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Ekim Devriminin 93. yýldönümündeyiz.
Sömürenler ve onlarýn yardakçýlarý uzun bir dönem boyunca Ekim
Devrimini yok saydý, belleklerden silmeye çalýþtý, hatýrlattý mý da
Bir daha asla! diyerek hatýrlattý.
1980li yýllarýn sonundan beri ise Ekim Devriminin açtýðý çýðýrýn
baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný, SSCBnin daðýlmasýyla birlikte
sosyalizmin somut bir seçenek olmadýðýnýn kanýtlandýðýný öne
süren propagandalar revaçtaydý.
Son zamanlarda ise burjuva ideolojisini yamamayý, parlatmayý, sol
içine bu ideolojiyi taþýmayý meslek yahut hobi edinenler Ekim
Devrimini önemli bir tarihsel olay olarak sunmaya, Ekim Devrimi
tarihini müzelik bir malzeme yaparak Ekim Devrimi ile açýlan
defterlerin bir daha açýlmamacasýna kapandýðýný göstermeye gayret
ediyorlar.
Marxý ekonomik krizden krize hatýrlanan düþünceleri ciddiye
alýnmasý gereken bir küreselleþme karþýtýna çevirmeye hevesli
olanlarýn Ekim Devrimine bir belgeselci mantýðýyla yaklaþmalarýnda
þaþýrtýcý bir þey yok kuþkusuz. Ýþçi ve ezilen hareketinin zayýflýðý
ve daðýnýklýðý sürdükçe bir önceki dönemden daha ciddi olan bir
belleksizleþtirme operasyonunun devam edeceðine de þüphe yok.
Oysa Ekim Devrimiyle hayat bulan Sovyet Cumhuriyetinin akýbeti
ne olursa olsun, bizim takvimimizle 7 Kasým 1917de yýkýlan çarlýðýn
yerine kurulmak istenen burjuva diktatörlüðünün yýkýldýðý ve siyasi
iktidarýn Sovyetler aracýlýðýyla proletarya tarafýndan ele geçirildiði
gerçeði deðiþmiyor. Ýnsanlýðýn kurtuluþu için emekçilerin ücretli
kölelik zincirinden kurtulmak zorunda olduklarý gerçeði ve bunun
için egemen sýnýflarýn diktatörlüðünün parçalanmasý ve siyasi
iktidarý emekçilerin bizzat ele geçirmesi gerekliliði de hala deðiþmiþ
deðil.
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ÖNSÖZ

Bu nedenle 1917de Rusyada en geliþkin örneði görülen bu proleter
devrimi deneyimi hala insanlýðýn kurtuluþu için ücretli köleliðe
son verilmesi gerektiðine inananlar için en deðerli kýlavuz olmaya
devam ediyor.
Ekim Devrimi gerçeðini örtbas etmek ve unutturmamak amaçlý
tüm saldýrýlarýn sonuçsuz kalacaðý, tarihsel akýbeti asar-ý atika
müzesinde çýkrýk ve tunç baltanýn yanýnda yer almak olanlarýn
Ekim Devrimini müzelik hale sokamayacaklarý, defteri dürülecek
bir sýnýfýn Ekim defterini kapatamayacaðý elbette doðrudur. Ancak
Ekim Devriminin dünün önemli bir olayý deðil, bugüne ýþýk tutan
bir dönüm noktasý olduðunu yaratýlan tüm manipulasyonlara inat,
ýsrarla tekrarlamadan da bu saldýrýlara yanýt verecek gücü
toplamanýn mümkün olmadýðý da gerçeðin bir baþka yönüdür.
KöZün arkasýnda duran komünistler bizim takvimimizle 7 Kasým
1917de yaþanan deneyimin tarihsel bir olgu olarak deðil, politik
bir pusula olarak ele alýnýp irdelenmesi gerektiðini öteden beri
ifade ediyor.
Bu bakýþ açýsýyla Ekim Devriminin 93. yýldönümü vesilesiyle
fotoðraflarla Ekim Devrimini anlatan elinizdeki kitapçýðý hazýrladýk.
Bu kitapçýkta ifade edilen görüþlerin yaþadýðýmýz topraklardaki
emekçilerin ve ezilenlerin kurtuluþ mücadelesinde sorumluluk
üstlenen militanlarýn donanýmlarý arasýnda bir yer almasýný
umuyoruz.

EKÝMÝN IÞIÐI TAÞINACAK!
BOLÞEVÝZM KAZANACAK!
KöZ
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ÇARLIK RUSYASI

Çar: Rus
Ýmparatorluðunu yöneten
hükümdara çar
adý verilirdi.
Çarlýðýn simgesi
iki baþlý bir kara
kartaldý.

Çarýn Taç Giyme Töreni: Yukarýdaki fotoðrafta gördüðümüz
Rus Çarý 2. Alexanderýn taç giyme töreni Çarlýk Rusyasýnýn
19. yüzyýldaki þatafatýný yansýtýyor.

19. yüzyýla gelindiðinde Çarlýk Rusyasý çok geniþ
bir coðrafyaya yayýlmýþtý. 1870 yýlýnda dünya
nüfusunun onda biri Rusya Ýmparatorluðunda
yaþýyordu.
Rusyada devlet, bütün gücün çarýn elinde toplandýðý
monarþi ile yönetiliyordu. Bu yönetim feodal
düzenin üzerinde durmaktaydý. Feodal düzende
tüm topraklar küçük bir soylu sýnýfýnýn elinde
toplanmýþtý. Köylüler de soylularýn topraklarýný
iþleyen köleler olarak bu soylularýn mülkiyetindeydi.
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2. Alexander:
Rus Çarlarýndan
en
önemlilerinden
birisi 2.
Alexanderdý. 2.
Alexander
Rusyada toprak
köleliðini
kaldýrmýþ ve
kapitalizmin
Rusyada
yayýlmasýný
hýzlandýrmýþtý.
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TOPRAK VE ÖZGÜRLÜK ÝSYANLARI

1900lerin
baþýnda bir
Rus köyü.

Köylüler ve
Serfler:
Rusyada
kalabalýk kýsmýný
köylüler ve
topraða baðlý
köleler (yani
serfler)
oluþturuyordu.
Serfler beylerinin
her isteklerini
yerine
getirmedikleri
zaman
cezalandýrýlýp
iþkence
edilebiliyordu.

Toprak köleliliðinin kaldýrýlmasý toprak sahibi olamayan kölelerin
hýzla proleterleþmesine neden oldu. Yukarýdaki tablo topraða baðlý
köleliðin kaldýrýlmasýnýn halka ilan edilmesini anlatýyor.

Bu sistem altýnda ezilen ve sömürülen köylüler özgürlük ve
toprak talepleri ile devamlý ayaklanmaktaydý. Çar ise, 18531856 yýllarý arasýnda gerçekleþen Kýrým savaþý sonrasý büyük
kayýp veren köylü nüfusun kendine baðlýðýný saðlamak
istiyordu. Bu nedenle 1861 senesinde topraða baðlý köleliði
kaldýrdý. Ama güya özgür kalan köylülerin birçoðu vergiler
ve toprak ücretleri nedeni ile toprak sahibi olamadýlar. Bu
nedenle de ne köylülerin ezilmiþliði bitti ne de mücadeleleri
sona erdi.
Öte yandan öðrenciler ve aydýnlar çarlýk despotluðundan
huzursuzdular. Bu kesimler arasýnda çara karþý nefret
büyüyor, otokrasiyi yýkmak için mücadele etmek fikri hýzla
yaygýnlaþýyordu.
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KIRDAN FABRÝKALARA

1890larda bir
metal
fabrikasýnda
çalýþan iþçiler
Fabrika Yatakhanesi: Rusyada kapitalizm 1861 senesinden sonra
çok hýzlý bir þekilde geliþti. Kapitalizm ve sermaye arttýkça, iþçi
sýnýfýnýn sayýsý da artýyordu. Fotoðrafta kalacak evleri
olmadýðýndan fabrika yatakhanelerine yerleþmiþ iþçiler görünüyor.

1861 senesinde topraða baðlý kölelik kaldýrýlýnca, eskiden
köle olan köylülerin yüzde yetmiþi ailelerini besleyecek
kadar topraða dahi sahip olamadýlar. Bu topraksýz ve
aç köylü ordusu Rusyada yeni ortaya çýkan ve gittikçe
güçlenen kapitalistler için ucuz iþçi kaynaðýný
oluþturuyordu.
Bu köylüler kapitalizm geliþtikçe özellikle Sen Petersburg
ve Moskova gibi büyük þehirlerde yoðunlaþan iþçi
sýnýfýnýn temelini oluþturdular. 1865-90 yýllarý arasýnda
fabrika iþçilerinin sayýsý yüzde altmýþ beþ, maden
iþçilerinin sayýsý yüzde yüz altý oranýnda arttý. 1897
senesinde þehirli proleteryanýn nüfusu 14 milyona
ulaþmýþtý. Bununla birlikte, zor koþullarda, günde 12
saatten fazla çalýþan iþçiler rahatsýzlýklarýný dile getirmeye
baþladýlar. Böylece ilk örgütlü iþçi gruplarý oluþmaya
baþladý. Bu iþçi örgütlerinden bazýlarý Güneyli Ýþçiler
Sendikasý ile Rus Ýþçileri Kuzey Sendikasý idi. Ezilen
ve örgütlenmeye baþlayan iþçiler grevler yapýyor,
direniþler gerçekleþtiriyor ve ayaklanýyorlardý.
9

Çarlýk
Rusyasýnda
mahkumlar da
aðýr iþçi olara
çalýþtýrýlýyordu.
Fotoðrafta bir
madende çalýþan
mahkum iþçiler
görünüyor.

1910larda
Rusyada bir
süpürge yapým
atölyesi.
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POPÜLÝZMÝN YÜKSELÝÞÝ

Çerniþevski
(1828-1889):
Narodnik
hareketin
kurucularýndan
olan Çerniþevski,
çarlýðýn silahlý bir
ayaklanma
sonucunda
yýkýlmasý
gerektiðini ve
köylü
komünlerinden
oluþan sosyalist bir
toplumun
yaratýlmasý
gerektiðini
savunuyordu. Ne
Yapmalý? isimli,
hayatýný devrime
adayan Rahmetov
isimli bir militaný
anlattýðý romaný o
dönemin pek çok
devrimcisine
ilham kaynaðý
oldu. Öyle ki
Leninin en
bilinen eseri Ne
Yapmalý adýný bu
romandan
alýyordu.

Çar Ýkinci Alexandera düzenlenen suikast.

Ayný dönemlerde Rusyada iþçilerin yaný sýra Çarlýða
karþý mücadele veren devrimci akýmlarýn mücadeleleri
de yükseliyordu. 1876de Sen Petersburgda kurulan
ve mücadelelerinin sloganýný isimlerine taþýyan Toprak
ve Özgürlük (Zemlya Volya) hareketi Rusyadaki
devrimci akýmlarýn en önemlilerindendi. Toprak ve
Özgürlük, kendiliðinden devrimci bir sýnýf olarak
gördükleri köylüler arasýnda çalýþýp, ezilenlerin öfkesini
çarlýðý yýkma hedefine yönlendiriyorlardý.
Toprak ve Özgürlükçüler Rusyada geliþen iþçi
hareketinin farkýnda olsalar da bu hareketi daha çok
ikincil bir güç olarak görüyor, eylemlerinde köylülerin
isyanlarýný, grevleri ve terörizmi benimsiyorlardý.
Kýsa bir zaman içerisinde bu hareket daha çok silahlý
propagandaya ve terörist eylemlere yoðunlaþmaya
baþladý.
Sonuçta örgüt içerisinde çýkan tartýþmalar sonucunda,
1879 yýlýnda, Toprak ve Özgürlük silahlý propagandayý
savunanlar ile iþçiler içinde yürütülecek propaganda
faaliyetini öne çýkaranlar olarak ikiye bölündü.
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HALKIN ÝRADESÝ HAREKETÝ
(NARODNAYA VOLYA)

Halkýn Ýradesi militanlarýnýn idam ediliþi

Toprak ve Özgürlükçülerden ayrýlan ve silahlý propagandayý
siyaset aracý olarak benimseyenler Halkýn Ýradesi (Narodnaya
Volya) adýný aldý. Halkýn Ýradesi, çarlýðý devrimcilerin kendi
silahlý mücadeleleriyle ve bu silahlý eylemlerin kitleler
üzerinde yaratacaðý uyandýrýcý ve ateþleyici etkiyle yýkmaya
çalýþýyordu. Toprak ve Özgürlükçüler gibi son derece gizli,
merkezi ve katý disiplinli bir örgütlülükle çalýþan Halkýn
Ýradesi, Rus Çarý Ýkinci Aleksandera 7 kere suikast düzenledi
ve sonunda Çar'ý öldürdü.
Ýþte örgütün bu isyankar ve ýsrarlý mücadelesi, genç
devrimcileri de kendisine hýzla çekiyordu. Ancak tam da
benimsedikleri bu yöntem yüzünden narodnikler ezilenlerin
ve sömürülenlerin demokrasi mücadelelerini çarlýðýn
yýkýlmasý hedefi ile asla birleþtiremediler. Kitleler içerisinde
bir çalýþma yürütmedikleri için kendi içlerine kapanmak
zorunda kalan Halkýn Ýradesi militanlarý, Çarlýk polisleri ve
ajanlarý tarafýndan da takip edilip, yakalanabiliyordu. Üçüncü
Alexandera düzenledikleri bir suikastte bu þekilde yakalan
ve idam edilen bu narodniklerden birisi de Leninin aðabeyi
Alexander Ulyanovdu.
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Alexander
Ulyanov:
Leninin aðabeyi
olan Alexander
Ulyanov,
Petersburg
Üniversitesinde
öðrenciyken
Halkýn Ýradesi
örgütüne üye
oldu. 1 Mart
1887 yýlýnda Çar
III. Alexandera
suikast
düzenlerken
yakalandý, 8
Martta idam
edildi.
Narodnikler:
Rusyada ortaya
çýkan bu
devrimci
hareketler belirli
yönleriyle
Blankizmden
etkilenmiþlerdi.
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Rus Sosyal Demokrat Ýþçi Partisi ve Leninin
Devrimcileri Birleþtirme Çabasý

Plehanov: Rus
Marksizmin
babasý sayýlan
Plehanovun bu
dönemdeki en
önemli
mücadelesi
Narodniklere
karþýydý.
Plehanov
Narodnikleri
kitlelere siyaset
götürmeyi
býraktýklarý için,
kitlelere yönelik
sistemli bir
propaganda
faaliyeti
yürütmeyi terk
ettikleri için
eleþtiriyordu.
Plehanov
Rusyada henüz
Komünist
Manifestonun
bile bulunmadýðý
bir dönemde
marksistleri tek
bir çatý altýnda
toplama
mücadelesini
veriyordu.

RSDÝP 1. Kongresi 1898 yýlýmda bu evde örgütlendi

Vera
Zazulich,
Plehanovla
birlikte Çorni
Peredeli
kuranlar
arasýndaydý

Rus devrimci geleneðinin marksizm ile buluþmasý ise Toprak
ve Özgürlükçülerden ayrýlan, topraðýn genel yeniden
daðýtýmý sloganýný isimlerine taþýyan diðer grup yani Çorni
Peredel sayesinde oldu. Çorni Peredelin kurucularýndan
marksizmi benimseyenler 1883de Rusyanýn ilk marksist
örgütü olan ve Rus sosyal demokrat hareketinin temelini
oluþturacak olan Emeðin Özgürlüðünü kurdular. Rusyaya
marksist yazýný taþýmaya baþladýlar. Bu grup 1898 yýlýnda
baþka devrimci örgütlerle ayný çatý altýnda toplanarak Rus
Sosyal Demokrat Ýþçi Partisini (RSDÝP) kuracaktý.
Kuruluþ kongresi RSDÝP için bir program kaleme aldý.
Ancak kongrede seçilen RSDÝP merkez komitesi kongrenin
hemen ardýndan bir operasyonla yakalandý ve tutuklandýlar.
Bu geliþmeyle birlikte RSDÝPin Rusya içerisindeki tüm yerel
örgütlerinin birbirleriyle baðlantýsý ve iliþkisi kesildi. Bu
örgütler birbirinden habersiz ve daðýnýk bir halde
çalýþmalarýný sürdürmeye çalýþtýlar. Rusyadaki komünist
hareket açýsýndan kriz açýktý: Rusyada marksizmi savunan
bütün bu örgütlerin nasýl bir araya getirileceði ve partinin
nasýl kurulacaðý belirsizdi.
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Lenin Rusyada Komünistleri Nasýl
Birleþtirmeyi Hedefliyordu?

Ýþçi Sýnýfýnýn Özgürlüðü Ýçin Mücadele Birliði - 1897

RSDÝP daha kurulmadan 3 sene önce Vladimir Ýliç Ulyanov (Lenin) adýndaki
bir baþka marksist devrimci 20 adet marksist çalýþma grubunu sýký bir merkezi
disiplin altýnda birleþtirerek Ýþçi Sýnýfýnýn Özgürlüðü için Mücadele Birliðini
kurmuþtu. Lenine göre iþçi sýnýfýna devrim yolunda önderlik edebilmek için
önce komünist bir parti yaratýlmalýydý, bunun için de öncelikle Rusyadaki
devrimci örgütler birleþtirilmeliydi. Ýþte bu yüzden Lenin Rus Sosyal Demokrat
Ýþçi Partisine katýldý ve Rus devrimcilerini, devrim için nasýl bir parti gerektiðine
ikna etme mücadelesi verdi.
Leninin yapmaya çalýþtýðý RSDÝPi yeniden bir araya getirmekten çok daha
öteydi. Leninin Rusyada devrimin yapýlabilmesi için gerektiðini savunduðu
ve yaratmak için yoldaþlarýyla mücadele verdiði parti o ana kadar ne
marksistlerin ne de blankistlerin (Rusyadaki Narodniklerin) parti anlayýþýyla
benzerlik gösteriyordu. Lenin sýký, merkezi disiplinli ve gizli olan bu partinin
oluþabilmesi için öncelikle mevcut devrimci siyasal yapýlar arasýnda bir
ayrýþmanýn olmasý gerektiðini savunuyordu. Komünist bir partinin yaratýlmasý
için öncelikle bir ayrýþma gerekliydi. Bu da Leninin RSDÝP içindeki pek çok
akýmla siyasi bir þekilde mücadele etmesini gerektiriyordu.
13
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Þu anda
sloganýmýzýn
"saldýrýya geçin"
olamayacaðý,
"düþman kalesini
kuþatýn" olmasý
gerektiði açýktýr.
Partimizin acil
görevi, hemen
þimdi giriþilecek
bir saldýrý için
eldeki bütün
güçleri toplamak
deðil, bütün
güçleri
birleþtirebilecek ve
harekete fiiliyatta
rehberlik
edebilecek bir
devrimci örgütün
kurulmasý için
çaðrýda
bulunmaktýr. Bu
örgüt, lafta deðil
fiiliyatta her
protesto
hareketini ve her
patlayýþý her
zaman
desteklemeye
hazýr ve bunu,
tayin edici
mücadele için
uygun savaþ
kuvvetlerinin
inþasýnda ve
saðlamlaþtýrýlma
sýnda kullanacak
bir örgüt
olmalýdýr. (Lenin,
1901, Nereden
Baþlamalý)

Leninin Devrimci Parti Anlayýþý
Diðer Marksistlerden Farklýydý

Troçki

Luksemburg

Menþevikler

Marx

Lenin ve yoldaþlarýnýn proleter bir devrime önderlik etmesi
için yaratmayý planladýklarý parti, o güne kadar diðer
marksist akýmlarýn savunduðu partilerden tamamen
farklýydý. Bu dönemde Avrupa baþta olmak üzere pek çok
yerdeki marksist akýmlar da devrim için bir partiye ihtiyaç
olduðunu savunuyorlardý.
Ancak Rosa Lüksemburg, Troçki ve Martov baþta olmak
üzere pek çok marksist, bu partinin bir kitle partisi, yani
bir iþçi partisi olmasý gerektiðini savunuyorlardý. Bu nedenle
de bu partinin öznel bir müdahaleyle kurulamayacaðýný,
iþçi hareketindeki bir yükseliþe baðlý olarak kurulacaðýný
iddia ediyorlardý. Bu görüþlerini açýklarken de Marxýn
devrimci bir partinin ancak devrimci bir durumda ihtiyaç
olacaðýna dayanan fikrinin arkasýna saklanýyorlardý.
Ancak Lenin ve yoldaþlarýnýn yaratmayý hedefledikleri
parti bir kitle partisi deðil, kendisini kitlelerden net bir
þekilde ayýrmýþ, proletaryaya önderlik etmeyi hedefleyen,
kendisini oportünizmin her türünden ayýrmýþ bir komünist
partiydi. Bu komünist parti de kitle hareketindeki yükseliþe
baðlý olarak kurulamazdý. Bu parti ancak ve ancak öznel
bir müdahale ile kurulabilirdi.
14
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Ekonomizm Madalyonunun Ýki Yüzü

1900lerin baþýnda Rusyada iþçi sýnýfýnýn sayýsý artýyor, mücadelesi
yükseliyordu. Rus proletaryasýnýn ihtiyaç duyduðu þey desteklenmek
deðil, devrim için önderlik edilmekti. Ekonomistler bu gerçeði hiç
bir zaman kabul etmediler.

RSDÝPin kurulmasýný izleyen yýllar Rusyada devrimci
hareketin çarlýk tarafýndan ezildiði, iþçi hareketinin ise hýzla
yükseldiði dönemlerdi. Böyle bir durumda RSDÝP
içerisindeki akýmlar da kendi güçsüzlüklerini nerde hareket
orda bereket dercesine destekleyerek, iþçilerin her eylemine
alkýþ tutarak kapatmaya çalýþma eðilimine girmiþlerdi.
Kýsacasý iþçilere devrimci siyaset götüreceklerine, iþçilerin
ekonomik temeldeki mücadeleleri ile yetinmeye
baþlamýþlardý. Hatta öyle ki, devrimin bu hareketler sayesinde
kendiliðinden gerçekleþeceði safsatalarý bile hýzla yayýlýyordu.
Ýþçilerin ekonomik taleplere dair kendiliðinden
mücadelelerine kör bir þekilde verilen destek, devlete karþý
olan mücadeleyi de Toprak ve Özgürlük ve Halkýn Ýradesi
gibi - o dönemin tabiriyle terörist diye adlandýrýlan hareketlere býrakmak demek oluyordu. Ne de olsa bu akýmlar
devleti ezilenlerin ve sömürülenlerin ortak mücadelesiyle
yýkmayý deðil, kendi mücadeleleriyle yýpratmayý hedefleyen
akýmlardý. Lenine göre her iki akým da ayný madalyonun
iki farklý yüzüydü.
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Martinov
(saðda)
ekonomizm
akýmýnýn
önderlerindendi.
Martinov
Raboçeya Dyelo
adlý gazetede
kendilerini iþçi
hareketinin
katýksýz ve yalýn
yandaþlarý
olduðunu ifade
ediyorlardý.
Ekonomistler
Rusyadaki her
türlü iþçi
hareketini
desteklemeyi
önüne
koymuþlardý..
Ancak bu siyaset
tarzlarý iþçilere
devrimci bilinç
taþýmayý, onlara
önderlik etmeyi
dýþlýyordu. Bu
nedenle
ekonomistler hiç
bir zaman
devrimci bir parti
ihtiyacýný
hissetmediler.
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En Acil Ýhtiyaç Devrimci Bir Partiyi Yaratma
Planýdýr

Lenin ve
yoldaþlarý en acil
ihtiyacýn
devrimci bir
parti olduðunu
söylerken,
Rusyada varolan
hiçbir devrimci
örgütün kendi
baþýna bu görevi
yerine
getiremeyeceðini
ifade ediyorlardý.
Ancak sorun
özünde bir güç
sorunu deðildi.
Asýl sorun
varolan
örgütlenmelerin
hepsinin
oportünizmden
arýnmýþ bir siyasi
hatta getirilmesi
meselesiydi. Yani
sorun esas olarak
siyasi bir
sorundu.

ISKRA bolþeviklerin devrimci bir partiyi yaratma planýnýn en
önemli aracýydý.

Hem ekonomistler hem de teröristler bu düzenin
sahiplerinin deðirmenine su taþýyorlardý. Her iki akým da
çarlýðý yýkamayacaðý gibi, bunu görev edinecek bir örgütün
yaratýlmasýný da engelliyordu. Devleti yýkacak olanlar
aydýnlar ya da devrimciler deðildi. Bu düzeni yýkacak olan
ezilenlerin ve sömürülenlerin örgütlü mücadelesi ve silahlý
ayaklanmasýydý. Ýþte bunu saðlamak içinse emekçilere ve
ezilenlere devrimci siyaset götürmek, ve onlarýn
mücadelesine önderlik etmek gerekiyordu.
Kapitalizmin yýkýma uðrattýðý kesimlerin kendi sorunlarý
için mücadelesini devrimcileþtirmenin yolu, bu kesimleri
çarlýða karþý ortak ve örgütlü bir mücadeleye çekmekten
geçiyordu. Bunun için ise amatörlükten kurtulmuþ, kendisini
kitlelerden özenle ayýrmýþ, kitleler içerisinde çalýþarak
eðitilmiþ, Rusyadaki ezilenlerin ve sömürülenlerin verdiði
tüm siyasi mücadelelere müdahale edebilme ve bu
mücadeleleri ortak bir ayaklanmaya dönüþtürebilme yeteneði
kazanmýþ, merkezi ve sýký disiplinli bir devrimciler örgütü
yaratmak gerekiyordu. Ýþte bu yüzden ezilenlerin ve
sömürülenlerin geniþ ve açýk örgütlerinden ayrý,
devrimcilerin profesyonel, dar ve gizli örgütüne ihtiyaç
vardý.
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ISKRA ve Profesyonel Devrimciler Örgütünün
Ýnþaasý Planý
Kanýmýzca, faaliyetlerimizin hareket
noktasý, istenilen örgütün kurulmasý
yolundaki ilk adým yahut da izlendiði
takdirde bu örgütü düzgün bir þekilde
geliþtirmemizi, derinleþtirmemizi ve
yaygýnlaþtýrmamýzý saðlayacak olan ana
yol, bütün Rusya çapýnda bir siyasi
gazetenin çýkarýlmasý olmalýdýr. En çok
ihtiyaç duyduðumuz þey bir gazetedir;
gazete olmadan, Sosyal-Demokrasinin
hem genel olarak baþlýca ve sürekli görevi,
hem de halkýn en geniþ tabakalarý
arasýnda siyasete ve sosyalizmin
meselelerine duyulan ilginin yükseldiði
bir sýrada içinde bulunduðumuz anýn
ihmale gelmez görevi olan ilkelere baðlý,
sistemli ve çok yönlü propaganda ve
ajitasyonu yürütemeyiz. (Lenin,
Nereden Baþlamalý, 1901)

ISKRAnýn ilk yazý kurulu.

Lenin ve yoldaþlarý böyle bir partinin ancak bir gazete yoluyla kurulabileceðini
savunuyorlardý. Ýþte ISKRA bu hizmeti yerine getirmek için çýkarýldý. ISKRA
sayfalarýnda Rusyada olan her türlü geliþmeyi komünistlerin bakýþ açýsýndan
yazarak kitleleri aydýnlatmaya çalýþan bir gazete deðildi. Bundan çok daha
önemli bir amacý vardý ISKRAnýn: Merkez komiteleri daðýldýktan sonra
Rusyanýn dört bir yanýnda daðýlmýþ olan devrimci örgütleri tek bir siyasi çizgi
etrafýnda toplamak. Yani baþka bir deyiþle Rusyada komünistleri birleþtirmek,
komünistlerin birliðini saðlamak.
Eðer devrimci örgüt bir duvar ve militanlarýn örgütlü çalýþmalarý bu duvarýn
tuðlalarýysa, ISKRA da tuðlalarýn inþaat sýrasýnda nelere konulacaðýný belirleyen
bir ip, duvar ustalarýnýn inþaatý yapmalarýný saðlamak için kullandýklarý bir
iskeleydi. Yani gazete, profesyonel devrimciler örgütünü yaratma planýnýn en
önemli parçasýydý.
Lenin ve yoldaþlarý böyle bir devrimciler örgütü yaratýlana kadar Rusyadaki
komünistlerin örgütsel bir merkezi olmasa bile, siyasi bir merkez sayesinde
birlikte hareket edebileceði bir plan öne sürmüþlerdi.
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RSDÝP Komünist
Bir Parti Miydi?
Her ne kadar
ISKRA Rusyada
devrimci örgütleri
birleþtirerek
komünist bir
partinin
temellerini atmayý
baþardýysa da,
ikinci kongresiyle
beraber tekrar bir
örgütsel merkeze
kavuþmuþ olan
RSDÝPin
Bolþeviklerin
hedefledikleri bir
komünist parti
olmadýðý açýktýr.
Bu nedenle
bolþevikler
örgütsel olarak
menþeviklerden
ayrýlana kadar
RSDÝP
içerisindeki her
türlü oportünist
eðilimle mücadele
etmek zorunda
kaldýlar. 1905den
sonra sol
komünistlerle ve
sað tasfiyecilerle,
1914 öncesinde
enternasyonal bir
düzlemde
Kautskycilere
karþý mücadeleleri
bunun bir
göstergesiydi.

Menþeviklere Karþý Siyasi
Mücadele

Menþevik liderler bir toplantýda

Lenin ve yoldaþlarý bu fikirleri önce Ne Yapmalý
broþüründe yazdýlar sonra da 1903 yýlýnda ISKRA
sayesinde örgütlenebilen RSDÝPin Ýkinci Kongresinde
ortaya koydular. Çýkan tartýþmalar sonucunda RSDÝP
içerisinde iki ayrý akým oluþtu: Bu fikirleri benimseyenler
Bolþevikleri, reddedenler ise Menþevikleri oluþturdu. Bu
tarihten sonra menþevikler düzenin deðirmenine su
taþýrken, bolþevikler ezilen ve sömürülenlere devrimci
siyaset taþýyacak ve bu düzeni alt üst edecek bir partiyi
inþa etme görevini önlerine koydular.
Ne var ki Bolþevikler ile Menþevikler arasýndaki ayrým
görmezden gelinebilecek bir ayrým deðildi. RSDÝPin 2.
kongresinden baþlayarak bolþevikler RSDÝP içerisinde
menþeviklere karþý da siyasi bir mücadeleye baþladýlar.
Bu mücadele bolþeviklerin menþeviklerden örgütsel olarak
ayrýlana kadar da bitmedi. Bu ayrýþmanýn yaþandýðý
döneme kadar bolþeviklerin ve menþeviklerin her türlü
siyasi sorunda aldýklarý birbirine zýt tutumlar bir rastlantý
deðildi.
18
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RSDÝP Ýkinci Kongresindeki Ayrýþmanýn
Politik Nedenleri
RSDÝP Ýkinci Kongresinde bolþeviklerle menþevikler arasýnda yaþanan
ayrýþma esas olarak RSDÝP tüzüðü tartýþýlýrken açýða çýktý. Martov ve
yandaþlarý, RSDÝPe üye olabilmek için RSDÝPin programýný kabul etmek
ve RSDÝPe aidat vermenin yeterli olabileceðini savunurken Lenin ve
yoldaþlarý RSDÝPe örgütlü olabilmek için ayný zamanda partinin bir
organýnda bizzat örgütlü olmak gerektiðini savunuyorlardý. Ancak bu
tartýþma sadece örgütün yapýsýna dair teknik bir tartýþma deðil, partinin
rolüne ve muhtevasýna dair siyasi bir tartýþmaydý. Bu nedenle bu tartýþma
sadece RSDÝP Ýkinci kongresinde yaþanmadý. Aksine bolþevikler örgütsel
konularda diðer tüm sosyalistlerden farklý bir hattaydýþar.
RSDÝP Ýkinci kongresinde sonradan bolþevikler olarak adlandýrýlacak
olan akým, iþçi sýnýfýnýn tümünün deðil, bir kýsmýnýn ayrý örgütlenmesini
savunurken, oportünistler bunun sekterlik ve bölücülük olacaðý
kanýsýndaydý. Onlara göre parti sýnýfýn bütün kesimlerini barýndýrmalý,
sýnýfýn kapsayýcý partisi olmalýydý. RSDÝP tüzüðü de buna uygun bir
þekilde hazýrlanmalýydý.
Kýsacasý bolþevikler ve muarýzlarý arasýndaki fark bir tarafýn merkezi
örgütlenmeyi savunmasý, diðerlerinin ademi merkeziyetçiliði savunmasý;
bir tarafýn katýlýðý diðer tarafýn esnekliði savunmasý, bir tarafýn
bürokratikliði, diðer tarafýn demokratikliði savunmasý deðildi. Asýl sorun
devrimci partinin devrimdeki rolüne dairdi.
Bolþevikler devrimci partinin kapsamýnýn dar tutulmasýnda ýsrar ettikleri
için hem RSDÝP Ýkinci kongresinde hem de sonrasýnda birçoklarýyla ayrý
düþtüler. Bolþevikler hem militanlarý sýnýfýn en ileri ve devrimci faaliyeti
kesintisiz yürüten unsurlarýyla sýnýrlý bir örgütü hem de oportünistlerden,
revizyonistlerden, kýsacasý farklý tüm siyasi akýmlardan arýndýrýlmýþ bir
örgütü savunuyorlardý.
Kendi öznel müdahalesiyle burjuva devlet aygýtýný parçalayarak, sovyetlerin
iktidara taþýnmasýný saðlayarak proleter diktatörlüðünü yaratacak parti
ancak bolþeviklerin savunduðu bir partiyle gerçekleþebilirdi. 7 Kasým
1917de tastamam öyle olacaktý.
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Devrimci Bir Parti Oportünizmle Uzlaþarak
Yaratýlamaz
Bolþeviklerin devrimci bir parti yaratmak için
ekonomize ve menþevizmin her türüne karþý
açtýðý savaþ RSDÝP içerisinde hoþ karþýlanmadý.
RSDÝP içerisindeki diðer siyasi yapýlar birlikten
kuvvet doðar anlayýþýnýn ardýna sýðýnýp,
oportünizmden arýnmýþ bir devrimci partiyi
yaratma çabasýný engellemeye çalýþýyorlardý.
Lenin Ne Yapmalýda bu eleþtirileri þu þekilde
yanýtlamýþtý:
Kaynaþmýþ bir grup halinde, sarp ve zorlu bir
yolda, birbirimizin ellerine sýký sýkýya sarýlmýþ
olarak ilerliyoruz. Düþman tarafýndan her yandan
sarýlmýþ durumdayýz ve bunlarýn ateþi altýnda
hemen hemen hiç durmadan ilerlemek zorundayýz.
Özgürce benimsediðimiz bir kararla, düþmanla
savaþmak amacýyla, daha baþýnda kendimizi tek
baþýna bir grup olarak ayýrdýðýmýz için ve uzlaþma
yolu yerine mücadele yolunu seçmiþ olduðumuz
için, bizi suçlayan kimselerin bulunduðu
yakýnýmýzdaki bataklýða çekilememek amacýyla
birleþmiþ bulunuyoruz. Ve þimdi aramýzdan
bazýlarý þöyle baðýrmaya baþlýyorlar: gelin bataklýða
gidelim! Ve onlarý ayýplamaya baþladýðýmýz zaman
da, karþýlýklarý þu oluyor: ne geri insanlarsýnýz!
Sizi daha iyi bir yola çaðýrma özgürlüðünü bize
tanýmamaktan utanmýyor musunuz? Evet beyler!
Yalnýzca bizi çaðýrmakta deðil, istediðiniz yere,
hatta bataklýða bile gitmekte özgürsünüz. Aslýnda
bize göre sizin gerçek yeriniz bataklýktýr, oraya
ulaþmanýz için size her türlü yardýmý yapmaya
da hazýrýz. Yeter ki ellerimizi býrakýn, yakamýza
yapýþmayýn ve o büyük özgürlük sözcüðünü
kirletmeyin, çünkü biz de dilediðimiz yere gitmekte
"özgürüz", yalnýzca bataklýða karþý deðil, yüzlerini
bataklýða doðru çevirenlere karþý da savaþmakta
özgürüz.!
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1905 Rus Japon Savaþý

Rus ve Japon Emperyalistleri bir arada

Bolþeviklerin
yaratmaya
çalýþtýðý bu parti
kýsa bir süre
sonra, hiç
beklemedikleri
bir anda önemli
bir sýnavdan
geçecekti.
Bolþeviklerin
hazýrlýksýz
yakalandýklarý
bu sýnav, 1905
yýlýnda baþlayan
bir savaþýn
sonucunda
patlak verdi.

Rusyanýn Japonyaya saldýrýþýný gösteren 1905 tarihli bir karikatür.

1905 yýlýnda Rus Çarlýðý, Japonyaya karþý savaþ açtý. Bu
savaþta çar toprak aðalarýnýn ve burjuvalarýn yoðun desteðini
kazandý. Ancak savaþ çarlýðýn beklediði gibi geçmedi. Rusya
Japonya karþýsýnda bir yenilgi aldý. Bu yenilgi sonrasýnda
askerler, köylüler ve iþçiler savaþýn ve devletin gerçek yüzünü
görmeye baþladý. Zaten profesyonel devrimciler örgütünün
kurulmasý için iþçiler, köylüler ve askerler arasýnda çalýþma
yürütmekte olan Bolþevikler, kitleler arasýnda savaþ karþýtý
propagandalarýný artýrdýlar. Ezilenler, kendilerinin olmayan
bir savaþta ölmeye devam ediyorlardý.
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Savaþ Huzursuzluðu Arttýrýyor

1905 Savaþýnýn
baþlamasýyla
Rusyadaki
ezilenler ve
emekçiler askere
alýnmaya
baþladý. Rus
Çarlýðý
emekçileri ve
ezilenleri
kendileriyle hiç
ilgili olmayan bir
savaþta asker
olarak
kullanacaktý. Bu
nedenle savaþ
herkesin
gündemindeydi.

Rus emekçileri 1905 Rus-Japon Savaþýný gazetelerden takip ediyor.

Cephede bunlar olurken, emekçiler bir yandan da sýnýf
düþmanlarýna karþý mücadeleyi artýrýyorlardý. O dönemde,
devrimcilerin emekçiler üzerindeki etkisini kýrmak isteyen
çarlýk, kendi güdümünde gerici ama yasal sendikalar yarattý.
Ancak devrimcilerin de etkisiyle iþçi sýnýfýnýn talepleri bu
sendikalarýn amaçlarýný kat be kat aþtý. Nihayet 1904 yýlýnýn
Aralýk ayýnda Sen Petersburgdaki Putilov fabrikasýndaki
iþçiler büyük bir greve çýktýlar. Kýsa bir süre sonra emekçiler
çara karþý savaþ dursun, 8 saatlik iþ günü ve fazla mesaiye
son taleplerini dile getirmek üzere bir eyleme katýldýlar.
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Putilov
fabrikasýndan
dört iþçinin
çýkarýlmasý
üzerine baþlayan
ve 12,000 iþçinin
katýldýðý grevi,
RSDÝP bir genel
greve
dönüþtürmeye
çalýþtý.
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Kanlý Pazar ve 1905 Genel Grevi

Çarlýk muhafýzlarý iþçilere ateþ açýyor.

Putilov
fabrikasýndan
yayýlan eyleme
150 bini aþkýn
iþçi katýlmýþtý.
1905 Kanlý
Pazarýnda
Çarlýk
muhafýzlarýnýn
saldýrýsý üzerine
binlerce iþçi
yaþamýný yitirdi.

Çarlýk, polisin kontrolü altýnda gerçekleþen bu eylemin
barýþçýl geçmesini planlýyordu. Ancak evdeki hesap çarþýya
uymadý. Çarlýk sarayýnýn muhafýzlarý kendilerine doðru
gelen iþçilerin üzerine ateþ açtý. Büyük bir katliam yaþandý:
1000in üzerinde iþçi çarýna askerleri tarafýndan katledildi.
Ýþte bu Kanlý Pazar gününde, çarý babalarý olarak görüp
ondan umutlanan emekçi kitleleri çarýn ve düzenin gerçek
yüzünü görmüþ bulunuyorlardý.
Hem savaþýn kaybediliþi, hem de Kanlý Pazar olarak anýlan
bu katliam, halk arasýnda yükselen bir rahatsýzlýk yarattý.
Ekim ayýnda ülkede çok geniþ çapta bir genel greve gidildi.
Eylemler Polonyaya, Finlandiyaya, Varþovaya, Urala kadar
yayýldý. Haziran ve Temmuz aylarýnda köylüler de toprak
sahiplerine karþý ayaklandýlar. 21 Ekim 1905te Moskova ve
Sen Petersburgdaki iþçiler de genel greve çýktý. Rusyada
hayat felç olmuþtu. 1905 devrimi bu þekilde gerçekleþti.
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Hazýrlýksýz Yakalanýlan Bir Devrim: 1905

1905 Devrimleri
sýrasýnda yapýlan
bir eylem

1905
Temmuzunda
Potemkin zýrhlý
gemisindeki
askerler de çarlýk
rejimine karþý
ayaklandý.Bu
ayaklanmada
bolþeviklerin
ordu içindeki
örgütlenmeleri de
etkili oldu.

1905 yýlýndaki ayaklanmalar, eylemler ve grevler tüm Rusyayý sarmaya
baþlayýnca, Çarlýk rejimi olaylarýn daha ciddi bir seviyeye yükselmemesi için
bir takým tavizler vermeye baþladý.
Henüz emekçilere devrim yolýnda önderlik edebilecek bir parti
bulunmadýðýndan Çarlýðýn oyunu bozulamadý. 1905 Devrimi çarlýk rejimini
yýkamadý. Çar da bu geliþmeler karþýsýnda Duma adýnda burjuva demokratik
bir parlamentonun açýlmasýný kabul etti. Bu geliþmelerle pek çok siyasi partinin
de yasal bir faaliyet yürütmesi mümkün oldu.
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1905 Devriminin Özgün Yönü: Sovyetler

Sovyetler silahlanmýþ, kendi kararlarýnu hürce alan iþçi komiteleridir

1905 Devriminin Rusya ve dünya devrimci tarihi açýsýndan
en özgün yönü, yapýlan genel grev sonrasýnda, sovyetlerin
oluþmasýydý. Baþlangýçta grev komiteleri olarak ortaya çýkan
sovyetler, iþçilerin, köylülerin ve askerlerin kendi kararlarýný
aldýklarý ve bunlarý uyguladýklarý konseylerdi. Sovyetler
Sen
silahlanmýþlardý ve gerektiðinde düþmanlarýna karþý güç
Petersburgda
uygulayabiliyorlardý. Kendi temsilcilerini hürce seçiyor ve
kurulan sovyet, toplumdaki tüm iþ bölümünü kendi aralarýnda
kurulan ilk iþçi uygulayabiliyorlardý.
sovyetlerindendi.
Ancak 1905
1905 Devrimi sonrasýnda ortaya çýkan sovyetler, dünyanýn
Devrimini
izleyen bir kaç ilk proleter diktatörlüðü olan 1871 Paris Komününden
hafta içerisinde sonra proleter demokrasisinin ikinci büyük örneðini teþkil
ediyordu. Sovyetler oluþmuþtu ancak iktidarda deðildi.
Rusyada 30u
Açýkça
sovyetler oluþtuðunda Bolþevikler hariç Rusyadaki
aþkýn sovyet
sosyalistlerin hiçbir kesimi oluþan bu sovyetlerin bir iktidar
kurulacaktý.
biçimi olabileceðini düþünmüyorlardý.
26

1905 DEVRÝMÝ

Menþeviklerin Sovyetlere Yaklaþýmý

1905 Devrimi sürecinde oluþan Sen Petersburg sovyetinden bir görüntü.
Menþeviklerin
sovyetlere dair
yaklaþýmý bir
rastlantý deðildi.
RSDÝP 2.
Kongresinde yaþanan ayrýþmadan itibaren
bolþeviklerin ve
menþeviklerin
devrimci partiBaþka bir deyiþle, menþeviklere göre sosyalistler liberal
nin rolü baþta
burjuvaziyi eleþtirel bir biçimde desteklemeli, ona yönelik olmak üzere
bir basýnç oluþturmalýydý. Sovyetlerin esas görevi de böyle hemen her türlü
siyasi konuya
bir muhalefeti örgütlemek, iþçilerin taleplerini ortaya
çýkarmak olmalýydý. Bu yüzden menþevikler 1905 devrimi dair tutumlarý
sürecinde esas olarak Rusyadaki liberal burjuvaziye -esas birbirinin zýttý
olacaktý.
olarak Kadet partisine - kan taþýmýþlardýr.

1905 yýlýnda ortaya çýkan sovyetlerin içerisinde menþevikler
de çalýþýyorlardý. Açýkçasý menþeviklerin sovyetler üzerindeki
etkisi bolþeviklerinkinden daha fazlaydý. Ne var ki,
menþevikler çarlýða karþý liberal burjuvaziyi iktidara
getirmenin doðru bir taktik olduðunu düþünürken,
sovyetlerin de tabandan örülecek radikal bir muhalefet
hareketi olacaðýna inanýyorlardý. Menþeviklere göre Rusyaya
demokrasi sovyetlerin liberal burjuvaziye, onu ürkütmeden
uyguladýðý basýnçla gelecekti.
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Bolþeviklerin
1905 Devrimine
Yönelik
Taktikleri
Bolþeviklerin
Londra
Konferansýnda
kararlaþtýrýlmýþ
ve Leninin Ýki
Taktik adlý
kitabýnda
Menþeviklerin
yaklaþýmý ile
karþýlaþtýrýlarak
anlatýlmýþtýr.
Londra
Konferansý
kararlarý
þöyledir:
1) Konumu
gereði en ileri ve
tek tutarlý
devrimci sýnýf
olan proletarya
Rusyadaki
devrimci
demokratik
hareket içinde de
önder rolünü
oynamak
zorundadýr.
2) Bu hareket
þimdiden bir
silahlý
ayaklanma
zorunluluðunun
meydana
çýkmasýna
varmýþtýr.
3) Proletarya bu
ayaklanmada en
enerjik rolü

1905 Devriminde Bolþeviklerin
Taktiði

Bu tablo Kasým1905te iþçilerin, köylülerin, askerlerin ve öðrencilerin
katýldýðý bir toplantýyý aktarmaktadýr. 1905 Devriminde sovyetler
oluþmuþ, kendi aralarýnda toplantýlar düzenlemeye, kararlar almaya
baþlamýþtýr. Ancak sovyetler henüz kendi öneminin farkýnda deðildir.
Bunun önemini onlara bolþevikler göstereceklerdir.

Bolþeviklere göre ise sovyetler asla bir muhalefet hareketi
olmadý. Sovyetler geleceðin iktidar þeklinin ve proleter
demokrasinin ta kendisiydi.
Bu yüzden bolþeviklerin asýl üzerinde durduklarý konu,
sovyetlerin nasýl iktidara taþýnacaðý ve çarlýðýn nasýl
yýkýlacaðýydý. Bolþeviklerin, menþeviklerin aksine, Rusyaya
demokrasi getirmek için burjuvaziyi beklemeye ya da onlarý
desteklemeye hiç niyetleri yoktu. Bolþevikler 1905 devrimi
sürecinin baþýndan beri bu halk ayaklanmasýný bir ÝþçiKöylü Devrimci Demokratik Diktatörlüðüne dönüþtürmeyi
düþünüyorlardý. Yani asýl sorun sovyetlerin nasýl iktidara
taþýnacaðýydý.
Baþarýsýz bir proleter devrim giriþimi olan 1905 devrimi,
bolþeviklerin en önemli saptamalarýnýn altýný çiziyordu.
Proleter devrimin baþarýlý olmasý için kitleleri iktidara
taþýyacak proleter devrimci bir parti gerekiyordu.
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1907-12 Geri Çekilme Dönemi ve
Sað Tasfiyeciler

1905 Devrimini savuþturan Çar açýlmasýna izin verdiði Duma
Meclisiyle birlikte.

1905 yýlýndaki büyük ayaklanma bastýrýldýktan sonra
Rusyadaki emekçi kitleleri için 1907 ve 1912 arasý bir geri
çekilme dönemi oldu. Çarlýðýn devrimci örgütlenmeler
üzerindeki baskýsý arttý. Böyle bir durumda RSDÝP
içerisindeki menþevikler de artýk gizli örgütlenmeler çaðý
bitti diyerek RSDÝPten ayrýlmaya baþladýlar. Menþeviklere
göre artýk iþçi sýnýfý içerisinde çalýþma yürütmek için devrimci
örgütlere ihtiyaç kalmamýþtý. Kitlelere siyaset taþýmak ve
sözümona kitleselleþmek adýna devrimciliði býrakmaya,
devrimci örgütlenmeleri tasfiye etmeye baþladýlar.
Bu dönemde büyük halk hareketleri görülmemesine raðmen
Bolþevikler devimcilerin halktan kopmasýnýn önüne geçmek
için bir strateji geliþtirdiler. Devrimciler kitlelerin içine
doðru kitleyle beraber geri çekildiler. Bolþevikler bu dönemde
emekçilerin kendi öz örgütlülükleri olan sendikalar,
dernekler, kooperatifler içerisinde çalýþarak, savunmayý
örgütleyip devrime hazýrlandýlar. Amaçlarý devrimci
örgütün bu geri çekilme döneminde daðýlmamasýný,
mücadelesini sürdürmesini saðlamaktý. Ayrýca, bolþevikler
bu dönemi kendi örgütlerini devrimci bir þekilde
güçlendirmek ve demir bir yumruða dönüþtürmek için
kullanacaklardý.
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üstlenmekten
kaçýnamaz; ve bu
da Rusyadaki
devrimin
kaderini tayin
edecektir.
4) Proletarya
ancak, ona
mücadelesinde
hem ideolojik
bakýmdan hem
de pratik
bakýmdan
rehberlik eden
sosyal demokrat
iþçi partisinin
bayraðý altýnda,
tek ve baðýmsýz
bir siyasal güç
olarak bir araya
geldiði takdirde
bu devrimde bir
önderlik rolü
üstlenebilir.
5) Proletarya
ancak bu rolü
yerine
getirebildiði
takdirde, burjuva
demokratik
Rusyanýn mülk
sahibi sýnýflarý
karþýsýnda
sosyalizm
mücadelesi için
en elveriþli
koþullarý elde
edebilir.
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Geri Çekilme Dönemi ve Sol Tasfiyecilerle
Mücadele Dönemi

Bogdanov sol
tasfiyecilerin en
önemli
isimlerindendi.
Bolþeviklerin
Duma
seçimlerine
katýlmasýna,
yasal olanaklarý
istismar
etmelerine karþý
çýktý.

Sol tasfiyeciler doktriner bir biçimde bolþeviklerin Duma seçimlerini
ilkesel olarak boykot etmeleri gerektiðini, aksi bir tutumun reformist
bir tutum olacaðýný iddia etmekteydiler.

1907 yýlý geldiðinde 2. Duma seçimleri gerçekleþti. Parlamentoya girmek
konusunda Bolþevikler içerisinde yoðun tartýþmalar yaþandý. Sol komünistler
diye adlandýrýlan grup, doktriner bir þekilde parlementoya girmeye, kitleler
içerisinde kooperatiflerde, iþçi yardýmlaþma derneklerinde çalýþmaya karþý
çýkýyorlardý. Bolþeviklerin bu yöndeki her türlü kararýný liberal, menþevik bir
tutum olarak görüyorlardý. Bu grup daha sonra Dumaya girmiþ bolþevik
milletvekillerini sine-i millete dönmeye de çaðýracaktý. Tüm keskin laflarýna
raðmen sol tasfiyecilerin yaptýðý þey, asýl olarak devrimcileri böyle bir geri
çekilme döneminde siyasetsiz býrakmak, kitlelerden yalýtmaktý.
Leninle beraber hareket eden proleter devrimciler ise tam da bu gerçeðin
altýný çizerek, Dumayý ve her türlü yasal olanaðý kitlelere devrimci siyaset
götürmek için istismar etmek gerektiðini savunuyorlardý. Meclise katýlmak
ve kitleleri seçimlerde politikleþtirmek, yardým sandýklarýnda, kooperatiflerde
çalýþmak bu geri çekilme sürecinin önünü kesebilecek ama daha önemlisi
devrimci mevzileri tasfiye olmadan korumaya yarayacak yeni mevziler yaratacak
bir hareket olacaktý. Bolþevikler bu dönemde sol tasfiyecilerle mücadele etti.
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Yükseliþ Dönemi, Dumanýn Ýstismarý ve Kitle
Çalýþmasý

Duma elbette bir burjuva meclisiydi. Ýçerisindeki vekillerin önemli bir kesimi de liberal,
burjuva vekillerdi. Fotoðrafta Duma Meclisindeki vekilleri bir cenaze töreninde
görüyoruz.

Bolþevikler geri çekilme döneminde parti içerisinde boy gösteren sað ve sol
tasfiyeci eðilimlere karþý mücadele ederken asýl olarak partiyi tasfiyeci
unsurlardan arýndýrmaya ve devrimci bir partiyi örgütlendirmeye çalýþtýlar.
Bu ise ancak siyaset yaparak olabilirdi. Bolþevikler Duma seçimlerine katýldýlar.
1912 seçimlerinde Dumaya altý vekil gönderdiler. Bolþevik vekiller
parlementonun tüm imkanlarýný zorlayarak sosyalist taleplerini yükselttiler:
soru önergeleri verdiler, yasa tasarýlarý sundular, grevdeki iþçiler için düzenli
örgütlenme merkezi oldular, dokunulmazlýklarýný kullanarak grevdeki iþçilerle
dayanýþtýlar, polis þiddetine dikkat çektiler. Dumadaki Bolþevikler aracýlýðý
ile iþçiler talep ve tepkilerini ifade ediyorlardý.
Bu dönemde Bolþevikler Duma meclisini soyut ve lafazan bir þekilde devrim
ve sosyalizm propagandasý yapmak için kullanmadýlar. Onlarýn meclisi ve
yasal tüm olanaklarý istismar etmeleri somut bir örgütlenme yaratmak amacýna
hizmet ediyordu. Bolþevikler 1905 sonrasýndaki geri çekilme döneminde yeni
bir yükseliþin mimarý olabilmek için gerekli her türlü imkaný istismar ediyor
ve devrimci bir temelde örgütlenmeye ve kitleleri örgütlendirmeye çalýþýyorlardý.
Onlarýn meclisi istismar etme yöntemiyle, yardým sandýklarý, kooperatifler,
iþçi dernekleri içerisindeki çalýþmalarý birbiriyle yakýndan iliþkiliydi.
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Yýl 1912: Bolþevik Parti Kuruluyor!

1912 yýlýnda
Rusyada kitle
hareketleri de
tekrar bir
yükseliþe
geçmiþti. 1912
yýlýnýn en önemli
olaylarýndan
birisi Sibiryada
Lena altýn
madenlerinde 6
bini aþkýn
madencinin
greve
çýkmasýydý.Polis
in 500 grevciyi
katletmesi
üzerine grevler ve
eylemler tüm
Rusyaya
yayýlmaya
baþladý.

1912de bolþevikler örgütsel olarak menþeviklerden ayrýldý. 1912
sonrasýnda partiye genç örgütçüler ile bir soluk geldi. Bu genç
örgütçülerin içinde Sverdlov, Stalin, Bukharin ve Shaumyan vardý.
Bu dönemde günlük legal gazete Pravda (Gerçek) yayýna baþladý.

1907-1912 arasýndaki geri çekilme döneminin ardýndan
RSDÝP bir toparlanma ve yükseliþ sürecine girdi. 1912 yýlýna
kadar Bolþevikler kendilerini Menþeviklerden siyasi olarak
ayýrmýþlarsa da, ayný örgütte yer almakta bir sakýnca
görmemiþlerdi. Ancak bunun proleter devrime önderlik
edecek partinin oluþmasýný engellediði görüldüðünde,
bolþevikler yollarýný menþeviklerden örgütsel olarak da
tamamen ayýrdýlar.
19 Ocak 1912 yýlýnda Bolþevikler Pragda menþeviklerden
ayrý bir konferans düzenlediler. 11 gün süren bu konferansla
birlikte, RSDÝP 2. Kongresinden itibaren baþlayan
Menþevikler ile kopuþ süreci tamamlanmýþ oldu. Zinoviev
bu kopuþ sürecini ve yeniden yükseliþi þöyle anlatmýþtý:
Hiçbir menþeviðin katýlmadýðý Prag Konferansýnda þunu
söyledik: Eski Merkez Komitesi artýk yok, yeniden taze bir
parti yaratýyoruz. Kesin bir þekilde söylenebilir ki,1905
yenilgisi ve sonrasýndaki karþý devrimci dönemin üzerine
ancak bu zamandan sonra partinin temelleri kuruldu
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1912 Basel Kongresi: Sapla Saman Bir Arada
1912 yýlýnda bolþevikler Rusyada menþeviklerden örgütsel olarak ayrýlýp
kendi partilerini kurdular. Ancak buna bakarak leninist anlamdaki bir
bolþevik partinin 1912de kusursuz bir þekilde ortaya çýktýðýný savunmak
mümkün deðildir. Zira 1912de Rusyada bolþevikler menþeviklerden
ayrýlmýþ olsalar da, enternasyonal bir düzlemde hala Ýkinci Enternasyonalin
içerisindeydiler. Ve Ýkinci Enternasyonalin içerisindeki sosyalistlerin önemli
bir kýsmý menþeviklerle ayný siyasi ve örgütsel görüþleri taþýyordu.
1912 yýlýnda Ýkinci Enternasyonalin Basel Kongresi düzenlendi. Basel
Kongresi Ýkinci Enternasyonalin savaþtan önceki son kongresiydi. Bu ayný
zamanda enternasyonalist devrimci bir partiyi savunan bolþeviklerin
katýldýðý son kongre oldu.
Bildirgesinde geçen tüm devrimci laflara raðmen Basel Kongresi aslýnda
Ýkinci Enternasyonal içerisindeki oportünistlerin tutumlarýnýn da alenen
görülmesini saðladý. Öyle ki Hollandalý bir sol komünist Görter, Basel
Kongresinin ardýndan þunlarý söyledi:
Uluslararasý sosyal-demokrasinin durumunu yakýndan bilenler bunalýmýn
yakýn olduðunu uzun zamandan beri biliyorlardý. Basel de ana yoldan
sapýldý. Emperyalizm güçlenip savaþ tehlikesi büyüdükçe Enternasyonal
ödlekleþiyordu. Basel'de hala çalýmdan geçilmiyordu. Ama Jaures'in
tumturaklý cümlelerinin; Keir Hardie'nin kof tehditlerinin; Victor Adler'in
medeniyetin sonuna iliþkin ürkek yakýnmalarýnýn; Haase'nin anlamsýz ve
cýlýz beyanatlarýnýn; velhasýl kongrenin tüm gürültü, þaþaa ve tantanasýnýn
ardýnda herhangi bir eylem için irade, gayret ve kudret eksikliði göze
çarpýyordu. Kendi kokuþmuþluðu nedeniyle bir ahlaki çürümenin kokusunu
iyi alan burjuvazi kongrenin ve Enternasyonalin içten içe çürüdüðünü
hissetti. Bu cenahtan tehdit edilmediðinin farkýna vardý.
Görter haklýydý ve kendisi Ýkinci Enternasyonal içerisindeki oportünizmi
gören tek sosyalist deðildi. Ancak o dönemde neredeyse kimse Ýkinci
Enternasyonal içerisinde devrimci laflar savuran akýmlarýn da aslýnda
oportünist bir hatta olduðunu fark edememiþti. Leninin daha sonradan
merkezci akýmlar diyeceði bu akýmlarýn foyasý Emperyalist Paylaþým
Savaþýyla ortaya çýkacaktý.
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Avrupada Emperyalizm Çaðý

20. yüzyýla gelindiðinde, dünya kapitalizminde yeni bir
aþamaya gelinmiþti: Kapitalist üretiminin önemli kýsmý
birkaç büyük þirketin elinde toplanmýþtý ve bu þirketler tekel
olmuþlardý. Bu tekeller, kömür ve demir gibi kaynaklara
elkoymuþ, ve böylece güçlerini artýrmýþtý. Bankalar da
tekelleþmiþti ve bu tekeller de mali sermayeyi ellerinde
tutmaktaydýlar. Ýþte bu tekelci kapitalizm ile birlikte,
emperyalizm çaðý baþladý.
Avrupalý sömürgeci devletler, 15. yüzyýldan beri sömürgecilik
yoluyla dünyanýn bir çok ülkesini fiilen iþgal altýnda tutarak
bu topraklarýn hammadde ve insangücünü sömürmekteydi.
20. yüzyýla gelindiðindeyse ise dünyanýn paylaþýlmasý
tamamlanmýþtý. Bu durum hammadde ihtiyacý olan tekelci
sermaye gruplarýnýn kendi içinde rekabetini keskinleþtirdi.
Bunun sonucu olarak da emperyalist devletler arasýnda
dünyanýn yeniden paylaþýmý gündeme geldi.
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Emperyalist
devletlerin
birbirleriyle barýþ
içerisinde
yaþayabileceði
safsatasýný yayan
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aksine,
bolþevikler
emperyalizm
çaðýnýn özünde
emperyalist
güçler arasýndaki
rekabetin ve
çatýþmanýn
bulunduðunu
biliyor, ve bu
çatýþmanýn
istismar edilmesi
gerektiðini
savunuyorlardý.
Çünkü
kapitalizmin en
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proleter
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Bu Çaðýn Bir Ürünü: Ýþçi Aristokrasi

Cecil Rhodes
Ýngiliz
emperyalizminin en ateþli
savunucularýndan ve
teorisyenlerindendir. Adýný
Ýngiliz
sömürgelerinden birisi olan
Rodezyaya da
verecek olan
elmas
madenleri
sahibi Rhodes
Ýngilterede
iþçilerin, emekçilerin ayaklanmasýný yani
bir iç savaþý
engellemenin en
etkili yolunun
emperyalist
olmaktan
geçtiðini
savunmuþ ve
Ýngilterede iþçi
aristokrasisinin
geliþmesini
hedeflemiþtir.

Emperyalizm çaðýnýn en önemli özelliklerinden birisi iþçi sýnýfýnýn
eþitsiz bir þekilde bölünmüþ olmasý ve iþçi sýnýfý içerisinde
susturulmuþ, ayrýcalýklý bir kesimin yani iþçi aristokrasisinin oluþmuþ
olmasýdýr.

Emperyalizm çaðýna gelindiðinde kapitalizm bütün dünyayý
soyup soðana çevirmiþ, ve tüm zenginlik dünyada bir avuç
devletin elinde toplanmýþtý. Ýþte bu bir avuç devletin
burjuvazisi, elde ettiði aþýrý karlar ile kendi ülkelerindeki
iþçileri susturmak istemiþlerdi.
Bunun için bir ayrýcalýklý iþçi grubu, yani bir iþçi aristokrasisi
yarattýlar. Bu iþçi tabakasý, ücretleri ve yaþam tarzlarý
bakýmýndan dünya iþçi sýnýfýnýn ayrýcalýklý bir kýsmý oldu.
Ýþte bu iþçi aristokrasisi, burjuvazinin en önemli toplumsal
desteði haline geldi. Burjuvazi bu sayede zengin emperyalist
ülkelerdeki iþçileri ve iþçi hareketini çürütmeyi ve iþçileri
bölmeyi baþardý.
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Emperyalistler Arasýnda Keskinleþen Rekabet
ve 1. Dünya Savaþý

1. Emperyalist Paylaþým Savaþýnýn iþaret ettiði gerçek emperyalizm çaðýnda emperyalist
paylaþým savaþlarý kaçýnýlmaz olduðudur.

Kapitalizmin bu emperyalist döneminde, hammadde kaynaklarý, dolayýsýyla
sömürgeler için mücadele gitgide daha çok keskinleþti. Emperyalistler
arasýndaki bu rekabet dünya savaþýný kaçýnýlmaz hale getirmiþti.
Bu keskinleþen rekabet ortamýnda, 1914 yýlýnýn yazýnda Avusturya veliahtý
Prens Ferdinandýn Bosnada bir Sýrp tarafýndan öldürülmesi üzerine Avusturya
Sýrbistana savaþ ilan etti. Bunun bir dünya savaþýnýn ilk adýmý olduðunu
anlamayan olmamýþtý. Fransa, Ýngiltere, Rusya ve Ýtalyanýn yer aldýðý Ýtilaf
devletleri ile Avusturya-Macaristan, Alman ve Osmanlý Ýmparatorluklarýnýn
yer aldýðý Ýttifak devletleri savaþtýlar. 1918 yýlýna kadar süren bu Birinci
Emperyalist Paylaþým Savaþýnda yaklaþýk 16 milyon kiþi öldü.
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Kýzýl Ýpte Bir Kopuþ: Ýkinci Enternasyonal

Ýkinci Enternasyonal 1889 yýlýnda 20 ülkeden gelen sosyalist ve iþçi partilerinin
biraraya gelmesiyle kuruldu. Her ne kadar Ýkinci Enternasyonal, 1864 yýlýnda Marxýn
da kuruluþunda aktif rol aldýðý Birinci Enternasyonalin devamý olma iddiasýnda olsa
da, aslýnda hem 1847 yýlýnda ilk enternasyonal parti olarak kurulan Komünistler
Birliðinin çizgisiyle, hem de Birinci Enternasyonalin çizgisiyle taban tabana zýt bir
istikameti yani oportünist bir çizgiyi takip etmiþtir.

Ýkinci Enternasyonal, 1889 yýlýnda kurulan, dünya sosyalistlerinin bir araya
geldiði uluslararasý sosyalist bir organizasyondu. Enternasyonalin amacý, farklý
ülkelerdeki sosyalistlerin ortaklaþa hareket etmesini saðlamaktý.
Esen savaþ rüzgarlarý üzerine 29 Temmuz günü, Ýkinci Enternasyonale baðlý
örgütler Brükselde bir barýþ yürüyüþü gerçekleþtirdiler. Onbinlerce iþçi
Kahrolsun Savaþ Yaþasýn Barýþ! Yaþasýn Uluslararasý Sosyalizm! sloganlarýyla
saatler boyu Brüksel sokaklarýný doldurdular. Ancak Ýkinci Enternasyonale
baðlý Avrupalý sosyalistlerin savaþa karþý bu tutumlarýnýn lafta kaldýðý zaman
içinde açýða çýktý.
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Avrupalý Sosyalistler Kendi Hükümetlerinin
Yanýnda

Ýkinci Enternasyonalde bir toplantý

Alman Sosyal Demokrat Partisi mecliste hükümetin savaþ
kredilerinin kullanýmýný onaylayan yönde oy kullandý.
Alman meclisindeki sosyal demokratlardan yalnýz Karl
Liebknecht savaþ kredilerine karþý çýktý. Liebknechtin Her
Halkýn Düþmaný Kendi Ülkesindedir diye baþlayýp, Esas
Düþman Ülkemizdedir diye biten bir bildirisi yayýnlandý.
Rusya Dumasýndaki Bolþevik ve Menþevik temsilciler savaþa
karþý tutum aldýlar. Menþevikler de zamanla bu çizgiden
uzaklaþtýlar.
Bulgar sosyalistleri de savaþa karþý tutum aldýlar. Ýtalyan
sosyalist partisi savaþa karþýydý ancak Ýtalya savaþa dahil
olduktan sonra savaþtan yana tutum aldý. Savaþ sýrasýnda
Avusturyalý Sosyal Demokratlar, Fransýz, Belçikalý ve Ýngiliz
sosyalistleri de kendi hükümetlerinin yanýnda yer aldýlar.
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Marksizmin Papasý Karl Kautskynin Tutumu
Kautsky savaþ zamaný
savaþa karþý barýþ, barýþta
sýnýf mücadelesi sloganýný
benimsiyordu. Yani iþçiler
emperyalist savaþlar
çýktýðý zaman barýþ
þiarýný öne çýkarmalý,
sýnýf mücadelesini
ertelemeliydi. Savaþlarýn
olmadýðý dönemde ise
sýnýf mücadelesine devam
etmeliydi. Onun
Enternasyonalin barýþ
zamanýna özgü bir araç
olduðu, savaþ zamanýnda
þe yaramayacaðý
yönündeki görüþüne
karþýlýk Rosa Luxemburg:
Bu öyle bir revizyondur
ki; bunun yanýnda
Bernstein ýn bütün eski
giriþimleri zararsýz bir
çocuk oyuncaðý gibi kalýr.
diyordu.

Avrupa Sosyalistlerinin hemen hepsi, yani Ýkinci Enternasyonal önderleri
savaþ karþýsýnda kendi burjuvazilerinin yanýnda yer aldý. Aslýnda, Ýkinci
Enternasyonal içinde eskiden beri sömürgecilik ve emperyalizmin geri kalmýþ
halklar için ilerletici rolü olduðunu savunanlar vardý. Bunu savunanlarýn
emperyalistler arasý savaþta kendi burjuvazilerini savunmalarýna kimse
þaþýrmazdý. Ama savaþ karþýsýnda Ýkinci Enternasyonalin hemen hemen
bütünü emperyalist savaþta kendi yurtlarýný savunan bir çizgiye düþtü. Bu,
Ýkinci Enternasyonalin bütün olarak devrime ve sosyalizme ihanetiydi.
Ýkinci Enternasyonalin baþ teorisyeni Kautsky bu ihanetin aslýnda sosyalist
ilkelere aykýrý olmadýðýný söyledi. Enternasyonalin savaþ zamanýnda iþlevsiz
olduðunu, ancak barýþ zamaný sýnýf savaþýnýn yükseltilebileceðini söyleyerek
merkezci bir tutum aldý, yani iþ pratiðe gelince yan çizdi.
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Troçki ve Rosa Lüksemburgun Tutumu

Troçki Birinci Emperyalist Paylaþým Savaþý sürerken iþçi sýnýfýnýn
devrim yapabilmesi için herþeyden önce savaþýn sona ermesi
gerektiðini vurguluyordu. Troçkiye göre, eðer savaþ bitmez ve
barýþ saðlanmazsa iþçiler devrim yapamazdý. Bu nedenle Troçki,
bolþeviklerin Toplardan devrim için yararlanmak gerekir
fikrine karþý çýkýyordu.

Troçki ise Kautskyden daha devrimci bir dil kullanarak
aslýnda onunla ayný þeyi söylüyordu. Savaþa karþý bir
tutumun gerekliliðini savunuyordu ancak savaþ zamanýnda
devrim için nasýl çalýþýlacaðýný vurgulamýyordu. Yurt
savunmacýlar ve merkezciler ile ayný Enternasyonal çatýsý
altýnda birlik içinde bulunulmasýný savunuyordu.
Alman Sosyal Demokratlarýndan Rosa Lüksembourg ve
arkadaþlarý ise partiye içten muhalefetin gerektiðini söylediler.
Bu nedenle de yurt savunmacýlar ile ayný partide kaldýlar
ve ancak 1919 yýlýnda Kautskynin partisinden koptular.
Ama çok geç kalmýþlardý.
Yurt savunmacý çizgide bulunmayan sosyalistlerse barýþa
çaðrý yapýyorlardý. Barýþ için mücadele çaðrýsýnda
bulunuyorlardý. Bolþeviklerden baþka savaþ zamaný devrim
için nasýl çalýþýlacaðýný söyleyen ise yoktu.
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Bolþeviklerin Tutumu Diðer Sol Akýmlardan
Farklýydý!

Bolþevik Partinin en önemli isimlerinden Krupskaya iç savaþ sýrasýnda askerlere yönelik
bir propaganda faaliyeti yürütüyor. Bolþevikler, diðer tüm sosyal demokrat partilerden
farklý olarak emperyalist savaþý bir iç savaþa çevirmeye çalýþtýlar. Bu nedene ordu
içerisinde, askerler arasýnda da örgütlendiler; devrimci bir propaganda faaliyeti
yürüttüler.

Bolþevikler, en baþýndan beri savaþ zamanýnda kendi hükümetlerinin yanýnda
yer almadýlar ve sosyal þoven/yurt savunmacý tutuma karþý çýktýlar. O dönemde
Rusyada menþevikler ve Avrupadaki bazý sosyalistler de bolþeviklerinki gibi
savaþ karþýtý bir tutumu savunuyorlardý. Ancak bolþeviklerin tutumu diðer
sol akýmlardan farklýydý. Çünkü bolþevikler sadece savaþta burjuvazi tarafýnda
yer alanlara ve yurt savunmasýna karþý çýkmakla kalmadýlar.
Bolþeviklere göre kuru kuruya barýþ çaðrýsý yapýlmamalýydý. Bunun yerine,
savaþtan devrim yapmak için yararlanmak gerekiyordu. Yani emperyalist savaþ
sýnýf savaþýna dönüþtürülmeli ve proleterya iktidarý ele geçirmeliydi. Bu ise,
iþçilerin silahlarýný kendi hükümetlerine çevirmesi demekti. Yani bolþevikler
savaþý durdurmak için hükümetlere baský yapmak yerine savaþtan onlarý
devirmek için yararlanmak gerektiðini savunuyorlardý.
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Ya Devrim Savaþý Önler, Ya Savaþ Devrime
Yol Açar

Düþman Ýçimizde, Savaþa Karþý Sýnýf Savaþý!, Ya devrim savaþý önler, ya
savaþ devrime yol açar diyorlardý. Zaten Bolþevikler ne 1905 Japon-Rus
savaþýnda, ne de 1. Dünya Savaþýnda Rusyanýn düþmanlarý karþýsýndaki
zaferi için mücadele etmediler. Aksine Rusyanýn düþmanlarý tarafýndan
yenilgiye uðratýlmasýný hiç deðilse zayýf düþürülmesini bir devrim fýrsatý olarak
gördüler. Rusyanýn savaþ esnasýnda diðer emperyalistler tarafýndan zayýf
düþürülmesini beklemekle de yetinmediler. Savaþa karþý bozgunculuk yaptýlar.
Yani askerleri, silahlarýný kendi subaylarýna çevirmeleri için örgütlediler. Cephe
gerisinde kalan, askerin kýlýk kýyafetini dikenleri, silahlarý üretenleri, ulaþým
ve iletiþim aðýnda çalýþanlarý da bozgunluk yapmak için örgütlediler.
Emperyalist savaþý Rusyada bir sýnýf savaþýna çevirdiler.
Bolþevikler savaþa karþý bozguncu bir tutum almakla kalmadýlar. Savaþan
hükümetlerle iþbirliði içinde olan sosyalist akýmlardan ve bunlar ile Ýkinci
Enternasyonalde ayný çatý altýnda durmaktan sakýnca görmeyenlerle kopmak
gerektiðini savundular. Bu kopuþu gerçekleþtirerek proleter devrimci bir
enternasyonalin kurulmasý gerektiðini söylediler. Bu kopuþ ancak 1919 yýlýnda
gerçekleþti ve Komünist Enternasyonal kuruldu.
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Merkezci Oportünizm Kendisini Emperyalist
Paylaþým Savaþýndan Önce de Göstermiþti
Emperyalist Paylaþým Savaþý, Ýkinci Enternasyonal içerisindeki Kautsky
gibi lafa gelince devrimci, pratiðe gelince koþullarýn uygun olmadýðýný
bahane ederek çark eden merkezci oportünistlerin tutumunu daha da
açýða vurmuþtu. Ancak aslýnda merkezcilerin oportünist tutumu, daha
gizli bir þekilde, daha Emperyalist Paylaþým Savaþý baþlamadan, Balkan
Savaþlarýnda kendisini göstermiþti.
1912-1913 Balkan savaþý patlak verdiðinde bunun daha büyük bir
çatýþmanýn ilk provasý olduðu artýk açýkça seziliyordu. Dolayýsýyla Balkan
Savaþý sýnavýnda sosyal demokratlarýn tutumu dünya savaþýnda
izleyecekleri tutum için bir ölçü olarak görülebilirdi. Gelgelelim bu sýnav
ayný zamanda Avrupalý sosyal demokratlar arasýndaki oportünistlerin
kendilerini gizlemeleri için çok uygun bir fýrsat oldu. Baþlýca Avrupa
partilerinin Balkan savaþýndaki tutumlarý, kaðýt üzerinde açýkça
antiemperyalist bir lafzý yansýtmaya devam etti. Gerçekte ise bu partilerin
tutumlarý kendi hükümetlerinin yanýnda yer alýþlarýnýn, bir sosyalemperyalist tavrýn üstü örtülü ilk örneðini oluþturuyordu.
Avrupalý sosyal-demokrat partilerin önderleri baðýra çaðýra savaþta
sosyalistlerin görevinin kendi hükümetlerine ve kendi burjuvazilerinin
milliyetçi tutumlarýna karþý çýkmak olduðunu vazettiler. Sýrp, Bulgar ve
hatta Osmanlý sosyalistleri de bu tutuma uygun cesur atýlýmlarda
bulundular. Gerçekte emperyalist hükümetlerin kuklasý durumundaki
burjuva milliyetçi önderlikler eliyle kurulan küçük devletler karþýsýnda
bu oyunu açýða çýkaran ve reddeden bir tutum alan Balkan sosyalistlerine
kimse vatan savunmasý»ný hatýrlatmadý; Osmanlý sosyalistlerine kendi
topraklarý üzerinde oynanan emperyalist oyunlara karþý kendi
hükümetlerinin yanýnda yer almalarý gerektiðini öneren çýkmadý.
Sonuçta ortaya çýkan þu ki, Balkan ve Osmanlý sosyalistleri týpký Rus
sosyalistleri gibi enternasyonalist bir tutum aldýlar, fiilen kýllarýný
kýpýrdatmayan Avrupa sosyalistleri ise enternasyonalist ve devrimci bir
lafýzýn arkasýna gizlenirken aslýnda kendi emperyalist hükümetlerinin
politikalarýna ses çýkarmamýþ oldular. Avrupalý sosyalistler bu tutumu
alýrken yine kendi devletlerinin çýkarýna göre hareket etmiþlerdi.
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Devrim Her Zaman Beklenenden
Erken Gelir

Birinci emperyalist paylaþým savaþýnýn tozu dumaný içinde 1917
yýlýnýn Þubat'ýna gelinirken de ufukta bir devrim gören yoktu. Sadece
Avrupalý marksistler deðil, Rusya'daki bolþevikler de yakýn vadede
bir devrim beklemiyordu.
Lenin 1905 Devrimi'nin yýldönümünde, 1917 Þubat Devrimi'nin
arefesinde Finlandiya'da yaptýðý konuþmada þunlarý söylemiþti:
"Belki de biz ihtiyarlar gelecek devrimin kaderini tayin edecek
kavgalarý görmeyeceðiz. Ama çok emin olarak söyleyebilirim ki,
gençler gelecek proleter devriminde savaþma mutluluðuna eriþmekle
kalmayacaklar, zaferin mutluluðunu da yaþayacaklar."
Fakat bunun yanýnda devrimlerin ne zaman baþlayacaðýný önceden
kestirmenin çok mümkün olamayacaðýný, bunun için de sistematik
bir hazýrlýðýn ertelenemez bir gereklilik olduðunu öteden beri açýklýkla
söyleyen yine Lenin'di.
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Komünist Parti Devrime Hazýrlýksýz
Yakalanmamanýn Anahtarýdýr

Lenin, "Otokrasinin kendiliðinden bir patlamanýn þokuyla, yahut hergün
her yönden kendisini tehdit eden ve önceden kestirilmeyecek siyasi
karýþýklýklardan biri nedeniyle devrilmesi tarihsel planda çok mümkün,
hatta kuvvetle muhtemeldir... Yolumuza devam etmeliyiz; sistemli
çalýþmamýzý aralýksýz bir biçimde sürdürmeliyiz; böylece beklenmedik
geliþmelere ne kadar az bel baðlarsak «tarihsel dönemeçlerde» hazýrlýksýz
yakalanmama þansýmýz o kadar artar" demiþti.
Bunlarý söylemekle kalmayýp bu sözlerin gereðini de yapmaya giriþmiþti.
Daðýlan Rusya Sosyal Demokrat Ýþçi Partisi'ni yeniden ve sürekliliði güvence
altýna alýnmýþ bir biçimde toparlamak amacýnýn aracý olarak çýkan ISKRA
bunun için çýkmýþtý ve hedefine ulaþmýþ, Bolþevik Partisi'nin temellerinin
atýlmasýný saðlamýþ, nihayet 1912 yýlýnda bu parti kurulmuþtu.
Bolþevikler 1917 yýlýna girerken ufukta bir devrim beklemiyorlardý. Ancak
bu kez hazýrlýksýz yakalandýklarý 1905 devriminin derslerini kuþanmýþ bir
parti vardý.
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1917 Yýlýnda Çarlýðýn Ýçinde Bulunduðu
Koþullar

Rusyada
emekçiler çarlýk
tarafýndan
savaþmaya
gönderilirken,
askerlerin
aileleri açlýkla
yüzyüzeydiler.
Üstelik
köylülerin
büyük bir kýsmý
topraklarýndan
atýlýyorlardý.
1916 yýlýnda 1,5
milyon asker
Rus Çarlýðýnýn
ordusundan
ayrýldý.
Bolþevikler
askere
gitmeyin
propagandasý
yerine askerde
kendi
devletinize
karþý
bozgunculuk
yapýn
propagandasý
yapýyorlardý.

1917 yýlýna girerken Rusya bir yandan kýþýn soðuðuyla bir
yandan da savaþýn ve savaþa karþý devrimci mücadelenin
þiddetlenen ateþiyle kavruluyordu. Cepheyi kýzýþtýran yalnýz
savaþ deðildi. Devrimcilerin savaþa karþý bozgunculuk çaðrýsý
da cephedeki yüreklere kor gibi düþüyordu: Ýþçilerin asýl
düþmaný kendi ülkelerindeydi ve emperyalist savaþý devrime
dönüþtürmek mümkündü.
Ýþçilerin büyük bir kýsmý artýk Rusyanýn yeni topraklar ele
geçirmesinin kendilerine bir faydasý olmadýðýný görüyor ve
Çarlýðýn kararlarýna þüpheyle bakýyorlardý. Ezilenler ve
sömürülenler arasýnda savaþa ve patronlara karþý öfke hýzla
artarken, devrim fikri de gittikçe aðýrlýk kazanýyordu.
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Grevler Rusyayý Sarýyor

Rusyada 1917 grevlerinden görüntüler.

Bu süreçte Bolþevik merkez komitesinin büyük bir kýsmý ya hapisteydi, ya da
sürgündeydi. Tüm zor koþullara raðmen bolþevikler bir yandan ordu içerisinde
bir yandan da metropollerde ve köylerde çalýþmalarýný sürdürüyorlardý.
Bolþevikler Ocak ayý geldiðinde 1905 Kanlý Pazarýnýn anmalarýný düzenlemek
için eylemler örgütlediler. 9 Ocak 1917'de Moskova'da çalýþanlarýn neredeyse
üçte birinin katýldýðý bir grev gerçekleþti. Grev hemen Petrograd, Bakü, Nijni
Novgorod kentlerine sýçradý. Petrogradda 145 bin iþçi greve çýktý. Baþkent
Petrograd'ýn ünlü varoþu Viborg semtinde grevcilere bir kýsým askerlerin de
katýlmasý, gelecekteki geliþmelerin habercisiydi.
18 Þubat'ta Petrograd'daki Putilov fabrikasýnda iþçiler greve çýktý, grev Viborg'a
yayýldý. Grev 22 Þubat'ta bütün Petrograd'ý sardý. Orada kalmadý; iþçi eylemleri
giderek sertleþiyor ve Rusya'nýn belli baþlý sanayi merkezlerine yayýlýyordu.
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1917 yýlý 8 Martý ve Þubat Devrimi

Þubat Devrimini baþlatan Dünya Kadýnlar Günü Eylemi, 23 Þubat (8 Mart) 1917

Rus takvimine göre 23 Þubat, bizim kullandýðýmýz takvime göre 8 Mart 1917
yaklaþýrken Rusya'daki devrimci çevreler her yýl olduðu gibi Uluslararasý
Kadýnlar Günü'nü deðerlendirmek üzere alýþýlmýþ hazýrlýklarýný yapmaktaydýlar.
Çeþitli yerlerde gösteriler yapýlacak, toplantýlar düzenlenecek, bildiriler
daðýtýlacaktý. Görünürde bu 8 Mart'ýn diðerlerinden farký yoktu. Ancak 1917
yýlýndaki Dünya Kadýnlar Günü farklý bir ortamda gerçekleþti. Kadýnlar Günü
Þubat Devrimine giden yolu açacaktý ve Çar devrilecekti.
Dünya Kadýnlar Günü eyleminden bir kaç gün önce Bolþevikler 1915 yýlýnda
savaþ karþýtý görüþleri nedeniyle tutuklanan milletvekillerinin serbest býrakýlmasý
talebi ile bir grev örgütlemiþlerdi. Grevin etkisi hala sürmekteydi. Dünya
Kadýnlar Günü geldiðinde miting için sokaða çýkan proleter kadýnlarýn çaðrýsý
ve özellikle genç iþçilerin zorlamasýyla pek çok fabrikanýn iþçisi de iþlerini
býrakýp sokaklara döküldü. Kadýnlar Gününe iliþkin sloganlara "Ekmek
Ýstiyoruz" "Kahrolsun Çar, Kahrolsun Otokrasi, Kahrolsun Savaþ" sloganlarý
ekleniyordu.
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Çarlýk Karþý Saldýrýya Geçiyor

Çarlýk emekçilerin üzerine ateþ açýyor.

25 Þubat'ta Bolþeviklerin içinde çalýþtýklarý Viborg iþçileri emniyet
müdürlüklerini bastýlar ve polisin telefon dahil olmak üzere tüm iletiþimini
kestiler. Eylemler büyüyordu. Çar, eylemlerin ne pahasýna olursa olsun
durdurulmasýný istedi.
Ertesi gün - 26 Þubat Pazar günü- Çardan gelen bir emir üzerine polis bir
operasyon düzenledi ve bolþeviklerin de içinde olduðu 100ü aþkýn devrimci
örgüt militanýný tutukladý. Ayný gün fabrikalarýndan ve varoþlardan þehir
merkezine doðru yürüyüþe geçen iþçiler barikatlarla karþýlaþtýlar. Göstericilerin
üzerine ateþ açýldý. O gün Petrograd'da 169 kiþi öldü, binlercesi yaralandý.
Ama göstericilere ateþ açýlmasýna raðmen gidiþatýn önü alýnamaz hale gelmiþti.
Ayný gün polis merkezleri ve cezaevleri basýldý. Bu eylemlerde iþçiler yalnýz
devrimci yayýnlarý kapýþmakla kalmýyordu. Eylemler sýrasýnda göstericiler
asker ve polislerin ellerinden silahlarýný almaya baþlýyorlardý. Üstüne üstlük
askerlerin bazýlarý da halkýn yanýna katýlýp iþçilere ateþ açan birliklerle çatýþmaya
baþlamýþlardý.
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Bolþevikler Ýsyaný Zafere Dönüþtürmeye
Çalýþýyor

1917 Þubatýnda yapýlan eylemler sýrasýnda iþçiler ve emekçiler devrimci bildirileri
kapýþýyor. Rusyanýn ezilen ve sömürülen kesimleri artýk üzerlerindeki baskýdan
kurtulmanýn yolunun kendi eylemlerinden geçtiðini anlamaya baþlýyorlar.
Bütün bu süreçte bolþevikler halkýn ayaklanmasýný muzaffer bir devrime
dönüþtürmek için ellerinden geleni yapýyorlardý. Bu yüzden askerler içerisinde
örgütlenip onlarý iþçi ve köylü mücadelesinin saflarýna çekmeye çalýþýyorlardý.
Rusyadaki tüm ezilen uluslarý da kendi özgürlükleri için ayaklanmaya
çaðýrýyorlardý.
Bolþeviklerin örgütlediði askerler önce diðer birlikleri de saflarýna katarak
top ve cephane fabrikalarýndaki iþçilerle birleþtiler. Sonra ünlü Kresty
hapishanesini basýp siyasal tutuklularý aralarýna kattýlar. Topladýklarý silahlarý
ve cephaneleri iþçi ve köylülere daðýttýlar. Ýþte Petrograd'da 66 bin askerin
silahlarýyla birlikte devrim saflarýna geçmesi ve iþçi-köylü birliklerinin
silahlanmasý böyle oldu.
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1917 Þubatýnda Ýþçi Köylü Sovyetleri Tekrar
Kuruluyor

1917 Þubatýnda tekrar kurulan Petrograd Sovyeti. Petrograd sovyetine 20 bin
iþçi seçilmiþti. Þubat devriminden sonra Rusyanýn dört bir yanýnda sovyetler
tekrar oluþacak, 10 bini aþkýn sovyet kurulacaktý.
Ezilen ve sömürülenlerin silahlanmasý ve mücadelenin þiddetlenmesi önemli
bir tarihi geliþmeye neden olmuþtu: 1905 devriminde oluþan Sovyetler 26
Þubat 1917 günü tekrar kurulmuþtu. Sovyetler içerisinde iþçiler, köylüler ve
askerler kendi kararlarýný almaya ve uygulamaya baþlamýþlardý. Ýþçiler ve
çoðunluðu üniforma altýndaki köylülerden oluþan askerler, kendi delegelerini
seçmeye baþladý. Kimse bu tarihi geliþmeye kayýtsýz kalamazdý. Þubat devriminin
ortaya çýkýþýnda ve sovyetlerin oluþumunda bolþeviklerin ajitasyon, propaganda
ve örgütlenmelerinin rolü hayatiydi. Unutmamak gerekir ki oluþan sovyet
iþçileri, bolþeviklerin kontrolü altýndaki bir kitle deðildi. Sovyetler, içerisinde
Menþeviklerin, Sosyalist Devrimcilerin bulunduðu ama daha çok siyasi
örgütlerle baðý olmayan iþçilerden, köylülerden oluþan bir kitle örgütüydü.
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Çarlýk Yýkýlýyor
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Sovyetlerin kurulduðu gece, Petrograd'daki iþçilerin ve
onlarýn saflarýna geçen askerlerin seçtikleri delegelerin
oluþturduðu Sovyet heyeti Çarýn Meclisi Duma'nýn
bulunduðu Torid sarayýna geldi. Petrograd Garnizonu
Sovyete tam destek verdi: Duma baþkaný Rodzianko da
Sovyeti tanýmak zorunda kaldý.
Çarlýk 1905 devriminde ayakta durmayý baþarabildiyse de
1917 Þubat Devriminden kaçamadý. Aslýnda liberaller
devletin bekçiliðini yapmak için çarlýkla anlaþmaya dünden
razýydýlar. Ama silahlanmýþ ezilen ve sömürülen kitlelerin
örgütlü mücadelesi liberal burjuvaziyi de çarlýða karþý hareket
etmek zorunda býraktý.
Dünya Kadýnlar Gününden bir kaç gün sonra, 28 Þubat
günü iþçiler ve askerler Çarýn bakanlarýný tutukladýlar ve
Schlusselberg hapishanesini zaptettiler. Sonuçta 1917
Þubatýnýn son günlerinde Çar 2. Nikola tahtý terk etti. Çar
ve ailesi tutuklandý. Rusyada 1547 yýlýndan beri, yani 370
yýl boyunca tahta hükmeden çarlýk sistemi Þubat devrimi
sonucunda artýk fiilen sona erdi.
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Peki Kim Yönetecek?

Þubat Devriminden sonra varlýðýný sürdüren Duma ve Sovyetler iki ayrý iktidar
odaðý olmuþtu. Ýþçiler ve askerler Torid Sarayý önünde "Ulusal bir Sosyalist
Cumhuriyet Çok Yaþa!" pankartý ile yeni düzene destek veriyorlar (yukarýda
solda). Öte yandan Keksgolm taburunun askerleri Geçici Hükümete baðlýlýk
yemini ediyorlar (yukarýda saðda).
Çarýn devrilmesi ve imparatoluk ailesinin tutuklanmasý
Rusyada yeni bir dönemin habercisiydi. Devrimin hemen
ardýndan içerisinde burjuva liberallerinin ve uzlaþmacý
sosyalistlerin bulunduðu geçici bir hükümet zaten
kurulmuþtu. Rusyaya demokrasinin burjuvazi tarafýndan
getirileceðini düþünenler için bu baþlý baþlýna bir zaferdi.
Onlara göre artýk Rusyayý bu hükümet yönetmeliydi.
Diðer yandan, Rusyada iþçi ve köylülerin kendilerini
yönettikleri sovyetler de vardý. Ancak bu devrimin bir
ürünü olarak ortaya çýkan sovyetler çarlýðýn yýkýlmasýyla
ortaya çýkan iktidar boþluðunu doldurmaya cüret
edememiþlerdi. Hem hükümeti burjuvaziye teslim etmiþ,
hem de ellerine geçirdikleri fiili iktidardan
vazgeçmemiþlerdi.
Kýsacasý, bir yanda sovyetler, bir yanda da burjuvaziye
hediye edilmiþ Geçici Hükümet vardý. Ýþte bu durumun
oluþmasýyla berbaber Rusya'da ikili iktidar dönemi baþladý.
Duma hükümeti kudretsiz iktidar, Sovyetler ise iktidara
sahip olmayan güçtü.
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Bolþevikler Ne Diyordu?

Menþevikler, Sosyalist Devrimciler ve diðer sosyalistler Þubat
Devrimi ile burjuvazinin iktidara geliþini, Rusyaya demokrasinin
geliþini saðlayacak olmasý bakýmýndan ilerici bir geliþme olarak
geliyor ve burjuvaziyi desteklemeyi planlýyorlardý.
Bolþevikler, diðer sosyalistlerin aksine burjuvaziye hiçbir ilerici
rol biçmiyor ve ona hiçbir þekilde güvenmiyordu. Tarihte 1789
Fransýz ihtilali de dâhil olmak üzere proletaryanýn isyanýyla çýkan
devrimlerin hepsi burjuvazi tarafýndan ele geçirilmiþ ve hemen
akabinde proletaryayý ezmek için kullanýlmýþtý. Leninin de dediði
gibi:
Eðer proletarya devrimin kazanýmlarýný sürdürmek ve daha
ileri götürmek istiyor, ekmek barýþ ve özgürlük kazanmak
istiyorsa, burjuvazinin hali hazýrda var olan devlet aygýtýný
yýkmalý ve polis gücünü, askeri ve bürokrasiyi daðýtarak onun
yerine silahlanmýþ halký geçirmeliydi.
Kýsacasý devrim bitmemiþti, devrimin en kritik dönemeci þimdi
bolþeviklerin karþýsýna çýkmýþtý.
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Þubatý Ekime Baðlamanýn Koþulu
Komünist Bir Partinin Varlýðýdýr
Sosyalist akýmlarýn büyük bir kesimi devrimden bahsederken Þubat
Devrimi gibi devrimleri kastederler. Rusyada 1917de Dünya Kadýnlar
Günü eylemi sonrasýnda patlak veren Þubat Devrimi gibi devrimler
1917den önce de, sonra da var olmuþtur.
Bu devrimler ezen sýnýflarýn bir kesiminin elinden iktidarý alýp, iktidarýn
baþka bir sýnýfa geçmesine neden olmuþsa da, insanlýðýn kurtuluþunun
yolunu açacak bir süreci baþlatacak devrimler olmamýþtýr. Ýnsanlýðýn
kurtuluþu ancak tüm ezen sýnýf diktatörlüklerinin yýkýlmasý ve bu
diktatörlüklerin yerine kendi kendine sönecek tek devlet tipi olan
yerine proletarya diktatörlüklerinin kurulmasýyla gerçekleþebilir. Bu
nedenle komünistlerin iþi devrim sürecinde ezen sýnýflarýn bir baþka
kesimini iktidara getirmek ya da burjuva düzeni içerisinde sosyal
düzenlemelerle ayakta durmaya çalýþacak bir devlet tipi kurmak deðil,
proletarya diktatörlüklerini kurabilmek için sovyetleri iktidara
getirmektir.
Ýþte tarihte Þubat Devrimi gibi devrimler var olmasýna raðmen Ekim
Devrimine benzeyen bir devrimin olmamasýnýn sebebi, Ekim Devrimi
niteliðindeki devrimlerin kendiliðinden gerçekleþememesi, sovyetlerin
iktidara taþýnabilmesi için komünist bir partinin öncülüðünün þart
olmasýdýr.
Rusyada 1912de menþeviklerden örgütsel olarak kopan bolþevikler,
Þubat devrimi patlak verdiðinde bu devrimin coþkusuyla kendilerinden
geçip, menþeviklerin yaptýðý gibi burjuvazinin sosyal demokrat
kanatlarýný desteklemek yerine, Þubat Devriminin tozu dumaný arasýnda
Ekim Devrimini yaratmaya çalýþtýlar.
Bu nedenle 1917 Þubatýndan 1917 Ekimine uzanan süre, bolþevik bir
partinin yeni Ekimler yaratmak için neden þart olduðunu bizlere
gösteren bulunmaz dersler içermektedir. Bu derslerin baþýnda ise
bolþevik tipte bir partinin olmadýðý durumlarda Þubat Devrimlerinin
yeni Ekimlere dönüþemeyeceðidir.
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Mart Günleri

Lenin Stockholmde tartýþarak yürüyor.

Þubat Devrimi olduðunda Lenin sürgünde, Stockholmdeydi. Mart ayýnda
Rusyadaki Bolþevik Parti merkez komitesi üyelerine mektup yazarak
haberleþiyordu. Uzaktan Mektuplarýnda Lenin þöyle diyordu:
"Ýþçi sýnýfý barýþ ve sosyalizm için mücadelesini sürdürmeli, yeni durumdan bu
amaç için yararlanmalý ve bu durumu en geniþ halk kitlelerine açýklamalýdýr.
Bu hükümet halklar için þimdi vazgeçilmez hale gelen hiçbir þeyi yerine getiremez:
bütün savaþan ülkelere derhal ve açýkça acil bir ateþkes önerilmeli ve sonra
bütün sömürgelerin, bütün baðýmlý uluslarýn ve haklarý kýsýtlanmýþ olan uluslarýn
tam özgürlüðüne dayanan bir barýþ baðýtlanmalýdýr.
Bu hedeflere varabilmek için önce kýrlardaki nüfusun en yoksul kitlesiyle, ikinci
olarak da savaþan bütün ülkelerdeki devrimci iþçilerle ittifak kuran bir iþçi
hükümeti gerekir. Ýþçi Delegeleri Sovyeti örgütlenmesinden ve iþçilerin
silahlanmasýndan vazgeçilemez... Þimdiki hükümet halký emperyalist savaþtan
kurtarýp barýþý teminat altýna alamaz; ama Kerenski ve baþka sosyal yurtsever
popülistlerden... oluþan bir burjuva demokratik cumhuriyet hükümeti de bunlarý
yerine getiremez. Bu nedenledir ki, hiçbir bloka katýlamayýz, hiçbir ittifaka hatta
bu temel meselede belirsiz ve deðiþken tutum benimseyen hiçkimseyle... bir
anlaþma bile yapamayýz."
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Lenin Finlandiya Garýnda
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5 Mart'da Geçici Hükümet genel af ilan etti. Bunun ardýndan Lenin bolþeviklere
bir telgraf daha gönderdi:
"Taktiðimiz: mutlak bir güvensizlik, yeni hükümete hiçbir destek yok. Özellikle
Kerensky'den kuþkulanýyorum. Proletaryanýn silahlandýrýlmasý tek teminattýr.
Petrograd Dumasý için derhal bir seçim yapýlmalý, diðer partilerle hiçbir biçimde
yakýnlaþýlmamalý."
Lenin tam da bunlarý söylediðinde Pravda yönetiminde bulunanlar Lenin'in
yapmamak gerektiðini söylediklerini yapmakta; ve muhakkak yapýlmalý
dediklerini ise henüz erken olduðu gerekçesiyle yerine getirmemekteydiler.
Bu aþamadan sonra Lenin artýk kendi önüne parti tabanýný görüþlerine kazanma
iþini koymuþtu.
Bunun üzerine Lenin bolþeviklerin tertiplediði sahte bir pasaportla, kýlýk
deðiþtirip Petrograda doðru bir trenle yola çýktý. Finlandiya Garýnda kendisini
kalabalýk bir topluluk karþýladý. Finlandiya Garýnda Lenin herkesi þaþýrtan
ateþli bir konuþma yaptý.
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Tüm Ýktidar Sovyetlere!
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3 Nisan'da Lenin Finlandiya garýnda yaptýðý ateþli
konuþmada þu noktalarýn altýný çiziyordu: Emperyalist
Paylaþým Savaþý sürerken proletarya vatan savunmasý
deðil, bozgunculuk yapmalýydý. Þubat Devriminde olduðu
gibi emperyalist savaþlar birer iç savaþa çevrilmeliydi.
Ýktidara da burjuvazi deðil, sovyetler gelmeliydi.
Ancak Leninin 1905 sonrasýnda Dumada neden yer
almayý savunduðunu anlamayanlar, Tüm Ýktidar
Sovyetlere sloganýný da þaþkýnlýkla karþýladýlar.
Bolþeviklerin de bir kýsmý 1905ten itibaren izlenen
devrimci stratejiyi, liberal burjuvaziyle çarlýðý yýkmak
için kurulan bir ittifak olarak görüyorlardý. Halbuki,
burjuvazi ile hiçbir zaman ittifak yapýlmamýþtý. O zaman
da bolþevikler iþçi köylü devrimci demokratik
diktatörlüðünü savunuyorlardý, þimdi de. Ancak, þu anda
bunu gerçekleþtirmenin somut koþullarý oluþmuþtu.
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Nisan Tezleri
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Nisan 1917deki bir eylemden: Pankartta Tüm Ýktidar Sovyetlere!
Kapitalist Bakanlara Hayýr, Dumaya Hayýr! yazýyor.

Leninin Rusyaya varýp, Viborgdaki Finlandiya
Ýstasyonunda yaptýðý konuþmanýn ertesi günü, yani 4 Nisan
günü Lenin Bolþevik Partiye iletilmek üzere Nisan
Tezlerini kaleme aldý. Her ne kadar Nisan Tezleri parti
içerisindeki pek çok militan için bile yeni bir çizgiymiþ gibi
görünse de, aksine bu tezler bolþeviklerin 1903ten beri asla
terk etmedikleri, 1905 devriminde sovyetlerin oluþmasýyla
somutladýklarý bir perspektifti.
Nisan Tezleri, derhal sovyetlerin silahlandýrýlmasý gerektiðini
söylüyor ve Geçici Hükümetin, liberallerin ve sosyal
demokratlarýn gerçek yüzünü, halký ezecek baþka bir
diktatörlük kurma niyetlerini apaçýk ediyordu. Nisan ayýnda
Lenin bu görüþlerini ifade ederken baþka geliþmeler de
hemen meyve vermeye baþlamýþtý. Þubat devriminden
itibaren bolþeviklerin izledikleri siyaset karþýlýksýz
kalmýyordu. Parti büyüyordu; ve büyümeye devam edecekti.
Öyle ki Nisan ayýnda 79 bin olan kayýtlý üye sayýsý, ikibuçuk
aylýk bir zaman zarfýnda 240 bine ulaþtý. Bu 72 yerel örgütten
162 yerel örgüte sýçrayýþý yansýtýyordu.
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Nisan Bolþevik Konferansý

11. RSDÝP Kongresinden bir görüntü (1922)

Buna paralel olarak , siyasal koþullar da deðiþmeye baþlamýþtý.
24-29 Nisan'da Bolþevik Partisi'nin Tüm Rusya Konferansý
yapýldý. Bu, partinin Rusya'daki ilk yasal kongresiydi.
24-29 Nisan'da Toplanan ve Nisan Konferansý diye anýlan
Bolþevik Partisi'nin Tüm Rusya Konferansý beþ gün sürdü.
Konferans'ta 79 000 üyeyi temsil eden 150 delege bulunuyordu.
Konferans Lenin'in Uzaktan Mektuplar'dan baþlayýp Rusya'ya
dönüþüyle birlikte öne çýkardýðý görüþlerin belirlediði bir
gündemle sürdü. 38'e karþý 71 oyla -8 çekimser-Lenin'in
tezleri kabul edildi. Bununla birlikte Nisan Konferansý Lenin'in
devrimin izlemesi gereken yol ve partinin tutumu hakkýndaki
tezlerini benimsemesine raðmen, Zimmervaldcýlarýn
Stokholm'deki konferansýna katýlmamak gerektiði, Üçüncü
Enternasyonal'i derhal kurmak gerektiði ve Bolþevik Parti'nin
Komünist Parti ismini almasý gerektiði hakkýndaki önerileri
reddedildi.
Bolþevik partisi güçlenirken, Geçici Hükümet de iðreti
temelleri üzerinde duramaz hale gelmiþti.
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olabileceðini
vurgulayacaktý.
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Geçici Hükümet Sallanýyor

Rusyada Þubat Devriminin ardýndan Çar tahttan feragat etti ve Geçici Hükümet
2 Mart 1917 günü kuruldu. Hükümetin ilk baþkaný Prens Georgi Lvov idi. Petrograd
Sovyeti de uzun tartýþmalar sonucunda geçici hükümeti tanýmýþtý.

Lenin Nisan Tezlerinde ifade ettiði görüþlerle Bolþevikleri Geçici Hükümetle
en ufak bir iþbirliðinden uzak durmalarý ve tamamen devrimci bir hat izlemeleri
konusunda uyarýyordu. Ayrýca bütün ülkelerdeki komünist partileri de pasif
bir savaþ karþýtlýðýndan devrimci bozgunculuða çaðýrýyordu. Gerçek düþman
kendi ülkelerindeydi ve savaþý bir devrime çevirmek ellerindeydi. Nisan Tezleri,
1905 sonrasýnda bu anlayýþýn gerisine düþenlere tekrar proleter diktatörlüðü
hedefini hatýrlatýyordu.
Kitle gösterilerinin hedef tahtasý haline gelen hükümet bu gösterilerin büyümesi
ve hýrçýnlaþmasýyla daha da güç kazanan sovyetleri kendi zeminine çekmek,
sovyetlerin gücünü kendi iktidarýnýn dayanaðý haline getirmek istiyordu.
Bunun yolu sovyetlerin içindeki ýlýmlý kanatla Duma'nýn temsilcilerinden
oluþacak bir koalisyon hükümetini kurmaktý. 26 Nisan'da geçici hükümet bu
öneriyi sovyete taþýdý. 28 Nisan'da Petersburg Sovyeti'nin yürütme komitesinde
yapýlan toplantýda bu öneri 22'ye karþý 23 oyla geri çevrildi; iki üye de çekimser
kalmýþtý.
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Hükümette Altý Sosyalist Bakan

Sovyet içinde özellikle menþeviklerin ve Sosyalist Devrimcilerin etkisi altýndaki
delegeler arasýnda, hatta kimi bolþevikler arasýnda bile geçici hükümetle
iþbirliði yapma eðilimine olanlar vardý. Ama bunun gerçekleþebilmesi için
Geçici Hükümetin birkaç günah keçisini öne sürmesi gerekiyordu. Bu günah
keçileri gösterilerde en çok tepkiye hedef olan Guçkov ve Milyukov oldu.
Bu bakanlarýn istifasýyla Sovyetteki tereddütlü unsurlarýn tutumu da deðiþti.
1 Mayýs günü ayný öneri üzerine yapýlan oylamada bolþeviklerin ve onlarla
birlikte hareket eden Martov taraftarý Enternasyonalist Menþeviklerin 19 red
oyuna karþýlýk diðer menþeviklerle sosyalist devrimcilerin 44 oyu ile koalisyona
katýlma kararý çýktý; iki sosyalist devrimci de çekimser kalmýþtý.
Yine Anayasacý Demokratlarý yani Kadet adlý burjuva liberal partisini temsil
eden Prens Lvov'un baþkanlýðýnda kurulan hükümete sovyetlerin temsilcileri
olarak 6 sosyalist bakan katýldý. Bunlar Menþevik Çeretelli ve Skobelev, Sosyalist
Devrimcileri temsilen Çernov ve Kerenski, ve popülizmden legalist tasfiyeciliðe
geçen eski narodniklerin lideri olarak da Peþekonov katýldý. Sosyalistlikten
burjuva liberalliðine geçen Trudovikler adýna sovyetlerden seçilen Pereverzev
de bakanlardan biriydi.
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Ýkili Ýktidar Dönemi

En tepede - Torid Sarayý; Solda - Dumanýn son toplantýlarýndan birisi
Saðda - Petrograd Sovyeti

Ýkili iktidar döneminde bolþevikler yeni hükümete güvenilmeyeceðini her
fýrsatta haykýrýyor, hükümetin gerçek yüzünü teþhir etmeye çalýþýyor, kitle
eylemlerini hükümete karþý kýþkýrtýyorlardý.
Bolþevikler yeni hükümet karþýsýndaki güvensizliklerinden vazgeçmeksizin
kitle eylemlerini hükümete karþý kýþkýrtmaya ve ajitasyonun merkezine"Bütün
iktidar halka, 10 Kapitalist bakan dýþarý!" ve "Derhal barýþ!" þiarlarýný
yerleþtirdiler. Bolþevikler bu stratejileri ile kitlelerin gözünde hükümeti teþhir
etmeye baþladýlarsa da kafalarda baþka bir sorun vardý: Peki liberaller
yönetmeyecekse, iktidarý alabilecek baþka bir güç var mýydý?
Ýþte bu soru 3 Haziran'da binin üzerinde delegenin katýldýðý Birinci Tüm Rusya
Sovyetler Kongresine damgasýný vurdu. Bolþevikler sovyetler içerisinde
azýnlýktaydýlar. Sovyetler içerisinde en etkili olan siyaset Sosyalist Devrimciler,
ondan sonra da menþeviklerdi.
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Öyle Bir Parti Var

Lenin Tüm Rusya Sovyetleri Kongresinde konuþuyor

Tüm Rusya Sovyetleri Kongresinin ikinci gününde menþevikler Rusya'da
iktidarý eline almaya hevesli hiçbir partinin bulunmadýðýný söyleyince, Lenin
"Hayýr efendim öyle bir parti var" diyerek yerinden fýrladý. "Hiç bir parti iktidar
olmayý reddedemez ve bizim partimiz de reddetmemektedir; her an tamamen
iktidarý üstlenmeye hazýrýz!" dedi.
Bu konuþmayý delegelerin bir kýsmý kahkahalarla karþýladý. Lenin ise iktidara
yönelik bir programlarý olduðunu, Nisan Tezlerinin de bunun temeli olduðunu
anlattý. Bu kez kahkahalarýn yerini endiþeli kýpýrdanmalar almýþtý. Reformistlerin
sýralarýndan "susturun þunu" sesleri yükselmeye baþladý. Bolþeviklerin kararlýlýðý
düzenin koruyucularýný ürkütmüþtü. Sonuçta sovyetlerin kongresi iktidarý
tümüyle eline alma yönünde bir karara varmadý. Ama tüm Rusya'dan seçilen
delegelerin arasýnda iktidar fikri belirginleþmeye baþlamýþtý. Bundan sonrasý
Bolþeviklerin güvenilir bir önderlik olduklarýný daha geniþ yýðýnlara
gösterebilmesine kalmýþtý. Haziran ayý boyunca tüm Rusya'ya yayýlan eylemler
bu yolu açacaktý.
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Hükümet Savaþtan Medet Umuyor
Savaþa karþýsýnda
halkýn tüm
bitkinliðine ve
öfkesine raðmen,
Geçici Hükümet
hala emperyalist
savaþtan pay
kapmaya
çalýþýyordu. 18
Haziran'da
Güneybatý
cephesinde Rus
taarruzu baþladý.
Geçici
Hükümetin
kararýyla
Rusya'nýn savaþta
bir atýlýma
kalkýþmasý bu hükümetin
aldatmacalarýnýn ortaya
çýkmasýna yardýmcý oldu.
Üstelik de bu konuda ýsrarla
kitleleri uyarmaya çalýþan
Bolþeviklere duyulan ilgi ve
güvenin artmasýna neden oldu.
Bolþevikler Sovyetlerde giderek
aðýrlýk kazanmaya
baþlamýþlardý. Hükümete karþý
Sovyetlerin çaðrýsý üzerine
Rusyanýn taarruzunu protesto
eden gösterilerin düzenlenmesi
kararlaþtýrýldý. Ýþçiler, köylüler
ve askerler gittikçe þiddeti
artan eylemlerle hükümeti
protesto ediyorlardý.

Petrograd 1 Mayýsýnda Savaþý Durdurun
pankartý taþýnýyordu (üstte).
Nisan 1917de iþçiler ve askerler emperyalist
politikalarý protesto ediyor (altta).
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Kerenski Baþbakan

Kerenski cephede
askerleri selamlýyor,
Haziran 1917

Kerenski geçici hükümet üyeleri ile
Bolþevikler Kerenskinin verdiði kurucu meclis sözünü
tutmasýný; Sovyetlere karþý saldýrgan tutumunu; kapitalistlerle
ve toprak sahipleri ile yaptýðý pazarlýklarý eleþtiriyorlardý ve
Ekim devrimi yaklaþýrken halka artýk sabýr göstermeyeceðiz
diye ajitasyon yapýyorlardý.

Bu sýrada Rus taarruzunun baþarýsýzlýða uðramasý
üzerine ilk Geçici Hükümet düþtü. Boþalan
koltuða Sosyalist olduðu bilinen ama bolþeviklere
göre açýkca karþý devrimci olan Kerenski geçti.
Devrimi engellemek için Kerenski hükümeti ilk
iþ olarak iþçi mahallelerinin silahsýzlandýrýlmasýna
ve sansür uygulamalarýna baþladý. Bolþeviklerin
gazetesi Pravda yasaklandý, yayýnevi tahrip edildi.
Bolþevikler "Alman ajaný" ilan edildi ve haklarýnda
tutuklama kararý çýkarýldý Ancak 22 Temmuz'da
bazý bakanlarýn istifasýyla yeni hükümet de krize
girdi.
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Aleksandr Kerenski
(1881-1970)
Kerenski Sosyalist
Devrimcilerin sað
kanadýnda bulunan
bir sosyalist
politikacýsý. Þubat
Devrimi
gerçekleþtiðinde,
Petrograd Sovyetinin
baþkan yardýmcýsý
olan Kerenski,
devrim sonrasýnda
Prens Lvov
baþkanlýðýnda
kurulan geçici
hükümette Adalet
Bakaný olarak görev
yaptý. Temmuz krizi
sürecinde geçici
hükümette baþbakan
olan Kerenski Ekim
Devriminden sonra
ABD'de sürgünde
yaþadý.
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Kornilov Ayaklanmasý
Kornilov
(1870-1918)
General
Kornilov
Þubat
devriminden
sonra Rus
ordusunun
baþkomutaný
oldu. Aðustos
1917'de
Kerensky
baþkanlýðýnd
aki geçici
hükümeti bir
darbe ile
devirmeye
çalýþtý ancak
bu çabasý
sonuçsuz
kaldý.
Bolþeviklerin
örgütlediði
silahlý güçler
ayaklanmayý
bastýrdý. 1918
yýlýnda Beyaz
Orduda
tarafýnda
Kýzýl Ordu'ya
karþý
savaþýrken
öldü.

Bu süreçte taht kavgasý egemen sýnýflarý da birbirine
düþürmüþtü. Egemen sýnýflarýn bir kanadý, iþçi ve köylülerin
öfkesini dindirebilmek için içlerinden en sosyalist görünen
Kerenskiyi iktidarda tutmaya çalýþýyordu. Diðer bir kanadý
ise, çarlýðý geri getirmeye çalýþýyordu.
Ýþte 23 Temmuz'da Baþkomutan Kornilovun çarý geri getirme
hedefiyle yaptýðý darbe giriþimi bu taht kavgasýný kýzýþtýrmýþtý.
Kerenski, Kornilova karþý Bolþeviklerin desteðini kazanmaya
çalýþýyordu
Bolþeviklerin bu taht kavgasýnda taraf tutmaya, Kornilova
karþý Kerenskiyi desteklemeye niyetleri yoktu. Ancak bu
kavga, burjuva sosyalistlerine inanan iþçi ve köylü kitlelere,
Kerenskinin gerçek, sýnýf düþmaný yüzünü gösterebilmek
için de bulunmaz bir fýrsattý.
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Önce Kornilov sonra Kerenski

Bolþevikler bir yandan Kornilovun darbesine karþý koyarken, bir
yandan da Kerenskinin maskesini kitleler önünde düþürmeye
çalýþýyorlardý.

Bolþevikler "asla Kerenski'ye güvenmeden Kornilov'a
karþý savaþ, Önce Kornilov sonra Kerenski"
diyorlardý. Bir taraftan çarlýðý geri getirmeye çalýþan
Kornilova karþý mücadele verirken, diðer taraftan,
ezilenlerin devrimci talepleriyle Kerenskiyi
sýkýþtýrýyorlardý.
Sonuçta, Bolþeviklerin de desteðiyle Kornilov ve
birçok general tutuklandý. Rusya'da cumhuriyet ilan
edildi. Ama bu olayýn asýl kazanýmý, halkýn devrimci
talepleriyle köþeye sýkýþan Kerenskinin maskesinin
kitleler gözünde düþmeye baþlamasýydý.
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"Kerenskiye karþý
savaþýmýzýn
biçimini
deðiþtiriyoruz. Ona
karþý
düþmanlýðýmýzý hiç
mi hiç
azaltmaksýzýn, ona
karþý söylemiþ
bulunduðumuz
sözlerden hiç birini
geri almaksýzýn,
onu devirme
ödevinden
vazgeçmeksizin,
somut durumu
hesaba katmamýz
gerekir
diyoruz.Kerenski'yi
þu anda
devirmemeliyiz.
Onunla farklý bir
biçimde
savaþmalýyýz; yani
þu anda Kornilov'a
karþý savaþan
kitlelere
Kerenski'nin
zayýflýðýný ve
duraksamalarýný
göstermeliyiz.
Bunu daha önce de
yapmýþtýk. Ancak
dünden farklý
olarak bu,
bugünün en
önemli iþidir."
Lenin, 30 Aðustos
1917

25 EKÝM
(7 KASIM)
AYAKLANMASI

25 EKÝM (7 KASIM) AYAKLANMASI

Ayaklanma Öncesinde Yaþanan
Tartýþmalar

Troçki, Lenin ve Kamenev parti kongresinde.

Atlatýlan Kornilov darbe giriþiminden sonra Kerenski yeni hükümeti
kurdu. Bolþevikler ise artýk ayaklanma zamanýnýn geldiðine inanýyorlardý.
Ne var ki devrimin arefesinde son hamlenin nasýl ve ne zaman olacaðý
konusunda bolþeviklerin içinde devrimin kaderini etkileyecek bir
tartýþma yaþandý. Bu tartýþma ve alýnan karar aslýnda komünist partinin
tarihteki asýl rolünü gösteren bulunmaz bir örnekti.
Komünistler, yola ilk çýktýklarý andan itibaren, proleter bir devrimin
nesnel koþullar sayesinde, yani kitlelerin kendiliðinden hareketleri
sayesinde gerçekleþmeyeceðini belirtiyorlardý. Ýþte bu yüzden hem
devrimci bir örgütü kitlelerin örgütlerinden ayýrmayan menþeviklerden
ayrý duruyorlardý. Hem de devrimi nesnel koþullara, yani iþçi hareketinin
kendiliðinden geliþimine baðlayan ekonomizm akýmýndan uzak
duruyorlardý. Devrimin hemen arefesinde yaþanan tartýþma, ayaklanma
kararýnýn nesnel þartlara göre mi yoksa öznel, yani komünist partinin
iradesine mi baðlý olduðunun tartýþmasýydý.
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Ayaklanma Kararýný Nesnel Koþullara
Baðlayanlar

Zinoviev (solda) ve Kamenev (saðda) ayaklanma için erken
olduðunu savunuyor, þu anda ayaklanýrsak kazanacaðýmýzýn
garantisi yok sadece belirli bölgelerde güçlüyüz diyorlardý.

Bolþevik Parti Merkez Komitesi toplantýsýnda Zinoviev
ve Kamenev, henüz sovyetlerin ayaklanmaya hazýr
olmadýðýný, partinin sadece Moskova ve Petrogradda
güçlü olduðunu söylüyorlardý. Bu nedenle yapýlacak
bir ayaklanmanýn erken olacaðýný, beklemek gerektiðini
savunuyorlardý. Yani ayaklanmanýn oluþabilmesi için
koþullarýn olgunlaþmasý gerektiðini savunarak son
darbeyi erteliyorlardý.
Zinoviev ve Kamenev gibi Troçki de ayaklanma kararýný
nesnel koþullara baðlýyordu. Ancak Zinoviev ve
Kamanevin aksine nesnel koþullarýn ayaklanma için
elveriþli olduðunu savunuyordu. Sovyetlerin zaten böyle
bir kararý vermeye hazýr olduðunu düþünüyordu. Ýþte
tam bu yüzden de son darbeyi vurmadan önce
sovyetlerin onayýný almak gerek, bu kararý sovyetlere
býrakmak gerek diyordu.
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Troçki (1879-1940)
1902 yýlýnda Iskra
grubunda yazan Troçki,
bir sene sonra gerçekleþen
parti kongresindeki
ayrýþmada Menþeviklere
yakýn durmuþtu. 1904'te
Menþeviklerden ayrýldý ve
Bolþevikler siyasi ayrým
çizgilerini çekerek bir
ayrýþtýrma yaratmaya
çalýþýrken Troçki, RSDÝP
fraksiyonlarýný
birleþtirme çabasýna
giriþti. Troçki daha
sonradan Leninist parti
anlayýþýný kabul ettiðini
belirterek bolþeviklere
katýlsa da, partinin
devrimdeki temel
görevini ve kendisini
kitlelerden neden
ayýrmasý gerektiðini hiç
bir zaman anlamadý.
Ayaklanma
tartýþmasýndaki tutumu
da bu anlayýþýnýn bir
sonucuydu.

25 EKÝM (7 KASIM) AYAKLANMASI

Ayaklanma Kararýný Nesnel Koþullar
Belirlemez

Leninin bu tartýþmada aldýðý pozisyon ise üçünden de farklýydý. Devrimin
hemen arefesinde, Lenin son hamlenin yapýlmasý için Bolþeviklerin sovyetlerde
çoðunluðu ele geçirmesinin beklenemeyeceðini söylüyordu. Zira Zinoviev ve
Kamenevin dediði gibi nesnel koþullar yeterince olgunlaþmamýþ olmasa bile
artýk kaybedilebilecek bir zaman yoktu. Ayaklanma kararýný ertelemek ya da
sovyetlerin bu kararý almasýný beklemek devrimin fýrsatýnýn tamamen kaçmasý
anlamýna geliyordu.
Tarihi nesnel koþullar deðil öznel bir irade belirleyecekti. Daha doðrusu,
Ekim'in öngününde bolþevikler öylesi nesnel koþullarla karþý karþýya idilerdi
ki, ancak öznel bir müdahale ile bu nesnel durum olarak kabul edilen güç
dengelerini tersine çevirmek mümkündü. Komünist parti en baþtan beri bunu
yapmak için yola çýkmýþtý ve bütün sorumluluðu nesnel koþullarýn yarattýðý
tüm risklere raðmen almaya hazýr olmalýydý. Ve Bolþevikler bu þekilde bir
ayaklanmaya hazýrlanmalýydý.
Merkez komitesinin yaptýðý oylamada oy çokluðuyla Leninin savunduðu
görüþler hakim geldi. Yani bolþevikler bir ayaklanmaya öncülük edeceklerdi.
Bunun için bir komite oluþturuldu ve planlamalar yapýlmaya baþladý.
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Bolþevikler Askeri Devrimci Komiteyi
Oluþturuyor

Muzaffer Ekim Devrimi sýrasýnda asker ve silahlý iþçilerin
Petrograddaki hükümet binalarýnýn ele geçirmesini
kumanda eden Askeri Devrimci Komitesi 16 Ekim 1917'de
kuruldu.

Merkez komitesi kararýyla
ayaklanmayý planlayacak ve
iktidarýn sovyetlere geçmesi için
son darbeyi vuracak olan Askeri
Devrimci Komite kuruldu.
Ayaklanma kararýna karþý olan
bolþevikler de komitenin
içerisinde görevlendirildiler. Artýk
sýra iktidarýn Kerenski
hükümetinden alýnmasýna
gelmiþti. 10 Ekim'de Bolþevik
Partisi merkez komitesi kendi
örgütleyecekleri bir askeri
darbeyle 25 Ekimde hükümeti
devirmeye karar verdi.

Devrimde
önemli rolü
olan Petrograd
gernizonu
askerleri
(saðda). Askeri
Devrimci
Komite
devrim
esnasýnda
garnizonun
mutlak
kontrolüne
sahipti.
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Devrimci denizciler
silahlara mermi
doldururken (solda).

25 Ekim günü saat 9.45 Avrora
Kruvazörü'nden atýlan top
atýþlarýyla isyan baþladý (üstte
solda).
Geçici Hükümetin düþmesi ile
halk Kýþlýk Saraya akýn ediyor
(üstte).
Devrimde ilk kurþunu atan
bahriyeliler (solda).

Bizim takvimimize göre 7 Kasým günü yapýlan
ayaklanmayý tasvir eden bir resim (üstte).

25 Ekim
1917 tarihli
manifesto:
Ýktidarýn
Petrograd
Sovyeti
organý
Askeri
Devrimci
Komite'nin
eline geçtiði
bildiriliyor
(solda).

Kýzýl Muhafýzlar baskýnýn yönetildiði Smolni Enstitüsüne yürüyorlar (altta solda).
Kýþlýk saray baskýný (altta).
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Kýþlýk Sarayý Basýlýyor! Tüm Ýktidar
Sovyetlerde

Kýþlýk Saray ele geçiriliyor (saðda). Ekim Devriminin ardýndan Kýzýl muhafýzlar Kýþlýk Sarayýn
önünde, 7 Kasým 1917 (solda).
Ayaklanmanýn
arifesinde
Kamenev ve
Ziyonev
ayaklanma
kararýný
kamuoyuna
duyuran bir
makaleyi, partidýþý bir gazetede
yayýnladýlar.
Onlarýn bu
hareketi tüm
ayaklanma planýný
tehlikeye atmýþtý.
Parti disiplinine
uymamalarý
nedeniyle daha
sonradan partiden
ihraçlarý
istenecekti.

25 Ekim günü, Bolþeviklerin hükümet darbesi gerçekleþti.
Hükümet merkezi olan Kýþlýk Saray Askeri Devrimci
Komiteye, yani Petrograd Sovyeti baþkanlýðýna baðlý milis
güçleri tarafýndan ele geçirildi.
Lenin yeraltýndan çýkarak Petrograd Sovyetinde yeniden
gözüktü. Tüm Rusya Sovyetlerinin Ýkinci Kongresi toplandý,
artýk Bolþevikler çoðunluktaydý. Bu kongrede tarihteki ilk
baþarýlý proleter devriminin sorumluðunu üstlenen sovyet
cumhuriyeti doðmuþ oldu.
Hükümet kuvvetlerinin tutuklandýðý haberi üzerine
Menþevikler ve Sosyalist Devrimciler kongreyi terk etti.
Sovyet Kongresi, "Rusya'nýn iþçileri, askerleri ve köylülerine"
hitaben yayýnladýðý çaðrýda hükümetin tutuklanmasýný
onayladý. Bütün iktidar sovyetlerin eline geçmiþti; geriye
eski devlet aygýtýnýn ve karþý devrimci direniþin kýrýlmasý
kalýyordu. O da üç yýl sürecek olan iç savaþýn sonunda
gerçekleþti.
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Ekim-Kasým 1917: Sovyetlerin Ýlk
Kararnameleri

Sovyet hükümeti temsilcileri Brest Litovsk Anlaþmasýný
imzalarken (üstte).
Petrograd Sovyetinin bir toplantýsý, 1917 (saðda). Sovyetler tarihte
proletarya diktatörlüðünün somutlanmýþ þekliydi. Ve proletarya
diktatörlüðünün, burjuva diktatörlüðünden yüz kat daha
demokratik olduðu sovyetlerin ilk kararnamelerinden açýkça
görünüyordu.

27 Ekim 1917'de Sovyetler Kongresi, geçici hükümetin devrildiðini ve tüm
ülkede iktidarýn Ýþçi, Köylü ve Asker Sovyetleri'nce üstlenildiðini duyurdu.
Kongrenin ilk önce kabul ettiði kararname Rusyanýn savaþtan çekilmesini
karara baðladý. Buna göre Sovyet Hükümeti, savaþan uluslara ve onlarýn
hükümetlerine bir barýþ önerisinde bulundu: Bu öneride ilhak ve tazminat
olamayacak, adil ve demokratik bir barýþ gerçekleþecekti. Sonrasýnda sovyetler
emperyalist devlerin tüm gizli planlarýný dünya kamuoyuna duyuracaklardý.
Hemen ertesinde, sovyetler Toprak Kararnamesi'ni kabul etti. Bu kararname
ile topraklar, manastýrlar ve kiliseler, öteki mülklerle birlikte eþit biçimde halka
daðýtýlacaktý. Böylece köylülere 150 milyon hektarlýk toprak daðýtýldý ve
köylülerin tüm borçlarý silindi. Köylüler toprak sahibi oldular.
11 Kasým 1917'de Sovyet Hükümeti, 8 saatlik iþgünü uygulamasýný kabul etti.
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Burjuva Diktatörlüðünden Bin Kat Daha
Demokratik Bir Diktatörlük

Ardýndan gelen kararname ile de memurlar ve iþçiler için iþsizlik sigortasý ve
ücretsiz saðlýk sigortasý uygulamalarý baþlatýldý.
15 Kasým'da Sovyet Hükümeti, uluslar arasýndaki eþitsizliklerin ve ezilmelerin
sonlandýrýlmasý için gereken kararnameyi imzaladý. Bu kararname ile Çarlýk
Rusyasý sýnýrlarý içinde yer alan deðiþik ulus ve halklar arasýndaki ayrýcalýklar
ve sýnýrlamalar ortadan kaldýrdý: Uluslara ve halklara tam hak eþitliði, egemenlik
ve Kendi Kaderini Özgürce Belirleme Hakkýnýn tanýndýðýný açýkladý.
Bunun sonucunda Finlandiya ve Ukrayna uluslarý kendi devletlerini kurmak
istediklerini belirttiler. Sovyetler bu hakký tanýdý ve 1917 Aralýk ayýnda bu iki
ülkenin baðýmsýzlýklarýný kazanmasýna onay verdi. Sovyetler, tarihte uluslarýn
kendi kaderini tayin hakkýný açýkça savunan ve özgürlük mücadelesi veren
uluslarý zorla kendi sýnýrlarýnda tutmayacaðýný gösteren ilk devlet oldu.
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Ekim Devrimi Bugüne Kadarki Tüm
Devrimlerden Farklýdýr

1871 Paris Komününden bir görüntü

Dünyanýn dört bir yanýnda, Ekim Devrimi öncesinde de sonrasýnda da
ezilenler ve sömürülenler baský düzenine karþý sýk sýk ayaklanmýþlar ve
isyan etmiþlerdir. Hatta tarihte, farklý coðrafyalarda, ezilenlerin ve
sömürülenlerin mücadelesine baðlý olarak pek çok iktidar deðiþikliði
ve devrimler olmuþtur ve olmaya da devam edecektir.
Tarihte burjuva devlet aygýtýný askeri, polisi, gardiyanlarý, meclisi dahil
olmak üzere bütün baský araçlarýyla parçalayamayan, yani devrimi
proleterya diktatörlüðü ile taçlandýrmayan tüm devrimler burjuva devlet
aygýtýný pekiþtirip güçlendirmiþlerdir.
Ýþte Ekim Devrimi bütün bu devrimlerden tam da bu yüzden farklýdýr.
Dünya üzerinde proleteryanýn komünist bir partinin önderliðinde
iktidarý ele geçirdiði ve proleter diktatörlüðü kurarak burjuva devlet
aygýtýný paramparça ettiði ilk ve maalesef son devrimdir.
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Ekim Devrimi Neden Bir Tek Rusyada
Gerçekleþti?
Almanyada
nesnel koþullar
devrim için her
bakýmdan daha
elveriþliydi.
Alman
sosyalistleri
tarihin en kitlesel
sosyalist
partilerinden
birisiydi. Üstelik
iþçi hareketi,
sendikal hareket
Rusyada
olmadýðý kadar
aktif ve
militandý.
Tüm elveriþli
nesnel koþullara
raðmen
Almanyada
proleter bir
devrim
gerçekleþmedi.
Bunun temel
nedeni
Almanyada
bolþeviklerin
örgütlediði tipte,
kendisini örgütsel
olarak kitlelerden
özenle ayýrmýþ ve
oporünistlerle
örgütsel olarak
yollarýný ayýrmýþ
bir partinin
olmamasýdýr.

Alman devrimci Rosa Lüksemburg kitlelere sesleniyor.

Þubat Devrimine benzeyen devrimler dünyanýn bir çok
yerinde meydana gelmiþtir. Fransýz ihtilalinden bu yana,
proleterya her ayaklandýðýnda burjuvazi ve onun
proleteryanýn çýkarlarýný savunduðunu iddia eden uþaklarý
devrimle iktidarý ele geçirmiþ ve ilk iþ olarak da proleteryayý
ve onun örgütlenmelerini ezmiþtir. Bunun örneklerini
sadece Rusyada 1905 ve Þubat 1917 devrimlerinde deðil,
dünyanýn dört bir tarafýnda görmek mümkündür.
Bu yüzden asýl sorulmasý gereken soru, Þubat Devrimi gibi
devrimlerin, ya da proleter ayaklanmalarýn Ekim Devrimine
nasýl dönüþtürüleceðidir. Bunun tartýþmasýz tek bir yanýtý
vardýr. O da proleter devrimci bir partinin sadece Rusyada
olmasýdýr. Ekime giden yolda tekrar yürüyebilmek için bu
partinin bize býraktýðý deneyimleri kuþanmak gerekir.
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Bolþevizmin Ýlk Buharlý Motoru:
Ekim Devrimi

Ýlk buharlý motor. Kimse çalýþýp çalýþmadýðýndan emin olmasa da,
önemli olan bu motorun bir kere icat edilmesidir.

Burjuva düzeni
tarihte yüzlerce
farklý þekil
alabilir ama
emperyalizm
döneminde bu
düzenin nasýl
yýkýlacaðý,
tarihten ders
almayý bilenler
için
deðiþmemiþtir.
Ýþte bolþeviklerin
mücadelesinde
somutlanan
deneyimler yeni
ekimler yaratma
hedefinde olan
komünistlerin
mücadelelerine
ýþýk tutmaktadýr.

Lenin, 1922 yýlýnda, Ekim Devriminin asýl kazanýmýný þu sözleri ile özetlemiþti:
Rus Devrimi ile asýl kazanýlan þey asla geri dönüþtürülemez. Dünyadaki hiçbir
güç bunu silemez; dünyadaki hiç bir güç Sovyet devletinin yaratýldýðý gerçeðini
unutturamaz. Bu tarihsel bir zaferdir. Yüzlerce yýl boyunca, devletler burjuva
modeline göre yaratýldý ve ilk kez dünyada burjuva olmayan bir devlet düzeni
keþfedildi. Bu devletin þu anki yönetim mekanizmasý sorunlu olabilir; ama
icaat edilen ilk buharlý motorun da bozuk olduðu söylenir. Hiç kimse ilk buharlý
motorun çalýþýp çalýþmadýðýný bilmiyor; ama önemli olan bu deðil. Önemli olan
buharlý motorun bir kere icat edilmiþ olduðudur. Ýlk buharlý motorun kullanýlmaz
olduðunu varsaysak bile, gerçek þudur ki, bugün elimizde buharlý motorlar var.
Eðer bizim hükümet aygýtýmýz çok sorunlu bile olsa, gerçek þudur ki, artýk bir
kere yaratýlmýþtýr; tarihteki en büyük icat yapýlmýþtýr; proleter bir devlet
yaratýlmýþtýr.
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Ekim Devrimi Tarihsel Bir Olgu Deðil, Hala
Günceldir

Venezuelanýn
Sosyalist Baþkaný
Hugo Chavez de
Ekim Devrimi gibi
devrimlerin
çaðýnýn sona
erdiðini düþünen,
proletarya
diktatörlüðü
fikrinin eskidiðini
savunan,
günümüzün acil
görevinin 21.
yüzyýl sosyalizmini
yaratmak
olduðunu ifade
eden
sosyalistlerdendir.
Lenin zamanýnda
nasýl Marxýn
savunduðu
devrimlerin
eskidiðini savunan
oportünistler
varsa, bugün de
vardýr.

21. yüzyýla girdiðimiz þu yýllarda en çok duyulan
sözlerden birisi artýk çaðýn ve nesnel koþullarýn deðiþtiði,
bu nedenle de proleter ayaklanmalarýn ve Ekim Devrimi
gibi devrimlerin artýk mümkün olmadýðýdýr.
Bu sözler sadece burjuva düzenin savunucularý
tarafýndan deðil, kimi sosyalistler tarafýndan da
söylenmektedir. Sosyalistler bu sözlerini bizim yeni
devrim türleri bulmamýz lazým. Çaðýmýz deðiþiyor, biz
de deðiþmeliyiz diye ifade etmekte ve 21. yüzyýl
sosyalizmi gibi isimlerle Ekim Devrimi gibi devrimlerin
artýk mümkün olmadýðýný ifade ediyorlar.
Ancak bu bahaneleri öne sürenler yanýlýyorlar. Çünkü,
21. yüzyýl, ayný 20. yüzyýl gibi proleter ayaklanmalarý ve
devrimler çaðý olacaktýr. Devrim için nesnel koþullar
20. yüzyýlda olmadýðý kadar uygundur.
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Dünya Ýþçi Sýnýfý Güç Kaybetmiyor,
Kalabalýklaþýyor, Güçleniyor

-Endonezyada ipek iþçileri, solda.
-Hindistanda mermer iþçileri yüz yýl öncesini
anýmsatan koþullarda çalýþýyor, üstte.

Bugün dünyada iþçi sýnýfý 1917 ile karþýlaþtýrýlmayacak ölçüde kalabalýklaþarak
çoðalmýþtýr. Artýk kapitalizmin nüfuz etmediði dünyanýn tek bir karýþý
kalmamýþtýr. Marxýn ifade ettiði gibi sermaye, iþçi sýnýfýnýn sayýsýnýn artmasýyla
çoðalmaktadýr. Kapitalist üretimi dünya ölçeðinde düþündüðümüz zaman,
sermayenin büyümesiyle, dünyada yaþamak için emeðinden baþka satacak
bir þeyi olmayan proletaryanýn sayýsý da buna paralel olarak artmýþtýr.
Kapitalizmin giderek güçleniyor olduðu saptamasý da doðru deðildir. Aksine
krizlere gebe olan bu sermaye düzeni her geçen gün daha kalabalýk bir kitleyi
proleterleþtirmekte, sendikasýz, sigortasýz çalýþan emekçilerin sayýsýný da,
iþsizlerin sayýsýný da arttýrmaktadýr. Ýþçi sýnýfýnýn devrimci niteliði de
azalmamakta, aksine artmaktadýr. Ýþçi aristokrasisinin büyümesine bakarak
iþçilerin artýk bu düzenin taraftarý olduðunu düþünenler yanýlmaktadýrlar.
Aksine iþçi sýnýfý dünyanýn her yerinde devrimci niteliðini korumaktadýr.
Kapitalizmin bugüne kadar ayakta kalýyor olmasý, kendi gücü nedeniyle ya
da iþçi sýnýfýnýn artýk tarihsel misyonunu doldurmuþ olmasý nedeniyle deðil,
kapitalizmi yýkmayý hedefleyenlerin baþarýsýzlýðý nedeniyledir.
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Ekim Devrimi Ezilenlerin ve Sömürülenlerin
Birleþik Mücadelelerinin Ürünüydü

Ekim Devrimi Rusyada ezilenlerin ve sömürülenlerin ortak mücadelesi ile
geliþmiþ bir hareketti. Devrim, burjuva düzeninin baský altýna aldýðý tüm
kesimlerin, iþçilerin, köylülerin, kadýnlarýn, ezilen uluslarýn, gençlerin, demokrasi
mücadelesi verenlerin, ekmek kavgasýnda olanlarýn, özgürlük mücadelesi
verenlerin proleter devrimci bir komünist partinin önderliðinde ayaklanmasý
ve bu mücadelelerin birleþtirilmesi sonucunda gerçekleþmiþti.
Ekim devrimi baþkalarýnýn özgürlüðünün kendi özgürlüklerinin baþladýðý
yerde bittiðini düþünenler tarafýndan deðil, kendi özgürlüklerinin koþulunun
baþkalarýnýn özgür olmasýndan geçtiðine inananlar tarafýndan yaratýlmýþtýr.
O yüzden Ekim devrimine önderlik edenler uluslarýn kendi kaderini tayin
hakkýný belirsiz bir tarihe ertelememiþlerdir. Aksine devrim öncesinde Ezen
ulus özgür olamaz! þiarýný haykýrarak proleter devrimlerle uluslarýn özgürlük
mücadelelerini birleþtirmeyi görev edinmiþlerdir.
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Ezilen Uluslarýn Mücadeleleri Hala Devam
Ediyor

Ezilen uluslarýn mücadelesi bugün hala sürmekte. Tamillerin mücadelesi de bunlardan
birisi.

Bugün Ekim Devriminin artýk tarih olduðunu söyleyenler, Ekim Devriminin
muzaffer olmasýný saðlayan en önemli etkenlerden birisinin, yani ulusal
kurtuluþ hareketlerinin de tarih olduðunu söylüyorlar. Onlara göre artýk
imparatoruklarýn daðýldýðý, kolonilerin hemen hepsinin baðýmsýzlýðýný kazandýðý
bir dünyada ayrý bir devlet kurmayý hedefleyen ulusal kurtuluþ hareketleri de
kalmamýþ durumda.
Oportünistlerin sýklýkla dile getirdikleri bu yanlýþ tespite inat, günümüzde
ezilen uluslarýn mücadeleleri bitmiþ deðil. Aksine emperyalizm çaðýnýn ulusal
kurtuluþ mücadeleleri çaðý olduðunu ispatlarcasýna artýyor. Dünyanýn dört
bir yanýnda, Kürdistanýn, Filistinin, Çeçenistanýn baðýmsýzlýk mücadeleleri,
Çinde, Hindistande, o pek demokratik Avrupa devletlerinde, Afrikada ulusal
kurtuluþ mücadeleleri hala devam ediyor. Asýl eksik olan bu uluslarýn kendi
kaderini tayin hakkýný kayýtsýz þartsýz meþru görerek, onlara önderlik etmeye
çalýþan komünist bir dünya partisidir.
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Bolþevikler Emperyalist Savaþý Sýnýf Savaþýna
Dönüþtürmüþlerdi
Emperyalistler bugün
bir arada barýþçýl bir
þekilde durabiliyor
gibi görünse de,
emperyalizm çaðý,
emperyalist güçler
arasýndaki rekabetin
ve çatýþmanýn asla
bitmeyeceði ve
emperyalist
savaþlarýn hep güncel
olduðu bir çaðdýr.
Leninin dediði gibi
emperyalist savaþlar
emperyalizmin
devrime en güzel
hediyesidir.

Emperyalizm proleter devrimler ve ulusal kurtuluþ mücadeleleri çaðýdýr ve
bu mücadeleler nihai zaferini kazanmadan emperyalizm çaðý da ortadan
kalkmayacaktýr. Ancak emperyalist düzen, emperyalist devletlerin birbirleri
arasýnda asla bitmeyecek ve bitmesi mümkün olmayan bir rekabetin de adýdýr.
Emperyalistler arasý rekabetin þiddetlenmesi, emperyalistlerin arasýndaki
barýþýn deðil olgunlaþmayý bekleyen emperyalist savaþlarýn iþaretidir.
Bolþevik devriminin 1. Dünya Savaþý, yani böyle bir emperyalist paylaþým
kavgasý sýrasýnda ortaya çýkmasý rastlantý deðildi. Bolþevikler emperyalist
savaþtan faydalanarak onu sýnýf savaþa dönüþtürebildiler. Bugün burjuvazi ve
maalesef sosyalist akýmlarýn da büyük bir kesimi artýk emperyalistlerin
birbirleri ile barýþ halinde yaþayabildiðini, topyekün emekçileri ve mazlum
devletleri sömürmekte olduðu safsatasýný yaymaktadýrlar. Halbuki ne
emperyalistler arasýnda savaþlara gebe olan rekabet bitmiþtir, ne de yeryüzünde
herhangibir mazlum devlet vardýr. Emperyalist savaþlar tekrar önümüze
çýkacaktýr. Asýl eksik olan, emperyalist savaþlar patlak verdiðinde Bolþeviklerin
yaptýðý gibi asýl düþman kendi yurdundadýr diyerek emperyalist savaþlarý
birer iç savaþa dönüþtürerek, bu savaþlardan devrim için faydalanacak bir
partidir.
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Ama Bugün Ekim Devrimini Baþarýya
Ulaþtýran Bir Parti Mevcut Deðil

Devrimlerin gerçekleþmesi için gereken koþullarýnýn artýk olmadýðýný savunanlar
yanýlýyorlar. Aksine, dünyada iþçi sýnýfý kalabalýklaþýyor, burjuva düzeninin
ezdiði katmanlarýn saflarý sýklaþýyor, ulusal kurtuluþ mücadeleleri en þiddetli
þekilde devam ediyor ve emperyalistler arasý paylaþým kavgasý büyüyor. Tüm
bunlar, 21. yüzyýlýn da ayný 20. yüzyýl gibi bir ayaklanmalar ve devrimler çaðý
olacaðýný gösteriyor.
Ancak, bu ayaklanmalara ve devrimlere önderlik edecek Bolþeviklerinki gibi
bir parti dünyanýn hiçbir yerinde mevcut deðil. Sadece ulusal düzeyde deðil,
dünya çapýnda da böyle bir partiye, bir dünya partisine yani Komünist
Enternasyonalin yeniden kurulmasýna ihtiyaç var.
Bugün Ekim Devrimi gibi bir devrimin güncel olmadýðýný, koþullarýn artýk
farklý olduðunu, ya da bolþeviklerin ilkelerinin artýk geçerli olmadýðýný
düþünenler yanýlýyorlar. Devrimin koþullarýný olgunlaþtýrmak da komünistlerin
mücadelesi ile olacaktýr. Bolþeviklerin mirasýna sahip çýkacak bir komünist
partinin yaratýlmasý nesnel koþullarýn uygun olup olmamasýna baðlý deðildir.
Bu partinin yaratýlmasý mücadelesi, öznel bir mücadeledir. Yani komünistlerin
müdahaleleriyle þekillenecek bir mücadeledir. Bu mücadele devrimci bir
partinin yaratýlmasý mücadelesidir.
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Dolayýsýyla Günümüzün En Acil Görevi,
Komünist Bir Dünya Partisinin Yaratýlmasýdýr

Ýþte bu yüzden, KöZün arkasýnda duranlar günümüzün en acil görevini komünist
bir dünya partisini yaratmak olarak görüyor, Komünist Enternasyonalin
dördüncü kongresinden beri dünyada bolþeviklerin mirasýna sahip çýkabilen
tek bir akýmýn varolmadýðýnýn bilincinde olarak, bolþeviklerin gösterdiði çizginin
gerisine düþmeyecek bir partinin yaratýlmasý için mücadele veriyorlar.
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