzleri, dünün İzlerini şiddetle cezalandırmalıyız. Sovyet 
yazarları, halka, devlete ve Partiye, gençliğimizi mutlu, 
gücünden emin ve güçlüklerden sakınmaz olarak yetiş
tirmekte yardımcı olmalıdır. •

S ta iin 'İn  A yzen stayn 'a  
Korkunç İv a n  Film iyle İlg ili 

Talim atları

Korkunç Ivan filminin ilk bölümü Anayurt savaşı 
sürerken çekildi ve tarihî gerçekliğin bir ölçüde 

basitleştirilmesi pahasına genel bir yurtsever ruh 
filme hakim oldu. Staiin filmi beğendi ve 1.

derecede Staiin ödülüne değer buldu.
Chariie Chaplin Ayzenştayn’ı telefonla arayıp, 

Korkunç ivan’ın o ana kadar gördüğü istisnasız 
bütün sinema ürünlerini atmosfer, ihtişam ve 
güzellik bakımından geride bıraktığını bildirdi. 

Ancak yönetmen filmin ikinci bölümüyle uğraştığı
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süre içinde, tiranlığı mahkûm etmekten 
kaçınamayacağını, Korkunç Ivan’ın anlamsız ve 
iğrenç eylemlerini görmezden gelemeyeceğini 

kavradı. Filmin montajı yapıldığında, sinemadan 
sorumlu resmî görevlileri bir tedirginliktir aldı. 

Baskıların gözler önüne serilmesi, tiranın 
yalnızlığının vurgulanması, mücadele arkadaçtannı 
birer birer safdışı edişi tehlikeli karşılaştırmalara 
vesile yaratabilirdi. Şubat 1946’da filmin ikinci 

bölümü yasaklandı. Ayzenştayn kalp krizi geçirdi 
ve hastaneye kaldırıldı. Henüz iyileşmeden 
Stalin’e bir mektup yazdı. Film üzerinde 

çalışmaya devam edebilme izni istedi. 25 Şubat
1947 günü, Ayzenştayn, filmde İvan’ı canlandıran 

aktör Nikolay Çerkasov’la birlikte Kremlin’e 
çağnidı. Sanatçıları orada Stalin, Molotov ve 

Jdanov karşıladı. Sergey Ayzenştayn Korkunç İvan 
üzerinde çalışma fırsatını bir daha bulamadı, 

filmin ikinci bölümünde değişiklikler yapamadı. 
Aşağıda tutanağını yayınladığımız konuşmadan 

sonra bir yıl daha yaşayabildi. Filmin ikinci 
bölümü, Ayzenştayn da Stalin de öldükten sonra 

gösterildi. Aşağıdaki tutanak, Ayzenştayn ve 
Çerkasov tarafından, Kremlin’den ayrıldıktan 

hemen sonra toparlanmış.

Saat 23.00’de Kremlin’de olmamız söylendi. 22.50’de 
bekleme salonuna girdik. Tam 23.00'de Poskrebiçev 
yanımıza geldi ve bizi çalışma odasına götürdü. Stalln, 
Molotov ve Jdanov yoldaşlar orada bizi iıekliyorlardı. 
İçeri girip selam verdik ve masada yerlerimizi aldık.

Stalin yoldaş söz aldı:

Bana bir mektup yazdınız. Size cevap vermekte gecik
tim. Size yazılı cevap verecektim, ama sonra düşündüm 
ki, karşılıklı konuşsak daha iyi, çünkü fazla işim var. 
Daha önce zaman bulamadım ve gecikmeden sonra si
zinle biraraya gelme karan verdim. Mektubunuzu Ka- 
sım’da almıştım. Dönemin tarihini iyice İncelediniz mi?

Eisenstein; Aşağı yukarı.

Stalin: Aşağı yukarı mı? Benim de biraz tarih bilgim 
var. Opriçnina’yı (Korkunç İvan'ın 1565-72 arasında, 
soyluluğa ihanet tehlikesini bahane ederek aldığı bir 
dizi iç-politik tedbir - kitlesel tutuklamalar, idamlar, mala 
mülke elt^oyma v.b...) yanlış anlatmışsınız. Oprlçnina'- 
da bir kralın ordusu sözkonusuydu. Her an sancağını 
toplayıp savaş alanını terk edebilecek feodal ordudan 
farklı olarak, Opriçnlna'da bir düzenli ordu, İlerici bir 
ordu sözkonusuydu. Ama siz Opriçnina’yı adeta bir Ku- 
Klux-Klan hareketi gibi gösteriyorsunuz.

Molotov: Bu köklü bir fark değil.

Stalin: Size göre Çar yalpalayıp duran bir adam. Ham- 
let'e t>enzlyor. Kendi kararlarını vereceği yerde, ne yap
ması gerektiğini önünie gelen telkin edebiliyor ona. Çar 
İvan büyük ve bilge bir İmparatordu. Ve eğer onu XI. 
Louis ile karşılaştıracak olursak -XIV. Louis’ye mutlakı
yetin zeminini hazırlayan XI. Louls üzerine bir şeyler 
okudunuz mu?- Korkunç İvan ondan kat kat üstündü. 
Korkunç İvan’ın bilgeliği, bir ulusal bakış açısına sahip 
bulunuşunda ve ülkesine yabancılan sokmayışındaydı. 
Ülkesini yabancı etkilerden koruyordu. I. Petro da bü
yük bir İmparatordu, ama yabancılara karşı tavrı fazla 
liberaldi. Kapıyı fazla açtı ve yatiancı tesirlere karşı koy
madı. Rusya’nın “ Almanlaştırılmasına” göz yumdu. Ka
terina buna daha da fazla göz yumdu. Sonra ne oldu? 
I. Aleksandr’ın sarayı artık bir Rus sarayı mıydı? Ya 
I. Nikola'nınki? Hayır. Onlar Alman saraylarıydı. Dış tica
rete tekeli İlk kez Korkunç İvan koydu ve bu önlemi 
çok yerlndeydi. Korkunç ivan bunu İlk yapandı, ikinci 
kez yapan da Lenin’dir.

t

Jdanov; Ayzenştayn’da Korkunç İvan tam bir deli.

Molotov: Vurguyu tamamen psikolojik yöne kaydır
mışsınız; onun psikolojik, İç çelişkilerine ve ruh durum-

Üstte: Kişi Ifûltü oluşturmanın ilginç örneklerinden 
birini Stalin'in 70. doğum gününde Macaristan'da bir 

lokomotifin önüne asılmış olan Stalin portresi ve 
süslemeleri oluşturuyordu. Altta; XX. Parti 

Kongresi’nde Stalin’i eleştiren raporlan okuyan 
Hruşçov, 40 ’lı yıllarda Stalin ile sık sık yanyana 

görülüyordu.

lanna.

Stalin; Tarihi figürler zamanındaki davranış üsiuplan- 
na uygun gösterilmeli. Meselâ bu açıdan ilk bölümde 
Korkunç İvan’ın karısını uzun uzun öpüyor olması yan
lış. O zamanlar buna hak tanınmazdı...

Korkunç İvan çok acımasızdı. Acımasız olduğu göste
rilebilir. Ama niçin acımasız oimak gerektiği de gösteril
melidir. Soyluluğun üst tat>al(asında beş aileyi kesmeyi- 
şl Korkunç ivan’ın hatalarından biridir. Bu beş aileyi 
tasfiye edebilseydi çılgınlann devri hiç başlamayacaktı. 
Ama Korkunç ivan birisini idam ettirdiğinde pişmanlık 
duyar ve uzun uzun dua ederdi. Bu bakımdan Tann 
onu dizginliyordu. Daha kararlı davranabllmeliydi...

Çerkasov: Eleştiri faydalı oldu Pudavkin eleştirildik
ten sonra güzel bir film yaptı. Bizim de böyle yapacağı

mıza inanıyorum, çünkü ben Korkunç lvan'\ sadece si
nemada değil sahnede de canlandınyorum. Bu figürü 
sevmeyi öğrendim ve yapacağımız değişiklikler senar
yomuzu doğru ve gerçekliğe uygun hale geleceğinden 
enimin.

Stailn: O zaman deneyelim bakalım.

Ayzenştayn: Filmle İlgili olarak başka bir özel talimat 
var mı?

Stalin: Burada size talimat vermiyorum ki, t>ir seyirci 
olarak kanaatimi belirtiyorum.

Jdanov: Ayzenştayn gölgelere pek düşkün, aynca film
de İvan’ın sakalını kullanış biçimiyle seyircinin İlgisini 
dağıtıyor. Korkunç ivan sakalını göstermek İçin başını 
sık sık yukan kaldırıyor.

Ayzenştayn; Çann sakalını kısaltmaya söz veriyorum.

Stailn: Sorun çözüldü, o zaman. Çericasov ve Ayzenş
tayn yoldaşlara fikirierini ve filmi tamamlama imkânı 
tanınacak...

Çerkasov: Filmin bazı ayrıntıları ve Korkunç İvan’ın 
görünüşüyle İlgili ne düşünüyorsunuz?

Stalin: Dış görünüşü doğru. Değiştirmeniz gerekmez. 
Korkunç ivan bu haliyle İyi gözüküyor.

Çerkasov: Starizki’nin öldürülmesi sahnesini filmden 
çıkarmamız gerekmiyor değil mİ?

Stalln; Kalabilir. Cinayetler oluyordu.

Çerkasov: Malyuta Skuratov’un Metropolit Phllipp’i 
boğduğu sahneyi de çıkarmasak olur mu?

Stalln: Bu sahne filmde bulunmalı. Bu tarihî bakımdan 
doğrudur.

Molotov: Genel olarak baskıları göstermek mümkün 
ve gerekli. Ancak, bunlann ne amaçla yapıldığını da 
göstermek gerekil. Bunun İçin de, İnsanın sadece bod
rum köşelerinde ve kapalı odalarda geçen sahnelerle 
kendini sınırlamayıp Korkunç Ivan’m devlet adamı ola
rak faaliyetlerini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. 
Akıllı bir devlet adamı olarak etkinliği gösterilmeliydi.

Çerkasov: Senaryo taslağının İnceleme ve onay için 
P olitbüro ’ya verilmesi gerekiyor mu?

Stalln: Senaryoyu göstermek zorunda değilsiniz. İSe- 
naryo konusunda sizin zihniniz açık olmalı. Ayrıca bir 
filmi senaryosuna bakarak yargılamak zordur. Bitmiş 
bir ürün üzerine konuşmak daha kolay.

(Molotov'a dönerek) siz tabî senaryoyu okumayı çok 
istersiniz, değil mİ?

Molotov: Hayır. Benim işim başka alanda. Bolşakov 
(Film Komitesi Başkanı) okusun.'

Ayzenştayn; Film çekim çalışmalannda aceleye zor
lanmazsa güzel olacak.

Stailn: “ Kesinlikle acele etmemelisiniz. Alelacele çevril
miş filmleri gösterime sokmayız bile. Repln, Saporogl- 
er üzerine tam onbir yıl çalıştı.”

Stalln: Bu filmi yapmak İçin birbuçuk İki, fıattâ üç 
yıla mı İhtiyacınız var, öyleyse bu kadar zamanda yapın 
ki, film bir heykeltraşın elinden çıkmış gibi olsun.

Bizim genel olarak kaliteyi yükseltmemiz lâzım. Dah? 
az film yapılsın, ama yüksek kalitede olsunlar...

Korkunç İvan'ın en önemli özelliği ulusallık fikrine 
sahip oluşunda ve ileri görüşlülüğünde yatar, o, ülkesi-
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nl dış tesirlerden korumuştur. Ama Petruça (I. Petro) 
Avrupa'ya kapılan açtı ve bir dolu yabancının gelmesine 
İzin verdi.

Görüşme Stalln Yoldaş'ın bize şans dilemesi ve “ Tan- 
n yardımcınız olsun” demesiyle sona erdi.

El sıkıştık ve oradan ayrıldık. Görüşme 0.10'da bitmiş
ti. •

Bazı Tb o iİ  Sorunlan

SSCB Komünist (Boişeviif) Partisi Merkez
Komitesi’nin faaliyeti üzerine 18. Parti Kongresine 

Stalin’in sunduğu rapordan bölümler.

Bazan şöyle soruluyor; “ Blzdekl sömürücü sınıflar 
ortadan kaldırıldı; artık ülkede düşman sınıflar yok; artık 
ezilecek kimse yok; öyleyse devlet artık zorunlu değil; 
ortadan kalkması gerekir. Öyleyse neden sosyalist dev
letimizin ortadan kalkması için çalışmıyoruz? Neden 
onunla İşimizi bitirmek için uğraşmıyoruz? Bütün bu 
devlet ıvır-ztvmnı kapıdışarı etmenin zamanı gelmedi 
mi?”

Ya da şöyle; “ Sömürücü sınıflar ülkemizde yokedll- 
mlş bulunuyor; sosyalizm ana çizgileri ile kuruldu; ko
münizme gidiyoruz. Oysa, devlet üzerindeki Marksist 
öğreti, komünist rejimde devletin olmaması gerektiğini 
söyler. Neden sosyalist devletimizin ortadan kalkması 
için çalışmıyoruz? Devleti asar-ı atika müzesine kaldır
manın zamanı gelmedi mi?”

Bu sorular, onian soranların, Marx ve Engels'in devlet 
üzerindeki öğretisinin bazı tezlerini büyük bir özenle 
öğrenmiş bulunduklanna tanıklık ediyor. Ama bu soru
lar, öte yandan, bu yoldaşların, bu öğretinin özünü anla
mamış, bu öğretinin bzz; tezlerinin hangi tarihsel koşul
lar içinde hazırlandıklarını ayırdetmemiş bulunduklarını 
da; özellikle güncel uluslararası durumu anlamamış bu
lunduklarını da; kapitalist kuşatmayı ve sosyalizm ülke
si için bu kuşatmadan doğan tehlikeleri unutmuş bulun
duklarını da gösteriyor. Bu sorular, sadece kapitalist 
kuşatmanın bir küçümsenmesini açıklamakla kalmazlar. 
Burjuva devletlerinin ve onların ülkemize casuslar, katil
ler ve sabotajcılar gönderen ve ona askert saldın için 
uygun zaman kollayan organiannm rol ve öneminin bir 
küçümsenmesini de açınlarlar; aynı biçimde, bizim sos
yalist devletimizin, onun dışannın saldınianna karşı sos
yalizm ülkesinin savunması için zorunlu askert, cezalan- 
dmcı organiannm, haberalma örgütlerinin rolü ve öne
minin küçümsenmesini de açınlarlar. Bu küçümseme 
yanlışlığını, sadece bu yoldaşlann göstermediklerini de 
kabul etmek gerekir. Belli bir ölçüde, biz tüm bolşevik
ler, istisnasız hepimiz, bu yanlışlığa düşüyoruz. Troç
kist ve Buharlncl elebaşılann, belgelerin gösterdiği gibi, 
bu baylar. Ekim Devriml’nin daha İlk günlerinden beri, 
yabancı casusluk örgütleri ajanlan olduklan ve ona kar
şı komplolar düzenledikleri halde, casusluk ve komplo
cu etkinliklerini ancak, şu son zamanlarda -1937 ve 
1938'de- öğrenmiş bulunmamız şaşırtıcı değil mi? Nasıl 
oldu da bu kadar ciddt bir şeyi görmedik? Bu düşünce
sizliği nasıl açıklamalı? Bu düşüncesizlik, dörtbir yan
dan çevrilmiş bulunduğumuz burjuva devletler meka
nizmasının ve onlann, sovyetik devlet organlannı sar
mak istedikleri casusluk ağlan içine almak için, insanla- 
nn güçsüz yanlanndan, kendini gösterme meraklann- 
dan, gevşekliklerinden yararianmaya çalışan casusluk 
örgütlerinin güç ve öneminin bir küçümsenmesi ile açık
lanır. Bu düşüncesizlik, bizim sosyalist devlet mekaniz
mamızın ve onun haberalma örgütlerinin rol ve önemi-' 
nin küçümsenmesi İle, haberalma örgütlerinin bir aynn- 
tı, bir ıvır-zıvır olduklannı, sovyetik haberalma örgütleri
nin tıpkı sovyetik devletin kendisi gibi, çok geçmeden 
asar-ı atika müzesine kaldırılacaklannı ileri süren geve
zelikler ile açıklanır.

Bu küçümsemenin kökeninde ne var?

Stalirt döneminde Sovyetler Birliği'nde tarihten 
silinmek istenen kişilere karşı çeşitli uygulamalar 

gündeme geliyordu. Basın-yayın alanındaki uygulama, 
istenmeyen kik lerin varoian fotoğraflardan ve 

resimlerden rötuşlarla yokedilmeieriydi. 1908’de Lenin 
ile Bogdanov'u satranç oynarken gösteren fotoğrafta, 

Maksim Gorki'nin de aralarında bulunduğu 
seyircilerden biri rötuşlanmıştı.

Marksizmin devlet konusundaki öğretisinin sonuna 
değin işlenmemiş bulunan bazı genel tezlerinin yetersiz 
olduklan. Bu küçümseme yayıldı, çünkü biz, devlet teo
risi sorunlan karşısında bağışlanmaz bir kaygısızlık gös
terdik. Hem de, devletimizin yönetiminde, teorik genel
lemeler için zengin bir belgeler dizisi sağlayan yirmi 
yıllık bir deneyime karşın. Hem de, eğer isteseydik, 
bu teorik eksikliği başan ile doldurma olanağına sahip 
bulunmamıza karşın. (...)

Örneğin, sosyalist devletin gelişmesinin, Engels tara
lından verilmiş bulunan klasik formülünü alalım:

“Baskı altında tutulacak hiç bir toplumsal sınıf kalma
yınca; sınıf egemenliği ve üretimdeki güncel anarşi üze
rine kurulu yaşama mücadelesi ile biriikte, bunlardan 
doğan çatışma ve aşırılıklar da ortadan kalkınca, artık 
baskı altında tutulacak hiçbir şey yok demektir ve özel 
bir tuskı iktidan, bir devlet, zorunlu olmaktan çıkar. 
Devletin gerçekten tüm toplumun temsilcisi olarak gö
ründüğü ilk eylem, yani üretim araçlanna toplum adına 
elkonması, aynı zamanda onun devlete özgü son eyle
midir de. Devlet Iktldannın toplumsal ilişkilere müdaha
lesi, bir alandan sonra bir başkasında gereksiz duruma 
gelir ve sonra kendiliğinden uykuya dalar. Kişilerin hü
kümeti, yerini şeylerin idaresi ve üretim sürecinin yöne
timine bırakır. Devlet “ ilga” edilemez, söner.” (F. En
gels, Bay Eugen Dühring B ilim i A ltü s t ediyor.)

Engels'in bu tezi doğru mudur?

Evet, doğrudur, ama şu iki koşuldan biriyle; a) eğer 
sosyalist devlet, uluslararası etken önceden bir yana 
bırakılarak ve çözümleme kolaylığı bakımından, ülke 
ve devlet uluslararası konjonktür dışında gözönünde tu
tularak, sadece ülkenin iç gelişmesi açısından irdelenir
se, ya da b) eğer sosyalizmin tüm ülkelerde, ya da 
ülkelerin çoğunda zafer kazanmış bulunduğu; kapitalist 
kuşatma yerine sosyalist kuşatma olduğu; artık dıştan 
saldın tehlikesi bulunmadığı; ordu ve devleti pekiştir
menin artık gerekmediği varsayılırsa.

Ve eğer sosyalizm ancak tek başına alınmış bir tek 
ülkede zafer kazanmışsa ve bunun sonucu, uluslararası 
durumu bir yana bırakmak kesinkes olanaksızsa -böyle 
bir durumda ne yapmalı? Engels'in formülü bu soruya 
yanıt vermez. (...)

Gördüğünüz gibi, şimdi yepyeni bir devletimiz, tarihte 
benzeri olmayan, biçimi ve işlevi bakımından, birinci 
evrenin sosyalist devletinden gözle görülürcesine ayrı
lan sosyalist bir devletimiz var.

Ama gelişme bu kadaria kalamaz. Daha öteye, ileriye, 
komünizme doğru' gidiyoruz. Devlet, komünizm döne
minde de variiğını sürdürecek mi?

Evet, eğer kapitalist kuşatma ortadan kaldırılmazsa, 
eğer dış askert saldın tehlikesi yok edilemezse, sürdü
recek. Ve kolayca anlaşılır ki, devletimizin biçimleri, 
İç ve dış durumda ortaya çıkabilecek değişiklikler uya
nnca yeniden değişecektir.

Hayır, eğer kapitalist kuşatma ortadan kaldınlır, eğer 
onun yerine sosyalist kuşatma geçerse, devlet, variiğını 
sürdürmeyecek, yok olacaktır.

Sosyalist devlet sorununda durum budur. (...) •

K om inform 'un M anifestosu

Komintern'in 1943'de lağvedilmesinden 4 yıl sonra
oluşturulan Kominform’un kuruluş bildirgesi 21-27 

Eylül 1947’deki kuruluş konferansında karara 
bağlanmıştır.

Uluslararası durumda, II. Dünya Savaşı’nın ve savaş 
sonrasının sonucu olarak önemli değişiklikler gündeme 
gelmiştir. Bu değişiklikler dünyanın gidişine etki eden 
en önemli polHlk güçlerin yeniden dağılımı, II. Dünya 
Savaşı'nın galibi devletlerin ilişkilerindeki değişmeler 
ve bunlann yeniden gruplaşmalarıyla bellrienmektedir.

Savaş sürdüğü müddetçe, savaşta Almanya ve Ja
ponya'ya karşı birieşmiş devletler biriikte hareket et
mişler ve ortak bir kamp oluşturmuşlardı. Ancak henüz 
savaş esnasında bile savaşın hedefleri ve dünyanın sa
vaş sonrasında şekillendirilmesi konusunda müttefikler 
arasında görüş ayniıkian vardı. Sovyetler Biriiği ve de
mokratik ülkeler savaşın ana hedefleri olarak Avrupa'
daki demokratik sistemlerin yeniden oluşturulması ve 
mukavemetli hale getirilmesi, faşizmin ortadan kaidınl- 
ması, Almanya'nın yeni bir saldın İhtimalinin engellen
mesi ve Avrupa halklannm her yönde sürekli Işblrilğinin 
sağlanmasını görüyoriardı. ABD, ve onunla uyum içeri
sinde İngiltere, savaşta kendilerine başka bir hedef ko- 
yuyortardı; Dünya pazanndaki rakiplerinin (Almanya ve 
Japonya) ortadan kaldınlması ve kendi imtiyazlı durum- 
lannın sağlama bağlanması.

Savaşın hedeflerindeki ve savaş sonrası şekillendir
me konusundaki görüş ayniıkian savaş sonrasında da- 
'tıa da derinleşti. Birbirine zıt iki politik yön ortaya çıktı; 
kutuplardan birinde emperyalizmin kökünden budan
ması ve demokrasinin perçinlenmesine yönelmiş SSCB 
ve demokratik ülkeler politikası, diğerinde emperyaliz
min güçlenmesini ve demokrasinin boğulmasını hedef-



leyen ABD ve İngiltere politikası.

SSCB ve yeni demokrasinin ülkeleri, dünya hakimiye
ti ve demokratik hareketleri yoketme mücadelesinde 
emperyalist planlann yürütülmesi karşısında bir engel 
oluşturduklarından, bunlara karşı bir haçlı seferi ilân 
edikli. Bu ABD ve Ingiltere politlkacılan tarafından yeni 
bir savaş tehdidiyle güçlendirilmeye çalışıldı.

Böylece iki kamp oluştu: Ana hedefi Amerikan emper
yalizminin dünyada egemenliği ve demokrasinin yoke- 
diimesl olan emperyalist, antl-demokratik kamp ve he
defi emperyalizmin kökten budanması, demokrasinin 
sağlamlaştırılması ve faşizmin artıklarının ortadan kaldı- 
niması olan antl-emperyalIst, demokratik kamp. Bu iki 
birbirine zıt kampın -emperyalist ve anti-emperyalist 
kampın- mücadelesi kapitalizmin genel bunalımının cid
dileştiği, onun güçlerinin zayıfladığı, sosyalizm ve 
demokrasinin güçlerinin güçlendiği bir döneme rastla
maktadır.

Bu nedenden dolayı emperyalist kamp ve onun önder 
gücü ABD özellikle saldırgan bir etkinlik gündeme getir
mektedirler. Bu etkinlik aynı anda her yönde kendini 
duyurmaktadır; Askerl-stratejik önlemlerde, ekonomik 
yayılmada ve ideolojik mücadelede.

Truman- Marshall Planı, ABD'nin dünyanın her bölü
münde yürttüğü yayılmacı dünya politikası planının yal
nızca Avrupa’ya yönelik öğesidir. Avrupa’nın Amerikan 
emperyalizmi tarafından ekonomik ve politik açıdan kö- 
ieleştlrllmesl planı, Çin’in, Endonezya’nın ve Güney Ame
rika ülkelerinin ekonomik ve politik açıdan köleleştirll- 
mesi planıyla tamamlanmaktadır. Dünün saldırganlan 
-Almanya ve Japonya’nın para babalan- ABD’ tarafın
dan yeni bir rol üstlenmeleri için eğitilmektedirler: Onlar 
ABD’nin Avrupa ve Asya’daki elnperyallst politikasının 
birer aracı durumuna gelmeliler.

Emperyalist kamp taktik araçlar konusunda zengin 
bir cephaneye sahiptir. Bunlar doğrudan şiddetle teh
dit, şantaj, değişik politik ve ekonomik baskı araçlan, 
rüşvet ve iç karşıtlıkiann ve aniaşmaziıklann kendi ko- 
numiannı sağlamlaştırmak İçin kullanılmasıdır. Tüm bun
lar, politik açıdan deneyimsiz insanian aldatmak ve cez- 
betmek için liberal-pasifist bir maske ardına gizlenmek
tedir.

Emperyalistlerin taktik araçlan arasında Fransa’da 
Blum, İngiltere’de Attlees ve Bevins, Almanya’da Schuh- 
macher, Avusturya’da Schaerfs, İtalya’da Saragats cin
si sağ sosyalistlerin ihanet poiitikalannın kullanılması 
özel bir yer tutmaktadır. Onlar gerçekte her anlamda 
emperyalistlerin sadık yardakçılandır ve emperyalist po
litikanın gerçek eşkiya özünü demokrasi ve sosyalist 
lâfızlar maskesi ardına gizlemeye çalışmaktadırlar. On
lar işçi sınıfı saflanna çürüme taşıyorlar ve işçilerin 
sınıf bilincini zehirliyorlar. İngiliz emperyalizminin dış 
politikasının Bevins'de en tutarlı ve en gayretli taşıyıcı
sını bulması bir raslantı değildir.

Bu koşullarda anti-emperyalist demokratik kamp bir 
araya gelmeli, ortak bir eylem platformu ortaya çıkarma
lı ve emperyalist kampın ana güçlerine. Amerikan emper
yalizmine karşı, onun İngiliz ve Fransız müttefiklerine 
ve İngiltere ve Fransa'daki sağ yönelimli sosyalistlere 
karşı kullanmalıdır. Emperyalist saldırganlığın planlarını 
boşa çıkarmak için Avrupa’nın tüm demokratik antl- 
emperyalist güçlerinin sefert>erllği zorunludur.

Sağ sosyalistler bu davaya ihanet etmişlerdir. Komü
nistler ve sosyalistler bloğunun diğer demokratik güç
lerle birlikte emperyalist planlara karşı bu ülkelerin di
renmesinin temelini oluşturduğu yeni demokrasinin ül
keleri hariç, diğer birçok ülkede sosyalistler, özellikle 
Fransız sosyalistleri ve İngiliz Labouristleri -Ramadler, 
Blum, Attlees ve Bevlns- hizmet gayretleriyie Amerikan 
emperyalizminin görevini koiaylaştırmaktadıriar; onlar 
şantajlara yol açmakta ve ülkelerini ABD uşağı olmaya 
itmektedirler.

Rötuşlama uygulaması ile sık sık karşı karşıya 
kalanlardan birisi de Troçki idi. Sadece devrimi 

anlatan tarih kitaplarından adının silinmesi ile 
yetinilmeyen Troçki, gerek yapılmış olan tablolarda 

resmedilmediği gibi, çeşitli vesilelerie göründüğü 
fotoğraflardan da silinmişti. Bunlardan b ir tanesi 

Lenin'in Sverdktv alanında cepheye giden Kızılordu 
askerierine karşı konuşma yaparken görüntülendiği 

fotoğrafıdır. Bu fotoğrafta kürsünün köşesinde yeralan 
Savaş Halk Komiseri Troçki üstte yeralmamaktaydı.

Bundan komünist partileri için özel görevler çıkmak
tadır. Onlar ülkelerinin ulusal bağımsızlığı ve hükümran
lığını savunma görevini ele almalıdırlar. Eğer komünist 
partileri kendi konumlannı metanetli bir biçimde sürdü
rür, gözdağlanna ve şantajlara yenik düşmezler, ülkele
rinin özgüriüğü ve bağımsızlığını cesurca korurlarsa, 
ülkelerini ekonomik ve politik açıdan köleleştirme dene
melerine karşı savaşımda ulusal bağımsızlık İçin aavaş- 
maya hazır tüm güçlerin başına geçebilirierse, bu du
rumda Avrupa ve Asya’nın köleleştirilme planlan ger
çekleştirilemeyecektir.

Bu bugün komünist partilerinin ana görevlerinden bi
ridir. Bilinmelidir kİ, emperyalistlerin yani bir savaşı 
kışkırtma dilekleri, böyle bir savaşı gerçekten çıkarma 
olanağından çok uzaktır. Dünya halklan aavaş isteme
mektedirler. Banş için mücadele eden güçler o kadar 
önemli ve büyüktürler ki, bu güçler dayanaklı ve güçlü 
kaldıklan takdirde, saldırganlann planlan tamamıyla ba- 
şansızlığa uğrayacaktır. Savaş tehlikesi bağırtılannın, 
sallantıda ve sinirieri zayıf olan İnsanian korkutmak ve 
şantaj yoluyla saldırganlara taviz sağlamak amacına hiz

met ettiği unutulmamalıdır.

işçi aınıfı için ana tehlike bugün kendi güçlerinin kü
çümsenmesi ve emperyalist kampın güçlerinin abartıl
masında yatmaktadır. Nasıl kİ Münih poiltlkaaı, zama
nında Hitler saldırganlığına meydanı boş bıraktıysa, ay
nı şekilde ABD’nin ve emperyalist kampın yeni rotasına 
verilecek tavizler onlan daha pervasız ve saldırgan ya
pabilir. Bundan dolayı komünist partileri emperyalist 
yayılma ve saldırganlık planlanna karşı direnmede her 
alanda, devletsel, politik, ekonomik ve İdeolojik alanda 
önde olmalıdıriar. Onlar bir araya gelmelidirler, çabaları
nı ortak bir anti-emperyalist ve demokratik platform 
temelinde tıirleştirmeli ve halkın tüm demokratik ve yurt
sever unsurlannı kendi çevrelerine toparlamalıdırlar. •

B eria  H akkm d a  Sovyet 
Y ü iu e k  M ahkem esin in  A ld ığ ı 

K a ra r

18-23 Aralık 1953'de Sovyet Yüksek 
Mahkemesince yargılanan Beria SSCB ceza 
yasasının ilgili maddeleri gereğince ölüme 
mahkum edildi. Mahkeme karan 25 Aralık 

1953'de Pravrfa'nın ilk sayfasında Ulusun Hükmü 
başlığıyla verildi.

Mahkeme Beria'nın Sovyet Devletine düşman l>lr grup 
kurduğuna kanaat getirdi.Hainlerin amacı içişleri Ba-

I kanlığı organlannı K om ünist P arti ve SSCB Hükümetine 
karşı kullanmak, iktidan ele geçirmek, sosyalizmi yık
mak ve burjuvazinin iktldannı yeniden kurmaktı. Mahke
me Beria’nın ihanetinin ve yabancı gizli servislerie ilişki
sinin 1919’a, İç savaşa kadar uzandığını tesbit etmiştir. 
Bu tarihte Baku’da oturan Beria İngiliz gizli servisi adına 
çalışıyordu. Tutuklandığı tfna kadar bu gizli servisle 
İlişkilerini geliştirerek sürdürdü. Stalin'in ölümünden 
sonra kapitalizmin yeniden inşa edilmesi peşinde olan 

rşirlştlkleri bu çabalara Beria tüm gü
cüyle katkıda bulunmaya çalıştı. Mart 1953'de Beria 
iktidan ele geçirme planının bir parçası olarak yandaşla- 
nnın terfi etmesi İçin büyük gayret gösterdi. Beria ve 
suç ortaklan ülkemizde milliyetçi duygulan canlandır
mak ve değişik milliyetler arasında düşmanlık duygulan 
körüklemek amacı güttüler. Aynca bu çete devletin hal
kın refah düzeyini yükseltmek amacıyla aklığı önlemleri 
sabote ettiler. Giriştikleri terör eylemlerinin yanısıra Be
ria ve arkadaşlan İftira, entrika ve çeşitli provokasyon 
yöntemlerini kulandılar. Mahkeme Beria’nın ahlaki yoz
laşmasını doğrulayan kendini yüceltme, ceza gerektiren 
bir hırs ve gücü kötüye kullanma gibi suçlan İşlediğini 
tesbit etmiştir. Bütün suçlar somut kanıtlar, kendi el 
yazması kayıtlar ve bir çok tanığırı doğrulamasıyla kanıt
lanmıştır. Esasen sanıklar suç işlediklerini İtiraf da et
mişlerdir. SSCB Yüksek Askert Mahkemesi Beria’yı İkti
dan ele geçirmek, burjuvazinin İktldannı yeniden kur
maya çalışmak, Sovyet devletine düşman bir çete örgüt
lemek, yöneticilere yönelik bir dizi terör eylemine giriş
mek, İngiliz gizli servisi hesabına çalışmak suçiannı 
işlediği gerekçesiyle devlete İhanetten suçlu bulmuştur. 
Mahkeme Beria ve arkadaşlannın kurşuna dizilmesi, ki
şisel mallanna el konulmasına ve askeri rütbelerinin 
sökülmesine karar vermiştir. Karara itiraz hakkı yok
tur. •

Sovyerterden G örüntüler

Sovyetler Birliği’nde çeşitli tarihlerde Stalin 
hakkında çıkmış olan yazılardan parçalar.

Güneş...

Her Sovyet vatandaşının yüreğini Stalin sevgisi ısıtır. 
Dünyanın bütün dillerinde İnsanlık onun adını yüceltir, 
halkın mutluluğunun kurucusunun, çalışan insanlann
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Öderinin adını.

Pravda, 10 Aralık 1949.

Baba...

Günefln dostudur o

BütOn düşmanlannı yenacek.

Dudaklanmızda adın,

Yüreğin, yüreklerimizde,

Yaptıklanmızda, muradm.

Stalin’in, babamızın, onaltı kızı var-

Onu seven onattı Cumhuriyet.

Pravda, 11 Aralık 1949.

Her Yerde O Var

Stalln! Ruhlanmızda onun sevgili adını duyuyoruz her 
zaman. Ve burada, Kremlln’de, her adımımızda bizimle 
birilkte. Belki de az önce basmış olduğu taşlarda yürü
yoruz. Haydi diz çökelim ve t>u kutsal ayak İzlerini öpelim.

Zemila Russkaia (Rus Toprağı) Komsomol’un
yayınladığı kitap, 1946.

Kadirimutlak Babamız...

Genç bir kadını yepyeni bir aşkla seviyorum ve çocuk- 
lanmla sürdüreceğim soyumu-sana teşekkür ediyorum, 
büyük öğretmen Stalln... Ve sevdiğim kadın bana Mr 
çocuk sunduğunda dudaklanmdan dökülecek İlk söz
cük: Stalln.

Pravda, 1 Şubat 1935, Avdienko adlı bir 
yazardan.

Şu haylaz Yossif...

StalIn'In bana yaşamın ve sanatın anlamını kavramayı 
öğretişinden beri yirmili yaşlanmda hissediyorum ken
dimi...

Izvestia, 2 Aralık 1936, saygıdeğer bir Sovyet 
aktrisin sözleri.

Stalln, tarihin lokomotifinin sürücüsüdür.

Pravda, 26 Aralık 1939.

O, şahsen, ülkemizin uzun tarihi dönemler için kalkın
ma planını önceden görür ve beiirier.

Pravda, 21 Aralık 1949.

Sovyet teknik tarihinin başlıca sorunlannın tümünü 
gözden geçirdi...

Moskova radyosu, 28 Aralık 1949.

Halk sağlığının gelişimine her gün dikkatini Ihsan 
eder...

Medical Worker, 5 Kasım 1952.

Kadın ve erkek sporculara büyük anayurdun onuru 
için yeni başanlar kazanmalannı esinledi.

Pravda, 26 Mayıs 1952.

O, en büyük MaricsIst, büyük Leninist, Marks-Engels- 
Lenin yolunun parlak bir İzleyicisidir...

Soviet State and Law, No.4, 1950, sayfa 79.

s.» o»

üstte: Stalin'in ölümü üzerine Fransız Komünist 
Partisi'n/n Paris bürosunun l<apısına asılan portre o 

dönemclel<i yaklaşımı sergiliyordu. Altta: Stalin’in 
ölümü üzerine o dönemin önde gelenlerinden 

Malenkov "Stalin'in çalışmalarını devam ettireceğiz" 
diyordu. Aynı dönemin pianiayıaianndan Beria ve 

Molotov da bu yöndeki görüşlerini Fransız 
gazetelerine açıklıyorlardı.

Çağımızın en büyük alimi...

Pravda, 25 Kasım 1946.

Sovyet silahlı kuvvetlerinin yaratıcısı, modem zaman- 
lann büyük askeri lideri... ilerleyen Sovyet askeri bilimi
nin yaratıcısı...

N.Bulganin, Pravda, 21 Aralık 1949.

Yeryüzünün en büyük insanı.

K.Voroshitov, 1951.

İnsanlığın sahip oMuklannın en iyisi. Çünkü Stalln 
umut demek, beklenti demek. O, llerieyen insanlığın 
yolunu aydınlatan U r fenerdir. Stalln sancağımızdırl Sta
lin Irademizdirl Stalln, zaferimlzdirl

Nikita Sergeyeviç Hruşçov, Pravda, 31 Ocak 
1937.

S ia lin  OzmHne
HRUŞÇOV

Aşağıdaki pasaj, Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi’nin 1956’dakl Yirminci Parti Kongresinde 

Hruşhov’un konuşmasından alınmıştır:

Stalln, ‘halk düşmanı' kavramını yarattı. Bu terim, 
ihtilafa düşülen biri(leri)nin ideolojik.yanlışlannın kanıt
lanmasını gereksiz kıldı; Stalin’le bir şeklide anlaşmazlı
ğa düşen, düşmanca niyetlerinden kuşku duyulan, olum
suz bir şöhreti olan herkese karşı devrimci meşruiyetin 
bütün normlannı ihlal ederek, en acımasız baskının uy
gulanmasını olanaklı kıldı...

. Stalln, devrimin henüz başanya ulaştığı, Sovyet dev
letinin güçlendiği, sömüren sınıflann henüz tasfiye edil
diği ve Sosyalist llişkilerin,ulusai ekonominin her evre
sine sıkıca kök saldığı. Partimizin politik olarak pekiş
miş ve kendisini sayısal ve ideolojik açıdan güçlendir
miş olduğu bir zamanda aşın yöntemler ve kttie baskılan 
uyguladı. Stalin’in, bu olaylar zinciri boyunca hoşgörü
süzlüğünü, vahşetini ve gücü kötüye kullanışını göster
diği açıktır. Politik doğruluğunu kanıtlamak ve kitleleri 
harekete geçirmek yerine, sık sık, gerçek düşmanlanna 
oiduğu kadar Parti ve sovyet hükümetine karşı da,baskı 
ve fiziksel olarak yok etme yolunu seçtI.Burada dirayet 
değilse de,bir zamanlar LenIn’I tedirgin etmiş olan vahşi 
güç gösterisini görüyoruz. •

SiaUn Üzerine

Aşağıdaki yazı, 20 Eylül 1963 tarihli Pekinğ 
Review gazetesinde yayınlanmıştır:

STALİN ÜZERİNE

Renmin Rlbao (Halkın Günlüğü) ve Hongqi (Kızıl Bay
rak) Yayın Kurulu

Büyük Marksist-Leninist ve proleter devrimci Staiin’
in, Sovyet halkı ve uluslararası komünist harekete de- 
ğerii katkıiannın yanında, ciddi yanlışlar da yaptığı doğ
rudur. Bazılan ilke hataianydı, bazılan pratikteki eylem 
sırasında işlendi; bazılan önlenebilirdi, t>azılanysa pro
letarya dlktatöriüğünün önünde bir örnek bulunmadığı 
bir zamanda önüne geçilmesi güç hatalardı. Bu düşün
ceyle Staiin, diyalektik materyalizmden aynlarak, beliril 
sorunlarda metafiziğe ve öznelciliğe kapıldı. Sonradan, 
gerçeklikten ve kttleierden koptuğu oldu. Parti dışında 
olduğu kadar Parti İçindeki mücadelelerde de, beliril 
olaylarda ve sorunlarda, farklı özler taşıyan iki çelişki 
türünü-bizimle düşmanımız arasındaki çelişkiler ve hal
kın İçindeki çelişkiler- ve bunlan ele almak için gereken 
farklı yöntemleri kanştırdı. Stalin'in llderiik ettiği karşı- 
devrimcileri bastırma eylemleri sırasında mahkum edi
lenler arasında cezalandınimayı hak eden karşı- 
devrimciler kadar,masum İnsanlar da vardı. 1937 ve 
1938'de karşı-devrimcilerin tıastınlması alanını geniş
letme yanlışına düşüldü. Parti ve hükümet organizasyo
nu konusunda Stalln, proleter demokratik merkeziyeti 
tam olarak uygulamadı, hatta bir yere kadar ihlal etti. 
Kardeş partiler ve ülkelerle ilişkileri ele alışında bazı 
yanlışlar yaptı. Bu arada uluslararası komünist harekete 
bazı yanlış dersler verdi. Bu hatalar, Sovyetler Birtiği 
ve uluslararası komünist hareket adına bazı kayıplara 
neden oldu. Stalin’in meziyetleri ve yanılgıian, tarih!, 
nesnel gerçekliğin konulandır. KarşıiaştınMığında mezi
yetleri, yanlışlanndan ağır basar. Öncelikle haklıydı; yan
lışlan iklncIMİ. Stalin’in fikirierini ve yaptığı İşlerin top
lamını hesaplaıken, tarihe saygısı olan her dürüst ko
münist hangisinin önde geMiğlnl gö^m leyecektir. Bun
dan dolayı, Stalin'in hatalan değerlendirilip, eleştirilip, 
düzettildiğinde, onun yaşamında önde geleni, yani sa
vunup geliştirdiği Marksbcm-LenInIzmI korumak gerekir.



Modem Sosyalizm

İngiliz Em peryalizm inin Çözülüşü

Avrupalılann sömürgeleştirme hareketinin başladığı 16. yüzyıldan beri, sömürgeler hiçbir 
zaman tek bir şeyi temsil etmemişlerdi. Özellikle ilk yüzyıllarda, sömürgeleştirenlerin, ilk 
yerleşenlerin kimliğine, yerel koşullara bağlı olarak, farklı sömürgelerde birbirlerinden son 
derecede farklı toplumsal ve siyasal oluşumlar ortaya çıktı. Sömürgelerin yapılarındaki bu 
çeşiriiliğe karşın, İngiltere ile ilişkilerinin örgüdenme biçimleri daha çok birbirlerine 
benziyordu. Sömürgeleştirmenin amacı yerleşim de olsa, ticaret de olsa, bu, genellikle özel bir 
fermanla kendisine tekel haklan tanınan çok hisseli şirketler aracılığıyla yerine getiriliyordu.
19. yüzyılın ilk yansına egemen olan eğilim bu şirkederin yerlerini giderek siyasal yapılara 
bırakması olarak belirdi. Ancak yeni siyasal biçimler arasmda temel bir aynm vardı. Yerel 
nüfusun neredeyse tamamen imha edilmesinden sonra, beyaz ırka mensup çeşitli gruplann 
yerleşmeleriyle oluşan sömürgeler, çeşitli evrelerden çoğunlukla banşçı bir biçimde geçer''k 
kendi yerel ve temsilî devlet yapılannı oluşturdular. Sömürgeleştirmenin başlıca hedefinin 
yerleşim değil, yerel ürünlerin ticareti olduğu koşullarda ise ırkçı ideolojilerle, Hıristiyanlıkla 
vb. meşrulaştınlan yeni baskı rejimleri oluştu.

Britanya’nın Kuzey Amerika’sı
Kuzey Amerika’daki Britanya sömürgelerinden 13 eyalet 1775’te ilk American Continental 
Congress’i topladıklannda, çoğunluk, Amerika’da umutla, İngiltere’de endişeyle bugünkü 
Kanada’yı oluşmran eyaletlerin onlara katılacağını bekliyordu. Eskiden New France (Yeni 
Fransa) diye anılan sözkonusu eyaletler ancak 1763 Paris Anlaşması ile Britanya egemenliğine 
girmişlerdi. Nüfusun çoğunluğu hâlâ Fransız asıllı ve Katolikti. Ancak Kongre’nin başlattığı 
askerî harekât beklenen halk desteğini bulamamış. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin 
yayınlandığı 1776 yılında Kanada topraklanndan püskürtülmüştü. Bu başansızlığm çeşith 
nedenleri vardı. Fransız asıllı Katolik Kanadahlan, püriten bir geçmişten gelen Amerikalahlardan 
ayıran kültürel mesafe, İngilizlerle olandan daha büyüktü. Öte yandan Kanada’nm 
ekonomisinin en dinamik kesimini oluşturan MontreaUi kürk avcı ve tüccarlannm çıkarian, 
geniş ve bakir kuzey ve kuzeybatı Kanada topraklannı tanm ve yerleşime açmak isteyen 
Amerikalı girişimcilerininkiyle taban tabana zıttı. Son olarak Britanya hükümeti, 1774’te 
geçirmiş olduğu Quebec Yasası ile, anadih Fransızca olanlann çoğunlukta olduğu iç bölgelerde, 
Katoliklere devlet memuru olma hakkını tanımış, İngilizce’nin yanısıra Fransızca’yı da resmî 
dil olarak kabul etmişti. Bütün bunlardan ötürü, 1783’teki banş görüşmelerinde. Kanada 
topraklannm Amerika Birleşik Devletleri’ne terki, bir an için sözkonusu edilmişse de, uzun 
boylu tartışılmamıştı.

Ancak savaşın sona ermesi Britanya egemenliğindeki eyaletlerle ABD arasındaki sorunlan sona 
erdirmedi. Savaş sonunda ABD topraklannda yaşayan, Britanya İmparatorluğu’na sadık 30 ila 
40 bin kişi Nova Scotia topraklanna sığınmıştı. Bunlann çoğunluğu İmparatorluk zamanında 
çeşitli resmî görevlerde çalışmış memurlar, meslek adamlan ve subaylardı. Ancak ABD’den 
Kanada’ya göçmen akımı, bunlann sığınmasıyla kesilmedi. Bağımsızlık Savaşı’nın yarattığı 
brgaşa koşuilannda, topraklan elinden alınan Amerika’ya yeni göç etmiş basit çiftçilerden 
oluşan hatın sayılır bir nüfus da, sının geçerek Quebec’e yerleşiyordu. Bu göçler Britanya’nın 
Kuzey Amerika eyalederinin nüfus kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirdi. Bu durum 
karşısında Britanya Parlamentosu, 1791 yılında -çıkardığı bir yasayla Kanada’daki Britanya 
îgemenliğindeki topraklan altı eyalete böldü; Newfoundland, Prince Edward Adası, Nova 
bcotia, New Brunswick, anadili İngilizce olanlann çoğunlukta olduğu Yukan Kanada ve anadili 
Fransızca olanlann çoğunlukta olduğu Aşağı Kanada. Ancak bu yasanın asıl önemli yönü,
'ransız asıllı azınlığın o güne kadar sahip olduğu haklan tasdik etmenin yanısıra, bütün 
eyaletlerin, o zaman için oldukça liberal sayılabilecek bir oy kullanma hakkı temelinde bir 
meclis seçmelepni öngörmesiydi. Ama yürütme ve yasama yetkilerinin hâlâ Londra’dan atanan 
jir vahnin oluşturduğu konseylerin elinde bulunduğu bu sistemde, seçilmiş meclis ancak bir
lamşma meclisi olarak işlev görebiliyordu.

Çifte Savaş

tocak kendi siyasal organlanna sahip bu altı eyaletin dışında kalan yaklaşık 3.5 milyon 
on̂ ’lik bir alan, doğrudan doğruya her türlü ticaret hakkı tekehne sahip, Hudson Bay 
Company'nin (Hudson Körfezi Şirketi) hûkümranlığmdaydı. Şirfeef’in başhca gehr kaynağı kürk 
icareti olmakla birlikte, faaliyederini büyük ölçüde kıyılarda kurmuş olduğu uğrak 
loktalannda, kızılderilerin getirdiği kürkleri satın almakla sınırlıyordu. Oysa, yerleştiklerinden 
)eri Fransızlar, Montreal’den hareketle, kuzey ve kuzeybaünm ormanlık bölgelerine doğru 
ıçıhyor, kızılderililerin avcılık, kano kullanma teknikleri gibi bilgileriyle tanışıyorlardı. Bunlann 
netis diye anılan özgül bir melez etnik grubun oluşmasına yetecek kadar büyük bir oranı da,
tızılderililerle evlenerek bıı bölcelerp verİPsivorlarHı
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Yeni Fransa Britanya egemenliğine girince, bu avcılar kızılderililerden edinmiş olduklan bil 
ve beceriyi yöreye yeni yerleşen İngilizlerle paylaştılar. İngiliz sermayesi, faaliyet alanların 
daha da genişletme imkânı sağlıyordu. 1783 banş anlaşmasından sonra, M ontrealliler diyt 
anılan bu kürk tûccarlannm hükümete uyguladıklan baskı, Britanya’nın, Amerika’dan Kan, 
kaçan göçmenlerin uğradıklan zararlann tazmin edilmediği gerekçesiyle, kürk yolu üzerinde.,ı 
uğraklan terketmekten vazgeçerek banş anlaşmasını ihlal etmesine yol açtı. Ertesi yıl da, 
sözkonusu avcı-tüccarlar birleşerek. North West Company'yi (Kuzey Batı Şirketi) kurdular, 
Şirket’in  kuruluşu, Hudson Körfezi Şirketi’n in  bir tekel olarak sahip olduğu haklann ihlah 
anlamına geliyordu ama Hudson Körfezi Şirketi’n in  faaliyetleri 18. yüzyıldaki düzeyiyle smırh 
kaldığı sürece bir sorun yaratmıyordu. Ancak 19. yüzyıl başında Hudson Körfezi Şirketi önemli 
bir dönüşüm geçirdi. Bu dönemde Sanayi Devrimi’nin etkileri İskoçya’ya nüfuz etmeye 
başlamış, buna bağh olarak da, yaylalardaki toprak sahipleri, o zamana kadar hâlâ yürürlükte 
olan klan sistemini parçalayacak şekilde topraklannı çitlemeye, koyun beslemeye başlamışlardı. 
Kendisi de büyük klan şeflerinden biri olan genç Selkirk Earl, kendisini sorumlu hissettiği 
yandaşlannı, onlan bekleyen sefaletten kurtarmak için hisselerinin çoğunu satın alarak Hudson 
Körfezi Şirketi’n in  kontrolünü ele geçirmişti. I S l l ’de, Şirket’in  kontrolündeki topraklann 
yaklaşık onda biri üzerinde kurulması tasarlanmış bir yerleşim alanına ilk İskoçlar gelmeye 
başladı. Bu, M ontreallilerin  olduğu kauara, kızılderih ve metislerin de başlıca geçim kaynağı 
olan, el değmemiş ormanlann tanma açılması anlamına geliyordu.

Ingiliz emperyalizminin çelişkili dünyasından üç görüntü. İngiliz emperyalizmi kendisini daima yerel iktidar 
mücadelelerine eklemlenerek, verili iktidar ilişkilerini kendi çıkarlan doğrultusunda dönüştürerek süreklileştirmiştir. 
Bu konuda, zaman zaman en köklü olması beklenebilecek dayanışma ilişkilerini bile parçalayabilmişlerdir. 
Örneğin 1857 Ayaklanmasının en kanlı anlarından biri olan Lucknow kuşatmasını izleyen katliamda, asi Hintli 
erlerini katletmekte olan Iskoç askerlere, Pencap 4. Alayı yardımcı oluyordu (solda üstte). Doğu toplumlarmı 
gözleyenleri en çok yanıltan olgulardan biri de, yönetenlerin iktidarının mutlakmış gibi görünmesiydi. Kuşkusuz, 
gösterişli tüketim öteden beri bütün geleneksel toplumlarda yöneticilerin iktidarlarını pekiştirmek, kendilerini insa, 
üstüymüş gib i göstermek için kullandıktan ideolojik mekanizmalardan biriydi. Ancak yöneticiler, bu gösterişli 
tüketimi mümkün kılacak, "finanse" edecek, artı-ürüne bizzat el koymak zorunda olduklan sürece bu, onlan 
sömürülenlerle ortak b ir tarihe zorluyor, üreticilerin pasif b ir biçimde de olsa iktidann sembolik dilini sınırlaması 
sonucunu doğuruyordu. İktidar, kendisini sömürdükleri nezdinde meşrulaştırmak zorundadır. Oysa emperyalizm 
koşullarında “ görünürdeki" iktidarla emek arasındaki ilişki çok daha dolayımlanmıştır. Artık görünürdeki iktidan 
"finanse”  eden kendi çabalan, ya da zorbalıkları ile e l koyduktan artı-ürün değil, emperyalist gücün hesaplarıd 
Bu ise muktedir kesimlerle emekçilerin çoğunluğunu birbirlerine bağlayan, toplumsal hayatın mayasını oluşturan 
dilin donması, donuklaşması sonucunu doğurur; gelenek diye anılan şey artık emeğin tarihiyle ilişkisini 
kaybetmiştir. İngilizler'in finanse etmekte olduğu Kaşmir mihracesini ve maiyetini çevreleyen sembolizm (üstte), 
Müslüman fJlogul iktidarının biçimlerine yaptığı bütün göndermelere karşın, geleneksel değildir. Biçimlere 
gösterilen bu sadakat, emperyalizmin kendi çıkan için başvurduğu sahtekarlığın örtüsünden ibarettir. Ama, 
iktidarın sembolizmi arasındaki karşılıklı belirlemeye benzer b ir ilişki, bu kez emperyalistlerle yerli maşalan 
arasında kurulur. 1911'de V. George ile Kraliçe Mary Hindistan'ı ilk kez ziyaret ettiklerinde inşa edilen anıt 
(solda altta), Mogul üslûbuna öykünerek yapılmıştı.
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Diğer yandan, 1770 ve 80 ’lerde olduğu gibi, 1810’larda da Kanada’nın potansiyel yerleşimleri 
ABD’nin ortabatısındaki girişimcilerin de iştahım kabarüyordu. Üstelik bu kez, Amerika’daki 
kürkçülük şirkederi ile Kuzey Batı Şirketi arasmda da zorlu bir rekabet başgöstermişti.
Amerikan şirket ve girişimcileri ile bu rekabetin sonunda 1812 yılmda Britanya ile ABD 
arasmda, iki yıl süren ve büyük ölçüde ABD-Kanada sının çevresinde cereyan eden bir savaş 
patlak verdi. İki taraf da birbirlerine karşı askerî bir üstünlük sağlayamadı. Savaşın sonunda 
imzalanan ve Kanada ile Amerika arasındaki s jm n tayin eden Ghent Banşı’ndan zararlı çıkan 
‘taraf kızılderililer olmuştu. Kızılderih bölgesi olarak kabul edilen alanın sınırlan gerilemiş, 
onlann topraklannm büyük bir bölümü daha yerleşime açılmıştı.

İki ülke arasmdakinin aksine, iki şirket arasındaki, daha 1811’de, kısmî çete çatışmalanyla 
başlayan savaş çok daha uzun sürdü. Her iki taraf da. Kuzey Batı Şirketi’n in  Londra’nın 
talimatıyla Hudson Körfezi Şirketiyle birleşmek zorunda bırakıldığı 1821 yılına kadar, 
kızılderililerden askerî bir güç olarak yararlanabilmek için, onlarla ticaretlerinde giderek 
alkolden daha fazla yararlanmaya başladılar. Sonunda dayatılan birleşme bir anlamda bir tavizi 
yansınyordu. Gerçi Kuzey Batı Şirketi rakibi ile birleşmeye zorlanmıştı ama Hudson Körfezi 
Şirketi de kuzey ve batı Kanada’mn geniş ormanlannı yerleşime açma politikasından tamamen 
vazgeçmişti; Şirfeetin yeni genel müdürü Sir George Simpson yıllar sonra Selkirk Earl’ünün 
yerleşiminden “birkaç alüvyonlu nokta” diye sözedecekti. Ancak başka bir açıdan, 1821’deki 
birleşme M ontrealliler için kesin bir yenilgi anlamını taşıyordu. Kürk bundan böyle, ırmaklar 
yoluyla önce Montreal’e gelip oradan dünyaya aktanimayacak, kıyıdaki limanlardan doğrudan 
doğruya Londra’ya taşınacaktı. Böylelikle 1820’lerde Kanada’da birbirlerinden neredeyse 
tamamen kopuk iki ayn iktisadi ve toplumsal sistem oluştu. Eyaletlerde Londra tarafından 
atanan valiler, yetkileri resmen değilse de fiilen giderek genişlemekte olan seçilmiş meclislerle, 
daha sonra “sorumlu hükümet” diye anılacak yönetim biçiminin temellerini atıyordu. Zaman 
zaman hâlâ, tekel hakkının ilk verildiği Prens Rupert’in adına atfen, “Rupert.’in topraklan” diye 
anılan Kanada’mn büyük bir bölümünde ise, yalnızca hissedarlanna karşı sorumlu olan 
Hudson Körfezi Şirketi mutlak bir şekilde hüküm sürüyor, Montreal’in 2300 km batısındaki, 
ormanlann ortasmda kolonyal tarzda inşa edilmiş merkezinde, Şirfeetin yöneticileri bir yandan 
bilanço çıkanrken, bir yandan da kızılderili şeflerini, yerel metis gruplannm temsilcilerini 
kabul ediyorlardı.

Mahkûmlar Beldesi: Avustralya
18. yüzyılda suçlulann yaklaşık yansına, sürgün cezası veriliyor ya da cezalannı sürgüne 
çevirme imkânı ranmıyordu. 1 7 1 İ-7 3  yıllan arasmda 30 bin suçlunun sürüldüğü kuzey 
Amerika bu amaçla en sık kullanılan yerlerden biriydiyse de, yüzyıl ilerledikçe bu uygulama 
eyalerierde yaşayanlann giderek daha çok tepkisini çekmeye başladı. Bu yüzden, Amerika’nın 
bağımsızlığını ilan etmesinden sonra da, Britanya hükümeti mahkûmlan diğer kuzey Amerikan

1867 öncesinde Kanada'dald milliyetçi ve Britanya 
Imparatoriuğu'ndan ayrılmak isteyen akımlar gittikçe 

güçleniyordu. Aynı dönemde de Amerika’da Kanada’yı 
işgale yönelik otan b ir eğilim gelişiyordu. Amerika 

Kıtası’nın iki ayn ulus tarafından işgal edilmiş 
olmasının doğal olmadığını savunan Kanada’nm 

Britanya'nın b ir parçası olmasının devamı durumunda 
Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya İmparatorluğu 

arasmda uzun süreli bir barışın olamayacağı fikri 
gelişiyordu. Bu çevreler Kanada'nm ABD ile 

birleşeceğine dair umutlar besliyorlardı. Aynı dönemde 
Britanya’da da Kanada’nm esas değerinden daha 

fazlaya mal olduğunu iddia eden ve bu nedenle de 
Kanada’nm sorumluluğundan tam olarak kurtulurnası 

gerektiğini savunan çevreler ortaya çıkıyordu. Bu 
gelişmeler Kanada’nin geleceğini belirliyordu. 1864’de 

Quebec’de toplanan Konferans’da b ir Anayasal 
Anlaşma oluşturuldu. Bunun hedefi Kanada’ya bir 

dominyon statüsü kazandırmaktı. Bu Konferansa 
katılmış olanlar Fathers of the Confederation 

(Konfederasyonun Babalan) unvanını alıyordu. Bu 
Konferanstan iki yıl sonra ise Quebec, Ontario, New 

Brunswick ve Nova Scotia’yi temsil eden delegeler 
Londra’ya gelerek Britanya parlamentosuna planlanm 

sundular. Parlamento 1867’de Britanya-Kuzey Amerika 
anlaşmasını onaylayarak Kanada’nm dominyon 

statüsünü ilan ediyordu. 1 Temmuz 1867’de 
Dominyon hükümetinin ilk başbakanlığını Yukan 
Kanada Muhafazakâr Partisi önderi Sir John A. 

McDonald üstleniyordu. Anlaşmaya göre Kanada’nm 
dış işleri hakkında son söz Britanya hükümetine aitti. 

Robert Harris’in çizmiş olduğu resimde Kanada’nm 
Dominyon statüsünün saptandığı 1864’deki Quebec 

Konferansı ve Konfederasyonunun Babalan 
canlandırılıyor.



Emperyalizminin •• •• ̂  •• •• Çozuluşu

kolonilerine göndermektense, bu iş için özel bir koloni tahsis etme karannı aldı. Mayıs 
1787’de Avustralya’ya hareket eden filo 160’ı kadın 750 mahkûm taşıyordu. Mahkûm olmayan 
250 kişinin çoğunluğunu ise tayfa ve görevliler oluşturuyordu. Bugünkü Sydney şehrinin ilk 
sakinleri bu insanlar oldu.

Ardı arkası kesilmeyen konvoylar sayesinde 19. yüzyılın başında Sydney şehrinin nüfusu 
yüzbini aşmıştı. Gelen mahkûmlar bir süre için ya devlet çiftliklerinde çahştınlıyorlar ya da 
birtakım toprak sahiplerinin yanında çalışmaya mahkûm ediliyorlardı. Mahkûmiyet süreleri 
genellikle kısaydı; sözkonusu toprak sahiplerinin kendileri de genellikle Cezalanm çekmiş eski 
mahkûmlardı. Mahkûm ve eski mahkûmlardan oluşan bu çoğunluğun üzerinde ise orada 
görevli memurlardan ve sömürgelerin sunduğuna inanılan hızlı servet edinme imkânlanndan 
yararlanmak isteyenlerden oluşan bir seçkinler tabakası bulunuyordu. Kuruluş halindeki bu 
toplumsal yapı, farkh sınıf ve katmanlann ortak bir tarih içersinde biçimlenmiş olmalannm 
sağlayacağı istikrar unsurlanndan tamamen yoksundu. Seçkinler kendi davranış kalıplannı' 
gündelik ihtiyaçlanndan, çevre koşullanndan hareketle değil, Londra’ya öykünerek kuruyorlardı. 
Sınıfsal kökenleri itibariyle lümpen proleter olan mahkûmlann kendiliğinden yöneldiği 
biçimlerse çete ve mafya türü örgütlenmelerdi. Koloni için öngörülen yönetim biçimi, nüfusun 
bu özgül nitelikleri gözönünde bulundurularak tasarlanmıştı. VaU, koloniyi atanmış ya da 
seçilmiş herhangi bir meclise danışmaksızın mutlak bir tarzda yönetiyordu. Gönderilen valiler 
de, sözgelimi Kanada’daki eyaletlerde olduğu gibi sivil değil, çoğunlukla asker oluyorlardı. Son 
olarak, Britanya İmparatorluğu’nun beyazlar tarafından iskân edilen bölgelerinde neredeyse 
evrensel bir uygulama olan, jüriler tarafından yargılanmanın, eski mahkûmlardan oluşan bir 
eyalet için uygun olmadığına karar verilmişti.

Sydney’in karmaşık nüfusunu oluşturan gruplar içinde, bu baskı rejimine karşı çıkabilecek 
siyasal bir örgütlenme geleneğine sahip yegâne grup 1804’te, sonuçsuz bir ayaklanmaya 
kalkışan İrlanda’lı mahkûmlardı. Ancak isyan mahkûmlarla sınırlı değildi. Kâr ve iktidar 
hırsının her türlü geleneksel denetimden kurtulmuş olması, egemen kesimler arasmda sık sık 
sert çatışmalann çıkmasına yol açıyordu. 1791’de Avustralya’da görev yapmak üzere New South 
W ales Corps (Yeni Güney Galler Birliği) adlı bir askerî birlik kuruldu. Kurulmasının neredeyse 
hemen ardından subaylar, kaçak rom ticaretinin ne kadar kârlı olabileceğini keşfetmişlerdi. 
Valilikle aralannda çıkan ve giderek sertleşen bir dizi ihtilaftan sonra, askerler 1808’de 
ayaklanarak Vali’yi hapsettiler.

Ayaklanma sadık güçler tarafından kolaylıkla bastınidıysa da, önemli bir politika değişlikliğinin 
gerekliliğine işaret etti. Bu tarihten sonra New South Wales’i (Yeni Güney Galler) yöneten 
valiler, özellikle orta sınıf diye adlandınlabilecek bir tabana, smırh bir ölçekte de olsa 
sermaye biriktirebilmiş olan eski mahkûmlara yönelmeye özen gösterdiler. Küçükbaş 
hayvancılığı teşvik etmek için büyük toprak bağışlannda bulunuldu, Ispanya’dan merinos 
koyunlan ithal edildi. 1813’te Sydney’i, batısındaki, özellikle küçükbaş hayvancılık için son 
derecede elverişli büyük artezyen havzadan ayıran Mavi Dağlattı aşan bir geçidin keşfedilmesi. 
New South Wales’in sonunda İmparatorluk için sürekli bir masraf kapısı olmaktan çıkararak, 
kendi hinterlandı tarafından beslenen şehirlerden oluşan ‘tipik’ bir topluma dönüşebileceği 
yolundaki umutlara yeni bir canlılık kazandırdı.

İngiliz denizci, kaşif, dünya çevresini iki kez dolaşmış, 
keşfettiği adaların ve Pasifik Okyanusu’nun ayrıntılı 

haritasını çizmiş, Iskorbüt hastalığına -günümüzde hâlâ 
geçerli olan- çare bulmuş Kaptan Cook (yanda); 

1779'da Hawaii'de yerliler tarafından öldürülene kadar, 
Yeni Zelanda dahil olmak üzere 9 ada keşfedip, 

bunlara Ingiliz kralı adına elkoydu. 18. yüzyılda 
Kaptan Cook gibi “ kâ ş ifle r in  Avrupalılan haberdar 

ettikleri yerler, daha sonra tüccar, girişimci ve 
misvonerlerin istilasına uöradı (vukarda).



Tasmanya’da Sürek Avı

Ötedenberi Britanya’nın yerleşim sömürgeleri, çevrelerinde kendilerine benzer yerleşim birimleri 
yaratma eğilimi de olmuştu. Sydney de bu genellemenin dışında kalmadı. Koloniye sürülen 
mahkûmlann burada da cezalandıniması gerekliliği, yöneticiler tarahndan sık sık hissediliyordu. 
Bu amaçla çevrede, Sydney’de suç işleyenlerin gönderilebileceği ceza sömürgeleri kurulmuştu. 
Bunlardan en ünlüsü güneydeki Tasmanya’daki Port Arthur’daki ceza sömürgesiydi.

Avustralya türü yerlerin bir ceza sömürgesi olarak iskân edilmesine, cezanın niteliği ve ıslahla 
ilişkisi hakkında 18. yüzyılın sonunda sürdürülmekte olan tartışmada, Jerem y Bentham gibi 
yararcı filozoQann önerdikleri hapisane türlerinin maliyetleri çok yüksek bulunduğundan, karar 
verilmişti. Oysa Avustralya gibi ücra bir yerde ve çok daha az sayda insan üzerinde bu tür 
modeller çok daha fütursuzca ve ucuza denenebiliyordu. Port Arthur’da kullanılan 
cezalandırma yöntemlerinden bir kısmı oldukça gelenekseldi -örneğin, resmî ziyaretçileri 
taşıyan vagonlann prangalı mahkûmlara çektirilmesi gibi. Diğer yandan sömürgenin M odel 
Prison (Örnek Hapisane) diye anılan bölümünde ise, tamamen Bentham’m önerilerinden 
kaynaklanan, mahkûmlann kilisede, birbirlerini göremeyecekleri ayn hücrelerde ibadet etmesi, 
ibadet ederken yüzlerine bir maske takmak zorunda bırakılmalan, mutlak bir sessizliğe 
mahkûm edilmeleri ve bunu sağlamak için gardiyanlann koridorlarda yürürken yumuşak 
terlikler giymeleri gibi modem uygulamalara başvuruluyordu. Ama Port Arthur’da bile çekilen 
cezanın bir sonu geliyordu ve serbest bırakılan, çoğunlukla anayurduna dönebilmenin 
imkânlanndan yoksun olan sabıkalı adada kendine bir toprak parçası edinerek hayatını 
sürdürmenin yollannı anyordu. Adanın yerli sakinleri, avcıhk-toplayıcılıkla geçinen, bir kaç 
aileden oluşan kabileler halinde yaşayan, siyah ırktan birkaç bin kişilik bir halktı. Kendilerine 
özgü bir savaşma tarzlan vardı; iki kabile karşılaştığında hemen savaşa tutuşur, ancak 
taraflardan herhangi birinden bir kişi ölür ölmez savaşmayı keserlerdi. Poligam olan bu halk 
kimi zaman gömdüğü, kimi zaman yaktığı ölülerinin adını hiç anmazdı. Başlangıçta Batılılarla 
kurulan ilişkiler dostane olmuştu. Kimi kabileler beyazlann ölülerin dönen ruhlan,' kimileriyse 
tannlar olduğunu sanmışlardı. Ancak beyazlann yerleşimleri yoğunlaşmaya başlayınca, 
Tasmanyalılar da bir av hayvanı olarak görülmeye başlandı. Yeni toprak sahipleri yaya ya da 
at sırtında av partileri düzenliyorlardı. Kimi zaman, yakalanan kadınlara öldürülmeden (bazen 
öldürüldükten sonra) tecavüz ediliyor, kimi zaman kadınlar oluşturulan hareme katılmak üzere 
çifdik evlerine getiriliyor, hatta bazen erkeklerin bile, hadım edildikten sonra bayatlan 
bağışlanıyor ve avcılık toplayıcılık dışında hiçbir üretim süreci ile tanışıklığı olmayan bu 
insanlardan, köle emeği olarak yararlanılmaya çalışılıyordu. 1820’lerin ikinci yansında, valinin 
de desteğiyle bu avcılık resmen benimsenmiş bir soykınm politikasına dönüştü. Bu politikanın 
doruk noktası ise 1830’da düzenlenen “kara kordon” harekâtı oldu. Vali Albay George 
Arthur’un planına göre yürütülen hatekâtta her çiftlikten gelen gönüllüler arasından seçilen 
sağlıklı ve dinç kişilerden oluşturulan 2,500 kişilik güç, her iki kişinin arasındaki mesafe 60 
metreyi geçmeyecek şekilde 180 km’lik bir kordon oluşturdu. Amaç, kalan bütün siyahlan 
adanın güney ucundaki burunda kısürmaktı. Harekât tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Yedi 
haftanın sonunda burna vanidığında tek bir Tasmanya’lı bile yakalanmamıştı.

Kuşkusuz Londra bu tür soykınm politikalannı dehşede karşılıyordu. Sömürge Bürosu’nun 
Tasmanya’ya yolladığı tamimlerden birinde, Londra’nın tavn açıkça şöyle ifade edilmişti; “Açık 
ya da gizli hedefi, yerel ırkı imha etmek olan herhangi bir davranış tarzının benimsenmesi, 
Britanya Hükümeti’nin şahsiyeti üzerine silinmez bir leke bırakacaktır. [Hem zaten] çok uzak 
olmayan bir vadede, bu insanlann bütün ırkının yokolabileceğini beklemek, makul sayılsa 
gerektir”.

Son Tasmanyah Itadın olan Trugarıini (altta) Mayıs 
1876'da öldüğünde 73 yaşındaydı. Truganini’nin 
annesi b ir asker tarafından vurulmuştu. Kızkardeşi ise 
bir denizci tarafından kaçırılmıştı. Müstakbel kocası ise 
gözlerinin önünde iki AvrupalI tarafından boğulmuş ve 
bu sırada kendisine tecavüz edilmişti. ‘Deniz otu’ 
Truganini Hobartita 20 yıla yakın Avnjpah bir ailenin 
yanında yaşadı. Truganini’nin başına gelenler birçok 
Tasmanyalı'nın yaşamından çeşitli kesitlerle 
rdüşüyordu. Avustralya’ya göç etmiş olan beyazların 
(solda) Tasmanyalılar ile kurduklan ilişkiler pek büyük 
farklılıklar göstermiyordu. Tasmanyalılar kendilerini 
terbiye ederek himaye etmeye çalışan, ya da onlan 
insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlayan beyazlar 
ile karşı karşıya kalıyorlardı. George Augustus 
Robinson, karısı ve yedi çocuğu ile Tasmanyaya göç 
etmiş olan b ir Londralı idi. Tasmanyalılar ile yakından 
ilgilenen Robinson onlan ıslah etme fikri ile 
AvrupalIlar gibi giyinmeye alıştırıyor, onlara din ve 
AvrupalI ahlâğı aşılamaya çalışıyordu. “ Tann bu 
dünyaya ne yapacak?’’, “ Onu yakacak” . “ Cennette 
kimler var?” , “ Tann, melekler, iyi adamlar ve İsa” , 
"Cennet nasıl b ir yerdir?” , “ Güzel bir y e r ”  
"Cehennem nasıl b ir yerdir?” , “ Orası b ir eziyet 
yeridir” . “ Bir eziyet yeri demekle neyi 
kastediyorsun?” , "Ebediyete kadar yanacak olan bir 
yer”  gibi soru ve cevaplarla Tasmanyalılan dint bir 
eğitime tabi tutan Robinson, para ilişkilerini de 
Tasmanyalılar arasına sokmaya çalışıyordu. Robinson, 
her sah b ir pazar kurarak giysilerini, pipolarını, 
çay ve diğer yiyecek maddelerini vs. ahp-satma 
ilişkilerini geliştirdi. 1850’de sadece 44 Tasmanya 
yerlisi yaşıyordu. Artık Avrupah göçmenler için bir 
tehlike olmaktan çıktıklarını düşünen hükümet, son 
Tasmanyalılan yaşamlarının son günlerini orada 
geçirmeleri için Tasmanyaya geri gönderdi. Son 44 
Tasmanyah 200 yıl önce daha sonra onlara 
hükmedecek olan AvrupalIların ilk kez seslerini 
duyduktan mevkiin 24 km yakınındaki b ir yere 
getirildiler. Yaşamlarının son dönemini burada geçiren 
Tasmanyalılar arasıra merakh şahısların ve 
antropologların bakıştan ile karşı karşıya kalıyorlar, 
belkemlklerinin ve beyin kapasitelerinin ölçülmesine 
göz yummak durumunda kalıyorlardı. Son erkek 
Tasmanyah olan denizci 'King Billy' Lanney 1869'da 
öldü. Bilim adamlarınca fotoğraftan çekilmiş olan King 
Biliy'nin mezan gömüldüğü gece açıldı ve kafatası 
Royal Society of Tasmania'n/n (Tasmanya Kraliyet 
Akademisi) koleksiyonuna dahil oldu. King Biliy'nin 
cesedinin başına gelenlerin kendisini de beklediğinden 
korkan Truganini ölüm döşeğinde "beni 
parçalamalarına izin vermeyin" diye yalvarıyordu. 
Gömülmesinden bir süre sonra mezan açıldı, iskeleti 
çıkarıldı ve bir kutunun içinde yıllar boyunca 
Tasmanya müzesinin en popüler teşhir 
malzemelerinden biri haline geldi.
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Hindistan; İngiliz emperyalizminin gözbebeği, 
görülmemiş kârların elde edildiği, insan kaynağının 

bitmez tükenmez olduğu, iliğine kadar sömürülebilir 
ülke. Materyalist batının doğu mistisizmine ve 

bilgeliğine ilişkin hayallerinin odak noktası. Gandhi; 
pasif direnişin ve toplumsal mücadelelerde şiddet 
kullanılmasına karşı çıkanların tarihteki en önemli 

dayanağı ve yine şiddet - barışçı yöntemlerle 
sürdürülmeye çalışılan bağımsızık mücadelesinin 

sonunda yaşanan korkunç kıyım, ulusal, dinî, siyasal, 
karşıtlıklardaki şiddet. Emsalsiz kültürel zenginlikler ve 

her yerde her an görülebilir büyük sefalet; dev bir 
çelişkiler ülkesi. Gandhi’nin önderliğindeki bağımsızlık 

mücadelesi İngiliz emperyalizminin en önemli 
sömürgesini kaybetmesine yol açtı ve Hint 

burjuvazisinin özgürleşmesini sağladı. Buna karşılık, 
işçi ve köylülerin hayatında önemli b ir değişiklik 

getirmedi. Gandhi'nin ‘sosyalizm'i Hinduizm’e 
dayanıyordu. Gerçi kast sisteminin hiyerarşik 

karakterine, içerdiği sosyal ve ahlaki değerlerin kastlar 
içinde derecelendirilme biçimine karşıydı. Özel 
mülkiyeti de "her şey Tanrı'ya ait olduğu ve 

Tann'dan geldiği, bu nedenle de tek b ir insanın değil 
tüm halkın hizmetinde olması gerektiği iç in "  

reddediyordu. Ama özel mülkiyetin kaldırılması, sınıf 
mücadelesi yoluyla değil "mülkiyet sahiplerine kendi 

kendilerini değiştirmeleri için imkân tanıyarak" 
olabilirdi. Mülkiyet ilişkilerini devlet düzenleyecekti ve 

toplumun çıkarlarıyla çatışmadığı takdirde özel 
mülkiyetin korunması mümkün olabilecekti. Sosyalist 

düşünce Hindistan'da hiçbir dönemde çok gelişemedi; 
işçi hareketlerinin ve grevlerin olmasına rağmen 

sosyalist b ir mücadele çerçevesine oturtulabilmeleri 
mümkün olamadı. Sosyalist düşüncenin gelişmesinin 
önündeki en önemli engel Hinduizmin kendisi oldu, 

insanların doğuştan eşit olmadıklarından, varolan 
hiyerarşik kast sistemi içinde, yukarıda yeralan 

kastlardan birine aitse, sözkonusu kastın nimetlerinden 
yararlanma hakkına sahip, aşağıdaki kastlardan birine 

aitse, onun çilesini çekmeye mahkûm olduklarından 
yola çıkan, ölümü ve yokolmayı, varolan değerlerin en 

yücesi olarak gören Hinduizmin sosyalizmle 
bağdaşması mümkün olmadı. Toplumun iktisadi ve 

toplumsal yapısının değiştirilmesinin insanlan 
özgürleştirebileceği, haksızlıklan ortadan kaldırabileceği 

düşüncesini kabul etmek ve bunun için mücadele 
etmek, kast düzenin dünya varoldukça değişmezliğini 

öngören Hinduizmi reddetmek anlamına geliyordu. 
Ancak bu olmadı; çok şey değişmiş olabilir belki de 

bugün de değişmeyen derin sembolizmi ve ilham 
ettiği olağanüstü incelikte görsel sanatlarıyla Batıiıların 

gözlerini kamaştıran Hinduizmin örtüsü altında 
yaşanmakta olanın yoğun bir acı, yoksunluk ve 

yoksulluk olduğu...

Hindistan
18. yüzyılın sonunda görünüşte İngilizler hâlâ Hindistan’da kimi zaman rekabet eden, kimi 
zaman işbirliği yapan çeşitli iktidar odaklarından yalnızca birisiydi. Gerçi İngilizler 1757’deki 
Plassey Savaşı’nda Fransızlar’ın alt-kıtadaki etkinliklerine neredeyse tamamen son vermişler, 
Portekizlilerin etki alanı ise, küçük Goa bölgesi ile sınırlı kalmıştı ama İngihz egemenliğinin 
başlıca organı olan East India Company  (Doğu Hindistan Şirketi) yarımadadaki diğer Raca ve 
Mihracelikler gibi, sadece şeklen de olsa, hâlâ Delhi’deki Mogul İmparatorluğu’nun 
hükümranlığını tanıyorlardı. Görünüşte 16. yüzyıldan beri Hindistan’ın hatın sayılır bir 
bölümünün siyasal birliğini kurmuş olan Mogul hanedanı, hâlâ iktidar piramidinin zirvesini 
oluşturuyordu. Ama 18. yüzyılın sonunda bu düzenlemenin bir görünüşten ibaret olduğu 
konusunda, ilgili taraflardan hiçbirinin kuşkusu yoktu. Mogul hanedanının varlığını 
sürdürebiliyor olmasının önemli nedenlerinden biri, İngilizlerin merkezî bir otoritenin 
varlığının ticari hayatın istikranna katkısı olduğuna inanmalanydı. Yalnızca merkezde değil, 
bölgesel iktidar odaklan düzeyinde de siyasal hayaün kontrolü tamamen İngilizlerin ehne 
geçmişti. Örneğin Plassey Savaşı’nda İngilizler yalnızca Fransızlann etkinliklerini sınırlamakla 
kalmamış, Bengal’in yöneticisi olan Nawah'm  yerine kendi adaylan Mir Cafer’i N awab tayin 
etmişlerdi. Mir Cafer de şükranını, geleneksel Hint töresi uyannca Şirketin  yöneticisine 234 
bin sterlin nakit ve yılda 27 bin sterlinlik vergi getiren topraklannm vergilerini toplama 
hakkını vererek ifade etmişti. Kuşkusuz bu para, tüzel bir kişilik olarak şirkete değil, onun
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yöneticisine ödendi ve dolayısıyla Şirket’in  muhasebe kayıtlannda görünmedi. Bu olay Şirket 
yöneticilerine, ticari kazançlan ve ücret gelirlerini siyasal müdahalelerle hatın sayılır ölçüde 
arturabileceklerini kanıtladı. Bundan sonra yalnızca, Şirket’in  faaliyetlerinin merkezi olan 
Bengal’de değil diğer racahklarda da, İngilizler kendi adaylannı yönetime geçirmeye ve raca, 
nawab, nizam  gibi adlarla anılan yerel prensleri sık sık değiştirmeye başladılar.

Doğu Hindistan Şirketi

Bu süreç içersinde Doğu Hindistan Şirketi de ticari bir kuruluş olma niteliğini giderek 
yitiriyor, aynı anda hem siyasal, hem idari hem de ticari mülahazalarla davranmak zorunda 
kalan bir kuruma dönüşüyordu. Diğer yandansa, bunca sorumluluğu üstlenmiş olan kurumun 
iktisadi tabanı 18. yüzyılın sonunda aşınmaya başlamıştı. Geleneksel olarak Şirketin  başlıca 
gelir kaynağı, Hindistan’dan Britanya’ya, oradan da diğer Avrupa ülkelerine ihraç ettiği, 
baharat, kaliteh Hint pamuklulan ve ipekli kumaşlar gibi lüks tüketim maddeleriydi. Oysa, 18. 
yüzyılın sonundaki sanayi devriminin etkisine bağlı olarak, ticarî kârlann asıl kaynağı lüks 
tüketim maddeleri olmaktan çıkarak, kitlesel tüketime konu olan ucuz ve dayanıklı mallar 
haline geldi. O kadar ki, 1815’te Napoleon’a karşı savaşlar sona erdiğinde Hindistan’ın 
Britanya’yla ticaretinde, sanayi devriminin ilk evresinin ana hammaddesini oluşturan pamuk, 
toplam ihracatın yüzde 40’ma ulaşmıştı. Ancak 1830’lara vanncaya kadar İngiltere’nin 
yapmakta olduğu üretim, ne hammadde açısından ne de ürünleri için pazar bulmak açısından 
bir darboğazla karşılaşacak bir genişliğe ulaşmıştı. Dolayısıyla, bu dönemde Hindistan’a yatınm 
yapmak, olası diğer alanlar karşısındaki göreli avantajlannı yitiriyordu. 18. yüzyılın sonunda. 
Şirket ciddi bir malî krize doğru sürükleniyordu. O kadar ki, yüzyıl sonunda Fransa ile savaş 
çıktığında Şirketin devlete olan borçlan 18 milyon sterline ulaşmıştı. Ancak sayılan iki ila 
üçbin arasmda değişen hissedarlan Londra’nın malî çevrelerinin en etkili kesimlerinden birini 
oluşturduğundan, Şirket’in  batmasına da izin verilemezdi. Gerek bundan, gerekse ideolojik 
düzeyde, ticari amaçlarla kurulmuş bir şirketin böylesine önemli siyasal bir rol alması giderek 
daha çok tepki çektiğinden, 1773 ve 1784’te geçirilen yasalarla, Indian Civil Service (ICS- 
Hindistan Memuriyeti) kuruldu ve Şirfeet’in o zamana kadar sürdürmekte olduğu idari ve 
siyasal işlevler devlete devredilmiş oldu. Geçmişte Şirket yöneticilerinin yerel racalarla, sırf 
kendi çıkariannı gözeterek kurduklan ilişkilerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla ICS’te 
çalışacak memurlara çok yüksek maaşlar tahsis edildi (örneğin yüksek bürokratlann maaşlan 
başbakamnkinden yüksekti). Bir yandan da, gerek Hindistan gerekse İngiltere’de özellikle ICS 
memurlan için, Hint dillerinde verilen derslerin yanısıra, güçlü ve emperyalist bir devlet 
ideolojisini de aktarmayı hedefleyen okullar kuruldu. Ancak alınan bütün bu önlemlere karşın. 
Doğu Hindistan Şirketi ticari açıdan başanlı bir işletme olmayı başaramadı. Savaş sonunda, 
Şirfeef’in borçlan 18 milyondan 31 milyon sterline urmanmıştı. Ancak buna rağmen, savaş 
süresince egemen olan miUtarist atmosfer içersinde Hindistan’a yaünm yapılmaya devam 
edildi. 1798’de Britanya kuvvetleri, Mysore Sultanhğı’na karşı, Fransızlarla gizli ilişkiler 
sürdürdükleri gerekçesiyle bir harekâta giriştiler. Sultan’m yerine Britanya’nın işbirlikçilerinden 
biri geçirildi. İkinci evrede Haydarabad Nizam’ı, Britanya’nın üstünlüğünü tanıdığı bir anlaşma 
imzalamak zorunda bırakıldı. 1802’de o zamana kadar, Mogul İmparatorluğu’nun çözülmesinin

1800'ün ortaiarına doğru başlayan, İngiiizierin "bütün 
illielleri uygariaştırma" ve "cehaieti yol<etme" 
siyasetinin Hindistan’da ili< l<urbanı thug/ar oidu. 
Tanrıları Kaii adına adam boğazlayan thug/ar, 
mevsimin elverdiği zamanlarda (Kasım-Mayıs arası) 
gruplar halinde seyahat ederek yaşıyorlardı. Özellikle 
kendi mezheplerine yakın kervanlan seçip onların 
arasına katılıyor ve onlarla dost "kardeş" oluyorlardı. 
“ Kardeş"lerden biri, eğer zaman olgunlaşmış ve 
kehanet gelmişse çok uzun süren b ir törenle 
öldürülüyordu; önce cinayet aracı olarak kullanılan 
ipek mendil boğaz üzerinde ilmekleniyor, daha sonra 
vücut kesilerek parçalanıyor ve törenle gömülüyordu. 
1812’de, her yıl yaklaşık 40 bin kişinin thug/ar 
tarafından öldürüldüğü belirtiliyordu. Her ne kadar 
thug/ar kendi dinsel inançlarına göre yapıyor da 
olsalar bu, İngiliz kanunlarına göre tartışma götürmez 
bir suçtu. Ama 1673’lerden beri tanıdıkları, bildikleri 
thug/ar/n "can iliğ in i" ancak 1830’da engellemeye 
karar verdiler. Thug/ar/n vahşiliğine karşı girişilen 
acımasız av on yıldan fazla sürdü. Ingiliz gazabının 
temsilcisi, 1809’da henüz b ir harb okulu talebesiyken 
Hindistan’a gelen Willian Sleeman’dı. Çok iyi bir 
eğitim gören bu komutan, thug/ar/ Hindistan’ın hemen 
her yöresinde kovaladı. 1841’de mezhebin kökü 
hemen hemen kazındı. Yüziercesi asıldı, birçoklan ya 
ömür boyu hapse mahkum edildi ya da cezalarını 
çekmeye Andaman adalarına gönderildi. Daha az 
zararlı olanlan Jubbulpore’daki hapishanede "eğitild i"; 
halıcılık, terzilik, duvarcılık gibi zanaatlar öğretildi. 
Fotoğraf, kendilerinin yaptıklan halı üzerinde 
Jubbulpore’da sürgündeki b ir grup thug'/ gösteriyor.
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Delacroix’nin Yunanlıların ayaklanmasını temsil eden 
tablosu (üstte solda). Röhesansı yaşamış Batı İçin 
antik çağ Yunanistan'ı, Batı uygarlığının beşiğiydi. 
Helenizmi desteklemek kendi uygarlığının kaynaklarına 
sahip çıkmaktı. Ama aynı zamanda Helenizm, 
sömürgeci devletlerin çıkarlarını gözeten ve klasik 
kültürün yüksek değerleriyle pek ilişkisi olmayan doğu 
politikasının ideolojik kisvesini oluşturuyordu. İngiltere, 
Rusya ve Fransa’nın doğu politikalarıyla örtüşen 
Yunan bağımsızlık hareketinin hedefleri 1814'de 
Odesa'da kurulan Etniki Etarya örgütüyle maddi bir 
güce dönüştü. Örgüt Mora ve çevresinde geniş bir 
kitlesel destek buldu. Aleksandros Ipsilanti 
önderliğinde ayaklanan Yunanlılar kısa sürede 
bölgedeki kaleleri teker teker ele geçirdiler. İngiltere 
sömürgelerdeki milliyetçi eğilimleri kışkırtabileceği 
kaygusuyla başlangıçta tarafsız kalmayı tercih etti. 
Ancak Ingiliz kamuoyu Yunan ayaklanmasını başından 
itibaren hararetle destekledi. Aralannda Lord Byron'un 
da bulunduğu çok sayıda İngiliz gönüllü Mora'ya gitti. 
OsmanlI kuvvetlerinin b ir türlü bastıramadığı 
ayaklanma, 1822'de b ir ulusal meclisin kurulması ve 
Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etme kararının 
alınmasıyla yeni b ir evreye girdi. Osmanlı yönetimi 
Girit ve Mora Valiliklerinin kendisine verileceği 
vaadiyle Mısır Valisi Mehmet A li Paşa'dan yardım 
istedi. Paşa'nın oğlu İbrahim, harp gemileri eşliğindeki 
16 bin askerle ayaklanmayı hızla bastırdı. Mehmet Ali 
Paşa'nın Doğu Akdeniz'de artan nüfuzunu kendi 
yayılmacı emelleri karşısında tehlikeli bulan Ingiltere, 
Viyana Antlaşmasının kurduğu düzenin delinmesi 
pahasına ayaklanmayı açıkça desteklemeğe karar 
verdi. Benzer emeller taşıyan Rusya ile sürdürülen 
görüşmeler sonucu 4 Nisan 1827'de imzalanan 
Petersburg protokolü Yunanistan'ın Osmanlı Devletine 
vergi ile bağlı özerk b ir devlet olması hükmünü 
içeriyordu. Ruslarla İngilizler arasında b ir tampon 
bölge olarak düşünülen Afganistan’ın tahtını elinde 
bulunduran Dost Muhammed'in yerine İngilizler,
1839'da Şah Şüca'yı tahta çıkardılar. Şah Şüca'yı 
ülkeyi yabancılara satmış b ir hain olarak gören Dost 
Muhammed'in oğlu Ekber Han, Afganistan’daki Ingiliz 
birliklerinin sayısının az olmasından da yararlanarak 
ayaklanmış kabilelerin önderi haline geldi. İngiliz 
askerlerinin arka arkaya öldürülmesi üzerine İngilizler 
ülkeyi terk etme karan aldılar. Tahliye zaten çetin kış 
koşullan nedeniyle zorlukla gerçekleştirilirken, Ekber 
Han'ın da söz geçiremedlği kabileler ülke boyunca 
uzanan dar geçitlerde Ingilizlere saldırmaya devam 
ettiler. Kadın ve çocuklan himayesine almayı başaran 
Ekber Han'ın çabalan ancak, 4 bin kişi içinde sadece 
Doktor Brydon’un (üstte sağda) geçitlerden sağ 
kurtularak Celalabad'a varmasına yetebildi.

ardından sözkonusu İmparatorluğun yerini alma konusunda Britanya ile rekabet edebilecek 
yegâne güç gibi görünen Maratba Konfederasyonu’nun şefleri arasındaki rekabetten yararlanan 
Britanya ordusu, Orta Hindistan’a düzenlediği büyük seferle Konfederasyon’un askerî 
üstünlüğüne son verdi. İmparatorluğun başkenti Delhi’ye girdiler. “Dünyanın hâkimi” ve 
“Allah’ın gölgesi” İmparator’u resmen tahttan indirmedilerse de, maaşa bağladılar.

Ancak bu ölçekteki askerî harekâdar masraflı oluyordu. 1792-1809 arasmda Şirket, kâr etmek 
bir yana 8 milyon sterhn zarar etti. Savaş sona erdiğinde, bütün bunlan gözönünde 
bulunduran İngiliz kamuoyunda, Hindistan’dan çekilmek artık yalnızca zamanlaması tartışılan 
konulardan biri haline gelmiş, Hindistan’a yapılan yatınmlar asgarî düzeye indirilmişti. 
Dolayısıyla, ICS nüfusu 90 milyonu aşan altkıtayı, kendi son derecede sınırlı kadrosunun 
yanısıra (ICS’in Hindistan’daki elemanlannın sayısı hep çok az oldu- 20. yüzyılın başında bile 
bütün Hindistan’da yalnızca 1,300 memur vardı), giderek azalan bir Britanya ilgisini de 
hesaba katarak yönetmek zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. Bu koşullar karşısında, ICS’in 
Hindistan’da (ve kısmen. Sömürge Bürosu’nun Afrika’da), Doğu Hindistan Şirketi'inden 
devralarak geliştirdiği indirect rule (dolaylı yönetim) ve “böl ve yönet” ilkeleri 19. yüzyıl 
boyunca İngiliz emperyalizminin belkemiğini oluşturdular.

Kast Sistemi

Kuşkusuz, ICS’in bu kadar sınırlı bir kadroyla böylesine büyük bir nüfusu idare edebilmesi, 
ancak geleneksel düzenin sağladığı bazı imkânlar temelinde gerçekleşti. Hindistan’da yerel 
seçkinler zaten öteden, 1500’lerin başında kurulmuş Mogul iktidanndan beri, siyasal iktidan 
etnik ve dinî bakımlardan kendilerine yabancı gruplarla paylaşmaya alışkındılar. Öteden beri, 
Hindistan'ın siyasal hayatına, söz konusu yerel seçkinlerin kritik bir rol oynadığı dört tabakah 
bir iktidar piramidi hükmederdi. Merkezdeki ismen mudak hükümdar, tıpkı Mogul döneminde 
olduğu gibi Britanya egemenliği sırasında da eyaletlerdeki iktidannı, aynı kültürel geçmişi 
paylaşan sınırlı sayıdaki temsilcileri aracılığıyla kurardı. Ancak, genellikle nüfusun yüzde 
birinden fazlasını teşkil eden bu kadrolann, kendi iktidarlannı topluma yayabilmeleri için 
aracı bir tabakaya ihtiyaçlan vardı. Bu bağlamda Hint toplumunun geleneksel kast sistemi 
iktidann yabancı sahipleri için son derece elverişli bir araç sağlıyordu. Geleneksel kast 
sistemi, biri, kaynağını eski kutsal metinlerde bulan teorik, biri, binlerce yılhk tarih boyunca 
oluşturulmuş pratik, iki sürecin etkileşimi sonucunda ortaya çıkmış bir yapıydı. Kutsal 
metinlerdeki kast, dörtlü bir sınıflandırma öngören vamaydı. Milattan önce üçüncü yüzyılda 
nihai biçimini almış olan bu ideal sınıflandırmaya göre, toplumun tamamı dinî görevlerden 
sorumlu p lan . Brahmanlardan, kılıç kuşanan ve savaşmaktan sorumlu olan Kşatrialardan, 
ticaretle uğraşan Vaijyalardan ve son olarak her türden üretici faaliyetin yanısıra, özellikle 
tanmdan ve genel olarak besin temininden sorumlu olan Şudralardan oluşur. Söz konusu



vamalann ancak kendi kastlanndan insanlarla evlenmeleri beklenirdi. Tarih içersinde söz 
konusu sınıflandırmanın ancak iki ucu, yani, Brahm anlar ve Şudralar bu ideal sınıflandırmanın 
gerekleriyle uyumlu bir varoluş sûrdürebildiler. Kşatriya  ve özellikle Vaişya kastlan ise ja t i  
diye adlandınlan bir dizi yeni kasta kaynaklık ettiler. Jatilerin iç yapısının, bir yanıyla aşiret 
yapılarını, diğer yanıylaysa meslek temelinde örgütlenmiş loncalan çagnştırdığı düşünülebilir. 
Başka bir deyişle, beUi bir jatin in  ismi “nalbant”, “çoban”, “çöm lekçi” gibi bazı meslekleri 
çağnştırsa da, sözkonusu jatin in  üyeleri arasındaki ilişki, daha çok akrabalık ya da hısımlık 
temelliydi ve kısmen buna bağh olarak, vamalann aksine jatilerle ilgih töreler genellikle, aynı 
jati içinden evlenmeyi yasaklıyordu.

Jatilerin kadim Hindu kutsal metinlerinden kaynaklanmıyor olması, onlann daha dünyevi 
örgüdenme biçimleri olduklan anlamına gelmiyordu. Aksine, herhangi bir jatin in  grup 
kimliğinin belirlenme ve süreklileştirilmesinde en önemli unsur, genellikle jatin in  yerine 
getirmekle yükümlü olduğu ayinlerdi. Sözkonusu ayinlerin bir kısmı aile içinde, babalann 
gözetiminde, bir kısmı tüm Ja ti  tarafından, yaşlılar heyetinin ya da yetişkin erkeklerin 
tamamının önderliğinde, bir kısmı ise Brahm anlann  sağladığı profesyonel hizmetler aracılığıyla 
yerine getiriliyordu. Aynca her kastın denizaşın yolculuğa çıkmamak, belli madenlere 
dokunmamak gibi kendine özgü tabulan vardı. Tabularla ayinlerin nihai hedefi ortaktı: Ruhu 
kirlenmekten korumak. Ruhgöçümüne inanan Hindular için, en yüce değer olan ruhun 
annması, tek bir hayatla sınırlı bir süreç değildi. Belirli bir toplumsal konuma, bir ja t iy e  
doğmuş olan kişi, o konumun gereklerini yerine getirdiği takdirde, ruhunun annmışhğı, 
ölümden sonra daha üst bir konuma doğmasını sağlayacaktı.

Kuşkusuz, her kasta özgü tabulann yanısıra, Hindulann bütün kastlan tarafından benimsenen 
ve bir din olarak Hinduizm’in en önemli temellerinden birini oluşturan tabular da vardı. 
Bunlann içinde en ünlüsü inek etinin yenmesine ilişkin tabu olsa da, toplumsal dokunun 
belirlenmesinde daha da tayin edici olan tabular, çöp ve leşle herhangi bir temasta 
bulunmayı yasaklayanlardı. Bu tabular, toplumsal işbölümünün sürekliliği bakımından hayati 
olan bazı işlevlerin mutlak bir şekilde yasaklanması anlamına geliyordu. Pratikte, sözkonusu 
işlevler, her türlü kastın dışında addedilen ve “dokunulmaz” ya da Gandhi’nin deyişiyle 
“harican” diye adlandınlan kişiler tarafından yerine getiriliyordu. Onlarla kurulacak herhangi 
bir temasın bir leşle kurulan temas kadar kirletici olduğuna inanıldığından, dokunulmazlar her 
türlü toplumsal ve siyasal haktan yoksun bırakılıyorlardı. Genellikle köylerde değil, köy 
dışındaki mezralarda oturmak zorunda bırakılıyorlardı. Şehirlerde ise, yöreye bağlı olarak, 
çeşith kısıtlamalara tâbîydiler; örneğin bazı sokaklarda yürümeleri yasaklanabileceği gibi, kimi 
yerlerde yaklaşüklanm belli etmek için üzerlerinde süreUli olarak bazı çanlar taşımak zorunda 
bırakılıyorlardı.

Yeni durumlan içerebilmesindeki bütün esnekliğine karşın, kuşkusuz kast sistemi tamamen 
kendiliğinden bir biçimde işlemiyordu. Kastlann birbirlerine karşı yükümlülükleri, her kastın 
haklan vb. gibi konularda çıkan ihtilaflar, köydeki her kastın önde gelenlerini içeren bir 
“kasriar konseyi” tarafından çözülüyordu. Son olarak her ne kadar teorik olarak kastlan 
tanımlayan kurallar ebediyse de, pratikte çeşitli kastlar Sanskritçe yazılmış eski kutsal 
metinlerde Brahman  için konulmuş kurallan taklit ederek, belli bir süreç içinde toplumsal 
hiyerarşi içindeki konumunu yükseltmeyi umabiliyordu.

Batı Hint adalannda İngiliz köleciliğinin sürmesi Ingiliz 
orta ve küçük burjuvazisinin yeni uyanmaya başlayan 
hümanist eğilimlerine ters düşüyordu. 19. yüzyılın 
başlarında köleciliğe karşı tepkiler artınca 1807’de 
köle ticaretine son verildi. Tek tek hümanist 
reformcuların ve dini sekilerin köleciliğe karşı çabalan 
1823’de Anti-Slavery Society’nın (Köleciliğe Karşı 
Dernek) kurulmasıyla b ir merkeze kavuşmuş oldu. 
Dernek kısa zamanda 200 şube açtı, çıkardığı dergi 
ve ülkenin her tarafında düzenlediği konferans ve 
toplantılarla hükümet üzerinde baskı oluşturmayı 
başardı. Bu toplantılarda adalardan dönen 
misyonerlerin anlattıktan, kölecilik karşıtlarının 
heyecanını canlı tutmada önemli b ir etken oluyordu. 
Fotoğrafta Anti-Slavery Society’n/n düzenlediği 
toplantılardan biri görülüyor. Kölecilik karşıtı 
kampanya, bu konuda faaliyet gösteren çeşitli 
grupların oluşmasıyla yaygınlaşmaya devam etti. 1833 
yılında kölecilik tamamen kaldırıldı. Adalardaki 
sömürgeciler kölelerin yerini dolduracak işgücünü 
Hindistan'da buldular. 1845-1917 arasında yaklaşık 
400 bin Hintli, Ingiliz Ginesi ve Trinidad'a göçmen 
işçi olarak gitti.
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Hinduizm, birçok dinin aksine, hayatın cinsellik, şiddet 
gibi denetlenmesi güç görünüşlerini yasaklamaya, 

görmezlikten gelmeye çalışmaktan çok, çeşitli ayinlerle 
manevileştirmeye, bir ibadete dönüştürmeye yönelirdi. 

Bu yüzden, esasta dinî olan Hint sanatının, diğer dinî 
sanatlarda benzeri görülmeyen bir diriliği ve çeşitliliği 

vardı. Örneğin özellikle tann Krişna’nın adı çevresinde 
geniş bir erotik edebiyat ve minyatürler yaratılmıştı 

(üstte sağda). Şiva ise kimi zaman kendi başına ayn 
bir tann, kimi zamansa tek tanrının üç tezahüründen 
biri (ötekiler Brahma ve Varuna). Kendisine çok farklı 
yetenekler atfedilirse de, hepsinde ortak olan b ir tür 

neşenin ve dansın eşlik ettiği b ir yıkıcılık bütün 
işlevlerine eşlik eder (altta solda). Kuşkusuz, Hinduizm 

Hindistan’ın yegâne yerel dini değildi. M.Ö. 6. 
yüzyılda ortodoks Hinduizm’e tepki olarak Budizm ve 
Jainizm doğdu. Her ikisi arasında önemli ortak bazı 

özellikler varsa da, Budizm daha çok Çin, Hindi Çini 
ve Japonya’da yaygınlaştı; Jainizm’se Hindistan’da. 

Bugün 2 milyona yakın mümini olan Jainizm, özellike 
ahimsa (yaşayan hiçbir şeye zarar vermemek, şiddet 
uygulamamak) öğretisiyle Gandhi üzerinde etkili oldu. 

15. yüzyılda b ir palmiye yaprağı üzerine yapılmış 
buradaki örnekte de görüldüğü gibi, özellikle kitap 
süsleme sanatında parlayan Jain sanatının ürünleri 

Hinduizminkilere kıyasla nisbeten daha dekoratifti (altta 
sağda). Mogul İmparatorluğu’nun kurulması ile, 

özellikle ötedenberi dış etkileri Hindistan’a getirmiş 
olan kuzeybatıda İslam-iran gelenekleri ile Hint 

gelenekleri yaratıcı b ir etkileşim sürecine girdi. Üstte 
ortadaki resim Mogul Sultanlarının en büyüklerinden 

biri olan Ekber’in vakayinâmelerinden alınmış. Yaklaşık 
1600’lerden alınmış bu resimde, daha bu erken 

dönemde bile; Hint-islam minyatürlerinde İran 
örneklerine kıyasla hareket unsurunun daha çok ön 

plana geçtiği görülüyor. 1618’de Abu’l Haşan 
tarafından yapılmış ve Mogul Sultanlarından Şah 

Cihan’I gösteren üstte soldaki resminse ilginç özelliği 
ressamı tarafından imzalanmış olması.

Gönülsüz Emperyalizm
İngiltere’de 18. yüzyıl boyunca istikrarlı bir biçimde hüküm sürmüş olan egemen sınıf, 
temelde toprak sahipleri ile denizaşın ticaretle uğraşan büyük tüccarlar arasında bir ittifakı 
yansıtıyordu. İki kesim arasında yüksek düzeyde bir geçişlilik vardı; ticaretten edinilen servet 
çoğunlukla eninde sonunda yeniden toprağa yatınlıyordu. Dahası, yapılan ticaret büyük ölçüde 
“re-eksport”la (ithal edilen mallann yeniden ihracı) smırh olduğundan ülke içindeki üretim 
ilişkilerinin köklü bir biçimde altüst olmasına yol açmıyordu. Dolayısıyla oldukça dinamik bir 
iktisadi hayat, çok sınırlı bir kesimin denetiminde kalan oldukça tutucu siyasal yapılarla 
birarada varolabiliyordu. Orta ölçekh toprak sahipleri varlıklannı koruyabiliyor, hatta East 
India Company, Hudson Bay Company  gibi sömürge şirketlerindeki hisseleri aracılığıya deniz 
aşın ticaretin sağladığı kârlardan da kısmî bir pay alabiliyorlardı. Ancak, bu kesimlerin, yerel 
taşra siyasetinde değilse de ülke ölçeğindeki siyasette söz sahibi olma imkânlan son derecede 
sınırlıydı. Aynca, siyasal iktidan elinde bulunduran seçkinlerle, kırsal ve kasabah orta sınıflar 
arasında önemli bir kütürel farklılaşma da vardı. Seçkinlerin irade ve tercihlerinin sözcüsü 
durumundaki Anglikan Kilise, bütün hiyerarşik yapısı içinde 17. ve 18. yüzyılın düşünsel 
devrimlerinin ürünü olan bilimsel dünya görüşüyle kısmen de olsa banşmış, bağnazlıktan 
alabildiğine uzak gevşek bir dindarlığı temsil ediyordu. Protestanlığın kırdaki temsilcileri ise, 
genellikle çok daha demokratik biçimlerde örgütlenmiş, daha fundam entalist ve misyoner bir 
dinselliğin sözcüsü çeşitli püriten kiliselerdi.

18, yüzyıl boyunca İngiltere’deki bu iki kutup arasındaki siyasal güç dengesi, temelde iktisadi 
güçlerin dengesini sadık bir biçimde yansıtıyordu. Ancak sanayi devriminin öncülüğünü yapan 
ufuklan kendi taşralan ile sınırlı bu orta ölçekli toprak sahipleri olmuştu ve sanayi devrimi



Çin 18. yüzyıl AvrupalIların gözünde gizemli ve mistik 
bir ülke görünümüne sahipti. Doğu egzotizminin en 
ilginç örneklerinin görüldüğü bu ülke 19. yüzyılda 
esrar tekkelerinin dolup taştığı ve kokuşmuşluğun 
hüküm sürdüğü b ir görüntü ile canlandırılıyordu. Bu 
yaklaşım AvrupalIların birçok eserinde kendini 
gösteriyordu. Yazılmış olan seyahatnamelere ve 
resmedilmiş olan tablolara bu görüntü yansıyordu. 
Çeşitli biçimlerde afyon çeken müptelaların (solda) 
veya küçük terazilerin önünde ticaretini yaptıklan 
afyonu tartan Çinlilerin canlandırıldığı tablolar Avrupah 
koleksiyoncuların duvarlarını süslüyordu. Uzak Doğu'ya 
ucuz Hint afyonu satarak büyük kârlar elde eden 
İngiliz tüccarların afyon ticareti Çinliler ile İngilizler 
arasındaki iki savaşın nedeni oldu. Kanton’a afyon 
ithal etmek yasaktı. Ancak yerel mandarinleri küçük 
hediyelerle sevindirerek afyonu resmî mercilerin gözü 
önünde içeri sokmak mümkündü. Böylelikle Ingiliz 
tacirler kısa sürede getirebildikleri kadar çok afyonu 
satabileceklerini fark ettile r 19. yüzyılın başlarında 
İngilizler Çin'e yılda 40 bin kilo afyon satıyorlardı.
1821'de 500 bin kiloya çıkan alışveriş, 1850'de 3 
milyon kiloyu aşıyordu. Afyon ticareti büyük bir 
süratle gelişiyor, afyon tüketen ve bunun müptelası 
olan, hastalanan ve sağlıklarını yitiren Çinlilerin sayısı 
giderek artıyordu. 1839'da Tao-kuang İmparatoru’nun, 
Kanton'daki durumu incelemek üzere görevlendirdiği 
Hunan Genel Valisi Un Tse-hsü'nün 20 bin kasa 
afyona elkoyarak bunlan Pearl nehrine dökmesi birinci 
Afyon Savaşı'nın başlamasının ilk adımını oluşturdu. 
Kanton'u afyon kaçakçılarına karşı koruyan Un 1840 
yazında bir İngiliz deniz birliğinin Kanton'u 
bombardıman etmesi ile karşı karşıya kaldı. Dünyanın 
en büyük deniz güçlerinden birine karşı duramayan 
Un 1842'de direnişine son verdi. Aynı yıl imzalanan 
Nanking anlaşması ile savaş sona erdi ve İngiliz 
tacirleri esas olarak afyon ticaretini kapsamasa da 
önemli haklar elde e ttile r Şanghay ve Kanton’u da 
kapsayan 5 liman şehrinde İngiliz tüccarlar serbest 
ticaret hakkı elde e ttile r Hong Kong 5 milyon İngiliz 
Sterlini karşılığında İngilizlere terkedildi. Birinci Afyon 
Savaşı sonunda o güne kadar Çin İmparatoru 
karşısında aşağılanan Batılılar ilk kez İmparator ile 
aynı düzeyde muhatap olmaya başladılar Bu ise 2 
bin yıllık Çin tarihinde ilk kez Batı'nm gücünün 
kabullenilmesi anlamına gelen b ir dönüm noktası idi. 
Artık Batılılar 1839'da resmedildiği gibi (aşağıda) 
vücutları sadece kıllarla ve tüylerle kaplı hilkat 
garibeleri olarak değerlendirilmekten kurtulacaklardı.

yalnızca İngiltere’de değil, yakın çevresi ve sömürgeleriyle başlayarak bütün dünyada iktisadi 
hayatı köklü bir şekilde altüst etti. Örneğin 1815’e varıldığında, pamuklu ihracatından elde 
edilen gelir “re-eksport” gelirlerini kat kat aşarak Britanya’nın toplam ihracatının yüzde 40 ’ını 
oluşturmaya başlamıştı. Ancak imalat sektörünün temsilcileri, siyasal düzlemde iktisadi alanda 
yarattıklan bu yeni güçle oranlı bir etkiye henüz sahip olamamışlardı. Bu yüzden 19. yüzyılın 
ilk yansında İngiltere’de çok yönlü ve sert bir sınıf mücadelesi yaşandı. Bir yandan emekçi 
sınıflar, kapitalist üretim sürecinin kendilerine dayattığı sefalete karşı ayaklanıp, ülkeyi bir 
devrimci durumun eşiğine getirirken, diğer yandan resmî politikayı da egemen sınıfın çeşitli 
kesimleri arasındaki çıkar çelişkileri belirliyordu. Örneğin 1815’te toprak sahipleri İngiltere’ye 
tahıl ithalatını yasaklayan bir “Tahıl Yasası” geçirterek, hem işgücünün tanmdan imalata 
kayma eğilimini, hem de serbest ticaretin, gıda fiyadannı ucuzlatarak kendi gelirlerinde 
yolaçağı düşüşü frenlemişlerdi. Sömürgelerle ticareti ister istemez olumsuz yönde etkileyen bu 
önlem, kuşkusuz, imalat sektörü açısından olumsuz bir gelişmeydi.

Toprak Yerleşimi

Bu dönemde sömürge ülkelerde benimsenen politikalar da, oldukça hassas bir biçimde 
İngiltere’deki egemen sınıflar arasmda o an için kurulmuş olan geçici dengeleri yansmyordu. 
Ömeğin, East India Company'nin idari ve siyasal görevleri devlete bırakıldıktan sonra tayin 
edilen ve Şirket çalışanı olmayan ilk Genel Vah Lord Cornwallis, Bengal’de büyük ölçüde 
İngiltere’deki sınıfsal yapıya benzer bir sınıfsal ve siyasal yapının yaratılmasına yönelmişti. Bu 
amaçla Mogul dönemindeki büyük toprak sahiplerinin toprak üzerindeki tasarruf haklannı 
mutlak mülkiyete dönüştürmüştü. Sözkonusu topraklar, verimlilik derecelerine göre,
Hindistan’daki İngiliz yönetimini finanse etmek üzere vergilendirilecekti. Cornwallis, zam indar  
diye anılan ve çoğunluğu müslüman olan bu toprak sahiplerinin, İngiltere’de olduğu gibi, 
tanmda verimi arttıracak yenihklere öncülük edeceklerini umuyordu. Oysa zam indarlar olsa 
olsa İrlanda’daki absentee landlord’larla  (topraklannın başında bulunmayan, tanmsal üretim 
sürecinin hiçbir anıyla temaslan olmayan, toprakla yalnızca kendilerine aktranlan rantlar
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aracılığıyla ilişki kuran mülk sahipleri) karşılaştınlabilirlerdi. Dolayısıyla, bu yörede tanmsal 
üründe kayda değer bir artış görülmedi.

Ancak, 1793’te Bengal’de benimsenen bu politikanın diğer yörelere de genellenmemesinin 
başlıca nedeni, görünen bu başansızlığı değildi. Politika değişikliklerini yöredeki gelişmelerden 
çok, İngiltere’de olanlar belirliyordu. Napoleon Savaşlan sırasında East India Company, 
faaliyetlerini, Hindistan-İngiltere ticretinin değişen içeriğine bağlı olarak yeniden düzenlemeye 
yanaşmamış, bu ise özellikle kitlesel tüketim için pazar arayan Lancashire’m pamuklu 
dokumacılan için ciddi bir darboğaz yaratmıştı. 1813 yılında Şirket’in  Çin’le sürdürmekte 
olduğu çay ticareti dışındaki tekel haklanna son verildi. Bundan böyle bütün Britanya 
gemileri Hindistan’la ticaret yapabilecekti. Bu, yeni gelişmekte olan kapitalist sanayinin başhca 
sözcüleri durumundaki serbest ticaret yanlılannın ilk zaferiydi. Sözkonusu ticaretin Hindistan’: 
sunduğu ucuz pamuklu dokumalar, şehirlerde kümelenmiş geleneksel dokuma zanaatının 
çökmesine yol açtı. Döneme dair istatistiklerin yokluğundan ötürü derecesi kestirilememekle 
birlikte, 1814-30 yıllan arasmda Hindistan’daki şehirlilik oranının düştüğü, yeni bir kırsallaşır 
süreci yaşandığı tahmin ediliyor.

Yeni sanayi buıjuvazisinin tercih ve eğilimleri, emperyalist politikalan daha dolaylı yollardan 
da etkiliyordu. Geleneksel ahlak felsefesi ve politikanın sorunlannın bir tür muhasebe dilinde 
yeniden formüle edilebileceği ve çözülebileceği görüşüne dayanan utilitarian (yararcı) felsefemi 
ilk önemli temsilcilerinden James Mili, 1806-17 yıllan arasında üç ciltlik History o f  British 
India (Britanya Hindistanı’nm Tarihi) kitabını yayınladı. Kitabın o güne kadarki Hindistan 
politikalanna yönelttiği eleştiriler son derecede sert olmakla birlikte. Mili o dönemde 
Hindistan politikalanm belirleyen devlet dairesi olan India House’a (Hindistan Evi) atandı ve 
1819-30 yıllan arasında, devlet gelirlerinin nasıl toplanacağına dair bütün taUmadar bizzat 
Mili tarafmdan kaleme alındı. Bu talimatlar uyannca, özellikle Bengal dışında doğrudan İngili: 
yönetimindeki iki Presidency’d e  (başkanlık), Madras ve Bombay’da, Hindi dilinde “köylü” 
anlamına gelen ryot’tan  türetilmiş ryotwari kelimesiyle anılan yerleşim sistemi benimsendi. Bu 
sistemde toprak 20-30 yıllık sürelerle küçük köylülere kiraya veriliyor ve “rant” diye 
anılmakla birlikte vergilendirilen, doğrudan doğruya hasadın kendisi oluyordu. Böyle bir sisteı 
teorik olarak, tanmsal üretimi arttıran köylülerin, bir dahaki toprak dağıtımında kendilerine 
daha çok ya da verimli topraklar verilerek ödüllendirilebilmesi olasılığını da öngörüyordu.

Yerli İşbirlikçiler

Ancak ryotwari sisteminin kasdedildiği şekilde işleyebilmesi, etraflı bir kadastro çalışması 
yapacak geniş bir personeli gerektirirdi. Oysa 19. yüzyıhn başında Hindistan ve genel olarak 
sömürgeler, İngiliz kamuoyunda öncelikle bir masraf kapısı olarak algılanıyor, yapılabilecek 
yatınmlar konusunda son derece eli sıkı davranılıyordu. Bu yüzden, Indian Colonial Service 
ICS sürekli bir personel ve kaynak sıkıntısı içersindeydi. Pratikte bu, İngiliz yönetiminin 
kendi iradesini mevcut geleneksel egemen yapı aracılığıyla uygulaması anlamına geliyordu. 
Başlıca işbirlikçilerin zam indarlar olduğu Bengal, İngiliz egemenliğine ilk giren eyalet olduğu 
halde, Kalküta dışında mevcudiyetlerinin en az hissedildiği, yönetimlerinin en dolaylı olduğu 
bölgeydi. Madras ve Bombay’da ise toprağın sürekli yeniden dağıtılması, verimin tesbit 
edilmesi zorunluluklan ÎCS’in memurlannın çok daha sık ve sürekli olarak yerli halkla ilişki 
kurmalannı gerektiriyordu.

Bu ilişkinin başlıca aracısı, brahm an’lardan  başlayarak “yazıcı kastlar” diye anılan yüksek
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kastlardı. Kuşkusuz, her türden yabancı maddenin potansiyel olarak kendi anlıklannı ihlal 
etme, dhamia’lannı (ruh) kirletme olasılığı taşıdığı bu kastlar için, Batılılarla sürdürülen bu 
ilişki sorunsuz değildi. Ömeğin kimi brahm anlar İngilizlerle kurduklan ilişkilerden sonrası için 
özel annma ayinleri geliştirmişlerdi. Ancak öte yandan, Hindistan’da siyasal iktidar öteden beri 
kıtaya yabancı kavimlerin elinde bulunmuş, brahm anlar da, yerli toplumla yabancılar 
arasındaki ilişkiyi sürdürmüşlerdi. Zaten aynı zamanda toprak sahibi olmayan yüksek kast 
mensuplannm başlıca geçim kaynaklan, siyasal iktidarlarla kumlan ilişkinin sağladığı 
avantajlardı. Bu bakımdan, İngilizlerle kurulan ilişki kendi kimliklerinin radikal bir şekilde 
yeniden tarif edilmesini gerektirmiyordu. Bunlardan bir kısmı doğmdan doğmya ICS’in maaşlı 
memuru oluyor; bir kısmı ise, özellikle köylerde, daha gayn-resmî bir çerçeve içersinde,
ICS’in bölge temsilcisi karşısıda köyün sözcülüğünü yapıyordu. Son olarak, doğmdan İngiliz 
yönetiminde bulunmayan bölgelerde ise. Genel Vali’nin iradesi yerel yöneticiye, sarayında 
bulunan danışmanlar aracılığıyla iletiliyordu. Bu bölgelerden bir kısmı büyükçe bir çiftliği 
aşmazken, Hayderabad Nizamlığı, Mysore Sultanlığı gibi bazılan ise, toprak büyüklüğü 
bakımından Britanya Hindistanı’na eşitti. Bu tür siyasal birimlerin bağımsızlığı 19. yüzyılın 
başlannda artık tamamen sözde kaldığı halde, buralarda yaşayan halk açısından İngilizler 
neredeyse yok hükmündeydi.

Makineleşmenin kesin zaferleriyle birlikte yükselen 
burjuvaziyle yaklaşık b ir kuşaktan beri düşünceleri 
katılaşmış olan Britanya aristokrasisi arasındaki 
çatışma kaçınılmazdı ve bu da Kraliçe Victoria 
döneminde gerçekleşerek, burjuvazi lehine sonuçlandı. 
Sonu hazırlayan en önemli etken de makineleşmenin 
kesin zaferiydi. Makineleşmeyse gücünü yeni enerji 
kaynağı olan kömürden alıyordu. Öyle ki Büyük 
Britanya 1850-1860 arasında dünya kömür üretiminin 
yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiriyordu. Britanya 
donanması dünya denizlerinin tek armadasıydı. 
Pamuklu üretimi, Britanya sanayi ürünleri üretiminde 
baş sıralan almakla kalmamış, tüm ihracatının yüzde 
40'ını oluşturarak çok uzak ülkelerin pazarlarında bile 
boy gösterir olmuştu. 1867’de Ingiltere'de kişi başına 
düşen gelir, Iskoçya'dakinin üçbuçuk, İrlanda'dakininse 
36 katıydı. Yine aynı yıl kurulan Kanada dominyonu 
da imparatorluğun hayatına olumlu katkılarda bulundu. 
1930'larda Hindistan’ın eyalet yapısı, Müslüman Birliği 
başkanı Cinnah'ın isteğiyle 18 Temmuz 1947'de, 
İngilizler'in tanımıyla Hint Birliği ve Pakistan olarak 
bağımsızlaştırıldı. Pakistan aralarında 1.700 km. 
mesafe olan iki kısma ayrıldı ve Doğu Pakistan 
Bangladeş adını aldı. Bengal eyaletinin batısındaki 
küçük b ir bölüm Bengal Eyaleti olarak Hindistan'a 
Batıdaki Belücistan, Sind ve Pencab'ın geniş bölümü 
Pakistan adını alarak katıldı. Bölünmeler bu kadarla 
da kalmadı. Bağımsızlıktan sonra Hindistan 
eyaletlerinin dil ve din nedeniyle bölünerek yeni 
eyaletlerin oluşmasına tipik b ir örnek de Bombay 
oldu. Burası, 1962'de iki ayn dili konuşan Maharaştra 
ve Cucerat olarak iki ayn eyalete dönüştü (altta).

Ahlakçı Emperyalizm
İngiltere’de Napoleon savaşlannın sona ermesini izleyen toplumsal huzursuzluk, 1820’lerin 
sonundaki seçim reformu kampanyasıyla domğuna ulaştı ve ülke çapma yayıldı. 1832’de 
kabul edilen Reform Yasası, emekçi çoğunluğu sistemin dışında tutmaya devam ederken, 
iktisadi varlığını doğmdan ya da dolaylı biçimde sınai sermayeye borçlu olan kesimlere 
siyasal kararlan doğmdan temsilcileri ile belirleme imkânı tanıdı (bkz. Britanya’da Sınıf 
Mücadeleleri). Bu ise, sözkonusu orta sınıflara dünyanın en geniş İmparatorluğunu, kendi son 
derecede dar dünya deneyimlerinden hareketle geliştirmiş olduklan ahlak, politika ve varlık 
anlayışlan doğmltusunda dönüştürme konusunda büyük bir güç verdi. Dünya deneyimlerinin 
darlığı hesaba katıldığında sözkonusu kesimlerin sömürgeler konusundaki tavırlannm ı 
çelişkilerle dolu olması kaçınılmazdı. Bu kesimler kendi tarihlerinde, ticari sermaye, toprak 
sahipleri ve genel olarak eski düzenin temsilcileri ile giriştikleri mücadele içinde demokratik 
bir ânı, eşitlikçiliği temsil etmişlerdi. Ancak bu demokratikliğin içeriği Hıristiyanlığın en 
dogmatik görüntülerinden biri olan püritenizmdi. Bu yüzden, onlar için eşitlik, daha çok 
herkesin Hıristiyanlık mesajına tâbi kılınmaya hakkı olması anlamında eşithkçilikti.

1813’te East India Company’ıdn  tekel haklannı geri alan yasa, aynı zamanda Şirfeet’in yerli 
halkın “ahlakî dummunu kalkındırmak” konusunda da bir sommIuluğu olduğunu 
hanrlatıyordu. Daha da önemlisi, bu yasa, yaratması kaçınılmaz olan toplumsal istikrarsızlık ve 
huzursuzluktan ürktüğü için, Şirket’in  yasaklamış olduğu misyonerlik faaliyetlerini serbest 
bıraka. Ancak orta smıflann duyarlığına verilen bu tavizler, pratikte Hindistan’da uygulanmakta 
olan resmî politikalar üzerinde etkili olmadı. O kadar ki. East India Company, yükümlenmiş 
olduğu ve topladığı Pilgrims Tax  (Hacılar Vergisi) aracılığıyla finanse ettiği Hindu 
tapınaklannm bakımı işini 1833’e kadar sürdürdü. 1833’te yerel dinler karşısında kesin 
tarafsızlık ilkesinden harekede H acılar Vergisi kaldmldı; Şirket tapınaklann bakımı 
sorumluluğunu terketti.

Bu, münferit bir uygulama değildi. Liberal kamuoyu için asıl eleştiri konusu olan. East India
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1856‘da Hindistan Ordusu 300 bin kişilik b ir orduydu ve büyük b ir çoğunluğu Hintli askerlerden, yalnızca 14 
bini AvrupalIlardan oluşuyordu. Buna ek olarak da Hindistan’da yerleşik Britanya Kraliyet Ordusu’nun 23 bin 
askeri vardı, fakat bunların büyük çoğunluğu yeni ilhak edilmiş olan Pencap bölgesine gönderilmişti. Hindistan 
Ordusu'nun içinde Hintlilerin büyük çoğunluğu oluşturması, İngiliz sivillerin keridilerini yeterince güvencede 
hissetmemesine neden oluyordu. Ordu içinde bir ayaklanma çıkacağı söylentileri, İngliz subaylann kendi birlikle 
içinde böyle b ir olasılığı sürekli reddetmelerine rağmen bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam etti. Yandaki 
resimde Hindistan Ordusu’ndaki H intli askerler (sepoylar) görülüyor. Ancak ayaklanma çıktığında bile, sepoyların 
bazılan İngilizlere sadık kaldı. Örneğin, ayaklanmayı bastırmada en etkili olmuş birliklerden biri "Binbaşı 
Hodsan’un süvarileri" büyük ölçüde yerli askerlerden oluşuyordu.

Company'nin, yalnızca kâr ve belki de serüven amacıyla yaklaştığı bu toplumu, akılcı, dinî v 
uygar ölçütlere göre yeniden düzenlemek için herhangi bir çaba göstermediği gibi, mevcut 
toplumsal yapıyı korumaktaki özeniydi. Oysa 1830’lann yeni politikacılanna göre İngilizler’in 
“altkıtaya kök salmalan”, Şirket’in  yeni yönetim kurulu başkanı Charles Grant’m deyişiyle 
“anakıtadan yıllık bir kâr çekmekle yetinmeyip, ötedenberi karanlığa, kötülüğe ve sefalete 
gömülmüş sakinlerine hakikatin aydınlık ve hayırsever ışığı, iyi düzenlenmiş bir toplumun 
erdemleri ve etkin bir çalışmanın getireceği refah ve kalkınma” götürülmeliydi. Bunun içinse 
“yalnızca ten rengi Hintli, ruhu ve değerleriyse İngiliz” olan yeni bir insan türü 
yetiştirilmeliydi. 1830’larda yerlilerin eğitilmesi, İngilizler’e sadık yeni bir devlet memuru 
kesiminin yaratılması gerekliliği üzerinde emperyalist çevrelerde geniş bir fikir birliği vardı. 
Tartışma daha çok eğitimin hangi dilde verilmesi gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştı. 
“Oryantalistler” diye anılan bir grup, altkıtada konuşulan dillerden birini, Sanskritçe ya da 
arapça’yı tercih ediyorduysa da, yazdığı ünlü İngiltere Tarihi'yit İngiliz tarih ve kurumlannı, 
bütün diğer uluslann tekrarlayacağı ve örnek alacağı olgular olarak yorumlayan Lord 
Macaulay’in “halen İngilizce’de mevcut olan yazın, 300 yıl öncesine kadar dünyada konuşular 
bütün dillerde yazılmış her şeyin toplamından daha değerlidir” yolundaki görüşü ağırhk 
kazandı. Eğitime yapılan yatınm, Hindistan’daki hükümetin bütçesinin yüzde I ’ini aşmadıysa 
da, 1850’lere vanidığında Hint milliyetçiliğinin gelişmesinde kritik bir rol oynayacak bu yeni 
eğitim kurumlanna gidenlerin sayısı yaklaşık 30 bine varmıştı.

Yerel Törelerin Islahı

Daha 1830’da geleneksel Hint töreleri içinde Batılı vicdanlan en tedirgin eden uygulamalardar 
biri olan sati yasaklanmıştı. Sözkonusu töre, brahm an  kastından ve onlara öykünen diğer 
yüksek kastlardan ailelerde, ölen bir erkeğin dulunun, kocasının cenazesi ile birlikte diri diri 
yakılmasını öngörüyordu. Sözkonusu tören, çoğunlukla kadınlann nzası olmadan yerine 
getiriliyor, dul kadın odun yığının üzerinde kocasının cesedine bağlanıyor ve yığın ateşe 
verildikten sonra, çevresini, kadın düştüğü takdirde onu yeniden ateşe itmek için smklarla 
hazır bekleyen bir erkekler grubu sanyordu. 1830’da yasaklanan bu töreye karşı Şirket giderel 
daha sertleşen önlemler aldıysa da, safinin kökün kazınması mümkün olmadı (bugün hâlâ tel 
tük olarak da olsa sati törenlerinin yapıldığı biliniyor).

1830’larda hedef alınan ikinci bir töre ise kökeni beyazlann Hindistan’ı istila etmesinden 
önceye uzanan gizli ve kutsal fhuglar örgütüyle ilgiliydi. Kendilerini savaş tannsı Şiva’nin eşi 
kan emici tannça Kali'yt adamış olan thuglann başlıca ibadet biçimi, katıldıklan kervanlarda 
güvenlerini kazandıklan kişileri boğazlayarak Kali’y e  kurban etmekti. Bir yanıyla gizli bir



cinayet şebekesi olmakla birlikte thug’lann “biraderliği”, geleneksel Hint toplumuna sayısız 
değişik biçimlerde eklemlenmiş örgüttü. Köylüler, thuglann dahil olduğu herhangi bir cinayet 
hakkında bilgi vermekten özenle sakınıyorlardı. Hindistan’ın iç ticaretinde vazgeçilmez bir yeri 
olan ve başhca kredi kurumlan olarak faaliyet gösteren bankerlerin, harcamalan arasındaki 
önemU kalemlerden biri thuglann eylemlerini finanse etmek için ayırdıklan kaynaklardı.
Dahası, bilfiil thug’lar örgütü içinde yeralan kişiler, sınıfsal kökenleri bakımından son derecede 
heterojen olabiliyorlardı. Örneğin, yerel prensliklerin subaylan, ICS’in memurlan, Kalküta’daki 
hükümetin istihbarat servisinin görevlileri arasında thug’lar olabiliyordu.

Thug’lara karşı operasyon, son derece sınırlı bir askerî güçle 1830’da başlatıldı; 1841’e 
vanidığında thuglann kökü kazınmıştı. Operasyonun başansı, yalnızca thuglar tara&ndan değil, 
onian destekleyen ya da yalnızca onlarla bir şekilde ilişkili olan geniş halk kesimleri 
tarafından da, İngilizlerin yalnızca askerî değil, ideolojik ve manevi düzeylerdeki üstünlüğünün 
de tartışılmaz bir kanıtı olarak algılandı.

Köleciliğin Sonu
Ancak 1830’lann yeni ahlakçılığının emperyalist politikalar düzeyindeki en çarpıcı ifadesi, 
kuşkusuz köleciliğin yasaklanmasıydı. Genişletilmiş oy hakkı temelinde seçilmiş parlamentonun 
1833’te aldığı ilk kararlardan biri, kendi kölelerini ilk fırsatta özgürleştirmesi yolunda East 
India Company’ye  iletilen bir temenniydi. Şirket kendi kölelerini 1836’ya kadar özgürleştirmedi; 
Genel Valiliğin Hindistan’daki köleliğe karşı bir kampanya açması ise ancak 1843’te 
gerçekleşti. 1833’teki temenniden bir yıl sonra parlamento Britanya İmparatorluğu’nun bütünü 
içersinde köleciliği yasaklamışa; ancak karar, kölelerin, “çıraklık” diye adlandınlan bir sistem 
çerçevesinde, daha dört yıl boyunca efendilerine bağımlı kalmasını öngörüyordu. Bu kararlar 
her yerde Hindistan’da karşılandıklan kayıtsızlıkla karşılanmadılar. Örneğin çıraklık süresinin 
sona ereceği 31 Temmuz 1838 gecesi, Karayib adalannm bir çoğunda olduğu gibi Jamaika’da 
da, siyahlar kiliseye toplanarak geceyansının yaklaşmasını beklediler. Rahip saatler ilerledikçe 
bağınyordu: “Saat ilerliyor. Vakit yaklaşıyor! Canavann öleceği gün geliyor”. Saat geceyansını 
vurduğunda, rahibin “canavar öldü” nidasının eşliğinde bütün siyahlar ayağa firlayarak 
yanlannda getirdikleri prangalan, demir tasmalan, kırbaçlan parçalamaya başladılar; bir yandan 
da şarkılar, ilahiler söylüyorlar, birbirieriyle kucaklaşıyorlardı.

1857’nin ilk aylarında çeşitli resmî dairelere ve 
köylere, 4 ’er ya da 5 ’er adet chupatti adı verilen 
çörekler bırakılmaya başlandı. Bırakanlar ancak 
bıraktığı kişinin de onları başka yere bırakması 
gerektiğini söylüyordu. Bir hesaba göre tek bir 
chupatti zinciri gecede 350-400 kilometre 
katedebiiiyordu. Chupatti’/eri türbanları içinde koşarak 
köyden köye taşıyanlar dahil kimse bunların ne 
anlama geldiğini bilmiyordu ama rivayet muhtelifti: 
Kimilerine göre çöreklerin taşınması, yaklaşmakta olan 
bir felaketi önlemek için yerine getirilmesi gereken bir 
büyü ayiniydi: kimileri ise ülkeyi kolera salgınıyla 
cezalandıran tanrılan yatıştırma., için sunulan bir adak; 
başka bir rivayet ise hükümetin ülkeyi 
Hıristiyanlaştırmaya direnmeye çağrıydı chupatti/er; tam 
tersi de söyleniyor, çörekleri bizzat İngilizlerin 
kendilerinin, Hindistan’daki herkesi biraraya toplamak 
ve aynı tür besinleri yemeye zorlamak kararlılığını 
ifade etmek için dağıttığını iddia ediyordu. Mayıs 
ayında patlak veren askerî isyan böylesi bir 
ajitasyonla çalkalanan sivil huzursuzlukla eklemlendi. 
Hatta baz: bölgelerde siviller askerlerden önce 
ayaklanarak, ingilizlerin sahip olduğu atölye, kilise ve 
okulları, yerli banker ve tefecierin hesap defterlerini 
yaktılar. Kimi bölgelerde ingilizler bütün yerel 
dayanaklarını yitirdiler. Bu koşullarda, İngilizler isyanı 
bastırmakta öncelikle Sihler'le Hindistan’a Nepal’den 
göçmüş olan Gurka’lardan yararlandı. Ayrıca dağlı 
aşiretlere de, getirecekleri her kaçak sepoy kellesi 
için ödül vaadettiler. isyan sırasında İngilizler’in 
Hindular'a ve Müslümanlar’a duyduktan nefret o 
dereceye vardı ki, b ir yargıç esir alındıktan sonra 
teslim edildiği Ferruhabad Nawab’m hareminde, 
Nawab’dan hamile kaldığı için İngiliz subaylarından 
birinin dulunun da asılmasını önerdi. Resimde bir 
İngiliz subayını çevreleyen Sih ve Gurka askerler 
görülüyor.
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Jamaika’da 35 bin kişilik beyaz nüfusun işini 320 bin siyah görüyordu. Kendisinden daha 
küçük diğer “Batı Hint” adalan gibi onun da ekonomisi, neredeyse tamamen kölelerin çahştıği 
şekerkamışı plantasyonlanna dayanıyordu. Köleliğin yasaklanmasından sonra siyahlann çoğu bu 
plantasyonlarda çalışmaya devam etti; bir kısmı ise şekerkamışı ekimine uygun olmayan 
topraklara yerleşerek geçimlik tarımla uğraşmaya başladılar.

Askerî Müdahaleler: Çin ve Afganistan

Serbest ticaret yanlısı politikacılann ve genel olarak liberallerin kendilerini çelişkili bir 
konumda bulduklan bir diğer konu, askerî müdahalelerdi. Genel olarak devletin işlevlerinin 
asgarîye indirilmesinden yana olduklan için, askerî harcamalara karşıydılar. “Mallann 
mübadelesi” eğiUminin-. insandaki en evrensel özeUik olduğu yolunda, büyük ölçüde Adam 
Smith’ten devralınmış olan inanç, öteden beri serbest ticaretin insanlar arasında banşçı ilişki 
kurmanın bir, belki de yegâne, yolu olarak savunulmuştu. Klasik liberal öğretiye göre, bu 
eğilimin kendiliğinden işlemesini önleyen siyasal düzenlemeler, olsa olsa kısmî ve yapay 
çıkarlan temsil ediyor olabilirlerdi; bir kez bunlar ortadan kaldınidıktan sonra, insan 
doğasının kendiliğinden tercihleri onlan serbest ticarete yöneltecekti. Bu yüzden, bu dönemde 
Britanya politikasının temel tercihi, tâbî ülkeleri, sözgelimi Osmanlı İmparatorluğu’na 1838’de 
dayatılan serbest ticaret anlaşması türünden anlaşmalara zorlamaktı. Ancak serbest ticarete 
karşı popüler  bir tepkinin doğması, klasik liberalizmin temel felsefi kabullerinden hareketle 
kavranması bile olanaksız bir olasılıktı. Oysa 1830’lardan başlayarak Britanya devleti ve 
sermayesi kendisini sık sık bu durumla karşı karşıya oldu. Böylesi savaşlann ilk ve belki de 
en çarpıcı örneği, Çin’e açılan Afyon Savaşılan’ydı. East India Company Hint ticareti 
üzerindeki tekel hakkını yitirdikten sonra kârlannın en büyük bölümünü, Çin’le sürdürmekte 
olduğu çay ticaretinden elde etmeye başlamıştı. Ancak, bu ticaretin karşılaştığı en büyük 
sorun, kendi kendine yeterli olmakla övünen ve dış ticaretle ilgileri son derece sınırlı olan
Çinliler’e çay karşılığında satacak bir mal bulmaktı. 19. yüzyılda bu karşılık bulunmuş,
Çin’den satın alınan çay Bengal afyonu ile karşılanmaya başlamıştı. Ancak afyon alışkanlığının 
yaygınlaşmasından tedirgin olan Çin yöneticileri 1830 yılında bu ticareti yasakladılar. 1839’da 
yasağın ciddi bir şekilde uygulanmaya başlaması ise Afyon Savaşı’na yol açtı. İki ordunun 
teknolojik donanımlan arasındaki fark savaşın son derece eşitsiz koşullarda yaşanmasına yol 
açtı. Britaya ordusuna kumanda edecek olan Lord Saltoun, kurmay subaylanndan birini, 
viyolonsel çalma yeteneğini gözönünde bulundurarak seçti; savaşan birliklerden 9. Mızraklı 
Süvari Bölüğü’nün yüzbaşısı Hope Grant ise sefere yanında hem kemanım hem de 
piyanosunu götürdü. Kuşkusuz, bütün subaylar müzikle ilgilenmiyordu; kimi yerel dilleri 
öğreniyor, kimi hayali savaşlar için kurmay stratejileri tasarlıyordu. Karşı tarafta ise, her şehir 
ele geçirildikten sonra, yalnızca ordu komutanı ve Subaylar değil, şehir sakinlerinin de önemli 
bir bölümü, önce kansı ve çocuklannı öldürdükten sonra intihar ediyordu.

Kısa süren savaştan sonra, Hong Kong tamamen Britanya egemenliğine geçerek bir açık pazar 
halini aldı; İngilizler beş liman üzerinden serbest ticaret yapmak ve oralarda konsolosluk
açmak haklannı elde ettiler ve yüklü bir savaş tazminatı aldılar.

"Harika b ir kadın, çok cesur ve kararlı. Erkeklerin 
hepsinin onun gibi olmaması bizim için b ir ta lih ." 

Ingilizlere karşı mücadeleye geçen Hintli isyankârların 
önderlerinden Jhansi Rani'sinin peşine düşen İngilizler 

onun hakkında böyle diyordu. Onu tanıyan Inglizlerin 
kendisinden hayranlıkla sözettiği ölümünden sonra 

yerine geçen Jhansi Raca’sının bu dul karısı, 
Inglizlere karşı ayaklananlara katılmaya ve bağımsızlık 

mücadelesi vermeye karar verdikten sonra efsanevi 
bir düşman haline gelmişti. Savaşın son büyük 

seferierinden biri ona karşı düzenlenmişti. Mayıs 1858 
sonunda, Rani, Rao Sahib ve Tatya Tope 

öndertiğindeki H intli biriikler Gwalior’a doğru 
ilerlemeye karar verdiler. Orada genç Mihrace 

Sindhia’nın ordusunu kendilerine katılmaya ikna 
edebileceklerini umuyorlardı. Mihrace önce Morar 

yakınlarında karşı koydu, fakat kısa zamanda ordunun 
büyük kısmı isyankârların tarafına geçince etrafındaki 

birkaç adamla kaçmak zorunda kaldı. General Sir 
Hugh Rose’un kumandasındaki Ingiliz ordusu, Haziran 

ortasında isyankârlara karşı saldırıya geçmeye karar 
vererek Morar’ı işgal etti ve 17 Haziran’da Kotah-ki- 

Saray'da Inglizlerle isyankârların birlikleri karşı karşıya 
geldiler. Savaşta Jhansi'li Rani atı üzerinde kılıcıyla 

savaşırken öldürüldü. Rani'nin ölmeden önceki halini 
Lord Canning şöyle anlatıyordu: "B ir erkek gibi 
giyiniyordu (türbanı vardı) ve b ir erkek gibi ata 

biniyordu... Pek güzel sayılmazdı ve yüzü suçiçeği 
izleriyle doluydu, ama güzel gözleri ve güzel bir 

vücudu vardı. Ayak bileğine altın halhallar ve 
boynuna da Gwalior’dan yağma edilmiş mallardan 

Sindia'nın paha biçilmez inci gerdanlığını takıyordu. 
Ölmeden önce askerler onu mango ağaçlarının altına 

taşıdığında bunlan onlara dağıttı."
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Bu dönemde Britanya’nm Asya’da giriştiği ikinci büyük askerî harekât olan Afganistan 
operasyonu ticari değil güvenliğe ilişkin kaygılardan kaynaklandı ve Britanya açısından tam bir 
hezimetle sonuçlandı. Ancak gerek saikleri, gerekse sonuçlan bakımından birbirlerinden bu 
kadar farklı olan bu iki operasyonun, İngiliz emperyalizminin gelişme doğultusu bakımından 
önemli ipuçlan veren bazı ortak yönleri vardı. Bir kere her ikisinde de, toprak ilhakı 
İngilizler için önemli bir hedef değildi. Daha da önemlisi her iki müdahalenin de gelişme 
tarzı, hangi emperyalist politikalann benimseneceğine am k giderek parlamenter mekanizmalann 
dışında karar verildiğini kanıtladı. Afyon Savaşı başlamadan önce tırmanan gerginlik sırasında, 
Londra’daki parlamento “Majestelerinin hükümetinin, herhangi bir Britanya uyruğunun ticaret 
yapmakta olduğu ülkenin yasalanm ihlal etmelerini mümkün kılacak herhangi bir müdahalede 
bulunmayacağı” karannı almış ve East India Company’niu  Çin’deki askerî temsilcisi Yüzbaşı 
Elliott’a “Çin yasalannın daha sıkı bir şekilde uygulanmasından doğacak, kayıplann, bu kayba 
kendi eylemleri ile yol açmış taraflar tarafından yükümlenmesi gerekeceği” bildirilmişti. Ancak 
Yüzbaşı Elliott, bu tebligatın Britanya’nm saldırgan emellerini gizlemek için başvurulan 
diplomatik bir hile olduğuna karar vermiş ve Çinli yetkililer büyük bir afyon yüküne el 
koyunca, Hindistan’daki Genel Vali’den gönderebileceği kadar savaş gemisi isteyerek, 
parlamentoyu, kendisinden habersiz ilan edilmiş bir savaş durumu ile yüzyüze bırakmışü. 
Afganistan örneğinde ise parlamentoyu kasden yanıltan, doğrudan doğruya hükümetin kendisi 
olmuştu. Afganistan öteden beri Hindistan’a yönelik olası bir Rus tehididine karşı bir tampon 
bölge olarak düşünülmüştü. O dönemde Afganistan’da yaşayan kabileleri birleştirerek, yeni bir 
hanedanın temellerini atmakta olan Dost Muhammed, gerek Londra’daki gerekse Hindistan’daki 
İngiliz yetkililer tarafından bir Rus sempatizanı olarak değerlendiriliyordu. Ancak Kabil’e East 
India Com panym n  önce ticari daha sonra da diplomatik ve askerî temsilcisi olarak gönderilen 
Alexander Bumes, bu kanıyı doğrulayacak hiçbir şeyle karşılaşmamış ve üstlerinin Dost 
Muhammed’i devirerek yerine Britanya’ya daha sadık Sultan Şüca’yı geçirme tasanlanna 
şiddetle karşı çıkmıştı. Ancak raporlan parlamentoya, bu bölümler çıkartılarak sunulmuş ve 
sanki Şirket’in oradaki gözlemcisi de bu politikadan yanaymış izlenimi yaratılmıştı. Bumes’in 
kendisi Kabil’de Afganlılar tarahndan öldürüldüğü için de bu durumu protesto edemiyordu. 
Kısacası, 1830’lar boyunca emperyalist politikalar, birbirine bir anlamda zıt yönde hareket 
eden iki eğilimin baskısı altında şekillendiler: Bir yandan oy hakkının genişletilmesi 
sömürgecilik hakkındaki tartışmalann sınırlarinm genişlemesini, emperyalizmin makro- 
poUtikalannm çok daha demokratik mekanizmalar aracılığıyla belirlenmesini mümkün 
kılıyordu. Ama diğer yandan sözkonusu politikalann uygulanması, giderek daha özerkleşen bir 
İmparatorluk bürokrasisinin sorumsuz yetki alanına tâbî kılınıyordu.

Beyaz Sömürgelerin Sorumlu Hükümetleri

Yeni orta sınıflann ahlakçılığının etkisi yalnızca, toplumsal yapılan kendilerininkine 
benzemeyen Asyah toplumlarla sınırlı kalmadı. Kuşkusuz, Kanada’nm, Avustralya’nın, Yeni 
Zelanda’nın “sorumlu hükümetler”e yönelmesini açıklayan yegâne unsur, İngiltere’de kabul 
edilen Reform Yasası değildi. Sözkonusu olan daha çok, merkez ülkenin tarihi ile beyaz 
sömürgelerinkinin örtüşmesiydi. Çünkü eninde sonunda, Hindistan’ın yerlilerinin aksine, bu 
sömürgelerin yerlileri, hiç değilse bir noktaya kadar yöneticilerininkileriyle aynı tarihi 
paylaşmışlardı.

Bu yüzden, sözgelimi Lord Durham Kanada için liberal ve federatif bir yönetim biçimi sunan 
planını kamuoyuna açıkladığında, yalnızca anlaşılmayı değil kabul de görmeyi umacak kadar 
güvenebilirdi, KanadalIlarla kendisini birbirlerine bağlayan ortak tarihe ve o tarihin ürünü olan 
liberal ilkelere...

Lord Durham Reform  kampanyasının en ateşli ve faal aristokratlanndan biriydi. Ailesi 
İngiltere’nin en eskilerinden biri olmakla birlikte, kökeni itibariyle aristokrat değildi. Asalet 
payesini kömür madenciliğindeki başanlannm ve edindikleri servetin bir ödülü olarak 
almışlardı. Girişimci orta sınıflann bu aristokratik temsilcisi ilk seçim reformu tasansını daha 
1821’de parlamentoya sunmuştu. 1830’da ise sonunda kabul edilecek olan reform tasarsmı 
öneren hükümet içinde yer aldı. 1838’de Lord Durham’ın Kanada’daki eyaletlere Genel Vah 
olarak tayin edilmesinin başhca nedeni. Aşağı ve Yukan Kanadalar’da 1837’de başgöstermiş 
olan ayaklanmalardı. Aşağı Kanada’daki ayaklanmaya, görünüşte, Fransız asılh Kanadalılann 
yerel yönetimde yeterince söz sahibi olmamasına yol açmıştı. Seçilmiş, dolayısıyla Fransız 
asıllı Kanadalılann çoğunlukta olduğu, ancak yetkileri danışmanlık ve onayla sınırlı olan 
Yasama Meclisi, Vali’nin tayin ettiği Yürütme Meclisi’nin  yürürlüğe koyduğu vergileri 
onaylamamıştı. 1774’te daha sonra ABD’nin çekirdeğini oluşturacak 13 eyaletin ayaklanmasıyla 
sonuçlanan koşuUara benzer koşuflar yaratılıyor gibiydi. Papineau önderiiğindeki küçük bir 
grup, Montreal’in güneyinde silahh bir ayaklanmaya kalkıştıysa da, protestanlann çoğunlukta 
olduğu Yukan Kanada, eyalet sınırlan içinde bulunan bütün askerî birliklerin gönderilmesiyle 
kısa bir süre içinde bastınimıştı. Ancak bu kez de ayaklanma Yukan Kanada’da patlak verdi. 
Her iki eyalette de ayaklamaya yol açan nedenler arasında bazı ortaklıklar vardı. Her iki 
bölge de siyasal huzursuzluklann yanısıra, eyaletlerin smırh toprağı artan nüfusa, özellikle de 
çiftçilere yetmemeye başlamıştı. Bunun yegâne çözümü hâlâ Hudson Bay Com pany’nin  
kontrolünde olan topraklann tanma açılması gibi gözüküyor, bu ise KanadalIlarla kürk 
ticaretine yatınimış İngiliz sermayesi arasında bir çıkar çelişkisinin ortaya çıkması anlamına 
geliyordu.
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Elizabeth çağı sofralarının pahalı baharatı olan karabibere, bunun ticaretini elinde 
bulunduran HollandalI tüccarların yaptığı 5 şiiingiik zam üzerine Londra'da biraraya 
gelen 24 tüccarın kurduğu East India Trading Company'n/n gemileri 24 Ağustos 
1600'de Bombay limanına demir attığında Hindistan’dan Güney Afrika'ya, Avustralya'c 
Kanada'ya dek uzanacak b ir imparatorluğun temelleri atılmış oldu. HAogul İmparatorun 
sarayına giren ilk Ingiliz Şirket'in ortaklarından biriydi, şaşkınlıktan parlak ısırtacak bir 
saygıyla karşılandı. Saray rütbelerinden yüksekçe sayılacak bir unvanını yanısıra 
haremin en güzel kadınının bu ilk Ingiliz'e sunulmasına rağmen, İngilizler, sömürge 
bölgelerine kendi kültür ve geleneklerini taşıyıp, adeta ayn b ir dünya kurdular. 
Kendilerini 24, 25 yaşında geniş topraklann tek hakimi olarak bulan “ efendi"ier, 
bölgelerine at sırtında köyden köye, uşaklannı yemek odası ve mutfak çadırlarını bir 
yetecek stoklar taşıyan eşek ve deve sürüsünden oluşan koca bir kervanın başında 
dolaşarak denetlerlerken, uşakların getirdiği viskilerini yudumlamayı veya rahat maroki 
koltuklara gömülüp Times okumayı ve belki de böylelikle ana yurtlarındaki kraliyet 
ailesinin yaptıklarından, ölüm, doğum ve evlenme ilanlanndan haberdar olmayı ihmal 
etmiyorlardı. Kriket, tenis, go lf oynayan, özel olarak Ingiltere’den getirtikleri av 
köpekleriyle kırmızı ceket ve siyah kenarsız şapkalarıyla yaban domuzu ve çakal 
peşinde koşan İngilizler, medeniyet götürdükleri topraklarda öldüklerinde mezar taşlar, 
“ Rac Mahal cangılında yaşayan dağlı ve vahşi b ir ırka uygarlık getirdiklerini” , onlara 
‘ ‘kültür zevki aşıladıklarını”  yazdırmayı unutmuyorlardı. Geniş salonlarda verilen davet 
dünyanın her bir yanından getirtilen yiyecek ve içeceklerle yaratılan şaşaa ve görken 
sömürge ideolojisinin zihinlerde kökleşmesini tamamlayan başka b ir faktördü. Üç yüz\ 
boyunca Ingiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarası'nda Britanya İmparatorluğunu km 
ve yöneten b ir avuç insanın istekleri çınçın ötüp durmuştu. B ir avuç insanın 
tartışmaian ve kararları dünyanın dört b ir yanına dağılmış yarım milyar insanın 
alınyazısını çiziyordu. Kuşaktan kuşağa imparatorluğun kuruculan bu kürsüye çıkmış 
Ingiltere'yi dünyanın en güçlü ulusu haline getiren girişimlerini anlatmışlardı. Bu 
duygusal tutkuya imparatorluğun büyüklüğüne olan inanç katıldığında, ‘ ‘yasalardan 
yoksun zavallı halkların yerel b ir zalim sürüsünün egemenliği altında yaşamaktansa 
Ingiltere'nin egemenliği altında yaşamaktan çok daha mutlu olduklarını”  ileri süren 
Victoria çağı düşüncesi coşkuyla benimseniyordu. Avrupa saraylannın eski ve göz 
kamaştırıcı teşrifatçılannın Doğu'nun gösterişiyle karışımını görüntüleyen en özlü 
örneklerinden birisi, yanda görülen 19. yüzyılda East India Company memurlarının bı 
Hint prensle birlikte düzenledikleri bir eğlenceyi canlandıran ve Bizans ikonografisini 
çağrıştıran tablodur, "Beyaz Adamlar K lübü”  üyeleri. 4 büyük dominyonun amblemleı 
1) Kanada, 2) Yeni Zelanda, 3) Avustralya, 4) Güney Afrika bu şaşanın 20. yüzyıld 
görsel alanda aldığı ifadenin biçimidir.
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Lord Durham, Kanada’da bulunduğu beş ay içersinde uyguladığı ve “diktatör” diye anılmasına 
yol açacak sıkıyönetim, kısa bir süre içinde görevden alınması sonucunu doğurdu. Ancak bu 
dönemin sonunda yazdırdığı “Durham raporu” Kanada’nın bundan sonraki siyasal tarihini 
belirleyen temel metin haline geldi. 1841 yılında rapor uyannca Aşağı ve Yukan Kanada 
birleştirildi. Ancak asıl dönüm noktası 1846 yılı oldu. Bu yıl liberal politikalar çeşidi 
alanlarda geri alınmaz bir zafer kazandı. Bu yıl Nova Scotia eyaletinde hükümetin, bundan 
böyle seçilmiş Yasama Meclisi’ne karşı sorumlu olacağı karan alındı; bu uygulama kısa bir 
süre sonra diğer eyaletlere de genellendi. Ancak Kanada’nın iktisadi hayatı açısından uzun 
vadede daha da belirleyici olanı, İrlanda’daki kıtlığın, üstelik muhafazakâr bir Britanya 
hükümetini. Tahıl Yasası’m yürürlükten kaldırmak zorunda bırakması oldu. Böylelikle yalnızca 
kuzey-batmın maceracı kürk avcılan değil, Kanada’lann buğday üreticileri de İmparatorluğun 
denizaşın ticaretinden yararlanma imkânını buldular.

İngilizlerin Güney Afril^a’daki askeri gücünü takviye 
etmesi üzerine Boerierie ingilizler arasmda baş 
gösteren kriz, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Paul 
Kruger’in Witwatersrand maden bölgelerinde yaşayan 
Felemenk asıllı olmayan yabancılara siyasal haklar 
tanımayı reddetmesi üzerine derinleşti. Söz konusu 
yabancıların çoğunluğu İngiliz asıllı olduğundan İngiliz 
Yüksek Komiseri Alfred Milmer ve İngiltere’nin 
Sömürgeler Bakanı Joseph Chamberiain bu uygulama 
karşısında saldırgan b ir tutum benimsedi. Savaşın 
diğer b ir nedeni de İngiliz para sisteminin belirlediği 
dünya para sisteminin giderek altına daha bağımlı 
hale geldiği dönemde, Transvaal'daki dünyanın en 
büyük altın madeni işletmesinin ingilizlerin doğrudan 
denetimi dışında kalmasıydı. Savaşın başında Güney 
Afrika’daki İngiliz biriiklerinin donanım ve silah 
yetersizliğinden ötürü savaşa hazıriıksız olmalan 
nedeniyle Boer ordulan iki ayn cephede saldırıya 
geçti. Natal ve Kap'a doğru yönelen Boer ordularının 
ilerlemesi sürerken. Kap'm kuzey kesimi İngilizlere 
karşı ayaklandı ve Boeriere katıldı. 10-15 Aralık 1899 
tarihleri arasmda süren kanlı çatışmalar sonunda 
Boeder İngilizleri kesin b ir yenilgiye uğratarak, 
Ladysmith, Mafeking ve Kimberley gibi önemli 
şehirleri kuşattılar. Bu kuşatmalar ancak İngiltere'den 
gelen takviye güçlerince yarılabildi. İngiliz birliklerinin 
hızla ilerlemesi ve Şubat 1900'de Blomfontein'i, Mayıs 
ve Haziran'da Johannesburg ile Pretoria'yı işgal 
etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Kruger Avrupa'ya 
gitmek zorunda kaldı. Ancak bu, savaşın sonu 
anlamına gelmedi. Tersine, Boer biriikleri yaklaşık bir 
buçuk sene İngiliz üslerine ve ulaşım hatlarına 
saldırılar düzenlediler. İngilizler Transvaal ve Orange 
Devleti'nin kırsal kesimlerini denetim altına almayı 
başaramadılar Boer saldırılarını durdurabilmek için 
demiryollan etrafına dikenli teller ördüren ve 
gözetleme kuleleri inşa ettiren İngilizler, bu tedbirlerin 
de fayda etmemesi üzerine Boerlerin yerieşim 
bölgelerine saldırılar düzenleyip, Boer ve Afrikalıların 
çiftliklerini yakıp yıktılar. Kırsal kesimde yaşayan 
Boeder yakalandıktan sonra toplama kamplarına 
kapatıldılar Genellikle kadın ve çocukların oluşturduğu 
esirier topluluğu kamplardaki kötü yaşam koşullan 
nedeniyle 20 binden fazla ölü verdi. Bu sırada 
saldırılarını sürdüren Boer birlikleri Kap'm içlerine 
kadar sızmayı başardı ama İngiliz birliklerinin 500 
bine ulaşan gücü karşısında kesin sonuç alamadı. 
Mart 1901'de İngilizlerden barış talebinde bulunan 
Boeder, bu teklifin reddedilmesinden sonra, Mayıs 
1902’de yapılan Vereeniging Barışıyla bağımsızlıklarını 
yitirdiler. Yanda görüldüğü gibi Londra halkı barış 
ilanını düzenlediği coşkulu gösterilerle kutladı.

Tasmanyalılar’m Sonu

1830’lar hem Avustralya’da için, hem de Tasmanya’nın yerlileri için bir dönüm noktası oldu. 
Tasmanyalılar için, nisbeten daha yakından tanıdıklan bir mücadele biçimi olan ‘avlanma’ 
yerini Hıristiyanlann misyonerlik faaliyetlerine ve toplama kamplanna bıraktı. Soykınm 
poiitikalannın bu evredeki aracısı tek bir kişi, George Augustus Robinson adlı bir püriten 
oldu. “Banştıran” diye anılan Robinson bu vahşi yerlilere karşı, elinde yalnızca Incil’i ve 
flütüyle ve çoğunlukla, parlak kıyafetlere büründürdüğü çekici bir Tasmanyah kadınla birlikte 
gitti. Kırda karşılaştığı Tasmanyalılar’a flüt çalan, Hıristiyanlığın temellerini anlatmaya çalışan 
Robinson, her yıl giderek artan sayıda yerliyi, Tasmanya’nın 40 mil kuzeyindeki Flinders 
adalanndaki toplama kamplanna gönderiyordu. Burada dinî vaazlar dinliyor ve ahlakî kusurlan 
için kırbaçlanıyorlardı. Kimi zaman ‘yerel kültür’lere ilgi duyan beyazlann onlan ‘ev hayvanı’ 
olarak yanlanna aldığı ve beslediği de oluyordu. 1850’de 44  Tasmanyah kalmıştı. İnatla çocuk 
yapmıyorlardı. 1855’te sayı 16’ya düştü. Sonuncu Tasmanyah 1876’da öldü.

Tasmanyahlann ölmekte olduğu yıllar Avustralya’daki beyazlann da tedricen, kendi seçilmiş 
temsilcilerine karşı sorumlu hükümetlere kavuştuklan yıllar oldu. 1840’ta New South Wales,
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22 Şubat 1873'de Pencap’da doğan İkbal, doğu misti
sizminin batı dinamizmiyle güçlenmiş halinin, doğuyu 
emperyalistlerden temizleyecek bir Müslüman hareke
tin temeli olarak görmüştü ve bu dinamik Müslüman 
hareketin ancak Avrupa'yı öğrenerek yaratılabileceğine 
inanmıştı.

24 yaşında Lahor'daki Hükümet Koleji’nden mezun 
olan İkbal, felsefe öğretmenliği yapmaya başladı, öğret
menlik yaptığı yıllarında genç ve militan bir şair olarak 
tanındı ve Pencap’taki Müslüman gençliğin siyaset yap
mayan ama, siyaset dışı tavırlarıyla kitleleri yönlendiren 
lideri konumuna geldi.

Avrupa’ya gittiğinde şiirden vazgeçmek üzereydi. Çün
kü çağdaş uygarlığın artık şiirle İlişkisini kesmiş olduğu
nu görmüştü. Ama hiçbir zaman açıklamadığı nedenler
den dolayı şiiri sürdürdü. Belki onun "Bugünün mede
niyeti bir camcı dükkânıdır, /  Şarkın şairine cinnet ada
bını öğret” mısraları şiiri neden bırakmadığını anlamak 
için İpucu olabilir. İkbal Avrupa’da geçirdiği yıllarda 
Cambridge Ünlversltesi’nden lisansını almış, Münihte 
doktorasını yapmış ve Londra’da avukatlık stajına baş
lamıştı.

1908’de Hindistan’a dönen İkbal, avukatlık yapmaya 
başladı ve Müslümanların içinde bulunduğu “ dejenere” 
duruma karşı ajitatif şiirler yazdı.

İkbal, bu yıllarda, Müslümanlığın yayılmasına yönelik 
yaptığı çalışmaları şöyle açıklıyor: “ Ben daha iyi bir 
toplumsal düzen bulmakla son derece alakadarım ve 
bu araştırmada esas gayesi ırk, sınıf ve renk ayrımlarını 
ortadan kaldırmak olan mevcut bir sosyal düzeni kaale 
almamak mümkün değildir.” İkbal, Müslümanların Hin
distan’da başlayacak bir sosyal patlamayla emperya
lizmden kurtulacaklanna inanmış ve emperyalizmle Müs
lüman dünya arasındaki savaşın tekrar başladığını ilan 
etmiş, Müslüman halklara cihad çağrısında bulunmuştu: 
“At kendini umana, boğuş dalgalarıyla /  Hayattır bu 
mücadele / Uymuyorsa devran sana / Çarpış o zaman 
devranla"

İkbal, Müslümanlığın dinamik ve ahlâki idealini sergi
lemeye çalışırken, bir yandan da bağımsız Pakistan fikir
lerini destekliyordu. Amacını, “ dünya üzerinde bağım
sız fertlerden ve devletlerden kurulmuş, kapsamlı bir 
demokrasi” olarak özetliyordu.

1934'de İkbal hançere iltihabı yüzünden sesini kay
betti; 1935’de eşi öldü ve 1937’de gözlerine perde indi. Bu 
hastalık dönemi İkbal'in teorik çalışmalarına en fazla 
ağırlık verdiği yıllardır. 1938’de ölümüne kadar geçen 
hastalık süreci içinde yüzlerce makale yazmış ve yayın
lamıştır. İkbal 21 Nisan 1938'de ölürken, ardında Urdu 
dilinde 4, Farsça 11 şiir kitabı bırakmıştı. Ölümü emper- 
.yallzmin altındaki halklara İkbal'in İşaretlerini tek
rar hatırlattı. İkbal daha sonra Pakistan'ın ulusal şairi 
ilan edildi.

1846’da Tasmanya mahkûmlann gönderildiği ceza sömürgeleri olmaktan çıktı; her ikisi de o 
dönemdeki Kanada eyaletleri gibi, sadece istişari işlevleri olan birer meclisle, Londra 
tarafından atanan bir Vali’nin seçtiği Yasama Meclisleri tarafmdan yönetiliyordu. 1847’de 
Victoria eyaleti New South W ales’den aynidı. Bu dönemin, kuşkusuz, en önemli olayı 1851’c 
Avustralya’da altının keşefedilmesi oldu. 1851’le 1860 arasında Avustralya’nın nüfusu 400 
binden 1 milyon 100 bine yükseldi. Altının keşfedildiği yıl hâlâ nüfusunun azlığından ötürü 
mahkûmlan kabul eden Batı Avustralya dışındaki bütün eyaletlere, hükümetlerinin seçilmiş 
meclislere karşı sorumlu olma hakkı tanındı.

Son Direnişler
Liberal dönemin ilk yıllan Hindistan’da yatınmlann büyük bir hız kazandığı yıllar oldu. Bu 
yatınmlann en görünür simgesi, yapımına 1840’larda başlanan ve doğuda Kalküta’yı batıda 
Afgan smınna ve güneybatıda Bombay’a bağlayacak olan Grand Trunk R oad’du  (Muhteşem 
Anayol). Diğer yatınmlann yanısıra bu anayola bağlı olan ulaşım şebekesi de ülkedeki 
ticaretin yönünü değiştiriyor, altkıta içinde azalan ticaret hacminin liman şehirleri ile 
hinterland arasında yoğunlaşmasına yol açıyordu. İngilizlerin kışkırtmış olduğu ticari hayattaki 
bu canlanmanın kendi kasdetmedikleri bir sonucu da oldu. İngilizler kendi rejimlerinin 
başlıca dayanaklan arasında saydıklan kuzeydeki zam indarlara  kalıcı (permanent) toprak 
sahipleri olarak bakıyorlardı. Ancak toprağın tasarruf hakkının mutlak mülkiyete 
dönüştürülmesi, tarlalan alınıp satılabilir kılmış, canlanan ticari hayat başka şeylerin yanısıra 
toprak ticaretini de etkilemişti. Öyle ki, 19. yüzyılın ortasında zam indar  topraklannm önemli 
bir bölümü el değiştirmiş, özellikle de tefecilerin eline geçmişti. Bu ise, feodal ilişkiler 
aracılığıyla geniş kesimleri etkileyebilen hoşnutsuz bir eski toprak sahipleri kesiminin 
doğmasına yol açmıştı. Yatınmlann artmasına paralel olarak Britanya yönetiminin siyasal 
düzeydeki yayılmacılığı da, özellikle Lord Dalhousie’nin genel valilik yaptığı 1848-56 yıllan 
arasmda yeni bir hız kazandı. Hint geleneklerine göre, oğlu olmayan bir raca ya da sultanın

"A/çak gönüllü ama bir elmas kadar sert, tatlı ama kırılgan olmayan bir ses, korkunç b ir ciddiyet, enerji ve 
kararlılık ateşleri yanan tatlı ve derin bakışlı gözler..." Nehru otobiyografisinde Gandhi için bunlan söylüyor. Bı 
betimlemelerin arkasında ise bir ulusun tarihine hükmetmiş iki insanın uzun süren ilginç ilişkileri yatıyor. 
Üstünlüğünden hiçbir zaman kuşku duymadığı bu adam, ince politika sanatıyla psikolojik b ir sarsıntı yaratmıştı. 
"I^ahatm a"nın kararlarındaki isabet, inisiyatif koymaktaki cüreti, spontane davranışları, reaksiyonlan, sert uzlaşn 
tavrı ve üstelik bunlann rasyonel de oluşu Gandhi’nin halk bilincini uyandırabilecek, mücadeleyi başlatabilecek, 
isteneni netleştirebilecek tek kişi olduğunu, Nehru’nun da kabul etmesini sağladı. Yaklaşık 15 yıl boyunca 
tanımasına ve sevmesine rağmen hiçbir zaman Nehru, Gandhi’yi yeterince tanımayı beceremez, onda her 
zaman anlaşılamayan bir şeyler vardır. Nehru, Gandhi ile olan ilişkileri için şunları söylüyor: "Onunla hiçbir 
zaman birbirimize kırılmadık, çünkü aramızdaki bağ çok güçlüydü." Nehru 20 yıl boyunca, yalnızca huzursuzlu 
ve kararsızlık anlannda değil, sürekli olarak ve kararlı b ir biçimde onun kurallannı kabullendi ve Gandhi’nin 
ulusal Hint mücadelesindeki doldurulamayan yeri ve ağırlığı konusunda hiç kuşku duymadı.



varisi, evlatlık edindiği bir erkek olabilirdi. Bu geleneği tasvip etmeyen Lord Dalhousie varisi 
olmadan racalann prensliklerinin yönetiminin, raca öldüğünde otomatikman East India 
Company’ye  geçeceği kuralını getirdi ve bu yolla küçük racalıklardan bazılanna el koydu. 
Daha da öteye geçerek, bu sefer hayat tarzını tasvip etmediği Oudh Kralı’nı, ülkesini kötü 
yönettiği gerekçesiyle, tahttan indirerek Oudh’u da Britanya yönetimine kattı. Bu tür olaylar, 
yerel racalann İngilizlerle o zamana kadar gayet yakın olmuş olan ilişkilerine bir gölge 
düşürdü ve doğrudan Dalhousie’nin yeni adetlerine maruz kalmamış olanlann arasında bile 
bir huzursuzluğun doğmasına yol açtı.

1857

Hindistan-da en çok sayıda Hintlinin İngilizlerle yüzyüze geldiği, birhkte yaşamak zorunda 
kaldığı kurum, kuşkusuz, orduydu. İngilizler ordu da, geleneksel Hint duyarhhklannı, askerî 
hayat elverdiği ölçüde gözetmeye çalışıyorlardı. Ancak ömeğin askerî hapisanelerde, Hindluar 
ve Müsiümaniar için ayn tayınlar çıkmıyor, dolayısıyla mahkûmlar ya aç kalmak ya da 
kendileri için mundar olan yemekleri yemek zorunda kalıyorlardı.

2 Mayıs 1857’de Delhi yakmlanndaki Meerut’taki askerî karargâhta, sepoy  adı verilen Hintli 
erler ayaklandılar. Gerekçeleri uzun zamandır kulaktan kulağa iletilmekte olan bir söylentiydi; 
kendilerine yeni verilen kurşunların, ısırarak atmak zorunda olduklan kâğıt kıhflarımn bir 
domuz ve inek yağı kanşımıyla hazırlandığı iddia ediliyordu. Dolayısıyla hem Hindular hem 
de Müsiümaniar için mundardı. Kurşun kıhflanyla ilgili şikayete yenileri ekleniyordu. Eskiden

Dünyanın çeşitli köşelerinde karşı karşıya gelmiş, dost 
ya da düşman olarak Avrupa ve dünya tarihini 
derinden etkilemiş ik i büyük sömürge devi Fransa ve 
Ingiltere, 1900'de çok az kişinin düşleyebileceği bir 
dostluğu başlatarak 1904'de Entente Cordiale’/ 
imzaladılar. Bu anlaşmaya b ir ölçüde tesadüfler yol 
açtıysa da, 1900'de Ingiltere ve Fransa'nın önemli bir 
benzeriiği vardı: anayasal hükümet ilkesi. Bu, Mısır'a 
İngilizlerin egemen olmasıyla Fransız-Ingiliz ilişkilerinin 
bozulmasını engelleyemedi. 1882-1898 arasında 
Fransız politikasının başlıca hedefi Britanya'yı 
diplomatik yollaria Mısır'dan çıkarmak oldu. 
İmparatorluğun genişlemesi çabalan sırasında Siyam 
(bugünkü Tayland) sınırlarında ve Afrika'da çeşitli 
bölgelerde ihtilaflar çakmasıyla Fransa, Britanya'nın 
başlıca rakibi durumuna geldi. 1898'deki Fashoda 
kriziyle Fransız-Ingiliz ihtilafı doruğa çıktı. Fransızlar 
Nil'den koşulsuz çekildiler. Fashoda krizi sırasında 
ThĞophile Delcasse Fransa Dışişleri Bakanı oldu. 
Ruslarla olan ittifakı Britanya'ya karşı etkili bir birlik 
durumuna getirmek istedi. 1902'de İngilizler Japonlaria 
ittifak kurunca Fransızlar, Ruslarla birlikte Uzak 
Doğu'ya egemen olma niyetlerine dair b ir karşı tebliği 
kabul etti. Bu tehlikeli b ir karardı. Rusya ile Japonya 
savaşacak olurlarsa Fransa kendini, hiç b ir çıkan 
olmaksızın Britanya donanmasının karşısında bulacaktı. 
Uzak Doğu’daki kriz, Delcasse'yi Britanya ile 
uzlaşmaya yönelten ilk etken oldu. Fransa'daki 
sömürge yanlıları, Mısır ihtilafının bitmesini ve 
Almanya'nın Afrika'da yayılmasına karşı Britanya ile 
işbirliğine gidilmesini istiyorlardı. İktidardaki radikal 
hükümet, liberal ittifaka dönmekten yanaydı. 
Britanya'nın da uzlaşma istemek için nedenleri vardı. 
Avrupa'da yalnız kalmak pahasına, Boer savaşını 
kazanmıştı. Uzak Doğu'da Japonya gibi b ir müttefiği 
olmuştu, ama yine de tedirgin olması için nedenler 
vardı. Almanlar büyük b ir donanma kuruyorlardı ve 
Fransızlan engellemek için Uzak Doğu'ya savaş 
gemileri göndermek durumunda kalmamak Britanya'nın 
işine gelecekti. Üstelik Mısır'daki temsilcileri Lord 
Cromer'in, buranın mali durumunu ıslah etmek 
yolundaki tasarılarını gerçekleştirmek için hisse 
sahiplerinin rızası gerekiyordu; bu da Fransa'nın 
muhalefetiyle olmazdı. Fransızların Mısır üzerindeki 
bütün niyetlerinden vaz geçmelerini sağlayacak bir 
bedel bulmak gerekiyordu. Sorun, İngilizlerin 
yaratıcılığıyla değilse de, olaylann gelişimiyle çözüldü. 
Fas Sultanlığı yıkılmanın eşiğine gelmişti. İngilizler 
1902'de Fas Sultanı'na destek güvencesi verdilerse 
de, sözlerinde durmadılar. Fas'taki kabileler baş 
kaldırdı. Sultanlığın her an yıkılabileceğini gören 
İngilizler, istemeseler de Fransızlarla müzakereye 
gitmek durumunda kaldılar. 1901'de tahta çıkan 
VII.Edward, Kraliçe Victoria'nın son yıllarındaki 
gösterişsizlikten sonra Britanya monarşisinin 
uluslararası prestijini yeniden kazanmak istedi. Mayıs 
1903'te VII.Edward'in Paris ziyareti, biraz da Fransız 
basınının hazırlıklarıyla, çok başarılı oldu. Duygu 
bağlamında barış sağlanmıştı. Temmuzda, Fransa 
Devlet Başkanı Loubet iade-i ziyaret için Londra’ya 
geldi. Bu sırada küçük b ir güçlük çıktı. VII.Edward, 
golf pantolonda ısrar etti. Başkan Loubet, ayak 
takımının (sans culottes) cumhuriyetini temsil ettiğini 
söyleyerek, Londra'daki Amerikan temsilcilerinin her 
zaman yaptığı gibi pantolon giyeceğini belirtti. 
VII.Edward istemeyerek razı oldu; kuşkusuz bu onun 
için Mısır, Fas ve Çin'i pazarlığa koymaktan daha 
büyük b ir teslimdi. Uzlaşmaya varmak kolay değildi. 
Ingiltere, Fransızların Mısır'dan vaz geçmelerini istedi. 
Delcasse, karşılığında, yalnız Fransız kamuoyu 
nezdinde haklı çıkmak için bile olsa, somut bir 
kazanım istedi. Bu da yalnızca Fas olabilirdi. 
Delacasse bazı ödünler vermeye hazırdı. Fas'ın 
Cebelitarık karşısındaki sahili, gelecekteki bir taksimde 
Ispanya'ya tahsis edilecekti. Bu sahilin 
silahlandırılmaması konusunda bu üç ülke arasında bir 
anlaşma olacaktı. İyi b ir pazariık oldu. Mısır ve Fas 
konusundaki anlaşma, 1903 Temmuz sonuna doğru 
ilke olarak tamamlandı. Resim, "Emilou Bey" ve 
"B ertie "y i (Loubet ve Edward'i) EIysee Sarayı'nda, 
nargile başında Sarah Bernhardt'm da içlerinde 
olduğu kadınların sunduğu eğlencede müzakerelerde 
bulunurken tasvir ediyor. Çizer, muhtemelen 
Loubet'nin son Cezayir ziyaretine atıfta bulunuyor.
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sepoylar kendi yöreleri dışındaki yörelerde hizmet yaptıklannda ek ücret alırlardı; giderek dahî 
çok sayıda yöre doğrudan Britanya yönetimine katıldıkça, ek ücret alma olasılıkları azalıyordu; 
Hint ordusunun Burma’da göreve gönderileceği rivayet ediliyordu, oysa deniz yolculuğu 
Brahmanlar için kirleticiydi.

Hızla yayılan ayaklanma, askerlerle de smırh kalmıyordu, Meerut’tan başlayarak her yerde 
çarşı neredeyse topluca asilere katılıyor, köylüler kendileri doğrudan katılmadıkları zaman 
destek veriyorlardı. Delhi üzerine yürüyen asiler, son Mogul İmparatoru ve özellikle Hindu’lara 
karşı hoşgörüsü ile tanınan Bahadır Şah’tan ayaklanmanın başına geçmesini talep ettiler.
Ancak Bahadır Şah’ın yönetimi göstermelik olmaktan öteye geçemedi ve ayaklanma kısa 
zamanda herkesin herkesle, savaştığı bir kaosa dönüştü. Gerçi Avrupalılara karşı düşmanlık 
evrenseldi, ele geçirilen yerlerdeki Avrupalılar kadın çocuk aynmı gözetilmeden 
öldürülüyorlardı ama bir yandan da geleneksel kast ve cemaat düşmanlıkları alevlenmişti. Hini 
kın  kısa zamanda mutlak feodalizm koşullarına geri döndü; toprak sahipleri köylülerden 
oluşturduklan çetelerle etrafa dehşet saçıyorlardı. İngilizlerin tepkisi ayaklanmayı bir ırk 
savaşma dönüştürmek oldu, Sepoy katliamlannı işitince gözü dönen askerler, kitlesel bir 
sindirme siyaseti gütmeye başladılar. Subaylar, katliamlar sırada yapılan işkence haberlerini 
özellikle yayıyor, kimi yerlerde sahte katliam dekorlan yaratıyorlardı (daha sonra Genel Vali 
Lord Canning’in yaptırdığı incelemelerde, sepoylann öldürecekleri kurbanlanna işkence 
yaptıklanna dair hiçbir delil bulunmadı). Yakalanan sepoylara, önce kast duyarhklanm taciz 
edecek binbir tür eziyet ediliyordu; örneğin İngiliz kurbanlann kanlannm kurumuş olduğu bir 
taban esire yalatarak temizletiliyor, böyle bir imkân yoksa sepoy Hinduysa inek, Müslümansa 
domuz kanıyla sıvanıyordu. Daha sonra yakınlarda bir top mevcutsa, sepoy’un vücudu, 
namlusuna bağlandığı topun ateşlenmesiyle parçalanıyor, top yoksa asılıyordu. Köylerde de 
İngilizler suçlu suçsuz tesbit etme işleminden tamamen vazgeçmişler, köylüleri toplu halde 
imha ediyorlar, kimi zaman kendi saflannda döğüşen sadık sepoylan bile öldürüyorlardı.

Sayısal üstünlüklerine ve İngilizler’den devraldıklan savaş teknolojisini kullanmaktaki 
başanlanna karşın asiler İngiliz ordusu karşısında sürekli geri çekilmek zorunda kaldılar. 
Bunda, kritik faktör ayaklanmanın bütünlüklü bir yapıya kavuşturulamamış olmasıydı; her geri 
çekilişten sonra bir sûre sepoy silah ve üniformalannı bırakıp köyüne geri dönüyordu, Aynca 
Hinthlerin töre ve batıl itikatlan da kimi zaman savaşın gidişatını tayin etmekte önemli bir

Yeni dünyaların keşfedilmesi sürecinde doğu ile 
batının veya kuzey ile güneyin kültürleri karşı karşıya 

geldi. Emperyalizm işgal ettiği bölgeleri çok yönlü 
etkisi ve hegemonyası altına alıyordu. Bir yanda 

tacirler, diğer yanda askerler ve bunlann yanısıra d in i 
misyonerler de yeni dünyalara gittiler. Gündelik 

yaşamdan başlayarak, her alan birbiri ardına 
keşfedilirken, aynı zamanda bu alanlara nüfuz ederek, 

emperyalizm buralarda hegemonyasını kurmaya, 
alışkanlıklannı ve geleneklerini buralara aktarmaya 

başlıyordu. Ticaret, kültür, din, siyaset gibi alanlan 
kapsayan bu hegemonya başlangıçta yeni dünyanın 

yerlileri arasında ilk yandaşlarını ve taşıyıcılarını 
buluyor ve böylelikle kültürlerin ilk eklemlenmesi 

gerçekleşiyordu. Bu eklemlenme sonucu olarak her iki 
kültürün de deformasyonunu yaratıyor ve ortaya 

karma kültürel b ir yapı çıkıyordu. Tüm sömürgelerin 
ortak özelliğini oluşturan bu karma kültürel yapıdaki 

deformasyon güçlü olanın ağır basması ile 
şekilleniyordu. Kültürel hegemonyanın kurulmasında 
önemli b ir rol de misyonerlerin üstüne düşüyordu. 

Hıristiyan olmayan halklar arasında Hıristiyanlığın 
yaygınlaştırılması hedefine sahip olan misyonerler, d in i 

eğitimin yanısıra okuma-yazma eğitimi, sağlık 
yardımlan vb. gibi hizmetlerde bulunmaktaydılar. Çoğu 

kez geldikleri bölgelerde kalıp yaşamaya başlayan 
misyonerler, bulunduklan yörenin yaşayış biçimlerini 
de kendilerine mal ediyorlardı. Ama aynı zamanda 

bunun karşıtı olarak o tjölgelerde kendileri gibi 
giyinen ve yaşayan yerliler yaratmayı başardıktan da 

epey sık görülen b ir olaydı. Böylelikle siyah derili, 
beyaz cübbeli eli haçlı papazlar ile karşılaşmak 

mümkün oluyordu. Yerlilerin giysilerini giyen batılılar 
ile batıiıların giysilerini giyen yerlilerin birlikte 

görünmeleri ise ancak misyonerlerin bulunduklan 
alanlarda gerçekleşiyordu. Bunun dışında sömürge 

yöneticisi olan asil beyazların, hor gördükleri yerliler 
ile tMylesine içli dışlı olduklan pek görülmüyordu. 

Tam tersine hegemonya kurmanın ve bunu 
sürdürebilmenin yöntemlerinden birini, sömürülen 

yerlilerden ve onların kültürlerinden uzak ve mesafeli 
durmak oluşturuyordu.



rol oynayabiliyordu. Örneğin, bazı kasüar süngü karşısında dehşete düşüyorlardı; Delhi’nin 
İngilizler tarafından yeniden ele geçirilişindeki sokak savaşlan sırasında, her tek ev sonuna 
kadar savunuluyor, İngilizler kapıyı kırıp içeri girdiklerinde ise içerdeki asi son kurşununu da 
sıktıktan sonra, dizlerinin üstüne çöküp elleriyle süngüyü iteklemeye çalışarak “No sir! Not the 
bayonet sir! The bullet, the bullet!" (Hayır efendim! Süngü değil efendim! Kurşun, kurşun) diye 
yalvarmaya başlıyordu. Delhi Eylül 1857’de yeniden İngilizlerin eline geçti. Ancak Delhi’nin 
düşmesinden sonra asiler orta Hindistan’da Jhansi’nin yöneticisi Rani’nin, kuzeyde ise Maulvi 
adlı Müslüman fakirin önderliğinde, savaşı aynı zamanda daha bütünlüklü bir ideolojik ve 
örgütsel yapı kurmaya da çalışarak savaşı sürdürdüler. Ayaklanma ancak Şubat 1859’da, 
yüzbinlerce insan öldükten sonra bastırılabildi. Ayaklanmanın bastıniması, İngilizler’i 
Hindistan’ın yönetimi konusunda köklü değişiklikler yapmaya yöneltti. East India Company 
lağvedildi; Hindistan doğrudan doğruya Britanya’ya devredilerek Kraliçe Victoria Hindistan 
İmparatoriçesi ilan edildi. Eskiden Genel Vali’nin yürüttüğü işlevin adı ise Kral Naibliği 
(Viceroy) olarak değiştirildi. Ayaklanma sırasında İngilizler’e en sadık kalmış olan kesimler Batı 
eğitimi görmüş olanlardı. Dolayısıyla, 1860’dan sonra, Hindistan’da eğitime verilen önem 
arttınldı ve ilkece ICS’de Hintlilerin de memur olabileceği kabul edildi; ancak sınavlann 
İngiltere’de yapılıyor olması, azamî sınava katılma yaşının 19 ila 23 arasmda değişiyor olması, 
ancak hiç değilse 15 yaşından beri İngiltere’deki okullarda okuyan birinin sınavlan 
kazanabileceği anlamına geliyordu. 1868-75 yıllan arasında ICS sınavlanna yalnızca 14 kişi 
katılabildi. Ayaklanmayı izleyen yıllarda ve özellikle 1870’lerde başlayarak. Batı eğitimi almış, 
İngilizlerin değerlerine göre yetişmiş ve İngilizlerin küçültücü bir şekilde babu  diye andıkları 
bu meslek adamlannın, potansiyel ya da fiili memurlann talep ve eğilimleri Hindistan’ın 
siyasal hayatına damgasını vuracaktı.

Hint Milliyetçiliğinin Doğuşu

Hint milliyetçiliği başlangıçtan beri İngilizlerin yakın gözetiminde, hatta kimi zaman etkin 
destekleriyle gelişmişti. British Indian Association (Britanya Hindistan Demeği - BIA) 1851 
yılında kurulmuştu ve 1858’den sonra Naib’ler danışma amacıyla topladıklan meclislere 
seçtikleri üyelerinin çoğunluğunun bu demekten olması özen gösteriyorlardı. Ancak BM ’nın 
üyelerinin çoğunluğu büyük toprak sahipleri ya da brahm anlardı; bu bakımdan yeni 
gûçlenmekte olan profesyonel kesimlerin sözcüsü olabilmekten uzaktı. 1876’da bunun yerine 
Ban eğitimi almış bir grup genç, Indian Association’ı kurdular ve 1879’dan başlayarak ülkenin 
her yanında şubeler açmaya başladılar ve 1887-88’de bunlann sayısı 124’e ulaştı. Ancak 
başlangıçta sözkonusu kesimlerin başlıca aracı, özellikle basın ve 1870’lerde nerdeyse bütün 
büyük şehirlerde kumlan belediye meclisleri seçimleri için sürdürülen kampanyalar oldu. 
187Q’leden başlayarak bütün büyük şehirlerde belediye meclisi seçimlerinde seçmen olabilmek 
için ödenmesi gereken vergi miktannı düşürmeye yönelik bir kampanya başlatıldı. Bu 
kamuoyu oluşturma çalışmasının yerel dillerde yayınlanan gazeteler aracılığıyla da 
sürdürülmesine rağmen, bu dönemde Baü eğitimi almış profesyonel kesimlerin, kendilerine 
öncehkle muhatap aldıklan hedef hep İngiliz yönetimiydi. Sözkonusu muhalefet ve 
çalışmalann ikinci bir özelliği ise, ülke çapında çeşitli yöre ve şehirlerdeki taleplerin 
benzerliğine karşın, çalışmalann bölgesel ölçeği aşamaması, koordine edilememesiydi.

"Ç inli Gordon" olarak da anılan Ingiliz generali 
Charles George Gordon İngilizler tarafından ulusal 
kahraman olarak görülüyordu. Ingiliz emperyalizminin 
çeşitli tmlgelerdeki işgallerinde ve saldırılarında önemli 
roller üslenmiş olan Gordon Paşa, 1860 yılında 
yüzbaşı rütbesiyle gönüllü olarak II. Afyon Savaşı’na 
katıldı. Aynı yılın Ekim ayında Pekin’in işgaliyle 
sonuçlanan harekatta da görev alan Gordon, 
Imparator'un yazlık sarayının yakılması eylemini 
yönetti. Mayıs 1862'de ise Taiping ayaklanması 
sonrasında AvrupalIların bulunduğu Şanghay’daki 
ticaret merkezinin savunmasına yardım etti. Bir yıl 
sonra Şanghay şehrini savunmak üzere toplanan 3500 
kişilik b ir köylü birliğini yöneterek 18 ay boyunca 
Çinlilere karşı savaştı. Ç in’deki faaliyetlerinin ardından 
1865'de Ingiltere'ye dönen Gordon, 1874’de bu kez 
Afrika'ya gönderildi. Sudan'ın Ekvator bölgesindeki 
eyaletlerinde görevlendirilmişti. Bu görevi sırasında 
Yukan Idil'in haritasını çıkaran Gordon, ırmak boyunca 
bir dizi karakol kurulmasına önderlik etti. Genel Vali 
olarak Sudan'da İngilizlere karşı başlatılan 
ayaklanmalan kanlı biçimde bastıran ve geniş bir 
bölgede egemenliğini kuran Gordon 1880'de 
Ingiltere'ye döndü. Sudan'da Muhammed Ahmed el- 
Mehdi önderliğinde başlamış olan ayaklanma 
sonucunda Hartum’da sıkışmış kalmış olan birlikleri 
kurtarmakla görevlendirilen Gordon, 1884'de tekrar 
Genel Vali sıfatıyla Sudan'da "işbaşı" yaptı. 1884'ün 
Şubat'ında "Gordan Paşa"nın Hartum’a varmasından 
bir ay sonra şehir ayaklanmacılar tarafından kuşatıldı. 
26 Ocak 1885’de Hartum'a giren ayaklanmacılar 
resimde canlandırıldığı gibi Gordon'u ve askerlerini 
öldürdüler. Sömürgecilik ve emperyalizm tarihinin bu 
gözde figüründen yoksun kalan Ingiltere, Gordon'un 
ölümünü büyük üzüntüyle karşıladı.
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Kuzey Afrika'da Büyük Britanya Imparatoriuğu ile 
Fransa arasındaki hegemonya mücadelesi çoğu kez 

aynı bölgelerde ve alanlarda sürüyordu. Mısır ve Sudan 
bu bölgelerden birini oluşturuyordu. 1882'deki 

İskenderiye ayaklanmasının ardından Mısır'ı işgal eden 
İngilizler, ardından gelen dönemde bölgenin önemli 
olan bütün noktalarını ellerine geçirmeye başladılar.

Mısır'daki Ingiliz varlığı aynı zamanda Hindistan 
yolunun korunmasını da öngörüyordu. Buna karşılık 

Fransızların hedefleri de Atlantik'ten Kızıl Deniz'e 
kadar olan bölgenin denetimini b ir blok olarak ele 

geçirmek ve hegemonya altına almaktı. 1896'da Ingiliz 
başbakanı Lord Salisbury'nin hedefleri arasında aşağı 
Nil ve Sudan'ı fethetme vardı. Mısır'ın işgali Sudan'ın 

denetimi talebini merkez ve doğu Afrika'nın, Mısır'ın 
güney sınırının ve Nil'in kaynaklarının korunması 

amacıyla gündeme getirmiş oldu. Ingiliz emperyalizmi 
Mehdi ayaklanması (1881) ile yitirilmiş olan Sudan'ı 

1896-1898'de Kitchener'in önderliğinde ele geçirdi. 
Ocak 1899'da imzalanan bir anlaşma ile Sudan, 

Ingiliz-Mısır ortak yönetimine bırakıldı. Assuan t>ölgesi Nil 
nehrinin alüvyon ovası ile hemen çevresinde dar b ir şerit 

biçiminde uzanan yöreyi kaplamaktadır. Assuan 
şehrinin güneydeki kısa sınırı, aynı zamanda Mısır- 
Sudan sınırının da b ir bölümünü oluşturur. İşte bu 

özellikleri ile Assuan şehri önemli b ir kilit noktadadır. 
İngilizlerin inisiyatifiyle 1889-1902 arasında yapımı 

tamamlanan eski Assuan barajı (sağda) Assuan 
şehrinin 5  km. güneyinde yer almaktaydı. Böylelikle 
Fransızların Suez kanalı ile hegemonyaları açısından 

çok önemli b ir adım atmalarının ardından İngilizler de 
Assuan barajının yapımını tamamlayarak önemli b ir 

adım atmış oldular.

Kongre’nin Kuruluşu

1885’te emekli ICS memurlanndan A. O. Hume’un teşviki ve malî desteğiyle Bombay’da ilk 
All-Indian National Congress (Tüm Hindistan Ulusal Kongresi) toplandı. Kongre’nin toplanması 
tamamen gayn resmî bir biçimde gerçekleşmiş, ulaşılabildiği kadanyla mevcut bütün 
demeklerden çagnian 72 delege katılmıştı. Daha sonra bir siyasal parti işlevi görecek olan 
Kongre’nin bu aşamada ne bir programı, ne tüzüğü vardı. İlk toplantıda yılda bir kere Noel 
sırasında toplanılma karan alındıysa da, ikinci toplantının nasıl düzenleneceği, çağniann hang 
ilkelere göre yapılacağı tesbit edilmedi. Buna rağmen ertesi yılki Kongre toplanüsma 434 
delege katıldı ve bundan sonra da gösterilen ilgi hızla artmaya devam etti. Öyle ki on yıl 
sonraki 1895’teki Poona toplantısına 1584 delege katıldı. Ancak delegelerin dağılımı 
Hindistan’ın toplumsal yapısını temsil edebilir olmaktan çok uzaktı. Ömeğin bu dönemde 
Hindistan’da Müslümanlann genel nüfus içinde oranı tahminen yüzde 20-25 arasmda olmakla 
birlikte Poona toplantısına yalnızca 25 delege (yüzde 1.5) katılmıştı. Öte yandan katılan 149C 
Hindu delegeden 9 9 6 ’sı (yüzde 67) brahm andı.

Müslüman Birliği

Müslümanlann Kongre’d e  bu kadar düşük oranlarda temsil edilmesi aslında bir sürecin 
sonucuydu. Ömeğin daha üç yıl önceki, 1892 Allahabad toplantısında Müslüman delegelerin 
oranı yüzde 15’ti, fakat 1890’lar boyunca bu oran giderek düşecekti. İslamiyet’i modernist bir 
çerçeve içerisinde yorumlayan ve bilimsel araştırmalar için Aligarh Enstitüsü’nü kurmuş olan 
müslüman önderlerin en ünlülerinden Seyid Ali Han, daha 1887’de gazetesinde “Kongre’nin 
silahsız sürdürülen bir iç savaş” olduğunu yazmıştı. Kuşkusuz Müslümanlarla Hindular 
arasındaki bu husumet yalnızca örgütsel pratik içersinde doğmuş değildi. Geçmişte geleneksel 
yönetici sınıf olarak algıladıklan Müslümanlar’a mesafeli yaklaşan İngilizler, özellikle de 
nisbeten daha muhafazakâr olanlan Kongre’nin faaliyetleri ve Hint milliyetçiliğinin gelişmesi 
karşısında duyduklan tedirginlikle, Müslümanlar’ı daha sadık müttefikler olarak değerlendirmey 
başlamışlardı. Aynca, özellikle Pencab çevresindeki Müslüman önderler genellikle büyük topral 
sahipleriydi, öysa Kongre’yi destekleyen Hindu burjuvazi giderek sanayi yatmmlan yapmaya 
başlamış, dolayısıyla tanmdan sanayiye kaynak aktanmının yollannı anyordu. Bu ise onlann, 
toprak sahiplerinin karşısında ve geleneksel hasımlan olan tefecilerin yanında yeralmalanna 
yol açıyordu. Bu dummda Seyid Ahmed Han’ın Aligarh Enstitüsü’ndeki adamlan bütün 
Hindistan’ı gezerek, demekler kurulmasını teşvik etmeye başladılar ve 1906 yılında Ali India 
Muslim League (Tüm Hindistan Müslüman Birliği) kuruldu. Ancak, Hint Müslümanlan hem 
tarihleri nisbeten daha yeni, hem de daha heterojen olduğundan Birlik Kongre’nin  sahip 
olduğu ve geleneksel ilişkiler üzerine yükselen temsil yeteneğinden yoksundu. Güneydeki 
müsümanlar geçmişte kendi düşük kast statülerini yükseltmek için müslüman olmuş 
Hintlilerden oluşuyordu; dolayısıylü güneyde Müsiümaniar neredeyse kast-dışı olan 
“dokunulmazlar” kadar toplum dışı kalabiliyorlardı. Diğer yandan Bengal’deki Müslüman 
köylüler, ise çıkarlan ve hayat tarzlan bakımından Hindu’lardan çok köklü bir biçimde 
aynşmamıştı. Birlik’in  başlıca güçlü olduğu alan, topraklann büyük bir bölümünün Müslüman 
büyük toprak sahiplerinin elinde olduğu, kuzeybatıdaki Pencap ve Birleşik Eyaletlerdi.
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I. Dünya Savaşı

Hindistan, I. Dünya Savaşı’nda hiçbir muharebeye sahne olmadığı halde, kaynaklannın büyük 
bir kısmı savaş için seferber edildi. Yaklaşık 1,5 milyon Hintli askere alındı; 184,350 baş 
hayvan orduya sevkedildi; savaşa Hindistan’ın malî katkısı 146 milyon sterlini buldu. Bu 
seferberlik hali, ülkenin politizasyonuna da büyük bir katkıda bulundu. 1917 başında ülkede 
bölgesel olarak birbirini tamamlayan, biri radikal Kongre delegelerinden Tilak’m, biri mistik bir 
İngiliz kadın olan Annie Besant’ın önd^erliginde iki “yerinden yönetim” birliği kuruldu. 1916 
yılında ise, Mûslûmanlar Birliği içinde kendisini Genç Parti olarak adlandıran ve ulemanın da 
desteğini alan bir grup, zam indarlann  etkisini kırarak Kongre ile Birlik arasında bir paktın 
kurulmasını sağlamışlardı Genç Parti özellikle savaş sırasında Almanlann da propagandasını 
yaptığı Osmanlı Halifesi’nin çevresinde Pan-İslamist bir manevî birUk oluşturulması fikrinden 
etkilenmişlerdi. Önderleri Muhammed ve Şevket Ali Kardeşler Batılı kıyafetleri bırakmışlar, 
Aligarh Enstitüsü’nün modernist İslam anlayışını reddetmişlerdi.

Bu dönem aynı zamanda Gandhi’nin Kongre içinde en etkili şahsiyet haline gelme sürecinin 
başladığı yıllardı. Gandhi’nin modem mücadele yöntemlerinin ancak geleneksel Hinduizm 
tarafindan meşrulaştınlabildiği takdirde benimsenmesi şeklinde özetlenebilecek mücadele 
jerspektifi. Kongre, Birlik paktının yaşarlık kazanmasında çok etkili oldu. Savaş sona erdiğinde 
ngilizler’in Osmanlı İmparatorluğu’nun bölünmesine nza göstermesi, Genç Parti içinde büyük 

bir tepkiye yol açtı ve Hilafet için büyük bir kampanya düzenlendi. Popüler tabanı çok daha 
geniş olan ulemanın da kampanyaya destek vermesi üzerine. Hilafet Hint Müslümanlan 
arasında popüler bir dava haline geldi. Bu noktada Gandhi kampanyaya aktif olarak katılmaya 
karar verdi. Genç Parti’nin önderleri ile birlikte bir “Hilafet Günü’nün ilan edilmesi ve Hilafet 
Merkez Komitesi’nin  oluşturulması için çalıştı.

Hilafet Günü’nde Gandhi, Müslümanlar’ı talepleri kabul edilmediği takdirde kartala  ve nihai 
olarak satyaghrahaya çağırdı. Hartal geleneksel Hindu kültüründe ibadet ve ruhu anndırma 
amacıyla geçici olarak iş yapmamaya verilen isimdi. Gandhi daha önce de yerel ölçekte 
siyasal amaçlarla, bunu bir grev taktiği olarak kullanmıştı. Satyaghraha  ise, Gandhi’nin formüle 
etmiş olduğu, sınırlan muğlak ve esnek sivil itaatsizlik ve İngilizlerle ve genel olarak haksızlarla 
her türlü işbirliğini reddetme anlayışıydı. Hükümet’in, Hindu-Müslüman ittifakı karşısındaki tepkisi, 
1857’den beri kabul edilmiş en sert baskı yasalan olan Rowlatt Yasa’smı geçirmek oldu. Gandhi’nin 
çağasıyla bu yasayı protesto etmek için yapılan gösterilerden birinde, Amritsar’da hükümet 
birlikleri, duvarlarla çevrih bir meydanda otomatik silahlarla altı dakika boyunca hiç 
durmadan göstericilerin üzerine ateş etti. Ölü sayısı İngilizler’e göre 379, Hintliler’e göre 
800’ün üzerindeydi. 1. Dünya Savaşı’nın sonunda Hindistan’da siyasal hayat net bir şekilde 
kutuplaşmış, parçalı Hint toplumu İngiliz emperyalizmi karşısında ortak l3ir muhalefet cephesi 
oluşturmuş gibi görünüyordu.

1917’de ilk tanm sendikasının kurulması, Gandhi'nin 
şiddet karşıtı politikasının da ilk önemli zaferi oldu. 
İngilizlere vatandaşlarının sefaletini göstermeyi başaran 
ve bu şekilde de Britanya İmparatorluğu’nun 
müttefikliğini talep eden Gandhi, otoritesini ve 
haklılığını giderek kaybediyordu. Yavaş yavaş Ingilizleri 
ikna etmeyi başarıyor, ancak bu arada bütün büyük 
toprak sahiplerinin ve b ir çok Hintlinin düşmanlığını 
kazanıyordu. Hindistan ise, ne bağımsızlık için ne de 
Gandhi'nin şiddet karşıtı politikası için yeterince 
olgunlaşmamıştı. Savaşın sonucu Gandhi için de düş 
kırıklıklarıyla doluydu. O da sonunda İmparatorluk 
hükümetiyle işbirliği yapma fikrinden vazgeçti. 
İngilizlerle işbirliğine karşı 6 Nisan 1919’daki hareketi 
bu ruhla yönetti, ama bu da tam bir iflasla 
sonuçlandı. Gandhi, Hint ulusal mücadelesini 
anlamazlar ve yardım etmezlerse, halkın eşitlik ve 
politik bağımsızlık için karşı koyacağını İngilizlere 
göstermek istiyordu. Vatandaşlarına İngilizlerin 
okullarında ve mahkemelerinde çalışmamalarını 
öğütlüyor, bu itaatsizliğin, adaletsizliği reddetmek ve 
bir hak arayışı olduğunu belirtiyordu. Özgürlük ancak 
kişisel fedakarlıklarla, baskılara göğüs gererek ve 
hepsinden önemlisi her türlü şiddet yöntemini 
reddetmekle gerçekleşebilirdi. Vatandaşlarına bu 
şekilde çağrılarda bulunan Gandhi, İngilizlere de şöyle 
sesleniyordu: “ Daha güçlü olsaydım da size elimi 
kaldırmazdım. Size yalnızca kendi ızdırabımı duyurmak 
istiyorum." Bu arada İngilizler Gandhi'yi tutuklamak 
için fırsat kolluyorlardı. Sonunda bu fırsatı ele 
geçirdiler ve 6 yıla mahkum ederek onu cezaevine 
yolladılar. Gandhi, sağlık nedenleriyle 2  yıl sonra 
özgürlüğüne kavuştu. 1942'de Ingilizler’e hitaben 
yayınladığı ünlü manifestosundan sonra Gandhi 
yeniden tutuklandı ve bu da 4 yıl sürdü. Bu 
manifestoda Gandhi, kesin tavrını belirlemiş 
görünüyordu: “ Hindistan’ı sahiplerden azat edin ve 
onu Tanrı'nın kargaşasına terk ed in ." Solda, 
Gandhi'nin Ingilizler'e beslediği öfkeyi kamçılayan 
görüntülerden birini temsil eden bir resim: Kıtlık 
sırasında yerliler bir ICS bölge yetkilisinden yiyecek 
dileniyor. Sağdaki afiş ise Gandhi'yi elinde geleneksel 
Hint kültürünü ve Hindistan'ın kendi kendine 
yeterliliğini simgelemek için seçtiği çıkrığıyla, Britanya 
İmparatorluğu'nu temsil eden aslanlar tarafından 
kuşatılmış olarak gösteriyor.
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G andhi T a g o re 'a  K ars ı

20. yüzyılın Ilk yarısında Hindistan’ın yetiştirdiği en 
üniü iki kişi, iki dost Gandhi iie Tagore idi. Gandhi 
Tagore’a "Guride” (büyük üstad), Tagore ise Gandhl’- 
ye "Mahatma” (büyük ruh) derdi. Tagore her ne kadar 
Hint bilgeliğiyle kaynaştırmak istediyse de Batı kültürü
ne fazlasıyla açıktı. Gandhi, Batı iie anlaşabiliyor, ancak 
geleneksel tüm değerleri yaşamına geçiriyor ve milliyet
çi bir mücadele yöntemi geliştiriyordu. Belki de temel 
sayılabilecek bu ve bunun getirdiği görüş ayrılıkları on
ların ruh kardeşliğine ve izledikleri bağımsızlık mücade
lesine yansımadı. Olsa olsa patika değiştirdiler.

Gandhi politik söylemi yetersiz kalınca susup oruç 
tutardı. Tagore bu noktada şiirleri, şarkıları, romanları, 
oyunları iie iletişimi tamamlardı. Tagore fildişi kulesinde 
idi, sakin. Gandhi pazarın, meydanın, halkın ortasında. 
Kazınmış saçları, zayıflığı, çıplaklığı, sadeliği ile ermiş 
gibiydi. Tagore İse uzun, beyaz saçı sakalı ile gösterişli, 
zengin ve soylu bir aydındı. Batı’ya açık dünyasında 
Tagore tüketime asla karşı değilken, Gandhi neredeyse 
tüm dünya nimetlerinden vaz geçecekti. Tagore zaman 
zaman aydın safdilliği ile, “ İngiliz valilerine yazılacak 
kusursuz, yalın mektuplarla” Hindistan’ın bağımsızlığı
nın kazanılacağını umuyordu. Gandhi ise özgün yönte
mi şöyle açıklıyordu: “ Yeni bir tarzda ssiraşım gerekir. 
Sömürgeciliğe karşı Hindistan’ın bağımsızlığı kazanıia- 
bilir. Ancak, insanın içinde bulunan kötülük ile sürekli 
savaşmak gerekir. Özgürlük mücadelesi sürekli olan
dır.” Bu noktada doğru olduğuna inanılan bir şey için 
şiddet kullanmadan mücadele etmek gerektiğini savun-

Rabindranath Tagore (6 Mayıs 1861- 7 Ağustos 1941) 
soylu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Kalküta’da 
doğdu. Doğa ile uyumlu kusursuz ruh dünyasını 
sarsan makinaların gelişimi döneminde ülkesinin 
gelenekleri temelinde manevi pozitivizmi seçti. 
Birbirlerini hayranlıkla izleyen Gandhi ve Tagore, 
Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinde özgün, soylu 
düşünce ile pratiğin temsilcisi olmuşlardır. Tagore hep 
Gandhi’nin yanında yer almaya çalıştıysa da ilişkileri 
zaman zaman tipik politikacı-edebiyatçı ikilemlerinin 
küçük tartışmalarıyla renklenmiştir.

du. Bu kendine özgü mücadele biçimi sömürgeciliğe 
karşı başarılı olurken Gandhi’nin temel yöntemi, satyag- 
raha, yani “ gerçek üzerinde İsrar etmek” ti. Toplantılar
da okuduğu bir Shelley şiiri, Gandhi’nin düşüncelerini 
yansıtıyordu:

Sık ve sessiz bir orman gibi
Sakin ve kararlı durun
Kaybedilmemiş bir savaşın silahları olan

Kavuşturulmuş kollar ve bakışlarla.... Gandhi ile Ta- 
gore’un çok iyi anlaştıkları gerçek bir konu vardı: Hin
distan'ın asıl özgürlüğü, yeni ve özgür bir Hintli bireyin 
ortaya çıkmasıdır. Hindistan’ın zincirlerinin, Hint insanı
nın kendisi tarafından yapılmış olduğunu düşünüyoriar- 
dı. Tagore bunu şöyle dile getirdi: “ Mahpus, şöyle bana 
bu kırılmaz zinciri kim getirdi? Zinciri çok özenle döven 
benim, dedi mahpus.”

Bu ortak sıçrama taşından hareketle siyasi mücadele
lerini sürdürdüler. Tagore şiirlerin, oyunların, romanla
rın yanısıra politik denemeler yazıyordu. 1904’te kaleme 
aldığı "Ulusal Hareket” adlı makalesinde Hindistan’ın 
bağımsızlığını hararetle savunuyordu. 1905’te Hindis
tan’ın İngiltere tarafından parçalanmasına karşı çıktı ve 
siyasal eylemlerinden ötürü üniversitelerden kovulan 
öğrencilerin yeniden okuyabilmeleri için çaba gösterdi. 
Tagore’un yaşamında önemli bir kesit de eğitim ile geç
mişti. 1901’de Shantiniketan’da kurduğu Vişva Bharati 
adlı okulunu açtı. Bu okul, öğrencinin uyumlu eğitimi 
için deneysel projeler yürütüyordu. Gandhi okulu ziya
retinde öğretmen ve öğrencileri mutfak ve temizlik işle
rinde çalışmaya İkna etti, ancak ayrıldığında bu görev
lerden hemen vazgeçildi ve öğrenciler şarkı söylemeye, 
dans etmeye, çiçekierie süs eşyası da yaptıkları eğlen
celi eğitimlerine devam ettiler. Gandhi’ye göre Hindis
tan’da eğitim köktenci olmalıydı ve bu, köylerden başla
yarak programlanmalıydı. Tagore'un okulu da bu genel 
projenin bir örnek ürünü idi. Tagore bir süre sonra 
Shantiniketan köyü yeniden yapılanma programını Dr. 
EImhirst ile birlikte yürüterek. Batı iie Doğu kültürlerini 
aynı çatı altında yaşatmayı, Gandhi’nin de isteği üzeri- 
ne,denedi. Ancak çok verimli bir çaba olduğu söylene
mezdi. Tagore yeniden kişisel çalışmalarında yoğunlaş
tı. Henüz 17 yaşındayken öğrenim için gittiği Ingiltere’
de ve diğer batı ülkelerinde artık kitaplarıyla tanınıyor
du. Batı, sanki Doğu’yu yeniden keşfetmiş gibi yoğun 
biçimde Tagore okuyor, kitaplan onlarca baskı yapıyor
du. Şair Yeats, Tagore’un şiirlerini çevresine hissettir

meden okumaya çalışmasını, ne kadar etkilendiğini an
lamalarından korkmakla açıklıyordu. Ve bu şiirierin ku
şaklar boyunca, yol boylannda gezginler, ırmakta kürek 
çekenler ve nice insanlar tarafından okunacakları övgü
sünü dile getiriyordu. Tagore, 1913 yılında Nobei edebi
yat ödülünü aldıktan sonra uzun bir dünya turuna çıktı. 
Japonya, Amerika, Güney Amerika’yı ve başka bir çok 
ülkeyi, dünya halklarının yaşamlarını gözlemlemek ama
cıyla gezmeye başladı. Savaş ve milliyetçilik karşıtı ko
nuşmasını 1916’da Japonya’da yaptı. 1930 yılında İngil
tere’den şöyle seslendi: “ Avrupa, Asya’daki moral üs
tünlüğünü tümüyle kaybetti artık. Şimdi yüksek ilkeler 
savunucusu ve adalet şampiyonu olarak değil de Batı 
ıri<ının üstünlüğünün koruyucusu ve sınırları dışındaki 
dünyanın sömürücüsü olarak görülüyor. Bu, Avrupa için 
büyük bir ahlaki yenilgidir. Asya, fiziki olarak güçsüz 
ve yaşamsal çıkariarı tehlikeye girdiğinde kendisini sal- 
dından koruyamayacak durumda olduğu halde şimdi 
Avrupa’ya küçümseyerek bakabilmektedir.”

Tagore, Gandhi’nin yanında siyasal yaşama hep katıl
maya çalışmış, sık sık da bağnazlıklardan dolayı kendini 
çekmek durumunda kalmıştır. Batı dünyasına açıklığı, 
İngilizlere karşı çıkmayacak ve giderek onlan sevecek 
ölçüde idi. Ancak,1915 yılında kendisine verilen “ Sir” 
unvanını hoşgörüyle kabul eden Tagore, 1919’da Pen
cap’ta çok sayıda suçsuz Hintlinin katledilmesi üzerine, 
bir protesto mektubu ile birlikte unvanını İngiltere kralı
na geri verdi. Gandhi için “ Belki de başanlı olamayacak, 
t>elki de insanları eşitsiziilcten kurtarma çabasında İsa 
gibi, Buda gibi başarısız olacaktır ama, gelecekte yaşa
mından ders çıkanlacak bir insan olarak her zaman 
anılacaktır” dedi.

Gandhi, oruca başladığı bir gün mektubunda şöyle 
yazdı Tagore’a: “ Öğle üzeri ateşli kapılardan geçece
ğim. Eğer bu çabamı kutsarsan, ki bunu isterim, bana 
güç vereceksin. Eğer yanılıyorsam, itirafın bedeli ne 
olursa olsun, hatamı kabul etmeyecek kadar gururlu 
değilim.” Bu sırada Tagore’dan bir telgraf geidi: “ Hin
distan’ın biriiği ve sosyal bütünlüğü için değerii yaşamı 
feda etmeye değer. Böylesine ulusal bir trajedinin son 
noktasına gelmesine izin verecek kadar yüreklerimizin 
nasır tutmamış olduğunu umanm.” Gandhi mektubuna 
bir kaç satır ekledi: “ Telgrafın için teşekkür ederim. 
Girmek üzere bulunduğum fırtınada bana destek olacak
tır sözlerin.”

Tagore o akşam Shantiniketan’daki okulunda şöyle 
diyordu: “ Güneş tutulmasına benzer bir gölge karartı
yor bugün Hindistan’ı. Yaşamı boyunca Hindistan’ı ken
di gerçeği yapmış olan Mahatma bugün en üstün feda- 
kariık sözünü tutmaya başladı. (...) Her ülkenin, ruhun 
yaşadığı ve maddi güçlerin toprağın bir karışını bile 
fethedemeyeceği bir coğrafyası vardır. Dışarıdan geien 
hükümdarlar kapının dışında kalmalıdırlar.”

Yine bu konuda, ilginç bir saptaması da var Tagore’
un: “ Memleketimizde konservelerin hiç el değmeden 
hazırlanıp kutuiandığını bildiren reklamlar gördük. Bu 
iddia, Hindistan’ın yönetiliş şekli için de doğrudur; ona 
da hemen hiç insan eli değmez. Valiler, ne dilimizi öğ
renmek ne de görevleri dışında bizimle bir insan olarak 
temasa geçmek ihtiyacını duyariar. Ama yönettikleri biz- 
ler, soyut bir variık değiliz, duyariiğı olan canlı kişileriz.”

1912’de yazdığı Jana-gana-mana şiirini, 1919’da “ Hin
distan’ın Sabah Şarkısı” na dönüştürmüş, bu da Hindis
tan’ın ulusal marşı olmuştur. Bağımsızlık mücadelesin
de halkın ilham kaynağı olan marşın sözlerinin bir kısmı 
şöyle; Yamuna ve GanJ nehirlerinin nağmelerine kanşır- 
ken adm /  Hint denizinin nazlı dağlan arasmda edilirsin 
terennüm /  Onlan takdis etmen İçin dua ederler /  Hint 
mukaddesatmm Idareclslsln sen /  Zafer, zafer, zafer, 
zafer sana.

HAŞAN AYDIN



Hindistan Komünist Partisi

Birinci Dünya Savaşı öncesi Hindistan’da sosyalizm daha çok birbirinden kopuk gruplar içinde 
yaşayan bulanık bir düşünce olarak varoldu. Ne sosyalizmin gehşkin olduğu bir ülke olan 
İngiltere’deki hareketin gücü ve oradaki hareketle varolan ilişkiler ne de işçi hareketindeki 
kıpırdanmalar yaygın bir sosyalist hareketin oluşmasına temel olamadılar. Bir yandan Hint 
milliyetçiliği, Hinduizmin gücü ve bağımsızlık arzusu, diğer yandan İngiliz sosyalizminin 
etkileri sonucunda, sosyalizmle Hinduizmi bir şekilde birleştirme ve geleneksel Hint 
toplumunun değerlerini yücelterelc sosyalist bir topluma temel olabilecek değerler olarak 
sunma yolundaki eğilimleri güçlendirdi. Savaş öncesinde Avrupa ve Amerika’daki Hintli 
sosyalisderin oralardaki sosyalist çevrelerle kurdukları ilişkiler oldukça yoğundu. Bulunduklan 
ülkelerdeki Hintli işçi ve öğrencileri örgüdediler, uluslararası toplantı ve kongrelere katıldılar. 
Hindistan’da ise sosyalist hareket kendine üzerinde gelişebilecek bir temel bulamadı. K. 
Showdery’nin 1907’de. Kalküta’da kurduğu Sosyaldemokrat Birlik bir etkinlik gösteremedi, 
anarkososyalist bir çizgi savunan Ghadari Partisi militanlannın büyük bir çoğunluğunun ölüme 
mahkum edilip idam edilmesi veya ömür boyu sürgüne gönderilmesi üzerina ortadan kalktı.

Daha 20. yüzyılın başında, Hindularla Müslümanlar 
birbirlerinden farklı yapılar içinde örgütlenmişlerdi.
Gerçi Tüm Hindistan Ulusal Kongresi hiçbir zaman 
yalnızca Hindu'ların örgütü olarak tanımlanmamıştı 
ama pratikte, Kongre’de 'Hinduların dışındaki 
azınlıkların ağırlıktan son derecede sınırlı kaldı. 
Müslümanlar için ayrı b ir devlet fikri ilk kez 1933'de, 
Şüdri Rahmet A li adlı b ir Müslüman Hintli tarafından 
ortaya atıldı. Dörtbuçuk daktilo sayfası tutan bu 
metinde, Hindistan’da tek b ir milletin yaşadığı fikrinin 
“ tamamen saçma ve yalan" olduğu, kuzeybatı 
Hindistan'da Müslüman nüfusunun çok daha fazla 
olduğu ve bu bölgede temiz anlamına gelen 
"P ak 'lann  bağımsız b ir devleti olması gerektiği 
söyleniyor ve bu devletin ismi için de, temizlerin 
ülkesi anlamına gelen "Pakistan" öneriliyordu. Bu fikir 
kısa süre içinde Müslüman liderler arasında kabul 
bulmaya başladı. 1934'de Müslüman Biriiği'nin daimi 
başkanı olan Cinnah, başta sadece özerklik ve 
Müslümanlar için daha fazla temsilci, daha iyi 
koşullar için mücadele etse de sonralan, Hintlilere 
göre çok daha yoksul durumda olan Müslümanlar için 
özerkliğin yeterli olamayacağı ve kendi" bağımsız 
devletlerini kurmalarının zorunlu olduğunu düşünmeye 
başladı. 21 Eylül 1944’de, Mohandas Gandhi'ye 
yazdığı mektupta “ Müslümanların kaderini belirleme 
hakkı sadece ve kendilerine aittir ve bir millet olarak 
gerçekleştirilecektir..." diyordu. Buna rağmen, özellikle 
de Gandhi'nin karizmatik kimliği sayesinde, özellikle I. 
Dünya Savaşı sonrasında, son derecede farklı 
hedeflere yönelen grup ve cemaatler bile bağımsızlık 
uğruna ortak gösteriler yapabiliyorlardı. Yandaki resim 
bu tür gösterilerden birinden çarpıcı bir görüntü 
sunuyor. Miting standında Gandhi’nin kalben karşı 
olduğu Hindistan’dan ayn, bağımsız Pakistan'ı 
simgeleyen bayrağın yanında, Gandhi’nin Hindistan 
altkıtasının geleneksel elsanatlan temelinde, iktisadi 
bakımdan kendi kendine yetebileceğini simgelemek 
için kullandığı çıkrık duruyor. Aşağıda ise geleneksel 
olarak, hem Hindular hem de Müslümanlarla ilişkisi 
hasmane olan Sihlerden biri, b ir bağımsızlık 
gösterisinden sonra tutuklanırken görülüyor.

Komünist Enternasyonal, Hindistan’da bir komünist parti kurulmasına ve güçlü bir komünist 
hareket oluşmasına büyük önem veriyordu. Britanya İmparatorluğu’nun bu en önemli 
sömürgesinde gerçekleşecek bir devrim, Asya’daki devrimin diğer ülkelere de sıçrayacak 
kıvılcımı olacaktı. Buna karşın Hindistan’da bir komünist partinin kurulması ancak 1927’de 
gerçekleşebildi. Mayıs 1927’de Bopıbay’da o zamana kadar ayn durmuş küçük komünist 
gruplar iki İngiliz komünistin, Philip Spratt ve Benjamin F. Bradley’in önderliğinde biraraya 
gelerek Hindistan Komünist Partisi’ni (CPI) kurdular ve ülkenin çeşitli yerlerinde İşçi ve Köylü 
Partileri adı altında komünist gruplar örgüdediler. Partinin önderlerinin büyük kısmının 
1929’da tutuklanarak ağır hapis cezalanna’ mahkum edilmeleri hareketin gelişmesine sekte 
vurdu. Mahkumiyet nedenleri. Komünist Entem asyonal’in  kanundışı faaliyetleri ve Hindistan’da 
bir devrim gerçekleştirmeye kararlı olmasıydı. Komünist hareket bir süre öndersiz kaldı, ama 
diğer yandan üçbuçuk yıl süren mahkeme boyunca komünistler halk arasında büyük sempati 
topladılar. Tutuklulardan Spratt bu durumu şöyle anlatıyordu: “Gizli yöntemlerimizin 
açıklanması halkm bize hayranlık duymasına yol açtı. Biz genç insanlann büyük 
çoğunluğunun yapmak istediğini yapmıştık. Mahkeme boyunca önemli konuşmalar yaptık ve 
bunlar basında yayınlandı. Komünizm lehine ne söylenebilirse onu söyledik.”

Komünist Enternasyonal, 1928’de Hindistan komünisrierinin görevini İngihz emperyalizmine 
karşı ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmek, feodalizmin tüm kahntılannı yıkmak, tanm 
devrimini gerçekleştirmek ve proletarya ve köylülerin diktatörlüğünü kurmak olarak 
belirlemişti. Komûnisrier, Ulusal Kongre’nin milliyetçi reformizmini ortaya çıkarmah ve 
Gandhi’nin pasif direnişine karşı ülkenin bağımsızlığını kazanması için silahh mücadelenin 
gerekliliği sloganını ortaya atmalıydılar. Bu görüşler CPI’nin 1930’da yayınladığı eylem 
platformuna yansıdı ve Ulusal Kongre içinde yer alan Congress Socialist Party (CSP), Hindistan 
devriminin zaferinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirildi. CSP, Ekim 1934’de 
Bombay’da kurulmuştu ve ulusal hareketin temsilcisi olarak gördüğü Ulusal Kongre içinde 
çalışıyor ve “kapitalist demokrasinin yabancı bir gücün egemenliği altında esarete tercih 
edilmesi gerektiği”ni savunuyordu. Komünist ıParti’n in  CSP’y e  karşı tavn 1935’den itibaren 
Komünist Entem asyonal’in  halk cephesi teorisini savunmaya başlamasıyla birlikte değişti ve
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Ingiliz egemenliği altındaki Hindistan kendini yürütme 
organlarının kararı olmaksızın II. Dünya Savaşı'na 

katılmış buldu. Remgarth’da toplanan Kongre Partisi 
yönetimi 20 Mart 1940’da Hindistan’ın savaşa 

katılmasına ilişkin İngilizlerin açıklamasını “ kendine 
saygısı olan ve özgürlük tutkunu bir halkın kabul 

edemeyeceği b ir yüz karası”  olarak tanımladı. 
Hindistan’a dominyon statüsü tanınmasına şiddetle 

karşı çıkan Ingiltere, 14 Ağustos 1941’de Roosevelt'le 
Atlantik Paktı’n/ İmzalamıştı. Paktın 3. maddesi "H er 

halkın yaşamak İstediği hükümet biçimini seçme 
hakkı” ndan söz ediyordu. Ama, Chuchlll 9 Eylül 

1941’de Avam Kamarası'ncfa yaptığı konuşmada bu 
maddenin sömürge halklarda yanıltıcı ve kışkırtıcı 

umutlar doğması tehlikesi taşıması nedeniyle “ Biz 
savaşa yayılmacı emellerle girmedik, ama 

elimizdekileri de kaybetmek istemiyoruz. Ben Britanya 
İmparatorluğu’nun tasfiyesini gerçekleştirmek için 

başbakan olmadım”  diyecekti. Ancak Japonya’nın 
savaşa girmesi Uzak-Doğu’daki güçler dengesinde 

köklü değişikliklere yol açtı. İngilizler ağır yenilgilere 
uğradılar Japonlar Singapur, Malezya ve Birmanya'yı 

işgal edip Hindistan kapılarına dayandılar. Durumun 
vahameti üzerine Churchill, Hindistan'a özerklik 

tanınmasını savunan ve Hintli önderlerle yakın ilişkiler 
içindeki İşçi Partili Stafford Cripps'i Gandhi, Nehru ve 

Cinnah ile görüşmek üzerş Hindistan'a yolladı. 
Japonlar, kapağı yanda görülen ve uçaklardan attıktan 

bildirilerle Ingiliz birliklerinin ardarda aldığı yenilgilerin 
güçlendirdiği bağımsızlık duygularını körüklemeye ve 
Hintlilerin Ingilizlere karşı ulusal kurtuluş hareketine 

katılmasını sağlamaya çalıştılar.

m :.

Sosyalist Patti’yle bir birliğin yollannı aramaya başladı. 1936’da CSP Komünist Parti’yle  bir 
birleşik cephe kurulmasına ve tek tek komûnisderin partiye üye kabul edilmesine karar verdi 
Birlik çok uzun sürmedi ve parti içinde sosyalistlerle komünistlerin çatışmalannm artması ve 
komünistlerin önemü parti örgütlerini, sendikalan ve köylü ve öğrenci örgütlerini ele 
geçirmesi üzerine CSP 1940’da komünistleri partiden uzaklaştırma karan aldı. Hindistan 
Komünist Partisi 1939-1941 arasında savaşa ve İngiltere’ye karşı farklı tavırlar aldı. 1939’daki 
Hitler-Stalin Paktı’nın etkisiyle komünistler tereddüt etmeden İngiltere’ye karşı çıktılar ve 
kitleleri İngiliz hükümetine karşı mücadeleye çağırdılar, kitlesel grevler örgütlediler. 1941’de 
Nazi ordulannın Sovyeder Birliği’ne saldırmasıyla birhkte durum değişti, İngiltere artık savaşta 
Sovyetler Birliği’nin müttefikiydi. Dünya politikasındaki bu değişiklikler ve şimdi de 
kendilerinden İngiltere’yi desteklemelerinin beklenmesi komünistleri çok zor bir duruma 
düşürdü, buna rağmen yaklaşık altı aylık bir tereddüt döneminden sonra bu sefer de savaştaı 
yana tavır aldılar. Bağımsızlık hareketinin yükseldiği bir dönemde komünistlerin bu çelişkili 
tavırlan kitle desteğini büyük ölçüde yitirmelerine yol açtı. Ağustos 1947’de Hindistan’ın 
bağımsızlığının ilanından ve Nehru önderliğinde Ulusal Kongre Hükümetinin kurulmasından 
sonra CPI hükümeti desteklediğini açıkladı. CPfnin Şubat 1948’deki ikinci kongresinde 12 
yıldan beri partinin genel sekreterliğini yapan ve son dönemde izlenen sağ politikalann 
sorumlusu P.C. Joshi’nin yerine sol kanadın adayı B.T. Ranadive getirildi. Ranadive, proleter 
devrim için koşullann olgunlaşmış olduğunu açıkladı ve kongre tüm devrimcileri demokratik 
bir cephede birleşerek devrimi hazırlamaya çağırdı. Parti bir dizi kidesel grev örgüdemeye, 
silahh öncü birlikler kurmaya ve silahlı eylemlerle halkı devrimci saflara çekmeye karar verd 
Planlanan grevlerin ilki 9 Mart 1948’deki demiryolu işçileri genel greviydi, fakat hem bu gre’ 
hem de bundan sonra örgüdenmeye çalışılan grevler başansızhkla sonuçlandı. Güney 
Hindistan’daki Haydarabad Prensliği’nde komünistlerin önderliğinde gelişen köylü ayaklanması 
Hint ordusunun Eylül 1948’de burayı işgal etmesiyle bastınidı. CPI’nin 1951’e kadar izlediği 
bu sol çizgi kitleleri devrime götürmek yerine onlann partiden uzaklaşmalanna yol açtı. Parti 
1948-1951 yıllan arasında yaklaşık yüz bin üyesinin büyük bir bölümünü kaybetti. Bu 
başansızhklar CPI içinde bir kez daha önderliğin el değiştirmesine neden oldu ve baştan beı 
partinin “maceracı politikalanna” muhalefet eden Ajoy Ghosh genel sekreter seçildi. Nisan 
1951’de yayınlanan yeni parti programında, Hindistan’ın ekonomik geriliğinden ve işçi köylü 
ve çalışan entelektüellerin kitle ■örgütlerinin güçsüzlüğünden dolayı ülkede sosyalist bir 
dönüşümün gerçekleştirilmesinin imkansızlığından söz ediliyordu. Parti bütün gücünü 1951-52 
kışında yapılacak olan parlamento seçimlerine yöneltti. Ağustos 1951’de yayınlanan seçim 
bildirgesinde “demokratik bir halk hükümeti” kurulmasını amaçladığını ve bu hükümetin 
işçileri, köylüleri, orta sınıflan ve ulusal buıjuvaziyi temsil edeceğini söylüyordu.

Seçimlerde CPI, Nehru’nun Kongre Partisi’nin  ardından en çok parlamenter çıkaran parti oldu 
Parti içinde hakim olan Ajoy Gosh önderliğindeki sağ kanadın savunduğu politikalar, Kongre 
Partisi’nin sol kanadıyla koalisyona gitmek istemesi ve böylece oluşacak ulusal demokratik 
cephenin sosyalizme banşçı yollardan geçişin önemli bir adımı olacağını savunması sol 
kanadın muhalefetiyle karşılaştı. Sağ ve sol kanat arasında giderek artan cepheleşme, 1962’de 
Çin’in Himalayalar üzerinden Hindistan’ı işgale girişmesi üzerine partiyi bölünme noktasına 
getirdi. S.A. Dange önderliğindeki sağ kanat Nehru Hükümetinin işgale karşı silahh direnişini 
desteklerken, E.M.S. Namboodiripad’ın önderliğini yaptığı sol kanat Çin’den yana tavır aldı.



B eyaz B rita n y a 'd a  
İs a  H a re ite ti

Britanya İmparatorluğu’nun beyazlar tarafından iskân 
edilen sömürgelerinde ortaya çılcan işçi harelcetleri, Av
rupa ve Amerika’da işçi iıareketieri ile temelde birbirle
rine benzeşen bir zeminden hareket ettiler, aynı tarihsel 
ve kültürel birikimlerden yararlandılar. Kuşkusuz bu sö
mürgeler arasında da farklar vardı; örneğin, yerel koşul
lardan kaynaklanan özgüllüklerin yanısıra, Kanada’da 
Amerikan etkisi, Avustralya ve Yeni Zelanda’da ise İn
giltere’nin etkisi daha l>elirleyiciydi.

Kanada’daki ilk işçi, örgütleri 19. yüzyılın İkinci yarı
sında ortaya çıktı. Kurulan ilk örgüt belki de, 1827’deki 
matbaa işçileri derneğiydi. İngiltere’nin vasıflı işkolları 
temelinde örgütlenme geleneğini sürdüren bu dernek 
ve sendikalar üzerindeki İngiliz etkisi 1860’iara kadar 
sürdü. 1873’te kurulan Canadian Labour Union da (Ka
nada İşçi Birliği) bu geleneğin doğal bir ürünüydü. 1880’li 
yıllarda, Knights ofLabour’m kurulması ve bütün işçile
rin birlikte örgütlenmesinin propagandasını yapmaya 
başlaması ile birlikte, İngiliz etkisi yerini Amerika’nınki- 
ne bırakmaya başladı. Bu propaganda 1886’da Trades 
and Labour Congress o f Canada’nm (Kanada Meslekler 
ve İş Kongresi) kurulması ile sonuçlandı. Ancak işçi 
hareketinin bu örgütsel birliği çok uzun sürmedi. 1903 
yılında Knights of Labour diğer gruplardan koparak Na- 
tional Trades and Labour Congress’! (Ulusal Meslekler 
ve İş Kongresi) kurdu. 1908’de Labour Federation of 
Canada (Kanada Emek Federasyonu) adını alan bu ör
güt, yalnızca çalışma koşullarının düzeltilmesi, işgünün 
kısaltılması gibi sorunlarla ilgileniyor, siyasal taleplerde 
bulunmuyordu. Gerçek anlamda sosyalist sayılabilecek 
yegâne örgütler 1893’de kurulmuş 17 bin üyeli Kanada 
Sosyalist Partisi ve II. Enternasyonal'e kayıtlı 5 bin üyeli 
Sosyal Demokrat Parti’yöi. Öte yandan, anarşistler ve 
anarko-sendikalistier, ABD ve İngiltere’de olduğu gibi, 
özellikle British Columbia’da da “ tek bir büyük sendika” 
anlayışını savunuyor. Industrial Workers of the World’u 
(Dünya Sanayi İşçileri - IWW; bkz. Amerika’da İşçi hare
ketleri) örgütlemeye çalışıyorlardı.

Kanada’da böylesi bir birleşik sendika anlayışının 
önündeki belki de en büyük engel, Kanada’daki Fransız 
asıllı işgücü ile çoğunlukta olan İngiliz asıllılar arasında 
süregiden etnik çatışmaydı. Fransız Kanada’sında 
1900’deki büyük bir grevden sonra, hrıstiayanlık temeli 
üzerinde büyük bir sendika örgütlendi. Kilise’nin dene
timindeki bu hareket sınıf mücadelesi anlayışına şiddet
le karşıydı ve bünyesinde dindarlığın yanısıra hatın sa
yılır bir milliyetçi eğilim barındırıyordu. I. Dünya Savaşı 
patlak verdiğinde anarşist, sosyalist ya da Hıristiyan 
eğilimli bütün sendikalara kayıtlı işçi sayısı 150 bini 
aşmıyordu. Ancak savaş sırasında sosyalist partilerin 
askere yazılmama aracılığıyla yürüttüğü savaş karşıtı 
kampanya büyük bir yankı uyandırdı ve bunun yarattığı 
dinamizm savaş sonrası yıllarında da sürdü. 1918-20 
arasında yaygınlaşan grevler 1920’de Wlnnlpeg’deki ge
nel grevle doruk noktasına ulaştı. Ertesi yıl, Rus Devri- 
mi’nden esinlenerek bir komünist parti kuruldu. Uzun 
süre yasadışı çalışmak zorunda kalıp, önce Kanada 
Emekçi Partisi adı altında yasallaştıktan sonra, 1924’te 
Kominist Parti adını aldı. Ancak kitleler nezdinde önem 
kazanarak ciddi bir güç haline gelmeyi hiçbir zaman 
başaramadı. Etki alanı büyük ölçüde Rus göçmenlerle 
sınırlı olan Parf/’nin üye sayısı 1928’de sadece 4 bine 
ulaşmıştı. Bu dönemden başlayarak Parff Stalln ve Troç- 
ki yandaşlannın giriştiği sert tartışmadan ötürü giderek 
daha da zayıflamaya başlamıştı. 1931’de polis parti yö
neticilerini komplo hazırlama suçuyla tutuklayıp 5 yıl 
hapse mahkûm edince, Parti öylesine etkisizleşti ki, 
yasadışı ilan edilmesi önemli bir yankı uyandırmadı. 
193S’te yeniden legal ilan edilen Parti, Komintern'in

halk cephesi politikasını ijenimsemesiyie, özellikle ay
dınlar ve işçiler arasında genişleme imkânı buldu.

Kanada’da toplumsal muhalefetin en örgütlü düzeyi
ne ulaştı yıllar, büyük buhran yılları oldu. Kırsal kesim
deki protesto hareketleri, 1920’lerde kurulmuş Birleşik 
Çiftçiler'in programını devralarak. Kanada Demokratik 
Partisi adı altında partileştiler. Öte yandan işçi hareketli
liği, 1933 kongresinde kabul edilen programında sosya
lizmi Kanada koşullarına uyarlamayı öngören İşçi Çiftçi 
Partisi’nöe örgütlendi. “ Planlı ve toplumsallaşmış bir 
ekonomi”yi hedefleyen sözkonusu program, bankala
rın, ulaşım araçlarının, elektrik şebekesinin ve doğal 
kaynakların millileştirileceğini vaadediyordu.

Avustralya’da ilk işçi örgütleri daha 19. yüzyılın başla
rında kuruldular. İngiliz, İskoç ve İrlandalI işçiler bera
berlerinde getirdikleri gelenekler uyannca, vasıflı işkol- 
ları temelinde örgütlenmiş ve yalnızca ücret ve iş gü
venliği gibi konularda pazarlık etmekle yetinmeyen, her 
türden yardımlaşma ve dayanışmayı kendi faaliyetleri
nin doğal bir parçası olarak gören sendikalar kurdular.

1850’lerdeki altına hücum ve bu dalgayı izleyen hızb 
kapitalistleşme, işçi hareketiiçin de bir dönüm noktası 
oldu. Chartism ve cumhuriyetçiliğin etkisiyle ideolojik 
donanımı giderek daha radikal bir nitelik kazanan işçile
rin taleplerinde yeni vurgular belirdi; Yasama organla
rında işçilerin de temsil edilmesi, 8 saatlik işgücü, dışa
rıdan işgücü göçünün denetlenmesi için devlet müda
halesi ve kapsamlı bir iş yasasının çıkartılması gibi. 
Taleplerdeki bu yenilik sendikaların başdöndürücü bir 
hızda kitleselleşmesini sağladı. O kadar ki, 1854’te yal
nızca 54 Avustralyalı’dan biri sendikalıyken, bu oran, 
1914’te dokuzda bire ulaşmıştı. 1871-75 yılları arasında 
İngiltere’deki yasalar sömürgeler için de geçerli kılının
ca 1871’de önce Sydney, daha sonra da sırasıyla Mel- 
bum ve Adelaide’de İş ve İşçi Bulma kurumlan kuruldu. 
Bu gelişmeleri 1880’lerde Avustralya'ya sosyalist dene
bilecek düşüncelerin ilk kez girmesi izledi. İngiltere’deki 
sosyalist hareketin kurumsal pratiğinin Avustralya’ya 
yansıması ise, 1887’de Sydney’de Australian Socialist 
yal Demokrat Federasyon) kurulmasıyla gerçekleşti. An
cak 1890-91 yıilannda kırsal kesimde ve belli başlı li
manlarda başlatılan grevlerin başarısızlığa uğraması, iş
çilerin düzeni dönüştürmeye yönelik eylemlere girişme 
9e siyasal genel grev perspektifini benimseme konu
sunda cesaretlerini kırdı. Kısmen buna bağlı olarak par
lamenter ve reformist bir çizgiyi temsil eden Labour 
Party hızla gelişti ve Vlctoira, Queensland ve orta Avust-

League'in (Avustralya Sosyalist Birliği) ve 1899’da Vic
toria eyaletinde Social Democratic Federatlon’un (Sos- 
ralya’da kurulan diğer partilerle birleşti. İşçi hareketinin 
nisbeten daha geç bir gelişme gösterdiği Batı Avustral
ya’da ise, her biri farkLı karakterde ve değişik bölgeler
de örgütlenmiş işçi grupları 1901 seçimlerine ortak bir 
üsteyle katıldılar. Birleşmeden sonra Labour bütün eya
letlerde öylesine hızlı bir gelişme gösterdi ki, 1904’te 
dünyada hükümet kuran ilk işçi partisi olma başarısı 
elde etti. Prögramatik talepleri arasında siyasal hayatın 
demokratikleştirilmesi, bir İş yasasının çıkarılması, iş 
anlaşmazlıklarının yargı yoluyla çözülmesi bulunan La
bour 1910 seçimlerinde mutlak çoğunluğu elde etti. 
Aynı başarıyı eyalet seçimlerinde de gösteriyordu; 
1915’te Victoria hariç her yerde iktidardaydı.

Ancak önemli bazı konularda Labour, burjuva partile
rinin çizgisini benimsiyor, “ ulusal uzlaşma”nın dışına 
çıkmamaya özen gösteriyordu. Bunların belki de başın
da, “ beyaz Avustralya" talebi geliyordu. Bunun berisin
de, kuşkusuz, Avrupa kökenli işçilerin, yeni bir göç 
dalgasının yaratacağı işgücü fazlası karşısında, yaşam 
düzeylerini ve ücretlerini koruyamayacakları kaygusu 
yatıyordu. Genellikle bir yabancı düşmanlığı şeklinde 
ortaya çıkan bu kaygu, Asya kökenli göçmenler sözko
nusu olduğunda açık bir ırkçılığa dönüşüyordu. Latjo- 
ur’un burjuva partileri ile mutlak bir görüş birliğine gir
diği ikinci bir konu, Avrupa’da olduğu gibi Avustralya’
da da, savaş oldu. İşçilerin partisi, 60 bin kişinin ölece
ği, 165 bin kişinin ağır yaralanacağı savaşın sorumlulu
ğunu üstlenmekten çekinmedi. Kuşkusuz, savaşa karşı 
çıkan sol partiler yok değildi. Daha 20. yüzyılın başında 
Victoria eyaletinde Tom Mann’ın öncülüğünde Marksist 
bir sosyalist parti kurulmuş ve önce 1907’de Socialist 
Federation of Australia (Avustralya Sosyalist Federas
yonu), 191C’da ise Australian Socialist Party (Avustral
ya Sosyalist Partisi) adını almıştı. Öte yandan American 
Socialist Lat)our Party’n\n (Amerikan Sosyalist İşçi Par
tisi) etkisiyle 1907’de Australian Socialist Labour Party 
(Avustralya Sosyalist İşçi Partisi) kurulmuştu. Ancak 
bu partiler, siyasal gündemi belirleyebilmekten uzak, 
marjinal partiler olarak kaldılar.

Savaş karşısında İngiltere’deki Labour Party'nin tavn- 
nı benimsemiş olan Australian Labour Party, savaş sıra
sında da onun kaderini paylaştı. Savaşın gereklerine 
işçi sınıfının kazanımlarını feda etmesi, hızla itibar kay
betmesine ve bu da parti içinde tartışma ve bölünmelere 
yol açtı. Partinin yeni önderi ve başbakan Hughes gide
rek “ fanatik” diye nitelenebilecek bir milliyetçi çizgiye
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15 Mayıs 1856'da Warwickshire'da doğan Torn Mann, 
1881'de İngiltere Mühendisler Birliği'ne üye oldulftan 
sonra sosyalist mücadeleye katıldı. John Burns ile 
birlikte 1889'da Londra dok işçilerinin grevini 
örgütleyen Mann, 1898’de James Keir Hardie'nin 
kurduğu Independent Labour Party’n/n (Bağımsız İşçi 
Partisi) sekreterliğini üstlendi. Bağımsrz İşçi Partisi 
Marksizmden esinlenmiş görüşleriyle Boer Savaşına 
karşı çıkmış, İrlanda'nın bağımsızlığını savunmuş ve I. 
Dünya Savaşı sırasında anti-militarist bir tavır 
takınmıştı. 20. yüzyılın ilk yıllannda Avustralya'ya 
giden Mann, Sosyalist Parti’n/n kitleselleşmesinde 
ateşli bir hatip ve titiz b ir örgütçü olarak önemli bir 
rol oynadı ve bu rolünden ötürü Avustralya işçi 
sınıfının kolektif hafızasında kalıcı b ir yer edindi. 
Resimde Lithgow'da 1 Mayıs 1927'de Mann'ın da 
posterini taşıyan b ir kortej görülüyor.

kayıyordu. Avustralya'nın savaşa katkılarının ve dolayı
sıyla asker alımlarının artırılmasını önerisi ülkedeki refe
randumda elde edildiği halde başbakanlığını sürdürme
si üzerine Labour Party üyeleri güvensizlik oyu vererek 
kendisini parti başkanlığından uzaklaştırdılar. Bunun üze
rine bir grup taraftarı^ a birlikte partiden ayrılan Hug- 
iıes, Liberal Parti’yle birleşerek Nationalist Party'yi (Mil
liyetçi Parti) kurdu. Labour Party ise gerek kendi içinde
ki banş yanlısı ve devrimci unsurların, gerek /(VVI^'nun 
baskısıyla gerekse de Ekim Devrimi’nin yarattığı coş
kuyla giderek daha devrimci bir çizgiye doğru kaydı. 
Labour’un bu devrimci çizgisiyle girdiği savaş sonrası 
dönem 4 evreye ayrılabilir: 1923’e kadar süren İlk dö
nemde, 1914'te 500 bin olan sendikalı işçi sayısı hızla 
yükselerek 1921'de 700 bine ulaştı. Bu yıllar, aynı za
manda anarko-sendikalizmin de altın yıllarını teşkil etti. 
Ancak Labour Party’nin 1921'deki Brisbane Kongresi'- 
nde kabul edilen yeni programı, ayaklanma taktiklerini 
reddetmekle ve faaliyetlerini yasal ve parlamenter ka
nallarla sınırlandırmakla birlikte, sanayinin ve pazarla
manın sosyalizasyonunu hedefliyordu. Öte yandan “ be
yaz Avustralya’nın korunması” talebi de programda ye- 
ralnıaya devam ediyordu. 1922-23 yıllarıyla birlikte sa
vaş sonrasının çalkantısı yerini Country Party'nin yeni 
“ insanlar, para ve pazarlar” keşfetmeyi hedefleyen yö
netiminde bir istikrar dönemin bırakınca, gerek Labour 
Party gerekse sendikal hareket mevzi kazanma politika- 
lanna geri çekildiler. Kurucuları arasında, devrimci sen
dikacılık deneyiminden gelen bir İskoç olan J. Garden, 
Brisbane'de bir işçi olarak çalışmakta olan bir Rus köy
lüsünün oğlu ve daha sonra SSCB'nIn Avustralya kon
solosluğunu yapacak olan P. Simonov ve İtalyan köken
li bir aydın olan G. Baracchi Partl’öe, 19. yüzyıl boyunca 
Avustralya'ya göç etmiş olan İşgücünün etnik kompo
zisyonunun sadık bir aynası gibiydi ama ulusal kimlik 
yaratma ülküsünün işçi sınıfınca da benimsenmiş oldu
ğu dönem koşullarında geniş bir yankı uyandırmayı ba
şaramadı. 1929 seçimleri sonucunda Labour Party bir 
kez daha iktidara gelerek, dünya krizini karşılamak du
rumunda kalan hükümet oldu. Krize bağlı olarak 6 mil
yonluk ülkede işsiz sayısı 300 bini buldu. Dolayısıyla 
1931 yılında Labour bir kez daha parçalanarak sadık 
muhalefet konumuna geri dönmek zorunda kaldı, il. 
Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ise Avustralya yeni
den yükselen bir işçi hareketine tanık oldu. işgünUn 
kısaltılması için yapılan grevlerin oluşturduğu kamuoyu 
Labour Party'nin de yeniden itibar kazanmasına yol aç
tı. Öyle ki savaş sırasında, yapılan 1941 seçimlerinde 
Labour bir kez daha hükümet oldu. Savaş, Avustralya’
ya yarayacaktı. GSMH 1938-9 ile 1942-3 yılları arasında 
yüzde 63 arttı. Süren bu iktisadi büyüme, Labour’m 
İktidarının sürekliliğini de temin etti.

Yeni Zelanda'da İse ilk büyük işçi gösterileri 1873- 
1896 bunalımın en derinleştiği dönem olan 1880’lerde 
düzenlendi. Amerika'dan esinlenerek kurulmuş olan 
Knlghts o f Labour'm  desteğiyle 1889’dan itibaren sen
dikalar harekete geçti. 1890’da hareket doğruğuna ulaş
tı ve Avustralya liman işçilerinin grevi Yeni ZelandalI

meslekdaşları için bir örnek oluşturarak, bir süre için 
Güney Pasifik’teki bütün limanların kapanmasına yol 
açtı. Grevin başarısızlıkla sonuçlanması, sendika ve işçi 
önderlerini hoşnutsuz çiftçilerle ittifaka yöneltti ve bu 
ittifakın sonucunda 1890 seçimlerinde Liberal Parti ikti
dara geidi. Liberal Parti, bir işçi sınıfı partisi değildi; 
programı, Fabianiardan ve Henry George'un sosyaliz
minden olduğu kadar, John Sturat Mill’in liberalizmin
den de izler barındırıyordu. Buna rağmen, "radikal 
kolektivist” aydın W. Pemper Reeves ve pragmatik poli
tikacı Seddon gibi önderlerin yönetiminde, işçi ve kü
çük çiftçilerin sorunlarını bir dizi reform yoluyla çözme
ye yöneldiler.

Liberal Parti iktidarı, Yeni Zelanda'da işçi sınıfının 
kendi bağımsız siyasal örgütlenmesine yöneldiği dö
nem oldu. Hernekadar çeşitli işçi gruplarını biraraya 
getirecek bir Emek Birliği kurma çabaları başarısızlıkla 
sonuçlandıysa da, 1905 ve 1908 seçimlerine bazı işçi 
adayları bağımsız olarak katıldılar. Nihayet 1910'da La
bour Party kuruldu. Ancak sendikalist ve reformist ta
leplerin sözcüsü Labor Party, 1901'de kurulmuş Socia
list Party ve 1908’de devrimci sendikacılar tarafından 
kurulmuş New Zealand Socialist Party’nin rekabetiyle 
karşılaştı. İşçi sınıfı içindeki reformist kanatla devrimci 
kanat arasındaki bu mücadele, sendikal faaliyetlere de 
yansıyordu. 1912’de Amerika’daki Industrial Workers 
of the iyorfd’den etkilenmiş bir grup anarşistin kurduğu 
Red Federation (Kızıl Federasyon) doğrudan kapitalist 
sistemin yıkılmasını hedefleyen bir eylem programına 
sahipti. Mücadele 1912-13 yılları arasında madenlerde 
ve limanlarda düzenlenen ve hükümet tarafından şid
detli bir şekilde bastırılan kitlesel grevlerde doruğuna 
ulaştı. Ancak Yeni Zelanda'nın 1914’te savaşa girmesiy
le filizlenen milliyetçilik dalgasıyla, iki kanat arasındaki 
mücadele reformistlerin lehine sonuçlanmış oldu.

Savaş yıllarında yoğunlaşan baskılar çeşitli devrimci 
grupları biraraya gelerek Birleşik İşçi Partlsl'nl kurmaya 
yöneltti. 1921’de ise Rus Devrimi'nin etkisi altında oluş
muş olan küçük Marksist gruplar 1921'de Yeni Zelanda 
Komünist Partisi'ni kurdular. Önceleri Avusturya Xomü- 
nlst Partisi'ne bağlı olan bu parti, bir müddet sonra 
bağımsız bir çizgiye yöneidiyse de, hiçbir zaman siyasal 
hayatın önemli bir gücü haline gelmeyi başaramadı. 
Labour Party ise, Avustralya'dakinin aksine, savaştan 
sonra geçici bir süre için bile bir radikalleşme sürecine 
girmedi. Partiye egemen olan ılımlılar, kısa vadedeki 
taleplerini işsizliğe karşı mücadele ve sosyal hizmetle
rin geliştirilmesiyle sınıriandırmışiardı. 1918'de kabul 
edilen program “ kolektifleştirmenin nihai amaç olarak 
benimsendi”ğini, “ ancak güncel hedefin sosyalizme 
doğru yürüyüş” olduğunu belirtiyordu. 1920'lerde işçi 
hareketlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak sendikalı 
işçi sayısında da artışlar meydana geldi. 1901'de 24 
bin olan sendikalı işçi sayısı, 1920-21 'de 97 bine, 192S’te 
123 bine ulaştı. Labour Party ise 1919'dan 1928'e kadar 
düzenli olarak oyların dörtte birini alarak istikrarlı bir 
konum edindi. Ancak büyük krizden sonra, partinin çey
rek yüzyıldır şehirli yığıniaria sınırii olan tabanını geniş
letmek amacıyla işçilerie çiftçiler arasında bir ittifak 
kurulmasını öngören bir stratejinin benimsenmesinin, 
orta sınıflardan da destek göreceğini hesaplayan parti
nin yeni önderi Michael Savage, gerçekten de liberal 
hükümetin acımasız politikalarından bunalmış kitlelerin 
ezici çoğunluğunun desteğiyle 1935 seçimlerinden son
ra iktidar geldi.

i. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Avrupa'daki bütün 
işçi sınıfı partilerinin savaşa destek vermesi birtakım 
insanları dehşete düşürdü -kimilerini teorik ve politik, 
kimilerini vicdani gerekçelerden ötürü. Bu dehşeti, kar
şı taraftan, ulusların birbirini boğazlamasının doğal ve 
meşru olduğuna inanan biri bile sevinerek de olsa anla
yışla karşılayabilir. Çok değil, daha iki yıl öncesinden 
sarfedilmiş sözierie, iki yıl sonra benimsenen tavıriar 
böylesine derin bir uçurumun varlığı karşısında dehşete

kapılmamak için başlangıçtaki sözlere ille de inanmak 
gerekmiyor. II. Enternasyonal partilerinin ihaneti somut 
belli bir içerikten çok daha köklü bir “ entelektüel namus” 
duygusunu taciz ediyor.

Aynı şeyi, Avrupa'daki partlierie aynı tarihsel ve teo
rik zemin üzerinde durduklan halde, beyaz Britanya İmpa- 
ratorluğu'nun sol partileri için söylemek mümkün değil. 
Çünkü onlar tıenimsedikleri ırkçı tavıriaria, enternasyo
nalizmlerinin de bir sınırı olduğunun işaretini çok daha 
önceden vermişlerdi. Gerçi “ ırkçı” nitelemesi, bütün 
Britanya sömürgelerinin sol partilerine, “ beyaz 
Avusturaiya” talebini savunan Australian Labour Party'- 
ye yakıştığı kadar yakışmayabilir. Sözgelimi Kanada'nın 
sol partilerinin “ ırkçılığı” daha ziyade bir kayıtsızlık 
şeklinde tezahür etti. 19. yüzyılda avcılıkla ve kürk tica
retiyle geçinen m^t/s’lerle kızılderiliier, doğal çevreleri
nin tahrip edilmesine karşı ayaklandıklarında, sol çevre
lerden, işçi hareketi içinde onları desteklemeye yöne
len, ifade bulmamış bir eğitim var mıydı, bilmiyoruz. 
Ayaklanmanın kendisine bulduğu önder Louis Ril, Ame
rika’da bir akıl sağlığı kliniğinde, çok değil bir kaç yıl 
önce tedavi görmekteydi.

Yeni Zelanda’lı sosyalistlerin, kendi yerlileri Maoriler 
karşısında nispeten daha sorunsuz olduğu söylenebilir. 
Maoriler savaşmışlar ve bunun sonucunda 20. yüzyıla 
varıldığında, pariamentoda kendilerine tahsis edilmiş 
milletvekilleri aracılığıyla temsil edilme hakkını kazan
mışlardı. Böylelikle de sol partiler emek kavramını Mao- 
riierin de varoluşunu içerebilecek şekilde tanımlama 
yükümlülüğünden kurtarmış oldular.

Eğer Avrupa’daki partiler ihanet etmemiş olsaydı, 
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda partilerinin bu ta
vırları karşısında ahlakçı bir tavıria isyan etmek belki 
daha kolay olabilirdi. Ama 1890’iarın ve 1900’iarın sö
mürge partilerinin, II. Enternasyonal partilerinin gelece
ğini gösterdikleri, olacağı şey oldukları söylenebilir.

Yine de ahlakçı olmamak gerekiyor. Sorunun çetrefil
liğini anlamak için bir başka sömürgeye. Güney Afrika'
ya göz atmakta yarar var. 1922'de Güney Afrika'da pat
lak veren grevler dalgası, “ Rand devrimi” diye anılmayı 
hak edecek kadar kitleseldi. Hükümet, İşçi Partisi'nin 
de desteğiyle tiarikatları topa tuttu. İhanet mİ...? Top 
ateşi altında can veren işçilerin taşıdığı pankartlarda 
“ İşçiler! Beyaz bir Güney Afrika için birieşiniz!” yazılıy
dı. Barikatların kuruluşuna, İşçi Partisi’nöen kopmuş 
komünistler de katılmıştı. Kimin ihaneti?

Marksizmin kurucuları, siyasal mücadelelerinin baş
langıcında enternasyonalistlerdi. Ama başlangıçtaki bu 
enternasyonalizm, tıpkı 19. yüzyıl sosyalist hareketin, 
bütünün ortalama çizgisinin enternasyonalizmi gibi sı
nanmamış bir enternasyonalizmdi. Onlar, güney Slav- 
iar’ın, Irlanda'lıların ve hayatiannın sonunda Ruslar'ın 
mücadelesinin kendi temel teorik kabullerini sorgula
masına, hatta tehdit etmesine izin verdiler. Tek tek, 
entelektüel bakımdan ayrıcalıklı kişiler için teorik düzey
de varolan bu imkan. Batı Avrupa proletaryası için 
1945'ten önce fiili bir gerçeklik kazanmadı. Öncesinde, 
Batı Avrupa proletaryası yalnızca kızılderililerin, Tas- 
manyaiıların ve adını unuttuğumuz sayısız Afrika kabile
sinin imhası karşısında seyirci kalmakla, hatta zaman 
zaman aktif olarak destek vermekle yetinmedi, Batı'nm 
sömürülenleri, enternasyonalizmi, örtük olarak da olsa, 
ortak bir yaşantıdan, bu yaşantı müiksüzleştirilme de 
olsa, birlikte yaşanmış, temellük edilmiş bir yaşantıdan 
hareketle tanımladılar. Enternasyonalizmin başka bir şe
kilde de kavranabileceği, yabancılığın, farklılığın payla
şılmamış bir hayatın, ille de bir sömürü ilişkisi çerçevesi 
içinde yaşanmayabileceği sezgisi ancak bağımsızlık sa
vaşlarından sonra mümkün oldu. Henüz politik biçimini 
bulamamış bir sezgi, kurulmamış bir Enternasyonal.

ERKAN KAYILI — İSKENDER SAVAŞIR



Bölünmeyi önlemek için son bir girişim partinin yönetiminin iki kanat arasında paylaştıniması 
oldu. Nisan 1962’de Namboodiripad genel sekreter, Dange de başkan seçildi. Fakat bu çözüm 
de partinin bölünmesini engelleyemedi. Çin-Sovyet aynşmasmm ardmdan, Temmuz 1964’de 
partinin Çin yanlısı sol kanadı aynlarak Hindistan Komünist Partisi (Marksist)’ni kurdu.

Seçimlerde CPI, Nehru’nun Kongre Partisi’nin ardından en çok parlamenter çıkaran parti oldu. 
Parti içinde hakim olan Ajoy Gosh önderliğindeki sağ kanadın savunduğu politikalar, Kongre 
Partisi’nin sol kanadıyla koalisyona gitmek istemesi, ve böylece oluşacak ulusal demokratik 
cephenin sosyalizme banşçı yollardan- geçişin önemli bir adımı olacağını savunması sol 
kanadın muhalefetiyle karşılaştı. Sağ ve sol kanat arasında giderek artan cepheleşme, 1962’de 
Çin’in Himalayalar üzerinden Hindistan’ı işgale girişmesi üzerine partiyi bölünme noktasına 
getirdi. S.A. Dange önderliğindeki sağ kanat Nehru Hükümetinin işgale karşı silahlı direnişim 
desteklerken, E.M.S. Namboodiripad’ın önderliğini yaptığı sol kanat Çin’den yana tavır aldı. 
Bölünmeyi önlemek için son bir girişim partinin yönetiminin iki kanat arasında paylaştıniması 
oldu. Nisan 1962’de Namboodiripad genel sekreter, Dange de başkan seçildi. Fakat bu çözüm 
de partinin bölünmesini engelleyemedi. Çin-Sovyet aynşmasmm ardından, Temmuz 1964’de 
partinin Çin yanlısı sol kanadı aynlarak Hindistan Komünist Partisi (Marksist)’i kurdu.

1967 seçimlerinde sağ Komünist Parti 7.5 milyon, Çin tarafından tanınan sol Komünist Parti 
ise 6 milyon oy aldı. Buna karşılık bu parti Kerala ve Batı Benga eyaletlerinde en çok oyu 
alarak, kurulan koalisyon hükümetlerinde de en güçlü parti olarak yer aldı. Fakat kısa süre 
sonra CPI’nin bölünmesine neden olan Çin’e karşı tutum sorunu yeni kurulan Hindistan 
Komünist Partisi (Marksist)’in  de 4)ölünmesine neden oldu. Bu sefer mesele, Kerala’da 
Namboodiripad ye Batı Bengal’de Jyoti Basu’nun önderliğinde hükümette yer alan partinin 
Kaşmir sorunundaki tutumuydu. Parti Hindistan ile Pakistan arasında bir. türlü çözüme 
bağlanamayan Kaşmir Sorununda, Hindistan devletinin resmî görüşüne yakın bir çizgi 
benimsiyordu. Buna karşılık Çin bu sorunda Pakistan’dan yana tavır almıştı. Diğer bir sorun 
da Komünist Partisi’nin  parlamenter yolu tercih etmiş olması ve koalisyon hükümetlerinde yer 
almasıydı. Çin, partinin tutumunu modern revizyonizm olarak eleştirdi, parti önderleri Çin 
basınında revizyonist olarak nitelendirildi. Tüm bu çelişkiler Komünist Partisi’nin Nisan 
1969’da yeniden bölünmesine yol açtı. Partinin sol kanadı daha devrimci taktikler izlenmesini 
talep ederek aynidı ve Charu Mazumdar ve Kanu Sanyal’m önderliğinde Hindistan Komünist 
Partisi (Marksist-Leninist)’i kurdu.

Hint sinemasının tarihi, sinemanın tarihi kadar eskidir. 
Bombay'da ilk film gösterimi Londra’dakinden 5, New 
York'ta Edison’unkinden 3 ay sonra. Temmuz 1896'da 
gerçekleşmiştir: 1898'de H.S. Bhatvadekar, ithal 
ettiklerinin dışında kendi yapımı olan filmleri gösterime 
sokmayı başardı. Yine bu sıralarda Sanskritçe 
öğretmeni ve matbaacı D. G. Phalke, Bombay’daki 
evini stüdyoya çevirerek Harischanda adlı ilk konulu 
Hint filmini yaptı. Ama, o dönemde oyunculuk sinema 
kadar revaçta değildi; hatta o denli kötü b ir iş olarak 
addediliyordu ki, Phalke, bu işe en uygun olduğunu 
sandığı Bombay’lı fahişeleri bile filmlerinde oynatmayı 
başaramamış ve kadın rollerinde 1930’lu yıllara kadar 
traşlı ve makyajlı erkekler oyunculuk yapmışlardı. I. 
Dünya Savaşı’nın ardından Hollywood filmlerinin 
istilasına uğrayan Hindistan, ilk kez kadın oyuncuların 
rol aldıkları Typist Girl (Sekreter), ve H/liss’ 33 (1933 
Güzeli) adlı filmlerle, etkin olmaya başladı. Yine bu 
yıllarda önce Ingiliz’lerin, bağımsızlıktan sonra da 
Hindistan hükümetlerinin katı sansürü yerleşti. 1931'de 
sesli filmlerin ortaya çıkmasıyla Hindistan sineması dil 
sorunuyla karşı karşı kaldı. Bunun sonucu Bombay, 
Kalküta ve Madras merkezleri ortaya çıktı. Bombay 
filmciliği çok çeşitli d il ve geniş pazara sahip 
olmasının avantajını Hollywood standartlanndaki üstün 
yapımlar gerçekleştirerek aştı. Mogul imparatorlarının 
ve Hindli milyonerlerin yaşamlan konuların ana 
ekseniydi. Kalküta merkezli Bengali sineması yazınsal 
ve teatral uyarlamalarla sivrildi. Güney Hindistan’daki 
merkez olan Madras’daki filmlerin konusunu, 
neredeyse unutulmaya yüz tutmuş Sanskrit mitolojisi 
oluşturur (Solda) 1948’deki Candralekha adlı üstün 
yapımın ünlü davul dansı sahnesi. Film Madras’ın 
dünya pazarına başarılı girişinin simgesiydi. (Sağda 
üstte) 1951 yapımı Awara (Avere), Bombay’ın büyük 
bütçeli ilk Hint filmiydi. (Sağ altta) Pather Panchali 
(ya da Song o f the Road- Yol Türküsü). 1955 yapımı 
bu film yönetmen Satyajit Ray’ın ilk filmiydi ve on<i 
dünya çapında ün sağlamıştı.
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1960’iı yılların İkinci yarısında dünyanın çeşitli köşele
rinden az gelişmiş ülkelerin ciddi ve uzun sürecek bir 
kıtlığın eşiğinde olduğuna dair feryatlar yükseliyordu: 
Özellikle Asya’da, gıda maddeleri üretiminin ihtiyacın 
gerisinde kalacağı, kıtlığın sürekli ve etkili bir açlık süre
cinin nedeni olacağı kehanetleri birbirini izliyordu. Üste
lik, bu kehanet sahipleri arasında ciddi, bilgili, güvenilir 
kabul edilen kişi ve kuruluşların bulunması bir dehşet 
havasının doğmasına neden olmuştu. Bazı tahminler 
pekçok fakir ülkede kişi başına düşen gıda maddeleri 
miktarında ortaya çıkan azalma eğiliminin uzun dönem
de de durdurulamayacağı görüşüne kadar uzanıyordu.

Kısa bir süre sonra bu feryatlar kesildi. 1970’lerin 
başlannda felaket habercilerinin çığlıkları duyulmaz ol
du. Çünkü, Afrika’nın bazı bölgeleri dışarda bırakılırsa, 
gıda maddeleri arzı ile nüfus ilişkisinin, yine çok olum
suz bir görünüşte olmasına rağmen, hiç olmazsa 1960’lı 
yılların ortalarındaki kriz döneminden daha iyi olduğu 
gözlenebiliyordu. Gerçi, yine geçici kıtlıklarla karşılaşı
lacağı biliyordu ama, kişi başına gıda maddeleri artış 
hızının yeniden tarihi eğilimine dönmesi, bu kez bir 
iyimserlik havası yaratmıştı.

Bazı başka gelişmeler de iyimserliği güçlendiriyordu. 
Önce, göreli fiyat değişmeleri, başka bir deyişle iç tica
ret hadleri tarım ürünleri lehine hareket etmeye başla
mıştı. Ayrıca hükümetlerin bu sektörü daha fazla des
tekledikleri, daha fazla yatırım yapılmasını sağlayıcı po
litikalar uyguladıkları gözleniyordu.

Kuşkusuz pekçok kişi ve çevrede önemli bir başka 
iyimserlik nedeni, bazı gıda maddelerinde geliştirilen 
yüksek verimli tohumların ve bunlarla birlikte önerilen 
yeni teknolojilerin ortaya çıkması, kısacası “yeşil dev- 
rim”in başlamış olmasıydı.

1960’lı yıllarda göklere yükselen açlık feryatları, aslın
da, GOney ve Güneydoğu Asya’da muson yağmurlarının 
üst üste iki yıl gelmemesinden kaynaklanıyordu. 1965- 
66 ve 1966-67 dönemlerinde, özellikle Hindistan’da gıda 
durumunun çok olumsuz bir noktaya vardığı yadsına
maz. Ama üçüncü yıl, havaların iyi gitmesi yeniden 
eski yapının ortaya çıkmasına neden oldu. Başka bir 
deyişle sürekti kıtlık ve açlık kehanetlerinin sanıldığı 
kadar güçlü olmadığı anlaşıldı.

Açlık, daha açık bir anlatımla, eksik ve kötü beslen
me, dünyanın pekçok köşesinde kronik bir yara olarak 
durmaktadır. Ama çarpıcı kıtlıklar genellikle savaşlara 
ya da büyük doğal felaketlere bağlı olgulardır. Azgeliş
miş dünyanın gıda ve tarım hastalığı sessiz bir hastalık
tır. Ancak bazı durumlarda dikkati çeker, dramatikleşir. 
1960’lı yılların ortalarında olduğu gibi. Yeşil devrim kav
ramının birdenbire bu kadar gürültü koparması böyle 
bir buhran döneminin yaşandığı sırada ve hemen ardın
dan söylenir olmasındandır.

Yeşil devrim sözünü o günlerden bu yana sık sık 
duyuyoruz. Dikkat edilirse bu söz, dolu bir sözdür, daha 
doğrusu siyasi bir slogandır. Günümüzdeki anlamıyla 
“yeşil devrim’’ sözünü İlk kez ABD Uluslararası Gelişme 
Ajansı (AID)’nın 1960’lardaki yöneticisi William Gaud, 
Washington’da, Uluslararası Gelişme Demeği’nin bir top
lantısında kullanmıştır.

Yeşil devrim, William Gaud ya da, aynı görüş ve amaç
ta olan kişiler tarafından, az gelişmiş ülkelerde, tarımsal 
üretimde önemli bir atılımın gerçekleştiğini, üstelik bu 
atılımın barışçı bir biçimde, kurumsal reformlara gerek 
duyulmadan ortaya çıktığını, çarpıcı bir üslupla vurgula
mak için kullanılır. Teknolojik değişmenin, kurumsal 
ve siyasal değişme ve yenileşmenin güçlü bir alternatifi

olduğunu imâ eder. Ancak izleyen yıllar, bu görüşün 
doğru olmadığını, bazı insanları, bazı hayal ve yanlış 
düşüncelerin peşine düşürmekten başka işe yaramadı
ğını ortaya koymuştur. Kısacası, yeşil devrim sözkonu- 
su olduğunda, gerçeklerle retorik farklıdır.

Yeşil devrim kavramı iki birbirinden farklı anlamda 
kullanılmaktadır. Bazı yazarlar, yeşil devrim sözünü kul
landıklarında az gelişmiş ülkeler tarım sektöründe geniş 
çaplı bir yapı değişikliğini kastederler. Gıda maddeleri 
arz yetersizliğinin ortadan kalktığını, tanmın artık genel 
kalkınma çabaları için bir darboğaz olmaktan çıktığını 
vurgulamak isterler.

Kavramın ikinci kullanılış anlamıysa, çok daha dardır 
ve tanımı oldukça kolaydır. Burada kastedilen, bazı bit
kilerde sağlanan gelişme, özellikle buğday ve pirinçte 
bazı yüksek verimli tohumların üretilmiş olması, bu to
humlarla birlikte uygulanacak yeni bir teknoloji paketi
nin üretim ve verimleri arttıracağı görüşünden ibarettir. 
Bu arada, yüksek verimli pirinç tohumlarıyla birlikte 
bir başka politik slogan daha kullanılmaya başlanmıştır: 
“ Mucize pirinç’’. Mucize pirinç sözünün özellikle Filipin- 
ler gibi nüfusunun hemen tamamı Katolik olan ve dur
madan mucize bekleyen insanlardan oluşan bir toplum
da kullanılması pek de tesadüf olmasa gerektir.

Kavrama yüklenen birinci anlamla, az gelişmiş ülkeler 
tarım sektöründe bir yeşil devrim gerçekleşmediği, dev
rimin başlama tarihinden bu yana yirmi yıldan fazla 
bir süre geçmiş olmasına rağmen, bugün açıkça görül
mekte, bilinmektedir. Bu ülkelerde nüfusun büyük bölü
mü hâlâ tarımda istihdam edilmekte, hâlâ eksik ve yan
lış beslenme sorunu sürmekte, bu ülkelerin büyük bölü
mü hâlâ gıda maddeleri, özellikle tahıllar ithalatına ba
ğımlı bulunmaktadır.

İkinci anlamıyla yeşil devrim konusu üzerinde biraz 
daha fazla durulabilir. Kıtlık yılları dışında bütün tarım 
yapılarında gıda maddeleri üretiminin genellikle tarihi 
bir ortalama artış hızı çerçevesinde yükselmekte oldu
ğu söylenmişti. Özellikle 1960’lı yıllara kadar bu yük 
selmenin daha çok kullanılan toprak miktarının arttırıl- 
masıyla gerçekleştiği görülür. Ancak bu yıllarda, pek
çok az gelişmiş ülkede tarıma açılabilir toprakların sını
rına ulaşılmıştır. Başka bir deyişle, bundan sonra tarım
sal üretim ancak verimlerin yükseltilmesi yoluyla arttırı- 
labilecektlr. Kısacası, tarım üretimini, gıda maddeleri 
arzını arttırabilmek için az gelişmiş ülkelerde bir tekno
lojik yenileşme sürecinin başlaması kaçınılmazdır.

Özellikle buğday ve pirinçte yüksek verimli tohumla
rın üretilmesi ve kullanıma sunulması, bunun yanında 
yeni bir teknoloji paketinin geliştirilip önerilmesi, sözko- 
nusu teknolojik yenileşme gereğine önemli ölçüde des
tek sağlamıştır.

Önerilen yeni teknoloji paketinin önemli unsurları, 
yeni tohumlarla birlikte, daha fazla yapay gübre, ilaç 
gibi girdilerin kullanılması ve sulama olanaklarının ge
liştirilmesidir. Yeni teknolojinin bir devrim gerçekleştir
diğini, ya da gerçekleştireceğini söyleyenler, çıkış nok
tası olarak bu teknoloji paketinin tam bölüneblilrlik özel
liğini kullanırlar: Yeni paketi oluşturan bütün girdiler 
çok küçük parçalar halinde kullanılabilir. O halde az 
gelişmiş ülke tarımının hakim unsuru olan küçük ya 
da cüce üreticilerin de bu teknolojiyi kullanmaması İçin 
hiç bir neden yoktur. Böylece fakir çiftçi zenginleşecek, 
yeteri kadar gıda maddesi üretilebilecek, devrim başarı

Tanm üretimini arttırmayı hedefleyen tel<nolojil( 
yenilenme harel<eti, resimdeki yaşlı dilenci kadının 

gözlerindeki donukluk ve çaresizlikte ifadesini bulan 
yoksulluğun kökünü kazımayı başaramadı.

ya ulaşacaktır.

Oysa yeni teknoloji paketinin küçük çiftçi tarafından 
kullanılamayacağı, pek çok olumsuz nedenin varlığı ara
dan geçen uzun yıllar boyunca açıkça ortaya'çıkmıştır. 
Gerçekten yeni tohumların ve teknolojinin genellikle 
büyük ve orta çiftai tarafından kullanıldığı, Hindistan, 
Pakistan başta olmak üzere pekçok azgelişmiş ülkede 
hükümet politikalarının da teknolojik yenileşme konu
sunda bu tür çiftçileri teşvik ettiği anlaşılmaktadır. Pen- 
cap bölgesinde hem Hint hem de Pakistan hükümetleri 
yeni tohum, daha çok gübre ile birlikte büyük traktörle
rin kullanımını da teşvik etmektedir. Büyük traktörlerin 
tam bölünebilir olduğunu ve küçük çiftçilerin de bunian 
kullanabileceğini kimse ileri süremez.

Dar anlamıyla yeşil devrimin başarılı olduğunu ileri 
sürebiliriz. Söz konusu teknolojik gelişme olmasaydı, 
az gelişmiş ülkeler, toprak girdisini arttırma olanağı kal
madığı için t>elki de gerçek bir kıtlık tehlikesi ile karşı 
karşıya kalabileceklerdi. Ancak, geniş politik anlamıyla 
bir tarım devrimir)den, bu anlamda bir teknoloji devri- 
minden bugün de çok uzağız. Tarım sektörü, tanm nüfu
su, küçük çiftçiler hâlâ dünyanın en önemli sorunu ola
rak duruyorlar. Hızla nüfus artışı, kişi başına gıda mad
deleri artış hızının yükselmesini önlüyor. Sessiz hastalık 
sürüp gidiyor. Kıtlık ve açlık feryatlarının su yüzüne 
çıkması için olumsuz dönemler gerekiyor ama, eksik 
beslenme, dengesiz beslenme, beslenme hastalıklan, 
gündemdeki ağırlıklarını hiç eksiltmiyorlar.

ÇELİK ARIOBA



İrlanda Devrimi
Yüzyılın başlannda İrlanda esas olarak bir tanm ülkesi olarak kalmıştı, nüfusun çoğunluğu 
geçimini hala topraktan sağlıyordu ve başlıca ekonomik faaliyet İngiltere pazan için tanmsal 
mallar üretmekti. Ülke, siyasal bakımdan Birleşik Krallığa bağlıydı. Bununla birlikte 19. 
yüzyıhn büyük bölümünde Coercion o f  Ireland Act (İrlanda’ya Baskı Yasası) olarak bilinen 
baskıcı yasanın olanaklarıyla sömürge düzeninin sürmesini sağlayan bir genel valinin 
yönetimindeydi. Halkının çoğunluğu özerklik ve bağımsızlık yanlısı olan İrlanda, İngiltere 
Parlamentosu’nda Irish Party (İrlanda Partisi) tarafından temsil ediliyordu. 19. yüzyılın ikinci 
yansında, Home Rule (Yerinden Yönetim) kampanyasının yol açtığı öfke, çoğunluğu İngiltere’de yaşayan 
toprak sahibi aristokrasinin topraklarının bir bölümünü köylülere dağıtan bir dizi toprak 
reformuyla yatıştınlabilmişti.

İrlanda Milliyetçiliğinin Temelleri

Gelişmiş bir sanayiden yoksun olan İrlanda’da kapitalist kesim geniş ölçüde ticaretle 
ilgilenmekteydi ve İngiltere’nin büyük kapitalistleriyle doğrudan rekabet etmek zorunda 
kalmalanna içerleseler bile, politik istikrardan hoşnuttular. Bundan ötürü de ıhm iı bir 
milliyetçiliğe eğilim gösteriyorlardı. Orta sınıflar arasında, İngiltere’ye olan bağımlılığın ulusal 
ekonominin gelişmesine engel olduğu inancının doğurduğu hoşnutsuzluk hakimdi. 19. yüzyılın 
başlannda İngiltere’yle politik ve ekonomik birliğin kurulmasıyla, gelişmiş İngiliz 
sanayii karşısında, varhk gösteremeyen İrlanda sanayii çöktü. Bu da korumacı gümrük engelleri 
konulmasının, İrlanda sanayisinin gelişimi açısından gerekli olduğunun anlaşılmasını sağladı.
Bu düşünceler 1905’te Arthur Griffiths tarafından kurulan Sinn Fein’de (Yalnız Başımıza) 
politik bir programa dönüştürüldü. Bu örgüt İngiltere’den tümüyle kopuşu değil, Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu’nda olduğu gibi İngiltere’den bağımsız ama aynı krala bağlı olarak 
İrlanda’nın da İngiltere’nin sömürgeciliğine ortak olmasını savunuyordu.

Aydınlar arasındaki hoşnutsuzluk ise kültürel milliyetçilik biçiminde kendini göstermekteydi. 
Bunun sonucunda 1890’larda İrlanda dilinin canlanmasına ve kültürünün yayılmasına çahşan 
kitle örgütleri kuruldu. Bu kültürel hareket içinde, 1860-70 ’lerin gizli devrimci örgütlerinin 
mirasçısı Irish Republican Brotherhood  (İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği-IRB) etkindi. Bunlar 
İngiltere’den tümüyle kopmak istemelerine karşın başlıca dayanaklan olan topraksızlığın 
azalmasıyla giderek güçsüzleşmişlerdi.

İrlanda İşçi Sınıfı

Kuzeydoğuda, Belfast çevresiyse farklı bir görünüm sergilemekteydi. Buranın İskoç kömür 
yataklanna yakınlığı, işlek limanı ve uygun coğrafi konumundan ötürü sanayi, özellikle metal 
ve gemi yapım sanayii, oldukça gelişti. Bu sanayi kollan İngiliz ekonomisinin bir parçası 
olarak da büyümüşlerdi. Dolayısıyla yörenin kapitalisderi İngiltere’yle birleşme yanlışıydılar ve 
aynhkçı fikirlerle ilgilenmiyorlardı. Bölgenin ayırdedici bir özelliği daha vardı. İngiltere’nin 17. 
yüzyıldan beri varolan sömügeleştirme tarzına bağlı olarak diğer bölgeler Katolik olmasına 
karşın yörenin nüfusu Protestandı. Sanayileşmeyle birlikte İrlanda’nın çeşitli yerlerinden gelen 
köylüler, Belfast’ta etkin bir Katolik azınlık oluşturdular. Bundan da işverenler, işçileri bilinçh 
bir mezhep aynmıyla birbirine düşürerek rekabete sürüklemek ve böylelikle daha düşük ücret 
ödemekte yararlandılar. İşçi sınıfının İrlanda politikasına yeni bir etken olarak ilk kez girmesi 
de yine Belfast’da oldu. Tersane işçilerinin 1907’de başlattıklan grev, Belfast’da genel greve 
dönüştüğünde Protestan ve Katolik işçilerin başında, İngiliz sendikacı James Larkin’in vardı. 
Greve polisler bile katılmışlardı. Ancak, işçilerin sokağa dökülmesi üzerine, Larkin’in 
sendikasındaki diğer İngiliz kökenli sendikacılar devreye girdiler ve sonuçta grev önemsiz 
kazanımlarla bitirildi ve James Larkin sendikadan çıkanidı. James Larkin’in buna tepkisi, 
Amerika ve Avrupa’daki sendikalist fikirlerin de etkisi altında İngiliz sendika patronlanndan 
bağımsız, yeni bir sendika kurmak oldu: Irish Transport and W orkers’ Union (İrlanda Ulaştırma 
ve Genel İşçiler Sendikasi-ITGWU). Fakat bu sendika, 1907 grevi yenilgisi sonrasında oluşan 
moral çöküntüsü dolayısıyla işçi çoğunluğunu saflanna çekmeyi başaramadı. Larkin’i esas 
olarak yalnızca Katolik bir işçi azınlığı izledi. Dolayısıyla yeni birliğin merkezi de başlıca 
sanayi merkezi olan Belfast değil, işçilerin çoğunun üretim değil dağıtımda çalıştıklan Dublin 
haline geldi. 1908’deki mütevazı başlangıcından sonra birlik, 1910’u izleyen yıllarda , bütün 
Avrupa’yı saran ve Büyük Başkaldırı olarak bilinen işçi sınıfı militanlığı dalgası içinde hızla 
büyümeye başladı ve başa çıkılmaz bir güç halini aldı.

Home Rule

Bu sırada meydana gelen önemli siyasal gelişmeler içinde 1911’de, parlamentoda çoğunluğu 
elde etmek için Irish Party’y e  dayanmak zorunda olan Liberal hükümet seçimleri kazandı. 
Liberal Parti destek karşılığında Home Rule sözü vermişti. Bu, durumu imparatorluğun sonuna 
giden bir adım olarak gören muhafazakarlar arasında gürültü kopardı. Hükümetin önerisi 
Lordlar Kamarasında geri çevrildi. Durumun bir anayasal bunalıma yol açması üzerine gidilen 
yeni seçimlerle işbaşına gelen yeni liberal hükümet de Lordlar Kamarasının yetkilerini 
sınırladı. Home Rule artık engellenemez gibi görünüyordu.

MOUNTBATTEN, LOUIS 
( 1 9 0 0 -1 9 7 9 )

Hindistan’ın son genel valisi, Ingiliz asl<er ve devlet 
adamı Louis Francis Albert Victor Nicolos Mountbatten,
25 Haziran 1900’de Windsor’da doğdu. Kraliyet ailesine 
mensup bir çocuic olarak iyi bir eğitim gördü. Osborne, 
Darmouth ve Cambridge’de okudu. 1913’de Kraliyet Do- 
nanması’na katıldı. İki dünya savaşında da gösterdiği 
başarılar onun bir kahraman ve çok önemli deniz komu
tanlarından biri olarak tanınmasına neden oldu. Savaşın 
bitişinden sonra diplomatik ve siyasi görevler üstlendi. 
1947’de Clement Attlee hükümeti tarafından Hindistan 
Genel Valiliği’ne atandı. İngiltere’nin, Hindistan’a ba
ğımsızlığını vermekten başka çaresinin kalmadığı bu 
yıllarda son kral naibi olarak, kendi adıyla anılan ve 
hem Kongre Partisi hem de Müsiüman Biriiği tarafından 
onaylanan tasarı sayesinde Hindistan’ın Hindu ve Müs
lüman toplumlarının ayrı birer devlet kurmaları sağlandı 
ve Pakistan Hindistan’dan ayrılarak bağımsız bir devlet 
oldu. Hindistan’da bulunduğu sıralarda Nehru ile kurdu
ğu dostluk, Nehru'dan geçici hükümet kurmasını iste
mesinde etkili oldu. 21 Haziran 1948’de değin yürüttüğü 
görevi süresince, yüze yakın prensliğin Hindistan’la ya 
da Pakistan'la birleşmesine çalıştı.

Ekim 1948'de, Hindistan’ı terkettikten sonra, Malta'da 
üstlenen Birinci kruvazör filosunun kumandanlığı, 1952- 
54 arası Akdeniz’de NATO  deniz kuvvetleri başkomun- 
tanlığı yaptı. 1955'te aldığı Birinci Deniz Lordu unvanı, 
en büyük tutkularından birinin gerçekleşmesi anlamına 
geliyordu. Hindistan’a karşı duyduğu ilginin hiçbir za
man eksilmediğini, eski dostu Nehru'nun ölümünden 
sonra, onun anısına Hintli öğrencilerin bursla İngiltere'
de eğitim yapmalarını sağlayan bir vakıf kurması göste
riyor. Ayrıca Hindistan'da hayırseverliğiyle tanınan karı
sının ölüm haberinin Yeni Delhi’ye ulaşmasıyla, parla- 
mento'da meclis üyelerinin derhal ayağa kalkarak' say
gı duruşunda bulunmaları Hindistanlı’ların da, Mount- 
batteniar'a karşı besledikleri duygunun en iyi ifadesi 
olmuştur.

1963'de emekli olan Mountbatten, iki yüzden fazla 
örgütün üyesi ve bunların kırkdördünün başkanı r<':..aK 
İngiliz Krallığı'nın en faal kişiliğini sergiliyordu. Lord 
Mountbatten, 27 Ağustos 1979'da, Protestanlarla Kato- 
ilkier arası çıkan çatışmaların ardından İngiliz askerleri
nin adaya girişinin onuncu yılında, İrlanda'nın batı sahil
lerinde yatıyla yaptığı bir gezinti sırasında, İRA’mn (İr
landa Cum huriyet Ordusu) bir kolu İNLA  militanları tara
fından öldürüldü. /RA'nın İngiliz emperyalizminin bu en 
parlak ve en başarılı kişisini hedef alışı, Mountbatten'ın 
İrlanda’yla doğrudan ilişkisinden ziyade, İrlandah'ların 
birleşme yönündeki çabalarının boşa çıkması, İngilte
re’de hükümetin başına Thatcher’ın gelişi ve adada bol 
miktarda bulunan İngiliz askerleriydi.



Emperyalizminin 
••  ••  1  •• •• Çozuluşu

19. yüzyılın ikinci yarısında İrlanda’da d il ve kültürde 
ingilizleştirme artarak sürdü, artık tüm İrlanda’da 

günlük hayatta İrlanda Galcesini kullananlar yalnızca 
batı kıyısında ve buradaki adalarda yaşayan b ir kısım 

köylülerdi. Diğer yandan bu gelişmeye karşı hareketler 
de oluştu, 1893’de kurulan "The Gaelic League”  (Gal 

Birliği) İrlanda dilinin yeniden canlandırılması ve bu 
dilde yayınların desteklenmesi amacıyla çalışmalar 

yaptı. Birliğin etkinlikleri beklenmedik ölçüde başarılı 
oldu, İrlanda diline yeniden duyulmaya başlayan ilgi 

geleneksel İrlanda müziğinin, edebiyatının, folklörünün 
de yeniden keşfedilmesine yol açtı. İrlanda Gal 

kültürünün yeniden canlanmasının etkileri İngilizce 
İrlanda edebiyatına da yansıdı. Edebiyatta ve tiyatroda 
yeniden canlanma hareketinin başını çeken, çoğunluğu 
İngiliz kökenli İrlandalI sanatçılar, İrlanda kültüründen, 

efsanelerinden esinlendiler. Dönemin en önemli şairi 
William Butler Yeats'in (1865-1939 üstte solda) 

şiirlerinde eski İrlanda efsaneleri ve masalları gizem 
dolu bir dünyada yeniden hayat buldular. Çağdaş 
İrlanda resminin en önemli isimlerinden Louis de 

Brocquy’un resimlediği eski İrlanda destanı Tain So 
Cuaiigne (altta sağda), içerdiği savaş, kahramanlar, 

tanrılar ve büyüye dayalı efsanelerle Yeats ı̂ e John 
Millington Synge (1871-1909) gibi b ir dizi edebiyatçı 
ve tiyatro yazarına esin kaynağı oldu. Yeni edebiyat 

hareketi, kendine ürünlerini sahneye koyacağı bir 
kurumu da 1904’de Abbey Tiyatrosu’nun kurulmasıyla 

yarattı (üstte sağda). Abbey Tiyatrosu kuruluşundan 
20’li yılların sonuna kadar hareketin ayakta kalmasını 

ve etkisini sürdürmesini sağlayan en önemli güçlerden 
biri olmaya devam etti. 20. yüzyıl İrlanda edebiyatının 

en önemli isimlerinden James Joyce (1882-1941) ve 
Samuel Beckett (1906-....) hayatlarının büyük 

bölümünü İrlanda dışında geçirdiler. Joyce, ilk önemli 
eserleri olan Dublinliler ve Sanatçının Genç Bir Adam 
Olarak Portresi'nden sonra üzerinde yedi yıl çalışarak 

tamamladığı UIysses’/e dünya çapında ün kazandı 
Ulysses, 20. yüzyıl romanının en önemli örneklerinden 
biri sayılırken aynı zamanda en "zorlarından”  biri de 

oldu. Beckett’in uluslararası ün kazanmasına yol açan 
eseri ise 1952’de yazdığı Godot’yu Beklerken adlı 

tiyatro oyunuydu (altta solda). Geleneksel İrlanda 
müziğinin yeniden canlandınimasında önemli rol 

oynayanlardan biri Sean O Riada’ydı (1931-1971).0 
Riada, genç yaşta ölene kadar kendi grubuyla yaptığı 
çalışmalarla bu müziğin yeniden sevilip beğenilmesini

sağladı.

Bununla birlikte durumu kabullenmeyi içlerini sindiremeyen kuzeydoğulu sanayiciler, Home 
Ruîe’u silah gücüyle engellemek üzere Britanyalı muhafazakarlann desteğiyle Ulster Volunteer 
Force (Ulster Gönüllü Gücü- UVF) admı verdikleri bir grup kurdular. I. Dünya Savaşı öncesi 
ortamda İngiltere ile Almanya arasmda ilişkilerin gerginleşmiş olmasına karşın, Almanya’dan 
silah satın aldılar.

H ome Rule’u savunmada kararlı olan milliyetçiler de National Volunteers (Ulusal Gönüllüler-NV) 
adlı bir karşı örgüt kurarak Almanlardan silah edindiler. Britanya ordusuna UVF’yi 
salahsızlandırma emri verilmesiyle başgösteren kriz İrlanda’daki ana üs olan Durragh’ta 
subaylann harekete geçmeyi redederek istifa tehdidinde bulunmalarıyla doruğuna çıktı. Bu 
kanşıklık sonucunda Liberal hükümet ve Irish Party geri çekildi. Kriz ise ancak savaşın 
başlaması ve Home Rule’un ertelenmesi ile sonuçlandınlabildi.

1913, yalnızca bir siyasal bunalım dönemi olmakla da kalmadı. Milliyetçiler arasmda çıkan 
önemli bir anlaşmazlık sonucunda, Dublinli önde gelen milliyetçilerden William Martin 
Murphy’nin başını çektiği işverenler, ITGWU’yu  parçalamaya karar vererek işçilerden sendikayı 
tanımamalannı istediler. Dublin’li işçilerin buna tepki göstermeleri üzerine patronlar lokavt 
ilan etti ve bütün kentte işler durdu. Patronlann teşviki üzerine İngiliz hükümeti duruma 
müdahale ederek işçileri teslim olmaya zorladı. Larkin tutuklandı ve grevi yönetmesi için 
yardımcısı Jam es Connolly Belfast’tan Dublin’e getirildi.

Connolly ve İrlanda Sosyalist Hareketi
Conolly Marksizme vâkıf, yetenekli bir örgütçü olmasına karşın sendikalizmden hayli 
etkilenmişti. İrlanda’ya 1910’da dönmezden önce ABD’de 1WV önderliğinde yer almış olan 
Connolly, İrlanda’nın bağımsızhk mücadelesiyle sosyalizm mücadelesinin kopmaz biçimde bağlı 
olduklan yargısıyla, yalnızca işçi sınıfının, kendi özgürlüğünün bir parçası olarak İrlanda’nın 
özgürlüğünü istediğini savunuyordu. Connoliy’ye göre toplumsal statükonun sürmesini 
İrlanda’nın özgürlüğünden daha önde tutan tüm öteki sınıflar ise İngiliz egemenliğiyle 
uzlaşmışlardı.

Polisin saldmlanna karşı koymak için Irish Citizen Army (İrlanda Yurttaş Ordusu) adıyla bir 
savunma gücü kuran Connolly, Larkin ile birlikte İngiltere’de İrlanda ile dayanışmayı örgütledi 
ve Avrupa’daki sendikalardan Dubhn’e gıda ve ihtiyaç maddeleri yağmasını sağladı. Connolly 
ve Larkin’in İngiltere’nin her yerinde kitleler önünde yaptıkları konuşmalarda onay



saglamalanna ragmen Britanyalı sendika önderleri, dayanışma grevleri örgütlenmesi yolundaki 
tüm girişimleri sabote ettiler. Alü ay süren sert mücadelelerden sonra işçiler, patronlann öne 
sürdükleri koşullan kabul ederek işe dönmek zorunda kaldılar. Birçok militan işçi, işten atılıp 
hapsedildi ancak sendika bunlara karşın ayakta kalmayı başardı. Larkin para toplamak için 
ABD’ne gitti, Connolly ise sendikayı yeniden örgütlemeye girişti. Bu mücadele, Connoliy’nin 
mülk sahibi smıflann görünüşteki milliyetçiliklerine karşın, Britanya devleti ile işbirliği 
yapmaya gönüllü olduklan yolundaki çözümlemesini kanıtlamış gibiydi.

Savaşın patlak vermesiyle birlikte, İngiliz sendika önderleri, Avrupanm her yanındaki işçi 
önderlerinin çoğunluğu gibi, savaşta kendi hükümetlerinin yanmde yer aldılar. İrlandalı 
önderler de ister birlikçi ister milliyetçi olsunlar savaşı desteklediler. UVF önderlik içinde bir 
bölünme geçirdikten sonra topluca askere yazıldı NV’lerin çoğunluğu da aynı şekilde davrandı. 
Açlık ve yoksulluktan sürünmekte olan birçok ITGWU  üyesi de bu sonu gelmeyen sıkıntılarla 
başedebilmek umuduyla orduya yazıldı.

NV’lerin Insh Volunteers (İrlanda Gönüllüleri-IV) adıyla anılan ve IRB üyelerince yönlendirilen 
bir kesimi, İngiltere’de başgösteren sorunlara, İrlanda’nın özgürlüğünü elde edebileceği fırsatlar 
gözüyle bakıyordu. Connolly de II. Entem asyonal’in, genel grevler dahil, mümkün her yolla 
savaşın karşısına çıkılmasını savunan perspektiflerine dayanarak savaşa karşı çıktı. 1913’te 
sendikalist taktiklerin başansız kalması yüzünden genel grev gerçekleşemeyince, Connolly tüm 
görüşlerini yeniden değerlendirmek durumunda kaldı. Bir yandan, propaganda ve seçimden 
yana sosyal demokrat partilerin karşı karşıya kaldıklan sınavdan başanyla çıkamamış olmalan, 
öte yandan, ister sosyalist, ister sendikalistlerce yönetilsin geniş tabanlı sendikalann da çok 
farklı bir durumda olmayışlan, tutarlı, merkezî, etkin bir örgüt ihtiyacını dayatıyordu. Bunlara 
ek olarak, kidesel işçi sınıfı eylemiyle savaşın durdurulması başanlamadığı ve başlangıçta 
işçiler bütünüyle eylemsiz sayılmasalarda eylemleri yetersiz kaldığı için Connolly, daha yaygın 
bir mücadele doğrultusunda örnek alınabilecek bir eylem biçim i örgütlemenin gerekli 
olduğunu düşünmeye başlamış, savaş karşısında sosyalizm ve İrlanda’nın özgürlüğünden yana 
bir ayaklanma propagandasına girişmişti. Bu, kendisini, IRB önderliğine yaklaştınnca onlann 
1916 Paskalya yortusunda ulusal bir ayaklanma başlatma planına katıldı ve ayaklanmayı 
birlikte tasarlamaya giriştiler.

19. yüzyılda İrlanda ekonomisi tarıma dayalı ve büyük 
ölçüde Ingiltere pazarına bağımlıydı. Tarımsal üretimin 
önemli b ir bölümü Ingiltere'nin yiyecek maddeleri 
ihtiyacını karşılamak için yapılıyor ve buraya dünya 
fiyatlarıyla satılıyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında, 
İrlanda’da tarım alanında büyük b ir kriz ortaya çıktı.
Bir yandan 1845-1849 yıllan arasında başgösteren 
büyük açlık hem insan kaybına yol açtı, hem de pek 
çok köylü İrlanda’yı terkederek göç etmek zorunda 
kaldı. Diğer yandan da artan ve yoğunlaşan dünya 
çapındaki rekabet sonucunda tarım ürünlerinin fiyattan 
giderek düştü. İrlanda'da hakim olan toprak mülkiyeti 
sistemi öteden beri tarımsal gelişmeye köstek olan ve 
toprağı işleyen çiftçileri sefalete mahkum eden bir 
faktördü. Çoğunluğu Protestan ve Ingiliz kökenli 
soylular olan toprak sahipleri topraklarını çiftçilere 
yüksek bedellerle kiralıyorlardı. Kira bedellerinin 
giderek yükselmesi ve çiftçilerin ürünlerine ödenen 
fiyatların giderek düşmesi sonucunda çiftçiler çok zor 
durumda kaldılar. Britanya Başbakanı Gladstone, 
1870'de çıkarttığı İrlanda Toprak Kanunu’y/a tarımda 
sabit kira bedeli prensibinin uygulanmasını sağlamaya 
çalıştı, ama bir yandan kiracı köylülerin bundan 
yararlanmasını kısıtlayan koşullar içermesi, diğer 
yandan toprak sahiplerinin muhalefeti sonucunda 
kanun işlerlik kazanamadı. Çiftçiler kiralarını 
zamanında ödeyemedikleri takdirde yine hiçbir 
güvenceye sahip değillerdi. 1877'de patates 
mahsulünde başlayan düşüş, diğer ürünlere de 
sıçrayarak sürdü ve 1879'da pek çok bölgede açlığa 
ve hakim olan genel sefaletin daha da artmasına yol 
açtı. Toprak sahipleri, küçük çiftçilerin artık kira 
bedellerini ödeyemez hale gelmeleri üzerine, ^zü m ü  
topraklan onların elinden alarak büyük ölçekli tarıma 
yönelmekte gördüler. 1877’de 980 çiftçi ailesi evleri 
ve topraklarından tahliye edildi, bu sayı 1880’de 
2100’e ulaştı. Hem küçük çiftçilerin işlediği toprakların 
tahliyesini hızlandırmak isteyen toprak sahiplerinin 
çabaları, hem de bu tahliyelerin sonucunda ülkenin 
dört b ir yanında işleyebilecek toprak peşine düşen 
köylülerin artması kira bedellerinin yükselmeye devam 
etmesine yol açtı. Tahliyeler sırasında çeşitli dramlar 
yaşandı, çiftçiler aileleri ve birkaç parça eşyalayıyla 
yersiz yurtsuz kaldılar, yer yer umutsuzca direnmeye 
çalıştılar. 1890’daki b ir tahliyeyi görüntüleyen 
yukardaki fotoğrafta görüldüğü gibi, toprak sahipleri 
Ingiliz birliklerini devreye sokarak tahliyeleri b ir savaş 
havasına sokmaktan çekinmediler. Tarımda yaşanan 
sefalet ve tüm bu gelişmeler sonucunda İrlanda'da 
toprak sahiplerine ve başarısız ve yetersiz toprak 
reformu girişimleriyle sorunu çözümlemekten uzak 
kalan Ingilizlere karşı muhalefet gelişti ve radikalleşti. 
1879'da bu ortamda kurulan Michael Davitt ve 
Charles Sfevvart Parnell'in önderliğindeki Land League 
(Toprak Birliği) muhalefet hareketinin başını çekti. 
Parnell'in üyesi olduğu İrlanda Partisi, Land 
League'! destekleyerek mücadelenin parlamenter 
alana da yansımasını sağladı. Tarımdaki sefalet ve 
toprak mücadelesi, 1916'daki silahlı ayaklanmaya 
giden sürecin en önemli faktörlerinden biri oldu.

Paskalya Ayaklanması ve Bağımsızlık Savaşı
Ancak, ayaklanma büyük bir fiyasko ile sonuçlandı. IRB önderleri ayaklanmayı paskalya 
yortusu pazar gününde yapılması planlanan Gönüllü manevralan ile örtmeyi tasarlamış ama 
bunu Gönüllülerdin ılımh önderlerinden saklamışlardı; ılımh önderler, durumu farkedince 
manevralan iptal ettiler. Dublin dışında yalnızca birkaç küçük çatışma oldu. Dublin’deki isyan 
ise, beş gün süren ve şehir merkezinin büyük bir bölümünün İngiliz topçusu tarahndan 
bombalandığı sert sokak çatışmalannm ardından bastınidı. Kocalan Britanya ordusunda asker 
olan çoğu 1913 lokavtını yaşamış işçi kadınlar teslim olan isyancılann suratlanna tükürdüler.

Ayaklanma kitle desteğinden yoksundu ama, geçen aylar içinde durumda köklü 
değişiklikler başgösterdi. Savaşın büyüsü büyük bir hızla çözülmeye başlamıştı. 1916’nm
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sonraki aylannda savaşa giren tüm ülkelerde gelişmeye başlayan savaş karşıtı duygular, 
İrlanda’da ayaklanma önderlerinin uğradığı zulüm dolayısıyla, daha da ileri vardı. 
Ayaklanmanın hemen ertesi günü kurulan Harp Divanında çatışma sırasında aldığı yaralardan 
ötürü ölmek üzere olan Connolly de içlerinde, on beş isyancı idama mahkum edilerek 
kurşuna dizildiler. Halktaki bu yeni savaş karşıtı düşünceler, 1917’de İngiliz Hükümetinin 
zorunlu askerliği uygulama çabalan dolayısıyla daha da şiddedendi.

Cumhuriyetçi adaylann parlamento seçimlerinde ikili monarşi yanlısı Sinn Fein örgütünü ele 
geçirerek politik bir araç olarak kullanmalan sonucunda kazandıklan sansasyonel zaferlerin 
ardından Cumhuriyetçi mahkumlar da affedildiler. Connoliy’nin ölümü ve Larkin’in uzakta, 
ABD de olmasından ötürü siyasal bilince sahip bir önderlikten yoksun olmasına karşın işçi 
sınıfı. Nisan 1917’de zorunlu askerlik yasasına karşı ülke çapında bir günlük bir grev 
gerçekleştirerek sahip olduğu potansiyelleri sergilemişti. Ancak, yeni bir mücadele için koşullar 
henüz hazır değildi. Aralık 1918’deki seçimlerde Irish Party silindi. Sinn Fein İrlanda’ya 
aynimış 105 sandalyeden 73’ünü aldı. Bunda en büyük etken W estminister’deki İmparatorluk 
parlamentosunu boykot ederek bunun yerine Dublin’de bir Dail Eireann  (İrlanda Meclisi) 
kurulması temelinde bir platformu savunmuş olmasıydı. Sinn Fein milletvekillerinin çoğu orta 
sınıftan meslek sahipleri, küçük bir bölümü ise küçük işadamlanydı. Irish Party'yi desteklemiş 
olan buıjuvalarsa parlamentoya temsilci sokamadılar.

Ancak, parlamentoda işçi sınıfı da temsil edilemiyordu. Sendikalann siyasal kolu olan Labour 
Party (İşçi Partisi), “Emek beklesin”, yani, toplumsal sorun ulusal sorunun çözülmesine tabi 
kılınsın talebine seçimlerde aday göstermeyerek uymuştu. Devrimin önderliği bütünüyle radikal 
küçük buıjuvazinin eline geçmişti. Dail üyelerinin çoğu büyük bir ihtimalle, İrlanda’daki 
İngiliz kurumlannı tanımayı reddetmeye ve Versailles Banş Konferansındaki diplomatik 
manevralara dayanan pasif bir mücadeleyi desteklemekten yana çıkacaklardı. Ancak, Irish 
Republican Army (İrlanda Cumhuriyet Ordusu-IRA) adı altında örgütlenen Gönüllü militanlar, 
İngiltere’yi yenilgiye uğratmak için bir sivil itaatsizlik gösterisinden daha fazlasına gerek 
olduğunu fark ettiler. Silah ele geçirmek için polis kışlalanna saldınlar düzenlemeye başladılar 
Dail de bu saldınlann sorumluluğunu üstlenmek zonmda kaldı. Artık bağımsızlık savaşı 
başlamıştı.

Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Çatışması
işçi sınıfının kendisi adına giriştiği bağımsız mücadelelere karşı ise bütünüyle farklı bir tavır 
takınılmıştı. Güneyde çarpışmalann başlamasıyla hemen hemen aynı zamanda Belfast’ta imalat 
sanayii işçileri, haftada 44 saat çalışma talebiyle greve gittiler. Grev hızla Belfas’a yayıldı ve 
tüm İrlanda’da yankı uyandırdı. Fakat Dail Katolik ve Protestan işçilerin Belfast’taki birleşik 
eylemini görmezden geldi, ve ardından İngiliz kökenli sendika önderleri, imalat sanayii 
işçilerinin haftalık çalışma saatlerini 54’ten 47 ’ye indirmekle birlikte öteki işçilerin sorunlanna 
çözüm getirmeyen bir uzlaşmayı 1907’de olduğu gibi, işçilere kabul ettirdiler.

Doğru düzgün konuşmasını bilmeyen, istediğini ifade 
edebilmek yeteneğinden yoksun, anlamsız ve 

kontrolsüz bir öfke içinde köylü kılıkii biri, b ir İrlandalI 
parlamenter... ingilizlerin, İrlandalIlara ve İrlanda 

milliyetçiliğinin temsilcisi olarak gördükleri 
Westminster’deki parlamento üyelerine tepeden 

bakıştan bu karikatürde özetleniyor. 20. yüzyılın 
başında, 1900’de İrlanda Partisi, Britanya 

Parlamentosunda İrlandalIlara ayrılmış olan 103 
sandalyeden 81’ine sahipti. İrlanda milliyetçiliği, bu 
yılda Birleşik Krallığın Güney Afrika'da sürdürdüğü 

Boer Savaşı'na karşı tepkiler ve İrlandalIların Boeriere 
duyduktan sempatiyle beslenerek güçlendi Aralarında 

çeşitii siyasi ayrılıklar olan milliyetçi gruplar ve 
akımlar bu konuda birleştiler. Kraliçe Victoria'nın Boer 

Savaşı'na katılan İrlandalI askerieri ne kadar takdir 
ettiğini dile getirmek için İrianda'ya yaptığı ziyaret 
çeşitii protestolara yol açtı. İrianda milliyetçiliğinin 

önemli b ir akımı da Arthur Griffith'in kurduğu Sinn 
Fein hareketiydi. Griffith, parlamentarizme alternatif b ir 

modelden, Avusturya-Macaristan tipi bir ikili Ingiltere- 
İrianda krallığı kurulmasından yanaydı. İngilizlerin 

İrlanda'dan atılması ve bağımsız b ir İrlanda 
Cumhuriyeti kurulması için mücadele eden, 

Fenian'ların devamı olan Irish Republican Brotherhood 
(İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği), kültür alanında da 

Gaelic League ve yeni edebiyatçılar milliyetçi 
hareketin içinde yer alan diğer akımlan 

oluşturuyorlardı.



Limerick “Sovyeti”

Milliyetçiler smıf lücadelesini gözardı etmişlerdi ama işçilerin ulusal mücadeleyi görmezden 
gerdikleri söylenemezdi. Limerick’te Cumhuriyetçi eylemleri bastırmak için sıkıyönetim ilan 
edilmesi üzerine Sendikalar Birliği bir genel greve giderek sıkıyönetim kaldırılana kadar üç 
hafta boyunca şehrin kontrolünü eline geçirdi. Limerick Sovyeti olarak bilinen bu olay 
işçilerin mücadelesinin ulusal ve toplumsal sorunlara katkısını ülke çapında yükseltti.

1919’a gelindiğinde ülkenin büyük bölümünde İngiliz denetiminin bir hükmü kalmamış 
gibiydi. Cephaneliklere düzenlenen baskınlara fırsat vermemek ve İRA saldınlarından korunmak 
için polis, şehir dışındaki kışlalardan büyük garnizonlara çekildi. Birçok yerel yönetici DiaVa 
bağlılıklarım bildirdiler, çok yerde İngiliz mahkemelerinin yerini Cumhuriyetçi mahkemeler 
aldı. 1920lerin başlarında da İngiltere’ye vergi ödenmesi tümüyle durduruldu.

İrlanda’nın ve Ulusal Hareketin Bölünmesi

İngiliz hükümeti otoritesini geri almak üzere, politik ve askeri iki yanlı bir strateji geliştirdi. 
Politik olarak milliyetçi bir karakter arzetmeyen Kuzeydoğu sorununun, sayılan dokuz olan 
Ulster ilçelerinden altısının aynlarak çözülmesine karar verildi. Böylece, Birleşmeci çoğunluk 
bire karşı iki olarak sağlama bağlanacak, bu idari bölünme ekonomik bakımdan da yararlı 
olacaktı. Bölgeye İrlandalılar arasında yalnızca “Kuzey” olarak anılacak olan Kuzey İrlanda adı 
verilecek ve Belfast ve Dublin’de görev yapacak olan parlamenter hükümet yalnızca içişleriyle 
ilgilenecek, dışişleri ve savunma ise W estminster’a bırakılacaktı. Güney’de Cumhuriyetçileri bu 
politik yapıyı kabule zdrlamak için bir askerî baskı politikası yürürlüğe konuldu. 1919-20 
boyunca içlerinde yalnızca Cumhuriyetçiler değil, sendikacılar ve başka eylemciler de bulunan 
birçok muhalif tutuklandı. Buna ek olarak İngiltere’de eski askerler ve lümpenproleterlerden 
oluşan bir paramiliter kuvvet oluşturuldu. Sertlik ve saldırganlıklanyla kısa zamanda kötü bir 
ün edinen bu kuvvetlere üniformalannın renginden ötürü B lack and Tans (Kahverengi ve 
Siyahlılar) adı takılmıştı.

Nisan 1920’de siyasi tutuklulann açlık grevine gitmeleri işçi sınıfının kararlılığını bir kere 
daha kanıtlamasına olanak verdi. Üç günlük genel grevden sonra tüm mahkumlar serbest 
bırakıldı. Mayısta tersane işçileri araç yapımım, demiryolu işçileri ise askerleri taşımayı 
reddettiler. Bu da, dar kır yollanndan sevkedilen askerlerin pusuya düşürülmesini 
kolaylaştırdığından gerillalann işine yaradı. Kırlarda köylüler ve topraksız tanm işçileri, geniş 
topraklara el koyarak aralannda bölüşmeye giriştiler. Tanm işçileri, süt üretiminin egemen 
olduğu güneybatıda yağ fabrikalannın denetimini ellerine geçirdiler. Batıdaysa kömür madeni 
işçileri ücret taleplerinin reddedilmesi üzerine ocaklan işgal ettiler. Her iki olayda da, kızıl 
bayraklar çeken işçiler, “sovyetler” kurduklannı ilan ettiler.

İrlanda tarihinin en önemli isimlerinden biri, İrlanda 
milliyetçiliğine, Home Rule (Yerinden Yönetim) 

etrafında sürdürülecek mücadeleyle yeni bir anlam 
kazandırmış, önceleri halkın gözünde bir "kahraman" 

olup daha sonra gözden düşen Charles Stewart 
Parnell'dir. Büyük toprak sahibi b ir Protestan'dı. Buna 

rağmen, o dönemdeki (19. yüzyılın sonları) birçok 
İrlandalI büyük toprak sahibinin aksine, İngiliz 

hakimiyetine muhalif b ir aile içersinde yetişti. 1875'de, 
29 yaşındayken, parlamentoda 56 sandalyeyle temsil 

edilen İrlandah'ların oluşturduğu. Yerinden Yönetim 
Birliği'n/n ve daha sonra Büyük Britanya Yerinden 

Yönetim Konfederasyonu'nun başkanlığını yaptı. Yoksul 
İrlanda köylülerinin sorunlarını hep gündemde tutmak 

için parlamento çalışmalarını sürekli olarak 
engellemesi, liberal başbakan Gladstone'u 1881'de, 
İrlanda Toprak Yasası’n/ çıkartmak zorunda bıraktı.

Yasayı yetersiz bularak. Parlamento çalışmalarını 
engelleme siyasetini sürdürmesi tutuklanmasına ve 

yasanın "yasadışı" ilan edilmesine neden oldu. Ancak 
hareketin giderek parçalanması Parnell'i İngiliz 

hükümetiyle uzlaşmaya doğru itti. 1882'de serbest 
bırakıhşından sonra, yeniden girdiği Parlamento'da 

engelleyici tavandan vazgeçerek, h/luhafazakarlar ve 
Liberaller arasında, İrlanda sorununu ele alış 

tarzlarına göre kâh biri kâh öbürüyle uzlaşmacı bir 
siyaset güttü. Parnell, özellikle İrlanda'nın kadim 

geleneklerinin yeniden diriltllmesinin Avrupa’nın 
çıkmazı için de b ir çözüm olacağına inanan Yeats 
gibi aydınlar için İrlanda milliyetçiliğinin en olumlu 

yönlerinin simgesi haline geldi. Ancak önce, irlanda'lı 
bir bakanın Dublin'de bir parkta öldürülmesiyle Parnell 

arasında kurulan ilişki (sonradan suçsuzluğu kesin 
olarak saptansa da), daha sonra karısının, çok yakın 

arkadaşlarından biriyle olan ilişkisi ve bu nedenle 
boşanmaları, özellikle Katolik İrlandalIlar başta olmak 

üzere halkın ona duyduğu güvenin sarsılmasına ve 
Parneirin de siyasetten çekilmesine neden oldu.

İrlanda İşçi Partisi gibi bağımsızlığı kazanmak için silahlı mücadele verilmesine karşı, olan ve İrlanda milli 
burjuvazisinin temsilcisi olan Irish Party (İrlanda Partisi) İngiliz hükümetinin savaş ilanını desteklediğini açıklamış 
ve Home Rule’un (Yerinden Yönetim) derhal uygulanmaya konulmasını talep etmişti. Emperyalist savaşın 
devrimci bir savaşa dönüştürülmesi yanlısı devrimci sendikacı James Connolly, İrlanda'da proleter b ir devrimin 
gerekli ama olanaksız bulduğundan burjuvazinin ilerici kesimiyle İttifakı zorunlu görüyordu. Connolly ve taraftarları 
FenianVann uzantısı illegal b ir örgüt olan İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği’y/e birleştiler. Protestan burjuvazinin 
silahlı gücünü oluşturan Ulster Volunteer Force'a (Ulster Gönüllü Gücü) karşı İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği 18 
bin kişiden oluşan Irish Volunteers'/ (İrlanda Gönüllüleri) kurmuştu. Askerî eğitim yaparken görülen Ulster 
Gönüllüleri Katolik bağımsızlıkçıların her türlü direniş eylemini İngiliz burjuvazisi ve polisinin açık desteğiyle 
bastırmada oldukça etkili oldular.
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1913’de, James Larkin’in önderliğinde Ulaştırma ve 
Genel İş Sendikası'n/n düzenlediği grevlerin güçlü 

ordu desteğiyle bozguna uğraması sonucu Connolly, 
işçilerin kendilerini savunacak bir orduya ihtiyaçları 

olduğunu düşünürek gayri nizami İrlanda Yurttaş 
Ordusu'nu kurdu. Connolly ile birlikte Biritanya 

ordusundan ayrılmış Jack White tarafından yönetilen' 
orduyu çoğunlukla sendika üyeleri işçiler 

oluşturuyordu. İrlanda’nın bağımsızlığı için mücadele 
eden örgütler arasında en etkin silahlı güç olarak 
kabul edilmesine rağmen. Yurttaş Ordusu toplamı 

yalnızca yaklaşık 250 kişi oluşturan küçük birimlerden 
oluşuyordu. Bu orduyu destekleyen kadın örgütleri de 
vardı. Bu tür kadın örgütlerine komuta edenlerden biri 

de, aristokrat b ir aileden gelen İrlandalI Kontes 
h/iarkievicz’di. Paskalya Ayaklanmasında Yurttaş 

Ordusu’na hizmet eden Kontes, sadece b ir yurtsever 
değil aynı zamanda bir sosyalistti. Fotoğrafta, Yurttaş 

Ordusu Özgürlük Binası önünde bir gösteride 
görülüyor. Connoly’nin astığı pankartta “ Ne Kral’ın Ne 

Kayzer'in, Yalnız İrlanda’nın Askeriyiz!” yazıyor.

İşçiler Milliyetçiliğe Kurban Ediliyor

Bu noktada Cumhuriyetçi önderler bütün mücadelenin kaderini behrieyen bir karara vardılar. 
Ulusal mücadeleye hiçbir katkısı olmayan toprak sahipleri ve patronlann temsilcileriyle 
yaptıklan görüşmelerin ardından, halkın eneıjisinin ulusal sorunlardan toplumsal sorunlara 
çevrilmesini kınayarak el konulan topraklann sahiplerine iadesiyle görevli arazi mahkemeleri 
kurdular. İRA birlikleri - bu kararlann yerine getirilmesi için kolluk gücü olarak kullanıldı. 
Cumhuriyetçi hareket kesinlikle olarak mülkiyet hakkının yanında tavır almıştı. Ulusal 
burjuvazi ile yakınlaşma politikası için alan' temizlenmiş bulunuyordu.

Kuzeyde ise, Birlikçiler pogromlar ve bir gericilik dalgasıyla birlikte kendi parlamentolannı 
kurmak üzere hazırlığa başladılar. Temmuz’dan başlayarak Belfast’ın Katolik gettolanna yönelen 
saldınlar, tersanelere de yayılarak yalnızca Katolikleri değil, önceki yıl grevlerin başını çeken 
Protestan sendika önderlerini de safdışı etmeyi amaçlıyordu. Kuzeyde sadakatinden şüphe 
edilen unsurlann tasfiyesi bu biçimde sürerken Güneyde yeni baskı tedbirleri yürürlüğe 
sokuldu. Siyasal hükümlüler için toplama kamplan kuruldu. Karşılıklı katliamlar sıradan bir 
hal aldı. Black and Tans tarafından sivillere karşı girişilen bastırma hareketlerinde artış oldu. 
Ancak, bir uzlaşmaya zorlamak üzere hem İngiltere içinden hem de uluslararası alandan 
hükümet üzerine baskılar gelirken, Cumhuriyetçiler arasında da Katolik kilisesi ve iş 
çevrelerinden gelen baskılarla daha ılımlı unsurlar öne çıkmaya başladı. Ancak 1921’in ilk 
aylannda da süren tutuklamalar sonucunda gözetim altına alınanların sayısı 3 .200’e yükseldi, 
hapisanelerde 1.500 kişi vardı, 1000 kişi ise yargılanmayı bekliyordu. İngiliz birliklerinin 
giriştikleri katliamlar ise durmadan artıyordu.

Mayıs 1921’de İrlanda Hükümeti Hakkındaki Yasa’ya göre kurulan hükümetin gözetimi altında 
yeni seçimler yapıldı. Güney’de Sinn Fein  adaylanna karşı hiçbir aday gösterilmediğinden 
herhangi bir olay olmadı. Kuzey’de ise yaygın huzursuzluk vardı ve Birlikçiler ezici bir 
çoğunluk sağlamışlardı. Bu, çoğu kere polisin yol göstericiliğinde yeni yeni pogromlara 
girişilmesi için bir vesile oldu. Kuzey, Cumhuriyetçilere tek bir darbe bile vuramadan Milli 
Devrime kurban edilmişti, ve bu devletçik de bütün muhalefete karşı gericilik gösterileri 
arasında yerli yerine oturdu. 1921’den sonra, hem İngiliz hükümeti heıiı Cumhuriyetçiler 
üzerindeki baskılann daha da çok artması üzerine bir silah bırakışması anlaşmasına vanidı ve 
görüşmeler başladı. Bütün yıl boyunca süren görüşmeler sırasında aslında, İngilizlerin şartlanna 
boyun eğmeyi ya da topyekun savaşı kabul etmeyi dayatan bir ültimatomla karşı karşıya 
kalan İrlandalı heyetindekilerin çoğu buna nza gösterdi. Andaşma koşullanna göre, İrlanda, 
İmparatorluğun bir parçası olarak yasama bağımsızlığı elde edecek ve altı Kuzey ilçesinin 
ayniması tescil edilecekti. Antlaşma Cumhuriyetçi hareket ve D ail içinde bir bölünmeye yol 
açtı. Ancak şaşırtıcı bir biçimde anlaşmazlığın ekseni Kuzey’in ayniması değil, İngiltere ile 
ilişkilerin mahiyetiydi. Cumhuriyetçi militanlar .İngiltere ile bütün bağlar kopanimadıkça tatmin 
olmazken, ılımlılar, bu İngiliz krallığını resmen tanımak anlamına gelse bile, yasama 
bağımsızlığını kabullenmeye hazır görünüyorlardı. Anlaşmazlığın temelinde bu kendisini açıkça 
ortaya vurmuş görünmese de bir sınıf aynmı bulunuyordu. Ilımlılar, toplumsal statükoyu 
benimseyen ve buıjuvazi ve öteki mülk sahibi sınıflarla birleşmek isteyenleri, militanlar ise 
statükodan kazanacak birşeyi bulunmayanlan, işçileri köylüleri ve topraksız emekçileri temsil 
ediyorlardı. Sert bir tartışmanın ardından Antlaşma Dail tarafından 57’ye karşı 64 oyla kabul 
edildi ve Aralık 1921 sonunda IRA ve Sinn Fein Andaşma karşıtı ve Antlaşma yanlısı 
hiziplere bölündüler. Ortam iç savaş için hazır hale gelmişti ama her iki yan da bu savaşı 
başlatmaya o kadar istekh görünmüyorlardı. Başlangıçta her iki hizip de Kuzey’in katolik 
gettolannı savunmada işbirliği halindeydiler. Ancak İngiliz birlikleri geri çekilip askeri üsler en 
güçlü IRA hizbi tarafından ele geçirilmeye başlanınca durumun hep böyle belirsizlik içinde 
sürüp gidemeyeceği de açığa çıktı.

İç Savaş
Ekonomik gerileme dolayısıyla başvurulan ücret indirimleri karşısında işçilerin işyerlerini işgale 
başlamalanyla birlikte toplumsal gerilim de arttı. İşsizler kamu binalannı işgale girişirlerken 
toprak işgali yönündeki ajitasyon kızıştı. Kuzey’de baskınlar, adam öldürmeler ve kide hahnde 
tutuklamalar yoğunlaşırken IRA birlikleri gettolan savunmaya çabaladılar ve yeni sınır boyunca 
silahlı çatışmal'ar patlak verdi. İngiliz hükümeti İrlanda’da Kuzey’de IRA faaliyetlerine son 
vermeyi ve Antlaşma karşıtı güçleri silahsızlandırmayı amaçlayan bir istikrar arayışı içine 
girmişti. Çatışmanın odağında 1922’de Antlaşma karşıtı güçler tarafından askeri karargah olarak 
işgal edilen Dublin’deki Four Courts (Dört Mahkeme) adıyla anılan adliye binası yerahyordu. 
Haziran sonlanna doğru, kendilerini İrlanda Geçici Hükümeti olarak ilan eden Antlaşma 
yanlısı güçler Four Courts’un teslim olmasını istediler. Cumhuriyetçilerin bunu reddetmesi 
üzerine. Geçici Hükümet birlikleri, binayı İngilizlerden sağladıklan cephaneyle topa tuttular. İç 
Savaş başlamıştı.

Kısa süre içinde Four Courts’la birlikte siyasal olarak en uzlaşmaz Cumhuriyetçi önderler de 
ele geçirildi. Geride kalan IRA önderleri, siyasetçilerin boğazlanna kadar siyasete gömülmeleri 
yüzünden “Cumhuriyet”e ihanet ettikleri gerekçesiyle siyasete kuşkuyla bakmaya başlamışlardı. 
Bu yüzden salt askerî bir stratejiye yönelerek, kendi hükümetlerini kurmayı ya da



“Cumhuriyet”in savunulması için ilahi çağnlarda bulunmanın ötesinde herhangi bir siyaset ileri 
sürmeyi redederek toplumu harakete geçirme imkanlannı bütünüyle kaybettiler. Bu yaklaşımın 
sonucunun önceden tahmin edilebilir olmasına karşın İç Savaş, Mayıs 1923’e kadar amansızca 
sürüp gitti. Bağımsızlık savaşında verilenden çok daha fazla kurban verildi ve aralannda Four 
Courts’da ele geçirilenler de olmak üzere pek çok IRA önderi yargılanmaksızın idam edildi, 
birçok Cumhuriyetçi tutuklu ele geçer geçmez kurşuna dizildi.

Karşı Devrimin Zaferi
iç Savaş sonrasında zaferi kazanan karşı devrimciler işçi ve köylü hareketlerini bastırmak ve 
ülke çapında düzeni yeniden tesis etmek üzere patronlar ve toprak sahipleriyle işbirliğine 
giriştiler. İrlanda’da artık Westminster’den yürütülen İngiliz yönetimi yerine Dublin’den 
yürütülen İrlanda yönetimi hüküm sürüyordu.

Ancak, geriye doğru bakıldığında gelişmesi 50 yıl sürmüş ve bunun, kökten değişmiş olan 
dünya kapitalist sistemi içinde gerçekleştirilebilmesi için himayeci politikaların terki gerekmiş 
de olsa İrlanda’nın sanayileşmesinin Home Rule ile birlikte atılmış olduğu görülür. İngiliz 
yönetiminin sürmüş olması halinde, hakim eğilimin hükmünü icra edeceği ve İrlanda’nın 
İngiliz ekonomisi için bir tanm ürünleri ve işçi kaynağı olarak kalmış olacağını kestirmek 
mümkündür. Home Rule sayesinde ülke, tüm yurttaşlanna iş bulmayı başarmış olmasa bile, 
bir sanayi ülkesi haline geldi.

Ulusal Devrim sırasında ne tür bir toplum uğruna savaşıldığı tartışmanın başlıca konusuydu: 
İrlanda işçi sınıfı özellikle 1919 ve 1920’de özgül mücadele ve egemenlik biçimlerini 
kendiliğinden el yordamıyla keşfetti. Yalnızca İrlanda içindeki gelişmelerle yetinmeyerek işçi 
sınıfının uluslararası tecrübelerinden dersler çıkartmaya uğraştı. Grev ve işgal komitelerini 
bilinçli olarak “sovyet” diye adlandırmış olmalan bu bakımdan önem taşır. Bununla birlikte, 
Connoliy’nin katledilmesinden sonra, İrlanda işçi sınıfı ulusal ve toplumsal mücadeleler 
arasındaki bağı kavrayabilen ve Kuzey ve Güneyin işçi sınıflannın mücadelesini birbiriyle 
ilişkilendirebilen bilinçli bir önderlikten yoksun kalmış oldu. Bu, buıjuva milliyetçiliğinin 
Kuzeyli işçilere işsizlikten başka birşey vermemesi ve işçileri Ulusal Devrim’e kurban etmiş 
olması bakımından özel bir önem taşır. Devrimci sendikalizmin 1913’teki, Sosyal 
Demokrasinin de 1914’teki yenilgilerinden sonra Connolly, işçi sınıfının merkezî siyasal 
örgüdenmesinin gerekliliğini yavaş yavaş kavramaya başlamıştı. Ancak, askerî örgüüenme ve 
mücadele biçimlerini benimsemiş olması izleyicilerinin IRA tarafından yutulmasına ve bağımsız 
bir işçi sınıfı önderliğinin yitirilmesine yol açtı. Connoliy’nin ölümüyle İrlanda işçi sınıfı 
onun kıratında ve görüş genişliğinde bir önderden yoksun kaldı. Hem merkezî hem 
demokratik olacak böyle bir işçi sınıfı örgütü, onun ölümünden 18 ay sonra Avrupa’nın öteki 
tarafında ortaya çıktı. Böyle bir önderlikten yoksunluk Ulusal Devrimin yolundan sapmasına 
yolaçtı. Öevrim hâlâ ülkenin birleştirilmesi yoluyla tamamlanmaya muhtaç bulunuyordu.

Ayaklanma sonrası çekilmiş bu fotoğraf,
Büyük Postanenin kuşatılması sırasında büyük 
bir cesaretle çarpışan b ir grup kadını 
gösteriyor (yanda). 1959-1973 arası 
cumhurbaşkanlığı yapacak olan ve Paskalya 
Ayaklanması sırasında yakalanıp idama 
mahkum edilen ama Amerikan kökenli olduğu 
için idamından vazgeçilen Eamonn de 
Valera’nın portresi (üstte) İrlandalI Gönüllüler 
bayrağına işlenmişti.

CONNOLLY, JAMES  
( 1 8 6 8 ‘ 1 9 1 ö )

İrlandalI bir göçmenin oğlu olarak, 5 Haziran 1868'de 
İskoçya’nın Edinburg kentinde doğan İrlanda’nın ilk 
Marksist işçi önderlerinden James Connolly, 1896’da, 
henüz 28 yaşındayken /SflP ’yi (İrlanda Sosyalist Cum
huriyetçi Partisi) kurdu. 1898’de Parti’nin yayın organı 
Worker's Republlc’in editörlüğünü yapmaya başladı. 
1903-1910 arasında New York'da yaşadığı süre içersin
de IW W ’n'm (Dünya Sanayi İşçileri) kuruluş çalışmaları
na katıldı. 1912’de James Larkin’le, birlikte Tipperary 
bölgesindeki Clonmel’de /LP’yi (İrlanda İşçi Partisi) kur
du. İrlanda Ulusal Ulaştırma ve Genel İş Sendikası'mn 
çeşitli işkollarında dayanışma grevleri düzenlemesi sıra
sında Larkin’in en önemli yardımcısı oldu. 1914’te I. 
Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine savaşa karşı 
tavır alan Connolly, İrlanda'nın sömürge bağımlılığın
dan kurtuluşunun da, işçi sınıfının toplumsal kurtuluşu 
ile mümkün olduğunu savunan tutarlı bir enternasyona- 
listti.

1915 yılını, ayaklanma anında mücadelenin strateji 
ve taktiklerini, sokak savaşının kendine özgü özellikleri
ni inceleyerek geçirdi. Connoliy’nin önderliğinde 23 Ni
san 1916’da Dublin'de Paskalya Yortusunda başlatılan 
zamansız ve hazırlıksız ayaklanma felaketle sonuçlandı. 
Uluslararası sosyalist hareket içinde de yankılanan ayak
lanmayı Plehanov, “zararlı bir hareket” olarak niteler
ken Troçki “ işçiler öderini Lloyd George'un cellatların
dan alacaklardır", diye selamladı. Lenin ise, ayaklanma
nın bir “ darbe" olduğu iddiasını kınadı ve “ İrlandalIların 
talihsizliği, Avrupa proletaryasının isyanının henüz ol- 
ğunlaşmamış olduğu bir sırada ayaklanmalarıdır" diye 
değerlendirdi. Connolly, ayaklanmanın bastırılması sı
rasında İngilizler tarafından ağır yaralı olarak ele geçiril
dikten sonra. Harp Divanında gizli duruşmada yargıla
narak idama mahkum edildi, kangrene dönüşen yaraları 
nedeniyle ayakta duramaz haldeyken, 12 Mayıs 1916'da 
Dublin'de bir koltuğa oturtularak kurşuna dizildi.

Bir eylemci önder olduğu kadar İrlanda'nın ilk Mark
sist siyasal yazarı da olan Connoliy'nin eserleri arasında 
Labour Made Easy (Zahmetsiz Çalışma), Labour in Irish 
History (İrlanda Tarihinde Emek), Reconquering Ireland 
(İrlanda'nın Yeniden Fethi) sayılabilir.
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Gandhi'nin 1928'de Kongre içindeki çalışmalarına geri 
dönmesini, büyük b ir örgütlenme faaliyeti izledi. tAayıs 

1929’da 56 bin olan Kongre üyesi sayısı, yaz 
içersinde 500 bine yaklaşmıştı. Ingilizler’in Hindistan’ın 

yönetimini yeniden gözden geçirmek üzere 
oluşturduktan Simon’s Komisyonu'nu/ı hiçbir Hintliyi 

içermemesi üzerine, Gandhi, 1930’da b ir kez daha bir 
işbirliği yapmama kampanyası ilan etmeye karar' verdi. 

Yerli ve merkezî çeşitli meclislerde yeralan Kongre 
üyeleri görevlerini terkettiler. Bu kez, kampanyanın 

ülke ölçeğindeki teması, İngilizlerin tuz imalatı üzerine 
koymuş oldukları tekeldi. Gandhi yaklaşık 400 km.lik 

bir yürüşten sonra, b ir grup arkadaşı ile birlikte deniz 
kıyısına vararak, yasalara aykırı b ir şekilde deniz 

suyunu kaynatıp tuz yaptı. Ancak ülke ölçeğindeki bu 
ortak temanın yanısıra, kampanya sırasında her 

yörede insanlar kendi özgül sorunlan için mücadele 
ettiler. Örneğin Gujarat'ın bazı bölgelerinde toprak 

vergileri ödenmemeye başlandı. Kimi yerlerde, 
görevlerini terketmeyen Hintli devlet memurlan, 

toplumsal bir tecrit edilme stratejisine maruz 
bırakılarak istifaya zorlandı. Bombay şehrinde kimi 

mahallelere polis giremez oldu. Merkezî Eyaletler’de 
toprak sahiplerinin de desteğiyle ormanlarla ilgili 

yasalar ihlal edildi. Kampanya sırasında yaklaşık 60 
bin kişi' hapse girip çıktı. Ancak kampanyanın en 

önemli yönlerinden biri, resimde görüldüğü gibi, o 
zamana kadar Hindistan’ın siyasal hayatında 
neredeyse hiç rol oynamamış olan kadınların 

katılımıydı. Gandhi kendi şiddet karşıtı, sivil itaatsizlik 
anlayışının, özellikle kadınların mizacı ve yeteneklerine 

çok uygun düştüğünü düşünüyordu. Kasım 1930’a 
varıldığında, 360 kadın, kampanyadaki rollerinden 
ötürü hapsedilmişlerdi. 1931 de kampanyayı sona 

erdiren anlaşma, daha çok geçici b ir ateşkes niteliğini 
taşıyordu. Gandhi güvenlik güçlerinin faaliyetlerine 

yönelik geniş bir soruşturma yapılması ve hükümetin 
el koymuş olduğu topraklann geri verilmesi talebinden 

vazgeçti. Hükümet de, tuz üretilen bölgelerde yerli 
halkın kendi ihtiyaçtan için tuz yapabileceğini kabul 

etti. Daha da önemlisi, bundan böyle Kongre 
Londra’da sürdürülmekte olan yuvarlak masa 

toplantılanna katılmayı kabul etti.

Hindistan’ın Bağımsızlığı
I. Dünya savaşı sonrasında, Hindistan’daki çeşidi cemaat, kast ve gruplar arasmda, oluşturulan 
ortak muhalefet cephesinin ömrü kısa oldu. Gerçi, Gandhi’nin 1 Ağustos 1920’de çağırdığı 
swadeshi (İngiliz mal ve hizmetlerini boykot etme ve işbirliği yapmama) çağrısı görünüşte 
başanh olmuştu. Kimi yerlerde, örneğin Bombay şehrinde yerel seçimlerde oy kullanma oranı 
yüzde 8 ’e kadar düştü; 200 avukat mahkemelerden ve barolardan çekildi; resmî İngiliz 
mahkamelerinden bağımsız panchayat adlı mahkemeler kuruldu. Ancak aynı zamanda, bu 
politizasyon geleneksel topluma içkin olan çıkar çatışmalannm serüeşmesine, sıcak mücadele 
biçimlerine dönüşmesine yol açıyordu. Birleşik Eyaleder’de Gandhi’nin çağrısına uyan topraksız 
köylüler, Müslüman zam indarlara  karşı da mücadele etmeye, toprak işgal etmeye başladılar. 
Pencap’ta, işbirliği yapmama kampanyası, rakip Sih gruplar arasmda dini mülkleri kimin 
kontrol edeceği hakkında bir çatışmaya dönüştü. 1921 sonunda İngilizleri de hedef alan 
şiddet eylemlerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Gandhi kampanyaya son verdi.

Tam Bağımsızlık Talebi

1919-22 arasındaki mücadeleyi yönlendiren s'waraj (bağımsızlık) ideali Gandhi ve Kongre 
önderliğinin çoğunluğu tarafından Britanya İmparatorluğu’nun bünyesi içinde dominyon statüsü 
şekUnde yorumlanmıştı. 1922-47 arasındaki gelişmeler, bu çözümün olanaksızlığını kanıdadı.

1922-28 arasmda Hindistan’daki Britanya yönetiminin uyguladığı seçici baskı politikası, geçici 
bir süre için tüm Hindistan düzeyinde yürütülen mücadeleyi parçalamayı başardı. 1922’de 
Gandhi tutuklandı; 1924’te ülkedeki komünist önderlerin büyük bir bölümü tutuklandı. Öte 
yandan, yönetim Gandhi’nin işbirliği yapmama politikasının başarısızlığa uğraması karşısında 
hayal kınklığma uğramış Kongre önderlerinin yerel politika düzeyinde aktif rol almasına 
destek veriyor, onlan yeniden içermeye çalışıyordu.

Pakistan Kavramının Doğuşu

Ancak bu daralmış kadro içersinde, bütün kanatlanyla birlikte, gelecekte bağımsız Hindistan’ı 
kuracak siyasal kadroların çekirdeği oluştu. Bu çekirdeğin sol kanadının kadrolan arasında, 
geçmişte İngilizler’e karşı bireysel şiddet eylemlerine katılmış militanlar da vardı ve bu 
kanadın ideolojik önderliğini Motilal ve oğlu Jawaharlal Nehru yapıyordu. Sol kanadın 
problemi, bir yandan Kongre içinde, bağımsızlığı siyasal kerte ile sınırlandıran ve toplumsal 
düzeydeki bütün dönüşüm projelerine karşı çıkan Patel önderliğindeki sağ kanada karşı bir 
üstünlük kazanmak, öte yandan da komünistlerin karşısında inanılır bir seçenek oluşturmaktı. 
1928’de Nehru komünist aday karşısında Tüm Hindistan Sendikalar Konfederasyonu  başkanlığını 
ancak bir oyla kazanabilmişti.

1928 yıhnda, Jawaharlal Nehru, sol kanadın görüşlerinin, bir- -özeti sayılabilecek bir rapor 
yayınladı ve raporun Kongre’yi bölmesini önlemek için, o sırada sağ kanadın önderi Patel’le 
birlikte yerel bir satyaghraha  düzenlemekte olan Gandhi Kongre'de daha faal bir rol almaya 
çağrıldı.

Nehru raporu ve Gandhi’nin katkıları, Kongre'nin bundan sonra Britanya hükümeti’ karşısındaki 
en güçlü odak haline gelmesini sağladıysa, gelecekteki Hindistan-Pakistan bölünmesinin de 
temellerini atmış oldu. Rapor, bağımsız Hindistan’ın yönetim biçimini, güçlü bir merkezî 
devlet tarafından yönetilen bir federasyon olarak betimliyordu. Müslümanlarsa, kendilerine 
aynimış özel milletvekilliklerini lağveden ve güçlü bir merkezî devlet öngören bu raporun, 
kendilerini yeni devlette ikinci sınıf vatandaş konumuna indirgeyeceğinden ürküyordu.

Savaş ve Bağımsızlık

Bu sırada, Britanya hükümeti, Hindistan’ın yeni statüsünü belirlemek için. Kongre partisini 
dışarda bırakan ve özellikle yerel racalann desteğini alan bir dizi yuvarlak masa toplantısı 
başlatmış, buna tepki olarak da Gandhi önderliğindeki Kongre yeni bir işbirliği yapmama 
kararı almıştı. Ancak artık Müslüman örgütler, Kongredense Britanya hükümeti ile işbirliğine 
daha yatkın bir eğilim içine girmişti. 1930’lardaki satyaghraha  kampanyası sırasında tutuklanan 
29 bin kişiden yalnızca 1,500’ü Müslümandı. Kongre yuvarlak masa toplantılarının sonucu 
olan Hindistan Yasasının öngördüğü idari çerçeve ile işbirliği yapmayı kabul ederek, 1937 
seçimlerinde büyük bir başan kazandıysa da, 1939’da savaşın ilanıyla birlikte bütün Kongre 
üyeleri yerel ve merkezî hükümetlerdeki bakanlıklardan çekildiler. Cinnah önderliğinde örgütsel 
yapsını sağlamlaştırmış ve kısmen de olsa temsilî bir niteliğe kavuşmuş olan Müslüman 
Birlik'in Hindu bakanların görevden çekildiği günü “kurtuluş günü” ilan etmesi, Britanya’dan 
savaş sonrası bölünmesinin kaçınılmaz olduğunun bir işaretiydi.

Savaş sonuçlandığında yapılan uzun müzakereler sonucunda, Hindistan altkıtasını iyi bilmediği 
için daha adil bir sınır çizeceği umulan bir İngiliz uzmanın çizdiği sınırlar temel alınarak 15 
Ağustos 1947’de Pakistan ve Hindistan’ın bağımsızlıkları ilan edildi. Her iki tarafta da 
milyonlarca insan kendilerini birden azınlık durumunda buldular ve tarihin kaydettiği en 
büyük cemaat savaşlanndan biri başladı. Sayısı 100 binleri bulan kervanlarla bir tasaftan öbür 
tarafa kaçmaya çalışırken milyonlarca insan öldü. Artık Britanya tarafından yönetilmeyen 
altkıta iflah olmayacak bir şekilde bölünmüştü.
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İç Savaşı

yeni bir dönemin açıimasıydı da. Sonuç olarak tüm hare
ket yasadışı olmuştu.

O zamana dek, bazı şeylere daha esnek yaklaşılıyor
du. RIzospastis yasal olarak yayınlanıyordu. Örneğin, 
sendikaların yasal birtakım örgütlenmelerine izin verili
yordu. Katta Atina’da kalmış olan Parti örgütlerinin bile 
yasal görünümlerini sağlayan çeşitli örgütlenmeleri vardı.

O güne dek varolan göreli bir yasallıktan kökten bir 
kopuştu yeni tavrın sonucu. Çünkü o güne kadar Parti 
önderliği, silahlı mücadeleye karşı Parti önderliğinde 
yürütüldüğü yolunda kesin bir tavır almamıştı. Redde
der bir görünümü vardı.

1946 ve 1947’de böylesi bir geçiş dönemi yaşanması
na ilişkin bilinçli bir tercih de yoktu ama, aniden ve 
çok kararlı bir biçimde yollar ayrılıverdi. Duvarlar örül
müştü. Kesin içsavaş havası oturmuştu. Bizim, savaş 
yaptığımızı kabul etmeyen, yeniden kardeşlik için, İngi
lizlerin ve Kontr-gerillanın terörüne karşı mücadele etti
ğimizi savunan, demokratik özgürlükleri garantiye al
maya çalıştığımızı haykıran sloganlarımıza karşın müca
dele artık içsavaş halini almıştı.

Başka bir hükümet kurduğun zaman, devamında, bu 
işin bitmesi vardır. Bitti de. Bilinen sonuçlarla... Öte 
yandan, ne herhangi bir resmî tanıma gerçekleşti bu 
Hükümeti, ne de buna ilişkin bir düşüncenin izine ras- 
landı. Sovyetler Birliği ne böyle bir hükümetin kurulu
şundan yanaydı, ne de bu biçimde bir silahlı mücadele
nin başlamasını istiyordu. Sorumlu biri olarak belirtiyo
rum bunu.

Bu hükümetin feshedildiği hiçbir zaman açıklanmadı. 
1949'da geri çekilme gerçekleştiğinde ve silahlı müca
dele bittiğinde birlikler Halk Cumhurlyetleri’ne geçtiler 
ve Zaharyadis'in “silahlar hazır beklenecek” tezi direk
tif olarak verildi. Hükümetin varlığının kesintiye uğradı
ğının ise hiçbir zaman sözü bile edilmedi.

MARKOS VAFYADİS

1.100 kişiydi. 11 ölüm ve 6 müebbet hapis cezası verihrken, 2 infaz yapıldı. 1946 
ortalarında işbirUkçiHkle suçlanan 400 kişiye karşı, hapishanelerdeki EAM taraftarlannm sayısı 
49 bin idi.

Ekonomi politikalanmn belirlenmesinde de yabancılar etkin oldu. İngiliz ve ABD yardım 
heyetle; ınomik alanda tam yetkiliydiler. İşgalden sonra en acil iş, halkı doyurmak ve 
yeni b i r ,  ,a sistemini yürürlüğe koymaktı. Birleşmiş Milletler gıda yardımlan halkın 
gereksinimlerinin ancak bir bölümünü karşılayabilirken, karaborsa alıp yürümüş ve dışa 
bağımlı bir vurguncu tabaka türemişti. Kökleri işgale kadar uzanan bu vurgunculann işgal 
sırasındaki anormal kazançları için getirilen vergiler ise toplanamıyordu. Milyarlarla ifade 
edilen eski para birimi yerine, sıfırlar atılarak yeni drahmi getirildi.

Atina savaşını izleyen 6 ay içinde tam bir liberalizm hakim olunca, birkaç ayda emisyon 
hacmi 2 katma geçti. Gelirler, harcamalann yüzde 25 ’ini karşılayabilirken, çok yüksek bir bütç 
açığı meydana geldi. Ücretler düşük bir seviyede tutulup, donduruldu. Ekonomik bunalım 
arttıkça, grevler de Mayıs ayında zirve noktasına vardı. Plastiras değiştirilip yerine gene bir
asker olan Vulgaris getirildi ama o da ancak 5-6 ay dayanabildi.

Zaharyadis’in Dönüşü

Dağıtılan ELAS’ın savaşçılan faşist teröre kurban edilirken, KKE Atina’da resmi yayın organı 
Rizospastis’i çıkanyor ve tanınmış parti liderleri serbestçe dolaşıyorlardı. Nisan başında
toplanan MK 11. Plenum’u karşı saldınya geçmek için güçleri toplayıp, zaman kazanmak
gerektiğine karar verdi. Aynca tüm demokrasi güçlerine, halk demokrasisinin demokratik bir 
biçimde kurulması için çağn yapıldı ama 18 Nisan’da sosyalist ortaklar EAM’dan aynlarak SK 
ELD partisini kurdular.

Almanlar tarafından Dachau’ya yollanan Zaharyadis müttefikler tarafından kurtanimıştı. Büyük 
coşku gösterileriyle Mayıs sonunda Atina’da bir kurtancı gibi karşılanan Zaharyadis derhal 
parti yönetimine elkoydu. Arkasından Atina stadyumundaki büyük bir sendika gösterisine 
katılıp, halkın karşısına çıktı.

Vulgaris hükümetiyle beraber, sağ terör dayanılmaz boyutlara varmış, İngilizler bile durumdan 
endişelenmeye başlamışlardı. KKE MK 12. Plenumu ise teröre karşı somut öneriler getiremedi. 
25 Haziran’da Zaharyadis resmen genel sekreterliğe atanırken, önceki plenumun kararlan da 
onaylandı. Ağustos sonunda Selanik’te 150 bin kişiye seslenen Zaharyadis, gerektiğinde ELAS’ıı 
yürüyüş marşının her yerde duyulacağını söylemişti, ama silahlı direnme yasaklandığından, 
birçok savaşçı için sının geçmekten başka çare kalmamıştı.

Varkiza’dan sonra Yugoslavya’ya geçen 3 bin kişilik ilk sürgün kafilesi uzun bir yürüyüşle 
Belgrad’m ilerisinde. Tuna üzerindeki Bulkes’e yerleşti. Bu yeri Ciırias bulmuştu, fakat kampın 
yönetimi OPLA’ya verildi ve 1950’lere kadar süren bazı uygulamalara girişildi. ELAS’tan 
gelenlere güvenilmediği için hepsine şüpheli muamelesi yapıldı. En küçük bir eleştiri bile 
ihanet olarak nitelendirilip, insanlan yoketmeye varan cezalandırmalara gidildi. Zaharyadis’in 
sorumluluğunda yürütülen bu işlemlere, Tito yönetiminin de engel olmadığı bilinmektedir.

2 binden fazla ELAS savaşçısının sıkıyönetim tarafından ölüme mahkûm edildiği bir ortamda 
KKE 7. Kongresi Ekim 1945’te Atina’da toplandı. Salondaki duvarlar mavi-beyaz ulusal 
bayraklarla süslenmişti, kızıl bayraklar ortada gözükmüyordu. Makedonya ve Kuzey Epir’in 
Yunan toprağı olduğu belirtilerek ulusal çizgi benimsenirken 12. Plenum’da alınan kararlar 
tekrar onaylandı. Zaharyadis, halk demokrasisine banşçı geçişin mümkün fakat zorunlu 
olmadığı üzerinde durdu ve banşçı geçiş olanağının gittikçe azaldığını belirtti.

Üçüncü Raund’a Doğru

Sola yönelen terörle başa çıkılamaz hale gelince, Londra da telaşlandı ve liberal Sofulis, 
Vulgaris’in yerine başbakanlığa getirildi. Bu hükümet de öncekilerden pek farklı değildi. 
Mevcudu 75 bine varan ordudan, ELAS’ta yer alan subaylar tasfiye edilirken, boşalan 
kadrolara Almanlarla işbirliği yapan milisler ve faşist X örgütünün militanlan dolduruluyordu. 
Gözaltına alman ve tutuklanan EAM/ELAS’çılann sayısı 80 bine varmıştı. Sonuçta 11 Arahk’ta 
KKE ve EAM, Sofulis’ten desteklerini çektiler.

15 Aralık’ta Bulgaristan’da sınıra yakın Petriç’de, KKE  temsilcileri Bulgar ve Yugoslav asken 
yetkililerle buluşup, silahlı mücadelenin yürütülmesi için Cumhuriyetçi Ordu’nun kurulması 
gerektiği üzerinde anlaştılar. Yugoslavya büyük çapta yardım sözü verdi. Bulkes ilk askeri 
kamp olarak belirlendi.

Yasal mücadelenin gittikçe zorlaşması üzerine, 12. Plenum’da özsavunma stratejisi bepimsenmi* 
ve 7. Kongre de bunu onaylamıştı. Özsavunmanın ne anlama geldiği ise, şu şekilde 
tanımlanmıştı:

1. Terörist saldınlara karşı kişisel silahsız savunma.
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2. Yönetimden gelen saldırı ve tutuklamalara karşı, grevler ve gösteriler yoluyla kitlesel 
savunma,

3. Dağlarda gizlenen eski ELAS’çılann silahlı savunma eylemleri.

Tüm parti üyeleri özsavunma sistemi içinde örgütlendi. 10 kişilik timler birleşerek, bölge ve 
kentlerde üst sorunlara bağlı komiteleri oluşturuyorlardı. Kırsal alanda da aynı yapılanmaya 
gidildi. Başlangıçta kullanılması yasaklanan silahlar, depolanarak saklandı. Özsavunma 
stratejisinin uygulanmasıyla geniş bölgeler polis kontrolünden kurtuldu. 7. Kongre’den sonra 
Rizospastis özsavunma örgütlenmesinin sağ teröre karşı kazandığı başanlan yayınlamaya başladı.

1946 başında, gelecekte izlenmesi gereken strateji konusunda KKE  MK’nde 3 ayn görüş 
belirmişti:

1. Fransa ve İtalya örneğinde olduğu gibi, banşçı bir yol izlenerek varolan sistemle 
bütünleşilmesi.

KKE ve EAM kadrolanyla, MK’nin çoğunluğu bu görüşe yatkın olup, önde gelen temsilcileri 
Siantos ve Parçalidis’ti. Bu çizgiyi izleyenler seçimlere katılmayı savunuyorlardı. Parçalidis’in 
sonradan yaptığı değerlendirmeye göre, “Ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınılmalıydı. 
İçsavaşm sorumlusu Zaharyadis’tir.”

Kral II. Yorgo’nun 1947’de ölrr)esl üzerine Kral Paul 
ve karısı Kraliçe Frederika İç Savaşın sonunu getiren 
Terminus Harekaiı'ndan bir hafta önce tahta 
çıkmışlardı. Paul’un hükümdarlığı sırasında ülkenin 
gerçek hakimi Frederika’ydı. Alman imparatoru II. 
Kaiser Wilhelm’in torunu olan Brunswick Prensesi 
Frederika Hitler Gençliği örgütünde çalışmış, yıllarca 
hep geçmişin mutlak monarşilerinin özlemiyle yanıp 
tutuşmuştu, devrimcilerin yenilgisi ona bu özlemini 
gidermek için eşsiz bir kaynak sunacaktı. II. Dünya 
Savaşı sırasında Ankara'daki aracıları vasıtasıyla 
Alman gizli servislerinin ajanlığını yaptığını bilinen 
Frederika Yunan gericiliğinin arayıp da bulamadığı bir 
gelin oldu. Kocası DanimarkalI Kral Paul ise, 
şahsiyetsiz b ir kukla rolünü benimsemeye hazır fazla 
hırsı olmayan biriydi. Yeni çiftin tahta çıkmasından 
hemen sonra 9 Nisan 1947’de havadan bombardıman 
yoluyla Demol<ratil< Ordu’nun son mevzileri üzerine 
saldırı başladı. Önce uçaklar havadan andarte/eri 
teslime çağıran bildiriler yağdırıyor, b ir dakika sonra 
bombardıman uçakian bombalarını bırakıyorlardı. Ancak 
küçük demokratik ordu birlikleri hızlı hareket ederek 
peşlerindeki 70 bin kişilik hükümet güçlerinin 
takibinden sıyrılmayı başarıyorlardı. Bütün güçlerini 
Makedonya’da toplayan Demol<ratil< Ordu, bir mevzi 
oluşturmayı ve tutunmayı başannca son savaş 
uzamaya başladı. Demokratik Ordu kendisine bir 
genel karargah kurmak üzere, Variça kasabasına 
yüklenmeye başladı. 30 Aralık’ta hükümet kuvvetleri, 
kasabaya ulaştılar ve gerillaları çevirmeye başladılar. 
Hava desteğiyle baskısını artıran hükümet güçleri 
karşısında Demol<ratil< Ordu tutunamayarak geri 
çekilmeye başladı. 4 Ocak’ta kasabaya giden bütün 
yollar hükümet tarafından kontrol altına alınmıştı.
Daha savaş çevrediki tepelerde sürerken 15 Ocak’ta 
Frederika yanında kocası Paul ile birlikte köyü 
ziyarete geldi. Komünist slavlardan kurtardığı tebası 
tarafından saygı ile karşılanan muhteşem kraliçe 
imgesi, uluslararası basın tarafından bütün dünyaya 
ve Yunanistan’a yayıldı. Hükümet güçlerinin morali 
üzerinde olumlu etki yapan bu gösterinin ardından 
Frederika önderliğinde bir yalan kampanyası başlatıldı: 
hükümetin zulmünden korumak üzere komşu ülkelere 
aktarılan anasız babasız çocukların, komünistler 
tarafından beyinleri yıkanmak üzere kaçırıldıktan 
iddiası gene uluslararası basın tarafından "Yunan 
Çocuklarını kurtarma’ ’ kampanyasına dönüştürüldü. 
Sovyetler Birliği ve Halk Demokrasilerinden siyasal 
destek alamayan devrimciler, böylelikle uluslararası 
kamuoyunda da moral desteklerinin aşınmaya 
başladığını göreceklerdi.

2) Partizan savaşının başlatılması.

Genellikle kuzeyde etkin olan, faşist terörden en fazla zarar ’gören ve yenilgiyi kabullenmeyen 
feapetanios’lann savunduğu bu görüşün sözcüsü Markos’tu. 1946 yazında girişilecek, geniş 
ölçekli bir saldınnın çözüm olacağını düşünüyorlardı. Titocu olarak nitelenebilecek bu 
çizgidekilerin hiçbiri politbüro üyesi değildi.

3. Sistemin içinde yer alınmadığı gibi, partizan savaşına da girişilmemesi.

Ortayolculuk olarak nitelenebilecek bu çizginin temsilcileri Zaharyadis ve Yoannidis, 
politbüroda çoğunluktaydılar. Birinci görüşü, Leninist ilkelerden vazgeçen sağ sapma, İkincisini 
de sol sapma olarak değerlendiriyorlardı. Yasallığın ve yasadışılığın içiçe olduğu ikili bir 
strateji önerirken, KKE'nin sendika örgütü ERGAS (İşçilerin Anti-faşist Birliği)’ın yönettiği 
grevlerden ve dev gösterilerden etkilenerek kentlerdeki bir ayaklanmaya bel bağlamışlardı. 
MK’nde oyalanmadan politbürodaki sayı üstünlüğüne dayanarak savunulan bu kararsız 
politikalar sonucu ise, nereye gidildiğinin farkına vanimadan iç savaşa sürükleniliyordu.

KKE’nin 1946-47’yi kapsayan uzun bir dönemde, yasallıktan yana tavır koymasını, tarihçilerin 
çoğunluğu parti hiyerarşisindeki bölünmeye bağlar.

MK 2. Plenum’u ve Seçimler

21 Ocak 1946’da KKE, ülkedeki faşist terörden İngiltere’yi sorumlu tutup, askerlerinin derhal 
Yunanistan’ı terketmesini isterken, Sovyetler Birliği de BM Güvenlik Konseyi’ne bir nota 
vererek, İngiliz birliklerinin durumuyla ilgili olarak görüşme açılmasını istedi. Bu girişimlerin 
pratikte bir yarar ve sonucu ise görülmedi.
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Bir İb a d e t O la ra k  C inayet

1830 sırasında, gizli bir cinayet örgütü olan 
Thug’lara karşı yürütülen operasyon sırasında, 

yaygın olarak muhbirlerden yararlanıldı ve bilgi 
edinmek için, yakalanan Thug'\at sorguya 

çekildi. Aşağıdaki alıntılar Thug’lann sorgulanndan.

Ben bIrThug'ım, babam ve büyükbabam da Thug’tılar 
ve ben de Thug’lığın gerektirdiğini yaptım bir çok kez. 
Hükümet bana iş versin, onun işini yapayım. (...)

Sahip, sen bir avcı olarak, yalnızca vahşi hayvan- 
lann İçgüdülerini altetmek zorundasın; oysa bir Thug'- 
ın hepsi de silaha ve muhafıza sahip, akıllı kadın 
ve adamların kuşku ve korkularıyla başaçıkması gere
kir.... Yüzlercesinin canını almış olan o yufka yürekli 
rums/’in, şikârın işini bitireceği ana kadar onlarla birlikte 
günlerce süren yolculuk boyunca bu korumayı aşmanın, 
kuşkunun dostluğa dönüştüğünü görmenin keyfini düş- 
leyebillr misiniz? Pişmanlık mı, sahip? Hiç bir zaman! 
Hep sevinç ve gurur. (...) Hırsız, aşağılık bir varlıktır. 
Ama bir Thug, atına atlar, hançerini kuşanır, cesurdur. 
Çalmak mı? Hiç liir zamani Bir bankerin hazînesi önüm
de olsaydı, bana emanet edilmiş olsaydı, açlıktan ölsem 
de hırsızlığı nefretle reddederdim. Ama banker yolculu
ğa çıksaydı mutlaka öldürürdüm onu. Thug olmak kut
saldı; katil Tann’ydı. •

H ind is tan 'da  In g iliz  
Egem enliği

KARL MARX

25 Haziran 1853’de New York Daily Tribune 
gazetesinde yayınlanmıştır.

Alplere karşılık HImalayalan ile, Lombardiya ovalanna 
karşılık Bengal ovaları ile, Apeninlere karşılık Dekkanla- 
n ile, Sicilya adasına karşılık Seylan adacığı ile Hindis
tan, Asyatik boyutlarda bir İtalya’dır. Toprakta aynı zen
gin ürün çeşitliliği ve siyasal görünümde aynı parçalan
mışlık. İtalya nasıl zaman zaman istilâcının kılıcı ile ayn 
ulusal yığınlara' ufalanmışsa, Hindistan’ın da, Müslü- 
manlann, Moğolların, ya da ingilizlerin baskısı altında 
olmadığı zamanlar, kent sayısı kadar hatta köy sayısı 
kadar çok bağımsız ve çatışan devletlere ayrılmış oldu
ğunu görüyoruz. Bununla birlikte, Hindistan toplumsal 
açıdan İtalya değil. Doğu İrlanda'dır. Ve İtalya ile İrlan
da’nın sefalet dünyası ile elem dünyasının bu garip 
bileşimi, Hindistan dininin eski geleneklerinde öngörül
mektedir. Bu din, her şeyden önce, bir şehvet coşkun
luğu dini ve nefse eziyet eden bir sofuluk dinidir; bir 
Linyam ve Juggernaut dinidir; Keşiş ve Bayedere dini
dir.'(...)

Ne var ki, İngilizlerin Hindistan'a getirdikleri sefaletin 
esas olarak farklı ve tüm Hindistan'ın daha önceleri 
çekmiş olduğundan sonsuz ölçüde daha yoğun türden 
olduğundan kuşkuya yer yoktur. İngiliz Doğu Hindistan 
Şirketi tarafından Asyatik despotizmin üzerine oturtul
muş bulunan ve Salsette Tapınağı'ndaki bizi ürküten 
kutsal canavarların herbirinden daha canavarca bir bile
şim oluşturan Avrupa despotizmini kasdetmiyorum. Bu, 
İngiliz sömürge yönetiminin ayırıcı özelliği değil, yalnız
ca Hollanda'nınkinin bir taklididir ve İngiliz Doğu Hindis
tan ŞIrketi'nin çalışmasını nitelendirmek için, Java'nın 
İngiliz valisi Sir Stamford FaffIes'ın eski Hollanda Doğu 
Hindistan Şiricetl konusunda söylediklerini sözcüğü söz
cüğüne yinelemek yeteriidir:

Üstte: 1767'de Bombay'da East India Company’n/n 
özel ordusu. Ortada: Pencab'm Ingiltere tarafından 

ilhak edilmesine yolaçan Aralık 1846 Lahor 
Durbar'daki İngiliz ve Sihli yöneticilerin toplantısını 
görüntüleyen ve o dönemde yapılmış bir suluboya 

resim. Altta: Kraliçe Victoria 1877’de Delhi'de 
Hindistan İmparatoriçesi ilan edilirken.

“ Salt kazanç anlayışıyla harekete geçmiş olan ve bir 
Batı Hindistan plantasyoncusunun insan mülküne öde
diği alım parasını ödememiş olduğundan, uyruklarına 
bir Batı Hindistan plantasyoncusununkinden daha az 
ilgi ya da anlayış gösteren Hollanda Kumpanyası, halkın 
katkılannı son zerresine, emeklerini en son damlasına 
kadar sızdırmak İçin mevcut despotizm mekanizmasının 
tümünü harekete geçirmiş ve böylece keyfi ve yan- 
barbar hükümeti politikacıların tüm denenmiş dehalan 
ve tüccarlann tüm tekelci çıkarcılıklan İle çalıştırarak 
onun kötülüklerini artırmıştır.”

Hindistan'daki tüm iç savaşlar, istilâlar, devrimler, 
fetihler, açlıklar, birbiri peşi sıra gelen bu eylemler şaşı
lacak kadar karmaşık hızlı ve yıkıcı görünürierse de, 
yalnızca yüzeyde kalmışlardır. İngiltere, henüz herhangi 
bir onarım t>ellrtisi göstermeksizin, Hindistan toplumu- 
nun tüm çerçevesini parçalamıştır. Yenisini kazanmak
sızın kendi eski dünyasının böylece yitmiş olması, Hin
du'nun mevcut sefaletine özel türden bir kasvet getir
mekte ve İngiltere tarafından yönetilmekte olan Hindis
tan'ı bütün eski geleneklerinden ve tüm geçmiş tarihin
den ayırmaktadır. (...)

Şimdi, Doğu Hindistan'daki ingilizler, ardıllarının ma
liye ve savaş bakanlıklannı benimsemişler, ama kamu 
hizmetleri bakanlığını tümüyle ihmal etmişlerdir. İngiliz
lerin seriıest rekabet, lalssez-falre ve lalssez-aller ilke
lerine göre yürütülmesi olanaksız olan tarımdaki bozul
ma bundandır. Ama Asyatik imparatoriuklarda tarımın 
bir hükümet zamanında bozulduğunu, bir başka hükü
met zamanında ise yeniden canlandığını görmeye çok 
alışığız. Avrupa’da hasadın İyi ya da kötü mevsime göre 
değişmesi gibi, buralarda da hasat iyi ya da kötü hükü
metlere tekabül eder. Şu halde, tüm Asya dünyasının 
tarih kayıtlarında bir yenilik yaratan çok farklı önemde 
bir olay buna eşlik etmemiş olaydı, tarımın aşağılanması 
ve ihmali, kötü olsa bile, davetsiz gelen İngilizler tarafın
dan Hindistan toplumuna İndirilen son darbe olarak gö
rülemezdi. Hindistan’ın geçmişinin siyasal yönü ne den
li değişmiş görünürse görünsün, toplumsal koşulları, 
en eski uygarlığından beri, 19. yüzyılın ilk on yılına 
dek, değişmeden kalmıştır. Her zaman olduğu gibi on- 
binlerce eğirici ve dokumacı yaratan eltezgâhı ve çıkrık, 
bu toplum yapısının mihveri oldular. Çok eski zamanlar
dan beri Avrupa, Hint emeğinin çok beğenilen dokuma
sını almış, buna karşılık kendi kıymetli madenlerinden 
göndermiş ve böylelikle kuyumcuya, süse olan aşkın, 
en aşağı sınıfın, neredeyse çıplak dolaşanlann bile çoğu 
kez kulaklarına bir çift altın köpe takacak ve boyunların
dan da herhangi bir altın ziynet sallandıracak kadar 
büyük olduğu Hint toplumunun bu vazgeçilmez üyesine 
malzeme sağlamıştır. El ve ayak parmaklanna takılan 
yüzükler de çok yaygındı. Kadınlar kadar çocuklar da 
el ve ayak bileklerinde çoğu kez altın ya da gümüşten 
ağır bilezikler taşıyorlardı ve evlerde altın ya da gümüş
ten tann heykellerine raslanıyordu. Hint eltezgâhını par
çalayan ve çıkrığını yokeden, davetsiz gelen İngiliz ol
muştur. İngiltere, Hint pamuklu kumaşlarını Avrupa pa
zarlarından yoksun bırakmakla başlamıştı işe; ardından 
Hindistan'a ipliği sokmuş ve sonunda da pamuklu ku
maşın anavatanını pamuklu kumaşa boğmuştur. 
1818’den 1836'ya kadar Ingiltere’den Hindistan’a yapı
lan iplik ihracatı, 1'e 5.200 oranında artmıştır. 1824’te 
Hindistan’a yapılan Ingiliz muslinleri İhracatı 900 km’- 
yl bulmazken, 1837'de 600 bin km’yi aşmıştır. Ama 
aynı zamanda, Dakka'nın nüfusu, 150 bin kişiden 20 
bine düşmüştür. Dokumalanyla ünlü Hint kentlerinin 
bu biçimde sönüşü, hiç de olabileceklerin en kötüsü 
değildi. Ingiliz buharii makinesi ve bilimi, Hindistan’ın 
her yerinde tanm ile imalât sanayii arasındaki biriiği 
yıktı. (...)
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Ingiltere'nin, Hindistan’da bir toplumsal devrimi yara
tırken, ancak en iğrenç çıltarlara göre hareket ettiği 
ve bunlan kabul ettirmede aptalca davrandığı doğrudur. 
Ama sorun bu değildi. Sorun, insanoğlunun, Asya'nın 
toplumsal durumunda köklü bir devrim olmaksızın yaz- 
gısını tamamlayıp tamamiayamayacağıdır. Eğer tamam- 
layamayacaksa suçu ne olursa otsun, bu devrimi getir
mekle İngiltere, tarihin bilinçsiz aleti olmuştur.

Öyleyse, eski bir dünyanın çöküşünün yarattığı kor
kunç manzara bize en denli acı gelirse gelsin, tarih 
açısından Goethe ile birlikte şöyle haykırmaya hakkımız 
vardır: “Daha büyük haz veriyor diye, /  Bu acı bizi 
yiyip bitirmeli midir? / Timur yönetimi altında değil midir 
ki, / Ruhlar ölçüsüzce telef edilmiştir? •

H ind istan 'da In g iliz  
egemenliğinin G eleeekteki 

Sonuçlan
KARL MARX

8 Ağustos 1853'de New York Daily Tribune 
gazetesinde yayınlanmıştır.

Bu mektupta Hindistan konusundaki gözlemlerimi so
nuçlandırmak niyetindeyim.

İngiliz üstünlüğü Hindistan'a nasıl oldu da yerleşti? 
Büyük Moğuların yenilmez gücü Moğu valiler tarafından 
kınidı. Valilerin gücü Mahrattaiar tarafından kırıldı. Mah- 
rattalarm gücü Afganlar tarafından kırıldı ve bunların 
hepsi de birbirleriyle mücadele ederken, İngiliz içeri daldı 
ve tümüne boyun eğdirebiidi. Öyle bir üike ki, yalnızca 
Müsiümaniar ve Hintliler arasında bölünmi^; öyle bir 
toplum ki, çatısı, bütün bireyleri arasındaki genel bir 
benimsemeyişten ve yapısal dışlayıştan ortaya çıkan 
bir dengeye dayandırılmış.

Böyle bir ülke ve böyle bir toplum, bunlar istiiinın  
yazgısai kurbanı değiller miydi? Hindistan'ın geçmiş 
tarihi konusunda hiçbir şey bilmiyor olsaydık, Hindis
tan'ın, şu anda bile, masraflarını Hindistan’ın karşıladığı 
bir Hindistan ordusu tarafından İngiliz esareti altında 
tutulduğu gibi büyük ve kuşku duyulmaz bir olgu varol
mayacak mıydı? öyleyse Hindistan İstila edilmeli yazgı
sından kaçamazdı ve tüm geçmiş tarihi, eğer böyle bir 
tarih varsa, ardarda uğradığı istilâların tarihidir. Hindis
tan toplumunun bir tarihi, hiç değilse bilinen bir tarihi 
yoktur. Onun tarihi dediğimiz şey, imparatorluklarını 
bu direnmeyen ve değişmeyen toplumun edilgin temeli 
üzerine kurmuş bulunan ve peşpeşe gelen davetsiz ya- 
bancılann tarihinden başka bir şey değildir. Demek kİ, 
sorun, ingilizlerin Hindistan’ı fethetmeye hakları olup 
olmadığı değil, Türkler, Persler, Ruslar tarafından fethe
dilmiş Hindistan’ı, İngiilzier tarafından fethedilmiş Hin
distan’a yeğleyip yeğiemeyeceğlmlzdir.

İngiltere’nin Hindistan’da yerine getirmesi gereken 
ikili bir görevi vardır: Biri yıkıcı, öteki yenileyici -eski 
asyatik toplumun ortadan kaldırılması ve Asya’da Batı 
toplumunun maddi temellerinin atılması. (...)

Büyük Britanya’nın egemen sınıflarının Hindistan'ın 
lleriemesinde, şimdiye dek, yalnızca anzi, geçici ve is
tisna! bir çıkan olmuştur. Aristokrasi, Hindistan’ı fethet
mek paraokrasi (moneyocrasy) yağmalamak ve İmaiatok- 
rasi, (mlilocracy) ise yok pahasına satmak istemişlerdir. 
İmalâtokrasi, Hindistan’ın verimli bir ülke haline dönüş
mesinin kendileri için hayati bir önem kazanmış olduğa- 
nu ve bunun sağlanması için ona, her şeyden önce, 
sulama ve iç ulaşım araçları armağan etmek gerektiğini 
keşfetmişlerdir. Şimdi de Hindistan üzerine bir demiryo
lu ağı kurmaya niyetleniyorlar. Ve bunu yapacaklardır. 
Uyandıracağı tepkiler önemsiz olsa gerektir.

Çeşitli ürenierini ulaştırma imkanı ve değişim aıaçiannın

IJstte: Galler Prensi 1922'de Kalküla sokaklarında. 
Altta: 1875’te yapılmış ve Benjamin Disraeli’yi 
Hindistan’a giden yol olan Süveyş Kanah’mn 
anahtarını elinde tutarken gösteren karikatür.

son derece kıt olması yüzünden Hindistan’ın üretici güç
lerinin felce uğradığı herkesçe biliniyor. Değişim araçla
rının kıt oluşu yüzünden, doğal bolluk ortasında toplum
sal yokluk durumunu, Hindistan’da olduğu ölçüde bir 
başka yerde göremeyiz. İngiliz Avam Kamarasının bir 
komitesinin 1848'deki bir oturumunda, “ tahılın quar- 
ter’ı Kandeish'de 6s. ile 8s. arasında satılırken, toprak 
yollar geçit vermez olduklarından, Kandeish’ten ikmal 
sağlama olanaklarından yoksun olan insanların açlıktan 
sokaklarda öldüğü Poonuh’ta tahılın 64s. ile 70s. arasın
da satılmakta’’ olduğu tanıtianmıştı.

Demiryollarının getirilmesi, set yapımı için toprak ge
reken yerlerde sarnıçların oluşturulmasıyla ve suyun 
değişik yollardan nakledilmesiyle tarımsal amaçlara da 
hizmet edebilir. Doğuda çiftçiliğin sine qua non’u olan 
sulama, böylece, büyük çapta yaygınlaştırılabilir ve su 
kıtlığından doğan ve sık sık ortaya çıkan yerel açlıklar 
önlenmiş olur. Bu açıdan bakıldığında, demiryollarının 
genel önemi, sulanan toprakların. Ghauts yakınlarındaki 
bölgelerde bile, aynı bölgedeki sulanmayan topraklar
dan üç misli daha çok vergi ödediğini, on ya da oniki 
misli istihdam sağladığını ve oniki ya da onbeş misli 
k ir  getirdiğini anımsarsak, apaçık ortaya çıkar. (...)

İngiliz Imalâtokrasisinin Hindistan’ı demiryolianyia do
natmaktan amacının, kendi mamulleri için pamuğu ve 
öteki hammaddeleri daha düşük maliyetlerie elde et
mekten ibaret olduğunu biliyorum. Ama demir ve kömü
re sahip bir ülkenin gelişimine makineyi bir kez soktu
nuz mu, onu, bunları imal etmekten alıkoyamazsınız. 
Demiryolu hareketinin ivedi ve o andaki gereksinmeleri
ni karşılamak için zorunlu olan ve do^frudan demiryolla
rına bağlı olmayan sanayi kollannda da makine kullanı
mını ortaya çıkaracak bütün o sınat süreçleri getirmeksi
zin, koskoca bir ülke üzerinde bir demiryolu ağını yaşa- 
tamazsınız. Bundan ötürü, demiryolu sistemi, Hindis
tan’da, gerçekten de modern sanayin öncüsü olacaktır. 
Tamamıyla yeni olan bu çalışmaya kendilerini alıştırma
ları için Hintlilerin özel yeteneklere sahip olmalarına 
ve gerekil makine bilgisini edinmelerine bizzat İngiliz 
yetkilileri ne denli izin veririerse, bu o denli kesinleşe
cektir. Buhariı makineleri çalıştırmak üzere yıllardır is
tihdam edilmekte olduklan Kalküta darphanesindeki yeril 
makinistlerin yetenekleri ve ustalıkları, Hardwar kömür 
bölgesindeki birkaç buharlı makinede çalışan yerliler 
ve öteki durumlar bu olguya ilişkin bol bol kanıt sağla
maktadır. Doğu Hindistan Şirketl’nin önyargılarıyla bü
yük çapta etkilenmiş olmasına karşın. Bay Campbeii’in 
kendisini de itiraf etmek zorunda kalmıştır ki:

" ... Hindistan halkının büyük bir kısmı büyük bir sınaî 
enerjiye sahiptir, sermaye biriktirmeye çok yatkındır 
ve matematiksel zihin açıklığı ve rakamlarda ve müspet 
bilimde yetenek bakımından olağanüstüdür.” “ kavra
yışları” diyor Bay Campheii, “ mükemmeldir.”

Demiryolu sisteminin sonucu olarak ortaya çıkan mo
dern sanayi, Hindistan'daki kastların, Hint ilerlemesinin 
ve Hint gücünün önünde duran bu kesin engellerin da
yandığı kalıtsal işbölümünü çözüştürecektir.

İngiliz bur|uvazisinin yapmaya zorlanacağı her şey, 
yalnızca üretici güçlerin gelişimine bağlı olmakla kalma
yıp, bunların halk tarafından mülk edinilmesine de bağlı 
olan toplumsal koşulları ne değiştirecek, ne de bu ko
şulları maddî olarak onaracaktır. Ama yapmamazlık ede
meyecekleri şey, her ikisinin de öncülerini ortaya koy
mak olacaktır. Zaten burjuvazi bundan fazlasını yapmış 
mıdır ki? 8ur|uvazinin herhangi bir İlerlemeyi, bireyleri 
ve halkları kan ve çirkef içinde, sefalet ve aşağılama 
içinde süründürmeden sonuçlandırdığı görülmüş müdür?

Hindistanlılar, bizzat Büyük Britanya’da halen ege
men olan sınıfların yerine sanayi proletaryası geçene 
dek, ya da Hintlilerin kendileri Ingiliz boyunduruğunu 
tümüyle kıracak denil güçlenene dek, kendi aralarına 
İngiliz burjuvazisi tarafından saçılmış yeni toplum öğe
lerinin meyvelerini toplayacaklardır. Gene de, yumuşak- 
başlı yeriileri Prens Saltykov'un sözlerini kullanacak 
olursak, en bayağı sınıflara dahil olanları bile "p lus  
fins  et p lus  adrotis gue les Ita llens”  (Italyanlardan daha 
kibar ve daha becerikli) olan, boyun gevşekliklerine 
karşın kahramanlıklarıyla İngiliz subaylarını şaşırtmış 
olan, ülkeleri dilimizin kaynağı olmuş bulunan ve Jat 
biçiminde eski Alman tipini ve Brahman biçiminde eski 
Yunanı temsil eden bu büyük ve ilginç ülkenin, az çok 
uzak bir dönemde yeniden canlanışını görmeyi güvenle 
umabiliriz. (...) •

1 8 5 7  T an ıkh k lan

İngilizler yazılı belge bırakmaya, rapor, mektup 
yazmaya, günlük tutmaya meraklı bir ulustu. Bu 
yüzden 1857'deki büyük ayaklanma hakkındaki 

bilgilerimizin çoğu İngiliz belgelerinden 
kaynaklanıyor. Aşağıdaki alıntılardan birincisi, 
ingilizler'in bölgesel cephaneliklerinden birinin 
komutanı, Yüzbaşı Martineau’nun olaylardan 
sonra, ayaklanma öncesini nasıl hatırladığı 

hakkında.
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Manevi durum olabileceği kadar kötü ve işler öylesine 
kötüledi ki, herhangi bir çare düşünemeyecek hale gel
dim. Hindistanlı askerleri, AvrupalI gibi giydirdiğimiz, 
silahlandırdığımız ve talim ettirdiğimiz İçin, onların duy
gu ve düşüncelerinin de Avrupalılık’tan bir nebze olsun 
pay almış olabileceğine inanmakiâ büyük hata ettik. 
Onları bütün gün içersinde yalnızca 2 saat boyunca 
resmi geçit alanında görüyorum, geri kalan ?2 saatlan 
hakkında ne biliyorum kil? Saflarda ne konuşuyorlar, 
hangi komploları kuruyorlar? Benim onlar hakkında bü- 
diklerim Sibirya hakkında bildiklerimden fazla değil. (...) 
Şu anda yerli ordunun tamamının saflarına büyük bir 
huzursuzluğun egemen olduğunu biliyorum; ama bu 
nasıl sonuçlanacak, tahmin bile etmeye ürküyorum. Kor- 
kanm, fırtınanın yaklaşmakta olduğunu hissediyor, tufa
nın anlamını kavrıyorum ama nerede, ne zaman ve nasıl 
patlak verir söyleyemiyorum... Kendilerinin de ne yapa
caklarını bildiğini ya da, dinlerinin ve İmanlarının istila 
edilmesine direnmenin ötesinde belli bir eylem planına 
sahip olduklarını sanmıyorum.

Ayaklanmaya yol açan görünür neden, ağızları 
ile açmak zorunda oldukları fişek kapçığının 
mukavvasına domuz ve inek yağı emdirilmiş 

olduğu söylentisiydi. Ayaklanmanın ilk 
çıktığı Meerut’ta bu huzursuzluğa karşı yetkililerin 

aldığı önlem, sık sık yerlileri resmi geçide 
çıkarmak oldu. Aşağıdaki tanıklık ayaklanmanın ilk 

günlerinde ölecek 18 yaşındaki Teğmen 
McNabb’in annesine yazdığı mektuptan.

Bu günlerde bir resmi geçit yaptırmaya ya da böyle 
bir gürültü çıkarmaya, aslında, hiç gerek yoktu. Öteki 
albaylardan hiç biri böylesi bir şey yapmazdı; çünkü 
bu huzursuz zamanlarda kendi adamlarının o kurşunlar
la atış yapmayı İlk reddedecek olanlar olduğunu kestire- 
bilirierdi... Adamların kendileri albaydan rica ettiler, res
mi geçidi Hindistan’daki huzursuzluklar geçene kadar 
ertelesin diye. Böylelikle onun kendisinin görmüş olma
sı gereken bir şeyi, ona göstermiş oldular. Yaverine 
haber gönderip, onun ne düşündüğünü sordu. Düşüne
biliyor musun, bir albay yaverinden nasihat istiyordu. 
Oysa, bir alaya komuta edebilecek yetenekteyse kendi 
karannı kendisinin verebilmesi gerekir. (...)

Yapıla» bir diğer yanlış da, kurşunların her zaman 
yapıldığı gibi bir gece önceden değil, resmt geçit sıra
sında verilmesiydi. Tabii o zaman da eskileriyle aynı 
kurşunlar olduğu hakkında saflar arasında bir kuşku 
doğdu.

Ayaklanma çıktıktan sonra, Meerut’ta öldürülmeyen 
beyazlar, köylere, kasabalara sığınmaya çalıştılar. 

Çoğu öldü. Aşağıdaki alıntı, kurtulanlardan 
sancaktar Gambir’in arkadaşı Mrs. Knyvett'e 

yazdığı bir mektuptan.

Zafer gösterileri arasında Hekra’nın pazaryerine götü
rüldük; burada dinlenmemiz İçin çıkarılan sedirlere otur
tulduk. BİZİ sıkıştırmakta olan kalabalığın arasından bi
ze chuppatner (ayaklanmanın ilk işaretlerinden biri ola
rak kullanılan çörekler) verildi. Etrafımızı giderek daha 
yakından kuşatan kalabalık bize hayretler içinde bakı
yor, kendimizin içinde bulunduğu durum ve talihimiz 
hakkında kaba şakalar yapıyordu. Bunların, birkaç gün 
öncesine kadar bize temennalarda bulunacak, karşımız
da ellerini kavuşturacak, ayaklarımızı öpecek ve sefil 
bir tevazuyla boyunlarını bükecek insanlar olduğuna 
İnanmak imkânsızdı. Nisbeten rahat bir durumda otur
makta olduğumuz yerden dişi bir şeytan bizi kaldırdı 
(sizin cinsiyetiniz üzerine kara bir leke sevgili bayan 
Knyvett). Köyün erimekleri bile, kötülüğün timsali gibi 
görünen cadıdan ürkerek geri çekildiler; oysa tasavvur 
edilebilecek en bayağı dille ve cılız kollannı deli gibi 
oraya buraya savurarak, yandaki evden fıriadı, sedirieri- 
ınlzi bir bir devirdi. (...) Allah beni öyle bir kadınla bir 
daha karşılaşmaktan korusun.

Bu ayaklanma karşısında İngilizlerin tepkisi 
korkunç oldu. Aşağıdaki buyrukta. Tuğgeneral 

James Neill yakalanan esirlere ilişkin olarak ne 
yapılacağını açıklıyor.

Üstte: Lord Mınlo (soldan ikinci) ve kızkardeşi 
öldürdükleri kaplanın önünde. Altta: Hindistan’a kendi 

gelenek ve alışkanlıklarını taşıyan İngilizler av 
sırasında.

Yakalanan bütün kâfirier, ayaklanmada aldıkları role, 
kast, rütbe ve suçluluk derecelerine göre, idam edilme
den önce, [yerdeki] masumların kanı temizlenene kadar 
yalayacaklar. (...) Bu işin, kafirlere mümkün olduğunca 
tiksindirici kılınması İçin elden gelen yapılacak, inzibat 
amin İtiraz eden herkese karşı kırbaç kullanacak. Kendi
ne ayrılmış bölgeyi temizledikten sonra suçlunun derhal 
asılması İçin yakında bir darağacı kurulacak.

Bu cezaların uygulanış tarzını bir tanık, 9.
Mızraklı Süvari B irliği’nin erlerinden Potiphar, 

şöyle anlatıyor.

Hayretler İçinde, darağacına vardığımda, şu cani se- 
poylardan birinin, darağacmı başını eğip elini alnına 
değdirerek selamladığını gördüm. Bundan sonra ara
mızda “ mezbaha”  diye anılan yere götürüldü ve “ Kanlı 
Paspas” önüne çıkarıldı. İnzibat amiri ve adamları ope
rasyonu yönetmek üzere hazıriandı. Paspas, kurumuş 
kanı nemlendirmek üzere ıslatıldı ve her biri elinde bir 
kırbaç taşıyan iki adam geldi. Suçlulara, eğilip kanı yala- 
malannfn bildirildiği noktada, kırbaçlar çalışmaya başla
dı. Yalama, eğer suçlu ses çıkarmazsa on dakika kadar

sürdü; bir şey söylediği takdirde, kırbaç yine cömerçe 
kullanılmaya devam ediyordu. Sonra suçlu darağacına 
getiriliyor. Bu adamlar cesur hayvanlar; ölüme yaklaş
malarındaki cesarete bakılırsa gerçekten vahşice bazı 
suçlar işlemiş olmalılar. 10. Blriik’teki adamlardan biri, 
asılmadan önce meydanda bekleyen ve hem yeril hem 
Avrupalılar’dan oluşan o koca kalabalığa konuştu. Keli
meleri, ölmekle tatmin olduğunu ve sepoyları yenebile
ceğimizi sanmamız gerektiğini, çünkü eninde sonun
da bizi yeneceklerini ifade etmek için kullandı. Ondan 
sonra ebediyete doğru sallandırıldılar ve darağacından 
birkaç metre öteye gömüldüler. Mezariar daha onlar 
ölmeden önce, gözlerinin önünde kazılıyordu. •

G andhi ve  G ram sti
ANTONİO GRAMSCİ

Gramsci'nin 1929-1935 arasında yazdığı Haplsane 
Defterleri’rıöen Gandhi önderliğinde İngiliz

emperyalizmine karşı yürütülen mücadele üzerine 
iki yorum.

SİYASAL MÜCADELE VE SAVAŞ

Ordular arasındaki savaşta, bir kere stratejik hedefe 
vanlıp da düşman çökertilip topraklan işgal edildi mİ, 
barışa gidilir. Sonra şu noktaya da dikkat etmeli: Strate
jik hedefe, sadece düşmana karşı koyacak gücü kalma
dığına ve üstün gelen ordunun, düşman topraklannı 
İşgal edebileceğine Inandıncı güçlü kanıtlar bulunduğu 
anda da vanimış olur. Siyasal mücadele ise daha karma
şıktır: Bir anlamda sömürge savaşlanna ve fetih savaş- 
ianna benzetilebilir. Bunlarda, zaferi kazanan ordu ele 
geçirdiği topraklann tümünü ya da bir bölümünü sürekli 
olarak işgal etmeyi tasariar. Bunun üzerine yenik ordu 
sllahsızlandınlır ve dağıtılır; fakat mücadele politika ala
nında ve askeriikte yapılan hazırlıklar şeklinde sürdürü
lür.

işte Hindistan’ın İnglltzlere (beliril bir ölçüde Alman
ya’nın Fransa’ya, Macaristan’ın Küçük Antanta) karşı 
giriştiği siyasal mücadele üç savaş şeklinden geçti: Ha
reket savaşı, mevzi savaşı, yeraltı-savaşı. Gandhl’nln 
pasif direnişi bir mevzi savaşıdır; bazı durumlarda hare
ket savaşı bazı durumlarda da yeraltı savaşı şekline 
girmektedir. Boykot bir mevzi savaşıdır; grevler bir ha
reket savaşıdır. Gizlice silahlanmak ve dövüşçülerin ha- 
zırianması da yeraltı savaşıdır. Bir de “ arditizm” şekli 
vardır ama bu, çok ılımlı olarak kullanılmıştır. Eğer ingi- 
llzler kendilerini (bir anlamda, iç hatlarda manevra ola- 
naklanna ve kuvvetlerini en tehlikeli dağınık noktalarda 
toplama şeklindeki) stratejilerini, kuvvetlerini aynı anda 
genelleşen bir savaş alanına yayma zorunda bırakarak 
yok etme amacını güden bir ayaklanmanın hazırianmak- 
ta olduğu kanısında olsalardı, Hintlilerin savaşçı kuvvet
lerini zamanından önce ortaya çıkmaya kışkırtarak bun- 
lan tanımak ve hareketi başansız bırakmak yoluna git
meleri gerekirdi. Aynı şekilde, Almanya’da milliyetçi sağ
cı çevrelerin bir hükümet dart>esl macerasına girişerek 
kuşku altındaki gizli askersel örgütü zamanından önce 
açığa vurmalan, bir askersel müdahaleye olanak sağla
mak bakımından Fransa’nın işine gelirdi. Böylece te
melli askersel ve siyasal niteliği baskın olan (kaldı kİ, 
her siyasal mücadelenin askersel bir yanı vardır), Ardl- 
tl’lerin kullanıldığı görülür.

PASİF DEVRİM KAVRAMI

“ Pasif devrim”  kavramı sıkı sıkıya politika biliminin 
iki temel ilkesine bağlıdır: 1. Hiçbir toplumsal kuruluş, 
kendisinde gelişen üretici güçler daha sonraki bir hare
kette yerini bulmadıkça, yok olmaz; 2. Toplum, çözüm
lenmesi için zorunlu olan koşullan daha önceden doğ
mamış olan ödevleri yüklenemez, v.b. Bu ilkelerin bütün 
genişlikleriyle eleştirici bir görüşle işlenmesi ve bütün 
mekanizm ve fatalizm tortulanndan annması gereği ken
diliğinden anlaşılır. Bundan başka bu İlkeler daha önce-
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kt bir bölümde anlatılan üç temel alamaya da bağlanma
lıdır. Bunlar, İkinci aşamaya ya da siyasal göçler denge
sine ve de üçüncü aşamaya ya da siyasal-askersel den
geye maksimum değerini vererek' bir “ durumun”  ya 
da güçler dengesinin belirlenmesine yardım eder.

PIsacane'nIn Denemeleri’nöe, İşte bu üçüncü aşama, 
üstünde durduğu görülür: Mazzini’den farklı olarak İtal
ya’da savaşlarda tecrübe kazanmış ve Avusturya ordu
sunun bulunuşunun önemini anlamıştı; bu ordu her an 
yanmadanın tier noktasındaki bir liareketi bastırmaya 
hazırdı; ardında da Habsburg İmparatorluğu’nun asker
sel gücü, yani yeni ordular çıkarabilecek bir kaynak 
vardı. Tarihten bu duruma başka örnekler de verilebilir: 
Roma İmparatorluğu İçinde İHıristiyanlığm gelişmesi ve 
zamanımızda Hindistan’daki Gandhi’cillk ve Tolstoy’un 
kötülüğe karşı koymama teorisi, Hıristiyanlığın İlk evre
sini (Milano Fermam’ndan önceki) andırmaktadır. Gand- 
hrcllik ve Tolstoy’culuk “ pasif devrimin” din rengine 
boyanmış safça bir şekilde teorileştirlllşidir. •

İ H a n d a h

1829’da yazılmış ve İrlanda milliyetçiliğini yansıtan 
anonim şiir.

Bize artık sadece ölümsüz bir umut kalmıştı... 
Ezilmiştik, ama bu bizim hatamızdı:
Birleşmemiz ve yan yana
Kutsal davamız etrafında granit bir siper

oluşturmamız gerekiyordu.

O’Connell bize diyordu kİ: "Bu vahşi boyunduruğu
kıralım

Bir zorba elimizden aldığında, özgürlük geri alınmalı. 
Oy bir kılıçtır, başımız dik, silahlanalım.”
O’ConnelI’In sesine doğru yöneldik.

O’Connell önce İstavroz çıkardı, sonra mücadeleye atıldı. 
Sıkıntılarımızı dile getirdi ve adalet İstedi.
Yalnızdı, ama buna rağmen Ingiltere titredi.
Çünkü, ingmere Irianda’nın orda olduğunu hissediyordu,
Ve, O'Connell ateşli sözlerini
Hatip ustalığında sarfettiğinde, sekiz yüz bin ruh

titreşiyordu.

İŞÇİ P artisi ire İH an d a 'n ın  
Bölünmesi

JAMES O'CONNOLLY

14 Mart 1914’de Irish Worker (İriandaiı işçi) 
gazetesinde çıkan yazısında O'Connoliy İşçi 

Part/s/'nin bölünme karşısındaki tavnnı tartışıyor.

Baylar Asquith, Devlin, Redmond ve Şürekasının Ye
rel Yönetim sorununun çözülmesi için son önerileri, 
bu ülkede İşçi sınıfı demokrasisi tarafından dikkatle ele 
alınmaya layıktır. Bu öneriler en çarpıcı ve kuşku bırak
mayacak biçimde sözüm ona Milliyetçi politikacıların 
düşmeye gönüllü oldukları İhanet çukurunun derinlikle
rini ortaya çıkarmaktadır. Kuşaklar boyu uygar dünya
nın vicdanı Polonya'nın bölünme tarihiyle sarsılmıştır; 
yazarlar, şairler, Insanlyetçller, yurtseverler, kendi cins
lerine ve ilericiliğe aşık herkes, yabancı baskı unsurları
nın kaba kuvvetiyle paramparça edilen, birliği acımasız
ca yokedilen, gelenekleri çiğnenip savrulan bir ülkenin 
mutsuz kaderi için göz yaşı dökmüşlerdir.

Ama Polonya'ya müdahale edenler dış kuvvetlerdi, 
düşmanları, Avrupa’nın zalim krallık ve Imparatorlukla- 
nnın paralı askerleriydi; kızları, oğullan sevgili ülkeleri
nin bir ulus olarak ortadan kaldırılmasına nza göster- 
mektense, siperlerde ve savaş meydanlannda biner bi
ner öldüler. Ama İrlanda, ne olmuş İrlanda'ya? Irlanda’-

IJstte: 1880'lerde İrlandalı milliyetçilerin Dublin'de 
düzenledikleri gösteriyi polis dağıtırken. Altta: Smn 

Fein’in kurucusu Griffith (solda) ve 1916 ayaklanması 
önderlerinden Pearse.

yı siyasetine müdahale edilen bir ulus ve çocuklarını 
karşıt çıkarlara sahip ayrı siyasal hükümetler altında 
bölünmüş olarak görmeyi kabul edenler, İrlanda'nın düş
manlan İle gizli özel toplantılarda buna razı olan İrlan
da'nın güvendiği liderleridir.

Peki bütün bunlara karşı İşçi tavn nedir? Unutmaya
lım ki bugün İrlanda'da kendi üstünlüğü İçin savaşmak
ta olan Orange aristokrasisi, her zaman İçin Iriarıda 
halkına basit insan haklarını tanımayı reddetmiştir; Oran
ge Tarikatı dinsel özgürlüğü güvence altına almak İçin 
değil, dinsel özgürlük tanımamak İçin kurulmuştur ve 
bu din sorununu her hangi bir din uğruna ortaya atma
mış, din taasubunu, kira soyguncusu toprak ağalannın 
ve İç kurutan kapitalistlerin ezici mülkiyet haklan yaran- 
na kullanmak için ortaya atmıştır. İrlanda halkının dar
madağınık kalması ve böylesine parçalanmış ve bölün
müşken soyulmasını sürdürmek için Orange aristokrasi
si cehennemin en derin çukurlarına İnmiş ve oralardan, 
cahil güruhun Ihtiraslannı kamçılamak üzere sekter düş- 
manlıklann İğrençliklerini çıkartmıştır. Onlar İçin hiçbir 
suç fazlaca vahşi veya korkakça değikll; hiç bir yalan 
fazlaca aşağılık sayılmıyordu; demokrasiyi darmadağı
nık tutmaya yarayacaksa hiç bir İftira fazlaca meş’um 
değildi.

Ve artık başka yerlerde demokrasi gelişimlerinin aris

tokrat köpeklerinin ağızlanna gem vurduğu şimdilerde, 
İrlanda’da olduğu kadar Ingiltere'de de emeğin güçleri
nin kaynaştığı ve özgürlük ve aydınlığa yöneldiği bu 
günlerde, gene bu İyi t>eslenmiş halk soyguncusu çete
si, kendi kandırdıklanna tutunan Birliğin güvencesi için
de, zorbalık tehditleri savurarak fikirlerin ilerlemesini 
durdurmak ve uygarlık ve özgürlük ışığını söndürmek 
istemektedir. Ve aman dikkat halkın güvenilen muhafız- 
lan, İrlanda ırkının övülen kurtarıcılan düşmanın karşı
sında ve dünyanın gözleri önünde, ulusun bütünlüğünü 
ve onunla birlikte ulusun en düşmanca koşullarda İlerici 
ve ulusal olan her şeye İnancı korumak İçin savaşan 
bölümünün yaşamlannı, özgürlüklerini ve umutlannı dar- 
kafalı düşmana kurban etmeyi kabul etmektedirler.

Redmond ve Devlin’ln razı oldukları böyle bir prog
ram, sanayi şehri Ulster’de ulusal demokrasiye İhanet, 
gerek kuzeyde gerek güneyde bir irtica cümbüşü getire
cek, gelişme çarkının tekerlerini geri döndürecek, İrlan
da İŞÇİ hareketinin gündemdeki bütünlüğünü yokede- 
cek ve kendisi devam ettikçe tüm İleri hareketleri felce 
uğratacaktır.

İşçi (Partisi) buna şiddetle muhalefet etmeli, buna 
karşı Ulster'de İşçi (Partisi) eğer gerekirse, bizlerden 
önce atalanmızın yaptığı gibi ölünceye dek savaşmalı- 
dır. •

Is ff Sım hna Çağn
MMES O'CONNOLLY

James O’Connoily’nin Irish Worker’m (İriandaiı
İşçi) 4 Nisan 1914’de çıkan ve birleşik bir İrlanda 

fikrini ileri sürdüğü yazısı.

İrlanda tarihindeki bu büyük buhranda, işçi sınıfına 
-gerçek çıkarlan dalma ilericilik safında bulunan yegane 
sınıfa- bir çağrıda bulunmak, Ulster'In bir bölümünü 
Yerel Yönetim Yasası dışında bırakmayı planlayarak işçi 
sınıfının çıkarlanna İhanet etmeyi tasarlayanlara kaı^ı 
önlem almak üzere harekete geçmelerini istiyorum. İr
landa'nın geri kalan bölümünden hissizce kopartılmak 
İstenen bu eyalet ve kentlerde demokrasi sesinin duyul
masını önlemek İçin her çaba sarfedllmektedlr. Bu aşa
ğılık önerinin asıl eziyetini çekecek olan sîzlerin hiç 
fikri alınmazken, İrlanda’nın başka yörelerinde toplantı
lar yapılmakta ve bu toplantılarda Birleşik İrlandalIlar 
Topluluğu ve Eski Hibernian Tarikatı (İrlanda Kurulu) 
yöneticileri, bazı bölgelerin dışarda bırakılmasını onay
layan kararlar geçirmektedir; fikrimizi almak şöyle dur
sun tam tersine bu örgütler, sesinizin duyulmaması için 
tüm güçleriyle çalışmakta ve sîzleri demokrasinin, eme
ğin ve ulusallığın amansız düşmanlanna teslim etme 
girişimlerine duyduğunuz nefreti dile getirebileceğiniz 
toplantılan ve gösterileri önlemek İçin ellerinden gelen 
her şeyi yapmaktadırlar.

Sizi yanlış bir biçimde sunmak İçin bu girişimlerin 
bir örneğine 26 Mart günü İrlanda basınında rastlamak
tayız. İrlanda Basın Ajansının bir mektubunda şöyle den
mektedir:

“Tavizin smınnı temsil eden ve ‘banşın faturası olarak' 
kabul edilen öneri kabul edilirse, yalnızca Down, Derry, 
Antrim ve Armagh eyaletlerinin altı yıl süreyle aynen 
şimdiki durumlannı koruyacaklan ve bu sürenin sonun
da da otomatik olarak Yerel Yönetim Yasası altına gire
cekleri anlamını taşıyacaktır. Bilmektedirler ki bu dört 
eyaletteki Milliyetçiler bu uyarlamaya nza göstermeye 
tamamen İsteklidirler ve kendileri bu konuyla en fazla 
ilgilenen Milliyetçilerdir.”

Unutmayın kİ bu alıntı, İrlanda Basın Ajansı tarafından 
gönderilen bir amektuptandır ve kopyalan İrlanda Parla
menter Partisi tarafından İrlanda'daki her gazeteye ve 
Ingiltere’deki Liberal gazetelere gönderilmiştir. O za
man İhanete uğradığınızı, güvendiğiniz İnsanlann çıkar-
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lanniza böylesine ihanet için yalancı bir duygu oluştur- 
maltla meşgul olduklannı söylediğim zaman ne denli 
doğru söylediğimi göreceksiniz. Çünkü biraz önce alıntı 
yapılan mektuptaki ifadeler ilk önce kasıtlı olarak yanıltı
cı, sonra da mütecaviz birer yalandır.

Dışanda bırakılan eyaletlerin altı yıl sonra otomatik 
olarak katılacağı cümlesi kasıtlı olarak yanıltıcıdır çünkü 
Avam Kamarasında açıklanmış olduğu gibi, bu sürenin 
tamamlanmasından önce İki genel seçim yapılacaktır. 
Bu genel seçimlerin herhangi birisinde Muhafazakârlar 
çoğunluğu sağladığı takdirde -ve Liberallerin birbiri üs
tüne öteki İki seçimi kazanabileceklerine inanmak 
olanaksızdır- bu eyaletlerin dışarda bırakılmasını sürekli 
kılmak için üç dört satın aşmayan küçücük bir yasanın 
geçirilmesi yeterli olacaktır. Ve Muhafazakârlar bu yasa
yı geçireceklerdir. Onlara kim engel olabilir? Onlann 
bu fırsatı ele geçirmeleri şimdi hiç bir eyaleti dışarda 
bırakmayan bir Yerel Yönetim Yasası üzerinde ısrar et
mekle önlenebilir. Şimdi harekete geçmezseniz, siz fır
satınızı yitirmiş olursunuz.

Yaptığım alıntının İkinci bölümü herkesin de bildiği 
gibi mütecaviz bir yalandır. Dört eyaletin Milliyetçilerine 
fikirleri sorulmamıştır ve eğer herhangi bir politikacı, 
bu dışiama veya dışlanmama konusu üzerinde bir refe
randuma başvurma cesaretini gösterecek olursa, Ulster 
demokrasisi hiç kuşkusuz bu öneriye karşı şiddetli bir 
red oyu kaydedecektir. Ama gene de kendilerine Yerel 
Yönetim dergileri denilen birtakım yayınlar tüm dünyaya 
sizin İrianda'dan kopmaya pekala İstekli olduğunuzu 
ve bunca zamandır Ulsterde dehşet saçan hoşgörüsüz 
darkafaiıiar çetesinin ve ilericilik düşmanlannın boyun
duruğu altına girmeyi kabul ettiğinizi söylemektedir.

Erkekler, kadınlar, hepiniz düşünün! Dinsel bağnazlı
ğın ateşini körükleyen ve böylece İşçileri bölerek birilk 
İçinde ilerlemeyi olanaksız yapan bir çetenin egemenliği 
aitmda yaşamınız şu anda zor bir yaşamsa; tüm Irianda'- 
nın ilerici ve hoşgörülü güçleriyle desteklendiği halde 
biie şu anda yaşamınız zor bir yaşamsa, İrlanda’dan 
kopartıldığınız ama Büyük Britanya için gene de yabancı 
sayıldığınız, İnsaftan hiç haberi olmayan bir sınıfın, ulu
sal ve demokratik olan her şeye karşı cahil bir nefretle 
zehirienmiş olan bir güruhun İnce merhametine kaldığı
nız zaman bu yaşamın ne denli zor ve çekilmez olacağını 
düşünün.

Politikacıların vaadieri sîzleri yanıltmasın. Unutmayın 
ki Baş Sekreter Bay Birrel Dublin Polis Soruşturma Ko
misyonunda Dublin İşçilerinden bir temsilci bulunacağı
na dair yemin etmişti ve sonra bu yeminini tıozmuştu. 
Unutmayın kİ Bay Redmond Waterford da. Yerel Yöne
tim Yasasının bir tek sözcük ve virgülünden vazgeçil- 
meksizin geçeceğine dair söz vermişti ve neredeyse 
hemen arkasından dört eyalet ve iki kentten vazgeçil
mesine razı olmuştu. Unutmayın ki Irianda’nın bütün 
tarihi politikacıların ve devlet adamlannın ihanetlerinin 
bir kaydıdır ve bunları hatıriayarak yalancı yeminlerini 
suratianna fırlatıp Birleşik İrianda İçin ayağa kalkın - 
Emek ve Milliyetin bütünlüğüne dayalı geniş tabanlı 
bir İrianda için.

Pantomim ordusunun yalancı kahramanlan sîzleri kor
kutmuyor. Ulster'de kimseyi korkutmuyor. Eğer Paria- 
mentodaki politikacılar korkmuş gibi davranıyoriarsa bu
nu yalnızca sizleri satmak için t>ahane olsun diye yap- 
maktadıriar. Satılmayın. Unutmayan kİ 1907’dekl Belfast 
Dok Grevi sırasında askerlere sizi vurma emri verildiği 
zaman, hiç bir subay Ulster’de kan dökmektense istifa 
etmeyi seçmedi ve sınıfımızın bazı masum üyeleri Falls 
Road, Belfast’ta vurulup düştükleri zaman, hiç bir Ba
kan katlettikleri zavallı işçilerin akrabalanndan af dile
medi. Unutmayın ki birkaç ay önce binden fazla Dublin’ll 
erkek, kadın ve çocuk polis tarafından vahşice dövüldü, 
yaralandı ve üç erkekle bir kız öldürüldü ama ne bir 
subay istifa etti, ne de Muhafazakâr veya Yerel Yönetim 
basını Dublin’deki baskıyı protesto etti. O zaman Uls- 
ter’ii dindar kapitalistlerin ve onlann aldatıp uyuştur- 
dukiannın çoğunluğun iradesine t>oyun eğmeye zorian-
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gazetesinde çıkan isyancı önderlerin teslim olduktan 
sonra kurşuna dizildikleri haberi. Ortada: İrlanda'nın 
bağımsızlığı ve İrlanda Cumhuriyeti'nin kuruluşunu 

temsil eden afiş. Altta: Sinn Fein'in "İrlanda, İngiltere 
ve Ispanya Armadası" üzerine olan b ir toplantı çağrısı 
aynı zamanda İngiliz hükümetine karşı b ir mücadele 

çağrısını da içeriyor.

malarına karşı bu riyakar yaygara neden? Unutmayın 
ki AOH, UIL ve İrianda Pariamenter Partisi, hükümet 
Dublin’in milliyetçi işçilerini coplasın diye polisin gön
derdiği zaman bu hükümeti alkışlamıştı. Şimdi de hükü
met sîzleri Carsoncu çetenin eline teslim etmeyi önerdi
ği zaman aynı örgüt ve aynı parti, aynı hain hükümeti 
alkışlamaktadır. Nasıl Curragh’ın subaylan kendi sınıfla- 
nnın yanında yerlerini almışlarsa, Ulster’In işçi sınıfı 
demokrasisi de kendi sınıfının yanında yerini alsın ve 
o zaman Malin Head’den Cape Clear’a, Dublin’den Gal- 
way’e kadar tüm İrlanda’lı işçiler sizin yanınızda yerieri- 
nl alacaklardır.

Şiannız, James FIntan Lalor’unki olsun, işçi sınıfının 
İrianda Halk Ordusu’nun amacı ve hedefi olarak benim
sediği şu şiar;

Irianda’nın (tüm İrlanda'nın) eksiksiz mülkiyeti -maddi 
ve manevi- İrianda halkının bütününe, hak olarak aittir.

Ve bunu şiannız olarak tıenimsediğinlzde, Irianda’da 
Emeğin, Irianda’nın bütünlüğünü savunduğunu duyu
run, anlatın- ilericilik adına bütünleşmiş bir irianda ve
o zaman bizi kim ayırabilir? •

191Ö  İr la n d a  A yaklanm ası
LENİN

Lenin'in Temmuz 1916'da kaleme aldığı bu yazı 
Stornik Sotsial-Demokrata'nm Ekim 1916'daki ilk 

sayısında yayınlanmıştır.

Uluslann kaderierini tayin hakkına karşı çıkanlar, 
emperyalizm tarafından ezilen küçük uluslann yaşama 
yeteneğinin şimdiden tükendiği, bu uluslann emperya
lizme karşı hiç bir rol oynamayacaklan, salt ulusal öz
lemlerinin desteklenmesiyle hiçbir şey elde edilemeye
ceği sonucuna vanyoriar. 1914-1916 emperyalist sava
şının deneyimi, bu görüşü somut olarak yalanlıyor.

Savaş, Batı Avrupa uluslan ve tüm emperyalizm için 
bir bunalım dönemi oldu. Her bunalım, alışılageleni atar, 
dış örtüleri kopanr, zamanını tamamlamış olanı süpü
rür, daha derin güçleri ve gerillmleri açığa çıkanr. Sa
vaş, ezilen uluslann hareketi bakımından neyi açığa 
çıkarmıştır? Sömürgelerde, ezen uluslann savaş sansü
rünün yardımıyla bütün yollara başvurarak gizlemeye 
çalıştıktan besbelli olan birçok ayaklanma girişimini. 
Bununla birilkte, Singapur'da, İngilizlerin Hintli blriikle- 
rinde bir İsyan hareketini vahşice bastırdıklan; Fransız 
Annam’ında (bkz. Naşe S lovo) Alman Kamerun’unda 
(bkz: Junlus’un broşürü) ayaklanma girişimleri olduğu; 
Avrupa’da, Irianda’da bir ihtilâl olduğu ve zorunlu as- 
kerilğl İrianda’ya yaymaya cesaret edememiş olan "öz- 
güriük aşığı” İngilizlerin, o ülkede banşı İdamlar yoluyla 
sağladıktan; ve öte yanda, Avusturya hükümetinin, Çek 
Meclisi milletvekillerini “ yurda ihanetten” İdama mah
kûm ettiği ve koca Çek askeri blrilMerini de aynı “suçtan” 
kurşuna dizdirdiği biliniyor.

Elbette ki, bu liste tam olmaktan uzaktır. Bununla 
birilkte, emperyalizmin bunalımı yüzünden ulusal İsyan 
alevlerinin hem sömürgelerde, hem Avrupa’da tutuştu
ğunu; ulusal dostluk ve düşmanlık duygulannın en ağır 
tehditlere ve baskı önlemlerine karşı açığa vurulduğunu 
gösterir. Oysa emperyalizmin bunalımı, daha doruk nok
tasına ulaşmış olmaktan uzaktı; emperyalist bur|uvazi- 
nln iktidan henüz sarsılmamıştı (“ yıpratma” savaşı İmi 
sonuca varabilir, ama henüz oraya varmış değiliz); emper
yalist devletlerde proletarya hareketi henüz pek zayıftır. 
Savaş tam bir yorgunluğa ve kuvvetlerin tükenmesine 
vardığı zaman, ya da hiç değilse devletlerden birinde, 
burjuvazinin iktMan, 1905’te Çariık iktidannda okluğu 
gibi, proletarya savaşının dariMİeri altında sarsıldığı za
man ne olacaktır?

9 Mayıs t916'da, solculardan bazılannı İçeren Zlm-
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merwald grubunun organı Berner Tagwacht’ta “Şarkı 
Bitmiştir” başlığını taşıyan, K.R. imzalı bir yazı çıktı. 
Bu yazı, İrlanda ayaklanmasıtıdan sözederek, bunun 
bir “dart>e”den başka bir şey olmadığını ileri sürüyor
du, çünkü yazarın iddiasına göre, “ İrlanda sorunu, bir 
köylü sorunu”ydu, köylüler reformlar yoluyla yatıştırıl- 
mışlardı ve ulusal hareket de yalnızca “ çok gürültü 
koparmış olmasına karşın, fazla bir toplumsal desteği 
olmayan, yalnızca kentlerde bir küçük-bur|uva hareketi” 
olarak kalmaktaydı.

Korkunç bir doktrinerliği ve ukalâlığı yansıtan bu de
ğerlendirmenin, ayaklanmayı aynı biçimde “ Dublin 
Darbesi" olarak nitelendirmiş olan rus ulusal liberal 
bir kadetin. By A. Kulişer’in değerlendirmesiyle {Reç. 
n° 102,15 Nisan 1916) aynı zamana raslaması şaşılacak 
bir şey değildir.

Umalım ki, “ her şeyde bir hayır vardır” atasözüne 
uygun olarak, “ ulusların kaderlerini tayin hakkına” kar
şı çıkarken ve küçük ulusların ulusal hareketlerine kü
çümsemeyle bakarken hangi bataktığa battıklarını anla
mamış olan birçok yoldaş, emperyalist burjuvazinin bir 
temsilcisinin değerlendirmesiyle bir sosyal-demokratınki 
arasındaki “ rastlantı niteliğinde” bu uygunluğun etki
siyle gözlerini faltaşı gibi açsınlarll

Ancak ayaklanma girişimi küçük bir komplocular ya 
da saçmalayan manyaklar grubunu ortaya çıkardığı za
man ve halk yığınları içinde hiç bir yankı uyandırmadığı 
zaman, bilimsel anlamiyla “dart>e”den sözedilebilir. Yüz
yılları kapsayan bir geçmişi olan, değişik sınıf çıkarları 
bileşiminden ve aşamalardan geçmiş olan İrlanda ulusal 
hareketi, Amerika’da toplanan, yığınlara dayalı bir İrlan
da ulusal kongresi tarafından ilan edildi (Vorwârts, 20 
Mart 1916), bu kongre İrlanda'nın bağımsızlığını da İlân 
etti; bu ayaklanma uzun bir yığın ajltasyonu, gösteriler, 
gazete yasaklamalar vb. döneminden sonra, kent küçük- 
burjuvazisinin bir kesiminin ve işçilerden bir kesiminin 
yönettiği sokak savaşları biçiminde beiifdi. Böyle bir 
ayaklanmayı “ darbe” olarak niteleyen kimse, ya gerici
lerin en kötüsüdür, ya da bir toplumsal devrimi canlı 
bir olay olarak kavramaktan âciz bir doktrinerdir.

Toplumsal devrimin, sömürgelerde ve Avrupa’da ayak
lanmalar olmadan, bütün önyargılarıyla küçük- 
burjuvazinin bir kesiminin devrimci patlaması olmadan, 
siyasal bakımdan bilinçsiz olan proleter ve yarı-proleter 
yığınların, toprakbeyliği, kilise, krallık boyunduruğuna 
karşı, ulusal vb. boyunduruğa karşı hareketi olmadan 
düşünülebileceğini sanmak, toplumsal devrimi reddet
mektir. Bu bir ordunun belirlenmiş bir noktada mevziye 
girerek “biz sosyalizmden yanayız” ve bir başka ordu
nun da bir başka noktada saf tutarak “ biz emperyalizm
den yanayız” diyeceğini ve o zaman toplumsal devrim 
olacağını sanmak olurl Ancak böylesine ukalâca ve gü
lünç bir görüş açısından hareket ederek İrlanda ayaklan
masına “darbe” diye sövülebilirdi.

“Saf” bir toplumsal devrim t>ekleyen kimsenin ömrü, 
bunu görmeye yetmeyecektir. Böylesi, gerçek bir devri
min ne olduğunu hiç anlamayan sözde-devrimcidir.

1905 Rus Devrimi bir burjuva demokratik devrimdi. 
Bu devrim, nüfusun hoşnut olmayan bütün sınıflarının, 
gnıp ve öğelerinin vermiş oldukları bir dizi savaşı içerdi. 
Bunlar arasında en barbar önyargılara sahip bulunan 
en muğlak ve akılalmaz amaçlar için savaşan yığınlar 
vardı, Japoniardan para alan küçük grupçuklar vardı, 
spekülatörler, serüvenciler vb. vardı. Nesnel olarak, yı- 
ğıniann hareketi çarlığı sarsıyor ve demokrasi yolunu 
açıyordu. Onun için bilinçli işçiler hareketin başında 
idiler.

Avrupa’da sosyalist devrim bütün ezilenlerin ve hoş
nutsuz öğelerin yığın savaşımının patlak vermesinden 
başka bir şey olamaz. Küçük-burjuvaziden ve bilinçsiz 
İşçilerden öğeler, bu devrime kaçınılmaz olarak katıla
caklardır -bu katılma olmadan yığın savaşı olanaklı de
ğildir, hiç bir devrim olanaklı değildir- ve bu öğeler

THE (M'PiRE

Üstte: ingilizler adma savaşa gitmeyi reddeden 
AvustralyalIların Johannesburg'da ayaklanmasından bir 

sahne. Ortada: İngilizlerin son çare olarak 
Avustralyalılan görmesini alaya alan Alman karikatürü.

Altta: Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve 
Hindistan'a askere yazılma çağrısı yapan İngiliz afişi.

aynı şekilde kaçınılmaz olarak harakete kendi önyargıia- 
nnı, gerici özlemlerini, zaaflannı ve yanılgılarını da geti
receklerdir. Ama nesnel olarak bunlar sermayeye saldı
racaklardır ve dağınık, uyumsuz, karmakanşık, ilk ba
kışta birlikten yoksun bu yığın savaşı nesnel gerçeğini 
ifade eden devrimin bilinçli öncü birliği, ilerici proletar
ya, bu yığınları birleştirip onlara yön verebilecek, iktida
rı alabilecek, bankaları ele geçirebilecek, (değişik ne
denlerden olmakla birtiktel) herkesin nefret ettiği tröst
leri mülksüzleştirecek ve tamamı burjuvazinin devrilme
si ve sosyalizmin zaferini sağlayacak olan başka kesim 
önlemleri alacaktır. Bu zafer de, kendini hemen küçük- 
burjuva posadan “ temizleyecek” değildir.

PolonyalIların tezlerinde okuduğumuza göre, sosyal- 
demokrasi “Avrupa’da devrimci bunalımı keskinleştir
mek için genç sömürge burjuvazisinin, Avrupa emper
yalizmine karşı savaşımından yararianmalıdır” . (İtalikler 
yazarların.)

Avrupa’yı bu bakımdan sömürgelerle karşı karşıya 
getirmenin, başka nedenlerle kıyaslamadan çok daha 
az uygun olduğu açık değil midir? Avrupa’da ezilen 
ulusların savaşımı, ayaklanmaya ve sokak savaşlarına 
kadar varabilecek otan, ordunun ve sıkıyönetimin demir 
disiplinini kırabilecek olan bu savaş, uzak bir sömürge
deki daha gelişmiş bir ayaklanmadan çok daha fazla 
“ Avrupa'da devrimci bunalımı keskinieştirecektir” . İr
landa’da bir ayaklanma İle Ingiliz emperyalist burjuvazi
sinin iktidarına İndirilecek olan bir darbe, Asya'da ya 
da Afrika'da eşit güçteki bir darbeden siyasal bakımdan 
yüz kez daha önemlidir.

Fransız şoven basını, geçenlerde özgür Belçika n“ 
80’ln Belçika’da yayınlandığı haberini verdi. Elbette ki, 
Fransız şoven basını sık sık yalan söyler, ama bu haber 
doğruya benziyor. Şoven ve Kautskici Atman sosyal- 
demokraslsl İki savaş yılı boyunca kendi özgür basınını 
kurmada kusur ederken ve askerî sansürün boyunduru
ğuna kuzu kuzu boyuneğerken (Almanya’da sansüre 
karşın, yalnızca onların lehine olarak söyleyelim, sol 
radikal unsurlar, broşürler ve bildiriler yayınlamışlardır) 
-ezilen bir uygar ulus, eşi görülmemiş yırtıcılıkta olan 
askeri baskıya, bir devrimci protesto organını yaratarak 
karşılık vermiştirl Tarihin diyalektiği öyledir ki, emper
yalizme karşı savaşımda bağımsız bir etken olarak güç
süz olan küçük uluslar, asıl anti-emperyalist kuvvetin, 
sosyalist proletaryanın sahneye çıkmasına yardım eden 
mayalardan biri, basillerden biri rolünü oynar.

Bugünkü savaşta genelkurmaylar, düşman kampında
ki her ulusal ve devrimci hareketten yararlanmak için 
ellerinden geleni yapıyorlar: Almanlar, irianda ayaklan
masını kullanıyorlar; Fransızlar da, Çek hareketini vb.. 
Onlar kendi açısından doğru hareket ediyoriar. Eğer 
düşmanın en küçük bir zaafından yararlanılmazsa ve 
hangi anda, nerede ve hangi kuvvetle dinamit deposu
nun “ havaya uçacağı” nı önceden bilmek olanaksız ol
duğuna göre, ele geçen her fırsat değerlendirilmezse 
t>ir savaş ciddi şekilde verilemez. Eğer, proletaryanın 
sosyalizm uğruna büyük kurtuluş savaşında, bunalımı 
derinleştirmek İçin emperyalizmin şu ya da bu yıkımına 
karşı her halk hareketinden yararianmayı bilmezsek, 
pek zavallı devrimciler oluruz. Bir yandan her türlü ulu
sal baskıya “ karşı” olduğumuzu bütün makamlarda İlân 
edip yinelerken, öte yandan ezilen bir ulusun bazı sınıf
larının en etkin ve en uyanık kesiminin ezenlerine karşı 
kahramanca ayaklanışını “ dartıe”  diye nitelendirmeye 
kalkışırsak, düştüğümüz ahmaklık düzeyi Kautsklclle- 
rinklne eşit olur.

Iriandalılarm talihsizliği şundadır ki, onlar, elverişli 
olmayan bir anda, Avrupa proletaryasının ayaklanması 
henüz olgunlaşmadan isyan etmişlerdir. Kapitalizm, ay
rı ayrı isyan kaynaklarının kendiliklerinden ve bir tek 
anda başarısızlıklar, yenilgiler olmadan birbiriyle kayna
şabilecekleri ölçüde uyumlu bir şekilde kurulmuş değil
dir. Tam tersine, asıl ayaklanmaların zamanının, biçim 
ve yerinin çeşitliliğidir ki, genel hareketin yaygınlığının 
ve derinliğinin en sağlam güvencesini oluşturur; uygun
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|olmayan bir anda, tecrit edilmiş, parçalanmış ve başarı
sızlığa mahkûm devrimci hareicetier sırasında edinilmiş 
deneyimlerdir id, yığınlar, savaş alışkanlığı edinecekler, 
kendi kendilerini eğitecekler, güçlerini birleştirecekler, 
gerçek önderlerini, sosyalist proleterleri tanıyacaklar 
ve böylelikle genel saldırıyı hazırlayacaklardır; nasıl ki, 
tecrit edilmiş grevler, kentlerdeki ya da ulusal nitelikteki 
gösteriler, ordudaki ayaklanmalar, köylü isyanları vb., 
1905 genel saldırısını hazırladıysa. (...) •

Allah ın  Permanı

Pakistan’ın bağımsızlık şairlerinden Muhammed 
ikbal’ in Urdu dilinde yazdığı şiir.

[IWeleklere)

Kalk ve benim dünyamın fakirlerini uyandır.
Zenginin sarayının duvarlarını ve kapısını sars.

Kölenin kanını iman ateşiyle ısıt
&CİZ serçeye şahine karşı koyacak kudreti ver.

Artık halkın sultanlık zamanı geliyor,
Köhneleşmiş İzlere rastlarsan, ortadan yok et.

Eğer çiftçi topraktan ekmeğini kazanmazsa
O zaman çiftlikteki her başağı yok.

Halik İle mahlûk arasında neden perde olsun. 
Kilisenin rehinini kiliseden at.

insanlar Allahı bir secde ile aldatır, putları da tavafla. 
Camideki ve mabeddekl kandilleri söndürmek daha iyidir.

Mermer beni tiksindiriyor bedbaht ediyor,
3ana kerpiçten bir mabed yap.

Bugünün medeniyeti bir camcı dükkânıdır.
Şarkın şairine cinnet adâbını öğret.

Sosyalixmin İnşası ÜzerlnB
NEHRU

Nehru’nun 22 Aralık 1945’de Kongre Partisi'nöe 
yaptığı “ Sosyalist bir devlete doğru”  başlıklı 

konuşmasından bir bölüm.

Hindistan gibi az gelişmiş ülkelerde sosyalizm ancak 
^avaş yavaş, aşamalı olarak yerleşebilir. Bu gibi ülkeler
de sosyalizmin kuruluşunun yolunu açmaya yardımcı 
alacak hiçbir şey yoktur. Çin örneğini ele alalım: Ekono- 
Tillerini değiştirmek istiyorlar, üstelik bizde olduğu gibi 
sarlamenter kurumlan, bayağı vakit alan komite seçim- 
erl ve her şeyin “ üç kere okunması” gibi zorluklan 
da yok. İsterlerse bir yasayı bir gecede geçirebilirler. 
Böyle olduğu halde sosyalist temelin atılmasının yirmi 
l̂ilannı alabileceğini söylüyorlar.

Eğer sosyalist teorideki bazı yöntemleri kullanarak 
iretim yaparsak şu anki üretimimiz düşer. Aslında teori
deki esaslara göre atılan bu adımlar, sosyalist girişimler 
ılarak adlandınisalar da, gerçekte sosyalizme doğru 
alan gelişmeyi zayıflatacak adımlardır. Örneğin varolan 
»nayl ve kurumlahn bedelleri ödenerek kamulaştırıl- 
nası halinde, bunun, ilerlememiz için gerekli kapasite
lin azalması anlamına geleceği konusunda kafam çok 
sçık. Bu konuda bir şeye karar vermek gerekiyor. Bedel 
ödemeden kamulaştırmaya gidecek miyiz, yani müsade- 
■e edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Genel olarak konu
lursak, eğer müsadere edersek, sonuçlannı da düşün- 
nellyiz, bu konuda çelişkiler olacağını ve bundan çok 
sayıda İnsanın zarar göreceğini gözönüne almalıyız. Ana
yasamıza göre bu yasalara aykındır. Anayasanın da öte
sinde bizim genel politikamız buna karşıdır.

üstte: I. Dünya Savaşı sırasında askere yazılmayı 
özendirmek için yapılmış b ir Hint afişi: “ Bu asker 
Hindistan’ı koruyor". Ortada: İngiltere başbakanı 

William Gladstone için 1889’da yapılmış karikatür. 
Altta: Bir elinde bıçakla Hintlileri bıçaklarken diğer 

elinde tuttuğu İncil'i tekeline almış gözüken Ingilizleri 
eleştiren Alman afişi.

İnsanlar genellikle, Sovyetler BIrliği'nde bile bu me
kanizmanın işleyebilmesinin kaç yıl aldığını düşünmez
ler. Bu gün, devrimden 40 yıl sonra Sovyetler Biriiği’ne 
bakalım. Örneğin Anayasalannda bir anlamda bizde de 
olduğu gibi herkese zorunlu parasız ilköğretim getirildi
ğini belirtiyorlar. Ancak benim hatırladığım kadarıyla 
devletin elindeki bütün yetkiye rağmen bunu gerçekleş
tirebilmeleri 15 yıllannı aldı. Bunlar zaman alan şeyler, 
çünkü gerçekleştirilmeleri sadece paraya değil, bir sürü 
değişik faktöre bağlıdır.

Kamu sektörünün rekabetçi özel sektöre oranla bun- 
ian gerçekleştirmede avantajian olduğunu düşünüyo
rum. Ancak eğer özel sektör yoksa, tamamen kaidınimış 
sa, o zaman kamu sektörünün yavaş işleyeceğini, İtici 
güç olarak herhangi bir gücün olmama riskinin de varo
lacağını hissediyorum. Bu tabii ki İnsanlara bağlı bir 
şey. Genelde kamu sektöründe istihdam edilmeyen In- 
sanlann enerjilerinin kullanıldığı bir özel sektöre sahip 
olmak güzel bir şey ama bu özel sektörün Ulusal Plan’ın 
çıkarian doğrultusunda kontrol edilmesi kaydıyla. Özet 
sektörü yüzlerce şekilde kontrol edebilirsiniz. Ancak 
kontrol etmediğiniz noktada, onlara kişisel girişimlerini 
ve bunlann sonuçlannı almalan için bir alan sağlamalısı
nız. Bu sadece soruna yaklaşımdaki sınırlann belirlen
mesidir. Ben buna, yanlış yönde olduğu söylense de, 
bir hükümet aşamalı olarak adım atar diye anlıyorum. 
Bu, toplumun variiğını zayıflatmaktan çok güçlendire
cektir. Fakat son tahlilde mevcut yapının yıkılmasını 
İstiyoruz. Çünkü gelişmeyi engelliyor. Bir ülke katı yapı- 
lann yaşamasına izin veriyorsa gelişemez... Fakat yıkar
ken yerini alacak bir şeyleri koymak ve yıkmadan önce 
bile onu kontrol etmekle işe başlamak gerekiyor. •

Gençliğe H itab e t
CİNNAH

Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ın, Pakistan
gençliğinin o günkü durumu ve geleceği üzerinde 

hayatının sonlarına doğru, yaptığı konuşma 
gençliğe adanmıştır.

“ Ben size burada sadece Devlet Başkanı olarak hitap 
etmiyorum. Ama bir dost olarak sizinle konuşuyorum. 
Sizi her zaman sevmiş olan bir dost.

“ Öğrenciler bazan hataya düşerier. Kendilerinin her 
şeyi bildiklerini sanıriar. Bu onların zarannadır. Pakis
tan’ın doğuşu İle meydana gelen devrimci değişiklikle
rin anlamırfı tümüyle kavramak gerekir. Esaret zincirieri- 
ni kırdık, artık hür bir milletiz. Ancak özgürtük anarşi 
demek değildir. Özgürlük İnsanın keyfince ve hiçbir 
engel tanımadan hareket etmesi anlamını taşımaz. Mille
tin ve devletin yararını düşünmek başta gelir.

“ Gençler, sîzler büyük bir sorumluluk altındasınız. 
Bizim bugün her zamandan çok, disiplin sahibi tek bir 
millet olarak çalışmamız gereklidir. Sizin şimdilik gerek 
kendinize karşı, gerekse ailenize karşı ve tnınlardan 
daha önemli olarak devlete karşı dürüst davranmanız 
icabeder. Bu da ancak her şeyden önce derslerinizle 
meşgul olmanızla kabildir.

“ Şimdi sizden şu görevler bekleniyor: Disiplin, karak
ter ve teşebbüs sahibi olmak ve bir de akademik bakım
dan sağlam bir zemine Istinad etmek. Ancak o zaman 
hayat mücadelesine hazırlanmış olacaksınız ve devlet 
sizinle övünecektir.

"Devlet büyük içtimai ve ekonomik sorunlarla karşı 
karşıyadır. Ve sizler bu yolda giderseniz devlete yardım
cı olursunuz. O zaman devlet amacına erişir. Böylece 
dünyanın en ileriye yönelmiş ve güçlü milletleri arasın
da yerini alır. Siz şimdi enerjinizi boşuna harcarsanız 
bundan ebediyen pişman olacaksınız. Emretmesini öğ
renmek için ilk önce emiriere itaat etmesini bilmek zo-
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runludur.”

"Genç dostlarım, ben size Pakistan’m asıl kurucuları 
gözüyle bakıyorum. Aranızda tam bir birlik ve tesanüd 
yaratınız. Herkese örnek olunuz. Gençliğin başarabile
ceği İşleri tıerkes anlasın. Siyasal alanda bazı oportü
nistler, öğrencileri kendi amaçlarına alet etmeye çalış
mışlardır. Ve 'devlet idaresini güç durumda bırakmaya 
teşebbüs etmişlerdir.

“Genç dostlarım bırakın da ben sizi uyarayım; Her
hangi bir siyasal partinin sizi istismar etmesine müsaa
de ederseniz en büyük hatayı işlemiş olursunuz. Aranız
da hayata şimdi atılacak olanlar bu gibi İnsanlara karşı 
uyanık olsunlar. Halen öğretimini sürdürmekte olanlar 
ise herhangi bir siyasal partinin veya çıkarcı siyaset 
adamlannın kendilerini istismar etmelerine müsaade et
mesinler. Belki de mücadelemizde bize en ufak bir yar
dımda bulunmayan kimseler, bugün ortaya çıkabilir. Ve 
bu kimseler bazı çekici sloganları ve programlan size 
arzedebiiirler. Fakat bu kişiler bizim mücadelemizde bi
ze yardım etmedikleri gibi aynı zamanda bize karşı da 
koymuşlardır, hattâ engeller İhdas etmişlerdir.

"Bu gibi sioganiann size yol göstermelerine müsaade 
etmeyiniz. Bu hususta sizi uyarmak mecburiyetindeyim. 
Bunlan papağan gibi tekrar etmeyiniz. Son zamanlarda 
sizin eyaletiniz birçok hücumlara maruz kalmıştır. Bizim 
düşmanlanmız, bunu esefle söylüyorum, aralannda şimdi 
bile bazı Müslümanları bulundurmaktadır. Bunlar eyalet 
olumsuz cereyanlarını desteklemişlerdir. Onlann ümidi 
Pakistan’ı böylece zayıf düşürmektir ve bu suretle bu 
büyük eyaletin Hindistan tarafından tekrar yutulmasını 
mümkün kılmış olacaklardır.

"Esasen gerekli olan tam bir dayanışma, birlik ve 
disiplindir. Aynlırsanız başansızlığa uğrarsınız. Birlik İse 
sizi başarıya götürür. Aranızdaki beşinci kol mensupla- 
nna dikkat ediniz. Bencil insanlara karşı uyanık bulunu
nuz. Onlar sizi istismar etmeyi düşünüyorlar. Sözlerimi 
bitirirken sizden isteyeceğim'şudur: Pakistan’a bağlılı
ğınız kesin olsun. Milletin hakikî askerleri gibi hareket 
ediniz. Gerek sizin ve gerekse milletin kurtuluşu ancak 
disiplin ve düzenle hareket etmekle elde edilebilir. Doğu 
Bengal gençliğinin beni hayat kanklığına uğratmayaca
ğından ümitliyim. Hatta bunun böyle olacağına inanıyo
rum.” •

Hindistan D evnm in in  Yolu

1947'de bağımsızlığın kazanılmasından sonra, 
Hindistan Komünist Partisi Hindistan’a özgü bir

sosyalizme ulaşmanın gerekli kıldığı yeni bir çizgi 
benimsedi. Yeni bir programı zorunlu kılan bu 

çizgi değişikliği bir bildirgeyle kamuoyuna 
açıklandı. Bu bildirgeden bölümler.

Son dört yılın deneyimi ülkemiz insanlarına şimdiki 
hükümet ve sistemin temel sorunlarımızı çözemeyece
ğini öğretti. İnsanlara toprak, ekmek, iş, banş ve özgür
lük sorunu çözemeyeceğini öğretti. Temelde feodal top
rak sahipleri, büyük tekellerin sermayedartan ve Britan
ya'nın yerleşik çıkarlanna hizmet eden şimdiki hüküme
ti değiştirmenin gereğini kitleler artık farkediyorlar.

Komünist Partisi şimdiki antl-demokratik hükümetin 
yerini alacak bir Halk Demokrasisi Hükümeti kuramının 
zamanının geldiğine inanarak yeni bir programı benim
semiştir.

Yeni Anayasanın sonucu olarak oluşturulan Parlamen
todan yararlanarak şimdiki hükümetin yerine demokra
tik bir hükümetin kurulması fikri yaygınlaşmaktadır. Bu 
duygular parlamenter platformda güçtü bir muhalefet 
partisinin hükümeti sarsacağını ve düşüreceğini düşü
nen sağ kanat sosyallstlerce de paylaşılmaktadır.

Ne var kİ temel hak ve güvencetcir Anayasa dışında

,o CMA»N <hi* 
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Üstte: 1921'de Mahatrria Gandhi. Ortada: Gandhi'nin 
“ şiddet yoi<, sadece itaat etm e”  önerisine karşı 

kitlelerin taşıdığı Gandhi'ye itaat etmeme potansiyel 
tehlikesini ifade eden b ir karikatür. Altta: Kanada'da 

Toronto Daily News gazetesinde Aralık 1917’de çıkan 
“ Kralınız ve ülkenizin size ihtiyacı var" başlıklı askere 

yazılma çağrısı.

bırakılmışken, klttelerln bu antl-demokratik hükümeti 
sarsmak İçin kullandıklan basın, söz söyleme ve topla
ma özgürüklerl polis copunun ve bürokratlann yasalan- 
na bağlıyken, halkın, antl-emperyalIst mücadelenin so
nucu olduğunu düşündükleri anayasaya güvenmeleri 
beklenemez.

Verili koşullarda, en katı liberaller bile hükümet ve 
onu destekleyen sınıfların parlamenter yöntemlerle ül
kede demokratik bir dönüşümün gerçekleştirilebileceği
ni savunamaz.

Dolayısıyla toprağa, ekmeğe, İşe ve özgürlüğe götü
ren yol, partinin programında ana hatlanyla belirtildiği 
gibi başka bir yerde aranmalıdır. Bizim İçin Marx, En
gels, Lenin ve Stalin'in aydınlattığı tarih, önümüze, İn
sanlığın yaklaşık yansını sosyalizm, özgürlük ve gerçek 
demokrasiye götüren, başını Sovyetler Blrllğl'nlh çekti
ği ve içinde Çin'in ve Halk Demokraslleri'nin kardeşçe 
yeraldıklan mücadelelerden doğan engin deneyimler sun
maktadır.

Bir müddet en temel mücadele yönteminin sanayi 
işçilerinin genel grevi olduğu savunuldu. Sonralan Çin 
Devriml'nden çıkanian dersleri yanlış yorumlayarak, köy
lülerin yürüteceği partizan savaşı savunuldu. Değişik 
dönemlerde bu görüşleri savunan arkadaşlar arasında 
uzun süren tartışmalar sonunda yeni bir anlayış kabul 
edildi. Bu yol ne Rusya'nın ne de Çin’in yoluydu.

Bizim yolumuzla ÇIn’InkI nerede birbirinden aynlır?

Öncelikle Çin İle ortak olan özelliklerimize bakalım. 
Devrimimlzin karakteri Çin’Inkiyle aynı. En temel sorun 
köylü sorunu. Bugün gerçek özgürlüğümüz, toprağı top
rak ağalanndan zorla alıp köylülere dağıtmakta yatıyor. 
Emperyalizmin ülkedeki en büyük destekçileri toprak 
sahipleri olduğundan devrimin hedefi emperyalistler ve 
toprak sahipleridir.

Ancak şu gerçeği akıldan çıkarmamalıyız. Çm Komü
n is t P artis i köylülere önderlik etmeğe başladığında, eti
nin altında bir ordusu vardı. Aynca Çin’de iyi bir haber
leşme sistemi bulunmuyordu. Son olarak Hindistan'da 
Çin İle karşılaştırılmayacak kadar gelişmiş bir işçi sınıfı

Öte yandan Çin Kızıl Ordusu Sovyetler BIrlIği’nden 
herhangi bir saldınnın gelmeyeceğinin huzuruyla zafere 
yürüdü. Hindistan’ın coğrafi konumu farklıdır.

Tüm bunlar Çin İle aramızda pek fazla benzerlik olma
dığı anlamına gelmez. Çin’de olduğu gibi bizde de geniş 
bir köylülük var. Ama Çin Kom ünist P artis i'n in  sadece 
köylülerin mücadelesini İlke olarak değil, zorunluluktan 
desteklediğini unutmamalıyız. Onlar İçin zorunluluk ola
nı bizim İçin sağlayıcı bir ilke haline getirip işçi sınıfının 
önderliğinden yoksun kalmak çok anlamsızdır. Böylesi 
bir akış açısı özgürlük mücadelesinde belirleyici bir rol 
oynayabilecek büyük bir işçi sınıfımız olduğu gerçeğini 
göz ardı eder. Bizim yolumuz, İşçi köylü İttifakı, İşçi 
ve köylülerin mücadelesinin birleştirilmesidir.

Genel grev savunucuları köylüleri küçümsemiş, köy
lülerin partizan savaşını öne çıkaranlar ise işçi sınıfını 
unutmuşa benziyorlar. Sorun silahlı mücadelenin reddi 
veya kabutu değildir. Özgürlük yolundaki yığınlann her 
eylemi meşrudur. Ancak bugün ülkemizde devrimin, 
iç savaşın eşiğinde bulunduğumuzu düşünmek bir abart
madır. Bugün temel görev kitleleri bilinçlendirmek, ör
gütlemek ve düşman sınıf temsilcilerini tecrit etmektir, 
ama gericiliğin saldınlan karşısında bir geri çekilme 
politikası önerenler, tüm militan eylemleri baskıyı arttı
racağı gerekçesiyle reddedenler gibi yanılıyorlar.

Kitlelerin hızla radikalleşip harekete geçme eğilimi 
taşımasına rağmen, kitle hareketinin zayıflığının nedeni 
partimizin savaşan kitlelerin en iteri unsurlarını içerecek 
tarzda örgütlenememiş olması ve tüm İlerici güçleri bir 
çatı altında birleştirmeyi başaramamasıdır. •



M odem  Sosyalizm

Yunanistan Iç Savaşı

1830’da Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını elde etmesinin Avrupa ölçeğinde iki 
büyük etkisi oldu. Palikarya'lann  (bağımsızlıkçı çeteciler) bağımsız bir ulusal devlet uğruna 
sürdürdükleri mücadelede gösterdikleri kahramanlıklar, Avrupa’da haçlı seferleri dönemini 
andıran, “Hilal-Salip” karşıtlığı üzerine temellenen yaygın bir duygudaşlık yaratmış, Philhellenism  
(YunanseverUk) hareketi çevresinde bütün Avrupa’da milliyetçilik ve liberalizm akımlan yeni 
bir itilim kazanmışlardı. Fransa’da Chateaubriand ve Hugo, İngiltere’de Shelley ve Byron’ın 
edebi önderliğini yaptıklan bu hareket, 1830 devrimlerinin entelektüel mayasını oluşturdu, ' 
buna karşılık olarak liberal Avrupalı aydınlar da Yunan bağımsızlığının sağlanması için kendi 
devletleri üzerindeki büyük bir baskı gücü oluşturdular. Öte yandan, Yunanistan’ın 
bağımsızlığını elde etmesi. Viyana anlaşması ile kurulmuş olan Kutsal İttifakta en önemli 
gediği açarak, Balkanlar üzerinde İngiltere’nin hegemonyasının zeminini hazırlamış,
Yunanistan’ın kaderi üzerinde İngiltere’yi her zaman söz sahibi konuma getirmişti. İkinci 
Dünya Savaşı biterken başlayan Yunanistan İç Savaşı ise, Yunanistan bağımsızlık savaşının bir 
negatif kopyası gibiydi. Osmanlı Devleti karşısında palikarya'lann  başhca dayanağı olan 
Britanya İmparatorluğu, İşçi Partisi’nin yönetimi altında, İç Savaş’ta kapetan iosh n n  başlıca 
hasmıydı artık. Byron, Hugo, Shelley ve ötekilerin “Hilal” karşısındaki devrimciliği, “orak ve 
çekiç” karşısında karşı devrimciliğe dönüşünce, Yunanistan İç Savaşı, tarihin gördüğü en 
umutsuz kahramanlıklardan biri olarak kaldı. Yunanistan İç Savaşı, bir toplumsal devrimin 20. 
yüzyılda, 19. yüzyıldakinden çok daha fazla enternasyonal dinamikle yüklü olduğunun çarpıcı 
dersleriyle doludur.

Bağımsızlıktan 20. Yüzyıla Doğru Yunanistan
Bağımsızlığına kavuşan Yunanistan’ın sosyo-ekonomik yapısı, 1860’lara kadar köklü bir değişim 
geçiremeden kaldı. Osmanlı beylerinin yerini mahalli beyler ve eşraf almıştı. Bunlar 
bağımsızlık savaşında önemli bir rol oynamışlardı ama bu süreç boyunca halk kitleleri ile de 
çelişkileri artmış ve silahlı çatışmalar olmuştu. Bağımsızlığını kazanan ülkede, köhnemiş bir 
yan-feodal yapı egemendi, dolayısıyla toprak sorunu her zaman ön plandaydı ve egemenler 
bu konuda reforma yanaşmıyorlardı. İngiltere ve Fransa’nın ekonomik denetiminde ve 1833’de 
ülkeye getirilen Bavyera’lı kral Otto’nun boyunduruğundaki Yunanistan çok yavaş bir gelişim 
gösteriyordu. Bir Alman hanedanının yönetimindeki hükümet ve Alman kültürel 
hegemonyasının dayatılmak istemnesi, 1843’te isyana yol açtı. Ertesi yıl, kral meşruti- 
monarşiyi daha etkin hale getirdi ama 1862’deki bir ayaklanma ile tahtını kaybetti. Yerine 
Glucksburg hanedanından I. Yorgo geçirildi ve 1913’te öldürülünceye kadar tahtta kaldı.

Kınm Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa’nın bölgedeki nüfuzları arttı. Tüm Ortadoğu ve 
Balkanlarda Avrupa’dan sermaye akışı sonucunda büyük bir ekonomik faaliyet başlayınca, 
Yunanistan’da da kapitalist süreç, toplurnsal ve iktisadi hayat üzerindeki etkilerini daha 
belirgin olarak ortaya koymaya başladı. Gelişen ticaret filosu ve artan ticaret hacmi, yerli 
sermaye birikim ve yatınmlanm da yoğunlaştırdı ve burjuvaziyi güçlendirdi. İktisadi ve 
toplumsal temel üzerindeki bu hareketlerin yansıması olarak 1870’lere doğru ilk demokratik 
anayasa ilan edildi. Kamu hizmetleri sektörü, ordu ve donanma yeniden düzenlendi.
Altyapıdaki atılım, şehir proletaryasının da gelişmesini sağladı. Güçsüz olmakla birlikte 
sendikal örgütler kuruldu, grevlerle birlikte sanayi işçilerinin toplumsal etkinliği hissedilmeye 
başlandı.

Yunanistan’ın Nazi Almanya'sının işgalinden kurtuluşu, 
aynı zamanda Metaksas diktatörlüğünden de kurtuluş 

anlamına geliyordu. 27 Eylül 1941'de kurulan Kurtuluş 
Cephesi (EAM) ve Kurtuluş Ordusu (ELAS), Yunan 

halkının yalnızca Nazi zulmüne karşı direnişini değil, 
bu cephede birleşen bütün siyasal parti ve 

inisiyatiflerin temsil ettiği Yunan halkının özgür bir 
toplum umudunu ifade ediyordu. 28 Eylül 1948'de 

yayınlanan EAM Kuruluş Bildirgesinde kurtuluş 
programı şöyle ifade edilmişti: 1) Yunanistan faşist 

işgalcilerden temizlenecek ve tam bağımsızlık ve 
egemenlik sağlanacaktır; 2)Kurtuluştan sonra gerçek 

anti-faşistlerden oluşan b ir geçici hükümet kurulacaktır; 
bu hükümetin görevi, halkın demokratik haklarına 
kavuşturulması, herkese ekmek ve iş sağlanması, 

siyasal hükümlülere a f çıkarılması ve serbest 
seçimlerini düzenlenmesi olacaktır; 3) Vatan hainleri 

ve savaş suçlulan cezalandırılacaktır; 4) Serbestçe 
düzenlenecek b ir plebisit yoluyla halkın vereceği 

karara kadar Kral'm Yunanistan'a dönüşü 
engellenecektir; 5) Halkın dilediği rejimi seçmesini 

engelleyecek gerici davranışlara karşı etkin tavır 
takın ılıcaktır. EAM'da yer alan bütün siyasal partiler 

arasında Yunanistan Komünist Partisi (KKE) İngiliz 
istihbaratçı Woodhouse'un da anılarında anlattığı gibi, 

en modern partiyi oluşturuyordu. Kayıtlı bir üye kitlesi, 
temsili kongreleri ve onaylanmış programıyla KKE 

Yunanistan'ın arkaik ilişkilerini ele veren öteki 
partilerden kayda değer b ir biçimde ayırdedilebiliyordu. 
Ancak, Yunanistan'ın b ir küçük köylüler ülkesi olması, 
KKE'nin direniş yıllarında etkin bir halk direnişi çizgisi 
izleyerek elde ettiği köylü desteğini, kurtuluştan sonra 

Çiftçi Partisi’ne kaptırmasına yol açtı. KKE'nin 
önderliğini büyük ölçüde denetim altında tuttuğu EAM, 
kurtuluştan sonra serbest seçimlerle oluşturulacak olan 
Geçici Hükümet kuruluşunun provasını 1944 bahannda 

Ulusal Kurtuluş Siyasal Komitesi PEEA için 
düzenlediği seçimlerde yaptı. PEEA'nın Layiki 

dimokrita (halk demokrasisi) programının büyük ölçekli 
kamulaştırmalar öngeren ekonomik yönünün yanısıra 

asıl ilg i çekici olan, ademi merkeziyetçilik ve yerel 
yönetime dayalı katılımcı siyasal programıydı. Büyük 
ölçüde kırda ve küçük ölçekli yerleşme birimlerinin 
hayat pratikleriyle ilişki içinde geliştirilmiş olan bu 

programın köylülere yakın düşmesine karşın KKE’mn 
uzun vadeli hedefi olan Sovyet iktidan ve proletarya 

diktatörlüğü amacıyla bu programın çeliştiğini düşünen 
kadrolar çoğunluktaydı. Nüfusun yüzde kırksekizini 

köylülerin oluşturduğu Yunanistan'da KKE'nin iç savaş 
olmasa kurtuluş savaşı yıllarında elde ettiği coşkulu 

kırsal desteği koruyabileceği ve uzun vadeli programı 
uygulayabileceği yaygın olarak paylaşılan bir 

düşünceydi. İngiltere ve ABD'nin desteğini alan 
Yunanistan egemen sınıflarının İç Savaş kozunu 

oynamalarının en önemli nedeni de zaten “ orak ve 
çekiç''i kendi simgeleri olarak görmeye başlamış olan

bu köylülerdi.

Bu dönemde küçük buıjuvazi, siyasal alandaki en faal güç olarak kendisini gösterdi. Küçük 
buıjuvazinin desteğinde iktidara gelen liberaller, 1875 ile 1895 arasında ülkeyi yönettiler. 
Toprak sorununu büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını gözeterek halletmeye uğraşan liberaller, 
köylülerin ayaklanmalannı şiddetle bastırmalanna karşın büyük toprak sahiplerinin muhalefeti 
karşısında iktidarlarını koruyamadılar. Özellikle İngiltere’den alman dış borçlar ve iç baskılar, 
1893’te devletin iflasına yol açtı. 1895’te iktidan ele geçiren muhafazakarlar, halkın 
memnuniyetsizliğini savaşla gidermeye yöneldiler, Girit’in Osmanlı Devleti’nden aynlarak 
Yunanistan’a ilhakı için başlatılan ayaklanmaya müdahale eden Osmanlı Ordusu 1897’de 
Yunan ordusunu darmadağın etti. BüyuK güçlerin müdahalesiyle Girit’in Osmanlı himayesinde 
özerk statüsünün devamı için vanlan anlaşma, Venizelos’un önderi olduğu Girith ihtilalciler 
tarafından Bizans İmparatorluğunu yeniden kurma ülküsü anlamına gelen Megali Id ea ’dan  
vazgeçilmesi olarak algılandı. Toplumsal ve ulusal hayal km khklan ve yenilgiler sonunda genç 
subaylar Rus Dekabrisder’inkine benzeyen gizli örgürier kurmaya başladılar.

Vanizelos dönemi

1905’te Girit’te halk, özerk yönetimin adalet bakanlığına getirilmiş olan liberal politikacı 
Venizelos önderliğinde enosis (Yunanistan’la birleşme) talebiyle. Vali Prens Yorgo’ya karşı 
ayaklandı. Prens Yorgo’nun yerine atanan Zaymis’in durumu idare etme çabalanna karşın
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1908’de Girit yerel meclisinin enosis ilanını hükümetin kabul etmeyişi, ordudaki kral aleyhtan 
duyguları güçlendirdi. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Jön  Türk Devrimi, Yunanistan’da da büyük 
etki yaptı ve Yunan Subaylar Birliği adlı örgüt 1909’da ihtilali başlattı. Kral I. Yorgo, ihtilalle 
uzlaşrnayı tercih edince, 1911’de kurucu meclis bir Anayasal monarşi biçimini alan yeni 
devlet düzenini yerleştirdi. 1912 seçimleriyle de Venizelos önderliğinde toplumsal temelini 
küçük burjuvazinin zenginleşme yolundaki serbest meslek ve ticaret kesiminin oluşturduğu 
liberaller iktidara geldi.

Yunanistan’da yüzyılın başından beri artmakta olan toplumsal huzursuzluk ve çelişmeler, ilerici 
ve sosyalist hareketlerin gelişmesine yol açarken, yeni kurulan sendikalar yoluyla işçilerin 
örgütlenmeleri de güçlenmişti. İşçi sınıfına yönelik federasyonlann yeniden düzenlenmesi ve 
işçilerin çalışma saatlerinin azaltılması (1910), sendikalara toplu iş sözleşmesi yapma hakkı 
(1912) ve zorunlu işçi sigortası sistemi Liberal hükümet döneminde gerçekleştirildi.

Kırsal kesimdeki huzursuzluk ise sürüyordu. 1905 ile 1910 arasındaki örgütsüz köylü 
ayaklanmalan kanlı bir şekilde bastınidı. Toprak reformunu yapamayan Venizelos, geniş köylü 
yığmlannca terk edilip toplumsal desteğini yitirince I. Dünya Savaşı’nın anaforu içinde 1916’da 
Kral Konstantin’i tahta çıkaran subayların darbesiyle Girit’e kaçmak zorunda kaldı ve ancak 
Haziran 1917’de İtilaf Devletleri’nin desteğiyle kralı düşürüp, tekrar iktidara geçebildi. 1919 
ortalannda ise, Anadolu macerasına atılarak İngiltere’ye olan borcunu ödemiş oldu.

Yunanistan Komünist PartisVnin (KKE) Kuruluşu
Ekim 1917 Devrimi bütün Avrupa’da olduğu gibi Yunanistan’da da işçi sınıfının hareketinin 
örgütlenmesine itilim verdi ve Kasım 1918 başında Yunanistan Genel İş Konfederasyonu (GSEE) 
kuruldu. GSEE 60  bin üyeye sahip 214 sendikadan oluşmuştu. Yunanistan Sosyalist İşçi Partisi 
(SEKE) ise, 5 Kasım 1918’de Atina’da kuruluş toplantısını yaptı. Kurucular, başta grev 
hakkının tanınması olmak üzere, burjuva demokratik haklar için mücadele vereceklerini 
açıklayarak, sonradan KKE’nin resmî yayın organı haline gelecek olan Rizospastis (Radikal) gazetesini 
yayınlamaya başladılar. SEKE’nin işçi uzmanı Kostas Theos ve arkadaşlan da GSEE’nin  
yönetim organlannda görev aldılar. I. Kongre, dış politika alanında o zaman için bir hayli 
ütopik olan görüşler de ileri sürdü. Örneğin Yunanistan’ın “Makedonya ve Trakya gibi 
birtakım özerk bölgelere ayrılıp, Balkan Demokratik Federasyonu’nun kurulması” tezi bunlar 
arasındaydı.

SEKE kuruculan, ağırlıkla aydınlar ve öğrencilerdi. Üyeler ise, tütün atölyelerinden, 
demiryollanndan, ülkedeki birkaç fabrikadan ve sonralan Anadolu’dan geldiler. Parti kent 
merkezli olarak örgütlendi ve kırsal alana fazla önem vermedi. SEKE, 1908’de Bulgar, Sırp ve 
Yunan sosyalistlerinin birleşerek kurduklan yönetiminde Yunanlı ve Yahudilerin etkin olduğu 
Selanik Sosyalist Federasyonu  yoluyla II. Enternasyonale bağlıydı. Mart 191 9 ’da III. EntemasyonaVin  
(Kominfem) kurulması, partiyi kanştırdı. Mayıs 1919’da toplanan SEKE Ulusal Konseyi, uzun

Kral I. Yorgo (1): 1863'den 1913’de bir geri zekah 
MakedonyalI tarafından suikasta kurban gidesiye kadar 
krallık yaptı. Ulusal Meclisin imtiyazlarını geri almaktan 
çekindiği için, dönemin en başarılı meşruti monarşisini 
gerçekleştirdi. Konstantin’in en büyük oğlu II. Yorgo 
(2), 1947’de ölesiye kadar, tam üç kez krallığın 
başına getirildi. Yunan siyasal yaşamının en etkin 
kişilerinden Venizilos (3), henüz 22 yaşındayken 
önderlik ettiği Girit adasının bağımsızlığı için mücadele 
eden gençlik örgütü adına, Atina’yı ziyaret eden 
İngiliz devlet adamı Chamberlain’la yaptığı görüşme 
ile dikkatleri üzerine çekti. Askeri Birliğin çağrısı 
üzerine 1910’da gittiği A tina’da seçimlere gidilmesini 
sağlayarak aynı yıl başbakan oldu. Savaşın bitiminde 
barış görüşmeleri sırasında ortaya attığı Megalo Idea 
(Büyük Yunanistan Düşüncesi) doğrultusunda 
Bulgaristan ve OsmanlIlarla yapılan anlaşmalar sonucu 
Yunanistan büyük toprak kazançtan sağladı: İtalya ile 
varılan anlaşma sonucu ise 12 ada Yunanistan’a 
kaldı. Kral Konstantin’in en önemli destekçilerinden 
Metaksas (4), 1917’de krallık kaldırıldığında ülkesini 
terketti. 1920’de Kral Konstantin tekrar başa gelince 
ülkesine döndü. 1923’de krallık yeniden kaldınidığında, 
başarısız b ir darbe girişiminde bulunarak yurt dışına 
kaçmak zorunda kaldı. 1935’deki halkoylamasından 
sonra krallığın yönetimi alması sonucu önce savaş 
bakanı ardından başbakan oldu ve 1941'de ölesiye 
kadar ülkesini tam bir diktatörlükle yönetti. Modern 
Yunanistan’ın ilk kralı Otto (5), 1832’de Bavyera’dan 
ithal edilerek başa geçti. 23 Ekim 1862’de meydana 
gelen b ir isyan sonrası Yunanistan’ı terkedip ülkesine 
dönmek zorunda kaldı.



İç Savaşı

1 Eylül 1909’da Kastorya’da doğan Andreas Cimas, 
babasının yargıç olması nedeniyle çocuiduğunu 
Yunanistan’ın d e ğ iş i şehirlerinde geçirdi. Atina Hukuk 
Fakültesi’ne devam ettiği yıllarda Yunanistan Komünist 
Partisi’ne üye olup, 1929’da Atina Örgütü 
sekreterliğine getirildi. 1936’da Komünist Partisi’nin, 
Paliayl<o Metopo (Halk Cephesi) adıyla katıldığı 
seçimlerde Kastorya milletvekilliğine seçildiyse de 
Metaksas 6 ay sonra Parlamentoyu feshetti. 1937'de 
Trakya Örgütü sekreterliğinin yanısıra Merkez Komitesi
II. Sekreteri olan Cimas, 1939’da gönderildiği 
Akronafpliya cezaevinde Rusça öğrendi. Yunanistan’ın 
faşistlerce işgal edilmesinden sonra Parti'nin kurduğu 
ELAS’/ Sarafis ve Aris ile birlikte yöneten Andreas 
Cimas, parti yönetiminin cephede kazandığı başarılar 
nedeniyle kitleler nezdinde artan prestijinden rahatsız 
olması nedeniyle Tito ile görüşmeler yapmak üzere 
Yugoslavya'ya gönderildi. 1945'de gizlice döndüğü 
ülkesinde Kavala örgütü sekreterliğini üstlendi.
Temmuz 1946'da polis tarafından yakalandıktan sonra 
sırasıyla Anafi, Serifos ve ikarya adalarına sürgüne 
gönderildi. 3 Mart 1947'de ikarya'dan kaçmayı 
başaran Cimas, partinin aynı yıl Beigrad'da yapılan 
Politbüro toplantısında izlenen iç savaş politikalarına 
karşı çıkıp gizlice Yunanistan'a döndü. Ancak 1948’de 
eşinin ve çocuklarının Macaristan'a 7 yıl sürecek bir 
sürgüne gönderilmesi üzerine Macaristan'a gitti. Eşinin 
sürgün cezasını tamamladığı 1955 yılına kadar b ir akıl 
hastanesine kapatılan Cimas, serbest bırakıldıktan 
sonra ailesiyle birlikte Çekoslavakya'ya yerleşti.
Prag'da bir fabrikada gece bekçiliği yapan Cimas 
Man 1972'de kanserden öldü.

Cimas'ın EAIVI sorumlusu ve siyasal sorumlu olarak yönettiği ELAS 1943 ortalarına doğru Yunanistan'ın birçok 
bölgesini işgalci düşmandan kurtarmayı başarmıştı. EAM'm kuruluşunun 3. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
gösteriler, resimde görüldüğü-gibi, kırsal kesimde süregelen yoksulluk, salgın hastalıklar, açlık gibi zorluklara 
rağmen yeni b ir toplumsal düzenin kuruluşunun çoşkusunu taşıyan bir kitlesellik taşıyordu.

tartışmalardan sonra K om intem ’e  katılmaya karar verdi ama karşı çıkışlar sürdü ve II. Kongre 
gecikerek ancak 5 Nisan 1920’de Atina’da toplanabildi. Kongre hemen hemen oybirliğiyle 
“K om intem ’e  örgüt halinde katılıp, tüm ilke ve kararlannı kabule” karar verdi. Merkez 
Komitesi, tam yetkili yürütme organı haline getirildi ve Parti’nin adına “Komünist” ibaresi 
eklendi.

Mart 1920’de genç üniversite öğrencisi Dimosteniz Ligdopulos SEKE temsilcisi olarak 
Moskova’ya gönderilmiş ve oradan Oryon Aleksakis’le beraber Kom intem  temsilcisi olarak 
resmen kabul edilmişlerdi. Partinin K om intem ’e  katıldığı 21 Eylül 1920’de Zinovyev tarafındar 
açıklanmış ve Ekim ortalannda Ligdopulos ile Aleksakis ülkelerine dönmek için Odessa’dan 
bir tekneyle denize açılmışlardı. 20 Ekim 1920 gecesi, tekne mürettebatı 2 arkadaşı öldürüp 
cesetlerini denize attı ve yanlarındaki altınlara el koydu. Kısa bir süre sonra Ocak 1921’de 
Türkiye Komünist Partisi (TKP) önderleri, Mustafa Suphi ve arkadaşları da yine Karadeniz’de 
benzer bir yöntemle yok edileceklerdi.

K om in tem -K K E  İlişkileri ve M etaksas D iktatörlüğü

K om intem ’in  21 maddehk Tüzüğünün katı hükümlerinin SEKE kadrolan tarafından kabulü 
Parti’de büyük çatlamalara yolaçtı. Genellikle sosyal demokrat ilkelere bağlı olan yönetici 
kadroların, Bolşevik Parti anlayışına hemen kendilerini uydurmalan beklenemezdi. Bunlann 
yerini Doğu Halkları Komünist Üniversitesi’n e (KUTV) giden genç kadrolar almaya ve KKE’nin 
önder kadrolan Moskova’da yetişmeye başladı.

KKE  Yunan Ordusu’nun Anadolu’yu işgaline karşı çıkınca hükümet, “ihtilâlci ve savaş 
aleyhtan propaganda yaptığı” gerekçesiyle, Rizospastis gazetesini kapattı. Bu propagandalar,

- Anadolu’da epeyi etkin oldu ve KKE  işgalci ordu içinde yeni taraftarlar kazandı. Bunlardan 
bazılan ordunun düzenini bozduğu gerekçesiyle savaş divanlanna verilip, kurşuna dizildiler.



Ekim 1922’de yapılan I. Olağanüstü Kongre’de Anadolu’dan gelenler, devrimci kanadın 
gelişmesine yardımcı oldu. SEKE’den gelen “kararsız aydınlar ve küçük burjuva unsurlar” 
Parti’den uzaklaştmidı. Eylül 1923’te toplanan II. Olağanüstü Kongre, yeni bir MK seçerek 
genel seçimlere katılma kararı aldı. Ancak, Parti 800 bin oyun ancak 20 binini 
toplayabilmişti. Kasım 1924’te toplanan III. Kongre, Kom intem ’in  Balkanlarda federasyon 
kurulması yolundaki kararlarına uyunca, iç çatışma, tekrar büyüdü ve KKE’nin gelişmesi 
sekteye uğradı. Burjuvazi, “Bir kanş toprak vermeyiz” diyerek, federasyon tezini komünistlere 
karşı çok önemli bir propaganda malzemesi olarak sürekli kullandı.

1924’te Cumhuriyet’in ilan edildiği Yunanistan’da KKE  1926 başında, “Toplumsal Devrim” 
sloganıyla kitlelere gidilince, hükümet sert önlemler alıp, MK üyelerini Ege adalanna sürdü. 
Haziran ve Ağustos 1926’daki iki “liberal” askerî darbenin ardından sürgündekiler affedildi. 
Kasım 1926 genel seçimlerinde KKE  10 milletvekilliği kazandı.

1929 sonunda SBKP içindeki .Troçki-Stalin mücadelesi Yunanistan’a da yansıdı ve KLTTV’dan 
dönen gençler, Parti’nin “küçük burjuva. entelektüelleri”nin yönetiminde olduğunu ileri sürerek 
iki yıl süren bir tartışma yürüttüler. Sonunda Ekim 1928’deki 4. Kongre eskilerin tasfiyesiyle 
sonuçlandı. Bunların pekçoğu Troçkist olarak suçlanıp, Parti’den atıldılar.

Haziran 1929’da toplanan MK 2. Plenumu, K om intem ’in 6. Kongresinde oluşturulan “III. 
Dönem” politikasını uygulamaya geçirme karan aldı. Savaş aleyhtan propagandaya hız verip, 
mitingler tertiplendi ve 1 Ağustos 1929’da pek başarılı olmayan bir genel grev yapıldı. Ocak 
1930’deki MK 3. Plenumu siyasal grevlere devam konusunda ısrarlıydı. Moskova’da bulunan 
KUTVculann önderi Zaharyadis ise, bu grevleri “İlkesiz Mücadele” olarak niteledi. Komintem  
1931’de Zahaı^adis’i sekreterliğe önerdi ve MK 4. Plenumu bu öneriyi benimsedi. Ancak 
Zaharyadis’in KKE’de kesin otoritesini kurması 1934’e kadar sürdü ve 1935’te Genel 
Sekreterlik makamı kurulunca bu göreve gelebildi.

O sıralarda KKE’nin aktif üye sayısı 1.700 civarında olup, bu üyeler, 9 bölgede faaliyet 
gösteriyorlardı. Parti’nin oy oranı yüzde lO’u geçemiyordu. Nispi temsil sonucu Ocak 1936 
seçimlerinde parlamentoda 15 sandalye kazanan KKE, 143 ve 142 milletvekili çıkaran 
Liberallerle, Halkçı Cephe arasmda denge unsuru oldu.

1935’te ülkede yeniden krallığa dönülmüş ve II. Yorgo tekrar tahta geçmişti. Ağustos 1936’da 
özellikle Selanik bölgesindeki genel grev üzerine, ülkenin tehlikede olduğu bahanesiyle Kral’ın 
yardımıyla iktidan ele geçiren General Metaksas 5 yıl süren bir askerî diktatörlük kurdu.
Gizli polis, yargılamaksızm hapsetme uygulaması ve sansür, halkı susturdu. Cumhuriyetçi ve 
komünist oldukları gerekçesiyle 2 binin üzerinde subay ordudan atıldı ve bunlann bir kısmı 
sürgüne yollandı. KKE kapatıldı, hemen hemen tüm önder kadrolar tutuklandı, binlerce 
taraftar' adalara sürüldü. Polis Parti’nin içine sızıp, sahte “komünist” yayınlar yapmaya başladı. 
Çıkanian “Pişmanlık Yasası” birçok üye ve sempatizanın KKE’den ayrılmasına yol açtı. 
Metaksas diktatörlüğüne karşı tek ciddi tehdit, cumhuriyetçi geleneğin güçlü olduğu Girit’ten 
geldi. Temmuz 1940’ta çıkan ayaklanma bastınidı.

A. Tassos’un direnişin gizli baskı atölyesinde basılmış 
"Kuşatılmış Özgürler’’ adlı, 1821’in mücadelelerini dile 
getiren ağaç baskısı.



Iç Savaşı

1822 başlarında Mora'nın tümünün Yunanlıların eline 
geçmesi ve ayaklanan bölge temsilcilerinin Yunan 

ulusunun bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, 
OsmanlIların giriştiği intikam savaşı çok şiddetli oldu. 

Sakız adasında ada sakinlerinden savunmasız 23 bini 
öldürüldü, 47 bini köleleştirildi. Ada daha sonra Mısır 

valisi Mehmet Ali Paşa’nın denetimi altına girdi. 
Delacroix’un tablosu (yanda). Sakızlıların OsmanlIlar 

tarafından imhasını görüntülüyor. Bu olay tüm 
dünyada, özellikle Avrupa’da romantik akım içinde 

yankısını buldu. 1820’lerin başında ortaya çıkan, 
çoğunluğu Fransa ve İngiltere kökenli ikinci kuşak 

romantik edebiyatçılar, romantizmi “ özgürlüğün 
edebiyatı" olarak tanımlıyorlardı. Devrimcilerle romantik 

akım arasındaki en güçlü bağ Philhellenizm 
hareketiydi. OsmanlIlara karşı bağımsızlık savaşı veren 

Yunanlıları; Fransa’darı Chateaubriand ve Hugo, 
İngiltere’den Shelley ve Byron gibi birçok romantik 

edebiyatçı destekliyordu. 1824’de Yunanistan'da ölen 
Lord Byron (altta), 1823'de gittiği Yunanistan'da 4 bin 

sterlin bağışta bulunarak Yunan donanmasının 
oluşmasına yardım etti. Masraflarını karşıladığı Suliyot 

askerlerinin ayrıca komutasını da üstlendi. Hizipler 
arasında -uzlaşma sağlamaya çalışarak. Doğu ve Batı 

Yunanistan'ı birleştirmeye çabaladı. Suliyotlann 
başkaldırısı ve açgözlülüğüne rağmen. Yunanlıların 

bağımsızlık mücadelesine, ardarda yakalandığı 
hastalıklardan ve bakımsızlıktan ölene kadar destek

verdi.

Alman İşgali ve Ulusal Kurtuluş Cephesinin (EAM) Kuruluşı

Yunanlıların bağımsızlık savaşına hizmet eden birçok 
Fransız'dan biri de Albay Carol Fabvier'di (ortada). 
1823'de gönüllü olarak katıldığı Yunan ordusunun 
1827'deki Atina savunmasını yönetti. 1790'da 
ipsara'd^ doğan. Deniz Kuvvetleri komutanlığının 
ardından bir süre başbakanlık da yapan Konstantin 
Kanaris (solda), bağımsızlık savaşının önde gelen 
kahramanlanndandı. Ünlü amiral Andreas Miyaulis 
(sağda), 1822'de Patra, daha sonra Limni, Atos ve 
Sisam deniz savaşlarında Osmanlı donanmasını 
yakmakla ünlüdür; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 
danıştay üyeliği de yapmıştır.

II. Dünya Savaşı arefesinde Almanlann Avrupa’daki ilhaklanndan aldığı güçle Mussolini,
1940 ortalannda Yunanistan’dan Girit ve Korfu adalanyla, Epir’in bir bölümünü ve Pire 
limanım istedi. İstekleri reddedilince 28 Ekim’de saldınya geçti. İtalyanlar başlangıçta 
başanlıydüar ama Papagos’un komutasındaki Yunan birlikleri ilerlemeyi durdurup, karşı 
saldınya geçtiler ve İtalyanlan gerileterek Arnavutluk’a girdiler. Metaksas 22 Ocak 1941’de 
ölünceye kadar, İngilizlerin yardım tekliflerini kabul etmemişti. Ölümünden sonra yerine geçeı 
Koriyzis ise, savaşın kötüye gitmesi üzerine İngiliz yardımını kabul etmek zorunda kaldı. 
İngiliz kara ve hava birlikleri Yunanistan’a geldi. Mussolini’nin içine düştüğü zor durumu da 
dikkate alan Hitler, Yugoslavya’daki İngiliz yanlısı hükümet darbesinden sonra. Nisan başında 
Balkanlara saldınya geçti. Bir hafta içinde Yugoslavya düştü ve İngilizler güneye doğru çekilip 
Girit’e geçmeye başladılar. Başbakan Koriyzis intihar etti, yerine 18 Nisan’da Girit’li Çuderos 
atandı. Nisan sonuna doğru Yunan anakarasının ve bazı adalann ele geçirilmesi tamamlandı. 
Mayıs sonunda da Girit düştü. Kral II. Yorgo ve hükümet Mısır’a geçti. Almanlar Atina, Pire, 
Selanik ve bazı adalan; Bulgarlar Doğu Makedonya ve Trakya’yı, İtalyanlar da ülkenin geri 
kalanını işgal ettiler

Metaksas, İtalyan saldınsının başlamasıyla birlikte, o ana kadar tutuklanmayan komünistleri de 
yakalayıp hapsetmeye başlamıştı. Ancak, Alman işgaliyle birlikte doğan yönetim boşluğundan 
yararlanan KKE’nin birçok önder kadrosu sürgünden ve hapishanelerden kaçma olanağı 
buldular. Parti ilk başta işgale karşı kesin bir tavır koyamadı, ama Selanik bölge komitesi 
gibi bazı yerel birimler direnmek için silah temin edip Langadas dağlannda küçük gerilla 
gruplan oluşturdular. Mayıs’m son gecesi Manolis Glezos ile Apostolos Santes adlı iki 
devrimci. Akropol üzerindeki gamalı haçlı bayrağı indirdiler. Bu eylem Yunan halkı üzerinde



büyük bir moral etki yarattı. Komünistlere karşı harekete geçen işgalciler, Zaharyadis’i Dachau 
kampına yollayıp, tanınmış parti önderlerini toplamaya başladılar.

16 Haziran’da KKE’den Teos ve iki tanınmış sol kanat işçi lideri Kalomoris ve Stratis, içinde 
üç sendikanın yer aldığı İşçilerin Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni (EEAM) kurdular. 22 
Haziran 1941’de Almanlann Sovyetler Birliği’ne saldırısı üzerine, KKE MK 6. Plenum’u 
işgalcilere karşı direnişin esaslarını belirledi. Eylül’deki 7. Plenum bu ilkelerin hayata 
geçirilmesi için Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (EAM) kurulması karannı aldı. Cephenin kuruculan 
arasında KKE, Yunanistan Köylü Partisi (AKE), Halkçı D em okrasi Birliği (ELD), Yunanistan 
Sosyalist Partisi (SKE), Ulusal Dayanışm a (EA) ve EEAM gibi örgütler vardı. Sosyal Dem okrat 
Parti, Sosyalist İşçi Partisi, D em okratik Birlik Partisi, Sosyalist Birlik Partisi ve Liberal Parti’y le  
Panhelenik Gençler Birliği, Memur Örgütleri Ulusal M erkez Komitesi, Din Adam ları Ulusal Birliği 
gibi kuruluşlar daha sonra EAM’a katıldılar.

EAM’ın amacı, özetle, işgale karşı direnmek ve kurtuluştan sonra demokratik bir rejimin 
kurulmasını sağlamaktı. Cephe içinde etkili bir propaganda bölümü kurulup; Atina, Pire ve 
Selanik’te bildiriler dağıtılmaya başlandı.

Silahlı Direniş: Ulusal Halk Kurtuluş Ordusu (ELAS)

Alman işgaliyle beraber, ülkenin her yerinde halk liderleri K apetanios’lan n  önderliğindeki 
anderteler (gerillalar) dağlara çıkmaya başladılar. Hapishanelerden ve sürgünden kaçan 
devrimcilerin ve dağılan Yunan Ordusu’nun yurtsever subaylarının katılımıyla gerilla birlikleri 
oluşmaya başladı. Kendiliğinden gelişen bu duruma müdahale etmek için 2 Şubat 1942’de 
EAM’ın askerî kolunun kurulmasına karar verildi ve 10 Şubat’ta yurtsever subaylardan oluşan 
bir MK’nin yönetiminde Ulusal Halk Kurtuluş Ordusu (ELAS) resmen kuruldu. ELAS MK,
EAM’m bir alt komitesi olarak görev yapacaktı. Atina dışındaki bölgeler Rumeli, Teselya ve 
Makedonya olmak üzere üçe aynimıştı. 1943 yazında ELAS Genel Karargâhının savaşı 
yönetmeye başlamasıyla birlikte, ELAS MK’nin görevi Atina bölgesinde şehir gerillası olarak 
savaşan ELAS I. Kolordusunun ve Peloponez’deki silahlı mücadelenin yönetimiyle 
sımrlandınldı.

ELAS’ın silahlı bir direniş gücü olarak ortaya çıkışı. Haziran 1942 başında Atina’nın 300 
kilometre kuzeybatısında Karpenisi bölgesinin Domnista köyünde oldu. Önde Yunan bayrağı ve 
bir borozancı ile yürüyen 15 silahlı adam köylüleri meydana topladı. Kapetan Aris şöyle konuştu: 
“Bugünden itibaren sevgili yurdumuzu işgal edenlere karşı isyan bayrağını kaldırıyorum.
Yakında onbinlerce kişilik bir ordu olacağız.” Bu çağn tüm Yunanistan’da yankılandı. Bir yıl 
sonra EIAS artık bir orduydu.

ELAS’ın yeni yapılanmasında askerî ve İdarî sorumluluğu Aris, siyasal sorumluluğa da Cimas 
yürütecekti. Aris ile Cimas’m eski arkadaşlıklan ve Cimas’ın gerilla savaşına yatkın kafası 
direnişin başansmda oldukça önemli oldu. Bu iki yetkin savaşçıya sonradan askerî sorumlu 
olarak katılan Sarafis, direniş önderliğinin askeri yeteneklerini antırdı ve ELAS’m Yunanistan’ı 
düşman işgalinden kurtarmasında bu önderlik çok önemli bir rol oynadı. Albay Sarafis’in 
ELAS’a katılmasından sonra yapılan EAM/ELAS MK toplantısında gerilla önderlerinin 
görevlerine son verilmesi, askerî komutan ve siyasal komiserden oluşan ikili bir yapı 
kurulması önerilmişti. Ancak, doğal halk önderlerinden oluşan K apetan ioshn n  tasfiye 
edilmelerinin direnişin halkla bağlannı keserek, mücadeleyi yalıtacağı gerekçesiyle Sarafis’in bu 
plana şiddetle muhalefet etmesi sonucunda, üçlü bir yönetim tarzı kuruldu.

ELAS Genel Karargâhında askerî sorumlu Sarafis, siyasal sorumlu Cimas ve idari sorumlu 
Aris’ti. Bu yapılanma biçimi EZ^S’ın tüm kademelerinde uygulandı ve K apetanios’lar görevlerini 
etkin bir biçimde sürdürdüler. Yöneticilerin sorumluluk alanları şöyle belirlenmişti: Askerî üye 
(subay): Harekât, planlama ve güvenlik. İdari üye (Kapetanios): Asker, silah, cephane temini, 
lojistik destek. Politik üye (EAM temsilcisi): Siyasal karar mekanizması.

ELAS’a paralel olarak kurulan Ulusal Halk Kurtuluş Donanması (ELAN) Mayıs 1943’e kadar 
adalar arasmda ve kıyılar boyunca işgördü. ELAS iç bölgelere çekilince faaliyerieri kısa bir 
süre durdu, Temmuz’da kıyılann kontrolü sağlanınca tekrar aktif hale geldi.

Dağlarda Yeni Yönetim

KKE, direniş cephesinde farkh çıkarlara ve özlemlere sahip geniş bir halk katılımı sağlamak 
için, EAM programına ilk hedef olarak sosyalizmin inşasını koymamıştı. EAM işgal boyunca 
da işgalden sonra da kuruluş bildirgesindeki resmî çizgiden sapmadı. Diğer direniş örgütleri, 
Yunanistan Ulusal Dem okratik Birliği (EDES) ve Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş H areketi (EKKA) 
ise daha sonralan kral aleyhtan cumhuriyetçi subaylar tarahndan kuruldular. Bunlann siyasal 
yaklaşım açısından EAM ile aralannda fazla bir farklılık yoktu. Ancak, küçük burjuva 
karakterdeki bu iki örgüt halkla hiçbir zaman yakın bir iletişim kuramadı.

İngiliz istihbaratçı C.M. Woodhouse’un raporlannda Yunanistan direnişi şöyle anlatılıyordu: 
“EAM/ELAS, Almanlar tarafından kullanılan ana yollar dışında, ülkenin neredeyse tamamını ele

ZAHARYADİS, NİKOS  
( 1 9 0 2 -1 9 7 4 )

Anadolu’da İzmit’te 1902’de doğan Zaiıaryadis müba- 
deiede önce Yunanistan’a oradan da Sovyetler Birliği’
ne gitti. 1925’e icadar KUTV'da eğitim görüp, mezun 
oldui(tan sonra Seianik'e döndü. Kutvistierin iideri oia- 
rak Balkaniardal<i Siav azınlıkların taleplerini destekli
yordu. 1926'da bağımsız Makedonya devleti leiıine pro
paganda yapmaktan tutuklandı. Serbest kalınca tekrar 
Sovyetler Birliği’ne gitti, orada kaldığı yıllarda KKE'nin 
K om intern  temsilciliğini yaptı.

1930 başlarında Kom intern  tarafından KKE’nin Genel 
Sekreterliğine atandı. 1936’da parlamentoya seçilme
sinden iıemen sonra Metaksas darbesiyle birlikte tutuk
landı. İtalyan saldırısına kadar KKE  çok güç bir dönem 
geçirdi. Saldırıyla beraber, Zaharyadis iıücresinden par
tilere seslendi ve Metaksas’la birlikte işgalciye karşı 
savaşmalarını istedi. Almanlar, onu 1942’de Korfu iıapi- 
sanesinden Dachau toplama kampına naklettiler ve di
renişle tüm ilişkisi kesildi.

Kurtuluşla beraber direnişin içine düştüğü acı durum 
KKE  kadrolarında büyük bir moral bozukluğu yaratmıştı. 
Zaharyadis'in yaşadığının duyulması onlar için çok se- 
vindirci bir şok oldu. Dönüşüyle birlikte herkes ondan 
mucize beklemeye başladı. Halbuki Zaharyadis 9 yıldır 
hapisteydi ve direniş savaşı hakkında hiçbir bilgisi yok
tu. 1920’lerde KUTV’da öğrendikleri kendisi için yeter- 
iiydi, kırsal alanda örgütlenecek bir devrimci mücedeie 
onun için söz konusu olamazdı. 25 Haziran 194S’te par
tinin yönetimini tekrar ele aldı. Büyük kentlerin stadla- 
rında onbinlerce kişiyi coşturan söylevler verdi, tehdit 
etti ama söylediklerinin gereğini zamanında yerine ge
tirmedi. Kentleri ne kadar ön plana alırsa alsın, mücede- 
lenin dağlarda ve kırlarda yürüyeceği açıkça görülüyor
du. Kentler hızla İngilizlerin ve yerli işbirlikçilerin eline 
geçerken, devrimciler kırsal alanda bile birçok zorlukla 
karşılaşıyorlardı. Zaharyadis iç savaş boyunca Demok
ratik Ordu'yu ve 12 yıl'boyunca KKE'yi istediği gibi 
yönetti.

İç savaş sırasında işlenen stratejik ve taktik hatalar 
konusunda hiçbir özeleştiri yapmayan Zaharyadis, suçu 
daima başkalarına yükledi. Aris'in ölümüne neden oldu
ğu gibi; Siyantos, Parçaiidis, Markos Vafyadis, Karayor- 
gi gibi KKE  önderlerini de tasfiye etti.

Stalin’in ölümünden sonra toplanan SBKP 20. Kong
resi sonucunda KKE'ye  dışarıdan müdahale edildi. 6. 
Kominform Partisi’nin hazırladığı rapor sonucu, Lüb
nan ve Caserta anlaşmalarıyla, 1946’daki seçim boyko
tu korkunç hatalar olarak nitelendi.

İç savaş yenilgisinden sorumlu tutularak 1957’de KKE’
den kovuldu. Önce Romanya’da, sonra da Sovyetler 
Birliği’nin uzak bir köşesindeki bir koihozda yaşadı. 
1974'de Sovyetler Birliği’nde öldü.



İç Savaşı

Haziran 1940’da Fransa'nın düşüşünden sonra, Italyan 
basınında ve devlet radyosunda Yunanistan'ın işgali 
yönündeki yayınlarda önemli artışlar oldu. B ir süre 

sonra İtalyan uçaktan Yunan hava sahasını ihlal eden 
keşif uçuşlan yapmaya başladılar. 15 Ağustos 1940'da 

bir Italyan denizaltısının Elli savaş gemisini 
torpillemesiyle Metaksas'ın II. Dünya Savaşı'nın 

başlamasıyla ilan ettiği tarafsızlık tehlikeye girmişti. 
Birçok Yunan tümeni Italyan işgali altındaki Arnavutluk 

sınırına kaydırıl irken 28 Ekim’de h^ussolini, Italyan 
birliklerinin Yunan topraklarından serbestçe geçiş 

hakkının tanınması için ültimatom verdi. Metaksas 
"Hayır”  dedi ama önemli olan Yunan halkının 

"Hayır’’ıydı. Metaksas’ın "Hayır’’ı işgalin başarılı 
olması durumunda kurmayı düşündüğü bir sürgün 
hükümetinin İngilizlerce tanınmasına ve dolayısıyla 

daha şimdiden Ingilizlerden almayı umduğu desteğe 
yönelik b ir manevraydı. Yunan halkının "Hayır’ ’ı ise 

çok daha köklü oldu. Zaharyadis hapisanedeki 
hücresinden antifaşist direnişin örgütlenmesi ve tüm 

yurtseverlerin mücadeleye katılması çağrısı yaptı. 
Metaksas hükümetinin yüzlerce Cumhuriyetçi subayı 

ordudaki aktif görevlerden alması işgalcilere karşı 
yürütülen savaşın etkinliğinin azalmasına yol açtı. 

Ancak Yunan halkının kararlı direnişi sayesinde 1941 
ilkbaharında İtalyanlar Arnavutluk içine doğru 

püskürtüldü. Bu geçici başarıda İtalyan faşizminin 
yayılmacı politikasına sessizce karşı çıkan Italyan 

askerlerinin cephede gitar çalarak ve şarkı söyleyerek 
savaş karşısında takındıktan umursamazlık da etkili 

olmuştu. Resimde de farkedileceği gibi tutsak düşen 
İtalyan askerleri durumlarına pek de üzülmüşe 

benzemiyorlardı. Italyanlann takviye göndermesiyle 
cephede durum değişti ve zaten kötü yönetilen 
Yunan ordusu geri çekilmeğe başladı. General 

Sarafis'e göre eğer başta İtalyanlar Adriyatik denizine 
doğru sürüklenebilse. Yunan Ordusu'nun 

Makedonya'da serbest kalması ve İngiliz birliklerinin 
de desteğiyle Nazi Almanya'sına karşı birleşik bir 

cephe kurulması mümkün olabilirdi.

geçirmiş ve ona, o güne dek bilinmeyen şeyleri kazandırmıştı. Dağlarda telsizle, telefonla ve 
kuryelerle sağlanan haberleşme mükemmeldi, araba yollan EAM/ELAS tarafından onanlıp, 
kullanılıyordu. Telsiz haberleşme ağı, gerilla etkinliklerinin sürdüğü Sisam ve Girit adalanna 
kadar uzanıyordu. Uygarlığın ve kültürün yararlan, Yunanistan dağlanna ilk kez giriyordu. 
Savaşın öğretimlerine son verdiği okullar, yerel yönetim, mahkeme ve kamu hizmetleri 
yeniden çalışmaya başlamıştı. Tiyatrolar, fabrikalar ilk kez açılıp, yerel mechs toplantılan 
yapılmaya başlanmış; köylünün geleneksel bireyciliğinin yerini, kolektif yaşantı almıştı. Çocuğu 
EPOATa katılıyor, ürünü EA tarafından toplanıyor, kayığı ELAN'm hizmetine giriyordu. 
EAM/ELAS, Yunan hükümederinin şimdiye kadar ciddiye almadığı bir şeyin, dağlarda örgütlü 
bir devlet kuramının temelini atmıştı.” Toprağın mülkiyeti, EAM tarafından da korundu. 
Topraksız tanm işçilerinin sayıca azlığı, kırda proleter hareketinin gücünü azaltıyordu. KKE’nin 
radikal bir toprak politikası izleyip kolektifleştirmeye gitmemesi, kurtuluştan sonraki sınıf 
çatışmasında burjuvazi lehine bir durum yarattı ve EAM’ın kırsal bölgelerdeki tartışmasız 
üstünlüğü sarsıldı.

1940’lara doğru tüm kadrolan dağılmış; üyelerinin yansı pişman olmuş yansı da kamplarda 
ve hapishanelerde pasif bir durumda bulunan KKE’nin, EAM’ı yönetip, neredeyse tüm ülkeyi 
ele geçirmiş olması, inanılması güç bir başanydı. Kentlerde işçi ayaklanmalanyla iktidann ele 
geçirilmesi şeklindeki stratejik yönelimden hareket eden KKE yönetimi, silahlı halk direnişini 
örgütlemeye karar verince, kentleri elde tutan Alman ordusuna karşı savaşın doğal olarak 
kırlarda ve özellikle dağlarda yürütülmesini kabullenmek zorunda kalmıştı. Bu yeni yönelimin 
sonunda o zamana kadar ihmal edilen köylülük, direnişin başlıca dayanağı haline geldi ve 
Kapetanios diye ünlenen çete reislerinin önderliğindeki anderte’lerden  oluşan Devrimci Köylü 
Ordusu (ELAS) doğdu. KKE MK gene de nihai sonucun kentlerde ahnacağı varsayımıyla 

hareket ettiğinden toprak sorununa ilişkin kayda değer bir perspektif geliştirmeyi başaramadı.

Direnişe İngiliz Müdahalesi

Direnişe ilk yabancı müdahale, Kahire’deki İngiliz Ortadoğu Komutanlığı’ndan gönderilen SDE 
(Özel Harekât Dairesi) elemanlanmn 1 Ekim 1942 gecesi Yunanistan’a paraşütle inmeleriyle 
başladı. Albay Myers ve binbaşı Woodhouse komutasında ekibin görevi, partizanlarla birlikte 
Atina- Selanik demiryolunu uçurmaktı. Sabotajı İngilizlerle beraber ELAS’tan 115 anderte ve 
EDES’ten 45 kişi yaptı. Gorgopotamos demiryolu köprüsünün 25 Kasım’da uçurulmasıyla, 
Afrika’daki Alman ordularına yapılan ikmal üç ay kesintiye uğradı. Bu olağanüstü başan 
İngilizler tarafından EDES’e  ve Zervas’a maledildi. Ama, bu olaydan sonra tüm Yunanistan’da 
halkın dilinde dolaşan, kahramanlık türkü ve öyküleriyle ELAS ve Aris’ti.

İngiliz desteğindeki Zervas, ELAS’a karşı her yönden saldınya geçti ama bir başan elde 
edemedi. Kahire’deki İngiliz Komutanlığı ise EDES/ELAS ortak komutanlığı içinde İngiliz 
nüfuzunu genişletmenin ve direniş içinde bir iktidar odağı oluşturmanın peşindeydi.. Sadece 
sabotaj için gelmiş gözüken Myers ve Woodhouse, dağlardaki ikametlerini uzatıp, direniş 
politikasının belirlenmesinde etkin bir güç haline geldiler. Silahsız, teçhizatsız dolaşan 
partizanlara malzeme ve mali destek sağlamak gibi bir avantajian olduğu için ELAS tarafından 
da kabul gördüler.



Atina’ya giden Woodhouse, EAM ile özellikle kralın durumunu ve direnişe silah saglanmasmı 
tamştı. Aynca, şiddete sıkça başvurduğu gerekçesiyle bol bol Aris’ten yakındı. İngilizler kendi 
nûfuzlannı da temsil eden bir ortak komutanlık kurmayı başaramayınca, ELAS’ı 
etkisizleştirmek için her çareye başvurdular. EDES, EKKA ve Teselya’da Papandreu’nun 
kontrolünde kurulan Kurtuluş Mücadelesi Komutanlığı (AAA) gibi örgütleri desteklediler. AAA’nın 
saygın komutanlanndan Sarafıs’i kendi yanlarına çekerek, bu üç örgütü Ulusal Çeteler haline 
getirip ELAS’a karşı kullanmayı tasarladılar.

ELAS’la AAA arasmda çıkan bir anlaşmazlığın halli için kurtanimış bölgeye giden ve oradaki 
karargâhta tutuklanan Sarafis dağlarda gördüklerinden çok etkilenmiş; izlenimlerini anılannda 
şöyle aktarmıştı: “EAM/ELAS’m  halk tarafindan sevilen muazzam bir güç ve ulus çapında 
kudreth bir örgüt olduğunu gördüm/’ Aris’in duruma el koyması üzerine serbest bırakılan 
Sarafis’in tereddütsüzce ELAS saflanna katılması, direniş üzerindeki İngiliz plan ve oyunlannı 
darmadağın edince İngilizler, Temmuz 1943’te ELAS’ı resmen tanımak zorunda kaldılar.

Sarafis’in tutuklanması ve ELAS’m İngiliz isteklerine karşı direnişi Atina’daki KKE ve EAM 
yöneticilerini çok kızdırmıştı. Haberleşme yetersiz olduğu için sağlıklı bilgi almamıyordu. 
Atina’daki merkez daima olaylann gerisinde kalıyordu, ELAS’ın gücünü anlayamıyor, İngiliz 
desteğinden yoksun kalmak korkusuyla yanlış değerlendirmeler yapıyordu. MK bir an önce ve 
İngilizlerin öne sürdüğü şartlarla anlaşmaya varmak isterken, Cimas sonuna kadar direndi.
1943 bahan boyunca kurtanimış bölgeler hızla genişledi. EAM/ELAS kırsal alanda ülkenin 
yönetimini ele geçirmek üzereydi. Haziran ortalannda Kahire karargâhı SOE elemanlannın 
sadece irtibat subaylan olarak EAM/ELAS’a katılmalannı kabul etti. 6 Temmuz’da ise askerî 
anlaşma resmen imzalandı.

Kent’de ve Kır’da Direniş

Atinalılar işgalcilere karşı sağır ve dilsiz oldular. Naziler halkla ilişki kuramadılar. Nisan ve 
Eylül 1942’deki genel grevler sonucu işçi ücretleri arttı ama yeterli yiyecek maddesi 
bulunamıyordu. 1942 ve 43 kışlan Atina’ya felaket getirdi. Açlıktan ölenlerin sayısı ikiyüzbini 
geçti. EAM’ın yan örgütleri köylerden kentlere yiyecek gönderilmesi işini düzenlemeye 
başladılar. Karaborsacı ve istifçilerin mağazalannı açmalan sağlandı. Halkı doyuramayan işgal 
yönetimi bir de zorunlu çalışma emri çıkararak tüm Atina’yı karşısına aldı. Çalışma 
seferberliği tüm erkeklerin zorla çahştınlm alan ve gerekirse yurtdışına, çalışma kamplanna 
gönderilmeleri anlamına geliyordu.

24 Şubat 1943’te ayaklanan Atina halkı sel gibi Anayasa Meydanına çıktı. Oradan Çalışma 
Bakanlığına yönelip, bürolan ve dosyalan tahrip etti. Halk üzerine açılan yoğun ateşe rağmen, 
yüzlerce ölü ve yaralıyı toplayarak geri çekildi. Ertesi gün telefon santralinde iki grev 
denemesi yapıldı. 4 Mart’ta ise EAM genel grev emri verdi. 5 Mart’ta tüm kamu görevhleri 
grevdeydi. Yaklaşık ikiyüzbin kişi bir kez daha kentin merkezine aktı, Çalışma Bakanlığını 
tekrar ele geçirdi. Tüm dosyalar ve bürolar yakıldı. O gün çıkan çatışmalarda kaç kişinin 
öldüğü hiçbir zaman öğrenilmedi. İşgalci birlikler 20 ölü vermişti. Halkın tepkisini iyi 
hesaplayan Atina Başpiskoposu Damaskinos işgal yönetimine 7 Mart’a kadar zaman tanıdı. Bu 
tarihe kadar sivil seferberlik emri iptal edilmezse, tüm kiliselerin çanlannı çalıp halkı 
ayaklanmaya çağıracağını bildirdi, Berlin mesajı aldı ve geri çekildi.

II. Dünya Savaşı boyunca işgal alandaki Avrupa’da sadece Yunanistan’dan hiçbir işçi 
Almanya’ya çalışmaya gitmediği gibi. Almanlar Sovyetler Birliği’ne karşı savaştırmak için hiçbir 
Yunan askeri bulamadılar. İşgal yönetimi Nisan başında kendilerine yeni bir işbirlikçi bulup, 
başbakanlığa atandı. Yannis Rallis göreve başladıktan hemen sonra, halkın başına bela olacak
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Yunanistan, yüzyıllar boyunca kabilelerin, kavimlerin, 
kentlerin, ulusların, imparatorlukların, üzerinde 
egemenlik kurmak için savaştıkları kritik bir 
coğrafyada yaşamanın azabını çekti. Yunan halkı için 
savaşmak yainuca o an için yaşanmakta kalmayan, 
kaydedilen ve estetize edilerek kültüre içselleştirilen 
b ir ilişkiydi de. B ir antik Yunan vazosunda Pers 
işgalcilerini yurtlarından atmak İçin döğüşen Kleptler, 
İsa ’dan önceki çağların savaş yöntemleri ve 
araçlarıyla ğündelik yaşamın b ir nesnesine boyanmış 
olduklan için, b ir tarih belgesi niteliği de kazanmış 
olacaklarından belki habersizlerdi (üstte). Ama 1943'te, 
İtalyan ve Alman işgali günlerinde f\^emos Makris’in 
gizli atölyesinde andarte/eri ağaç baskılara (solda) 
yansıtan L. Magioru’nun direnişi tarihe kazımayı 
kasdettiği açık görünüyor; geçen zaman yalnızca 
savaşı estetize etmeyi değil, estetiği savaşın aleti 
kılmayı da Yunan kültürüne dahil etmişti.



iç Savaşı

olan Güvenlik Müfrezelerini kurdu. O gün için Almanlann emrinde görev yapan bu birlikler, 
ilerde İngilizlerin hizmetine girecekti.

Direnişin Haziran 1943’te Müttefiklerce kabul edilen asker sayısı şöyleydi: ELAS: 12.500, 
EDES. 300 Müttefiklerin 11 Temmuz’daki Sicilya çıkartmasından önce ELAS tüm gücüyle 
saldınya geçti. 28 Mayıs’ta Lamia’nın kuzeyindeki Timavo tünelinde tuzağa düşürülen trende 
300 ’den çok Alman askeri öldürüldü. İşgalciler buna, yüzlerce rehineyi öldürerek cevap 
verdiler. 24-25 Haziran’da Asopos köprüsü uçurulup, demiryolu 4 ay ulaşıma kapandı. Hazira 
boyunca Selanik-Atina demiryolu birçok noktada tahribedildi, bazı katarlar yakıldı. Kırsal 
alanda her bölgede baskınlar yapıldı. SOE’nin Alman Yüksek Komutanlığı’nı şaşırtma isteği 
amacına ulaştı. Komutanlık çıkartmanın Balkanlara yapılacağına inanıp, İtalya’da olması gereke
2 tümeni Yunanistan’a şevketti. Böylece Sicilya’daki gücünü azalta.

Sicilya çıkartmasını takip eden iki ay içinde Müttefikler önemli köşe başlannı ele geçirdiler 
ve Eylül başlannda Mussolini devrildi. Bu durumun Yunanistan’a yansıması, İtalyanlarla 9 
Eylül’de imzalanan anlaşma oldu. İtalyan birlikleri, silahlannı bırakacaklardı. Nazi Almanyası 
sadece İtalya’ya karşı değil, Yunanistan’daki İtalyan ordusuna karşı da saldınya geçip, iki 
ülkeyi de işgale başladı. İtalyan savaş ganimetine kimin el koyacağı konusu ELAS, EDES ve 
İngilizler arasında yoğun tamşma ve giderek çatışmalara yol açtı. Atina’daki MK artık kesin 
bir tavır alınmasına karar verince, Aris İtalyanlann bıraktığı toplar dahil, tüm silah ve



cephaneye el koydu. Böylelikle, EDES’e ve İngilizlere karşı savaş ilan edilmiş oluyordu.
İngilizler ELAS’a yardımı kestiler.

Kentteki baskının yoğunlaşması üzerine Atina’dan aynlıp dağlara gelmeye karar veren KKE 
MK, Aris’i Zervas’ın üzerine saldırttı. EDES iyice yıprandı ve geri çekildi. Tam bu sırada.
Ekim başında Alman Ordusu genel saldınya kalktı. Halkı hedef alan misillemeler korkunçtu. 
Birçok köy içindeki sakinleriyle birlikte yakıldı. Saldınnm askerî sonucu fiyaskoydu ama 
Kasım ve Aralık’ta Yunanistan köyleri alevler içindeydi.

EDES’i zor durumdan kurtarmak için, İngilizler Kahire’den müdahale ettiler. Şubat 1944’te 
önce ELAS’la EDES arasında ateşkes yapıldı, sonra da 21 Şubat’ta Epir’de Plaka köyünde 
ELAS, EDES ve EKKA arasında konferans toplandı. Amaç direnişi tek komuta aitmda 
birleştirmekti. İngilizlerin EDES yanlısı ayakoyunlan yüzünden bir sonuca vanimadı. Zervas’ın
3 bin adamına karşılık, 30 bin partizandan oluşan ELAS, İngilizler için bir şey ifade 
etmiyordu.

Dış İlişkiler

Yugoslavya’da Tito önderliğindeki partizanlar, 1943 başlannda önemli bir güç haline gelip, 
hem kral yanlısı çetelere hem de Almanlara ağır kayıplar verdirmeye başlamışlardı. O zamana 
kadar İngiltere, Tito ile ilişki kurmaktan kaçınıp, kralcılan desteklemişti. Cimas’ın ilişki 
kurma isteğine olumlu cevap veren Yugoslav direnişi, Makedonya bölge sorumlusu 
Vukmanoviç-Tempo’yu Haziran’da Grammos’a yolladı. Tempo, Yunan direnişini sosyalist ilkeleri 
gözardı ettikleri ve İngilizlere güvendikleri için şiddetle eleştirdi ve ortak bir Balkan Direniş 
Karargâhı oluşturulmasını önerdi. Cimas tarafından olumlu karşılanan bu öneri, KKE MK 
tarafından uygun bulunmadı. Gerekçe olarak da, Komintern'in dağıtılmasından sonra böyle bir 
birliğe gerek olmadığı söylendi. Yaz aylannda İngilizler, Yugoslav partizanlannı da resmen 
tanıyıp, destek vermeye başladılar.

İngilizler Mısır’a 20 bin kadar Yunanlı subay ve askerle beraber çekilmişler; Ekim 1941’de 
Kahire’de Yannis Sallas tarafından Anti-faşist Askeri Örgüt (ASO) kurulmuştu. Mart 1942’de 
Londra’da Kral’la İngilizler arasında Yunan Ordusu’nun düzenlenmesi anlaşması imzalanmış, 
böylece Mısır’daki Yunan birlikleri İngiltere’nin Ortadoğu Komutanlığı’nm emrine alınmışlardı. 
ASO ile EAM arasında ilişki ancak 1943’te kurulabildi. Yunanlılar, İngilizlerle birlikte savaşıyor 
ve ağır kayıplar veriyorlardı. Bu zayiatın ötesinde, Metaksasçı subaylar ASO’nun etkisini 
azaltmak için İngilizlerle ortak komplolar düzenlediler. Liberal Çuderos başkanlığındaki 
sürgündeki hükümet de ASO’ya karşı tavır aldı. Bu durumda ayaklanmaktan başka çareleri 
kalmayan yurtsever askerler Mart 1943 başında kendi tugaylannın kontrolünü ele geçirdiler. 
İstekleri üzerine Çuderos hükümetinde bazı değişiklikler yapıldı. İngilizler sessiz kaldı ama

İşgal boyunca Nazilerin idam ettiği Yunanlıların sayısı bilinmiyor ama, Almanların ölçütü b ir Alman ölüsüne 
karşılık 50 Yunanlıydı. Alman askerlerinin öldürüldüğü yerlerin yakınlarındaki köyler tümüyle tahrip ediliyor, 
direnişçilere yardım ettiğinden bile şüphe edilenler ya katlediliyor ya da kamplara gönderiliyordu. Şehirlerde de 
durum pek farklı değildi. Resimde görüldüğü gibi partizanlar veya destekçileri Yunan halkına göz dağı vermek 
amacıyla caddelerde asılıyorlardı. Saldırıların önünün alınamaması üzerine Almanlar kamplardaki esirleri bile 
kurşuna dizmekten çekinmediler lı/lisillemelerin korkunç boyutlara varması ve halkta belli b ir yılgınlık yaratması 
üzerine KKE yönetimi Haydari kampındaki esirlerin düşüncesini öğrenmek istedi. Alınan cevap kısa ama özlüydü: 
"Kendi yaşamımız değil, işgalcilere karşı sürdürülen mücadelenin sürekliliği önemlidir."

SARAFİS, STEFANOS 
( 1 8 9 0 -1 9 5 7 )

26 Ekim 1890’da Batı Teselya’da Trikkala kentinde 
doğan Sarafis bir tüccarın oğluydu. Babasının işlerinin 
bozulması sonucu zor bir öğrenim devresi geçirdi. Lise
yi bitirdikten sonra bir süre Atina’da Hukuk Fakültesine 
devam etti ve sonra Trikkala’ya dönerek bir avukat akra
basının yanında çalışmaya başladı. Askerlik yaşına gelin
ce aynı kentteki askerî garnizona çavuş olarak katıldı. 
Bölük komutanı yüzbaşı Aleksandros Otoneos entelektü
el ve liberal görüşlü bir subaydı. Sarafis’in “ benim as
ker babam” dediği Otoneos ile ilişkileri bir yaşam boyu 
sürecekti.

Sarafis Balkan Savaşı sırasında başçavuşluğa yüksel
di, Atina’da kısa dönem subay eğitimi gördükten sonra 
da Mart 1914'te teğmen oldu. Ülkenin her yerinden 
gelen askerlerinin düşünceleri ve yaşam düzeyleri onda 
monarşiye karşı bir yaklaşımın uyanmasına neden oldu. 
Venizelos taraftarı subaylara katıldı, bir darbe girişimine 
ismi karıştığı için bir süre Atina'da tutuklu kaldı. I. Dün
ya Savaşı’nı yüzbaşı olarak tamamladıktan sonra, bir 
süre ordunun binbaşı rütbesindeki en genç tabur komu
tanı olarak Anadolu'daki işgal kuvvetlerinde görev aldı. 
1920 yazında, general rütbesine yükselmiş olan Otone- 
os'un yanına Attica’ya döndü. Venizelos’un iktidarı kay
betmesiyle beraber yandaşı birçok subay uzak bölgele
re sürüldü. Anadolu yenilgisiyle birlikte bu subaylar 
tekrar etkin görevlere geldiler ve Nisan 1924’te cumhu
riyetin ilan edilmesinde rol aldılar.

Yarbay rütbesiyle askeri öğrenimini geliştirmesi için 
Fransa'ya yollanması, Sarafis'in yaşamında önemli bir 
yer tutar. Fransa’da geçirdiği süre içinde kendisini her 
anlamda geliştirme fırsatı buldu ve dönüşünde Atina’da 
açılacak olan Harp Okulu’nun kuruluşunda etkin bir gö
rev aldı. 1927’de Askerî Akademi komutan yardımcısı 
olunca, o kademenin eğitim sisteminde, önemli reform
lar yaptı. 1929'da Genel Müfettiş Otoneos'un kurmay 
başkanlığına atandı. 1931 ’de ise albay olarak, Fransa'ya 
askerî ataşe göreviyle gitti. Görevinde gösterdiği yük-



İç Savaşı

"Size diz çöktüreceğiz.”  Bu slogan 1943'de Atina 
sokaklarını boydan boya kaplamıştı. İşgal ordusunun 

duvarlara astığı emirler, misilleme tehditleri, arananlar 
listesi ve ihbarcıların ödüllendirileceğini bildiren afişler 

karşısında Atinalı öğrenciler Alman askerlerinin ateş 
açma tehditine ve hatta bu uygulamaya sık sık 

girişmesine rağmen Atina sokaklarına bu sloganı 
yazmaktan vazgeçmediler. KKE'nin Atina örgütü yeraltı 

çalışması yürütürken EAM'/n gençlik örgütü EPON, 
Atina duvarlarını direniş ve müttefiklerin ilerleyişi 
hakkındaki bilgilerin Yunan halkına aktarıldığı bir 

kürsü haline getirdiler.

emirlerindeki Yunan birliklerini uzak yerlere dağmp, ASO üyelerini ayıklamaya başladılar. 
Taburlar çöllere sürülüp, yaz sıcağında özel eğitimden geçirildiler.

Ağustos 1943 başında direniş temsilcileri Kahire’ye davet edildi. EAM’dan 4, EDES ve 
EKKA’dan l ’er olmak üzere toplam 6 temsilci, Kral II. Yorgo ile görüşüp, kurtuluştan sonra 
hemen ülkeye dönmeyip, yapılacak plebisiti beklemesini; aynca Ulusal Birlik Hükümeti’nin 
oluşturulmasını istediler. Böylece bir anlamda krallığın yasallığını kabul etmiş oluyorlardı. 
Halbuki 1936’da yetkilerini Metaksas’a devreden kralın hiçbir yasal dayanağı yoktu ve ancak 
Müttefiklere sırtını dayayarak ayakta durabiliyordu. Kral direnişin istemlerine cevap vermeyip 
Lübnan’a kaçtı. EAM delegeleri ASO lideri Sallas’la görüşüp desteğini aldılar. Dağlardan 
gelenlerin gösterdiği başanh diplomatik faaliyet İngilizleri endişelendirdi ve heyeti hemen geı 
dönmeye zorladılar. Çuderos, arayı bulmak için onlan hükümeti adma davet etti. Tem silcik 
iki hafta daha Mısır’da kalması da herhangi bir somut bir sonuca varmayınca durumu 
yatıştırmak isteyen Churchill, Başpiskopos Damaskinos’un kral naibi olmasını istedi. 
Roosevelt’ten destek alan kral reddetti. Aralık başında SSCB elçisi, Kral’a itimatnamesini 
sundu.

sek performansla iki yıl gibi kısa bir sürede LĞgion 
d‘Honneur nişanı aldı, ama Venizelos’un iktidardan düş
mesiyle Atina’ya geri çağrıldı.

Mart 1935'deki askeri ayakla, .manın önderlerinden ol
duğu için ağır fıapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 
komünist tutukluların eğitiın çalışmalarına katılması, 
Marksist felsefe ve tarih anlayışı üzerine bilgi edinmesi
ne yardımcı oldu. Artık monarşiden yana tavır alan Veni- 
zeios ile ilişkilerini kesti. Kralın dönüşüyle çıkan afta 
serbest bırakıldı, bir süre Girit ve Trikkala'da kaldı. Me- 
taksas’ın iktidara gelişiyle yargılanmadan Milos adasına 
sürüldü. Orada, sonradan evleneceği İngiliz arkeolog 
bayan Marion’la tanıştı. Albay Sarafis artık sosyalist 
düşünceyi savunuyordu.

İtalyan saldırısından sonra Atina’ya dönmesine izin 
verildi. Alman işgaliyle beraber kenti terkederek direniş
te yer almak için Kurtuluş Mücadelesi Komutanlığı (AAA) 
adlı örgüte katıldı. Dağlarda iken İngilizlerle görüştü 
veELAS'a karşı çıkması kaydıyia tam dastek vaadi aldı. 
Bir sürtüşmeyi görüşmek için Şubat 1943’te gittiği Ru
meli'deki ELAS karargâhında tutuklandı. Aris ve Cimas'ın 
oraya gelmeleriyle serbest bırakıldı ve ELAS'a katıldı. 
Onu, yüzlerce demokrat ve yurtsever subay izledi.

General rütbesine yükseltilen Sarafis'in başkomutan
lığındaki ELAS, askerî anlamda yetkin bir ordu haline 
geldi. Direniş boyunca KKE ile yakın ilişkisi vardı. Dağ
larda iken, KKE’ye katıldığı ve yaşamının sonuna kadar 
parti üyesi olarak görev yaptığı bugün biliniyor. KKE 
yönetiminin iç savaş öncesindeki tereddütlü davranışla- 
n yüzünden, Sarafis ve yüzlerce ELAS subayı yakalanıp, 
adalara sürüldüler. Milletvekili seçildiği 1951 yazına ka
dar Sarafis hapiste kaldı. Birleşik Demokratik Sol Parti 
(EDA) partinin genel sekreteri olarak katıldığı seçimler
de çok yüksek oy alarak iki kez daha milletvekili seçildi. 
31 Mayıs 1957’de bir Amerikan askerî servis aracı tara
fından ezilerek öldürüldü. Olayın kaza olduğu söylendi.

Dağlara gelen Siyantos, Cimas’ın yetkilerini kendi üzerine aldı ve onu Yugoslavya ile 
ilişkilerin geliştirilmesi için Tito nezdinde görevlendirdi. Bu durum Cimas’ın savaş alanında 
uzaklaştıniması anlamına geliyordu. KKE  MK, askerî harekâtı ve politikayı artık kendi başın; 
belirleyecekti. Cimas, Bulgarlann da katılacağı ortak karargâh konusunu gene gündeme getin 
ama bu öneri hayata geçirilemedi. Toplantılara Bulgarlar gelmediler, sadece bazı Bulgar direı 
gruplan sının geçip, ELAS’la birlikte savaştılar. Bu sınırlı birliktelik 1944’e kadar sürdü.

EAM  ve Papandreu  H üküm etleri, Lübnan A nlaşm ası

Ekim 1943 başlannda ELAS’m Teselya’da EDES'e karşı saldınya geçmesiyle direniş tarihinde 
yeni bir dönem başlıyordu. Kurtuluş Savaşı’yla birlikte süren bir iç savaştan da söz 
edilebilirdi artık. İtalyanlann elkonulmuş toplannın da yardımıyla EDES’e ağır kayıplar 
verdirildi. Bu arada ES, EOA, PAO ve Atis RumeUtis’inki de dahil olmak üzere küçük geı 
gruplan da hemen hemen etkisiz hale getirildiler.

Cimas’ın aynimasmdan sonra ELAS Genel Karargâhında yönetim Sarafis ve Aris arasmda 
bölüştürüldü. Tüm birliklerde 3 kişilik yönetim biçimi, EAM temsilcileri devreden çıkanlara!
2 kişiye indirildi. Tüm askeri yapı içinde politik bölümler kuruldu. Kapetanios’h r  siyasi 
komiser durumuna geldiler.

ELAN "se. Temmuz 1944’ten itibaren ELAS Genel Karargâhına bağlandı. 1.200’den fazla den 
7 filo halinde lOO’den fazla silahh tekneye dağılmışlardı. Almanlann kıyıdaki bannaklara 
yaptığı akınlar, ELANa oldukça zayiat verdirdi ve ele geçmemek için bazı tekneler kendiler 
banrdılar.

Durumun bir iç savaşa dönüşmesiyle birlikte KKE ve EAM içindeki tartışmalar da artü. 
Aris’in ve Kapetanios'lann  görüşü, eldeki her gücün gerilla savaşı jçin  biraraya getirilmesi v 
nihai zafer için savaşılmasıydı. Bu görüştekilerin yer almadığı KKE MK içindeyse iki ayn 
eğihm belirlemeye ‘başlamıştı. Siyantos’un öncülüğünü yapüğı grup, EAM temelinde pohtik t 
konmasını savunurken, Yoannidis’in yandaşlan geçici ittifaklara kuşkuyla bakıyorlardı.

Siyantos’un ağır basmasıyla, dağlarda sürgündeki hükümete bir alternatif yaratılmasına karar 
verildi ve Ulusal Kurtuluş Politik Komitesi (PEEA) adıyla EAM hükümeti kuruldu. Örgütte 
sadece komünistler değil, din adamlan ve subaylarla bilimadamlan da yer alıyordu. 
K apetanios’lara üst düzeyde hiçbir yer verilmemişti. 11 Mart 1944’te açıklanan görev 
dağılımına göre başkan Sosyalist profesör Svolos, yardımcısı, EKKA’dan aynlan general 
Bakırcis, İçişleri Sekreteri Siyantos’du.



PEEA ilk iş olarak 1942’den beri dağlarda uygulanan “Özyönetim ve Halk Mahkemeleri 
Yasası”nı birbirinden ayırdı. Zaten bir yıldan beri, toprak üzerindeki devrimci tasarruflara son 
verilmiş, orta ve büyük mülk sahipleri rahadamışlardı. Nisan başında işgal altındaki kentlerde 
kapı kapı dolaşarak oy toplamak yoluyla kırsal alandaysa serbest bir biçimde tüm ülkede 
seçim yapıldı. EAM bir milyondan fazla oy topladı. Ulusal Direniş Meclisi 14-27 Mayıs arası 
bir köyde toplanıp PEEA’nın kuruluşunu onayladı ve kararlannı kabul etti.

İngilizler PEEA’nın kuruluşuyla kendilerine meydan okunmasına cevap vermekte gecikmediler. 
Mart sonunda Kahire’de binlerce imza toplayan ASO. Çuderos’un istifasını istedi, çekilen 
başbakanın yerine ulusal birlik yanlısı olduğunu söyleyen oğul Venizelos geldi. İngilizler, 
ASO’nun etkin olduğu yerlere saldınya geçerek militan üyeleri tutuklamaya başladılar. ASO ise 
güçlü olduğu 1. Tugayı ele geçirip, Metaksasçılan tutukladı ve ardmdan İskenderiye limanında 
bulunan Yunan Donanmasını ayaklandırdı. Anavatandaki iç savaş Mısır’a da yayılmıştı.
Churchill güvenilmez olarak gördüğü birlikleri dağıtıp, kral yanlısı yeni bir Yunan Ordusu 
kurmaya karar vermişti. Bu ordunun ilerde kralla birlikte ülkeye dönmesi düşünülüyordu.
İsyan Nisan sonuna kadar sürdü ve zorla bastınidı. Birçok ölü ve yaralıya mal olan 
ayaklanmanın ASO’lu lideri Salaş, hükümet ajanlannca öldürülmüştü. İsyancılar Libya ve 
Etiyopya’daki kamplara sürüldüler. Kral artık kendi ordusunu kurabilirdi. Güvenilmeyen 
'Venizelos’un yerine 26 Nisan’da Yorgo Papandreu getirildi.İngilizler adamlannı bulmuşlardı.

PEEA’nın kuruluşundan sonra, İngilizler EKKA’yı da kullanmayı düşündüler. Etkiledikleri bazı 
subaylan ELAS’a saldırttılar, çatışma yayıldı. 12 Nisan’da EKKA karargâhı kuşatıldı, İngiliz 
yanlılan kaçarak Güvenlik Müfrezelerine sığınırken Psarros ELAS’a teslim olmayı tercih etti. 
Aris’e gönderilmek üzere yola çıkanlan EKKA lideri, yolda küçük bir ELAS birliğiyle karşılaştı. 
Çıkan tartışmada Psarros öldürüldü. EKKA bitmişti ama Psarros’un ölümü ELAS’ın prestijini 
sarsacaktı.

Yaz boyunca Aris, ES ve EOA üzerindeki baskıyı arttırdı ve Ağustos’ta her iki örgüt de 
ortadan kaldırıldı. Peloponez’deki bu harekât sırasında Güvenlik Müfrezeleri de ELAS’a saldırdı. 
Her biri 500 kişiden oluşan 30 Güvenlik Taburu kurulmuştu. Bunların onbine yakını 
Peloponez’de, diğerleri Atina ve Orta Yunanistan’daydı. Aris, Peloponez’in Patras bölgesindeki 
müfrezeleri de temizledi. O sıralar aynı yerde SOE görevlileri ELAS karşıtı örgütler kurmaya 
çalışıyor ve sonradan Almanlara katılacak olan sağcı çeteleri örgütleyip, destekliyorlardı.

Kuzeyde SNOF ile ilişkiler de gergindi. Bunlar, komünist Güney Slav Federasyonu içinde, 
özerk bir yapıya kavuşacak olan Makedonya için çarpıştıklarım söylüyorlardı. 2 bin adamlan 
vardı ve ELAS’la bozuştuktan sonra, Tito yanlısı bir tutum aldılar.

Papandreu başbakan olduktan sonra, bir konferans çağrısı yaptı. 17 Mayısta Beyrut'ta başlayan
toplantıya içinde Svolos ve Sarafis’in de yer aldığı PEEA delegasyonu 7, EDES 3 ve EKK.4 1
kişiyle katıldı. Toplam 25 delegenin yer aldığı bu görüşmelere katılanların çoğımun direnişle
bir ilgisi olmamıştı. 18 kişi sürekli olarak EAM temsilcilerine saldırdı. Papandreu işbirlikçi 
\-üzünü açığa vurdu ve kurtuluştan sonra bir E.4M iktidanna asla izin verilmeyeceğini, 
gerekirse Müttefiklerden yardım isteyeceğini açıklıkla belirtti. Andarte’lere  çok ağır suçlamalar 
yöneltti. PEEA dclcgclcrivse. bu hakaretlere karşı kesin bir tavır koyamayıp alttan aldılar. 
Psarros'un öldürülmesi sürekli aleyhlerinde kullanıldı.



İç Savaşı

Yunanistan İç Savaşının tohumlan gerçekte, savaşın başladığı 1946'dan çok daha önce.
General Metaksas'm askeri diktatörlüğü sırasında atılmıştı. 4 Ağustos rejimi olarak da bilinen 
Metaksas diktatörlüğünün İçişleri Bakanı Manyadakis, komünistlerin ve cumhuriyetçilerin safdışı 
edilmeleri için, toplama kamplarını ve sistematik işkenceyi Yunanistan'ın toplumsal hayatına ilk 
sokan kişi oldu. Kendilerinden bilgi edinilmesi için günlerce ve aylarca süren korkunç 
işkencelere uğratıldıktan sonra büyük çoğunluğu Ege Denizi'ndeki adalarda kurulan toplama 
kamplarına kapatılan siyasi tutuktular, buralarda bu kez "davayı reddetmeleri" için sistemli 
fiziksel, moral, psikolojik ve ekonomik b ir baskı altına alınıyorlardı. Temos Kornaros'un Haydari 
Kampı ve Fırtına Çocukları adlı Türkçe'ye de çevrilmiş romanlarında ayrıntılı olarak anlatılan bu 
kamplarda insanlar, hergün en ağır şartlar altında köle g ib i çalıştırılıyorlar, her fırsatta işkenceye 
tabi tutuluyorlar, kadınların ırzına geçiliyor ve sonunda bütün bunlardan kurtulmak için yalnızca 
"pişm anlık" dilekçelerini imzalamalan isteniyordu. Yunanistan gibi, kahramanlık kültü ile yaşayan 
b ir ülkede, bu pişmanlık dilekçelerinin gazetelerde yayınlanması, "pişmanlar"ın köy veya 
mahalllelerinde tellal bağırtılarak ilan edilmesi, "pişman komünistler" için olduğu kadar, aileleri, 
çevreleri ve kendilerini sevenler için de büyük b ir moral yıkıma yol açıyordu. Toplama 
kamplarındaki komünistlerin büyük çoğunluğu Manyadakis'in bu yöntemleri karşısında gafil 
avlandılar ve "pişmanlık dilekçelerini" imzaladılar. Bu durum karşısında doğru b ir politika 
geliştiremediği gibi “ pişmanlığın" sonuçlarıyla da başa çıkamayan KKE saflarında yeni bir sıfat 
türedi-ıl\loziyas(itirafçı). Parti tarafından reddedilen bu “ itirafçılar"ın daha zayıf karakterli olanlan 
bu kez rejimin siyasi polisiyle işbirliği yapmaya başlayınca, Manyadakis elinin altında bir sahte 
komünist partisi kuracak kadar adam bulur oldu. Bizzat toplama kamplarında tutulanlann 
yaptıklan resimlerde, zorla pirinç tarlalarında çalıştırılanlar (üstte) ve hapsedildikleri (ensolda) 
yerler görülüyor. 1939'da İtalyanların Yunanistan'ı işgali sırasında Komünistler, uğradıktan bütün 
İşkence ve zulme karşın İşgalcilere karşı savaşmak üzere bu toplama kamplarından direniş 
çağrısında bulundular. EAM ve ELAS esas olarak Komünistlerin inatçı ve kararlı mücadeleleri 
sonucunda oluştu. Direniş savaşı, aynı zamanda, Metaksas diktatörlüğünün ve Manyadakis'in 
işkence rejiminin sona erdirilmesi için b ir intikam savaşı da oldu ve direnme içinde b ir iç 
savaş alttan alta sürüp gitti. İşgalci ortadan çekilince iç savaşın taraftan karşı karşıya 
kalmışlardı. Direniş savaşı günlerinde komünistlerin çağrısıyla (solda) silaha sarılan yoksul 
köylüler, dağlarda kurduklan iktidarın hesabını kendilerinden soran Ingiliz işbirlikçilerine karşı bir 
kez daha ayağa kalktıklarında, aslında gecikmiş b ir hesaplaşmayı, yitirilmiş b ir konumda 
sürdürmekten başka birşey yapıyor değillerdi.



Alman işgalinin başlamasıyla birlikte Yunanistan dağlarında işgalcilere karşı kendiliğinden b ir ayaklanma başladı. 
400 yıl süren Osmanlı yönetimine karşı sürdürülen direnişin esas taşıyıcısı olan palikarya/ar, halk önderleri 
kapetanios/ar/n yönettiği andarte/er olarak yeniden doğdular. Bu partizan gruplarının başlangıçtaki dağınıklıklan ve 
disiplinsizlikleri direnişin güçlendirilmesi karşısında b ir engele dönüşünce Aris'in dağa gönderilmesi gerekti. A ris ’in 
Rumeli dağlarında sürdürdüğü b ir kaç aylık çaba ELAS’/n kurulmasını oldukça kolaylaştırdı.

EAM delegeleri 25 Mayıs 1944’te PEEA’nın nihai onayına 3 ay içinde sunulması şartıyla, 
Lübnan Anlaşması olarak anılacak olan belgeyi imzaladılar. Böylece direniş bir anlamda teslim 
oluyor ve sürgündeki hükümetin emrine giriyordu. Papandreu o gün kralın huzurunda yemin 
edip 20 üyeli bir kabine kurdu. Önemsiz 5 sandalyeyi PEEA’ya ayırmıştı. Kahire’ye dönen 
delegasyona bu teslimiyetin hesabı dağlardan soruldu. Sarafis hemen karargâhına geri döndü 
ve çok soğuk karşılandı. İstifa etme isteği ise kabul edilmedi.

Üç Büyükler Tahran Konferansı sonrası, dünyanın yeniden paylaşılması sorununu tartışmaya 
başlamışlardı. Churchill, Roosevelt’e başvurarak Yunanistan için yaptıkları fedakârlıklann 
gözönünde tutulmasını istedi. Dışişleri Bakam Eden de, Sovyetler’e Romanya ve Bulgaristan’da 
serbestçe davranmalan karşılığı, Yunanistan’a kanşmamalannı önerdi. KKE MK üyesi Rusos, 
Kahire’de Sovyet elçisiyle görüştüğünde, İngilizlerin isteklerine karşı çıkılmaması tavsiyesini 
aldı. PEEA yönetimi ne yapacağını bilemez hale gelmişti.

Aris, Lübnan’da satıldıklannı düşünerek, silah arkadaşlarıyla durumu tartışmak istedi. 
Kapetonios’lav her yerden Piyerya dağı eteğindeki Daskiyo köyüne geldiler. Lübnan Anlaşmasının 
bir ihanet , olduğu ve bunun sorumluluğunun yûklenilemeyeceği bir telgrafla, PEEA’ya bildirildi. 
Siyantos ortalığı yatıştırmaya uğraşıyor, PEEA’nın dağılmasından korkuyordu.

Cimas Haziran ortasında Tito’nun yanına varmış ve Sovyeder Hükümetine mektup gönderip, 
yardım istemişti. Gelen cevap açık değildi. O sırada Churchill, Tito’yu da Lübnan’a benzer bir 
tuzağa düşürüp, sürgündeki Yugoslav hükümetiyle bir masaya oturtmayı denedi ama çok sert
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5 Nisan 1947 sabahı Yunanistan dağlanna ayalt bas
tım. 1949 yazında Yunanistan Demokratik Ordusu’ndan 
(DO) yurduma dönmel( üzere ayrıldım. O iki buçuk yıllık 
süre içerisinde esas görevim askert idi. Bir yandan bu 
görevi sürdürürken öte yandan Geçici Yunan Hükümeti 
Doğu iVlakedonya ve Trakya Bölge Temsilcilik danış
manlığı yaptım ve dağda Türkçe Savaş gazetesinin ya
yınlanmasına yardımcı oldum. Ağır yaralanmış olmam 
yüzünden iki kez tedavi için Yunanistan'dan ayrılarak 
bize dost ülkelere gitmek zorunda kaldığım birkaç ay 
dışındaki zamanı hep Yunanistan toprağında, Demokra
tik Ordu saflarında, Yunan direnişinin insanlan içinde 
geçirdim. O insanları anlatmaya çalışacağım.

Düşman propagandası Yunan direnişinin yabancı mü
dahalesiyle oluştuğu yolunda iddialar ileri süredurmuş- 
tur. Bildiğim kadanyia 1946-1949 Yunan içsavaşında 
DO  saflarında savaşmış otan tek yabancı bendim: Bir 
Türk. Bu savaşta hiçbir zaman bir “ Uluslararası Tu
gay” olmadı. İngilizlerin askerî işgali ve ABD'nin 
denetim ve yönetimi altındaki Yunanistan'da yabancı
nın çok yönlü ve sınırsız yardımıyla ayakta tutulan bir 
kralcı faşist orduya karşı, Yunanistan yurtseverleri ken
di halklarından güç atarak savaştılar. Birinci ve İkinci 
Yunan direnişi bir bütün oluşturur. Ve her iki direniş 
Yunan toplumunun kendi iç dinamizminin ürünüdür. 
Yığınların, en ters koşullarda böylesine sahip çıktığı, 
en yiğit evlatlannı uğrunda feda ettiği bir halk savaşının 
dıştan ısmarlamayla, dıştan dayatmalarla gerçekleşebi
leceği düşünülemez.

Dıştan etkileme çabaları oldu ise bu, ters yönde ol
muştur. Sovyetler Birliği yetkilileri de, komşu halk de
mokrasileri liderleri de iç savaşın arifesinde Yunanlı 
yoldaşlara işi bir silahlı savaşa vardırmalannın yanlış 
olacağını, manevi destek dışında ciddi herhangi bir maddi 
yardımın sözkonusu olamayacağını en açık biçimde söy
lemişlerdir. İşin iç savaş şeklini alan bir direnişe vardınl- 
ması Yunanistan Komünist Partisi’nin bağımsız karany- 
la, kardeş partilerin aksi yönde telkinlerine karşın ol
muştur.

Yunan iç savaşı yılları, dünya güçler dengesinde ABD’- 
nin iktisadi, dolayısıyla askerî güç olarak ağır bastığı 
yıllardı. Savaş yüzünden Amerikan kapitalizmi eşi görül
medik bir refah dönemi yaşamaktaydı. Atom bombası 
da 1949 yazına kadar ABD'nin tekelindeydi.

Stalin’in Ekim 1944 Moskova görüşmesi sırasında 
Churchill'e Yunanistan'da “ savaş süresince” yüzde 90 
etkinlik tanıması olgusu (mavi kalemle çizilen ünlü hika
yesi) bu güçler dengesinin zorunlu kıldığı bir taviz ola
rak değerlendirilebilir.

Ve gene, Yalta’da da aynı Stalin’in, ChurchiM’in anıla
rında yazdığına göre, gene kendisine, Yunanistan'da 
Alman Işgâli döneminin işbirlikçilerini silahlandırarak 
halka karşı faşist bir terörü kışkırtıp toplumdaki en geri
ci güçlere dayanan bir kralcı düzen kurma işine soyun
muş olan İngiltere'yi “ eleştirmeye hiç niyetli olmadığını” 
söylemesi ve ardından İngiltere'nin Yunanistan'daki po
litikasına tam bir güveni olduğunu belirtmesi gibi kral
dan fazla kralcı bir tutum bile, bir bakıma aynı biçimde 
değerlendirilebilir.

Ocak 194S'de, Molotov'un Moskova'da Parçalidis 
ile görüşmesinde ayaklanmaya karşı çıkışı ve Yunanlı 
yoldaşlara bir demokratik cephe ile seçimlere katılmala
rını önermesi de aynı Sovyet tutumunun bir başka so
rumlu tarafından dile getirilmesidir.

Komşu halk demokrasileri liderlerinin görüşü de farklı



değildi: Yunan Kom ünist P a rtis i’nin bir ayaldanma duru
munda destele istemi içeren yazısına Dimitrov'un cevabı 
açıirtır: Dimitrov, Bulgaristan ve Yugoslavya’nın İngiliz 
silaiıiı kuvvetlerine i<arşı ELAS’m tarafını tutmasının bu
gün Yunanlı yoldaşlara pek az yarar sağlayacağını, ama 
buna karşılık Yugoslavya ve Bulgaristan’a zarar getire
bileceğini belirttikten sonra, “ Yunanlı dostlar bunu he
saba katmalıdırlar. Yunanlılar ve ELAS  kendi lehlerine 
olmayan bu durumdan çıkış yaparak hareketlerini yön
lendirmelidirler. İpi fazla germemen, tam tersine kuvvet
lerini olabildiğince korumak ve demokratik programları
nı gerçekleştirecekleri daha uygun bir zamanı bekleye
bilmek için özel bir esneklik ve manevra yeteneği 
gösterebilmelidirler” diyor.

Özellikle destalinizasyon döneminin hızlı anlarında Sta- 
iin'in Yunanistan'ı “sattığından” , Stalin’in Yunan halkı
na “ ihanetinden” çok söz edildi. Böyle bir iddia, man
tıklı olarak, Stalin'in “ ihanet” durumuna düşmemek için 
Yunanistan’ı kendi etki alanına almak amacıyla askerî 
müdahaleyi göze almış olan İngiltere ve Amerika’nın 
karşısına mukabil askerî güçle çıkması gerektiği savını 
içerir. Bu gibi iddiaların arkasında Yunan halkının yahut 
da herhangi bir halkın devrim yapacaksa bunu kendi 
toplumunun iç dinamizmiyle kendi emekçi halkına güve
nerek değil, dışarıdan gelecek olan bratuşkaların (rus- 
ça, kardeşlik) işe karışmasıyla yapabileceği inancı, daha 
doğrusu inançsızlığı yatar. O cinsten ithal malı devrim- 
lerden hayır gelmediği ortadadır. Evet, devrim yapacak
san kendi ulusal güçlerine güveneceksin. Uluslararası 
alanda ittifak kurabileceğin güçler burada ancak bir ye
dek güç olarak değerlendirilebilir.

KKE’nin 1945’de genel seçimlere katılarak legalite 
olanaklarını sonuna kadar kullanmaması sonradan mah
kûm edildi. KKE’nin çizgisini belirlemede başrolü oyna
mış olan Zaharyadis'in bile bu görüşe katıldığını gör
dük. Acaba, Dimitrov’un Molotov'un öğütlerine uyula
rak burjuva parlamentarizminin olanaklarından yarar
lanmakla yetinmek, işi silahlı direnişe vardırmamak ger- 
çeMen doğru muydu?

“ İşi silahlı ayaklanmaya vardırmak yanlıştır, seçimle
re girilmeli, legalite olanaklarından yararlanılmalıdır” 
diyenler dünya ölçüsünde güçler dengesi bakımından 
sorunu doğru koymuş olabilirler. Ama bizce o dönemde 
Yunanistan gerçeği açısından her ne pahasına olursa 
olsun iegaliteden yana olmak teslimiyetten yana olmaya 
eşitti. Neydi bu gerçek?

Varkiza'dan hemen sonra İngiliz işgal kuvvetleri faşist 
çeteleri silahlandırmaya başladılar. Bunlar daha önce 
Almanlarla işbirliği etmiş faşist terörün vurucu gücü 
idi. Kendilerine devredilen silahlar Varkiza anlaşması 
gereği ELAS'ın kendi eliyle teslim ettiği silahlardı. Bu 
faşist terör çeteleri kolluk kuvvetlerinin himayesindey- 
diier. Çok kez birlikte İş görüyorlardı. Silahlarını bıraka
rak köylerine, kentteki mahallelerine dönen ELAS’çıiar 
yer yer bu silahlı faşist gruplar tarafından linç ediliyor
du. Kısa zamanda bunlar kırsal bölgelerde egemen ol
dular ve dayanılmaz bir terör havası estirdiler. Savun
masız yakaladıkları yurtseverlerin kellesini kesip kazık
lara takarak kasaba meydanlarında teşhir etmek bunla
rın eski marifetiydi. Yunanistan’da kendilerine kelle ba
şına ödül veriliyordu. “ Yüzde 90 Ingiliz etkinliği” işte 
böyle sağlandı.

Siyasal üstyapının doruğunu ise kral ve kraliçe çevre
sindeki en gerici ekip ve burjuva politikacılar oluştura
caktı. Bu koşullarda bir burjuva parlamenter demokrasi
sinin varlığından söz edilemez elbet. “ Burjuva demok
rasisinin olanaklarından sonuna kadar yararlanılmakla 
yetinilmeliydi” diyenlerin söz konusu olanları abarttık
tan açık.

Almanlarla işbirliği yaparak ihanet batağına batmış, 
dolayısıyla yurtsever güçlerle kan davası olan, İngiliz-

ABD ve Uzal< Doğu yolculuklarından sonra Yunanistan 
iç  Savaşı’na katılan Mihri Belli 1951’de ülkeye gizlice 
döndükten hemen sonra tutuklanmıştı.

terce yeniden silahlandırılmış sağın, silahsız bir sol ile 
karşı karşıya geleceği bir seçim oyununu sineye çek
mek, sağın kazandırılacağı önceden bilinen böyle bir 
seçimin sonuçlarına razı olmak dolayısıyla ulusal kurtu
luş savaşı boyunca halka verdiği sözden, bağımsız ve 
demokratik bir Yunanistan gerçekleştirme sözünden dön
mek ve bu dönekliğin maddi manevi çöküş biçimini 
alacak olan sonuçlarına katlanmak; ya da zaten dağlar
da faşist teröre tepki olarak kendiliğinden oluşan dire
niş birimlerine dayanarak çete hareketini genişletmek 
ve direnmek.

Seçilen ikinci yol oldu. Ve o dönemde buna karşı 
çıkan pek yoktu. Biz dağda DO’nun niçin kurulduğunu 
halka böyle anlatıyorduk, halk da pek güzel anlıyordu.

İç savaş kızıştıktan sonra da Sovyetler Birliği’nin ol
sun, Halk Demokrasilerinin olsun tutumu uzun boylu 
değişmedi. Elbette ki Yunan devriminden yana idiler. 
Ama bu yana oluş, genel niteliğiyle, manevi destekten 
ibaret kaldı. Maddi yardım çok sınırlıydı. Ağır yaralıları 
tedavi için kabul ediyorlardı. Bizim bölgede (Doğu Ma
kedonya ve Trakya) Batı ülkeleri Kızılhaç’ından sağla
nan az miktarda giyim eşyasını DO’ya devrettiler. Öteki 
bölgelerde bir miktar yiyecek yardımları da oldu. Silah 
ve cephaneye gelince, bunda da yardımın, bir tahmine 
göre, DO'nun elindeki silahlara oranı yüzde yarımdan 
ibarettir.

Ne denli zor durumda kalırsa kalsın, bir birliğin Halk 
Demokrasileri topraklarına sığınmaya kalkışması yasak
tı. Bu yasağı çiğneyen provokatör durumuna düşebilir
di. Uzun süre Halk Demokrasileri yalnızca ağır yaralıları 
kabul etmekle yetindiler.

Demokratik Ordu saflarına katılanlar, hiç değilse bi
zim bölgede genellikle köydeki giysileriyle askerlik yap
mak zorundaydılar. Kara kışı bir tek yün kazakla geçiren 
Yunanlı genç kızlar vardı. Silah altına alınan Rodop 
köylüleri, Türkler ve Pomaklar, ki bunların bir kısmı 
tekerleğin henüz girmediği ücra dağ köylerinden gel
mekteydi, kendi evlerinde dokunan kaba şayaktan ilkel 
giysilerle, başlarında keçe külâh ve sarık, Fatih Sultan 
Mehmet zamanında ne giyiyorlardıysa onunla taburlar 
oluşturuyorlardı. Üzerlerinde yirminci yüzyılın nişanesi

olarak yalnızca omuzlarındaki ELAS’dan kalma Alman 
piyade tüfeği, ayaklarındaki otomobil lastiğinden çarık
lar vardı.

Sosyalist blok başından beri Yunanistan’da bir halk 
ayaklanmasına karşıydı. Savaş patlak verdikten sonra 
da bu savaşın kangrenleşmeden bir an önce sona erme
sinden yana oldu. Ve bu durumda 0 0  için kendi yağı 
ile kavrulmaktan, yani tüm ikmali Yunanistan toprağın
da yapmaktan başka çare yoktu.

İç savaş sırasında güdülecek askerî strateji konusun
da iki görüşün çatıştığını biliyoruz. Bir yanda DO kuv
vetlerini nizami ordu biçiminde örgütleyerek kralcı fa
şist kuvvetlere karşı cephe savaşı vermeyi ve bir an 
önce sonuç almayı savunan Zaharyadis'in III. Plenum 
toplantısına kabul ettirdiği görüş, öte yanda çete savaşı
nı sürdürmeyi ve düşmanı uzun soluklu bir savaşta 
yıprata yıprata dize getirmeyi savunan, Markos başta, 
kapetaniosiarın çoğunluğunun savunduğu görüş.

Nizami ordu örgütlenmesine geçilerek kuvvetleri 
Gramos-Vitri bölgesine yığıp bir cephe savaşı vererek 
ve kurtarılmış bölgeler alanına kentleri de katma yolun
daki III. Plenum kararının, sonuç yenilgi olduğuna göre, 
yanlış bir karar olduğunu bugün biliyoruz. Markos’un 
bu karara karşı çıkarken ileri sürdüğü savları tarih doğ
rulamıştır.

Ama bu doğru değerlendirmeden, eğer kuvvetler da
ğınık tutularak ülke düzeyinde gerilla savaşı sürdürül- 
seydi zafere ulaşılırdı yargısı çıkarılamaz. Bundan ancak 
çete savaşı taktiklerinin sürdürülmesiyle direnişin daha 
uzun bir süre sürdürülebileceği ve bu arada, uygulana
cak, en gerici güçlerin tecrit edilmesini ve KKE’nin etki
lediği yığınlar dışındaki demokratik güçlerin cephe birli
ğinin de sağlanabilmesini hedef alan doğru bir çizgiyle, 
bir politik çözüm için askerî güçten yararlanılabileceği 
sonucu çıkarılabilir.

Ancak şu da bir gerçektir ki, Yunanistan’da koşullar 
uzun soluklu bir çete savaşının sürdürülmesine de elve
rişli değildi. 1949 yazında Vitsi ve Gramos’da yığılan 
DO kuvvetleri 15 bin kişiydi ve bunlar kendilerinden 
on kat daha büyük kuvvetlerle ve ikişer ton patlayıcı 
madde taşıyan, zamanın tahrip gücü en yüksek uçakla- 
nyla, dağ doruklarını cehenneme çeviren napalm ile 
saldıran bir düşmana karşı kahramanca savaştıktan ve 
binlerle sayılabilecek kayıplar verdikten sonra Arnavut
luk topraklarına çekilmek zorunda kaldılar. Eğer gerçek
ten uzun soluklu çete savaşını sürdürmeye elverişli ko
şullar olsaydı bu ülkede, besbelli ki, Gramos'tan sonra 
Yunan dağlarına bir mezarlık sessizliği çökmezdi.

Bütün bu söylediklerim savaş sırasında gözlemlerim 
sonucu, daha o zaman üzerinde düşündüğüm ve yargı
ya vardığım şeyler değil. Biz tabandakiler. Parti lideri 
Zaharyadis ile Başkumandanımız Markos arasında, en 
temel sorunlarda görüş ayrılığı olduğunu bilmiyorduk. 
Böyle bir şeyi aklımızdan geçirmiyorduk. Bizim tutumu
muz, aldığı emirleri yaratıcı bir tutumla, elinden geldi
ğince kusursuz uygulamaya çalışan askerin tutum ve 
davranışıydı.

İşlenen bütün hatalara karşın Yunan İç savaşı, güna
hıyla, sevabıyla, yalnız Yunan halkının değil, tüm ilerici 
insanlığın daha iyi bir dünya uğruna çağlar boyu verdiği 
mücadelenin bir parçasıdır. Bir emperyalist bloka karşı 
ulusal kurtuluş savaşı verenler pek az istisnalarla, müt
tefik kisvesiyle askerî güç olarak gelen öteki emperya
list blokun ülkede gerici, işbirlikçi güçlere dayanarak 
vesayetini kurmasına karşı direndiler ve yıllarca dünya 
devriminin nabzı Yunanistan dağlarında attı. Bunca kur
ban boşuna değildir.

MİHRİ BELLİ



bir tepki aldı. Cimas da anlaşmamn iptal edilmesi için PEEA’yı sıkıştınyordu. Kahire’de kalan 
Svolos ve yandaşlan imzalamaya karar verince Siyantos ne yapacağmı bilmez bir hale geldi ve 
Temmuz ortasmda Papandreu’ya, İçişleri dahil 7 sandalyenin EAM’a verileceği 15 üyelik bir 
hükümet önerdi. Papandreu derhal reddetti ve Kahire’de kalanlar ülkeye döndüler.

Sovyetlerle İlişki ve Caserta Anlaşması
Cimas’m Tito’nun karargâhma gidişinden beri ELAS Karargâhıyla düzenli bir telsiz bağlantısı 
sağlanmıştı. İngilizlere karşı direnilmesini isteyen Cimas, Sovyetlerle yüzyüze iUşkinin daha iyi 
sonuçlar verebileceğini düşünmüş ve İngilizlerin isteklerine karşı Sovyetlerden destek 
alınabileceği kanısına varmıştı. Israrlan üzerine gözlemci bir Sovyet heyetinin Yunan dağlanna 
gönderilmesini sağladı. 28 temmuz 1944’te 8 sovyet subayı İtalya’dan uçakla Neredya 
yakınındaki havaalanına geldiler. Makedonya’ya ise 2 subay paraşütle indirildi. Albay Popov 
liderliğindeki grubun gelişi Londra’yı çok şaşırttı, gazeteler ürktüklerini gösteren başlıklar 
amlar.

Popov, ELAS’la ilgili herşeyi hemen öğrenmek istedi ve ihtiyaç listelerini, yanlannda 
getirdikleri güçlü telsiz vericileriyle Moskova’ya gönderdi, ama bu çabalann boşuna olduğu 
ilerde anlaşılacaktı. Sovyetler ELAS’a hiçbir yardım yapmayacak, tersine, direnişe İngilizlerle 
çatışmamalannı örgütleyeceklerdi. Popov Siyantos’la özel olarak görüştü. Ne konuşulduğu 
bugün de bilinmemektedir. Bilinen, görüşme sonrasında Siyantos’un Politbüro’yu  toplaması ve Lübnan 
Anlaşmasının onaylanmasını istemesiydi. Yoannidis ise, direndi ve hatta İngiltere’ye karşı 
savaşa hazırlanılmasmı istedi. Siyantos tartışmalar sürerken elini silahına atarak anlaşmanın 
imzalanacağını bildirdiğinde Yunan Devrimi dönüm noktasına gelmişti. Devrimin önderleri 
Yoannidis, Cimas, Aris, Kapetanios'lar hepsi çaresizdi. Siyantos, parti disiplininin her şeyden 
önce geldiğini bir kez daha belirtip tümünü susturmuş ve Yunan Devrimi’nin gerileme 
sürecini başlatmıştı.

15 Ağustos’da PEEA, anlaşmanın bütün şartlannı kabul ettiğini Kahire’ye bildirdi. Bu da 
yetmezdi. Churchill iktidan tam olarak ele geçirmeliydi. Atina’ya tümenlerini gönderebilmek 
için Roosevelt’ten yardım istedi ve Amerikan nakliye uçaklannı kullanma iznini aldı.

Almanya Ağustos’ta Romanya’yı kaybedince. Balkanlarda iyice sıkışmıştı. Gecikmemek için, ay 
sonunda Orta Yunanistan’dan Kuzeye doğru çekilmeye başlayıp, ELAS’a şiddetle saldırdılar. İki 
hafta boyunca Naziler 2 .500’den fazla kayıp verdiler ama misilleme olarak yüzlerce köyü yerle 
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İç Savaşı

bir ettiler ve binlerce sivili, bazılarım fınnlarda yakarak öldürdüler.

İşgalden kurtuluşun yakın olduğunu anlayan Aris, mücadelenin iç savaş ve dış müdahale 
olarak gelişeceğini gördü ve ilk iş olarak bölgesindeki Güvenlik Müfrezelerini temizlemeye 
başladı. Sadece Meligala’da bunlardan 1.500’ünü kuşattı. Kasabayı ele geçirdikten sonra, 
işbirlikçi! tümünü hızla çalışan halk mahkemelerinin yardımıyla yoketti. İlerlemeye devar
edip, kısd sürede çevredeki tüm müfrezeleri dağıttı.

Ağustos ortasında Almanlar Atina’yı da semt semt taramaya başlayıp, şüpheli gördükleri 
binlerce kişiyi vagonlara doldurup rehine olarak Almanya’ya göndermeye başladılar. Bazı 
rehineler ise halkın gözünü korkutmak için hemen kurşuna dizildi. Atina halkı 24 Ağustos’t 
evlerinden çıkmayarak bu katliamlan protesto etti ve Nazilerin bundan sonraki saldınlan ak 
direnişle karşılaştı.

Atina Komünist Örgütü (KOA), 3-4 kişilik özel timler kurarak Almanlara karşı savaşırken, 
İstihbarat Örgütü (OPLA) ise işbirlikçi hükümete ve Güvenlik Müfrezelerine garantiler veren 
İngiliz belgelerini ele geçirmişti. KOA yönetimi kaçınılmaz olarak İngilizlerle savaşılacağını 
anlayıp, Eylül başında silahlı ayaklanmaya hazırlanma karan aldı. Aynntılı bir askeri plan 
hazırlandı ama zamanı gelince uygulanamadı. Dağlarda bulunan KKE  yönetiminin isteksizliği, 
işlerin bu plana göre yürümesini engelledi.

Atina’da hükümet listesi ev ev dolaşılarak gene onaya sunuluyordu ama Ulusal Direniş Mecl 
seçimlerindeki coşku artık yoktu. Halk hiç tanımadığı kişilerden oluşan bir listeyi onaylama! 
zorunda bırakılıyordu. 2 komünist ve 2 sosyalistten oluşan EAM Bakanlan önce Kahire’ye 
gittiler ama Churchill oradaki Yunan kolonisine güvenmediği için Papandreu hükümetini 
İtalya’ya çağırdı. T esad 'fen orada bulunan Cimas, Papandreu ile görüştüğünde onun ve 
hükümetinin hiçbir yetkisi olmadığını, iplerin kesinlikle Churchill’in elinde olduğunu anladı.

Churchill MANN Harekâtı, yani Yunanistan’ın İngilizler tarafından işgali için hazırlık emrini 
vermişti. Bu, Tahran Anlaşmasıyla bağdaşmayan bir durumdu. Müttefikler, işgal altındaki 
yerlerde, sadece Almanlara karşı silah kullanabilirlerdi, ama Churchill Yunanistan için herşey 
yapmaya hazırdı. Öyle ki, askeri kuvveti çekiyor ve Müttefiklerin savaş gücünü zayıflatıyordı 
ABD ve Sovyetler Birliği ses çıkarmamayı tercih edeceklerdi. Tahran anlaşmasının ihlalinin 
sessizlikle geçiştirilmesi, Tahran ve Moskova’da dünyanın yeniden paylaşılması girişimlerinin 
yapıldığı iddialanna ağırlık kazandırmaktadır.

Churchill’in emriyle Papandreu, İngiliz generali Scobie’yi Yunanisan’daki Müttefik Güçleri 
Komutanlığına atadı. Rimini’de savaştığı için o adla anılan ve monarşist subaylann 
yönetimindeki Yunan Tugayını, aynca Kutsal Tabu diye isimlendirilen bir birliği de generali) 
emrine verdi. Direnişin komutasını da Scobie’ye vermek için, Sarafis ve Zervas Caserta’ya

Yunanistan, bir i<ıyı üii<esi oiduğu l<adar, 
denize uzanan coğrafyasının girintili çıkıntılı 

ve nüfusun Ege adaları üzerine serpiştirilmiş 
olması dolayısıyla da, denizde yaşamayı 

dolayısıyla da denizde savaşmayı, tarihinin ilk 
dönemlerinden beri kendi kültürünün bir 

parçası kılmıştı (üstte). AndartelerV/ı 
palikaryalar’dan (solda) devraldıktan direniş 

günlerinde de aynı gelenek başka bir tarzda 
sürdü. Gerilla donanması ELAN Mart 1943’te 

Ortiris’li kapetan Sotiris Beynis'in kendi 
girişimiyle hazırladığı birkaç kayık7a l\/lalyak 

körfezinde düşman teknelerine saldırıp ele 
geçirmesiyle başladı. Başka yerlerde de 

kendiliğinden ve dağınık olarak başlayan 
girişimlerle yanda b ir örneği görülen bir 

gerilla deniz gücü oluştu. İtalyanların Müttefik 
ordulannın ilerleyişi karşısında donanmalarını 
İtalya’ya çekmeleri sonucunda koşullar daha 
elverişli hale gelince Eylül 1943’de ELAS’a 

bağlı olarak resmen ELAN’m kuruluşuna 
girişildi. ELAS Genel Kurmay’ına bağlı olarak 

oluşturulan gerilla donanmasının motorlu 
tekneleri 12 ile 18 mürettebata ve anti-tank 

silahlan ile makineli tüfek, tüfek ve 
tabancalara sahipti. Karadan bağlantısı olmayan 
ELAS birlikleri arasında haberleşme, ulaştırma 

görevlerinin yams:ra, düşman birliklerinin 
harekatını gözetleme ve devrimci birliklere 

refakat görevi de yapan gerilla donanması, 
düşman teknelerinin batırılması ya da el konulması 
gibi muharebe y‘^teneği gerektiren mücadelelerden 

de başarıyla çıktı. Varkiza anlaşmasıyla 
birlikte ELAN da ELAS gibi dağıtıldı ve 

silahlarla tekneler ingilizlere teslim edildi.



çağınidılar. 26 Eylül’de orada imzalanan anlaşmayla, ELAS da yolun sonuna gelmişti. Atina ve 
Selanik, faşist subaylann yönetimine bırakılıyor, ELAS devreden iyice çıkanlıyordu. 9 Ekim’de 
Churchill Moskova’ya gitti ve Stalin’le buluştu. Balkanlann kaderi o gün çizilecekti.

Kurtuluş
Caserta Anlaşmasından sonra tüm harekâtın yönetimi İtalya’ya geçmişti. Kapetanios'lann  
itirazlan fayda vermedi. Aris, Peloponez’den geri çağnidı. Eli kolu bağlanan ELAS hareketsiz 
kalırken, Almanlar Ekim başından itibaren Atina’yı boşaltmaya başlamışlardı. Binlerce asker 
taşıyan konvoylar, ciddi bir engellemeyle karşılaşmadan yollanna devam ediyorlardı. Ama bu 
geri çekilme sonralan pek sessiz olmadı. Kuzeye doğru ELAS saldınya geçti ve düşmana 5 
binin üzerinde kayıp verdirdi. Büyük çapta silah ve cephane ele geçirilmişti ama SS birlikleri 
de yollann üzerindeki köprü, fabrika, liman ve demiryollanm ellerinden geldiğince tahrip 
etmişlerdi. 12 Ekim 1944’te Atina düşman işgalinden kurtuldu. Kasım’m ilk haftasında ise, 
tüm anakarada hiçbir işgalci kalmamıştı.

Atina’daki 20 bin kişiye varan EAM/ELAS gücü yönetimi hemen ele alabilirdi ama KKE MK 6 
Ekim’de Ulusal Hükümete ve yasalara sadakatini bir bildiriyle, açıklamıştı. KOA tarafından 
hazırlanan ve varoşlardaki ELAS tümenlerinin kente getirilmesini amaçlayan askeri planın 
uygulanmasına Siyantos izin vermedi.

MANN Harekâtı ise Ekim başında yürürlüğe konmuş ve 600 kişilik ilk İngiliz paraşütçü 
birliği Patras’a indirilmişti. Scobie ve tugaylan ise Pire yoluyla ay ortasında Atina’ya vardılar 
ve halk tarafından coşkuyla karşılandılar. Onları, İtalya’dan gelen Papandreu ve hükümeti 
izledi. Anayasa meydanında toplanan yüzbinler, onlan Laokratya  (Halk İktidan) çığlıklanyla 
karşıladı. Kukla başbakan ne yapacağını bilemez halde ortada kalmıştı.

Scobie Caserta Anlaşmasına uymadı. Başkentteki işbirlikçiler halkın tepkisine karşı korunmaya 
alınırken, Güvenlik Müfrezelerine modem silahlar verildi. Bunlar ilerde ELAS’a karşı 
kullanılacaktı. İşgal sırasında adı pek duyulmayan albay Grivas’m aşın sağcı X örgütü, İngiliz 
istihbaratının desteğiyle direnişçilere karşı saldınya geçti. KKE’nin istihbarat servisi OPLA’nın

Tanm tel<nisyeni Tanasis Klaras, toplama kampından kurtulup mücadeleye yeniden dahil olmak için, bir 
söylentiye göre partinin verdiği emirle, b ir başkasına göre kendi başına, "pişmanlık dilekçesi"ni imzalamıştı. 
Savaş tanrısı Aris’in adını alarak dağlara çıktığında, b ir küçük müfreze kuracak kadar daha başka "itirafçı”  
buldu. Şu ya da bu şekilde "döneklik”  etmiş olan bu insanlar, direnişin ve iç savaşın kapetanios’/ar/ oldular 
sonunda. Bu yaralı kahramanlar ve önderleri Aris, partiye ve kendi adlarına sürdükleri lekeyi temizlemek için 
herkesten çok daha fazla tehlikeye atılarak, enerjilerini devrime adadılar, kendilerine ettiği zulmün ve adlarına 
sürdüğü lekenin öcünü almak için de rejimin en acımasız düşmanı haline geldiler. KKE ve EAM/ELAS önderliği 
içinde dağda döğüşen "itirafçılar"la, silahlı mücadeleden kaçınan "direnişçiler" arasında toplumsal mücadeleler 
tarihinde pek az raslanabilecek b ir gerilim yaşandı. Aris, bu gerilimin kendisinde cisimleştiği en büyük ELAS 
önderlerinden biri oldu. Ama, bu geçmiş, yakasını hiç bırakmadı.

1 nozr

VELUCİYOTİS, ARİS  
( 1 9 0 ö ‘ 1 9 4 5 )

Kapetanios’lann efsanevi iideri, ELAS’m yaratıcısı 
Aris’in gerçek adı Tanasis Kiaras’tır. Takma adını ise, 
doğduğu yer olan Veiuçi dağlarından ve savaş tanrısı 
Aris'ten almıştır. Liberal burjuva bir aileden geien Aris’
in babası avukattı. Aris, Rumeli’nin vaiışi topraklarında 
yetişti, köylü hayatını yaşadı ve tarım öğrertimi gördü. 
Okuldayken, yeni kurulan KKE ile ilişkiye geçti. Askerlik 
hizmeti sırasında, isyancı kişiliğinden ötürü hapise düştü.

1929’da Genç Komünistler’m lideri olduğu sıralar bir
kaç kez tutukiandı. Polisle çıkan bir çatışmada yaralan
dıktan sonra ise, Girit’in güneyindeki ıssız ve bataklık 
Gavdos adasına sürüldü. Oradaki diğer 10 kişi arasında 
bulunan Andrea Cimas ile araiarında kurulan sarsılmaz 
dostluk, ELAS'm yaratılışında önemli bir rol oynayacaktı.

Aris 1932’de döndüğü Atina'da çok az kalabildi. Gele
cek 4 yılın ççğunu çeşitli hapishane ve sürgün adaların
da geçirdi. 1936 sonunda yeniden tutuklandı. Atina'ya 
nakledilirken yolda kaçtı, yakalandı ve 4 yıl daha ceza 
aldı.

O sıralar Metaksas diktatörlüğünün Güvenlik Bakanı 
Manyadakis'in yürürlüğe koyduğu “ Pişmanlık Belgesi” 
uygulaması KKE içinde büyük karışıklıklara neden ol
muştu. Aris de Temmuz 1939’da bu beigeyi imzalayarak 
bir dllosias (dönek) oidu. Onu, belgeyi imzalamaya zor
layan nedenler, hiçbir zaman öğrenilemedi. KKE iideri 
Zaharyadis’in emriyle böyle bir iş yapıp yapmadığı 
da meçhuidur.

Aris adını almadan önce bir süre Miserias olarak ta
nındı. Tekrar mücadeleye atılan Aris, Ekim 1941’de 
parti gazetesi Rlzospastis’\ yakınlarında gizli bir matba
ada basıyor, diğer yandan da Politbüro üyesi Cimas’ı, 
kendisini dağlara göndermesi için zorluyordu.

Rumeli köyieri çevresinde bağımsız hareket eden bir-



İ Ç  !>avaşı

Aris'in ölümünden sonraki günlerde, İç Savaş bütün 
şiddetiyle başladığında, KKE, İngiltere, Sovyetler Birliği 

ABD arasındaki ilişkiler, Yunanistan egemen bloku 
içindeki çelişkiler vb. üzerindeki iki yönlü, üç yönlü 

hesaplar arasında tereddüt içinde kaldı. Nihayet 
kentlerde yaşamak bütünüyle imkansız hale getirilip, 

EAM üyeleri, komandolar tarafından yol ortasında, 
halkın gözleri önünde, süngü ile gözleri oyulup 

öldürülmeye başlanınca, dağlarda Demokratik Ordu 
kurulmaya başlandı. Bu kez Aris ölü, Sarafis bir 

adada sürgündeydi ve Demokratik Ordu’nun başına 
l^arkos geçirilmişti. Kasım 1946 sonunda Demokratik 

Ordu askerlerinin sayısı 7 bine ulaşmıştı. Ancak, 
KKE'nin savunucu mücadele dışında silahlı eylemi 

geliştirmekte yavaş davranması sonucunda, 1947 
kışında Demokratik Ordu çok fazla b ir gelişme 

gösteremeden kaldı. 1947 boyunca kentlerde baskı 
doruğa çıktıkça insanlar kendiliklerinden, yerel 

kılavuzlara adam başı on altın sterlin vererek kadınlı 
erkekli. Demokratik Ordu’yu bulmak üzere dağların 

yolunu tutmaya başladılar. Ancak, bu kez Demokratik 
Ordu’nun gerilla birimleri halinde mi yoksa düzenli 

ordu halinde m i geliştirileceği yeni bir sorun olarak 
ortaya çıktı. Sonunda çift yönlü politikasının barışçıl 

siyasal eylem cephesi çöküntüye uğrayan Zaharyadis 
de dağlara gelmişti, ama bu kez Demokratik Ordu 
güçlerinin Grammes'a yığılmasını ve cepheden bir 

saldın düzenlenmesini istiyordu. Demokratik Ordu'nun 
asker toplamadaki güçlüklerini gözönüne alan f^arkos 
ise, birliklerin ülkenin çeşitli yörelerine dağılmış olarak 

kalmasının halkla ilişkileri geliştirerek orduya sürekli 
bir İhtiyat gücü sağlayacağı düşüncesindeydi. Ancak 

Demokratik Ordu’ya yeni katılan acemiler, henüz 
bütün bu strateji tartışmalarının anlamını çok iyi 

kavrayamayacak kadar askerlikten uzaktılar aslında. 
Ama belki de çoğu, hangi strateji uygulanırsa 

uygulansın kazanamayacaklarını biliyor, yalnızca 
kentlerde kalıp bir tek kurşun bile atmadan faşistlerin 

eline düşüp yokolmamak için dağlara geliyorlardı.

çok çete, işgalcilere karşı verilecek savaş için iyi bir 
potansiyeldi ama, bunları yönetecek bir lidere gereksin
me vardı. Cimas sonunda başardı ve Aris dağların yolu
nu tuttu.

Aris, Kapetan Perikles ile birlikte 1942 kışının ba
şında Rumeli’ye hakim konumdaki Lamla kentine, ora
dan da silahlarını temin edecekleri Gulina dağına gitti
ler. ELAS çekirdeği yavaş yavaş oluşuyor ve Aris’in 
dehşet verici görünüşü başıbozuk çeteleri yola getirme
ye başlıyordu.

Aris’in silahlı mücadeleyi örgütlerken kullanmak zo
runda kaldığı şiddet, liberal burjuvaziyi korkutmak iste
yen KKE MK’nI ürkütmeye başlamıştı. Dağa inanmayan 
ortodoks parti liderliği, Kapetanlos’ \arm yarattığı direni
şin başarısına inanmıyordu. Ayrıca İngilizlerin KKŞ'y\ 
Aris aleyhinde sürekli kışkırtması, Cimas’ın da dağlara 
çıkmasını gerektirdi. Sarafis’in de kendilerine katılma
sıyla oluşan üçlü, ELAS'\ yönetti ama kurtuluşa doğru 
parti liderliğiyle aralarında çıkan anlaşmazlıklar sonucu 
önce Cimas, sonraları diğer ikisi etkisizleştirildi. Aris, 
imzaladığı pişmanlık belgesinin sürekli baskılanması al
tında yaşadığı için, KKE liderliğinin politik ve askerî 
yanlışlarına karşı yeterince tavır koyamıyordu.

Yunan direnişinin teslimiyeti anlamına gelen Varkiza 
anlaşmasını tanımayan Aris, kendisine bağlı az sayıda 
andarteyle birkaç ay dağlarda dolaştı. Zaharyadis’in 
dönüşünden umutlandı ama KKE  onu gözden çıkarmıştı.

Zaharyadis, Aris’in silahını bırakmayıp savaşa devam 
etmesi üzerine, eski defterleri karıştırdı, Aris’in “ dö- 
nek” llğini yeniden gündeme getirdi. Parti gazetesinde 
bu suçlamanın yayınlanmasıyla birlikte, Aris’in Açel- 
yos ırmağı yakınında Mesunda köyünün dışında, düş
man takibi altında iken 18 Haziran 1945'te kendini öldür
düğü bugün artık kesinlik kazanmış durumdadır.

müdahalesinden başka çare kalmamıştı. Almanlann çekilmesinden bir sûre önce kurulan 
EAM’ın özel poHs gücü EP de, tutuklama ve yargılamalarda OPLA’ya  yardımcı oldu ama 
binlerce işbirlikçi, İngilizlere sığınarak, hesap vermekten kurtuldu.

Girit’in bir bölümü ve Oniki Ada dışında tüm ülke kurtanimıştı. Almanlar gitmişti ama yeni 
işgal gücü 3. İngiliz Kolordusunun asker sayısı Ekim sonunda 26.500’e varmışa ve aynca 5 
uçak filosu bu birlikleri destekliyordu. General Sarafis’e göre, ELAS’ın o andaki gücü 5130 
subay, 1070 siyasi görevli ve 48940  er’di. Bu ordu İngilizler’in ve EDES’in girdiği bölgeler 
dışında her yeri kontrol ediyordu. Papandreu’nun dağıtılmasını emrettiği EP görevini 
sürdürürken, Ulusal Dayanışma (EA) da, halkın günlük ihtiyaçlannı karşılıyor. Birleşmiş 
Milletler yardımlannm dağıtılmasını örgütlüyordu.

EAM Kasım başında, verilen vaadlerin yerine getirilmesi için Atina’da mitingler tertiplemeye 
başladı. 7 Kasım’da yüzbinlerce Atina’lı Sovyet Devrimi’ni kızıl bayraklarla selamlayarak büyûl 
bir gövde gösterisi yaptılar. Hükümet bu kitle gösterilerine aldırmadı ve işbirlikçileri korumay 
sürdürüp, aşın sağcılan silahlandırmaya hız verdi. PEEA bakanlanmn hükümette hiçbir etkisi 
kalmamıştı. Londra’nın emrine uyan Papandreu, kralcı Rimini Tugayını İtalya’dan getirtti. Bum 
güçlü İngiliz tümenleri izledi. 4 Hint Tümeni Selanik dışında mevzilendi.

Papandreu önceleri tüm silahlı birliklerin terhis edilip, ulusal bir ordunun kurulmasını kabul 
eder gibi olmuştu ama sonradan Churchill’in desteğini alınca, hiçbir pazarlığa girmeden, 
sadece ELAS’ın dağıtılmasında ısrar etti. Sarafis silahlannı teslim etmeyi reddederken, Aris tür 
önde gelen Kapetanios'\an Lamia’daki karargâhına toplayıp, silahlı mücadeleyi her şart altında 
sürdürmeyi önerdi. Arkadaşlannın yardımıyla MK’ni etkileyeceğini umuyordu ama beklediği 
desteği bulamadı. Markos emirlere bir kez karşı gelmişti, İkincisine cesaret edemiyordu, 
diğerleri de suskun kaldılar.

MK, Kasım ayı içinde Cimas’ı yollayarak Tito’dan yardım talep etmişti, Özgücüne güvenerek 
tek başına savaşan Yugoslav Direnişi kazanmıştı, fakat Tito’nun başında Trieste Sorunu vardı 
ve tatmin edici bir cevap veremiyordu. Sovyetler tarafı da sessizdi. Kızılordu Tuna boyunca 
ilerleyip Almanya’ya yaklaşmaya uğraşıyordu.

ELAS, 75 bin kişiye ulaşan bir İngiliz askeri kuvveti ve kralcı Yunan birlikleriyle karşı 
karşıyaydı. 1943 sonunda başlayan İç Savaşın ikinci raunduna, 1944 Arahk başında gelinmişi
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Atina Savaşı

29 Kasım’da toplanan EAM M K’nde Siyantos, KKE  dışındaki diğer ortaklan da, muhalefete 
geçme konusunda ikna etti. Aynı gün Scobie EIA S’a karşı bir bildiri yayınlayarak 10 Aralık’a 
kadar silahlannı teslim etmelerini emretti. Artık bütün ipler kopmuştu. İç Savaşın ikinci 
raundu başlıyordu.

1 Aralık’taki hükümet toplantısına EAM bakanlan katılmadı. Ertesi gün, hazırlanan yeni savaş 
planı uyannca ELAS yönetimi ikiye bölündü. Güneyden, emirlerinde 18 bin asker bulunan 
Siyantos ve general Mandakas sorumlu olurken, kuzeyde Sarafis ve Aris 23 bin kişiyle savaşa 
gireceklerdi. Güneyde hedef Atina’nın ele geçirilmesi, kuzeyde ise EDES’in yok edilmesi 
olacaktı. Peloponez’deki ELAS tümeni Atina’ya çağnidı. Fakat işler yavaş yürüyor ve KOA 
tarafından önceden hazırlanan plana göre davranılmıyordu. Ingilizlere ve işbirlikçilere karşı 
derhal saldınya geçilmesi gerekirken, son ana kadar yasalhğa uyulmasını savunan Siyantos’un 
tavn nedeniyle inisiyatif sürekli Scobie’de oluyordu.

KKE ve EAM 3 Arahk’ta Atina halkını kitle gösterilerine ve genel greve çağırdı. Yüzbinler 
gene Anayasa Meydanına aktı ve damlardan üzerlerine makineh tüfek ateşi yağdı. 30 ölü, 
yüzlerce yaralı günün bilançosuydu. Halkın korunmasız bir şekilde böyle bir gösteriye 
çağniması hataydı. Ertesi günü genel grev tüm ülkeyi etkilerken, halk ölülerine son görevini 
yerine getirmek istedi. Mezarlığa doğru yürüyen kitleye, bu kez X örgütünün elindeki Hermes 
otelinden ateş açıldı. Sonuç yüz ölü ve yaralıydı. Halk bir kez daha, silahsız olmanın acısını 
çekiyordu.

Scobie, fırsatı değerlendirip sıkıyönetim ilan etti ve ELAS 6 Aralık’a kadar kenti terketmezse 
Birieşmiş Milleder’in yolladığı yiyeceklerin dağıtımını önleyeceğini belirtti. Siyantos en sonunda 
harekât emrini verebildi. Geceyansı başlayan saldırı sonucu sabaha doğru tüm polis 
karakollan ele geçirilmişti ama Ingilizlere ateş açılması yasaklandığı için, Grivas’ın birçok 
adamı ve Güvenlik Müfrezelerinin bir bölümü İngilizler tarafından kurtanidılar,

4 Aralık’ta Papandreu istifasını sundu, ama Churchill kabul etmedi ve ayaklanmanın ne 
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EDES’in (Yunanistan Ulusal Demokratik Birliği) etkin 
olduğu Epir'de EKKA’nın (Ulusal ve Toplumsal 
Kurtuluş Hareketi) oldukça örgütlü olduğu Parnassus 
dağı civarında, EOA (Ulusal Subaylar Örgütü) ve ES 
(Yunan Ordusu) gibi sürgündeki hükümeti tanıyan 
küçük grupların bulunduğu Peloponez’de ve nihayet 
EOK'nın (Girit Ulusal Örgütü) hakim olduğu Girit’te 
ELAS (Ulusal Halk Kurtuluş Ordusu) oldukça güçsüz 
bir konumdaydı. Selanik merkezli PAO (Panhelenik 
Kurtuluş Örgütü) şehrin kuzeyinde küçük b ir gerilla 
birliğine sahipti. ELAS’fan ayrılan Atos Rumelyotis, 
Pindus dağlarında feodal b ir bey gibi davranıyor, 
Trakya’da ise Bulgaristan sınırına yakın biryerde 
mevzilenen aşın sağcı Andon Çavuş çeteleri etrafa 
korku saçıyordu. Ayrıca Bulgaristan-Yugoslavya 
sınırının kesiştiği bölgede SNOF (Slavo-Makedon Halk 
Kurtuluş Cephesi) iyice kök salmıştı. Şatafatlı 
isimlerine rağmen, bu örgütlerin tüm silahlı gücü bir 
kaç bin kişiyi geçmiyordu. Buna karşılık ELAS bölge 
komutanlıklarının asker sayısı Makedonya’da 4.500, 
Teselya’da 4 bin, Rumeli'de 3 bin, Epir'de 500, 
Peloponez’de 1.500 ve Attika'da 800'e ulaşmıştı. İlk 
dört bölge ELAS Genel Karargahına, son ikisi 
Atina'ya bağlıydı. 1945'de İngilizlerin yardımına 
rağmen çok zayıf b ir pozisyonda varlığını sürdürmeğe 
devam eden EDES dışında, rakip örgütlerin hemen 
hepsi 1943 sonlarında ya dağıtıldılar ya da ELAS’a 
katıldılar (sağda). 19 Haziran 1948'de başlayan 
Grammos harekatında hükümet kuvvetlerine karşı 
savaşan Demokratik Ordu’nun askeri gücü, Grammos 
ve Arnavutluk sınırında 8 bin, Yugoslavya-Arnavutluk 
sınırının kesiştiği Viçi'de 5 bin, Yugoslavya ve 
Bulgaristan sınırlarına yayılmış olan 5 bin, Epir’de 2 
bin, Orta Yunanistan’da 1.500, Peloponez’de 2.500, 
eğitimde ve yaralı 4 bin savaşçı olmak üzere 28 bin 
kişiye ulaşmıştı.



iç Savaşı

16 Ekim 1944’te Almanların boşalttığı Selanik’te 
Güvenlik Müfrezelerinin saldırısına uğrayan halk, ağır 

kayıplar vermesine rağmen küçük gruplar halinde 
sürdüğü sokak savaşı taktikleriyle uzun süre 

direnmeyi başardı ve EAM kentin kontrolünü yavaş 
yavaş ele geçirdi. Ancak ne var ki A tina’daki parti 

örgütü ELAS’/n Selanlk’e girmesini yasakladı. Caserta 
Antlaşması’na körü körüne boyun eğmeyi reddeden 

Kapetan Markos ve Albay Bakırcis '28 Ekim ’de kente 
girince (sağda) KKE yönetimi sert b ir ihtar yolladı. 

Fakat Markos ilerlemesini sürdürerek Trakya’da Drama 
ve çevresinde yaklaşık bin kişilik b ir silahlı gücü 

bulunan anti-Bulgar aşın sağcı Çavuş çetesini kısa 
sürede yok etti. Atina'ya kaçmayı başaran Çavuş 

daha sonra yeni kurulacak hükümet ordusunda subay 
olarak görev almayı tereddütsüzce kabullendi. 

EAM/ELAS önderliğinde sürdürülen direniş başarıya 
ulaşmış, ülke işgalcilerden temizlenmişti ama Kurtuluş 

Savaşı Yunan halkına 500 bin ölüye malolmuştu. 
Bunlann yarısı A tina’da açlıktan ölürken, diğer yarısı 

işgalcilerin vahşi misillemelerine kurban gitmişti. ELAS 
savaşçılan 13 Alman, Italyan ve Bulgar tümeninin 300 

bin askerini hareketsiz bırakırken, 20 bin işgalciyi 
öldürmüş, 8 binini yaralayıp 5 binini esir almıştı.
Ayrıca direniş boyunca 30 köprü uçurulmuş, 85 

lokomotif, 960 vagon v'e binin üzerinde motorlu taşıt 
tahrip edilmişti. ELAS'/n ise kırsal alandaki savaşta 

kayıplan 4500 ölü ve 6 bin yaralıydı.

pahasına olursa olsun bastırılması emrini verdi. Siyantos Churchill’in kararlılığını hiçbir zamar 
doğru olarak değerlendiremediği için, günlerdir düşmana rahat hareket etme olanağını sağlamı; 
onlar da zamanı değerlendirerek birçok asker ve işbirlikçiyi Atina’ya taşıyarak kritik 
noktalardaki konumlarını güçlendirmişlerdi.

Scobie fazla beklemeden 4-5 Aralık gecesi saldınya geçti. Emrinde Rimini Tugayı dahil 5 
tugay ve hava kuvvetleri vardı. Tanklara ve uçaklara karşı yeterli ağır silahı olmayan ELAS 
ağır kayıplar vermeye başladı. Ülkenin ortalannda bomboş bekleyen birliklerin Atina’ya 
getirilmemesi pahalıya mal oluyordu.

Markos ve Bakircis kendi çabalanyla 4. Hint Tümenini Selanik’te etkisizleştirdiler ama bu 
birlik birkaç gün sonra Atina’ya yardıma gitti. Tüm olumsuzluklara rağmen, ELAS gene de 
kente hakim olmak üzereydi. Çok dar bir bölgeye sıkişan Scobie geri çekilme planlan 
yaparken, ABD ve İngiltere kamuoyunun baskısı da Churchill’i köşeye sıkıştırmıştı. İngiliz İşçi 
Partisi koalisyondan çekilme tehditinde bulunurken, İngiliz Sendikalar Birliği, hatta Roosevelt 
bile, uygulanan politikaya karşı çıktılar. Avam Kamarası’nda konuşan Churchill ise dövüşen 
Yunan halkını “ayaktakımı ve gangster çeteleri” olarak nitelemekte tereddüt etmedi.

ELAS’ın uzlaşma önerileri, derhal reddedilirken, ayın ortalannda tam teçhizath 2 tümen 
havayoluyla Atina’ya taşındı. Ardenne’lerden çekilen bu birlikler, birkaç gün sonra başlayacak 
olan Alman saldınsı karşısında müttefiklerin güçsüz kalmasına neden olacaktı. Siyantos’un 
kararsızlığı, Atina dışındaki ELAS birliklerini çağırmaması, Scobie’ye gerekli zamanı sağlamıştı.

Aris ve Sarafis 18 Aralıkta EDES’i yoketmeye giriştiler. Üç gün sonra Zervas Korfu adasına 
kaçmış ve tüm Epirus kurtanimıştı. Savaşın nasıl sonuçlanacağı daha ortadaydı ama Scobie’ni: 
yavaş yavaş yerini sağlamlaştırdığı ve kent merkezinden dışanya doğru yayılmaya başladığı 
görülüyordu. Hapishanelerdeki tüm faşistleri serbest bıraktınp hizmetine almıştı. Onlann 
yardımıyla binlerce kişiyi tutuklayıp, gemilerle Libya’daki esir kamplanna göndermeye başladı. 
Savaşta esir alman İngilizler ise, kent dışındaki ELAS esir kamplanna gönderiliyordu.
Durumun kötüleştiğini gören OPLA rehine toplamaya başlarken, Menşevik ve Troçkist olmakli 
suçladığı bazı kişileri de tutuklayıp idam etti. Bu davranışlann sosyal demokrat sendikacılara 
da yönelmesi, sosyalisrierin Nisan 1945’te EAM’dan aynlmalannın nedenlerinden biri olacaktı.

İngiliz komutanlığının ve Müttefik heyetlerinin. bulunduğu Büyük Britanya Oteli’nin dibine 
kanalizasyondan ulaşan bir ELAS komando grubu 750 kg. patlayıcıyı binanın temellerine 
yerleştirmişti. Düzelen askeri durumunu siyasi olarak da güçlendirmek isteyen Churchill 25 
Aralıkta Noel günü Atina’ya geldi. Hâlâ adil bir banş uman KKE yönetimi, Churchill’in 
kalacağı otelin bodrumundaki ateşleme mekanizmalannın sökülmesini emretti.

Churchill oyun sahnesini iyi hazırlamıştı. Kral naibi yapmayı düşündüğü Damaskinos’u ve 
Papandreu’dan vazgeçtiği için Fransa’dan, getirdiği eski cumhuriyetçi general Plastiras’ı arkasına 
alarak 26 Aralıkta konferansı topladı. Kendilerini yoketmeye kararlı kalabalığın karşısına EAM



Yunanistan I t  S avası'n m  
Bir E leştire l T ah lili

Yunanistan İç Savaşı’nın beigelere dayalı niiıai tarihi 
hâlâ yazılmadı. Ancak, Kopenhag Modern Yunan ve 
Balkan Araştırma MerkezI’nöe 1984’de toplanan tarihçi
ler iconferansında “ ortaya bazı şeylerin çiicabildiğini” 
söylemem mümkün. Bu tarihten önce konu, nesnel tar
tışma açısından fazlasıyla hassas bir soğuk savaş döne
mi konusu halindeydi. 60’lı ve 70’li yıllarda yayımlanan 
üç İngilizce çalışma (Kusulas, O ’Bailanca, Woodhouse) 
ise büyük ölçüde Ingiiiz-Amerikan resmî yorumunu yan
sıtmaktadır. Ancak 80’li yıllarda akademik çalışmaların 
sayısı artar ve bir Fransızca kitap yayımlanırken Yunan- 
cada da İç Savaş’ın baş kişilerinden dördünün anıları 
ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE)'nin düzenlediği 
bir sempozyumdan bazı tebliğler yayımlandı. Yunanis
tan Demokratik Ordusu komutanı Markos Vafyadis’in 
anılarının İç Savaş'a ayrılmış dördüncü cildinin yayım
lanması bekleniyor. Mihri Belli'nin ilginç Türkçe katkısı
nı da unutmamak gerekiyor.

İç Savaş, soğuk savaş propagandasının çok gözlenen 
bir konusu olduğundan, öncelikle İç Savaş’ın ne olmadı
ğını söylemek gerekiyor.

İç Savaş, /f/f£ ’nin iktidarı zor yoluyla ele geçirme 
girişiminin üçüncü “ raundu” olarak görülemez. Öteki 
iki “ raund” denilen 1943-44’de direniş ordularının sağ 
ve sol kanatları arasındaki çarpışmaların ve İngilizlerin 
EAM-ELAS’a (sol kanat direniş hareketi) karşı Aralık
1944 giriştiği saldırının farklı nedenleri ve karakteri var
dı. Ama İç Savaş, bir anlamda “ proleter devrimi” ne 
yönelik bir girişimdi.

İç Savaş Yunanistan’ı doğu biokuna katmak için Sta
lin tarafından yönetilen bir macera da değildi. Stalin’in 
İç Savaş’a karşı yaklaşımı en çoğundan mesafeliydi an
cak savaş patlak verince politik puanlar kazanmak için 
bundan yararlandı. Son olarak da, bir bakıma bu direni
şin bir sonucu olmasına karşın, savaş sırasındaki EAM- 
ELAS direnişinin devamı değildi.

Ülkenin 1945-46’daki durumu içinde İç Savaş'ı kaçı
nılmaz kılan nedenler vardı. EAM-ELAS ile özgürlükten 
sonra İngilizlerce desteklenen Yunan hükümeti arasın
daki çatışmaya yol açan nedenleri burada incelemek 
mümkün değil. Bu çatışma t4  Şubat 1945’te yapılan 
Varkiza anlaşması ve E M S 'ın  bu anlaşma uyarınca da
ğılmasıyla sonuçlandı. Anlaşma bir karşılıklı uzlaşmaydı 
ve Yunan hükümeti anlaşma şartlarına uymuş olsa so
lun savaş sonrası İtalya ve Fransa da olduğu gibi politik 
olarak faaliyet göstermesine olanak veren normal koşul
lara 'dönüşü sağlayabilirdi.

Bunun yerine hükümet, 1945 sonbaharından başlaya
rak sonunda 30 bin siyasal mahkûm yaratan bir politik 
baskı uygulamakla yetinmediği gibi çoğu, mihver ülke
lerinin eski işbirlikçileri olan sağ kanat çetelerin faali
yetlerine de göz yumdu, hatta bunlara cesaret verdi. 
Bu çeteler, kırsal kesimi talan ederek eski direniş savaş
çılarının köylerine dönmelerini ve yaşamlarını tehlikeye 
düşürüyordu. Bu nedenle giderek artan sayıda savaşçı, 
güvenliği dağlara dönmekte buldular. Şehirlerde ise sol 
basın ve güçlü sol sendikal hareketler de saldırılara 
maruz kalıyordu. Bu döneme ait istatistikler, 1.209 katli
am, 33.632 dövülme, 84.931 tutuklamayı ve 667 yerin 
tahrip edildiğini ortaya koyuyor. Bu durumun asıl so
rumluluğu “ himayeci güç” olarak Yunanistan’da asker 
ve polis gücünü elinde tutan ve baskıyı kolaylıkla durdu
rabilecek olan İngilizlerdedir. Temmuz 1945’de seçilen 
Ingiliz İşçi Hükümeti, Churchill’in Yunanistan politikası
nı değiştirmeyince Yunan sağı daha da cesaretlendi.

1946 yazında dağlarda 4 bin kadar eski direnişçi, tehdit 
aitındakilerin savunulması için dağınık gruplar halinde 
örgütlenmişlerdi. Bunlardan birinin açıklaması durum 
hakkında fikir veriyor: “ Tüm bir yıl boyunca işkence 
gördük, hapsedildim, tehdit edildim. Hep dişimi sıktım. 
Ama sonunda artık dayanamadım. Dağlara çıktım.”

İç Savaş’a neden olan nesnel ortam buydu. İç Savaş’- 
ın önlenmesi, Mayıs 1945’de savaş boyunca hapsedildi
ği Dachau toplama kampından dönen KKE’nin savaş 
öncesi genel sekreteri Nikos Zaharyadis'in sahip oldu
ğu politik kavrayış ve yetenekten daha fazlasını gerekti
riyordu. Zaharyadis, savaş öncesinde ç o k la r  örgütlen
miş ve 1936-41 Metaksas diktatörlüğü tarafından hemen 
hemen yok edilmiş olan küçük bir kadro partisini yöneti
yordu. Dönüşünde ise savaş döneminde direnişe katı
lan ve çoğunluğu köylülerden oluşan 420 bini aşkın 
üyeli bir parti buldu.

Varkiza anlaşmasındaki uzlaşmaların, özellikle yarat
tığı sonuçlar açısından haklı bir eleştirisi de yapılabile
cekken Zaharyadis, genel olarak, karşılaştığı durumdan 
fazla hoşianmamakla yetinmiş görünüyor. KKE’yi savaş 
öncesi karakterine döndürmeye çalışan Zaharyadis, kır
sal kesimden partiye yeni katıianları partiden koparta
rak bir köylü partisine yöneltmeye çalıştı. Bunu yapar
ken Yunanistan’da aslında çok küçük bir güç olan “ kent 
proleterlerinin öncü rolü” ilkesini esas almasının sonu
cunda direniş sırasında popüler olan liderler yalıtıldı 
ve gözden düşürüldü. Bunlarınsa, genel bir hoşnutlukla 
karşılandığını söylemek olanaksız. 1945 boyunca bir 
yandan baskıya uğrayanların “ öz savunma” ya başvura
cakları tehditinde bulunup bir yandan da “ uzlaşma” 
önererek “ bir sert, bir yuşumak” politika yürüttü.

Ancak, sorun savaş sonrasının ilk seçimi olan 31 
Mart 1946 seçimleriyle belirginleşti. Tarihçiler hâlâ İç 
Savaş kararının Şubat 1946’daki KKE merkez komite 
pienumunda alınıp alınmadığını tartışıyorlar. Ancak KKE 
kuryesinin Moskova’dan getirdiği görüşün aksine alı
nan merkez solun küçük partileri ile EAM’ın da uyduğu 
seçimlere katılmama kararı aslında hayati bir hataydı. 
ELAS Komutanı General Stefanos Sarafis, Zaharyadis’e 
seçimlerden çekilmenin İç Savaş anlamına gelebileceği
nin farkında olup olmadığını sorduğunda aldığı cevap, 
farkında olduğuydu. Bu da en azından onun kafasında 
İç Savaş kararının alındığını gösteren bir olaydır. Bir 
diğer tartışmalı konu da ilk kaçak gruplarından birinin 
seçim gecesi Olimpus bölgesinde Litokoro Jandarma 
karakoluna yaptığı baskının, İç Savaş’ın ilk eylemi mi, 
kendiliğinden bir ayaklanma hareketi mi olduğudur.

Tartışma götürmeyen şey ise, en azından, kırsal ke
simde serbestçe yapılabildiğini kabul etmenin mümkün 
olmadığı seçimlerin sonucunda sağcı Halkçı Parti'nin 
hükümete gelmesinin Churchill’in başlangıçtaki amacı
nı hızlandırmış olmasıdır. ChurchiM’in amacı 1 Eylül’de
ki çok daha kuşku götürür bir seçimle krallığın restoras
yonu ve 17 Haziran’da acil önlem yasasının meciisden 
geçirilerek baskı ve tehditlerin arttırılması, tüm ülke 
çapında askeri mahkemeler kurulması ve diğer kısıtlayı
cı önlemlerdi. Resmî güvenlik komiteleri de aynı dö
nemde siyasal muhalifleri adalara sürmeye başladı.

Bu arada dağlarda oluşan silahlı grupların ordu ve 
Jandarmayla ilk çatışmalara giriştikleri sırada Atina’da 
bir başka hata yapıldı. Zaharyadis ELAS’ı çok etkin 
bir savaş gücü haline getiren profesyonel subayların 
yardımlarını reddetti. Zaharyadis’in proleter devrimi an
layışına uymuyor ve en önemlisi askerî konularda son 
karar hakkının kendilerinde olmasını istiyorlardı. Yük
sek rütbeli tüm ELAS subayları -ki aralarında KKE’nin 
askerî uzmanı binbaşı Makridis de bulunuyordu- Eylül 
1946’da adalara dağıtılmışlardı. Bu nedenle, çarpışma
lar yalnızca partizan deneyimi olan önderlerle başladı. 
Çarpıştıkları Yunan hükümet ordusu karşısında uzman

lık bilgisinden yoksundular. Çatışma savaş zamanı dire
nişinin coşkusundan çok, baskı ve cezalandırmadan 
bir kaçış isteğiyle başladı. İç savaş, direniş zamanında 
yaşanan yaygın kitle desteğine de hiç bir zaman sahip 
olamadı. EAM ve direniş cephesinin birçok kesimi de 
İç Savaş konusunda çekimser kaldılar.

1946 sonbaharı süresince Zaharyadis, iki yanlı politi
kasını sürdürdü. Zaharyadis’in açık tavrı, uzlaşma ve 
Yunanistan’ı hiç bir bloka bağlı olmayan tarafsız bir 
ülke haline getirmek için yapıcı öneriler getirmekti. Bu 
arada dağlarda direniş silahlarıyla donanan gruplar da, 
eski bir ELAS Kapetanios’u olan Markos Vafyadis’in 
yönetimindeki Yunanistan Demokratik Ordusu’nu oluş
turuyorlardı.

Ocak 1947’de Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyo
nu “ Balkanları inceleme komisyonu” (UNSCOB) Yuna
nistan’a geldi. EAU’da yasal bir tutum takınarak araştır
ma sırasında yararsız bir ateşkes önerisinde bulundu. 
Ama Şubat’a gelindiğinde artık 10 bin kişilik bir güce 
ulaşan Demokratik Ordu Peloponez de başlıca altı bü
yük başarısını elde etmişti. Bu ay içinde KKE Poiitbüro- 
su silahlı mücadeleyi politikasının temel ekseni yapma
ya karar verdi.

Daha sonra Mart 1947’de İngilizlerin Yunanistan’ın 
sorumluluğundan çekilmeleri ve Truman doktrinin açık
lanmasıyla ABD’nin onların yerini alması gündeme gei
di. Bu, Yunan hükümetine daha fazla askerî ve ekono
mik yardım yapılarak, vidanın daha da sıkıştırılması ve 
ABD’li askerî danışmanları ve bir generalle sola karşı 
cepheyi de takviye etmeleri anlamına geliyordu.



İç Savaşı

Haziran’da Strasbourg’da yapılan Fransız Komünist 
Partisi kongresinde Yunan delegesi Prifirogenis özgür 
Yunan hükümetinin oluşturulacağını önceden haber ver
mişti. Buysa ancak 28 Aralık’ta Yunanistan Bölgesel 
Demokratik Hükümeti adıyla ve lUarkos Vafyadis’in baş
kanlığında gerçekleştirilebildi. Markos bunu kuzey Yu
nanistan’da orta büyüklükteki bir kenti alınıp başkent 
yapılamadığı sürece yanlış buluyordu. Ama Zaharyadis 
Markos’a baskın çıktı. Bu hükümetin bir işe yaramadığı 
görüldü. İlerici politikalarını yürürlüğe sokacak araçları 
yoktu. Doğu Avrupadakiier dahil hiçbir resmî hükümet 
tarafından tanınmadı. EAM'm  eski kadroları da hükü
mette yer alma konusunda isteksiz davrandılar. Uygula
mada demokratik ordu İçin bir cephe olmanın ötesinde 
bir şey değildi ve bu alanda da Markos ile Zaharyadis 
arasında anlaşmazlık büyüyordu. Markos hareketli bir 
gerilla savaşını önerirken Zaharyadis savaşa girebilecek 
düzenli birimler istiyordu.

Bu rakip “ hükümetin” oluşturulması Atina’nın baskı
yı artırmasına yol açtı. Yıkıcılığa karşı 50 sayılı yasayı 
hemen meclisden geçirerek EAM ve KKE'y'ı yasadışı 
ilan ettiler. Bu yasa 1974’de kadar yürürlükte kaldı. 
Baskı arttırıldı. Askerî mahkemeler, tek suçları suçluları 
ihbar etmemek olan kişileri ölüme mahkûm ettiler, 
1950’de Ingiliz dışişleri 3 bin kişinin idam edildiğine 
dair muhafazakâr bir tahminde bulundu ama 6 bin daha 
doğru bir sayı olmalıdır. Adalara dağıtılmış olanlar ise, 
artık korkunç Makronissos kampında toplanmıştı. Kamp 
bu tarihe kadar “ güvenilmeyen” ordu kaçaklan için 
kullanılıyordu. Bu kampta yaklaşık 30 bin kişi zorunlu 
çalışma've sürekli dayağa maruz kaldı ve birkaç kişi 
de katledildi. Bütün amaç mahkûmların çözülmesini,

ELAS’//7 andarte/eri 
tarafından tutuldandıktan 
sonra gördüklerinden 
etkilenerek onlara katılan 
Sarafis anılarında bu karan 
nasıl verdiğini şöyle anlatır: 
"Yanımdaki subaylar bu 
köyde kurşuna 
dizileceklerinden 
korkuyorlardı. Tutuklu 
kaldığımız bütün dönem 
boyunca bu adamları 
yakından İncelemiş ve 
aramızda ortak tılçbir şey 
olmadığı kanısına varmıştım. 
Yerim onlann yanı olamazdı. 
Hiç b ir dayanışma duygusu 
yoktu. Yalnızca küçük 
kıskançlıklar ve bencillik, 
disiplin ve saygı yoksunluğu, 
olan buydu. Onian, bizi 
gözetim altında tutan 
gerillalarla, geçtiğimiz 
köylerde rasladığımız 
İnsanlarla karşılaştırdım ve 
sonunda İngilizlerin aleti 
haline gelecek olan ayn bir 
gerilla gücü yaratmamızın 
yanlış olduğuna ve kendimizi 
halkın hizmetine koşmamız 
gerektiğine karar verdim” .

kendilerini inkâr etmelerini sağlamaktı. İç Savaş’ın so
nunda nedamet getirmemiş yaklaşık bin erkek ve 300 
kadın kalmıştı.

1948 başları Demokratik Ordu için başka bir sorunu 
daha gündeme getirdi. Kuzeyde savaşın yoğunlaşması 
ve ABD’nin napalm bombası denemeleriyle karşı karşı
ya gelen Demokratik Ordu, 12 bin çocuğu tehlike bölge
sinden uzaklaştırmak zorunda kaldı. Yugoslavya ve Ar
navutluk sınırından geçirilen çocuklar, doğu Avrupa ül
kelerine dağıtıldı. Daha sonra ailelerinin önemli bir kıs
mıyla bu ülkelerde blraraya geldiler. Hayatlar kurtarıldı: 
Beslenme ve eğitim garanti altına alındı, ama Yunan 
hükümeti bu olayı “ çocuk kaçırma” olarak adlandıran 
yoğun ve etkin bir propaganda kampanyası yaptı.

Haziran 1948’de Demokratik Ordu, Yunan hükümeti 
için hâlâ yeterli tehlike oluşturuyordu. Bu nedenle Ame
rikalı gazeteci Homer Bigart aracılığıyla görüşmelerin 
başlatıması için bir girişim yaptılar. Markos kaçınılmaz 
fekaleti görerek görüşmelerden yana tavır koyarken, 
Zaharyadis barış önerisinde bulunmuş olmasına karşın, 
olanaksız koşullar ileri sürdü. Bunlardan biri de Yunan 
hükümetinin savaş suçlusu olarak yargılanmasıydı. Mar
kos ile Zaharyadis arasındaki görüş ayrılığı bu noktada 
Markos’un görevden alınması ve Arnavutluk’ta gözeti
me gönderilmesiyle sonuçlandı. Buradan da Sovyetler 
Blrliğl’ne götürülen Markos Yunanistan’a ancak 1982’de 
döndü.

Demokratik Ordu’nun moraline İndirilen bu darbe Yu
goslavya’nın Kominform ile çatışmasıyla eş anlamlıdır. 
Arnavutluk ve Bulgaristan’dan kısmi yardım alınırken

Yugoslavya Demokratik Ordu’nun başlıca destek kayna
ğıydı. Zaharyadis, Sovyetler Birliği’nden büyük destek 
geleceği vaadlerlnde bulundu, (bunun içinde uçaklar 
da vardı) ama hiçbir şey gelmiyordu. Stalin’in İç Savaş’ı 
desteklememe konusundaki tavrı artık kuşku götürme
yecek durumdaydı. Markos ve Zaharyadis’in Yugoslav
ya konusunda da görüş ayrılıklan vardı. Yugoslavlarla 
ilişki içinde olunmasını savunan Markos’a karşı Zahar
yadis, Sovyet çizgisini takip etti ve Yugoslavya’nın Yu
nanistan ile sınınnı kapatmasıyla da Yugoslav yardımın
dan yoksun kalmasına yol açtı.

Dem okratik O rdu’nun 28 bin savaşçıdan oluşan azami 
güce ulaşması (savaş zamanı ELAS’m 50 binine karşı) 
1948’de gerçekleşti. Kadınlar bu güç içinde ağırlıkiıydı- 
lar.- Savaş gücünün yüzde 25 ve destek hizmetlerin 
yüzde 70’i kadınlardan oluşuyordu. Ordu da oldukça 
gençti ve 1949’un sonlarında gücünü koruyabilmek için 
bölgesinde zorunlu askerliği başlattı. Genel olarak ordu, 
umutsuz bir cesaretle savaştı.

1949 başında Yunan hükümeti karşı saldırıya geçti. 
Peloponez'den başlayıp Ağustos’ta Arnavutluk sınırına 
ulaştılar. Şubat’ta Demokratik Ordu’nun son büyük sal
dırısı gerçekleşti.

Bu arada Markos’un sahneden çekilmesine yol açan 
Zaharyadis geçici demokratik hükümetini yeniden oluş
turdu. Kamptan kaçmış olan EAM eski genel sekreteri 
Miços Parçalidis başkan oldu. Bu hükümette Ma- 
kedon-Slav azınlığın iki temsilcisi de vardı. 30-31 
Ocak’ta yapılan 5. Merkez Komite plenumunda da dire
niş döneminin azınlık hakları anlayışı yerine Makedon 
otonomisi sloganını tekrar ortaya atmak ve kabul etmek 
hatası yapıldı. Bu otonomi yanlısı tutum 20’li yıllarda 
KKE'yi büyük ölçüde zarara uğratmış ve terk edilmişti. 
Bu tutum Yunan hükümetine de ihanet suçlaması için 
bir gerekçe oluşturdu.

Ağustos İtibariyle geriye kalan 23 bin savaşçı Gram- 
mos ve Vitsi sıradağlarında son direnişlerini gerçekleş
tiriyorlardı. 30 Ağustos’da son kale de düştü. Hayatta 
kalanlar doğu Avrupa ülkelerinde 30 yıl sürgün yaşadık
tan sonra cunta sonrası hükümetin KKE'yi yasal ilan 
etmesiyle vatandaşlık haklarını yeniden kazanabildiler.

Bilanço oldukça ağırdı. Yunanistan 1938’in yaşam stan- 
dartını tuturabilmek için 1952’ye kadar beklemek zorun
da kaldı. Yaklaşık olarak 40 bin kişi (her iki taraftan 
da 20’şer bin) savaş sırasında öldü. 6 bin kişi de hükü
met tarafından kurşuna dizildi. 600 bin kadar köylü Ati
na’nın döküntü varoşlarında güvenlikte olmak için köy
lerini terk ettiler. 120 bin kişi -bu rakam Slav-Makedon 
azınlıklardan 60 bini de İçeriyordu- ise Doğu Avrupa'da 
göçmen olarak yaşadı. Yunanistan 5 yıl içinde yüzde 
75’i ABD’den olmak üzere 2 milyar dolar yardım aldı. 
ABD ayrıca 4.130 uçak, tank, top ve silahlı araç ile 
90 bin bomba sağladı, kişisel askerî malzemeler de 
cabası.

Yunan solu, ülke içinde tekrar örgütleme çabalarına 
rağmen geçici olarak yok edilmişti. KKE ise 1968’de 
ülke dışında İç tartışmalar sonucu gelenekçi ve Avrupa 
Komünizmi yanlısı iki fraksiyona bölündü. 1950-52 ve 
1964-66’dakl İki merkez-llberal dönem başında ülke ABD’- 
ye bağımlı bir devlet olarak 25 yıl değişmez sağ kanat 
yönetimlerini, 7 yıl da vahşi askerî cunta dönemini yaşa
dı. Politik ve kültürel olarak İç Savaş tıpkı Ispanya İç 
Savaş'ı sonrasında yaşananlar gibi bir “ kayıp kuşak” 
yarattı.

İç Savaş'ın, bedeli ağır ve korkunç bir hata olduğu 
hükmüne varmak gerekiyor. Ancak, 1945-46 koşulların
da İç Savaş’ı engellemek için çok büyük politik beceri 
gerekiyordu ve ne yazık ki bu beceri ortada yoktu.

MARİON SARAFİS



3 kişiyle çıktı: Siyantos, Parçaiidis ve Mandakas. Churchill bu “gangasterler”in ellerini bile 
sıktı. EAM Genel Sekreteri Parçaiidis görüşmeler yoluyla sonuca varmayı arzuladıklannı 
açıkladı. Naiblik meselesi biraz tartışıldı ve ertesi gün Siyantos, yansını EAM’m oluşturacağı bir 
hükümetin tüm silahlı güçleri dağıtmasını, Şubat’ta yapılacak bir plebisitle krallığın durumu 
açığa kavuştuktan sonra. Nisan 1945’te seçimlerin yapılmasını önerdi. Plastiras derhal reddetti 
ve konferans yanda kesildi. EAM uzlaşmaz pozisyona getirilmiş ve Churchill istediğim elde 
ederek uluslararası kamuoyunda haklı duruma geçmişti. Artık zaferini askerî yoldan 
pekiştirecekti.

29 Aralık’ta SSCB Atina’ya büyükelçi atadı, Churchill Londra’da kralı zorlayarak 31 Aralık’ta 
Damaskinos’un naibliğini onaylattı. Siyasi durum aleyhlerine gelişirken, ELAS yönetimi Scobie 
ile Atina’yı boşaltmayı görüşmek istedi ama karşılık alamadı. Faşist terör kente egemen 
olurken, ELAS 15 bin rehineyle birlikte, dövüşe dövüşe çekilmeye başladı. Rehinelerin ilerdeki 
pazarhklarda kullanılması düşünülüyordu.

3 Ocak 1945’te Damaskinos, Plastiras’ı yeni hükümetin başına getirdi. 6 Ocak’ta son ELAS 
savaşçılan kenti terk ederken, ertesi gün ateşkes ve diğer kentlerin boşaltılması kabul edildi.
1,5 ayda 5 bin kayıp veren ELAS’a göre, İngilizlerin zayiatı azdı: 250 ’si ölü, 2 .100 asker.

Varkiza A nlaşm ası ve A ris’in Sonu

Dış desteğe ihtiyaç duyan KKE MK Bulgaristan’dan yardım istedi. Dimitrov, ELAS’m zor 
dummdan kendi çabalânyla kurtulması gerektiğini söyledi. Hiçbir dost çevreden destek 
görmeyen MK, o anda ülkenin yüzde seksenini denetim altında tuttuğu halde kendisini 
uzlaşmaya zorunlu görmeye başladı. Sonunda anlaşmak gerektiğine karar verilince, EAM 
delegeleri, Siyantos, Parçaiidis ve Çirimokos 2 Şubat’ta Atina yakmlanndaki Varkiza köyüne 
geldiler.

11-12 Şubat gecesi Siyantos, ELAS’In dağıtılmasını kabul edip, anlaşmayı imzaladı. Direniş ay 
sonuna kadar 41.500 tüfek, 2 bin makineli tüfek ve 32 topu Ingilizlere teshm edecekti.
Halbuki müttefiklerin ELAS’a verdikleri sadece 10 havan topu, 100 makineli tüfek, 300 
makineli tabanca ve 3 bin tüfekle bir miktar cephaneydi. Direniş, teslime zorlandığı silahlannı 
düşmanla savaşırken ele geçirmişti. Silahlann teslimine hemen başlandı. Terhis edilip köylerine 
dönen askerlerin çoğu sağcı çetelerce katledildi. Mücadeleden vazgeçmeyenler ise silahlannı 
gömüp Yugoslavya ve Amavutluk’a geçmeye başladılar. ELAS’m dağıtılması emri 16 Şubat 
1945’te Aris ve Sarafis’in imzalanyla yayınlandı.

Aris bir süre önce feapefanios’larla yaptığı toplantıda yalnız kalmıştı ama, hakh olduğu 
Ocak’taki ateşkesle birlikte ortaya çıkmıştı. Geleceğe yönelik görüşlerini içeren birer mühürlü 
mektubu önde gelen kapetanios’lara  yollayıp, kendisinden haber gelmedikçe bunlann

Yunanistan Komünist Partisi'n/n tek kadın Politbüro 
üyesi ve Atina yeraltı örgütü önderlerinden Hrisa 
Hacıvasilyu (üstte), silahlı mücadeleye başlanması 
iikrine karşı çıkarak, Siyantos ve Parçalidis'le birlikte 
Zaharyadis'in aksine 1946 seçimlerine katılınmasını 
önermişti. Parti içinde Zaharyadis'in sınır tanımaz 
otoritesine karşı sürekli b ir mücadele yürüten 
Hacivasilyu karu kanserine yakalanması üzerine aktif 
siyasal mücadeleden uzaklaşmak zorunda kaldıysa da 
ancak 1949'da, KKE tarafından Markos'la birlikte 
"sağlık nedenleri" ile görevinden alındı.



İç Savaşı

1943 yazında Panhelenik Ulusal Gençlik Örgütü 
(EPON) kuruldu.Örgüte katılan genç kız ve erkekler 
kısa süreli b ir temel askeri eğitim gördükten sonra 
ELAS Bölge Komutanlıklarına bağlı olarak, halka 
günlük ev işlerinde, tarlalarda yardım ediyor, tayınları 
dağıtıyor, erzak, silah ve cephane nakil,keşif,istihbarat 
toplama gibi yardımcı askeri hizmetlerin yanısıra kurye 
ve kılazuz olarak da görev yapıyorlardı. Şehirlerde 
özelikle öğrencilerden oluşan EPON üyeleri Parti 
Örgütünün bildirilerini dağıtıyor,duvarlara antifaşist 
sloganlar yazıyor, kırsal kesimde her geçen gün daha 
da gelişmekte olan direnişin en ufak ayrıntılarına 
kadar şehir halkının haberdar olmasını sağlamaya 
yönelik çabalar gösterip propaganda yapıyorlardı. Bir 
bayram günü coşkusu içinde Grammos Dağlarının kuş 
uçmaz kervan geçmez tepelerinde silah ve cephane 
taşırken görülen EPON gençleri Yunanistan iç 
Savaşı'nda hatın sayılır bir rol oynadılar.

açılmamasını emretti. KKE  liderliği ise, Varkiza görüşmeleri sürerken, bunlann imha edilmesir 
istedi. Böylece Aris ile kapetanios’lar  arasındaki bağ kopanimış oldu.

Aris, MK’nin zorlamasıyla ELAS'ın dağıtılması emrini imzalamakla beraber silahlannı bırakmay 
reddedip 100 kadar savaşçıyla birlikte Lamia yakınlannda bir köye çekildi. MK Atina’ya 
dönmek istemiyorsa, yurtdışma çıkmasını istediklerini resmen bildirince, Aris adamlanyla 
birlikte İngilizlerle dövüşerek Arnavutluk sınınnı geçti. Silahlı olarak oraya kabul edilmeyince 
yaralılan bırakıp geri döndüler. Zaharyadis’in sağ olduğunu öğrenince, bir ay boyunca 
dövüşerek Mayıs’ta Trilekala’ya geldiler. Aris MK’ne haber gönderip Atina’ya dönmek istediğini 
bildirdi ve cevabı beklemek için dağlık bölgeye çekildi.

Aris’in yeri X örgütünce farkedilince. Haziran başından itibaren sürek avı başladı ve ayın 
ortasında Aris ve yardımcısı Cavelas bugün bile tam olarak aydınlatılmış olmayan bir biçimdi 
öldürüldüler. Zaharyadis’in Aris’in cinayetlerinden söz etmeye başladığı bir dönemde, hem KK 
liderliğini hem de gerici hükümetini memnun eden bir sonuca ulaşılmış oluyordu.

Yeni Düzen
Yunanistan’ı kurtuluştan, iç savaşın bitimine kadar 5 yıl boyunca 9 ayn hükümet yönetti. 
Aynı yıl içinde üç hükümet değişikliğinin olduğu bile görüldü. Bu değişikliklerde önceleri 
İngilizlerin, 1947’den sonra ise ABD’nin etkinliği vardı. Hepsi de koalisyon olan hükümetlerin 
bileşiminde bazen kralcı H alkçılar bazen Liberaller ağır bastı ama ülkede karar alıcı mekanizmanı 
başında daima ya İngiltere ya da ABD Büyükelçisi vardı.

Varolan sağ ve sol kamplaşmada bir üçüncü faktör olarak düşünülen bağımsız sosyalist 
politika ise yaratılamadı. EAM’dan aynidıktan sonra SK-ELD olarak birleşen sosyalist 
fraksiyonlar iç savaş sırasında tutarlı bir politika izleyemedikleri gibi, sonunda milliyetçi bir 
yaklaşımı benimseyerek gerici hükümetleri destekler bir pozisyona düştüler.

Kamu hizmetinde çahşanlar arasında yapılması gereken temizlik, işbirlikçileri değil sokulan 
hedef aldı. Varkiza’dan birkaç gün sonra, EAM’la yakın ilişkisi olmayanlar bile tutuklanırken, 
Güvenlik Müfrezeleri Atinahlann gözünü korkutmaya devam ediyordu. Bunlann tamamına 
yakını, kısa bir süre sonra hükümet ordusuna katılacaklardı.

Churchill, işbirlikçilerin korunmasından yana tavır alınca. Aralık ayaklanmasına katıldıklan 
gerekçesiyle solcu öğretim üyeleri bile üniversitelerden tasfiye edildiler. İşbirlikçilere karşı 
Temmuz 1945 ortalannda ’ 8 bin kişisel suçlama varken, yargılanmayı bekleyenler sadece

Dağlarda direnişe katılan kadınlar, doğrudan doğruya 
köylüler arasından olduğu kadar kentlerden çıkarak da 
cepheye geliyorlardı. Kadınlar direniş savaşında olsun 
iç savaşta olsun mücadeleye yaygın b ir biçimde 
katıldılar. Direnişe katılan kadın sayısı yaklaşık yüzde 
yirmi beş oranındaydı ve bunun hayli yüksek b ir oran 
olduğu söylenebilir. Kadınların siyasal ve ulusal 
nedenlerin yanısıra, dolaysız toplumsal ve ekonomik 
nedenlerden ötürü de direnişte ve iç savaşta yaygın 
bir biçimde yer aldığını düşünmek için hayli neden 
vardır. Doğu ûlkelerindekinin aksine Yunanistan’da da 
kadınlar, evlenmek için drahoma denilen b ir servet 
parçasını erkeğin ailesine vermek zorundaydılar. 
Drahoma adetinin yanısıra, kadınların boşanma ve 
öteki medeni haklardan dinsel ve geleneksel 
nedenlerden ötürü yoksun bulunmalan Yunanistan'da 
kadınlar üzerine birkaç katlı baskı kurulmasına neden 
oluyordu. Kendi içinde demokratik b ir hayat tarzını ve 
kurtuluş umudunu barındıran direnişin kadınlara bu 
bakımdan da çekici geldiği anlaşılabilir. Ancak 
fotoğrafa bakıldığında direnişte de kadınlara düşen 
geleneksel rolün çok fazla değişmemiş olduğu 
görülebilir. Her zaman olduğu gibi, çamaşır teknesi 
kadınlara aittir. Ancak bu kez, çamaşın yıkananlar, 
drahoması ödenmiş kocalar değil, anonim andarte/er 
olunca herşeye rağmen gülümsemek mümkün 
olabiliyor.



ELAS’/n denetimi altındald bölgelerde adalet halk 
mahkemeleri tarafından sağlanıyordu. Doğrudan seçim 
yoluyla belirlenen köy komiteleri, yönetim ve adaletin 
sağlanması görevlerini üstleniyorlardı. Birleşik Genel 
Komutanlığın yasa koyucu olarak çıkardığı yasaian 
yürüten ve bu yasaian ihlal edenleri yargılayan köy 
idareleri halk egemenliği organian olarak, et, peynir, 
yağ, buğday, arpa vb. yiyeceklerin konan narh 
üzerinden satılmasını gözetiyor, buna uymayanian 
yargılıyordu. Her bölgede kurulan harp divanian da 
ağır ceza gerektiren suçlara bakıyordu ve Birleşik 
Genel Komutanlık tarafından onaylanmayan hiçbir 
idam karan infaz edilemiyordu. Yargılama sonunda 
yargıç açık duruşmaya katılan herkese sanık lehine 
söyleyecekleri olup olmadığını soruyor böylece 
yargılama sürecine herkes katılıyordu. Suçlananın 
Birleşik Genel Komutanlıktan affını isteme hakkı vardı. 
Köy halk mahkemelerinin kararlarından şikayeti olanlar 
da bir İstinaf Mahkemesine başvurabilirlerdi. 
Mücadeleye sadece gerillalar değil halk bizzat kendisi 
de katıldığından ne Jandarma ne başka bir kolluk 
gücüne gerek kalmıştı. Hiç kimse kendi iradesi 
hilafına herhangi bir sivil hizmete koşulamazdı. 
Böylelikle direniş gelişirken, kendisiyle birlikte bir 
halkın öz yönetimi sistemini de birlikte geliştirmeye 
başladı.Almanların ve Metaksas rejiminin yaptığı 
işkencelerin acısını çekmiş olanların kimi aşınlıklanna 
rağmen Direniş, tutsaklarına kötü muamele etmeyi 
yasaklamış, işkence çekenler öfkelerini yandaki 
baskıda görüldüğü gibi ağaçlara kazıyarak dile 
getirmişlerdi.

G e d ti D em o kra tik  
Hüküm etin O iusturulm ası 

G e m k  Konum uve

Hükümet kurulması sorunu 1947 baharı sonunda, 
Nisan-Haziran aylarında Kuzey Yunanistan’da, Orta Pin- 
dusiar’da bulunduğum sıralarda ortaya kondu. Telgrafla 
iki konu bildirilmişti. İlki, geçici bir hükümet kurulması 
sorunuyla ilgiliydi. Paralel olarak, kuruluş öncesi dö
nemde, komutanlığın, devlet ve hükümet işlerini üstlen
mesine ilişkin görüşüm soruluyordu. İkinci konu, ’48 
baharına kadar, Selanik’in işgali ile başlangıçta Make
donya'da özgür Yunanistan oluşturulmasının ve mevcut 
hükümetin devrilmesi doğrultusunda harekete geçilme
sinin mümkün olup olmadığıydı. İki konuya ilişkin yanı
tım da olumsuzdu.

Bu belgeler bende bulunmamaktadır. Telgraf metinle
rini imha etmedlierse iki Komünist Parti’dân birinin arşi
vinde olmalı.

İkinci konuya ilişkin yanıtım şöyleydi:

“Eğer Parti bu konumdaysa, ’48 baharına kadar güç
lerini seferber etmeli -biz, yaratılan görüntüye uymak 
bir yana, karmakarışık ve darmadağınıktık- 60-70 hatta 
80 bin kişilik bir savaşçı kuvvet oluşturmalıyız. Dolayı
sıyla, hiç olmazsa üç hükümet askerine karşılık bir sa
vaşçımız olsun.’’

Merkez bölgeden Kuzey Pindus'a dönüşümde Demok
ratik Hükümetin kurulması konusu gündeme geldi. Ko
nu Eylül’de Zaharyadis dağa geldiğinde yapılan Üçüncü 
Plenum’da tartışılmamıştı. Bu noktada anlaşamadık. İti
raz ettim, zira hükümet kuruluşu, o anki durumumuzun 
gereklerine tekabül etmiyordu, üstelik böylesi bir hükü
met, mutlak gerekli koşul olan dost ülkelerce tanınma 
konusunu da garantiye almamıştı. Bu arada Orta Pin-

dus’ta bulunduğumuz dönemde silahlı mücadelemizin 
kazandığı tüm askeri başarılara karşın genelde rakibimi
zin bizi yenik duruma düşürmüş olduğunu ve gerçekte, 
yaşama mücadelesi vermekte olduğumuzu belirttim.

Herşey olumsuzdu. Ç iftç i Partisi, Partinin yerel örgüt
leri, çoğunlukla olumsuz görüş belirtmişlerdi. Bize karşı 
silahlı mücadeleye yandaş olmadıklarını, bağımsız ol
duklarını vs. yazdıkları bildiriler dağıtmışlardı. O güne 
kadar KKE de yerel örgütlerine dağa adam göndermeleri 
konusunda buyruk vermemişti.

Hükümet kurulması kararı, artık Politik Büro sekreter
liğini oluşturan üçlü (Barciyotas, Zaharyadis, Yoannidis 
ve Üçüncü Plenum’da seçilmiş olan ben) tarafından 
oy çokluğuyla alındı. Politik Büro üyelerinin kimi tutuklu 
kimi Atina’da olduğu için biz bir sekreterlik oluşturmuş
tuk. Sonuçta şöyle bir karara vardık; Hazırladığımız ha
rekât başarılı olur ve biz 23 ve 24 Aralık’ta Koniça’yı 
işgal edebilirsek, -yanılmıyorsam- 25 Aralık’ta Geçici 
Demokratik Hükümeti açıklayacaktık. Birinci önkoşul 
buydu. İkinci önkoşulsa, tanınmamızın asgari şartlarının 
hazırlanmasıydı.

Bu önkoşullar altında, Zaharyadis, hazırlık yapmak 
ve Geçici Demokratik Hükümetin kurulduğunu ilan et
mek için radyomuzun da bulunduğu Yugoslavya'ya ha
reket etti. Ama Zaharyadis, Koniça harekâtından bir 
gün önce açıklamayı yaptı. Koniça'da başarısızlığa uğ
radık. Geçici Demokratik Hükümetin kuruluşuna böyle 
sürüklendik.

Yugosiavlar bile, en yakın ve sıcak destekçilerimiz 
oldukları halde tanınmamıza ilişkin en ufak bir işaret 
vermemişlerdi. Bu, tanımamış olmalarında somutlanmış 
olduğu gibi, Üçüncü Plenum sonrası Tito ile yaptığımız 
görüşmeden de çıkıyordu. Zaharyadis’in Yugoslavların 
bize uçak ve zırhlı araç vereceği yolundaki güvencele
rinden adamların haberi bile yoktu. Tito bize uç noktala
ra sürüklenmememizi söylemişti.

Zaharyadis, daha o zamandan konuyu öne sürmüş

ve düzenli ordular vs.’den dem vurmuştu. Oysa biz
o koşullara çok uzaktık. Yaklaşamıyorduk da. Sıradan 
partizan birlikleriydik ve duruma göre geliştirdiğimiz 
taktiklerimiz vardı. Olaylara müdahale edebilmemizi sağ
layan da bu yanımızdı. Tito, t>enim de düşündüğüm 
gibi, büyük birlikler kurmamamızı öğütledi. Düzenli or
duya gerek olmadığını, zira koşullarla uyuşmadığını söy
ledi. “ Yapmanız gereken,’’ dedi, “ bizimkiler gibi hafif 
tugaylar kurmaktır. Otomatik silahlı tugaylar. Hafif, kü
çük.” Bunlardı Eylül’de olanlar. Güçlü Demokratik Hü
kümet oluşturulmasının öyküsü böyledir. Hükümet baş
kanı bendim. Başbakan olarak toplantılara katılmak ve 
önerilerimi söylemek dışında hiç ama hiçbirşey yapma
dığımı söyleyebilirim. Hazırlanan kararnameleri ne oku
maya vaktim oluyordu doğrusu, ne de herhangi bir ağır
lıkları olduğuna inanıyordum. Elinde olmayan çiftlikleri 
kamulaştırmak ya da manastır arazilerine el koymak 
gerçekliklerin tümüyle dışındaydı. Gerçeklik, Hüküme
tin denetlediği yerlere tuz sağlayacak durumda bile ol
maması ve büyük güçlükler içinde olmamızdı.

Hükümetin diğer uygulamaları nelerdi? Gözegörünür 
yaratıcı bir uygulama yoktu. Şu ya da örneğin bu sorun 
için şunu yapmıştık diyemem. BIrkere, denetlediğimiz 
bölgeler o zamanlar boştu. Köylerse ya dağ köyleri 
ya da vadilere konmuş yerleşim bölgeleriydi. İkincisi, 
Hükümet olarak birşeyler yapmaktan çok, gücümüzü, 
asker olarak rakibimizin saldmlanna karşı durmaya, bom
bardımanlarından korunmaya harcıyorduk.

Örnek olarak şu ünlü çocuk toplama olayını alalım: 
Yakınları ve bakacak kimseleri dağda olan yaşlıların 
ve çocukların toplanıp dışarı gönderilmesiydi. Yoksa 
karşıdakiler öldüreceklerdi hepsini. Demoitratik Ordu’
nun ilişki kanallarıyla toplayıp sonra sınıra götürüp gü
venli bir biçimde içerilere gönderiyorduk. Ama adı Hü
kümet yaptı oluyordu. Bunu bir hükümet işi olarak kena
ra ayıramazsınız. Alınıp verilen kararların yürütülmesi 
bile Ordu’nun eylemlerine bağımlıydı.

Burada bir nokta altı çizilerek belirtilmeli. Geçici De
mokratik Hükümet'in kurulması, bir dönemin kapanıp



Iç Savaşı

Büyük ölçüde dağlarda geçen İç Savaş’ta her iki 
taraf da İkmal ve taşıma amacıyla a t ve katırlardan 

yararlanıyordu. Özellikle hükümet güçleri, alışık 
olmadıktan dağ savaşında hayvanlara büyük ihtiyaç 

duyduğundan ABD yardımı olarak silah ve cephanenin 
yanısıra 4000 de katır almıştı. Katırdan yana pek 

sıkıntı çekmeyen Demokratik Ordu ise, savaşın 
umutsuz bir hal aldığı günlerde, terkedilmiş maden 

ocaklarını havaya uçurarak bütün b ir tepeyi düşmanın 
üzerine deviriyor, toprak kaymaian yaratıyor ve katır 

peşinde koşan hükümet güçlerinin eline geçmesi için 
bubi tuzağı haline getirilmiş katırlan araziye 

salıveriyorlardı.

Monarşist darbe söylentilerinin yoğunlaşması üzerine 12 Şubat’ta toplanan MK 2. Plenum’unda 
da yasal uzlaşma politikasının sürdürülmesi gündemde kaldı. Fakat alınan kararlann 4. 
maddesinin yazılmadan ( ) biçiminde boş bırakılması, günümüze kadar süren yoğun tartışmalara 
neden olmuştur. Bu belirsizlik, genellikle 2. Plenum’un silahlı mücadeleyi başlatma karan 
aldığı şeklinde yorumlanmıştı. Son zamanlarda ise, aralannda Markos’un da yer aldığı birçok 
önde gelen KKE  sorumlusu ve tarihçiler, böyle bir karar alınmadığını söylemektedirler.
Partideki iç çatışmalar sırasında kaybolan arşiv ve tutanaklann noksanlığı, bu konuda kesin 
bir yargıya varmayı engellemektedir.

Zaharyadis ise, ikili stratejinin izlenmesini sürdürmeyi, bir yandan kitlesel siyasi çalışma 
yapılırken, sınırlı partizan eylemlerini hükümet üzerinde baskı olarak kullanmayı 
düşünmekteydi. Yaklaşan seçimlere katılma konusunun çözümünü ise, Plenum’u zorlayarak, 
Politbüro’ya bıraktı. Oturumda aynca, monarşist darbe tehditine karşı bir askeri komite 
oluşturuldu. Yunan ordusundaki birçok birlikte, eski ELAS savaşçılan ve KKE hücreleri vardı. 
Bir darbeyi önlemek için, bunlann ayaklanmasını öneren Zaharyadis, başta Markos olmak 
üzere, askeri önderlerden şiddetli bir tepki görünce geri çekildi ve kurulan askeri komitenin 
herhangi bir işlevi olmadı. Komitenin çok kısa süren toplantısında, bölge sekreterleri 
sorumluluk alanlanndaki silah güçlerini aktarmakla yetindiler.

17 Şubat’ta Rizospastis, hükümet tarafsız davranıp gerekli önlemleri almadıkça, EAM’m 
seçimlere katılamayacağını duyurdu. Oysa, aynı sırada Moskova’da bulunan Parçalidis’e 
seçimlere katılmalan tavsiyesi yapılıyordu. Bu sıralarda liberal Sofulis hükümeti ise dağılmanın 
eşiğine gelmiş, SK-ELD ve Kartalis, İngilizlerin düzenlediği oyunda yeralmayı reddederek 
kabineden aynimışlardı. EAM’m tamamının boykota gideceği anlaşılınca, Sofulis seçimleri 
ertelemek istedi ama Londra EAM’m  katılmamasını değerlendirmeye karar verip, 31 Mart 
tarihinde ısrar etti.

Bu sıralarda Prag’a giden Zaharyadis’e, Thorez ve Togliatti seçimlere katılmalannı önerirken; 
Dimitrov, silahlı mücadeleye doğru tedrici bir gelişmeyi destekler tavır aldı. Siyantos ise 
Zaharyadis’in yokluğundan yararlanıp son anda aday listelerini vermek istedi ama Sofulis ve 
Damaskinos bunu kabul etmediler. Bu davranış, seçimler konusunda Politbüro’nun 
bölünmüşlüğünü gösteren önemli bir örnektir.

Zaharyadis daha Prag’a gitmeden önce, Makedonya örgütüne yolladığı emirde, seçimlerden bir 
gün önce bir yerleşim merkezine saldınimasını istemişti. Markos ve Kiliças, EAMa görevlilerine 
karşı yoğun saldınlann olduğu Litoçoron kasabasını 30 Mart’ta hiç kayıp vermeden işgal 
edip, İngilizler gelene kadar elde tuttular. Bu olay, özsavunmadan sapma olup, hükümete karşı 
açık bir ikaz niteliği taşıyordu. Zaharyadis ise olayı, kendilerini korumak için dağlara kaçmak 
zorunda kalan halkın özsavunma eylemi olarak niteledi.

Yüzde 48 geçersiz oy kullanılan seçimlerde, kralcılar 208 ’i Halkçı P artid en  olmak üzere, 238 
sandalye kazanırken; Papandreu-Venizelos ittifakı 67, SofuUs’in liberalleri ise 48 milletvekih 
çıkardılar. Monarşist hükümet Çaldaris tarafından kuruldu ve aşın sağcı çeteler avladıklan 
ELAS savaşçılannın başlannı keserek meydanlarda teşhire devam ettiler. KKE denetimindeki 
sendikalar konfederasyonu genel grev çağnsı yapınca, hükümet sendika seçimlerini iptal edip, 
yönetime el koydu. Parti büyük bir darbe yemişti. Bu olaydan sonra komünistler, yönetimi 
bir daha ele geçiremediler.

Orduya sızmalara karşı geniş önlemler alındı ve 50 bin civannda EAM yandaşı asker, 
toplama kamplanna gönderildi. Sarafis ve Bakırcis’le beraber 600 ELAS subayı Atina 
yakınlannda bir kampta tutuluyorlardı. Markos, bunlann kaçınlarak kuzeye gönderilmelerini 
önerdi. ELAS kadrolanna güvenmeyen Zaharyadis ise, bunun, partinin politik çizgisini 
tehlikeye atacak bir provokasyon olacağını öne sürdü. Sonuçta Sarafis ve yanındakiler 
tutuklanıp, uzak Ege adalanna sürüldüler ve gelecekteki D em okratik Ordu (DO) çok değerli 
subaylardan yoksun kalmış oldu.

İşçi örgüderini ve ELAS subaylannı etkisizleştiren hükümet. Temmuz başında kentlerdeki 
partileri hedef alıp, geniş tutuklamalara girişti. MK tarafindan dağlara gitmeleri yasaklananlar 
birer birer avlanıyordu. Olağanüstü önlemler yasası da parlamentodan geçirilip, ülkenin 
tamamına yakım sıkıyönetim altına alındı.

1 Eylül 1946’da krallık için yapılan plebisitte yüzde 68 “Evet” oranı elde edilirken, ®ire, 
Selanik ve Girit krallığa karşı çıktı. Kral II. Yorgo, derhal ülkeye dönerek Çaldaris’i yeniden 
başbakanlığa atadı. İngiltere’nin istediği olmuş, krallık rejimi tekrar işler hale gelmişti. Fakat 
işgalci İngiliz birliklerinin çekileceğine dair hiçbir işaret yoktu. Bir iyiniyet gösterisi olarak 
EAM da plebisiti onaylamış ve taraftarlanndan oylamaya katılmalannı istemişti, ama sonuç 
olumsuzdu.

Markos’un Özsavunmanın Başına Getirilmesi

Yaz aylanndaki yoğun faşist teröre rağmen, Rizospastis, “uzlaşma ve banşma” sloganını sürekh 
yineledi. Zaharyadis ise, izlediği stratejiye uygun olarak, Temmuz’da Markos’u özsavunmanın



Bir köy idare heyeti toplantı halinde. EAM/ELAS’/n 
direniş savaşı sırasında denetim altında tuttuğu 
bölgelerde hemen hemen bütün nüfus direnişe etkin 
olarak katıldığı için, halkın kendisini yönetmesi ve 
adaletin sağlanması hiçbir ciddi sorun çıkmaksızın 
kendiliğinden yürüyebilen b ir süreçti. Bununla birlikte, 
gerek direniş savaşında gerek iç savaşta karşıt güçler 
arasında fasılarla el değiştiren köylerde küçük 
topluluklar içinde sürüp giden çatışmaların ahlaki ve 
insani düzeyde yarattığı tahribat büyük oldu. Gerek 
kooperatifler aracılığıyla süren ticari hayat, gerekse 
evlenmelerle gelişen gruplaşmalardan ötürü ortaya 
çıkan gerilimler, Direniş Savaşı kendi sağ ve sol 
kanatlarını yarattığı ölçüde politik belirlenimler de 
edindi. Kralcı direniş gruplarına katılanlarla 
EAM/ELAS’a katılanların dış dünyadan gelen etkileri 
köyün kendi iç dokusuna taşımalarıyla, bütün 
toplumsal geleneksel ve maddi çıkar mirası kendisini 
siyasal şiddete dönüştürdü. Evler yakılmaya, adamlar 
ve çocuklar kaçırılmaya ve öldürülmeye başlanınca, 
ülke çapında görüldüğü nisbette soyut olabilen "sol"a  
ya da “ sağ"a duyulan nefret, bu küçük dünyalar 
içinde, şu ya da bu somut Yorgo ya da Niko’dan 
duyulan nefrete, intikam tutkusuna dönüşünce, hayat 
herkes için gerçek b ir cehennem halini aldı. Ailevi ve 
maddi çıkar çatışmalarını, büyük siyasal davalara bir 
şekilde eklemleyen köy halkının arasındaki bölünme, 
karşılıklı öldürmelerle sürdükten sonra, Ingiltere ve 
ABD'nin desteklediği krallığın yeniden kurulması ve 
komünistlerin silahlan bıraktıklarını ilan etmeleriyle 
yatıştı. Ancak, İç savaşın kendi yörelerinde nasıl 
yaşanmış olduğuna bağlı olarak Yunanistan’da her 
siyasal gerilim insanlar arasında farklı duygular 
doğurur oldu. Devrimcilerin etkin olduklan t}ölgelerde 
yaşamış olanlar, toplumda radikal dönüşüm olanaktan 
belirdiğinde halkın kendisini yönettiği günlere 
dönebilme umuduyla dolarken, ara bölgelerde yaşamış 
olanlar genel bir tedirginliğe kapılır, karşılıklı 
öldürmelerle dolu günleri yeniden yaşamanın 
ürküntüsünü duyariar

yönetimine getirdi. Fakat adam toplamanın tek tek gönüllülük bazında olmasında ve savunma 
çizgisinde kalınıp, sadece monarşist çetelerle silahlı çatışmaya girilmesinde ısrarlı oldu.
Hükümete baskı yapmak için yatıştırıcı bir çizgi izlemeyi yeğliyordu. Markos’u kimseye 
danışmadan atamıştı ama kapetanios’un  iç savaşta gösterdiği yüksek performans, bu seçimin 
doğruluğunu kanıtlayacaktı.

Markos’un bir yıl içinde 20 bin andarie'dtn  oluşan bir ordu kurma önerisi, gene 
Zaharyadis’in çekinceleri doğrultusunda, Politbüro tarafından kabul görmedi. Yaklaşan kışı ve 
uluslararası durumu gözönüne alan Dimitrov’un, geniş ölçekte bir seferberliğe gitmemeleri 
konusunda uyardığı Yoannidis, 5 bin kişilik bir silahlı kuvvetin yeterli olacağını söyledi.
Bütün bu masa başı hesaplanndan bağımsız olarak savaşçıların sayısı birkaç ay içinde 10 bini 
aşacaktı.

Dış ilişkilerin eşgüdümünü üstlenen Yoannidis, Yunanistan’la diplomatik ilişkisi olmayan 
Bulgaristan’dan bir kısım mülteci ve andarte'nin  sınır ötesine geçmesi iznini almıştı. 
Yunanistan’la resmen savaş halinde gözüken Arnavutluk ise, Rubin ve Nikoliça bölgelerinde 
askeri kamplar kurulmasını kabul etti. Ağustos’ta Atina’dan elçisini geri çeken Yugoslavya ise, 
kamplann ötesinde, taşıt araçlan ve sının her zaman serbestçe geçme olanağı da ; ağladı.

Bu olumlu gelişmelerden umutlanan Yoannidis, Eylül’de, Belgrad’dan Moskova’ya durumu 
anlatan ve isteklerini bildiren bir mektup yolladı. Kasım’da gelen yanıt pek umut verici 
değildi. Silahlı eylemlerin yaygınlaştınimaması, yasal kitlesel mücadeleye ağırlık verilmesi 
tavsiye ediliyordu. İsteklerin karşılanacağı konusunda da somut adımlar atılmamışü.
Markos, üç ülkeyi dolaşıp, yetersiz de olsa silah temin etti. Silahsız adam toplamaya ilke 
olarak karşı olduğundan, insan gücünü silah sayısıyla orantılı olarak arttırdı. Komutayı ele 
aldığında tüm ülkede ancak 1.500 kadar silahlı savaşçı kaldığını öğrenmişti. Yardımcısı 
Kikiças’la birlikte tüm kuzeyi dolaşıp gönüllüleri toplamaya başladılar ve Bulkes’teki 
Kapetonios’Xan göreve çağırdılar.

Eylül’de ilk silahh gruplar Teselya’daki köy karakollannı vur-kaç taktiğiyle basmaya, takviyeler 
gelmeden köylerden aldıklan gönüllülerle geri çekilmeye başladılar. Ekim’de bu saldınlar 
yoğunlaşınca, hükümet kuzeyin tümünde sıkıyönetim ilan ettiği gibi, yeni bir köy koruculuğu 
sistemi düzenleyip, Makedonya’da 9 bin kişiyi silahlandırdı. Markos’un gücü ise 6 bin kişiye 
varmıştı. Kapatılmasını önlemek için Rizospastis gazetesi, andarte’lerin  eylemlerinden 
sahiplenmeden sözederken, KKE sorumluluğunu açıkça yadsımaktaydı.



Demokratik Ordu (DO)

Komünistler Metaksas diktatörlüğü ve Alman işgali 
sırasında toplama kampları ve ceazevlerinde yaşamayı 

öğrenmişlerdi ve bu dersleri iç  Savaş yenilgisinin 
ardından yeniden hatırlamalan gerekti. On ik i yıl 

süren gerici yönetim altında komünistlerin çoğu iç 
savaştaki faaliyetlerinden ötürü hapisanelere 

dolduruldular. Yaklaşık 80 bin kadarı Doğu Avrupa ve 
Sovyetler Birliğine kaçmak zorunda kaldı. Hapse 

girmeyip ülkede kalmayı başaranların ise, tierhangi bir 
biçimde devlette görev alabilmeleri olanaksızdı. 

Güvenlik soruşturmalarından kurtulmak için hiçbir 
şansları olmayan komünistler kamusal hayattan da 

uzağa sürüldüler. Ancak, Kralcıların askeri zaferlerinin 
ardından komünistlere karşı getirilen ağır cezalar, 
Yunanistan siyasal hayatından komünizmi silmeye 

yetmedi. 1951'de kurulan EDA (Birleşik Demokratik 
Sol) kapatılan komünist partisinini yerini alarak '50’ler 

ve '60’larda oyların yüzde 9.5 ile yüzde 16'sını 
(1958'de yüzde 24) kendisine çekmeyi başardı. Ancak 

iç Savaş öncesinin en güçlü siyasal partisi olan 
komünistler artık iktidar mücadeleleri bakımından ihmal 

edilebilir bir güç haline getirilmişlerdi. Serbest 
bırakılmalan için açılan kampanyalardan birinin ağaç 

baskısı afişi görülen komünist tutuktular ancak 1963'te 
bugünkü Yunanistan başbakanı Andreas 

Papandreu'nnun babası, Yorgo Papandreu’nun 
başbakanlığı sırasında cezaevlerinden çıkabildiler.

Yeni Çaldaris hükümetinin ilk kararianndan biri, orduyu dağlara, partizanlara karşı sürmek 
oldu. Yunan ordusunun insan gücü o sıra 100 bin kişiydi. Alay ve tümen düzeyindeki 
birlikler, güçlü politikacılann bölgelerini koruma görevi yapıyor; hareket edemeyip statik 
savunma durumunda kalıyorlardı. Atina’daki Genelkurmay’ın emri olmadan hiçbirşey 
yapamıyorlar; bu inisiyatif ve hareket noksanlığı andarte'lere avantaj sağlıyordu.

Durumun olgunlaştığını düşünen Markos 28 Ekim 1946’da D em okratik Ordu CDO)’nun 
kurulduğunu açıklayıp, KKE  kadrolanna ve eski savaşçılara silah başına çağnsı yaptı. Faninin 
Selanik Komitesi, yardımcı olacaklannı, ama uzlaşma sağlamak için mücadele edildiğinin 
unutulmamasını istedi. MK’nin ise, 1943’te olduğu gibi, şimdilik dağlara gitme niyeti yoktu.

DO eylemlerin yoğunlaşması üzerine hükümet Kasım ayı ortalannda Olimpus dağının 
kuzeyinde tam kontrole sahip olmadığını kabul edip; DO’ya gelen dış yardımlann tesbiti 
konusunda BM araştırması yapılmasını istedi. Daha önce SSCB ve Ukrayna’nın başvurulan 
reddedilmişken, bu kez içinde SSCB’nin de yer aldığı 11 üyeli Birleşmiş Milletler Balkanlar 
Özel Komisyonu (UNSCOB) kurulması kabul edildi. İngiltere ise, kendisine çok pahalıya mal 
olan 16 bin askerin istemeyerek de olsa Yunanistan’da kalmasına razı olurken; Ocak 1947 
başında Çaldaris’in yerine monarşist Maksimos’u atadı. Papandreu, Venizelos, Kartalis ve 
Zervas’ın da içinde yer aldığı karmakanşık bir hükümet kuruldu. İngiliz askeri yardımı 3 ay 
sonra kesilecek ve birlikleri geri çekilecekti. 10 gün sonra ilk ABD heyeti ekonomik durumu 
izlemek için Atina’ya geldi.

Hükümet düzensiz sağcı çeteleri Kırsal Alanı Korum a Birlikleri (MAY) olarak örgütleyip, 
askerlerinin sayısını arttınrken; DO genel karargâhıyla beraber hareket eden bir subay okulu 
kuruyordu. Asker toplamak ise gittikçe zorlaşıyordu. İngilizler, öncelikle şüpheU köylerden 
başlamak üzere, kırsal alandaki yüzlerce yerleşim biriminin insanlannı askeri garnizonlar 
yakınlanndaki kamplann dikenli tellerinin ardına zorla getirmeye başladılar. Böylece insan 
kaynağının kuruması ötesinde, DO için yiyecek temini de güçleşiyordu. Komşu ülkelerin 
yardımı ise, şimdilik tıbbi malzemeyle sınırlıydı.

Bu olumsuzluklara ve kötü hava koşullanna rağmen, lOO’ün üzerinde köyle Yunanistan, 
Yugoslavya ve Arnavutluk sınınnm  kesiştiği kuzeybatı bölgesi DO’nun kontrolüne 
girmişti. Ordunun gücü Mart’ta yüzde 20 ’si kadın, az eğitimli 13 bin kişiye ulaşmıştı. 100 
kişilik andarte birliklerinden oluşan DO  gruplan; Makedonya, Teselya, Rumeli ve 
Peloponez’deki 4 hareketli karargâhtan yönetiliyorlardı. Birliklerde, askeri ve siyasi sorumlulan: 
beraber çalıştığı ikili yönetim biçim i uygulanıyordu. EAM’a bağlı YlAFAKA örgütü, DO’nun 
personel ve lojistik ihtiyaçlannı karşılamaktaydı. Personel sorununun çözümüne yardımcı 
olacak, İspanya örneğine benzer Uluslararası Tugaylar'm  Avrupa’dan yardıma geleceği 
söylentileri uzun süre DO saflannda moral etki yaratmakla birlikte, iç savaşın bitimine kadar 
Avrupa’dan hiçbir savaşçı gelmedi. Enternasyonal dayanışma Yunanistan için işletilmemişti. 
Kom intem  tipi bir örgütlenmenin o sıra olmaması da, bu dayanışmayı engellemişti. Markos’un 
önderliğindeki DO çok kısa bir sürede büyük bir ilerleme kaydetmişti, ama KKE liderliği 
silahlı mücadele konusunda hâlâ tereddüt duyuyordu.

İç Savaşa Amerikan Müdahalesi

Maksimos hükümeti 3 Mart’ta ekonomik ve askeri yardım sağlamak için ABD’ye başvurdu. 1 
Mart’ta ABD Kongresine çok acıklı bir tablo çizen Başkan Truman, komünist tehditine karşı 
Yunanistan’ın korunma altına alınmasını önerdi. Truman Doktrini ile birlikte, ülke sivil ve 
askeri alanda ABD’nin tam denetimine giriyordu. Mayıs sonunda, yansı askeri olmak üzere 
300 milyon dolarlık yardım akmaya başlarken. Amerikan Yardım Heyeti de Atina’ya 
yerleşmişti. Yunan ordusunu o zamana kadar yöneten İngiliz subaylannm yerini de ABD 
generalleri almaktaydı. Bu yakınlığa karşıt olarak, SSCB Nisan’da elçisini çekmiş, Yugoslavlar 
ise elçiliklerini Ağustos’ta tamamen boşaltmışlardı.

UNSCOB araştırma için geldiğinde, Atina’dan Siyantos, Parçalidis askerî harekâu yavaşlatması 
için DO’yu uyardılar ama Markos kabul etmedi. Komisyona bilgi veren EAM temsilcileri 16 
bin kişilik İngiliz askeri gücünün geri çekilmesini isterken, Atina yönetimi her türlü düzmec 
tanıklık ve belgelerle, yabancı saldınsının ülkeyi tehdit ettiği konusunda UNSCOB'un 
çoğunluğunu etkilemeyi başanyordu. İnandıncı olmak için DO’ya da gitmek gerekiyordu. 
Harekâtta bulunan Markos randevuya zamanında yetişemeyince, 20 Mart’ta sadece Sovyet ve 
P olonyalI delegelerle görüşebildi ve DO’nun mücadelesiyle amaçlannı açıklıkla ortaya koydu. 
Resmi bir toplantıda açıklanmadığı için, bu görüşler BM’de kabul görmedi. Hükümetçe 
suçlanan komşu 3 ülke de, araştırmaya karşı soğuk tavır alınca, sonuçta DO aleyhinde bir 
hava komisyona hakim oldu. Hazırlanan rapor ise, BM Güvenlik Konseyinde SSCB tarafmdai 
veto edilecekti!

UNSCOB’un bazı üyeleriyle Selanik’te görüşecek olan KKE MK üyesi Zevgos, 23 Mart’ta soka 
ortasmda katledilince, Zervas sorumlu tutuldu ve DO misilleme olarak bazı rehineler alıp 
idam etti. Zervas Kamu Düzeni Bakanı olduğundan beri, sağcılar da dahil tüm silahh güçler
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dağıtacağını söyleyip duruyor; pratikte ise önüne gelen komünisti tutuklayıp, Ege Adalanna 
sürüyordu. Parçalidis’in de aralannda bulunduğu Atina’daki EAM MK üyeleriyle beraber 3 bin 
kişiyi daha sürgüne yollayıp toplamı 15 bine çıkannca, kullandığı şiddet iyice tepki görmeye 
başladı ve Amerikalılar hükümeti değiştirmek zorunda kaldılar.

DO’nun gücü Mayıs’ta 18 bine, Temmuz’da 23 bine çıkarken; Yugoslavya’daki Bulkes, Timovo 
Berkoviça, Pazarcık, Malkogradiça; Arnavutluk’taki Rubig ve Nikoliça ile Bulgaristan’daki 
Petrich kamplannda eğitim gören kadın ve erkek savaşçı 8 bine ulaşmıştı. Yıl ortalannda 
aktif üye sayısı 50 bine, sempatizanları 250 bine varan YİAFAKA; istihbarat toplamanın 
yanısıra, personel, para ve malzeme tedarik ediyor; aynca bazı cezalandırma eylemlerinde de 
yer alıyordu. DO gruplan 2’şer 3 ’er birleştirilirken. Genel Karargâhla haberleşebilmeleri için bunlara 
telsiz cihazlan da veriliyordu. 17 Temmuz’da Arnavutluk’ta Tiran yakınında yayına başlayan 
DO radyo istasyonu ise, daha sonra Yugoslavya’ya tanışacaktı.

Mayıs’ta Atina’daki Mecliste, KKE’yi kanundışı ilan etme eğilimi belirince, işlerin iyice 
yeraltına kayacağını düşünen ABD elçisi bu girişime engel oldu. Bu sıralarda ölen II.
Yorgo’nun yerine geçen Kral Paul savaş sırasında Nazi ajanı olarak çalışan Alman asıllı kansı 
Frederika’nın kuklasıydı. Kraliçe 20 yılı aşkın bir sûre ABD elçiliği ile birlikte ülke 
yönetiminde etkin rol alacaktı.

KKE yönetimi, Markos’un karşı olmasına rağmen, bazı kent ve kasabalann ele geçirilmesinde 
ısrar etti. Yaz aylan boyunca Florina, Konica Kastorya, Grevena ve Aleksandrupolis’e yapılan 
DO saldınlan başansızlıkla sonuçlanıp, ağır kayıplara ve moral bozukluğuna neden oldu.
Halen yan bağımsız birlikler halinde bulunan DO, klasik bir savaşı yürütecek ve kentleri elde 
tutacak güce henüz sahip değildi. Markos haklı çıkmıştı.

Geçici D emokratik H üküm et

Zervas’ın aşırılıklarından ve ekonomik durumun kötüye gitmesinden şikâyetçi olan 
Amerikalılar, Eylül başında liberal Sofulis’i başbakanlığa ve monarşist Çaldaris’i de onun 
yardımcılığına getirdiler. Bu sırada DO ateşkes önerip, EAM’ın içinde yer alacağı bir 
hükümetle, anayasal haklann iadesini ve milislerin dağıtılmasını istedi. Sofulis bunu bir 
zayıflık belirtisi olarak yorumlayıp, cevap vermeye değer bulmadı.

Zaharyadis 12-15 Eylül arasındaki MK 3. Plenumunu çok az bir katılımla toplayıp, tam bir 
saldın politikası izlenmesi için karar aldırdı. Açık savaş için karar, aslında Şubat ayındaki 
politbüro toplantısında alınmış; açıklaması ise, aylarca gecikmişti. ABD ve İngiltere ile açık bir 
çatışmaya girmek istemeyen Stalin’in, Zaharyadis’i ikna ederek bu gecikmeye neden olduğu 
sanılmaktadır. Zaharyadis Ocak, Mayıs ve Ekim aylannda Stalin’e 3 kez mektupla başvurarak 
destek istemişti. Sonuncu başvuruda kurulacak Kominform ’a KKE’nin de alınması talep 
ediliyordu. Bu istemlere ne yanıt verildiği bilinmemekle beraber, İç Savaşın sonuna kadar 
SSCB’den hiçbir yardımın gelmemesi ve 9 komünist partinin kurduğu Kominform ’a KKE’nin 
ahnmaması, Stalin’in KKE’ye olumsuz bakışının göstergeleri sayılabilir.

İç Savaş süresince görevde kalacak olan Sofulis’in şahsında ABD tam istediği adamı bulmuştu. 
Rizospastis’in kapatılmasının ardından grevler yasaklanıyor ve komünist olduklanndan 
şüphelenilen kamu görevlilerine karşı geniş bir tasfiyeye girişiliyordu. Atlann terkilerine asılmış 
kadın ve erkek partizanlann başlan. Batı ülkelerinde bir dehşet havası yarattıysa da, hükümet 
pişkinliğe vurup, bunun bir Yunan geleneği olduğunu açıkladı. Bu arada yüzlerce komünist 
tutuklu da hapishanelerde idam ediliyordu. Zaharyadis ve MK’nin Atina’da kalan üyeleri de 
dağlara çekilmek zorunda kaldılar. 28 Arahk’ta KKE yasaklanınca, kentlerdeki çalışma çok 
zorlaşn ve Zaharyadis’in, kentlerde proletaryanın ayaklanmasıyla iktidann ele geçirilmesi 
hayalleri suya düşmüş oldu. Fakat askeri alanda da benzer bir strateji izlenmesini savunup, 
DO’yu klasik ordu haline dönüştürmeye ve bu yolla kentleri sanp düşürme planlan yapmaya 
başladı.

Andarte’lerin  tüm güçleriyle kuzeye çekilmelerini ve mevzi savaşına hazırlanmalannı emreden 
Zaharyadis’e karşı çıkan Markos, yalnız kaldı. K apetanios’lar  birer birer etkisizleştirilirken, 
Zaharyadis’in sadık yardımcılan general ve albay rütbeleri verilerek onlann yerlerine 
atanıyorlardı. Grammos bölgesine çekilmeyle DO’nun halktan kopacağının ve etrafının birkaç 
kat düşmanla çevrileceğinin bilincinde olan Markos, güçlerin dağınık konumda olmasında ve 
kenderin geçici bir süre elde tutulduktan sonra boşaltılmasında ısrar etti. Ama son söz 
Zaharyadis ve yardımcılanndaydı. Böylece, Amerikalılann da tercih edeceği bir askeri strateji 
benimsendi ve yenilgiye doğru en önemli adım atılmış oldu. Düzenli bir ordu haline 
dönüşecek olan andartelere karşı savaşacak Yunan ordusunun harekâtı artık ABD Askeri 
Planlama ve Yardımlaşma Grubu QUSMAPG) tarafından yönetilecekti.

Toplarla ilk saldın, Arnavutluk sının yakınındaki Konica’ya karşı yapıldı. Kurulacak isyancı 
lıükümetin başkenti yapılması düşünülen bu yer ele geçirilemedi. DO’nun ağır kayıplar 
vermesine karşın, hükümet güçlerinin de morali iyi değildi. İnsan gücü, silah ve ulaşım 
üstünlüklerine rağmen duruma hakim olamıyorlardı. Kentleri alamamakla birlikte, DO hâlâ 
şeniş bölgelere hükmediyordu.
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VAFYADİS, MARKOS  
{ 1 9 0 6 - . . . . }

1906'da Anadolu’daki Tosya kasabasında doğan Mar
kos’un babası yoksul bir öğretmendi. İlkokulu 4. sınıf
tan terkedip işçi olarak çalışmaya başlayan Markos kü
çük yaşta anne ve babasını kaybetti. Yunan iıalkının 
Bizans’ı yeniden diriltme coşkusuna kapılmasına yol 
açan “ Megalo idea” Ağustos 1922’de başarısızlığa uğ
rayınca, Yunanistan ve Türkiye’deki etnik azınlıkların 
mübadelesi gündeme geldi. Markos da önce İstanbul'a, 
oradan da 1923’de yüzbinlerce Yunanlının göç ettiği 
Seianik’e geldi. Kavala’da tütün fabrikalarında çalışır
ken, 1924’te Yunanistan Kom ünist Gençiil( Örgütü (OK- 
NE)'ne, sonra da KKE’ye girdi. Genç Komünistler’in 
liderlerinden biri olarak defalarca liapse girdi, çıktı veya 
kaçtı. İlk mahkûmiyeti 1932’den 34’e kadar sürdü. Tem
muz 1936’da gene tutuklandı, Eylül’de ise Agios Evstra- 
tios adasında kaçtı. 1938’de yakalanınca Eyna’ya gön
derildi, oradan da Gavdos adasına sürüldü. Alman işgali 
başlarken Girit yakınlarındaki bu adadan kaçarak dağa 
çıktı.

ELAS’a katıldıktan sonra Makedonya’daki 10. Tümen 
komutanlığına getirildi. 1944 yazında ise tüm Makedon
ya tümenlerinin Kapetanios’u olmuştu. Makedonya ve 
Batı Trakya’da Alman işgaline ve işbirlikçilere karşı veri
len mücadelenin efsanevi ismi haline gelen Kapetan 
MarlTos, Aris’in ölümünden sonra ise tüm Kapetanios’- 
ların tartışmasız lideri oldu.

Varkiza anlaşmasından sonra aranmaya başlanan Mar
kos tekrar dağa çıktı. Sonradan intihar eden Kapetan 
Lazanis ile birlikte ilk önce Kovuşturulan Silahlı Demok
ra tla r B irliğ i (ODEK)’ni kurdu. Bu birlik 28 Ekim 1946’da 
kuruluşu açıklanacak olan Demokratik Ordu’nun nüve- 
siydl. Markos, Zaharyadis tarafından general rütbesi 
verilerek bu ordunun komutanlığına atanmıştı.

Markos 2 yıl boyunca DO’yu, tüm olanaksızlıklara rağ
men üstün bir başarıyla yönetti. DO’nun hemen hemen 
bütün operasyonlarında yer aldı. OO’nun yönetimindeki 
başarıları Batılı askert uzmanlarca hayranlıkla karşılandı



Yunanistan 
Iç Savaşı

Yunanca’da doğru kanaat anlamına gelen Ortodoks 
kelimesi aynı zamanda Hıristiyanlığın bir seklinin, yani 

mezhebinin de adıdır. Ortodoks inancı IX. yüzyıl'dan 
sonra Slavlar arasında yayılmaya başladı. Aynı 

yüzyılda Bulgarlar ve Sırplar da Ortodoks inancı 
benimsediler. Ruslar ise X. yüzyıl'da Ortodoks oldular. 

Önceleri bütün doğu Ortodoks kiliseleri. Doğu Roma 
Kilisesi denilen Bizans (İstanbul) kilisesine bağlıydı.

Ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucunda İstanbul 
Ortodoks kilisesi, Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, 

Süryani Ortodoks kiliseleri olarak üçe ayrıldı. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaki ülkeler bağımsız 
birer -devlet olmaya başlayınca, bu ülkelerin Ortodoks 

kiliseleri de İstanbul Patrikhanesine bağlı kalmak 
istemediler. Tanzimat dönemine kadar süren bu 

durum, fermanın ilanı üzerine diğer azınlıklara olduğu 
gibi Ortodoks azınlığa da yeni hakların ve 

bağımsızlıkların tanınması üzerine değişti. Bütün 
Ortodoks kiliselerine eğitim, öğretim ve din işlerinde 

geniş haklar verildi. Bu durumdan özellikle Rum 
Ortodoks kilisesi geniş ölçüde yararlandı. Din perdesi 

aitmda Yunanistan’ın bağımsızlığı, Osmanlı 
Devleti’nden ayrılması, Anadolu’da bulunan topraklar 

üzerinde Büyük Yunanistan kurulması yönünde yoğun 
çalışmalar sürdürdü. Böylesi mücadele ve örgütlenme 

deneylerine sahip olan Rum Ortodoks kilisesi, II. 
Savaş esnasında da İtalyanların ve Almanların işgaline 
karşı direndi. Bu mücadele geleneği. Yunan iç  Savaşı 

sırasında da kendini yeniden üretti. Ancak bu kez 
Ortodoks kilisesinin bir kesimi direnişçilerden ve 

komünistlerden yana olurken, bir kısmı ise 
monarşistlerden yana idi. Böylelikle Rum Ortodoks 

kilisesi toplumdaki bölünmeyi kendi içinde de bir 
biçimde yeniden üretmiş ve yaşamış oldu.

ve övüldü.

Vafyadis, başkomutanlıktan öte, Geçici Demokratik 
Hükümetin Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı'nı da üst
lenmişti ama bu 2 ek görev aslında kâğıt üzerindeydi. 
Ayrıca askert stratejinin belirlenmesinde de geri plana 
itilmiş ve tüm karşı çıkışlarına rağmen, gerilla savaşı 
anlayışı terkedilerek düzenli ordu kuruluşuna geçilmiş, 
bu da OO’nun yenilgisine neden olmuştu.

M a r ^  Ağustos 1948’deki Grammos savaşından son
ra KKE yönetimiyle iplerini kopardı ve Arnavutluk’a geç
ti. 15 Kasım 1948’de yapılan P olitbüro  toplantısına yol
ladığı ve sonradan “ Markos’un Oportünist Platformu” 
diye isimlendirilecek olan raporu dolayısıyla 1949 başın
da tüm görevlerinden alındı. Ekim 1950’de ise Zaharya
dis tarafından “Troçkist ve maceracı” olarak ilan edilip, 
KKE’den atıldı.

SBKP 20. Kongresi sonrasında KKE’de yapılan temiz
lik sonucu, Markos Vafyadis tekrar Parti’ye alındı ama 
“aşın şiddetli” eleştirileri yüzünden 1961’de bir kez 
daiıa atıldı. Markos, uzun yıllar Doğu blokunda, özellikle 
Sovyetler BirliğI'nde Pevza kentinde yaşadı. Kendisine 
iıerhangi bir ayrıcalık tanınmasını istemedi ve yıllarca 
bir saat fabrikasında çalıştı. 1981 ’de PASO/C’un İktidara 
gelişi sonrasında çıkarılan yasayla Yunanistan’a dönen 
siyasal mültecilerin sonuncularındandır. 27 Mart 1983’de 
Avgi gazetesinde çıkan söyleşisinde; 2. Plenum’da sl- 
ialılı mücadele kararı alınmadığını, hatta kendisinin bu 
mücadele biçimine tek karşı çıkan olduğunu söylemek
tedir. Ama 1957’de Zaharyadis’e yönelttiği genel sefer
berliği geciktirme suçlamasıyla, bu söyledikleri çeliş
mektedir.

Sürgünden döndükten sonra, PASOK’u destekleyen 
ama yer yer sert biçimde de eleştiren Kapetanlos’ \ar 
grubu içinde yeralmakla birlikte aktif politikaya katılma
maktadır. Anılarının iç savaşa kadarki ilk İki cildi yayın-

Zamanın uygun olduğunu düşünen Zaharyadis, 25 Arahk 1947’de Yunanistan G eçici 
D em okratik  H ükûm eti'm n  kuruluşunu ilan ettirdi. Markos, büyük prestijinden dolayı, 
göstermelik olarak Başbakan ve Savunma Bakanı olarak atanmıştı. 8 üyeden 7’si KKE  
M/Cnden olup; ipler Başbakan yardımcısı konumunda olan Yionnidis’in ellerindeydi. Aynı gün 
Parçahdis’le beraber sürgünden kaçmayı başaran Cimas dağlara döndüğünde Zaharyadis 
tarahndan hoş karşılanmadı ve Yugoslavya’ya kaçmak zorunda kaldı. ELAS’ı burjuva yapıda bir 
örgütlenme olarak karalayıp bunu DO  gazetesinde yazmaktan çekinmeyen Zahar>'adis’in,
ELAS’m siyasal önderi Cimas’la işbirliği yapması düşünülemezdi. Parçalidis boyun eğip geçici 
hükümete katılacak ama o da 3 yıl sonra tasfiye edilmekten kurtulamayacaktı.

Geçici D em okratik Hükümet’in  10 maddelik programı şöyleydi: 1. Halk güçlerini ülkeyi 
kurtarmak için harekete geçirmek, 2. Halk adaletini kurmak, 3. Yabancı yatınmlan ve ağır 
sanayii millileştirmek, 4. Toprak reformu yapmak, 5. Halka uzlaşma ve barışma çağnsmda 
bulunmak, 6. Ülkenin demokratik çizgide yeniden yapılanmasını sağlamak, 7. BM çevresi 
içinde demokratik ülkelerle yakın ilişkiler kurmak, 8. Azınlıklara tam eşitliğin tanınmasını 
sağlamak, 9. Dış saldırılara karşı silahh kuvvetleri kurmak, 10. Seçimlerin yapılmasını 
örgütlemek.

UNSCOB geçici hükümetin tanınması için BM’ye üye ülkelere çağn yaptı. Sosyalist ülkelerin 
Geçici D em okratik Hükümet’i tanıyacağını hesaplayan Zaharyadis hata etmişti. Yeni kurulan 
Kominform etkin bir örgütlenmeye gidemediği gibi, Tito’nun bağımsız hareket etmeye 
başlaması Sovyetler Birliği ile ilişkilerini gerginleştirmişti. Tito’nun Balkan Konfederasyonu 
tasanlan Pravda tarafindan şiddetle eleştirilirken, Stalin Moskova’da kabul ettiği Yugoslav ve 
Bulgar heyetlerine bu Konfederasyon işinden vazgeçmelerini öğütledi. Aynca Yunanistan’daki 
durumdan hiç hoşlanmadığını da belirtmeyi unutmamıştı. Bu ortamda sosyalist ülkelerin Geçici 
D em okratik Hükümeti tanımalan beklenemezdi.

15 Ocak 1948’de MK’ni toplayan Zaharyadis, 3. Plenum kararlannm doğruluğunu onaylatıp 
güvenoyu aldığı gibi, izlediği askeri politikayı sürdürebilmek için Markos’un 
muhalefetini de etkisiz hale getirmeyi başardı. Tasfiye edilmektense, politbüroda kalarak 
kapetanios’lan n  görüşünü savunabileceğini düşünen Markos, yeni askeri stratejiye karşı 
çıkamamıştı. Zaharyadis bu örgüt içi manevralarla meşgulken, Amerikalı uzmanlar dağlık bölgelerin
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uğraşıyorlardı. 500 bin köylü kentlerdeki toplama kamplanna kapatılırken, dikenli tellerle 
çevrilen kenriere giriş ve çıkışlar kontrol altındaydı.

Hükümetin köylerdeki teröründen ve toplama kamplanndan kaçabilenlerin çocuklannın 
durumu, DO için önemli bir sorun haline geliyordu. Sosyalist ülkeler bu çocuklan kabul 
etmeye karar verince binlercesi sınırlardan geçirilerek bu ülkelere yollandı. 1948 yılı içinde 
3-14 yaşlarında 25 bin çocuk sosyalist ülkelerde misafir ediliyordu. Kendi yurttaşlannın 
denetiminde anadillerinde eğitim görmelerine karşın, Kraliçe Frederika’nın başını çektiği bir 
kampanya, çocuklann kaçınlarak beyinlerinin yıkanıp Slavlaştınidıklan temasını işlemeye 
başladı. UNSCOB’a yeni bir fırsat çıkmıştı. Her türlü yalanla beslenen propagandaya alet olup, 
hazırladıklan raporlarla Geçici D em okratik  Hükümet’in karalanmasına yardım ettiler. Öyle ki, 
çocuklann kaçınlması yalanı, ABD yardımının sürmesi için öne sürülen gerekçelerden biri 
haline geldi.

İç Savaşın Şiddetlenm esi

1948 Mart’ına gelindiğinde DO’nun 15 yıllık kaybı 9 bini ölçü olmak üzere 20 bine varmıştı. 
Asker sayısı 21 bine düşen DO’yu güçlendirebilmek için 3 aylık etkin bir kampanya 
yürütüldü ve tekrar 26 bin kişilik askeri güce ulaşıldı. DO’nun etkinliğinin azaldığını farkeden 
JUSMAPG, iç savaşı bu yıl bitirebilmek amacıyla güçlü bir ilkbahar saldınsının yapılmasında 
ısrar ediyordu. 250’den fazla Amerikan subayı modem toplar, uçaklar ve 35 bin yeni İngiliz 
tüfeği hükümet kuvvetlerinin gücünü arttırmıştı. 215 bini denizci ve havacı olmak üzere, 
asker sayısı 168 bine çıkmıştı.

Harekât 15 Nisan’da başladı. İlk hedef Rumeli dağlanndaki 2 bin milkarelik bölümün 
temizlenmesiydi. 3 tümen ve LOK birliklerinden oluşan 20 bin askere, DO 2.50C kişiyle karşı 
koyacaktı. 3 hafta sonra isyancılar 640 ölü ve 1350 esir vererek bölgeyi terkettiler. Hükümet 
kuvvetleri de çok yıprandıklarından ileri harekâta kalkışamadılar. Zaharyadis’in ısranyla 
güçlerin Grammos’a doğru çekilip, orada yoğunlaştıniması olumsuz sonuçlannı vermeye 
başlamıştı.

1 Mayıs günü OPLA Atina’da Adalet Bakanı Ladas’ı öldürünce, hükümet ölüm cezası alan 
ELAS savaşçılanndan 238’ini 3 gün içinde hapishanelerde idam etti. Uluslararası protestolann 
artması üzerine misillemeye bir sûre ara verildi. Ay sonunda Markos, radyodan banş 
önerisinde bulundu. Hükümetin yanıtı olumsuzdu. Amerikalılar yıl sonuna kadar DO’nun 
hesabının görülebileceğini söylüyorlardı. Atina askeri çözümü kolaylaştırabilmek amacıyla 
diplomatik taarruza kalktı. Arnavutluk’la görüşmelere başlama karan alınırken, Bulgaristan’dan 
gelen diplomatik ilişki kurma önerisi de kabul gördü.

15 Haziran’da Yunan Ordusu Grammos’a karşı iç savaşın en büyük operasyonuna girişti.
Amerikalı danışmanlar 2 haftada sonuç alınacağını ummuşlardı ama Grammos Seferi 9 hafta 
sürdü ve iki tarafa da çok ağır kayıplara maloldu. DO iyice kuzeye sürüldü ve sınır 
bölgesine sıkıştınidı. Zaharyadis’in mevzi savaşı yöntemleri iflas etmişti.

Durumun umutsuz olduğunu kabul etmek zorunda kalan Zaharyadis, geri çekilmeyi Viçi’ye 
doğru yapılarak Yugoslav sınırına yaslanmak koşuluyla kabul etti. 20 Ağustos gecesi Markos, 
şidderii bir karşı-saldınyla Grammos’un kuzeyinden çıkış yolunu açtı. 50 kadar topu, 
malzemelerin büyük bir kısmını ve 3 bin yaralısını taşıyarak Viçi’ye doğru ilerledi. Bu 
ustaca yarma ve geri çekilme operasyonu General Markos’un üstün örgütleme ve yönetme
yeteneğinin yeni bir göstergesiydi. Gerilla savaşçısı gene başarmıştı,

DO, Grammos’ta ölüm kalım savaşı verirken Tito ve Stalin arasındaki anlaşmazlık da en üst 
düzeye varmış ve Kominform  28 Haziran’da Tito yönetimini “milliyetçi sapma” ile mahkum 
etmişti. En zor durumda kalan Zaharyadis’ti. Bir yanda yürekten bağlı olduğu. Stalin vardı, 
ama Yugoslavya’nın desteği olmaksızın da savaşı sürdürmesi olanaksızdı. 10 kişiyle toplanan 
MK 4. Plenumu Kominform  karannı açıkça kabul etmeye cesaret edemedi. Yugoslavya ise 
DO’ya yardımı sürdürüyordu. Markos’un izlenen stratejiden vazgeçilmesini yeniden önermesine 
karşın Zaharyadis direnince, Markos bir kez daha partinin bölünmemesi için boyun eğmek 
zorunda kaldı.

Markos’un G örevden Alınm ası

İç Savaş, KKE’nin "Yunan ulusal varlığının daha çok 
harabolmasına izin vermemek" üzere, savaşa son 
vermesiyle bitti. KKE 1945'ten sonraki dönemde, 
uluslararası koşulların elverişsizliğine, Varkiza 
Anlaşmasının devrimci hareketi bütünüyle 
silahsızlandırılarak felce uğratmış olmasına ve o an 
kendi dışında kalmış olan aleyhte koşullara ek olarak, 
sürdürdüğü gerilla harbi için gereken en önemli 
dayanaktan, köylü nüfusun desteğinden yoksun 
kalmasına yol açan b ir strateji izlemesinin de kurbanı 
oldu. Batılı askeri uzmanların kaydettiklerine göre KKE 
İç Savaş sırasında askeri strateji bakımından Kurtuluş 
Savaşı sırasında olduğundan bütünüyle farklı bir tavır 
takınmıştı. Ulusal gerekçelerle ELAS'a büyük bir 
destek veren köylüler, devrimci ordunun başlıca üsleri 
ve ikmal merkezleriyken, 1945'ten sonra kurulan 
DSE'nin hedefleri haline gelmişlerdi. Öte yandan gene 
Batılı askeri uzmanlara göre, kendilerinden üstün 
düşman birlikleri karşısında vaktinden önce güçlerini 
düzenli ordu biçiminde tertipleyen Zaharyadis'in taktiği 
de askeri açıdan İç savaşın KKE'nin kesin yenilgisiyle 
sonuçlanmasına hatırı sayılır b ir katkıda bulunmuştu. 
Bir batılı tahmine göre İç Savaş'ta her iki yandan 
toplam 158 bin kişi can vermişti. Yunan Genel 
Kurmayı'nın haftalık dergisi Stratiotika'da (Strateji) 
verilen resmi rakamlara göreyse. Yunan ordusu
12 777 ölü, 37 732 yaralı vermiş, DSE ise 38 bin ölü 
vermiş 40 bin kişiyse teslim olmuş ya da esir 
alınmıştı.

Markos ile konvansiyonel savaşı savunan Zahariyadis arasındaki çatışma Markos’un ve öteki 
feapetanios’lann ELAS’tan tasfiyesi ile sonuçlandı. Halk Kurtuluş Ordusunun son izleri de 
silinirken Zaharyadis DO’nun başına yükseldi. Ağustos sonunda Viçi’ye saldıran hükümet 
kuvvetlerinin, DO’dan beklemediği kadar sert bir direnişle karşılaşması üzerine Atina’ya gelen 
ABD Dışişleri Bakanı Marshall beceriksizlikle suçladığı ordu üst kademelerini ve hükümeti 
değiştirdi. Yeniden Sofulis başkanlığında sağcı bir hükümet kurdurdu. Markos, ileride KKE MK 
tarafından “Markos’un Oportünist Platformu” olarak adlandınlacak olan uzun bir 
değerlendirmesini Politbüro’ya yolladı. Bu yazıda özetle “parti içinde demokrasi olmadığını, 
önderliğin hiçbir biçimde özeleştiriye yanaşmadığını, seçimleri boykot karannın yanlış olarak_____  l_î„______



İç Savaşı

olarak kullandığını, Yunanistan sorununun şu an için banşçıl bir çözüme kavuşturulmasının 
mümkün olmadığını, silahlı mücadelenin ülke çapında etkin gerilla eylemleriyle sürdürülmesi 
ve DO’yu statik bir konuma sokan düzenli ordu anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini” 
belirtiyordu. Zaharyadis’in bu eleştirilere karşılığı, Markos’un psikolojisinin çözümlenmesinden 
öteye geçmedi. Ona göre Markos, gençliğinden beri Partiye karşı bir tutum içindeydi, ve bun 
bir tür paranoya haline getirmişti. Ancak bütün bu tartışmalar hakkında DO’ya herhangi bir 
açıklamada bulunulmuş değildi ve anderte’ler  önderlik içindeki ihtilaflar hakkında bilgiden 
yoksundular. DO’yu bin ile iki bin kişilik tugaylar ve bunlann birleşmesinden oluşan beş 
küçük tümen haline dönüştüren Zaharyadis, Arahk ve Ocak aylan boyunca kentleri hedef 
aldı. Serres, Kardica, Edessa, Nayusa ve Karpenisi’ye yapılan saldınlar genel olarak başansız 
oldu.

Marshall’m müdahalesinin ardmdan Atina hazırladığı yeni harekat planıyla DO’ya karşı 
harekatlann ağırlığını güneye kaydırdı ve üç ay süren bir temizlik hareketinin ardmdan 
Peloponez’te hiçbir andarte bırakılmadığı hükümet tarafından açıklandı. Zaharyadis ise, Şubat 
başında Florina’yı alma denemesinden sonra dört gün içinde 800 ölü ve 350 esir vererek 
geri çekilmek zorunda kalmış, asker gücü 19 bine inmişti. Bu arada istifa eden Sofulis 
hükümetinin yerine yeniden Sofulis başkanlığında beş partinin oluşturduğu bir koalisyon 
hükümeti kuruldu. Hükümetin yanısıra bir savaş hükümeti olarak kurulan Ulusal Savunma 
Konseyi, savaşın 1949’da bitmesi için daha çok ABD yardımı gerektiğini ilan etti.

İç  Savaşın Sonu

Hükümet kuvvetlerinin politikasının Papagos’a geçmesinden sonra, hükümet kuvvetlerinin 
ilerleyişi daha düzenli bir hale geldi. Mayıs ve Haziran aylannda çok üstün düşman 
kuvvetlerine karşı mevzilerini büyük kayıplar pahasına savunan DO, 7 bin partizanla 3 
hükümet tümenine dayandıktan sonra bin ölü vererek Amavutluk’a çekildi. ABD yardımı 50 
bombardıman uçağının ve ağır topçu ateşinin aitmda Bulgaristan smınna sürülen Beleş 
dağlanndaki DO birliklerinin Bulgaristan tarafından silahsızlandınlacağı ilân edildi. Yunanistan 
karşısında yalnız kaldığını düşünen Arnavutluk da aynı şekilde davranacağını bildirince 30 
Ağustos’ta 8.500 DO savaşçısı Amavuduğa geçerek savaşı bıraktılar ve DO’nun son kalesi 
Grammos düştü. Amk Yunanistan dağlannda dağınık halde yalnızca bin savaşçı kalmıştı.

Zaharyadis, MK’yi toplayarak, “bu koşullar aitmda silahlı mücadeleyi sürdürmenin umutsuzca 
bir küçük buıjuva tavn ve uzak görüşlülükten yoksunluk olacağı”nı ilan etti. “Silahlı 
mücadele durdurulmalı ve eylemler emekçi halkın siyasal ve ekonomik mücadelesinin 
örgütlenmesinde yoğunlaştmlmalıydı”. 16 Ekim 1949’da DO radyosu savaşın sona erdiğini 
duyurdu. Yunanistan Devrimi yenilmişti.

Hükümet güçleri, üstün askeri güçlerine ve 
komünistlerin yeterli halk desteğinden yoksun 

olmalanna karşın, zaferleriyle biteceği kesin olan 
savaşı b ir an önce bitirrr,ek için askerin bütün atavik 

saldırganlığını kışkırtıyor, “ kelle getirenleri" taltif 
ediyor. Batılı müttefiklerini bile tedirgin eden b ir 

vahşet İçinde kendi yurttaşlarına karşı sınıfsal ve 
ideolojik b ir "genosid" uyguluyordu. Resimde 

görülenlerin, tjöyte b ir "hatıra"dan iğrenti değil övünç 
duyabilmeleri için, nasıl yönlendirilmiş olabileceklerini 
biran için düşünmek bile. Yunan egemen sınıflarının 

dünya görüşü hakkında bir fikir verebilir. Kuzey 
Yunanistan’daki Ingiliz Ekonomik Heyetinin başındaki 

Albay A.W. Sheppard, gönderdiği raporlardan birinde 
şöyle yazıyordu: "Bütün savaşlar zalim, iç savaş 

daha da zalim. Bay Çaldaris Atina hükümetinin köy 
meydanlarında kesik baş teşhir etme adetinde 
olduğunu kabul etti. Bu yılın başlarında Ingiliz 

Hükümetinin olaylan soruşturması üzerine... Bay 
Çaldaris, bunun eski b ir Yunan adeti olduğunu, ancak 

kendisinin ileride kesik kadın başlan da teşhir 
edilmesinin önünü almak için elinden geieni 

yapacağını söyledi. Bunlar ister kadın ister erkek başı 
olsun böyiesi manzaraian çocuklarımızın gözünden 

uzak tutmak için iktidarımızda olan herşeyi 
denememiz gerekmez m i? "
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Yasasın A n d arte le r

Doğu Akdeniz H/lüttefil< Kuvvetleri Başkomutanı 
General Wilson’un ELAS’a gönderdiği 18 Temmuz 

1943 tarihli kutlama mesajındaki bu övgülerden 
kısa bir süre sonra, İngilizler ELAS'a yaptıklan 

yardımı durduracaklardır.

Yunanistan’da Itazandıkları büyük başarılardan dob- 
yı, Partizan Ordusunun tüm kadrolarına tebriV ve teşek
kürlerimi iletiyorum. Tarafımızdan dikkatle hazırlanan 
ve sizier tarafından dikkatle gerçekleştirilen operasyon
lar, Müttefiklerin Sicilya’daki başarısına yardımcı olmuş
tur. Mihver güçleri, Balkanlara yapılacak bir saldırıyı 
bekleyerek, şaşırtıimıştır. İtalya’da kullanılması gereken 
Alman birlikleri ve hava kuvvetleri Balkanlara getirildi. 
Yunanistan'daki olaylar Mihver’i şaşkınlığa uğrattı ve 
böylece büyük bir konvoyumuz Akdeniz'i kolayca geçe
bildi. Andarteierin  harekâtının sivil halk açısından ne 
kadar tehlikeli olduğunun farkındayım. Müttefiklere gös
terdikleri bağlılık için partizanlara ve sivil halka saygıla- 
nmı sunuyorum. Savaş sonuna yaklaşıyor ve Mihver’in 
kayıtsız şartsız teslimiyle bitecek. Bu sonuca ulaşacağı
mıza, Yunan andartelerinin bir parçasını oluşturdukları 
Akdeniz’deki Müttefik Ordulan liderleri olarak inanıyo
ruz. Yaşasın andarteler!.. •

Yunan H a lk ın a  D uyuru

Sarafis’in ELAS’a katılmasından sonra Yunan 
halkına bu davranışını açıklayan bildirisi.

Yunan Halkına,

Özgürlük ve cumhuriyet davasında diktatörlük refim- 
lerine karşı savaşımım iyi bilinir. Bu bana yedi yıllık 
hapse ve sürgüne maloldu.

Yakın geçmişteki savaş sırasında, kendi isteklerimin 
tersine, birçok devlet yetkilisinin yaptığı gibi, Atina’da 
bomboş oturdum. Bunun nedeni Kral ve hükümetinin 
önde gelen Alman yanlılarına güvenmelerine rağmen, 
cumhuriyetçilere güvenmemesiydi.

Bunu esirlik takip etti ve sonra yaklaşık bir yıldır 
gerilla hareketi gelişmeye başladı. Atina’da atıl kalma
nın benim için imkânsız olduğunu hissedince aşağıdaki 
amaçlar doğrultusunda gerilla birliKierini örgütlemek için 
dört ay önce Teselya’ya gittim. Amaçlarım:

1) Ülkeyi müttefiklerimizle işbirliği yaparak işgalciler
den kurtarmak,

2) Ülke içi sorunlarımızın gerçekten demokratjk biçim
de, anayasa ve hükümet biçimi üstünde. Yunan halkının 
fikirlerini serbestçe açıklamasıyla çözülebileceğini te
minat altına almaktı.

Bu amaçlar EAM’m amaçlarıyla tamamen çakışıyor.

Ülkenin siyasal ve askerî önderlerinin EAM  konusun
da anlaşmaya varmamalarındaki başarısızlık -bu başarı
sızlık önyargıya, şüpheye veya gerçek fikir ayrılığına 
bağlı olsun, ya da olmasın- işbirliği ve uzlaşmayı imkân
sız kılan yanlış anlamalara yol açtı. Son olarak da Kosto- 
puios takımının silahsız bırakıldığı üzücü ve kendim 
de dahil olmak üzere şimdi hepsi serbest bırakılan bazı 
subaylann tutuklanmasına katkıda bulundu.

Üstte: V. Katraki’nin "A ç lık " adlı ağaç baskısı. Altta: 
NazHerin astığı kadın partizanlar.

Gerilla hareketinin geliştiği bütün dağlık bölgelerde 
üç aylık bir gezi yaptım. Halkın ve gerillaların arasında 
yaşadım. Değişik önderlerle kişisel bağlantılar kurdum 
ve yalnızca profesyonel ordu askerlerinden gerekli des
teği olan EAM’ın ulusun ve halkın istediği biçimde mü
cadeleyi yönetecek ve organize edebilecek kapasitede 
olduğuna ikna oldum. Bunun dışında bağımsız birlikleri 
örgütlemeye yönelik herhangi bir girişim hiçbir amaca 
hizmet etmeyeceği gibi mücadeleyi zayıflatır ve gele
cekte tehlikeli olabilecek sürtüşmeler yaratır.

Benim önceki mücadelem ve yukanda açıklanan kanı
lar uyarınca tamamen samimi olduğuna inandığım EAM'ın 
amaçlarıyla hemfikirim. Kendimi EAM’ın hizmetine ver
dim. Böylece mücadeleye en fazla yararlı olabileceğim 
yerde hizmet edebilirim. Tüm Yunanlılara -politikacılara, 
subaylara, memurlara vs.- sesleniyorum. Tüm şüpheleri 
ve farklılıkları bütün kişisel hırsları ve değerlendirmeleri 
bir kenara bırakınız ve EAM  örgütleriyle birieşiniz ya

da işbirliği yaparak onları destekleyiniz.

Bu yoğun çabayla biz, ülkenin işgalden kurtarılması
na ve Yunan halkının çıkarlarına daha iyi hizmet edecek 
güçlü bir örgüt yaratacağız. •

A skerin  Andı

Her yeni üyenin, Vunan Halk Kurtuluş Ordusu’na 
(ELAS) katılırken içtiği resmî ant.

1) Disipline uyacağım ve ona bilinçli olarak dikkat 
edeceğim.

2) Cesur olacağım ve cesaretim halkıma olan ulusal 
görevimin yerine getirilmesinden kaynaklanacak.

3) Halkımı seveceğim, çünkü onlardan biriyim ve on
lar İçin savaşacağım.

4) Askeriik bilgimi yetkinleştireceğim, ancak bu saye
de halkım için daha iyi bir savaşçı olurum.

5) Siyasal eğitimimi ilerleteceğim, ancak bu şekilde 
halkım için savaşan daha bilinçli bir savaşçı olurum.

6) Benim olmayan hiçbir şeyi zor yoluyla almayaca
ğım, çünkü bu gerçek bir gerilla gururu ve onuruyla 
bağdaşmaz.

7) Davranışlarımda sade, mantıklı ve alçak gönüllü 
olacağım.

8) Tavrım kusursuz olacak, böylece biriiğime kötü 
söz gelmesine neden olacak bir davranışta bulunmaya
cağım.

9) Biriikteki yoldaşlarımı kendi öz kardeşlerimden da
ha çok seveceğim ve saygı göstereceğim.

10) Halkım kendi ülkesinin efendisi olana dek silahımı 
bırakmayacağım. •

A ris 'in  Türitüsü

Direnişin tüm Yunanistan’a yayılmasıyla, Aris halk 
kahramanı haline geliyor, adına türküler 

yakılıyordu

Asla yıkılmayan sarsılmaz bir duvar gibi 
Gümbürdeyen savaş alanlarında 
ARİS’in önderliğinde kuruldu Halk Ordusu

ARİS hangi dağ başında yürüyorsun şimdi? 
Nerede yankılanıyor ayak seslerin?

Hangi tepede, hangi geçitte soluklanıyorsun?

Özgür Yunanistan için yürüyorum,
Koşuyorum halkla beraber.
Özgürce kabarıyor göğsüm.
Yaşamın tatlı soluğuyla.

Ve gölgem Doğunun ve Batının bayrağıdır, 
Yiğitleşir insanlar onu görünce,
Kızlar daha da güzelleşirken,
Köleler zincirlerini kıracak güç kazanır. •
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U ibnan A nH tifm ası

20 Mayıs 1944 Lübnan Konferansında
Papandreu'nun son konuşmasında ileri sürdüğü 8 

maddenin özeti.

l j  Ortadoğu'da Yunan ulusunun bayrağı altında Yu
nan Silahlı Kuvvetlerl’nde disiplinin yeniden düzenlen
mesi siyasal değil tamamen ulusal ve askerî temelde 
gerçekleştirilmelidlr. Ordu hükümetin emirlerini yerine 
getirecektir ve ayrıca siyasal düşünceler ileri süremez.

2) Özgür Yunanistan’da bütün gerilla birlikleri, bir 
tek hükümetin emri altında birleştirilmen ve disipline 
edilmelidir. Gerillaların askerî örgütlenme ilkeleri sürek
li bir İlke olamaz. Fakat şu anda direnişin zayıflamasına 
yol açacağı için hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. Sonuç 
Alarak şimdiki durum, bir geçiş dönemi olarak kabul 
edilmeli ve bu dönemi sadece hükümet düzenlemelidir.

3) Yunanistan’ın kırsal kesimlerinde terör dönemine 
Bon verilmeli ve İşgalin kırıldığı yerlerde zaman kaybet
meksizin, kişisel güvenlik ve halkın siyasal özgürlüğü 
ciddi biçimde sağlanmalıdır. Şehirlerde de şiddet olay- 
lanna son verilmelidir. Hükümet silahlı kuvvetleri ve 
Yunan halkını yönetmek için görevinin başında olacaktır.

4) Yunanistan’ın esir ve dağılık bölgelerine yeterli 
yiyecek ve İlaç gönderilmelidir.

5) Yunanistan özgür olduğunda asayiş ve halkın ana
yasa ve hükümet hakkında baskıdan uzak karar verebil
mesini sağlayacak gerekli önlemler alınmalıdır. Ulusal 
SIrlik Hükümetl'nin özel görevi asayiş ve özgürlüğü 
güvence altına almak olacaktır.

6) Zalimler ve fırsatçılar sert biçimde cezalandırılacak- 
ardır.

7) Düzenlemeler, göç özgürlüğü ve Yunan ürünlerinin 
hracat serbestliğini de kapsayan Yunanistan’ın yeni
den inşasının maddi gereksinimlerini karşılayacak şekil
le müttefiklerle önceden yapılacaktır.

8) Yunanistan’ın ulusal taleplerinin tam olarak ger- 
«kieştirilmesl Yunan halkının önceki fedakârlıkları ve 
:abalannın gereğidir. Bu aynı zamanda Yunanistan'ın 
reni sınırlannın güvenliğini de sağlama atacaktır. •

ChurcMH'den A tin a 'd a k i  
G enera l Scobie 'ye

Atina savaşının en kritik anında verdiği emirle 
Churchill, Yunanistan konusundaki kesin tavnnı 

bir kez daha ortaya koymakta ve kan dökmekten 
çekinmeyeceğini belirtmektedir.

1- Kalabilecek tüm birlikleri sizinle bırakması ve gele
bilecek tüm takviyeleri yollaması konusunda General 
Wilson’a emir verdim.

2- Atina’da düzeni sağlamak, kente yaklaşan tüm 
UM/ELAS çetelerini etkisiz hale getirmek veya dağıt
makla sorumlusunuz. Sokaklann tam güvenliğini sağla- 
nak ve ne kadar olursa olsun tüm bozguncuları topla- 
nak için istediğinizi yapabilirsiniz. ELAS  çatışma olan 
yerlere kadın ve çocukları sürmeye çalışacaktır. Bu ko- 
ıuda dikkatli olup, hata yapmaktan sakınmalısınız ama 
rtoritemizi ya da Yunan otoritesini ihlâl eden silahlı 
irkeklere ateş açmakta tereddüt etmeyin. Komutanlığı- 
ıızın bir Yunan hükümeti tarafından desteklenmesi şüp- 
lesiz ki iyi olacaktır. Bu nedenle elçimiz, istifadan vaz
geçmesi ve bize yardımcı olması için Papandreu İle 
görüşüyor. Bununla birlikte işgal edilmiş bir kentte, 
rerel bir ayaklanmanın gelişmekte olduğunu düşünerek

"OJOI m npiDIOpayilİTIHGe lUyKGVTPİâOGie T ie  IIEO

IJstte: E l^ S  militanları silah taliminde. Ortada: KKE 
yayın organı Rizospastis’;n (Radikal) 3  Ekim 1943 

tarihli sayısı. Altta: KKE'nin 1928 1 Mayıs gazetesi.

davranmakta, tereddüt göstermeyin.

3. Kente yaklaşmakta olan ELAS  çetelerine karşı, eli
nizdeki tankları kullanarak vereceğiniz ders, ilerdeki ben
zer girişimlerin önünü alacaktır. Bu temel üzerine girişe
ceğiniz tüm akla uygun ve gerekli faaliyetlerde yanınız
da olacağımı bilmelisiniz. Atina’ya hakim olmak ve elde 
tutmak zorundayız. Bunu mümkünse kansız, ama gere
kirse kan dökerek yapmak, sizin için büyük bir başarı 
olacak.

ChurchilI'den Im p ara teriu k  
G enel K urm ay  Baskanm a

Ağustos 1944’de daha ortada hiçbir şey yokken, 
Churchill EAM'm ayaklanacağını varsaymakta ve 

Avrupa Cephesi’nde çok gerekli oian birlikleri 
Yunanistan’a nakletmeyi planlamaktadır.

Bir ya da birkaç ay içinde, 10-12 bin askeri bir miktar 
tank, top ve zırhlı arabalarla Atina’ya gönderebiliriz...

Yunanistan’a hakim olmak veya Atinalılan karşımıza 
almak gibi bir sorunun olmadığını, sadece başkentin 
dıştan gelecek müdahalelere karşı güvenliğinin sağla
nacağını tekrar ediyorum... Bu proje kesin şekilde gizli 
tutulmalıdır.

Zamanın sayılardan daha önemli olduğuna, 5 günde 
gelecek 5 bin askerin, 7 günde gelecek 7 bin askerden 
daha gerekli olduğuna dikkat etmelisiniz...

1.500 Ingiliz paraşütçüsü indirildikleri bölgenin gü
venliğini sağlar sağlamaz, Yunan Hükümeti derhal hare
kete geçip Atina’da birkaç saat içinde görevine başla
malıdır. Paraşütçüler kent halkı tarafından coşkuyla kar
şılanabilir ve Atina yakınlarına inmeleriyle yaratacakları 
sürpriz etkisi, EAM 'm  başkenti ele geçirmek için yapa
cağı herhangi bir girişimde etkili olabilir... •

M ü d a h a le  I f  in  Yardım  Çağnsı

Yunanistan’a müdahaleye tek başına gücünün 
yetmeyeceğini düşünen Churchill’ in Başkan 

Roosevelt’ten yardım istemek için 17 Ağustos 
1944’te çektiği telgraf.

Yunan politikasını her zaman tam bir uyum içinde 
yürüttük ve önemli her konuda size başvurdum. Savaş 
Kabinesi ve Dış İşleri, Almanların düşmesi, ya da birilk- 
lerinin ülkeyi terk etmeye çalışması halinde Atina da, 
hatta Yunanistan’da neler olacağı konusunda çok endi
şeliler. Şayet Alman yetkililerin şehri terk etmesiyle dü
zenli bir hükümet kurulması arasında uzun bir boşluk 
olursa, EAM  ve Komünist aşıncılann şehri ele geçirerek 
kendileri dışında her tür Yunan görüşünü ezmeleri ihti
mali çok yüksek.

Siz ve ben, Yunanistan’ın kaderinin Yunan halkının 
elinde olduğu ve sükunet sağlanır sağlanmaz monarşi 
veya cumhuriyet için karar vermek üzere tam bir fırsata 
sahip olacakları konularında fikir birliği içinde olduk. 
Ancak kargaşa ve sokak savaşları ya da despot bir 
komünist hükümet ihtimallerinin sizin de benden fazla 
hoşunuza gideceğini sanmıyorum. Bu durum, yalnızca 
U.N.R.R.A'nın şiddetle sınanmış Yunan halkına huzur 
getirme planlarının gecikmesine ve engellenmesine hiz
met eder. Bu nedenle, Akdeniz’deki Müttefik Kuvvetler 
aracılığıyla 10 bin kişiyi geçmeyen bir Ingiliz gücünün 
hazır bulundurulması İçin plan yapmalıyız. Bu güç za
manı gelince en hızlı araçlarla Başkente sevkedileblle- 
cek durumda olmalı. Bu güç sizin Hava Kuvvetlerinizin 
yardımıyla sağlanacak paraşüt birliklerini de kapsamalı
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dır. Ben kişisel olarak bir aydan önce, hatta daha uzun 
bir süre bir şey olacağını sanmıyorum, ama yine de 
hazırlıklı olmak İyidir. Görebildiğim kadarıyla ortada bü
yük bir sorun yok. Bu nedenle söz konusu hazırlıkları 
her zamanki yollardan buradaki kadrolarımız aracılığıyla 
yapmamız konusunda hemfikir olacağınızı umuyorum. 
Eğer öyleyse İngiliz komutanlar, General Wilson’a veri
len Birleşik Komutanlık talimatlarına uyacaklardır. •

Caserta Antlaşm ası

Bu belgenin 26 Eylül 1944’de İmzalanmasıyla,
askerî alanda yetki Ingilizlere verilmekte ve ELAS 

pasifize edilmektedir.

Ulusal B irlik Hükümetl’nin delegeleri General Scoble’yi 
Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin ve Dağ örgütlerinin komu
tanlığına atamışlardır.

Dağ örgütlerinin liderleri iktidarı ele geçirmek için 
hiçbir girişimde bulunamazlar. Bu yöndeki herhangi bir 
teşebbüs devlet güvenliğine karşı işlenen bir suç olarak 
kabul edilecektir. Andarte\er aralarındaki düşmanlıklara 
son vermelidirler. Atina bölgesinde General Scobie’nin 
emri olmadan hiçbir operasyon yapılamaz. Güvenlik Müf
rezeleri yasadışıdır ve teslim olmamaları durumunda 
düşman muamelesi göreceklerdir. Zervas, Plaka anlaş
masına uygun olarak kendi bölgesinde Almanlara karşı 
savaşacaktır.

General Sarafis; Attica, Peloponez ve Trakya dışında
ki bölgelerde aynı şekilde hareket edecektir. Adı geçen 
bölgeler İse, Ulusal B irlik  Hüküm eti ile İngilizlerin birlik
te atayacağı komutanların emrine verilecektir. •

Churchlll'den D ışişleri 
B akanına

ChurchiH’in "ödediğimiz bedel” den sözetmesi, 9 
Ekim’de Stalin’le bir pazarlık yapıldığı görüşünü 

güçlendirmektedir,

1. Bana göre, Yunanistan’da serbestçe hareket ede
bilmemiz için Rusya’ya ödediğimiz bedelin karşılığı ola
rak, Papandreu’nun Yunan Kraliyet Hükümetini destek
lemek için İngiliz birliklerini kullanmaktan sakınmamalı- 
yız.

2. Bu, İngiliz birliklerinin her türlü yasadışı harekete 
müdahalesi anlamına gelecektir. Grev çağrısı yapmaları 
halinde EAM gazetelerini Papandreu tabii ki kapatabilir.

3. Yunan Tugayının yakında geleceğine ve gerektiğin
de silah kullanmaktan kaçınmayacağına İnanıyorum. Ne
den Hint tümeninden sadece 1 tugay gönderiliyor? Hü
kümet adına başkenti ve Selanik’! elde tutabilmek için 
8-10 bin piyadeye daha İhtiyacımız var. Hükümet otori
tesinin yaygıniaştınimasını daha sonra düşünürüz. EAM’- 
ia aramızda bir çatışma olacağına eminim. En uygun 
zeminin seçimi koşuluyla, bundan kaçınmamalıyız. #

Chvrchill-Stalin Oörüşmesi

II, Dünya Savaşı’nın 9 Ekim 1944’de gerçekleşen 
en önemli pazarlıklarından biri olan bu görüşme 

konusunda Churchill'in aşağıda söyledikleri 
Sovyetler Birliği'nce halen tezkip edilmemektedir.

Sırası geldiğinde bir fırsatı değerlendirerek şöyle de
dim: Balkanlardaki durumumuzu belirleyelim. Orduları
nız Romanya ve Buigartstan'daiar. Oralarda bizim de

Üstte: Churchill ve Başpiskopos Damaskinos Aralık 
1944’de Atina'da. Ortada: İngilizleri 1941'de hem 

Yunanistan hem de Girifte hırpalarken gösteren Alman 
Karikatürü. Altta: 1944'de EAM’/n gizli matbaası.

çıkarlarımız, heyetlerimiz ve ajanlarımız var. Küçük şey
lerle uğraşmayalım. Britanya ve Rusya’nın çıkarları açı
sından, size Romanya’da yüzde 90, bize Yunanistan’da 
yüzde 90 ve Yugoslavya’da yüzde 50-yüzde 50 egemen
lik oranlarını kabul etsek nasıl olur?

Söylediklerim çevrilirken bir yanm sayfa üzerine şöy
le yazdım:

ROMANYA Rusya yüzde 90, diğerleri yüzde 10

YUNANİSTAN Büyük Britanya (ABD ile anlaşarak yüz
de 90), Rusya yüzde 10

YUGOSLAVYA yüzde 50-yüzde 50

MACARİSTAN yüzde 50-yüzde 50

BULGARİSTAN'Rusya Yüzde 75, diğerleri yüzde 25

Çeviri işi bittiğinde kâğıdı Staiin’e uzattım. Kısa bir 
sessizlikten sonra, Stalin mavi kalemini alıp, kâğıdın 
üzerine kalın bir ‘kabul’ işareti koyup bize doğru uzattı. 
Her şey biran içinde olup bitmişti. Uzun bir sessizlik 
oidu. Kurşun kalemle yazılmış kâğıt masanın ortasın- 
daydı. Şöyle dedim:

‘Milyonlarca insanın kaderinin bir kâğıt parçasının üze
rinde belirlenmesi, bir tür alaycılık olarak düşünülebilir. 
Kağıdı yakalım.’

Stalin, "Hayır, sizde kalsın" dedi. •

V a rk iza  Antlaşm ası

Yunan Hükümeti ile EAM delegeleri arasında 12 
Şubat 1945’de imzalanan Varkiza Antlaşması'nın 

maddeleri.

Madde 1) Özgürlükler

Hükümet, anayasa ve her yerde kabul edilen demok
ratik ilkelere uygun olarak varolan özgürlükleri kısıtlayı
cı yasaları kaldırarak, vatandaşın siyasal ve toplumsal 
fikirlerini özgürce açıklayabilmelerini güvence altına ala
caktır. Hükümet toplantı, örgütlenme ve basında ifade 
özgürlüğü gibi bireysel özgürlüklerin sınırsız işlemesini 
de güvence altına alacaktır, özellikle hükümet, sendikal 
özgürlükleri yeniden düzenleyecektir.

Madde 2) Sıkıyönetimin Kaldmiması

Sıkıyönetim bu antlaşmanın imzalanmasından hemen 
sonra kaldırılacaktır. (...) Anayasanın 5, 10, 20 ve 95. 
maddeleri derhal tüm ülkede askıya alınacaktır. Bu askı
ya alma silahsızlanma tamamlanana ve tüm ülkede yö
netim, yargı ve askeri otorite kurulana kadar devam 
edecektir. 5. maddenin askıya alınması, Atina ve Pire 
şehirlerinde ve onların banliyölerinde geçerli olmaya
caktır. (...)

Diğer örgütler tarahndan tutuklu bulunan EAM  taraf- 
tarian mümkün olduğu kadar çabuk sert>est bırakılacak
lardır.

Madde 3) Af

3 Aralık 1944 ve af yasasının yayınlanma tarihi arasın
da işlenmiş olan siyasal suçlar için af çıkartılacaktır. 
Bu af siyasal suçlarla ilgisi olmayan, can ve mal güvenli
ğine karşı işlenmiş suçlan kapsamayacaktır. Gerekli ya
sa bu antlaşmanın imzalanmasından hemen sonra ya
yınlanacaktır. 15 Mart 1945’e kadar silahlannı teslim 
etmek zorunda olduğu halde teslim etmeyen ELAS, Sivil 
Muhafızlar ve ELAN  örgütlerinin üyeleri af kapsamına 
alınmayacaktır. Af kapsamının dışında kaianian İlgilen
diren bu son koşul EL>tS’ın silahsızlanması gerçekleş
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tikten sonra haklı gerekçe ve neden kalmayacağı İçin 
İptal edilecektir. (...)

Madde 4) Rehineler

ELAS ya da Ulusal Muhafızlar tarafından tutuklanmış 
tüm yurttaşlar tutuklama tarihine bakılmaksızın hemen 
serbest bırakılacaklardır. Herhangi bir suç nedeniyle 
ya da düşmanla işbirliği yapmaktan tutuklu bulunanlar, 
yasalara göre cezalandırılmak üzere adalete teslim edi
leceklerdir.

Madde 5) Ulusal Ordu

Profesyonel sulıayiar ve astsubayların dışında Ulusal 
Ordu dönem dönem askere çağrılacak askeri sınıfların 
bireylerinden oluşacaktır. Özel olarak modern silahlarla 
eğitilmiş olan yedek subaylar, astsubaylar ve diğer rüt
beliler, onlara ihtiyaç olduğu sürece görevde kalacak
lardır.

ELAS’ın dağıtılması tamamlandıktan sonra şimdi va
rolan birliklerde kayıtlı tüm insanlar terhis edilecekler
dir. Orduda görev alan vatandaşların siyasal ve toplum
sal görüşlerine saygı duyulacaktır.

Madde 6) Dağıtım

Bu antlaşmanın yayınlanması üzerine, silahlı direniş 
birlikleri, özellikle ELAS, onun hem düzenli birlikleri 
hem de yedek kuvvetleri, ELAN ve Ulusal Muhafızlar 
derhal dağıtılacaktır. Dağıtım ve silahlan bırakma, uz
manlardan oluşan komitenin çizdiği protokolün ayrıntılı 
koşullarına göre gerçekleşecektir. ELAS'ın el koyduğu 
mallar devlete devredilecektir.

Madde 7) Devlet Dairelerinin Temizlenmesi

Hükümet özel yasayla kurulmuş konseylerin denetimi 
altında kamu hizmetleri ve kamu kuruluşları personelini, 
yerel hükümet görevlilerini, devlete bağlı ya da ödemesi 
devletçe yapılan diğer hizmetlilerin gözden geçirilme
siyle işe başlayacaktır. Direniş güçlerine katılmış olan
lar eski işlerine döneceklerdir. Hiç bir memur siyasal 
görüşleri nedeniyle işten çıkarılmayacaktır.

Madde 8) Güvenlik Hizmetlerinin Temizlenmesi

Güvenlik hizmetlerinin temizlenmesi, jandarma ve şe
hir polisi devlet dairelerinin temizlenmesi ile aynı temel
de özel temizleme komitesi aracılığıyla yürütülecektir. 
EL4S, ELAN ya da Ulusal Muhafız birliklerine katılmış, 
genel affın dışında kalmış tüm subaylar ve adı geçen 
örgütlerin elemanları yerlerine dönecektir.

Madde 9) Plebisit ve Seçimler

Mümkün olan en erken tarihte ve her halükârda bu 
yıl içinde tam bir özgürlük içinde sağlanarak anayasanın 
her maddesi halkın kararına sunulacaktır. Daha sonra 
ise en kısa zamanda Anayasa meclisi seçimi yapılacaktır.

Her iki tarafın temsilcileri halkın iradesinin tam anla
mıyla gerçekleşmesi için büyük müttefik güçlerden göz
lemci istenmesinde anlaşmışlardır.

Hükümet adına
Sofianopulos
Rallis
Makropulos

EAM Merkez Komitesi adına 
Siyantos 

Parçalidis 
Tsirimokos •

ELAS'ın D ağ ıtılm a  Emri
ARİS VELUÇİYOTİS

Sarafis ve Aris’in artık ELAS yönetiminde eski 
etl<ileri kalmadığı halde, KKB yönetimi savaşçıların

Üstte: Teselya'da Sovyetler B irliği hayatiyle ELAS 
militanları b ir dinlenme anında. Ortada: 1943’de 

işbirlikçi bulmak amacıyla yapılmış b ir Alman afişi: 
"3000 yıllık uygarlık tehlikede” . Altta: ELAS 

militanlarının Verya’ya g iriş i

teskin edilmesi için 16 Şubat 1945’de bu emrin 
verilmesinde onların ismini kullanmak zorunda 

kalmıştı.

EAM/ELAS’m subayları, Kapetanlos\ar ve andarte\er: 
Ordumuzun mücadelesi sona ermiş ve ELAS dağıtılmış
tır. Üç yıl boyunca işgalcilere karşı büyük bir özveri 
ve kahramanlıkla çetin bir savaş verdiniz...

Dağlarımız ve ovalarımız düşman mezarlarıyla ve on
ların kaçarken bıraktıkian enkazla doludur...

Başarınızdan onur duyunuz. Ülkeniz için görevinizi 
yaptınız. Evinize döndüğünüzde, iyi vatandaşlar olarak 
demokratik fikirlerinizi savunmaya devam etmelisiniz. 
Kahraman ölülerimizi diz çökerek saygıyla selamlaya
lım. Anıları sonsuza dek şan ve şerefle yaşayacaktır.

Omuz omuza savaştıktan sonra sîzlere veda ederken, 
hayranlık ve şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz.

Savaşımız sevgili ülkemizin şanlı tarihinin en parlak 
sayfalarını süsleyecektir.

Yaşasın boyuneğmez Ulusumuz!

Yaşasın O’nun en yüce ifadesi ELAS. •

A ya k la n m a  Durdurulsun!

Milovan Djilas, savaş sonrası 3 kez Moskova'ya 
giderek Stalin’le görüştü. Aşağıdaki böiüm 

"S ta lin ’le Konuşmalar” dan alınmıştır.

Stalin’le 1948 başındaki son görüşmemizde, Yunanis
tan’da devam eden iç savaş üzerinde de duruldu. Yu
goslavya, Birleşmiş Milletler’de bu savaşı tahrik etmek. 
Yunan komünistlerine yardımda bulunmak ve teşvik et
mekle suçlanmıştı. Sonuçta, Batı ve özellikle ABD ile 
ilişkilerimiz kopma derecesinde gerginleşmişti. Sovyet 
Hükümeti, Birleşmiş Milletier’de ithamlan karşılamak 
konusunda Yugoslavya’yı yalnız bırakmıştı.

10 Şubat akşamı Dimitrov ve Koiarov gibi Bulgar tem
silcilerinin de katıldığı toplantının ortasına doğru Stalin, 
Yunanistan’daki ayaklanmaya geçti;

“ Bu ayaklanmanın defterini dürmek lazım!” dedi ve 
Kardelj’ye dönerek sordu: “ Yunanistan’daki ayaklan
manın başarıya ulaşacağına inanıyor musunuz?” “ Eğer 
yabancı müdahale artmazsa ve eğer asker? veya politik 
ciddi hatalar yapılmazsa...”

Stalln, Kardelj’nin fikirlerini önemsemeyerek devam 
etti: “ Eğer, eğer! Hayır, hiç de başarı şansları yok. 
Ne sanıyorsunuz? Büyük Britanya ile dünyanın en kuv
vetli devleti Birleşik Amerika, Akdeniz’deki ulaşım yolla
rının kesilmesine izin verirler mi? Saçma. Sonra bizim 
donanmamız yok. Yunanistan’daki ayaklanmanın dur
durulması gerek, hem de acilen.”

Birisi, Çin komünistlerinin son zamanlardaki başarıla
rından sözetti. Stalln yumuşadı: “ Evet, Çinli yoldaşlar 
başardılar. Fakat Yunanistan’daki durum tamamen baş
kadır. Orada dünyanın en kuvvetli devleti Birleşik Ame
rika, doğrudan doğruya işin içindedir. Çin başka bir 
olaydır. Uzakdoğu ilişkileri farklıdır. Doğru, biz de yanı
labiliriz. Örneğin, Japonya ile savaş bitince Çinli yoldaş
lara Çankayşek ile geçici bir anlaşma yapmalarını öner
dik. Sözde bizimle uzlaşmış göründüler, ama gerçekte
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ülkelerine dönünce bildikleri gibi davrandılar. Güçlerini 
toplayıp vurdular. Orada onların haklı, bizim haksız ol
duğumuz gözüküyor. Fakat Yunanistan başka bir mese
le, duraksamadan Yunanistan ayaklanmasına bir son 
vermeliyiz.”

14 yıl sonra, bugün bile, Stalln’l, Yunanistan’daki İs
yanı mahkûm etmeye sevkeden nedenleri açık olarak 
bilmiyorum. Belki, Balkanlarda kurduğu diğer komünist 
devletlere yeter derecede güven duymadığı ve uşak 
ruhlu bir İtaatle kendisine bağlı görmediği için, bu böl
gede yeni bir komünist devlet kurulmasının kendi çıkarı
na olmayacağını düşünmüştü. Diğer taraftan, bu ayak
lanmanın doğurduğu uluslararası sorunlar Stalln’l git
tikçe daha fazla tehdit etmeye başlamıştı. Bu sorunlar 
kendisini savaşa sürüklemese bile, o ana kadar kazan
dıklarını tehlikeye atabilirdi. •

Yunan A yaklanm ası
DAVI D GALULA

David Galuia’nın Counter-Insurgeny Warfare 
(Ayaklanmaları Bastırma Harekatı) kitabından 

alınmıştır. Galuia iç Savaş sırasında, BIVl
gözlemcisi olarak Yunanistan’da görevliydi. Çin ve 

Cezayir’deki gözlemlerinin de yeraldığı kitabı, 
kontr-gerilia konusunda en önemli çalışmalardan 

biridir.

1945-50’de Yunan komünistlerinin ayaklanmaları, bir 
isyaAdan her şeyin hatalı gidebileceğini gösteren İyi 
bir örnektir. Başlayış nedeninin cazip olmayışı, bu ayak
lanmanın başarısızlığını getirmiştir. Yunanistan Kom ü
nist Partisi'nin kontrolündeki EAM  ve £LAS, bütün hal
kın Almanlara karşı direndiği II. Dünya Savaşı’nda geliş
tiler. Yunanistan özgürlüğe kavuştuktan sonra. Kom ü
nist Parti esaslı bir neden bulamadı. Ülkenin gayet kü
çük bir sanayiye sahip olması sonucu, Pire limanı dok 
işçileri ve tütüm fabrikaları işçilerinden başka proletar
ya sınıfı yoktu; İşleri itibarıyla sağa sola giden denizciler 
de sürekli bir yardım veremiyorlardı. İstismar edilebile
cek bir tarım sorunu da yoktu. Servetlerini genellikle 
dış ülkelerde yapan zengin Yunanlı kapitalistlere, ticari 
zihniyetle bakan halk, bir husumet beslemekten öte, 
onlan takdir ediyoriardı. Ülke dahilinde birbirlerinden 
kesin surette aynimış halk sınıflan bulunmuyordu; Do
nanma Bakanı kahvede çalışan bir garsonun kuzeni ola
bilirdi.

Yunan komünistleri, Yunanistan’ın ezeli düşmanı Bul
garistan'la; Yunan .Makedonya’sının bir bölümünü talep 
eden Yugoslavya ile; Yunanistan’daki Epir’in bir kısmını 
talep ettiği Arnavutluk’la İster istemez müttefiktiler. Mil
li duygulann gayet yüksek olduğu Balkanlarda, bu gibi 
ilişkiler Yunan komünistlerinin daha popüler bir düzeye 
gelmelerini engelledi.

Yunanistan’daki ayaklanmanın bu kadar uzun sürme
sinin ana nedeni, hükümet kuvvetlerinin başlangıçta 
yalnızca 1 tugaydan ibaret olmalarıydı. Önce İngiliz, 
sonra da ABD yardımlarıyla güçlenen Yunan ordusu 
ülkeyi bölge bölge temizleme görevini üstüne aldı. Te
mizlenen bölgelerde kurulan yerel milis kuvvetleri asile
ri önledi.

İç Savaş'ın başlangıcında Milliyetçi Kuvvetler işe Orta 
Yunanistan’daki Teselya’dan başlayıp, sonra Doğu’daki 
ve Kuzey’deki sınırlar boyunca kurulmuş olan komünist 
mevzilerine karşı taaruza geçtiler. Dağlık araziden fay
dalanarak demirperde gerisi ülkelere çekilen asiler, ha
kiki bir gerilla savaşı şeklinde olmayan, komando tipi 
savaşlara girdiler. İsyancıların sızma birliklerinin hare
kâtı, genellikle, beraberierinde getirdikleri ikmal madde
lerinin bitimine kadar sürmekteydi. Milliyetçilerin ilk ta- 
arruzlan başarılı olamadı.

Milliyetçiler 1949’daki İkinci girişimlerinde kolaydan

IJstte: EAM’ın gençlik örgütü EPON ve ELAS'/n ortak 
afişi. Üstten İkinci: Ocak 1945'de Atina'da bir 

çatışma. Alttan İkinci: Ingiliz müdahalesinin başlıca 
aleti Yorgo Papandreu. Altta: Sarafis (solda) EDES 
önderi Zervas ve Scobie (ortada) ile Aralık 1944’de 

bir görüşme sırasında.

zora gittiler: önce Peloponez’deki komünistleri ortadan 
kaldınp Teselya’da daha büyük bir kuvvette harekâta 
giriştiler ve sonuçta hudut kesimini de temizlediler.

Yunanlı Milliyetçiler T lto’nun Sovyet blokundan aynl- 
masına müteşekkir olmalıdıriar. Böylece Yunan komü
nistlerinin bu bölgede saklambaç oynamalarına mani 
olundu. •

M arko s V a fyad is 'în  KKE 
M K > e  M ektu b u

Neos Kozmos'öa 1950’de "Markos Vafyadis’in 
Oportünist Platformu" başlığıyla yayınlandı.

Mektuptaki öneri ve uyanlar gözönüne alınmamış, 
aksine Markos’un partiden atılması için bahane 

olarak kullanılmışlardır.

Geleneksel olarak, parti içi demokrasimiz yoktur. Bu
güne kadar hiçbir liderilk hatalannı kabullenip özeleştiri 
yapmamıştır... Parti lideriiği, öne sürülen düşüncelerin 
tartışılmasını teşvik edeceği yerde, her türlü düşünceyi 
öldürmeyi yeğlemektedir. Bunun sonucunda, kadrolan- 
mız görüşlerini açıkça ifade edememektedirler.

Devrimci harekete kesin bir darbe vurmak isteyen 
İngilizlerle Amerikalılara ve ka|^ı devrimcilere, istedikle
ri fırsatı 1946 seçimlerini boykot etmekle verdik...

Parti, halkın silahlı mücadelesine tam olarak İnanarak 
ve onu zafere götürecek kararlı bir tutumla girmedi. 
Varkiza’dan ve seçimlerden sonra ortaya çıkan durum
da, silahlı mücadeleyi bir şanta] olarak kullanmak Iste- 
dh.. Haziran 1947’ye kadar, büyük kentlerdeki kadrola- 
nn ve militanlann dağlara gitmelerini teşvik edecek hiç
bir çaba gösterilmedi.

Hükümetin 300 bin askerine karşı DO’nun şu andaki 
gücü 23 bin savaşçıdır. Bu güçler dengesine ve elimiz
deki olanaklara göre, yakın bir gelecekte DO’nun kendi 
gücüyle monarşist-faşistleri yenebilecek durumda ol
madığı ortaya çıkmaktadır. Zaferin çabuklaşabilmesi, 
kardeş ülkelerin dolaysız yardım vermeleri ve Geçici 
Demokratik Hükümeti tanımalarıyla mümkün olabilir. Şu 
an için ise, böyle bir yardımın gerçekleşebilmesi pek 
olası değildir. Çünkü DO buna uygun koşullan yarata
madığı gibi, uluslararası ortam da böyle bir gelişmeye 
müsait değildir, iki olasılık vardır:

1- Yunan sorununun banşçı yoldan çözümü için Parti
miz demokratik bir anlaşma önerebilir. Şimdiki koşullar 
altında bu önerinin başanya ulaşma şansı kesinlikle 
yoktur.

2- Silahlı mücadeleyi ülke boyunca yoğun gerilla ey
lemleriyle sürdürebiliriz. DO bu mücadele biçimiyle Ame
rikan planiannı kesin olarak önleyebileceği gibi, ülkemi
zin Sovyetler Birilğl ile Halk Demokrasilerine karşı bir 
saldın üssü haline gelmesini de engelleyebilir.

Üçünü bir çözüm olmadığına göre, bizim İçin tek yol 
silahlı mücadelenin sürdürülmesidir.

Oluşturulan düzenli ordu biriiklerinin monarşik-faşizmi 
yenmek İçin muhafaza edilmeleri, ister istemez, bizi 
düşman mevzileri karşısında, savunma anlayışıyla sta
tik bir konuma getirecektir. Bu anlayış, etkin bir gerilla 
savaşı vermemizi ve sonuçlannı almamızı önleyecektir. 
Bu açıdan bakıldığında, ordumuzun tümen komutanlık
tan şeklinde merkezileştirilmesi, gereğinden fazla bir 
acelecilikti. Toplanmızı ve ağır sllahlanmızı küçük özel 
biriiklere dağıtmalı ve tüm diğer birliklerimizi mümkün 
olduğu kadar ağıriıklanndan kurtararak çok hızlı hareket 
eder hale getirmeliyiz. Böylece hafif silahlı bu biriikler 
düşmanın istediği yerde değil, kendi seçtikleri yerlerde 
savaşa girebllirier. Aynca çok sayıda sabotaj ve keskin 
nişancı birilkleri kurmalıyız. •
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Stalin'İn  Huzurunda Yüzleşme

Arnavutluk Emek Partisi ile KKE arasındai<i ill<e 
anlaşmazlıl<iarı üzerine Stalin’in hakemliğinde ve 

Zaharyadis ile Parçalidis’in katıldığı Ocak 
1950’deki tartışmayı Enver Hoca anlatıyor:

Stalin sözü önce bana verdi, ben de açıldamaiarıma 
başladım:

KKE yönetimi iie iilc anlaşmazlığımız, Kurtuluş Savaşı 
sırasında izlenen strateji ve taktikler konusunda KKE 
yöneticisi yoldaşlarımızı, büyük bir ilke liatası yaptıkları, 
Yunan iıalkının kurtuluş mücadelesini Angio-Amerikan 
stratejisine dayandırdıkları ve mücadeleyi Akdeniz Müt
tefik Komutanlığı emrine bağladıkları İçin eleştirdik. Bu 
durumun baş sorumlusu Siyantos’du. Zatiaryadis eleş
tirimize kesin bir yanıt getirmeyince. Partimizin yargısı
nı ısrarla destekledim ve Siyantos’un İngilizlerin bir aja
nı, bir provokatörü olduğunu söyleyerek, eğer bizim 
partimizin bir sorumlusu olsaydı onu layık olduğu şekil
de cezalandıracağımızı da ekledim.

Zaharyadis yoldaş, Atina Stadındaki bir kitle mitingin
de, “eğer diğer demokratik partiler Voryo-Epir’in özerk
liğini isterlerse, KKE de onian destekleyecektir’’, şek
linde konuşunca, böyle görüşlere amansızca karşı çıka
cağımızı derhal açıklayıp, Voryo-Epir’in Arnavutiuk’un 
bir parçası olduğunu belirttik. Zatiaryadis yoldaş, çok 
ciddi bir şekilde yanıldığını kabul edip, yanlışını düzelte
ceğine söz verdi.

KKE yönetimiyle olan görüş ayrılığımızın önemli bir 
bölümü de Varkiza anlaşmasına dayanır. Teslimiyetten 
başka birşey olmayan bu anlaşmayı biz. Yunan halkına 
karşı ihanet olarak kabul ediyoruz. 2^haryadis yoldaş 
bu anlaşmayı “zaman kazanıp iktidan ele geçirmeyi 
kolaylaştırmak için yapılması gereken bir eylem” ola
rak, niteledi. Bu anlaşmaya karşı çıkan ve kendisini 
Yunan halkının cesur bir savaşçısı olarak tanıdığımız 
Aris’in başına neler geldiğini sorduğumda, Zaharyadis 
yoldaş, şöyle yanıt verdi: "Aris cesurdu, ama bir isyan
cıydı, anarşistti. KKE  M/C’nin Varkiza anlaşması konu
sundaki karannı kabul etmemişti. Onu MK’den attık, 
ama sonra başına gelenlerden, ölümünden biz sorumlu 
değiliz, bunu size temin ederiz.”

Aynca, belki yanılıyoruz, ama Markos Vayadis’in de 
İyi bir komünist ve yetenekli bir komutan olduğu düşün
cesini taşıyoruz. KKE  yönetimiyle, DO’nun yürüttüğü 
mücadelenin karakteri konusunda da aniaşmaziıklan- 
mız vardı. Biz kendi deneyimimize dayanarak, Yunanis
tan’daki mücadelenin partizan savaşı özelliğini koruma
sı gerektiğini ve partizan güçlerinin düzenli orduya dö
nüştürülmesinin yenilgiyi getirdiğini düşünüyoruz. Ayn
ca DO düzenli bir ordu da olamadı ve partizanlar ordusu 
haline dönüştü. Halbuki diğer örnekler de göstermiştir 
ki, küçük birlikli partizan savaşı iyi yönetilirse, savaşın 
gelişmesiyle bu birlikler düzenli bir halk ordusunun ku
ruluşuna neden olabilir. DO  her silahlı ayaklanma için 
ölümcül bir hata olan pasif savunma çizgisini izlemiş, 
Viçi ve Grammos müstahkem mevzilerinde mıhlanıp kal
mıştır. Zaharyadis yoldaşı tüm güçlerini buralara yığma
ması İçin uyardığım halde beni dinlemedi. Konuşmamı 
tamamladıktan sonra, Stalln Zaharyadis'e söz verdi. Za
haryadis, Varkiza anlaşmasını savundu, “ eğer, 1946’da 
Tito’nun ihanetini görebilsek savaşa girmezdik” dedi. 
Aynca bizi kendilerine yeterli yardım yapmamakla, top- 
raklanmızdaki mültecileri istememekle suçladı. Bitirin
ce Stalln sözaldı ve Varkiza anlaşmasını eleştirmemizde 
haklı olduğumuzu, silahların bırakılmaması gerektiğini, 
aynca iç savaşta İzlenen stratejinin de yanlış olduğunu, 
doğrudan düzenli orduya geçilemeyeceğini belirtti. Biz 
tüm yargıiannda onunla aynı düşüncede olduğumuzu 
söyledik. Zaharyadis de, “ Bize çok yardım ettiniz, doğ
ru hareket etmediğimizi şimdi anlıyoruz ve hatalanmızı 
düzeltmek için çaba harcayacağız” dedi. Stalin ise; “ Gü
zel. Öyleyse bu sorun burada kapanmıştır” diyerek tar
tışmayı noktaladı. • Üstte: ELAS önderlerinden Aris b ir konuşma 

yaparken. Ortada: EDES önderi Zervas. Altta: 
Fuma'da kurtuluş şenlikleri.

1 9 4 9 'd a  N asd K azandık?

İtalyan işgaline başarıyla karşı koyan Aieksander 
Papagos (1883-1955), Almanlara fazla direnemedi. 
Savaş sırasında Dachau kampında tutuklu kaldı, 

1945'te Amerikalılar tarafından kurtarıldı ve onlann 
hizmetine girdi. 1949 başında tekrar Yunan 

ordusunun başına geçirildi ve başarılı yönetimiyle 
DO’yu sınırlara doğru sürüp, 8 ay içinde savaşı 

kazandı. 1953’te başbakan olduktan sonra yaptığı 
askeri anlaşmalarla ABD üslerini yasal statüye 
kavuşturdu. Mareşal Papagos, iç savaşın son 

yılının değerlendirmesini Foreign Affairs dergisinde 
Ocak 1952’de yaptı.

Üç yıllık gerilla savaşının sonucunda birçok kişi ulusal 
kuvvetlerin zaferinin mümkün olabileceğinden şüphe 
ediyordu. Yazar, bunlardan biri değildi. Aksine komü
nizmin yenilebileceğine inanıyordu. Geçmişte bu amaç 
için uygulanan önlemlerin t>aşarısız olmasının nedeni, 
ya onlann elverişsiz olmasından ya da koordinesiz yürü- 
tüimesindendl. Köklü bir değişiklik bizi zafere götürebi
lirdi, fakat kaybedecek zaman yoktu. Yunan silahlı kuv
vetlerindeki komuta değişikliği Ocak 1949’da yapıldı. 
Durumdaki müteakip iyileşmenin temel nedeninin yeni 
yönetime verilen geniş yetkiler oiduğu söylenebilir.

Amerikan ve İngiliz askeri heyetleriyle mutabık olarak 
çizilen yeni genel hareket planı basit ve sadeydi. Mevcut 
komünist eylemlerinin bir çözümlenmesine dayanıyor
du. Komünistler bir yanda sırtiannı dost yabancı bölge
lere dayayarak, smıra yakın Grammos ve Viçl bölgelerini 
sağlamca İşgal ederken; diğer yanda gerilla eylemleriy
le mücadelelerini sürdürüyorlardı. Sınıra yakın, sağlam 
tutulan alanlarla uğraşmak için tek yol, düzenli kuvvet
ler tarafından uygulanan ve olağan kurallara dayanan 
bir saldınya girişmekti. Ülke yüzeyine yayılmış komü
nist gerillalarla başa çıkmak için ise, değişik taktikler 
zorunluydu. Onları, gece ve gündüz yeterli kuvvetlerle 
farklı yönlerden ilerleyerek insafsızca kovalamalıydık.

Böylece ya muharebeye girmeye zorlanacak ya da 
dağıtacaklardı. Ayrıca istihbarat, yeni askerler ve dona
nım tedarik etmek üzere kurdukları “öz savunma” kuru- 
luşlannı tasfiye etmek için acımasız önlemler almalıydık.

Amerikan yardımıyla olgunlaştınian genel plan en in
ce aynntılanna kadar sıkı bir şekilde uygulandı. Yerel 
askeri birimler tarafından yardım gören yeni birleşik 
kuvvet, güneyden kuzeye bir bölgenin ardından diğerini 
başarıyla temizledi. Görevlerini belirlenmiş zaman sınır
lan İçinde başardı. Son olarak ordunun büyük bir kısmı 
Viçl-Grammos müstahkem mevzileri karşısında toplandı 
ve orası da hızlı bir saldınyla düştü. Zafer 9 ayda kaza
nılmıştı. ŞImdI Yunanistan’daki deneyimimizden çıkar
dığım sonuçları özetleyeyim;

Komünist gerilla mücadelesi iki yönteme sahiptir: Si
lahlı saldın ve propaganda. Propaganda silahlı eylemin 
önünde geldiği gibi, eylem sırasında ve sonrasında da 
sürer. Soğuk ve sıcak savaş sıkı bir şekilde koordinelidir 
ama önem soğuk savaşa verilir. Askeri operasyonianna 
paralel olarak, komünist gerillalar yıkıcı propaganda yo
luyla düşmanlannı -ordu, halk, devlet- dağıtmaya çalı
şırlar. Büyük bir açlık dalgası ve düzensiz bir göç yarat
mak için, her çeşit vahşi ve caniyane eylemlere başvu
rurlar.

Bu hareketleri bastırmak için ilk ve ana çare, zamanın
da teşhis ve acımasız bastırmadır. Gösterilen hoşgörü 
kaçınılmaz olarak kan ve çok değerli birçok şeyle öde
necektir. Bunu söylerken, sosyal problemlerin şiddet 
kullanılarak çözümlenebileceğini kastetmiyorum. Tam 
tersi, gerçek demokratik bir hükümetin ana görevi bu 
çeşit problemlere adil çözümler aramak ve bulmaktır. 
Fakat bütünüyle açığa çıkmıştır ki, komünizm sosyal 
problemlerle sadece istismar etmek için ilgilenir. Onları
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çözmek yerine daha vahim hale getirmeye çalışır. Sa
vunduğum zor önlemleri, sadece yıkıcılıkla profesyonel
ce uğraşanlara, insan hayatıyla oyun oynayan komü
nistlere ve komünist ajanlarına karşı kullanılacaktır. On
lara merhamet gösterilemez. Halk eğitimi ve psikolojik 
savaş komünist propagandaya karşı yoğun olarak kulla
nılmalıdır. Her demokrat vatandaş komünist tehdltlnl 
anlamalıdır. Bir ulus gerillalara karşı askeri operasyon
lara girişmeye mecbur kaldığı bir noktaya geldiğinde, 
komünistler ilk raundu şimdiden kazanmıştır. Ondan 
sonrası acı dolu olacak, onları bastırmak İçin daha güçlü 
silahlı kuvvet gerekecektir. Gerillalara karşı yürütülecek 
askeri operasyonların özel biçimi yerel koşutlar tarafın
dan belirlenecektir ama genellikle en iyi yöntem, onları 
savaşmaya veya çözülmeye zorlamak için aralıksız ve 
özellikle geceleri, takiptir. •

Y era ltı Ordusu
ATTİLÂ İLHAN

Atillâ Ilhan’ın Sisler Bulvarı (1954) adlı kitabından 
alınmıştır.

saat üçdür 
kan kesllmemlştlr 
çocuklar uyumamıştır 
büyümemiştir
gramos dağları büzülür uykusunda titrer 
ince İnce şimşek çakar 
yağmur niyetlenir
bir alman motorlu kolu yolun boyunca gider
çocuklar uyumamıştır
büyümemiştir
yol boyunca çeteler
çeteciler:
— ... yıldızlar be stelyo 
üşümüş be
hani yağmurda gelecek
kozma’dan haber var mı kozma’dan
öteden
dinamitler geldi mİ 
yerleşti mİ?
— ... virajı döner dönmez, hemen...
— ... şimdi bir taverna'da olacaksın 
kadehlerde reçina buz gibi
— ... sen rüzgânn getirdiği serseri bir şarkısın
— ... yıldızlar be stelyo 
gitme be
— ... şimdi bir taverna’da olacaksın
— ... dur be stelyo
— ... ne o?

yol boyunca bir alman motorlu kolu 
yolun orta yerinde beton bir köprü vardır 
köprünün altında dinamitler 
dinamitlerin ucunda fitli 
fitilin ucunda stelyo 
ve öbür çeteciler
yıldızlan sivrisinekler gibi elleriyle kovup 
yalnız göz ve sinir kesilmişler 
bekleşirler
— ... virajı döner dönmez hemen... 
alman motorlu kolu virajı döner
95 beygirlik kamyonlar virajı döner
stelyo ter içindedir
stelyonun elleri ansızın büyürler
mermiler vızıldaşır
nasıl olursa olur
dağlar sıçrayıp gürler
yaklaşır yıldızlar yaklaşır
kayalann önünde ardında gürültüler
kamyonlar havaya savrulur
sonra bir ölüm sessizliği
sonra şimşek
ve yağmur

Üstte: Kadın partizanlar Rendena’da yürüyüş halinde. 
Ortada: 1944’de Özgür Yunanistan hüifümeti (PEEA) 

üyeleri. Altta: A tina’da işgalden kurtuluş sevinci.

G e rilla lan n  H ata la rı

ABD Ordusundan yarbay Edwrard Wainhouse,
Military Review’un Haziran 1957 sayısında Yunan 

iç Savaşını değerlendiriyor.

Bir gerilla mücadelesinin başanyla yürütülebilmesi için
3 temel stratejik gereksinme karşılanmalıdır: Birincisi 
bölge halkının büyük bir kısmının desteğini -maddi, ma
nevi, ideolojik ve psikolojik olarak- sağlamaktır. İç Sava
şın başlangıcında KKE’ye karşı büyük bir sempati vardı. 
Bu, ELAS'm , Alman İşgali süresince gerçekleştirdiği 
eylemlerden kaynaklanıyordu. Parti Yunan halkına ayrı
ca hemen hemen her yaş, cins, meslek ve sosyal kate
gorilerdeki kişilerin üyeliğinin mümkün olduğu bir ör
gütler sistemi sunuyordu.

İkincisi, operasyon alanları dışından sürekli lojistik 
destek sağlamaktır. Bu gereksinim. Yunan gerilla kuv
vetlerine iç savaşın başlangıcında komünist komşulan 
tarafından karşılandı.

Üçüncü temel gereksinim İse, nihai zaferin elde edil
mesine yardımcı olmak İçin, gerilla kuvvetlerinin ve kon- 
vanslyonel kuvvetlerin eylemlerinin sıkı eşgüdümüdür. 
Yunan gerillaları bağımsız bir askeri örgüt gibi savaşın
ca bu gereksinimi karşılayamadılar ve nihai zaferi politik 
strateji aracılığıyla elde edeceklerine güvenmek zorun
da kaldılar.

Yunanistan'da silahlı mücadelenin başlamasıyla blr- 
IIMe, 1946-47 yılları süresince, tüm ülkeye yayılmış her- 
blri 50-100 kişilik gerilla takımlan, dağlardaki sığınaklar
dan periodik olarak çıkarak savunmasız köylere karşı 
rahatsız edici baskınlar gerçekleştirdiler. Komünist bir
likler bu aşamada da hafif olarak donatılmışlardı ve 
nadiren büyük biriikler haline dönüştüler. Aynca gerilla 
eylemlerinin üç ana İlkesine büyük ölçüde uydular: Şa
şırtmak, şok eylemi ve hareketlilik.

Gerillalar azimli ve verimli bir şekilde savaştı. Araziye 
İdeal bir şekilde uyan taktikleri genel olarak 2 çeşitti: 
Önemli bir alanın sadece sınırii bir zaman için savunul
ması ve gezici birilklerin vur-kaç akınlan. Kasım 1948’de 
ise, gerilla yüksek komutası birliklerini tugay, tümen 
ve kolordu şeklinde konvansiyonel bir çizgide yeniden 
düzenledi.

Ağustos 1949’da gerçekleştirilen 2 kayda değer ope
rasyon Vlçl ve Grammos’dakI gerilla müstahkem mevzi
lerinin tahrip edilmesine yol açtı. Bu mevzileri tutmak 
ve savunmak stratejik bir hataydı. Yıl sonunda dağlarda 
birkaç küçük ve açlığa mahkûm gerilla takımı kalmıştı. 
Yunanistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Komünizm 
konvansiyonel olmayan savaş biçiminin tipik hilelerinin 
tamamını kullandı: Yanıltıcı parti İsimleri ve müttefikler, 
birleşik cepheler, sadık üyelerce gizli hücrelerin örgüt
lenmesi, silahlı kuvvetlere ve hükümete sızma girişimle
ri, endüstriyel sabotaj, yabancı güçler İçin casusluk.

Bir halk savaşının başanya ulaşması İçin, gerilla, hal
kın temel politik, manevi ve ahlâki değerlerini cezbet- 
melldlr. Toplumun önemli bir kesiminin gerekil desteği
ni elde edebilmek İçin, yoğun bir pslkotojlk savaş sefer- 
berilğl gerilla savaşının eylemlerinden önde gitmeli ve 
ona uygun olarak yönetilmelidir. Bu desteği korumak 
için, sonunda halkın tamamen uzaklaşmasına neden 
olabilecek olan terörün kör zulüm ve tahribatından ne 
pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.

Acaba kim, komünistlerin savaşın herhangi bir aşa
masında gerilla eylemleri bağlamında Yunan halkının 
önemli bir kesiminin gönüllü desteğine sahip olduğunu 
söyleyebilir? Aksine, KKE  ve onun gerilla kuvvetleri, 
Yunanistan’daki komünist gerilla mücadelesinin askerî 
sonunun yaklaşmasına büyük etkisi olan körükörüne 
yapılmış yağma, gasp, bilerek öldürme, misilleme, ka
çırma, kundakçılık ve terörizm gibi yollara başvurmuş
tur. •
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Yunan I f  Savtiş ı'ndan  
A lınacak D ersler

ZİZİS ZAGRAFOS

Bu yazıyı kaleme aldığı Kasım 1967’de 
Yunanistan Komünist Partisi Politbüro üyesi olan 

Zagrafos, 1968'de sağ hizipçilikle suçlanarak 
partiden ihraç edildi.

(...) Komünist Partisi önderliğinin işlediği sağcı opor
tünist hâtâlar, halkın ideolojik, siyasi ve örgütsel olarak 
hazırlıksız ve Aralık 1944’de Britanyanın silahlı mücade
lesi karşısında çaresiz kalması sonucunu doğurdu. Ara
lıktan sonra solcu oportünistlerin İşlediği hatalar ise, 
Aralık'ta giriştiklerini tamamlamak, demokratik hareketi 
ezmek ve iktidannı pekiştirmenin tek yolu olarak gör
dükleri İç savaşı başlatmak için gericilere ve emperya
listlere fırsat vermiş oldu.

(...) Bir devrimci mücadelede halkın duyguiannı anla
manın önemi son derece büyüktür. Nesnel şartlar ve 
baskılaria biçimlenen bu duygular, sağlam bir parti siya
setine somut, elle tutulur anlam kazandıran ileri slogan
larla istenilen yöne pekâlâ çekilebilir.

Khienln ruh durumunun ve devrimci bir mücadeleye 
hazır olup almadığının anlaşılması, doğru değerlendiril
mesi, özellikle partizan savaşı biçimine dökülecek bir 
silâhlı mücadele söz konusu olduğu zaman büsbütün 
önem kazanmaktadır.

Gericilik ve emperyalistler 31 Mart 1946’da genel se
çimlerin yapılacağını ilân etti. Bu şekilde, onlann saldın- 
ianna karşı savaş kritik bir safhaya girmiş oluyordu, 
işte Komünist Partisi önderilği böyle bir aşamada, yu
karda belirtilen noktalan dikkate almamak hatasını işle
miştir.

Bu sırada ülkenin durumu ve kitlelerin ruh haleti ne 
merkezdeydi?

Devrim için elverişli bir bunalım olgunlaşıyordu. Fakat 
henüz donığuna erişmiş değildi. Komünist Partisi emekçi 
sınıfın çoğunluk desteğine sahipti. Sendika seçimleri 
bunu gösteriyordu. İşçilerin çevresinde köylüler ve şe
hirlerin orta kesimleri toplanıyordu Partimiz, halkın de
rinden bir istekle beklediği bağımsızlık, demokrasi ve 
banş İçin savaşmış ve bu kitleleri böylelikle kazanmıştı.

Bu şartlarda tek doğru siyaset, bütün demokratik güç
leri, “ İç Savaşı körükleyen Britanyalı emperyalistler dı- 
şanl” ve “ Normal Demokratik Hayat” gibi sioganiann 
çevresine toplayarak seçimlere katılmaktı. Böylece İç 
Savaş önlenebilirdi. Durum bu siyaseti gerekli kılmak
taydı. Bu yol tutulmuş olsaydı. Komünist Partlsrn\t\ 
ve EAM’nin ittban artacak, kitielerie bağları daha da 
sıklaşacak, daha güçlü durumlar elde edecekler (parti
nin seçimleri boykot kampanyasına tepki bunu kanıtlı
yor) ve banşçı araçlarla demokratik amaçiaria ulaşma
nın yeni fırsatları değeriendiriimiş olacaktı. Elde tutulur 
bir olanaktı bu (hareket sadece halk kitleleri çoğunlu- 
ğunca desteklemekle de kalmıyordu. Çünkü, dünya are
nasında güçler dengesi lie Balkanlardaki durum da lehl- 
mlzeydi.) Yerii gericiler ve Britanyalı emperyalistler ge
ne de İç Savaş çıkarmak için direnecek olurlarsa, bu 
defa, bizzat halk kitleleri kendiliklerinden silaha sarılma
nın bir zorunluluk olduğunu aniiyacakiardı.

işte böyle kritik bir kavşakta. Komünist Partisi önder
liği, hiç de haklı sebeplere dayanmaksızın, barış için, 
hazıriıksız da olsa ardımızdan gelmekten çekinmeyen 
kitlelerin, gene hazıriıksız olarak, silahlı mücadele için 
de peşimize takılacağını, seçimleri boykot edeceğini, 
durumun elverişsiz olduğuna aldırmadan silaha sani- 
makta bir sakınca bulamıyacağını, varsayıyordu. Bu var
sayım altında önderiik, İç Savaş’a girişti ve böylece 
Britanyalı emperyalistlerin ve yerii gericilerin oyununa 
düşmüş oldu.

Üstte: Andreas Cimas (gözlüklü) eşi Eleni ve kardeşi 
Yorgo ile dağda. Ortada: EAM’/n genel sekreteri 

Dimitros Parçalidis. Altta: 1947'de Markos’un 
Demokratik Ordusu’nun askerleri.

(...) O günlerdeki parti önderilği, her şeyden önce, 
açıkça çelişmeli ve kararsız bir durumdaydı. Bunun gös
tergelerinden biri, 16-17 Nisan 1946 tarihinde toplanan 
kurultayda alınan kararlardır, iki ay önce başlamış bulu
nan silahlı mücadelenin karan ancak şimdi çıkartılmaya 
çalışılıyordu. Komünist Partisi mücadeleye çoktan baş
lamıştı. Ancak bazı üyelerin durumdan haberleri bile 
yoktu. Yedinci Kongrenin (Ekim 1945’de toplanmıştı), 
partinin köy ocaklarının kapatılması ve buralara kayıtlı 
üyelerin ÇIttçI Partlsl'ne katılmalan hakkındaki karan 
artık uygulama alanına geçeceği böyle bir zamanda, 
silaha sarılacağımız sırada -silahlı mücadele bilfiil başla
mıştı biie- köylerdeki parti ocaklannı dağıtmaya kalk
mak tam bir çelişmeydi.

İkinci olarak, devrimci stratejide en önemli sorunlar
dan biri oian yedek güçler sorunu doğru biçimde çözül
memişti. Bildiğimiz gibi, bir silahlı mücadele İçin yeterii 
güçlere yedek güçleri toplamak için, 1) doğru bir siya
set, 2) güçlerin, özellikle parti güçlerinin, zamanında, 
siyasal, 3) düşmanın, halk hareketini, yedek güçlerden 
yoksun bırakmak için girişeceği teşebbüslerin önceden 
kestirilerek, zamanında gerekli eylemlere girişilmesi zo- 
runlukiarı vardır. Yedek güçlere hakim olmakta, düş
mandan önce davranmak ve onları eyleme sokmak üs
tünlüğünü elden kaçırmamak son derece önemlidir.

(...) Parti yalnız kalınca, kendi güçlerinin bir kısmına 
dayanmak zorunda kaldı; bu güçlerin de sadece küçük 
bir kesimi savaşıyordu. Bu kesim de diğer devrimci 
güçlerden ve özellikle halk kitlelerinden kopmuş durum
daydı.

Üçüncü olarak, ordu karşısında da yanlış bir tutuma 
saplanıldı. “ Ordu biriikierindeki çalkalanma, her halk 
hareketinde kaçınılmaz bir olaydır. Bu çalkalanma, dev
rimci mücadele sertleştiği zaman orduyu kazanmak için 
mücadele haline dönüşür” diyor Lenin. “ Moskova ayak
lanması gericilerle devrimciler arasında, orduyu kendi 
tarafına çekmek için kıyasıya çılgın bir mücadelenin 
açık örneklerinden biridir.”

Yunanistan'da silahlı mücadele karan alındığı zaman
ki durumu incelediğimizde ve parti önderiiğinin bu ko
nuda daha sonra takmdığı tutumu gözden geçirdiğimiz
de, ordu birliklerini kazanma, hazıriama ve silahlı müca
deleye ondan sonra kalkışma konusundaki Leninist ilke 
de ihmal edilmiştir.

(...) Uzun süre, silahlı mücadeleyi yürütecek bir askerî 
merkez kurulamamış olmasının yanısıra. Stratejik bir 
planın yokluğu da burada belirtilmelidir. Partinin taşra 
örgütleri bir süre kendi hallerine bırakıldı. Talimattan 
yoksun, kendi yağıyla kavrulan bu örgütler eylemlerini 
akıllarına.nasıl eserse o şekilde yürütüyorlardı. 1946 
baharında kurulmaya başlanan silahlı birilkiere kimin 
alınıp kimin alınmayacağı konusu kendilerine bırakıl
mıştı. Meselâ, 1947’de, birçok birlik, kendilerine katıl
maya gelen gönüllüleri yüz geri etmiş, köylerine gön
dermiş ve tutuklanmanın kucağına atmıştı.

(...) ilk silahlı gruplanmızın teşkilinden sonra bile, 
parti önderiiğinin olaylara seyirci kalması sayesinde, 
Halk Ordusu’nun, kırlık bölgelerde de halk kitlelerinden 
kopaniması için düşman zaman kazanmış oluyordu. Ya- 
nm milyon köylü şehre yakın, gözaltında bulunan kamp
lara doldurulmuştu. Büyük topraklar bu yüzden çöle 
dönüşmüştü, ıssızdı. Böylece Halk Ordusu, son dona
tım ve bilgi kaynağından da yoksun bırakılmış oluyordu. 
Şehirli halkla ilişki kurmasına yarayan son araç da böy
lece elinden alınmıştı. Issız dağ köylerinde partili savaş
çılardan başka kimseler kalmamıştı desek yeridir.

işte böyle, daha kendini topariayıp gücüne kavuşama- 
dan Halk Ordusu bütün savaş süresince kitleden kopuk 
bir duruma getirildi. Parti önderlerinin seçimleri boykot 
etmesi, erken ve kötü hazırlanmış bir ayaklanmayı yü
rütmeye kalkışması ve bir de düşmanın ustaca oyunian 
sebebiyle parti kendini kitlelerden kopmuş, cansız bir 
halde buluverdi. •


