2. Bolşevik Parti savaş sınavından geçiyor
Bolşevik liderler ve savaş
Savaş patlak verdiğinde, Bolşevik liderler Rus halkını önüne katıp sürükleyen vatanseverlik
dalgasından bağışık kalmadılar. Troçki'nin haklı olarak işaret ettiği gibi: "Genel olarak, kafa
karışıklığının en yaygın olduğu ve en uzun sürdüğü yer, burjuva düşüncelerle doğrudan temas
halinde olan partinin üst kademeleriydi."(1)
Savaş sorunu Duma'da tartışmaya açıldığı zaman, Menşevik ve Bolşevik milletvekilleri hükümetle
karşılıklı polemiğe girmeyi reddederek oturumu terk ettiler. Bunun sonucunda, Duma'nın savaşı
destekleyen karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Bundan sonra, Menşevikler ve Bolşevikler son
derece belirsiz ifadelerle kaleme alınmış, dolayısıyla iki anlama da gelebilecek ortak bir
deklerasyon yayımladılar. Söz konusu deklerasyonun "egemen sınıfların kendi talan siyasetlerini
uygulamaya koymalarını kolaylaştıracak yanlış bir vatanseverlikle" arasına mesafe koyduğu
doğrudur; ancak, diğer taraftan, deklerasyon, proleteryanın, ister içeriden isterse dışarıdan gelsin,
halkın kültürel zenginliklerini her türlü saldırıya karşı koruyacağı güvencesinde bulunuyordu.(2)
Aslında, Menşevik ve Bolşevik milletvekilleri 'kültürün savunusu' bahanesiyle yarı-vatansever bir
tavrı benimsemiş oluyorlardı.
Lenin'in 1914 yılının Eylül ayı başlarında Petersburg'a ulaşan savaş konusundaki tezleri parti
liderleri arasında bir dizi itirazlarla karşılandı; karşı çıkılan tezlerin başında 'devrimci yenilgicilik'
sloganı geliyordu. Duma içindeki parti grubu Lenin'in formülasyonlarındaki keskinliği
yumuşatmaya çalıştı. Aynı şey Moskova ve diğer şehirlerde de yaşandı. Parti içindeki görüş
ayrılığı Moskova okhrana'sı (gizli polis teşkilatı) tarafından da tespit edilmişti: "Savaş 'leninist'leri
hazırlıksız yakaladı; uzun süreden beri savaş karşısındaki tavırlarının ne olması gerektiği
konusunda bir anlaşmaya varamıyorlar." Moskova'daki Bolşevikler, Stokholm aracılığıyla Lenin'e
gönderdikleri şifreli mesajda, kendisine saygı duymalarına karşın onun 'evin satışa çıkarılması'
(devrimci yenilgicilik sloganı) önerisini sorumluluk duygusuyla bağdaşmaz bir öneri olarak
gördüklerini belirtiyorlardı.(3)
Eski Bolşevik Baevski, devrimcilerin kendi hükümetlerinin yenilgisi için çabalamasını öngören
sloganın Rusya'da itirazlara yol açtığını, buradaki 'yenilgicilik' sözcüğünü tiksindirici bulan ve
bunun çıkarılmasını isteyen bir eğilimin var olduğunu belirtiyordu.(4) Şliapnikov ise, tezlerin bir
bütün olarak partili işçilerin o andaki düşüncelerini yansıttığını, ancak 'yenilgicilik' sloganının
zihinleri bulandırıp şaşkınlığa yol açtığını hatırlıyordu.(5) Sotsial-Demokrat, Moskova'daki
Bolşevik örgütün devrimcilerin kendi ülkelerinin yenilgisini öngören paragraf dışında Lenin'in
manifestosunu benimsediğini yazdı.(6) Rusya içinde ve dışında partili işçilerin yenilgicilik
görüşünü benimsemekte gönülsüz davrandıklarını, üstelik bu gönülsüzlüğün savaşın başlangıç
dönemiyle sınırlı kalmayıp 1917 Devrimi'ne kadar devam etmiş olduğunu gösteren başkaca
kanıtlar da vardır.(7) Bununla birlikte, Baevski, savaş patlak verdiği andan itibaren parti içinde
'devrimci yenilgicilik karşıtı' bir tutum sergilemenin imkansızlığına, yenilgicilik karşıtı görüşler
öne sürmeme tutumunun savaş boyunca devam etmiş genel eğilim olduğuna dikkati çeker.(8)
Kasım'da Duma'daki beş Bolşevik milletvekili tutuklandı. Bunlar, diğer beş Bolşevik liderle
birlikte Şubat 1915'te mahkemeye çıkarılıp yargılandılar. Tutuklular, teorisyenleri konumunda
bulunan Kamanev de dahil olmak üzere, o zamana kadarki düşüncelerine sahip çıkmayarak
mahkemede Lenin'in tezlerini reddettiklerini söylediler (bunlar arasında yalnızca Duma
milletvekili M. K. Muranov'un diğerlerinden farklı bir tutum izlediğini belirtmek gerekir).
Kamanev, Lenin'in tezlerinin kendi görüşleriyle ve halihazırda süren savaşla açık bir çelişki içinde
olduğunu söyledi. Lenin'in görüşlerinin gerek sosyal demokrat milletvekilleri, gerekse partinin
merkez kurulları, yani kendisinin sözcülüğünü yaptığı iddia edilen Merkez Komitesi tarafından
reddedilmiş olduğunu bildirdi. Mahkemede yargılanan diğer bir Bolşevik, Lenin'in tezlerinin
sosyal demokrat milletvekilleri adına sunulmuş olup 27 Temmuz 1914 günü Duma'da okunmuş
bildiriyle çelişki içinde kaldığına dikkati çekti.(9)
Lenin'in bu olay karşısında hissettiği şey düşkırıklığının da ötesindeydi. Mahkeme sonunda suçlu
bulunarak ömür boyu çalışma cezasıyla Sibirya'ya gönderilmiş olan Kamanev ve diğerlerine karşı

aşırı saldırgan bir tutum takınmamak için kendini kontrol etmeye çalışdıysa da, onları açıkça
eleştirmekten kendini alamadı:
[Şu halde, Rus Sosyal Demokrat İşçi Grubu'nun duruşması neyi kanıtlamıştır?
Duruşma, her şeyden önce, Rusya'daki devrimci sosyal demokrasinin bu öncü grubunun
mahkemede kararlı bir tutum sergilemekte başarısız kaldığını göstermiştir. Bir insanın Rosenfeld
(Kamanev)'in yaptığı gibi sosyal vatansever Bay Yordanski ile dayanışma içinde olduğunu, ya da
Merkez Komitesi ile hemfikir olmadığını. kanıtlamaya çabalaması, bir devrimci sosyal demokrat
açısından bağışlanması mümkün olmayan bir tutumdur.(10)]
Lenin, ne kadar cansıkıcı olursa olsun, gerçeği görmezlikten gelemezdi. Devrimci proleteryanın
partisi kendisini açıktan açığa eleştirecek, yapılan hata ve zaafları hiçbir yanlış anlamaya izin
vermeyecek denli açık ifadelerle ortaya koyacak kadar güçlü olmalıydı.(11)
Şliapnikov, Bolşevik liderlerin mahkemedeki tutumunun parti saflarında ciddi bir moral
bozukluğuna yol açmış olduğunu belirtir:
[Milletvekilleri duruşma boyunca tereddüt ve kararsızlık gösterdiler. Mahkemede takındıkları
tutum şaşırtıcıydı. Öyle ki, milletvekillerinin tavrı proleterya partisinin en yüksek mevkilerinde yer
alan birinci dereceden sorumlu üyelerinden beklenen tavra yakışmıyor, bundan çok, partinin -kimi
zaman olması gereken tavrı gösteremeyen- taşra komitelerinin yöneticilerinin tavrına uygun
düşüyordu. Partililerin pek çoğu milletvekili konumunda bulunan bu yoldaşlarının davranışını
üzüntü ve düşkırıklığıyla karşıladı, ancak bu durumu içinde bulunulan terör atmosferinin bir
sonucu olarak gördü.(12)]
Kamanev, kendi savunusu için kaleme aldığı mektupta Lenin'in savaş konusunda Merkez Komitesi
adına dile getirmiş olduğu tezlerinin komitenin onayını kazanmadığını belirterek biçimsel bir
gerçeğe dikkati çekiyor, böylece bu tezleri kamuoyu önünde açıklama hakkını kendinde görmemiş
olduğunu ima ediyordu.(13)
Bolşeviklerin diğer seksiyonları da Lenin'in savaş konusundaki tutumundan hoşnut değillerdi.
Savaşın yol açtığı vatanseverlik isterisi yurtdışındaki Bolşevikleri de ciddi biçimde etkilemişti.
Rusya dışındaki Bolşevik grupların merkezi olarak işlev gören Paris'teki Yurtdışı Bolşevik
Örgütleri Komitesi ikiye bölünmüştü; Komite üyelerinden ikisi asker olarak Fransız ordusuna
yazılmış, birisi komitedeki görevinden çekilmiş, böylece hala faaliyet yürüten üyelerin sayısı ikiye
düşmüştü. Paris'teki Bolşevik grup kararsızlık içindeydi. Grup üyelerinin çoğunluğu savaşa ve
gönüllü askerliğe karşıydı, ancak aralarından bazıları gönüllü olarak Fransız ordusuna
yazılmıştı.(14) Fransa'da yaşayan toplam 94 Bolşevikten 11'i gönüllü olarak Fransız ordusuna
katılmıştı.(15)
Bolşevik göçmenlerin Cenevre'deki seksiyonundan da Lenin'in 'devrimci yenilgicilik' sloganına
karşı itirazlar yükseldi. Karpinski, Lenin'e gönderdiği bir mektupta Lenin'in tezlerini şu şekilde
eleştiriyordu: "Metnin bu bölümünün Rus sosyal demokratlarının Almanların zaferini, Rusların
yenilgisini arzuladıkları anlamına gelebilecek bir yanlış yoruma yol açmasını önleyebilmek için
altıncı paragrafta söylenenlerin değiştirilmesi gerekir."(16)
1893'ten beri Lenin'in en yakın yoldaşlarından olup 1905 Devrimi sırasında Krasin ve Bogdanov
ile birlikte Bolşevik liderler arasında yer almış olan G. M. Krijishanovski, yurtdışında bulunan ve
Lenin'in tezlerini savunan ileri gelen parti liderlerinden biriydi. Diğerleri Merkez Komitesi üyesi I.
P. Goldenberg, Duma'nın eski Bolşevik milletvekili G. A. Aleksinski ve Bolşevik yazar A. A.
Troianovski idi.
Rusya'daki duruma gelince; 1914 Kasımı'nda Aleksander Şliapnikov, çökertilmiş olan yerel
Bolşevik örgütle ilişki kurmak üzere Moskova'ya gitti. Bulduğu işçilerin pek çoğu devrimci
yenilgicilik fikrine karşıydı. Yalnızca yalıtık halde bulunan birkaç insan bu teze sahip çıkıyordu
(ama tam bir kararlılıkla değil). Yenilgicilik yanlısı grupların en büyüğü yedi üyeye sahipti. Bunlar
da Lenin'in bakış açısının doğruluğundan tam olarak emin değillerdi.(17) Benzer şekilde,
Transkafkasyalı sosyal demokratlar da savaş karşısında alınacak tutum konusunda açık biçimde
bölünmüşlerdi. N. N. Iakovlev, Lenin'in Rusya'nın yenilgisini hazırlama ve dünya savaşını bir iç
savaşa dönüştürme çağrısında bulunduğu tezlerinin yazılı olduğu metni yanına alarak Ekim 1914'te
Bakü'ye gitti. Söz konusu metin çoğaltılıp Bakü ve Tiflis'te yaygın olarak dağıtıldığı halde, yerel
örgüt savaş karşısındaki tavır konusunda net bir fikre varamadı.(18)
Rusya'daki Bolşevik örgütler savaşın başlarında Lenin'in açıkça dile getirip savunduğu devrimci
yenilgicilik siyasetini benimsemeye henüz hazır değillerdi; fakat aralarında vatansever bir tutum
takınmış olanların sayısı da yok denecek kadar azdı. Bolşevikler başlangıçtan itibaren kitlesel bir

savaş karşıtı propaganda faaliyeti geliştirdiler. Henüz Temmuz 1914'te bile, Rusya'nın çeşitli
bölgelerindeki parti komiteleri sayısız çoklukta savaş karşıtı broşür yayınlamışlardı.(19)
Birkaç ay kadar süren ilk şaşkınlık atlatıldıktan sonra, giderek daha çok sayıda Bolşevik örgüt net,
savaş karşıtı, enternasyonalist bir tavır takınmaya başladı. Bu siyasi uyanışı fabrikalardaki işçi
hareketinin canlanışı izledi; bu ikisi karşılıklı olarak birbirini etkiledi.

Hareket alçalıp yükseliyor
1914 yılının ilk yarısı Rusya'da siyasi grev hareketinin yükselişine ve 1905 Devrimi sırasındaki
düzeyine erişmesine tanık oldu.
Yıllar Siyasi grevlere katılanların
sayısı
----------------------------------------------------1903 87.000*
1904 25.000*
1905 1.843.000
1906 651.000
1907 540.000
1908 93.000
1909 8.000
1910 4.000
1911 8.000
1912 550.000
1913 502.000
1914 (ilk yarısı) 1.059.000 (20)
--------------------------------------------* 1904 ve 1905 yıllarına ilişkin verilen
rakamlar ekonomik grevleri de içine
almaktadır ve ekonomik grevler hiç kuşkusuz
daha ağır basmaktadır.
Savaşın öngününde, Petersburg'taki siyasi grev hareketi barikatların kurulmasına yol açacak kadar
yüksek bir düzeye ulaştı. Putilov işçilerinin Bakü petrol havzasındaki bir greve destek olmak üzere
düzenledikleri gösterinin vahşice bir polis baskısıyla karşılaşmış olmasını protesto etmek üzere
girişilen grev 1905'te görülenler kadar kitleseldi ve tüm Petersburg'u sarstı. 7 Temmuz'a
gelindiğinde greve katılan işçilerin sayısı 110.000'e ulaşmıştı. Birkaç gün içinde bu sayı 200.000'e
çıktı. Petersburg'taki fabrikaların hemen hepsi kapanmış durumdaydı ve binlerce işçi Kazaklarla
polis birliklerine karşı verilen çatışmalara katılıyordu. Kızıl bayraklar dalgalandıran ve devrimci
marşlar söyleyen işçiler şehir merkezine girmeye çalıştılar, ancak yollar Kazaklarla polisler
tarafından tutulmuştu. 11 Temmuz'da telefon ve telgraf direklerinden yapılmış, devrilmiş
arabalarla desteklenmiş pek çok barikat kuruldu. Petersburg'un fabrikalar bölgesinde düzenin
yeniden sağlanması ancak 15 Temmuz'da, savaşın başlamasından dört gün önce mümkün
olabildi.(21)
Savaşın patlak vermesiyle birlikte hava ansızın tersine döndü. Vatanseverlik ruhu kitleleri
sarmalına aldı. O sıralar Petersburg'ta İngiliz konsolosu olarak görev yapan Bukhanan, anılarında,
o günlerden "Rusya'nın tamamen değişime uğramış göründüğü Ağustos'un o güzel ilk günleri"
diye bahseder.
Troçki, kitlelerin psikolojisinde ortaya çıkmış ve onları vatanseverliğe yöneltmiş değişimi şu
şekilde açıklar:
[Yaşamlarının her günü umutsuzluk veren bir monotonluk içinde geçen insanların sayısı pek çok;
bunlar modern toplumun dayanaklarını oluşturuyorlar. Seferberlik çağrıları bu insanların yaşamına
bir umut gibi dalıyor; o nefreti yeknesanlığı yaratan her şey gidiyor, yeni ve kanıksanmamış olan
egemenliği ele geçiriyor. Hala inanılmaz görünen değişimler onları bekliyor. Değişim, ama nereye
doğru -daha iyiye mi, daha kötüye mi? Daha iyiye elbette -’olağan' koşullardan daha kötü görünen
bir şey olabilir mi?(22)]

İşçi hareketinin kargaşa içine düşmesinin yanısıra, Bolşevikler Petersburg'ta kalabalık gruplar
halinde tutuklanmaya başladılar. Temmuz gösterisinden sonra hükümet 1000'e yakın bolşeviği ele
geçirdi ve şehirden uzaklaştırdı.(23) Eşanlı olarak, diğerlerinden daha asi görünen fabrika
işçilerinin binlercesi askere alındı. Petersburg proleteryasının yaklaşık %40'ı seferberlik
dolayısıyla askere alındı (bunun işçi sınıfı içinde yarattığı boşluk kırsal kesimden gelen yeni ve
deneyimsiz işçilerle dolduruldu).(24)
Savaşın ilk birkaç ayı boyunca işçi hareketi içinde belirleyici olan şey siyasi gevşeklikti. 1905
Devrimi'ni başlatmış olan 'Kanlı Pazar'ın onuncu yıldönümünde yalnızca 14 fabrika greve çıktı;
greve katılan işçilerin sayısı 2.528 idi. 1 Mayıs günü sokağa dökülen işçilerin sayısı yalnızca 859
idi.(25) 1915 yılının ilk yarısı gerçekten tam bir sükunet içinde geçti. Ancak, Temmuz'la birlikte
bir şeyler değişmeye başladı. Grevdeki işçilerin sayısı savaşa öngelen birkaç ay içindeki grevci
işçilerin sayısıyla kıyaslandığında bir hayli düşük kalıyordu -17 fabrikadan 14.490 işçi ekonomik
nedenlerle greve gitti; ortada tek bir siyasi grev bile yoktu.(26) Bununla birlikte, grevler
olağanüstü keskindi. Grevcilerle polisler arasında Kostroma'da patlak veren şiddetli çatışmalar
sırasında ölen ve yaralanan işçilerin sayısı 13 idi. Bu sayı, Ivanovo-Voznesensk'te 20-30
dolayındaydı. Çatışma haberleri Ağustos ve Eylül aylarında önemli siyasi grevlerin patlak
vermesine yol açtı. Petrograd'ta 27.000 işçi fabrikalardaki Kazak muhafızların geri çekilmesi,
sürgündeki 5 Bolşevik milletvekilinin serbest bırakılması, özgür basın vb. talepleriyle Ağustos
ayında greve çıktı. Eylül başlarında Petrograd'ta 64.000 işçi siyasi taleplerle sokağa döküldü. 1915
yılında toplam grev sayısı 928 olarak gerçekleşti. Bunların 715'i ekonomik nedenlerle yapılmıştı ve
383.587 işçiyi kapsıyordu; geri kalan 213 grevin niteliği siyasi idi ve 155.941 işçi bu grevlerde yer
almıştı.(27)
1916'da mücadelede bir gevþeme yaþanmadý. 9 Ocak 1916'daki Kanlý Pazar kutlamalarýna 53.000
iþçi katýldý (bunlarýn %85'i Petrograd'taki iþçilerdi). 1916 yýlý boyunca -özellikle ikinci yarýsýndahem greve katýlan iþçilerin sayýsýnda, hem de bunlarýn siyasal niteliðinde bir artýþ gözlendi. 1916
yýlýnda siyasi grevlere katýlan iþçilerin sayýsý 280.943, ekonomik grevlere katýlan iþçilerin sayýsý ise
221.136 idi. 1917 yýlýnýn Ocak ve Þubat aylarýnda mücadele yeni bir ivme kazandý. Yalnýzca bu iki
ay boyunca 256.253 iþçi siyasi grevlere, 35.829 iþçi ise ekonomik grevlere katýldý -yani greve çýkan
iþçilerin toplamýnýn %88'i siyasi nedenlerle greve katýlmýþtý.(28)
Petrograd'ýn savaþ boyunca grev hareketinin baþýný çektiði tartýþmaya yer býrakmayacak kadar
açýktý.
Siyasi grevler

Ekonomik grevler

Toplam

_____
grev
iþçi
grev
iþçi
grev
iþçi ____
Petrograd
256
348.118 242 167.860 498
515.978
Moskova
113
39.279 364 271.295 477
310.574
Rusya (toplam) 463
469.086 1.817 1.056.889
2.280 1.525.975(29)
_______________________________________________________________________________
____________
Yukarýdaki rakamlar, savaþ yýllarýnda siyasi grevlere katýlmýþ iþçilerin toplamýnýn %74'ünün
Petrograd'ta, %9'unun ise Moskova'da bulunduðunu gösteriyor (burada o sýralar Moskova'da
Petersburg'tan daha çok sanayi iþçisinin yaþadýðýný hatýrlamak gerekir).
Savaþ patlak verdiðinde sanayi iþçilerinin %17'sinin askere alýndýðý ve baþkentteki proleteryanýn
%40'ýnýn sýnýfa sonradan eklemlenmiþ görece deneyimsiz iþçilerden oluþtuðu hatýrlanýrsa,
Petrograd proleteryasýnýn dinamikliðindeki çarpýcýlýk daha iyi anlaþýlýr.(30)

Devrimci galeyan yükseliyor
Bakanlar Kurulu'nun oturumlarý, bize eski rejime karþý yükselen halk hareketiyle ilgili çok yararlý
bilgiler veriyor. Söz konusu oturumlarda yapýlan tartýþmalar 1915 yýlýnýn ikinci yarýsýnda iþçiler
arasýnda devrimci hareketin muazzam bir yükseliþ kaydetmiþ olduðunu belgeliyor. Nitekim, 11
Aðustos 1915 tarihli bir oturum sýrasýnda, N. B. Þherbatov, Ivanovo-Voznesensk'te askerlerin ateþ
açmasýnýn kaçýnýlmaz hale geldiði bazý ciddi karýþýklýklarýn yaþanmýþ olduðundan bahsediyordu.
Gerilim olaðanüstü boyutlardaydý ve garnizonda ciddi bir güven bunalýmý söz konusuydu. Açýlan

ateþ sonucu on altý iþçi ölmüþ, otuzdan fazlasý yaralanmýþtý. Buna karþýn galeyan hiç yatýþmamýþtý
ve Þherbatov bu galeyanýn diðer fabrika bölgelerine de sýçramýþ olduðunu düþünüyordu.
Sanayi ve Ticaret Bakaný Prens E. N. Þakhovski, fabrika müfettiþlerinden gelen raporlarda iþçiler
arasýndaki ruh halinin çok tehlikeli boyutlara eriþmiþ olduðunun belirtildiðini söyledi. Küçücük bir
kývýlcým yangýnýn baþlamasý için yeterli olacaktý. Baþbakan (Goremyikin), Ýçiþleri Bakaný'ndan
(Þherbatov) dört bir yanda yaþanan zorbalýklarý kontrol altýnda tutmak için ne tür önlemler aldýðýný
kendilerine anlatmasýný istedi.
Þherbatov, koþullar elverdiði ölçüde görevinin gerektirdiði her adýmý attýðýný söyledi. Kendisinden,
kendilerine güven duyulmayan ve kalabalýða ateþ açmayý reddedebilecekleri düþünülen askeri
birlikleri kullanmadan geliþen devrimci hareketle baþetmesinin beklendiðini söyleyerek yakýnmada
bulundu. Kolluk kuvvetlerinin saflarý her geçen gün deðil her saat seyrelirken, Duma'da yapýlan
konuþmalar, gazetelerdeki gerçekdýþý haberler, cephede alýnan sonu gelmez yenilgiler, cephe
gerisindeki birliklerde düzensizliðin hakim olduðu söylentileri her gün halkýn sinirlerini gererken
hiç kimse tüm Rusya'yý yalnýzca polis gücüyle kontrol altýnda tutamazdý.(31)
Þakhovski, 2 Eylül 1915 tarihli oturumda þunlarý söyledi:
[Putilov fabrikasında ve metal fabrikalarında grevler başladı. Grevin görünüşteki gerekçesi şu:
Sağlık sigortası kooperatiflerine seçilen temsilcilerin tutuklanması. Hareket derhal keskin bir
karaktere büründü ve siyasi taleplere boyun eğilmesi durumu daha da karmaşık hale getirdi.
Hemen şimdiden ilerisi düşünülerek birtakım önlemler alınmaz ise grev dalgasının daha da
büyümesi beklenmelidir.
(Savaş Bakanı) A. A. Polivanov: Genel durumda köklü değişikliklerin olmaması halinde gelecek
hakkında iyimser düşünceler beslemenin güç olacağını söylemek isterim. Putilov fabrikasındaki
huzursuzluk (ki işçi hareketinin düzeyini bu fabrika belirliyor) Duma'nın tatile girmesini protesto
etmeye yönelik bir genel grevin başlangıcını teşkil ediyor. Herkes, Duma'nın tatile girmesinin
ardından olağanüstü olayların yaşanması olasılığını dikkate alması gerekir.
I. L. Goremyikin: Bütün bunlar gözdağı verme çabasından başka bir şey değil. Hiçbir şey
olmayacak.
Prens N. B. Şherbatov: Ekselanslarının sözünü ettiği silah kullanımına ilişkin polis teşkilatı'na şu
ana kadar hiçbir bilgi ulaşmadı. Ancak, ajanlarımızın hepsi şu konuda hemfikir görünüyorlar: İşçi
hareketi devletin güvenliğini tehdit eder boyutlarda gelişecek. Bu durumdan hareketle, Polis
teşkilatı askeri otoritelerden bir dizi tutuklamalara girişmesini talep etti. İşçiler -ki Putilov
fabrikasında polisle çatışmaya girecek kadar ileri gitmişlerdir- arasındaki huzursuzlukların
nedenine gelince; dile getirilen talepler şunlar: Duma'nın tatil edilmemesi, sol fraksiyonun tutuklu
beş vekilinin serbest bırakılması, ücretlerin yüzde on beş oranında arttırılması vs. Hiç kuşkusuz,
bütün bunlar işçilerin yeraltı faaliyetinde bulunan liderlerinin gerçek amaçlarını gizlemek için öne
çıkarılan bahaneler; bunların gerçek amaçları cephedeki talihsizliklerden ve içeride yaşanan
bunalımdan yararlanmak, toplumsal bir devrim girişiminde bulunmak ve iktidarı gaspetmek.(32)]
2 Eylül 1915'te Şherbatov Moskova'daki durumu çarpıcı ifadelerle tanımladı:
[İşçiler, ve bir bütün olarak halk bir tür çılgınlığa tutulmuş durumda ve barut fıçısını andırıyor.
Kargaşalıkların bir bomba gibi patlaması her an beklenebilir. Durum bu olduğu halde,
Moskova'daki otoriteler fiili bir güce sahip değiller. Burada 800 kişilik bir ihtiyat taburu var;
ancak, bunların yarısı Kremlin'de nöbet tuttuğu için elde mevcut asker sayısı gerçekte 400. Bundan
başka bir Kazak süvari bölüğü ile şehrin varoşlarına yerleştirilmiş iki milis bölüğü var. Bütün bu
birlikler güvenilir olmaktan uzaklar; bunlara kitlelere karşı harekete geçme emri vermek çok güç
olacaktır. Şehrin kırsal kesimlerinde hiç asker yok. Hem merkezdeki hem de şehrin dış
mahallelerindeki polisler sayıca kendilerine verilecek görevleri yerine getiremeyecek kadar
yetersiz durumdalar. Ayrıca, Moskova'da tedavi altında bulunan 30.000 kadar askerin varlığından
söz etmeliyim. Bunlar serseri çeteleri gibi davranıyorlar; skandallar yaratarak, polislerle
çatışmalara girerek (ki kısa süre önce bir polis bunlar tarafından öldürüldü), tutukluları serbest
bırakarak disiplin kurallarını ayak altına alıyorlar. Ciddi bir karışıklık anında bunların kütle olarak
kalabalığın saflarına geçeceklerinden şüphemiz olmamalı. İçişleri Bakanı olarak bana bu
koşullarda ne yapmamı önerirsiniz?(33)]
Silahlı kuvvetler, rejime karşı yönelmiş halk muhalefetinin etkisinden bağışık kalmadı. Bunlar
arasındaki devrimci hararetin varlığı daha 1915 yılında açık seçik hissediliyordu. İçişleri Bakanı A.
Khvostov, Bakanlar Kurulu Başkanı I. L. Goremyikin'e gönderdiği 15 Kasım 1915 tarihli
mektubunda, bakanlığa bağlı ajanların son zamanlarda Baltık donanmasının çeşitli gemilerinde

gözlenen huzursuzlukla ilgili olarak kendisine ulaştırılmış bilgileri aktarıyordu. Bakan, devrimci
unsurların Baltık filosunda yaşanan huzursuzlukları istismar etmek, hoşnutsuzluğu ordunun ve
donanmanın tabanına doğru yaymak için ellerinden gelen çabayı göstermelerinin son derece doğal
olduğunu söylüyordu.
Bu unsurların yürüttükleri propaganda, savaşın yalnızca kapitalistlerin çıkarları için yürütüldüğü,
bu savaşın ne Rus ne de Alman halkının yararına olduğu iddiası üzerine inşa edilmişti. Bunlar cahil
askerlere şunları anlatıyorlardı: Zaferi hangi taraf kazanırsa kazansın, tüm ülkelerin sosyalistleri ve
toplumdaki diğer tüm sınıflar savaşan ülkelerin hükümetlerine karşı yürütülen mücadeleye
katılmadıkları, kendi hükümetlerini teslim olmaya zorlamadıkları sürece askeri bir zafer halkın
durumunda hiçbir iyileşme yaratmaz; halkın yararına olacak yegane şey, askeri bakımdan ne sonuç
yarattığına aldırmadan bu savaşı mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde sona erdirmektir; bu
yüzden, grevlerle ve kitlesel ayaklanmalarla savaş gereçleri üretimini engellemek için elden gelen
çabayı göstermek gerekir.(34)
Bundan sonra, Baltık donanmasının çeşitli gemilerinde yaşanmış bir dizi denizci ayaklanmasından
söz ediliyordu. Aşağıda aktarılmış olan bu ayaklanmalardan yalnızca biri:
[Galeyanı andıran bu genel hareketliliğe katkıda bulunan nedenlerden birisini şu şekilde açıklamak
gerekir: Bazı komutanların ve astsubayların askerlerin ihtiyaçlarına, onların yaşam koşullarının
iyileştirilmesi hususuna kayıtsız kalmaları sözünü ettiğimiz nedenlerden biridir. Yaygın olarak
anlatılan olaylardan biri şu: Bir keresinde denizcilere bozulmuş, kurtlanmış etle pişirilmiş lahana
çorbası veriliyor. Bu durum denizciler arasında büyük hoşnutsuzluk yaratıyor ve homurdanmalara
neden oluyor. Benzer olaylar Imperator Pavel I adlı savaş gemisi ile Rossia kruvazöründe
isyanların patlak vermesine yol açıyor. Adı geçen kruvazörün kamarasında toplanan gemiciler
kendilerine daha iyi yiyecekler verilmesi, insanca muamelede bulunulması, Alman ismi taşıyan
tüm subayların görevden alınması için bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Olay yerine gelen Tuğamiral
Kourosh tabancasını çıkarıp bu isyan hareketinin liderlerinin teslim olmasını, harekete derhal son
verilmesini emrediyor ve aksi taktirde herkesi tek tek vuracağı tehdidinde bulunuyor; fakat, daha
önceki olaylarda olduğu gibi, denizciler sert bir karşılık vererek şimdiki durumun 1905'ten farklı
olduğunu, denizcilerin çok şey öğrendiklerini ve eskiden olduğunun aksine onları kolayca
korkutmanın artık mümkün olmadığını söylüyorlar ve Tuğamiral'i silahını ateşlemesine fırsat
vermeden kendisini yakalayıp denize atmakla tehdit ediyorlar.(35)]
Huzursuzluk donanmayla sınırlı kalmadı ve Gangut savaş gemisinde patlak veren isyanın ardından
yaşanan bir kitle eylemiyle sarsılan Kronştad garnizonunu da etkiledi. Sonuçta gemideki doksan
beş denizci tutuklanarak Reval kasabasına gönderildi.
Kruvazörlerden ve muhriplerden oluşan bir filo Reval kasabasına sevk edilen isyancı askerlerin
bulunduğu gemiye eşlik etmekle görevlendirildi. Ancak Ruric adlı geminin personeli
arkadaşlarının cezaevine gönderilmesi işine yarımcı olmayı reddetti.
Bu konudaki yazılı belgelerden birine göre, Gangut gemisindeki olaylar Baltık donanmasının ve
sahil koruma birliklerinin tümünde büyük heyecan yarattı, askerler arasında tutuklu denizcilerin
kurtarılması gerektiği konusunda hararetli tartışmalara yol açtı. Tüm gemilerde, tayfaların
geceledikleri bölümlerde resmi olarak ilan edilecek taleplerin yerine getirilmesi, aksi taktirde genel
grev ilan edileceği yolunda kararlar alındı. Tutuklu denizciler mahkemeye çıkarılır ve suçlu
bulunurlarsa grev tehditi kış gelmeden önce hayata geçirilecek, askerlere karşı uygulanacak baskıcı
önlemlere sistematik ayaklanmalarla karşılık verilecekti. Benzeri bir propaganda faaliyeti yalnızca
donanmanın rütbesiz kesimleri arasında değil, bunun yanısıra deniz kuvvetleri otoritelerine karşı
birleşik protesto eylemlerine katılma hakkına sahip olduklarını ileri süren Kronştad garnizonuna
bağlı kara birlikleri arasında da yayılıyordu.(36)
Bakanlar Kurulu'nun oturumlarında vatanseverliğin gerilemesine ilişkin kaygı ve yakınmalar
giderek daha sık işitilir oldu. Nitekim, 4 Ağustos 1914'te, Savaş Bakanı A. A. Polivanov şunları
söylüyordu: "Artık bütün umudumu geçit vermeyen bölgelere, ilerlemeyi büyük ölçüde güçleştiren
çamura ve Kutsal Rusa'nın efendisi St. Nicholas'ın merhametine bağladım."(37)
Bakan, giriştikleri seferberliklerin başarı oranının her seferinde daha da azaldığına dikkati
çekiyordu. Sahte belgelerle askerlik görevini yapmış gibi gösterenlerin sayısı çok artmıştı ve polis
bunlarla başa çıkmakta yetersiz kalıyordu. İnsanlar ormanlarda, tarlalarda gizleniyorlardı.
Bakanlardan Grigoroviç, bu işlerden Almanların sorumlu olduklarını ileri sürdü. Şherbatov,
Bakanlar Kurulu'na ajitatörlerin huzursuzluğu ve karışıklıkları tırmandırmak için her sorunu
istismar ettiklerini bildirdi. Ajitasyon giderek anti-militarist, hatta açıkça yenilgicilik yanlısı bir

niteliğe bürünmekteydi. Bunun doğrudan etkisi askerlerin kitlesel teslim oluşlarında
görülebilirdi.(38)

Bolşevik örgüt
Savaşın patlak vermesinin öngününde, parti örgütünün merkezi rollerinden biri -özellikle
Petersburg'ta- partinin Duma'daki milletvekilleri tarafından yerine getiriliyordu. Duma'nın
Petersburg Bolşevik vekillerinden Badaev şunları yazıyordu: "Duma'nın (Bolşevik -ç.n.)
fraksiyonunun tutuklanmasıyla birlikte devrimci çalışmanın son kökleri de sökülmüş oldu; böylece
Parti'nin Rusya'daki temel ve merkezi yapısı yıkıma uğradı."(39)
Hükümet, Bolşevik milletvekillerinin işçi hareketi açısından taşıdığı önemin farkındaydı.
Goremyikin'in Bakanlar Kurulu'nun 26 Ağustos 1915 günkü toplantısında söylediği gibi, 'işçi
liderleri açısından sorun, Duma'nın beş üyesinin tutuklanmasıyla birlikte örgütsüz kalmış olmaları'
idi.(40)
Savaşın başlangıcı partinin polis ajanlarının iyiden iyiye nüfuz etmiş oldukları Petersburg
Komitesi'nin dağılışına da karşılık düştü. Komitenin Temmuz 1914'deki üyeleri şunlardı: V.
Schmidt, Fedotov, Antipov, Nikolai Logov, Şurkanov, Ignatev ve Levtski (bunlardan son üçü polis
ajanı idi).(41)
Okhrana, (gençlik içinde belirgin bir hoşnutsuzluğun varolduğunu belirtmekle birlikte) savaşın
komiteyi tamamen çökertmiş olduğundan başlangıçta son derece emindi; ancak çok geçmeden
faaliyet belirtilerinin sürdüğünü gördü.(42) Başta, 1914 yılının ikinci yarısında, gelen raporlar
partinin Petrograd örgütünün ağır bir darbe aldığına işaret ediyordu. Örgütün özenle inşa edilmiş
yapısı bütünüyle çökmüş durumdaydı. Okhrananın Aralık 1914 tarihli bir raporunda partinin bölge
örgütlerinin normal işlevlerini yerine getirmiş durumda oldukları, gizli parti çalışmasının fabrika
çevreleri ve önemsiz profesyonel gruplar biçiminde düzensiz olarak ve -üyeleri ileri, 'bilinçli' metal
işçilerinden oluşan Vyborg başta gelmek üzere- yalnızca belli bölgelerde yürütülebildiği
belirtiliyordu.(43)
Ne var ki, polis baskınları Petrograd örgütünün varlığına son vermeye yetmedi. Her bir polis
baskınıyla bir kez daha çöken Petersburg Komitesi, birkaç ay içinde kendisini yeniden yaratabildi.
Henüz daha 1915 yılı başlarında yeni bir komite faaliyet halindeydi ve bir bütün olarak Rusya'daki
Bolşeviklerin liderliği görevini üstlenerek parti güçlerini kendi etrafında toplamaya
başlamıştı.Çeşitli bölgeler bu komiteyle ilişkiye geçtiler; diğer faaliyet alanlarına el atılmaya
başlandı (Voprosy Strakhovaniya gazetesinin yayımlanmasına yeniden başlanması gibi). Nisan
1915'de Sotsial-Demokrat'ta yayımlanan ve gelişmelerle ilgili bilgiler aktaran bir makale işlerin bir
hayli iyi gittiğini bildiriyor, her bir temsilcinin 200 işçiyi temsil ettiği komitenin Petersburg'un tüm
bölgelerini kapsadığını ileri sürüyordu: "İşçiler Petersburg Komitesi'nin çalışmalarından son
derece hoşnutlar. Parti çevrelerine doğru büyük bir akın var; henüz yeterince lider yok, fakat çeşitli
şehirlerle ilişkiler söz konusu."(44)
Temmuz 1915'de Oranienbaum'da bir konferans toplandı. Konferansta hazır bulunan 50 kişi tüm
sosyal demokrat hizipleri ve sosyalist devrimcileri temsil ediyorlardı. Konferansta verilen
rakamlara göre, Petrograd'ta Bolşevikler 1.200, Menşevikler 200 ve 'birleşikçiler' (Mezhraiontsy*)
olarak anılan grup 60-80 üyeye sahipti.(45)
Eylül 1915'le birlikte komiteyle ilişki kuran bölgelerin sayısı daha da arttı. Sotsial-Demokrat'ta
yayımlanan bir mektup şu bölgelerin Petersburg Komitesi'nde temsil edildiklerini bildiriyordu:
Vyborg bölgesi, Narva bölgesi, Birinci Gorodskoy bölgesi, Neva bölgesi, Petersburg bölgesi,
Vasileostrov bölgesi. Moskova bölgesi ile İkinci Gorodskoy bölgesi örgütlenme sürecindeydiler.
Ayrıca, Komite ile Petrograd'tan çeşitli uzaklıklarda bulunan Kolpino, Sestroretski, Peterhoff
arasında bazı bağlar kurulmuştu. Taşra vilayetleriyle olan ilişkiler de iyi görünüyordu; Avrupa
Rusyası'nın her yanından direktif, yayın, bilgi talebinde bulunan mesajlar geliyordu.46
Petersburg Komitesi ayrıca Kronştad, Helsingfors ve diğer yerlerle Baltık donanmasındaki
gemilerde kurulu bulunan Bolşevik örgütler üzerinde nihai otoriteye sahip bir organdı. Komite, tek
tek grupların birlikte faaliyet yürütmeleri için gerekli olan merkezi yeraltı çalışmasını örgütlüyor,
denizcilere gerekli yayınları ulaştırıyor ve bunlara kendi yayınlarını çıkarmak için gereksindikleri
araç gereçleri temin ediyordu.

Komite, 1915 yılının ilk aylarında Moskova örgütünün inşasına yardımcı olmaları, bir Bolşevik
konferans için hazırlık yapmaları ve gerekli ilişkileri kurmaları için bazı üyelerini Moskova'ya
gönderdi. Komite, bildirilerin ve diğer yayınların çok daha uzak bölgelere de ulaştırılabileceğini
ummuştu, ancak bu tür dökümanların ulaştırılabildiği yer esas olarak Moskova oldu.
Petersburg Bolşeviklerinin basım konusundaki olanakları gerçekten etkileyiciydi. 1914 yılının
Temmuz ayı sonuyla Şubat Devrimi arasında kalan zaman dilimi içinde dağıtım alanı 500.000
kişiyi bulan 160'ın üzerinde bildiri yayımladılar -yani, ortalama olarak her ay 5 bildiri
yayımlanıyor ve her bildiri 1.000'e yakın basılıyordu. Bu gerçekten büyük bir başarıydı.(47)
Kasım'a doğru okhrana tutuklamalara yeniden başladı. Bununla birlikte parti varlığını göreli bir
başarıyla devam ettirdi. Aralık ayında tutuklamalar yoğunlaştı. Pek çok komite üyesi tutuklandı;
bağlarını bir kez daha yitiren bölge örgütleri ciddi yaralar aldılar. Uygun bir merkez yeniden inşa
edilene kadar faaliyeti devam ettirmeye çalışmak ve yönlendirmek üzere Vasilevski Adası'nda bir
üs oluşturuldu. 1916 yılının ilk aylarıyla birlikte yaraların sarılmaya başlandığına ilişkin güçlü
belirtiler görülmeye başlandı; okhrana da bunun farkındaydı.(48) Bolşevikler, sayıca ne denli az
olurlarsa olsunlar, komitelerini yenileyebilmeleri için gerekli olan temel örgütsel yeteneklere
kesinlikle sahiplerdi.
Ne var ki, 1916 yılı 1 Mayısı'nın öngününde Petersburg Komitesi polis operasyonu sonucu bir kez
daha çöktü; okhrana bununla ilgili olarak şunları yazıyordu:
["Petersburg Komitesi'nin faaliyeti geçici bir süre için bütünüyle durduruldu, bağlantıları koptu;
fakat bu, daha önceleri de olduğu gibi, parti faaliyetini yeniden yerleştirmek, yeni bir öncü
kollektiv yaratmak ve yayın faaliyeti için araç gereç temin etmek için yeni girişimlerde
bulunulmasını engelleyemedi."(49)]
Haziran 1916'da bir polis ajanı Petrograd'taki Bolşeviklerin sayısının 2.000 olduğunu bildiriyordu.
Bu sayı, fabrikalardaki örgütlenmelerin gelişmesi ve bunlar arasındaki ilişkilerin pekişmesiyle
birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında daha da büyüdü. Okhrana, Bolşeviklerin Petersburg
Komitesi'ni 'toplumsal barış ve devletin düzeni açısından oldukça ciddi ve tehlikeli' bir oluşum
olarak görüyordu.(50) Bu korku, polisin 20 Temmuz gecesi bir dizi tutuklamaya girişmesine neden
oldu; fakat bu operasyon da öncekiler gibi örgüte kalıcı bir darbe vurmaya yetmedi.(51)
Ekim 1916'da, Komite'nin başkentteki parti çalışmasıyla ilgili olarak yurtdışındaki Merkez
Komitesi'ne gönderdiği ayrıntılı bir mektupta, fabrikalardaki grupların -çoğu zaman Petersburg
Komitesi'nin doğrudan yardımı olmaksızın- nasıl kuruldukları, nasıl birbirleriyle ilişki kurmaya
çalıştıkları anlatılıyordu. Son günlerde Komite şu şehirlerle ilişki içindeydi: Moskova, IvanovoVoznesenski, Karkov, Ekaterinoslav, Nijni Novgorod, Sormovo, Samara, Saratov, Çaritsin, Perm,
Ekaterinburg, Reval, Narva, Tver ve Tula. Bu listeden de anlaşıldığı gibi, Komite faaliyetlerini
geliştirmek ve yaygınlaştırma ihtiyacındaydı. Ek olarak, yerel garnizonlarla Finlandiya
garnizonundaki askerler ve denizciler komiteyle ilişki kurmanın yollarını araştırmaya
başlamışlardı. Birkaç gün kadar önce bir asker gelip kendilerini bulmuş ve yayın istemişti; böylece
cepheyle sürekli ilişki kurabilmek için bir olanak doğmuştu.(52)
Parti üyeliği yavaş ama sağlam bir şekilde artmaya devam etti; Şliapnikov'a göre, 1916 sonu
itibarıyla Petrograd'ta 3.000'e yakın parti üyesi vardı(53), bunların 500 kadarı başkentin en güçlü
Bolşevik örgütünün yaratıldığı işçi bölgesi Vyborg'ta bulunuyordu -Vyborg bu ayrıcalıklı
konumunu Şubat Devrimi'ne kadar ve sonrasında da sürdürecekti.
Petersburg Komitesi genellikle parti merkezi olarak faaliyet yürüttü. Savaş döneminin büyük
bölümünde, Kasım 1914'ten 1915 sonbaharına, ve 1916 ilkbaharından aynı yılın sonbaharına kadar
partinin bir Rusya Bürosu olmamıştı.(54)
Polis operasyonları komiteyi tekrar tekrar dağıttı. Partili öncü işçilerden bazıları 9, 10, 18 ve 19
Aralık 1916 günlerinde tutuklandılar. Daha sonra, 2 Ocak 1917'de tüm komite üyeleri tutuklandı.
Yeniden inşa edilen komite 25 Şubat'ta, devrimden üç gün önce ağır kayıplara uğradı. Bunun
üzerine Vyborg Bölge Komitesi tekrar öne çıkarak Petrograd'taki önderliği kendi üstüne aldı.
Vyborg Bölge Komitesi her zaman diğer bölge örgütlerinden daha büyük kaynaklara sahip oldu;
bunun nedeni, Vyborg'taki fabrikalarda kalifiye olup daha yüksek ücret alan işçilerin oranının daha
yüksek olmasıydı. Bölgenin Finlandiya demiryoluyla Petrograd'ın banliyölerine yakın olması,
Petrograd'a girmesine izin verilmeyen pek çok insanın buralarda barınabilmesine olanak tanıyor,
teksir makinesi vb. araç gereç burada saklanabiliyordu. Shliapnikov ve Rusya Bürosu'nun burada
üs kurmuş olmasının nedeni esas olarak buydu.(55)

Petersburg Komitesi'nin zayıflığına karşın, Bolşeviklerin konumu diğer devrimci eğilimlerden
daha iyi durumdaydı. Şliapnikov'a göre, fiili olarak tüm Rusya genelinde örgütlenmeye sahip
olanlar yalnızca Bolşeviklerdi. Partinin bu dönemde sahip olduğu üyelerin sayısına ilişkin yapılmış
çeşitli tahminler var. 1922 yılında yapılmış bir sayım, 1922 yılında parti üyelerinden 10.483'ünün
Şubat Devrimi öncesinde de parti üyesi olduklarını, bunların 2.028'inin Moskova'da, 817'sinin
Petrograd'ta yerleşik olduğunu gösteriyor. Ne var ki, bu tahmin 1917 Devrimi ile iç savaş sırasında
ölenleri dikkate almıyor; bunu da hesaba katarak yapılan bir tahmin söz konusu rakamın 23.600
dolayında olduğunu belirtiyor.(56)
Savaş sırasında geniş askeri birlikler Petrograd'taki garnizonlarda toplanmışlardı. Komite, vatana
ihanet suçlamasıyla verilen çok sert cezalar çalışmanın önünde çok ciddi bir engel oluşturmasına
karşın, propaganda faaliyetini askerler arasında da yürütme amacındaydı. Ajitasyon faaliyetinin bu
alanıyla ilgili olarak, Petersburg Komitesi'ne bağlı askeri bir komisyon zaman zaman faaliyet
yürüttü. Şubat Devrimi yakınlaşıp işçilerin silahlandırılması sorunu yakıcılaştıkça bu komisyonun
varlığı önem kazanmaya başladı. 1915 ilkbaharında Komite'nin ilk Askeri Örgütü kuruldu. Askeri
Örgüt başkentteki alaylarla, Kronştad, Helsingfors, Sveaborg'taki denizci ve karacı askerlerle,
kuzey cephesindeki askerlerle bağlantılar kurdu. Ancak, örgüt kısa bir süre sonra polisin giriştiği
tutuklamalar sonucu çöktü.(57)
Sonraları, Baltık donanmasındaki denizcilerle bağlantı kurmak gibi nazik bir görevin bir polis ajanı
olan Şurkanov'a verilmiş olması nedeniyle böylesine yıkıcı bir darbe alındığı ortaya çıktı.(58)
Dolyısıyla, okhrana, isim ve adresler de dahil olmak üzere Bolşeviklerin Kronştad'ta yürüttükleri
çalışmanın tüm ayrıntılarından haberdardı. Böylece, Petersburg Komitesi altındaki Askeri Örgüt
Şubat Devrimi sonrasına kadar hiçbir toplantı düzenlemedi.
Savaş boyunca, Rusya'daki Bolşevikler polis sızmalarının ve polis operasyonlarının yanısıra şu
zaafların sıkıntısını yaşadılar: (1) aydınlardan yoksunluk ve (2) mali olanaksızlıklar. Eski bir
Bolşevik, 1915 yılı başlarında savaşa karşı bir bildirinin yazılması işi sırasında ne tür güçlüklerle
karşılaşmış olduğunu anlatır. Bu Bolşevik, böyle bir bildiriyi kaleme aldırabilmek için faaliyet
yürüttüğü Moskova'daki aydınların yardımına başvurur. Oysa bunların pek çoğu savaşı
desteklemektedir; diğer birkaçı ise yardım etmekten korkarlar. Sonunda oturup kendisi bir taslak
hazırlar; diğer işçilerle birlikte taslak metne çeki düzen verebilmek için çok uğraşmalarına karşın
metindeki bazı ifadeler hala Rusça'ya benzememektedir (muhtemelen bunlar Latviya dilinden
ifadelerdi.) Metin büyük ölçüde Almanların elinden çıkmış bir bildiri gibi görünmektedir. Metin
üzerinde gerekli düzeltmeleri yapacak bir insan bulamazlar. Metin devrimci yenilgicilik tavrını
savunmaktadır ve yardımlarına başvurdukları aydınlar metnin içeriğiyle hemfikir olmadıklarını
söylerler. Nihayet, metindeki tüm gramer hatalarını göze alarak metni o haliyle basarlar.(59)
Saratov'da da benzeri bir sorun vardý. 1915 yýlý sonlarýnda Saratov'daki fabrikalarýn hemen her
birinde 10-20 kiþiden oluþan bolþevik hücreler vardý. Bunlar baþlangýçta aktif üyeler tarafýndan
önderlik edilmekten hoþnutlardý, fakat sonralarý daha yetkin propagandacýlar istemeye baþladýlar.
Aydýnlarýn yokluðu varlýðýný her zaman hissettiren bir sorun olarak kaldý.(60)
Shliapnikov, savaþ boyunca aydýnlarýn yasadýþý faaliyetten sakýnmalarýndan ve savaþla baðlantýlý
çeþitli kurumlarda etkinlik göstermelerinden tekrar tekrar yakýndý.(61)
Ýþçi kadrolarýn partide yok denecek kadar az sayýda aydýn olmasýna, aydýnlardan bir yardým
görmemelerine ve hatta yurtdýþýndaki Lenin'le bir baðlarý olmamalarýna raðmen devrimci
yenilgicilik perspektifini benimsemeleri onlarýn saðduyusuna iþaret eden övgüye deðer bir
baþarýydý. Örneðin, bir grup Latviyalý iþçi Lenin'in bu konudaki tezlerinden haberdar olmadýklarý
ve aralarýnda hiçbir teorisyen bulunmadýðý halde emperyalist savaþýn bir iç savaþa dönüþtürülmesi
gerektiði sonucuna varmýþtý.(62)
Aydýnlarýn yokluðuna eþlik eden derin bir mali sorun partinin açmazlarýný daha da
derinleþtiriyordu. Nitekim, Þliapnikov, savaþ patlak verdiði zaman Petersburg'a parti yayýnlarý
ulaþtýrmak için gerekli baðlantýlarý kurabildiðini, ancak parasýzlýk yüzünden bu baðlantýlarý
kalýcýlaþtýramadýðýný anlatýr. Petersburg Komitesi gereksinilen aylýk 300-500 rublelik parayý temin
edemiyordu.(63) Þliapnikov bu durumdan acý acý yakýnarak þunlarý söyler: "Eðer her ay 500 ruble
kadar parayý bulabilmiþ olsaydým Rusya'yý parti yayýnlarýyla doldururdum."(64)
Büro, taþra vilayetlerine adam gönderecek güçten yoksun durumdaydý; bir kiþiyi belli bir bölgede
bir ay kadar bile tutamýyorlardý ve düzensiz, rastlantýsal ziyaretlerle kurulan iliþkilerle yetinmek
zorunda kalýyorlardý.(65) Petersburg Komitesi'nin 1 Mayýs ile 1 Aralýk tarihleri arasýnda kalan

zaman dilimi içindeki toplam geliri 2417,79 rubleden ibaretti -yedi ay boyunca yalnýzca 242 Ýngiliz
sterlini!(66)
Dönemin parti üyelerinin anýlarý okunurken, Bolþevik Parti'nin gerçek durumuyla stalinist
tarihçilerin ve stalinizm savunucularýnýn yarattýklarý tablo arasýndaki fark derhal açýk biçimde
görülüyor. Bolþevik Parti merkezileþmiþ, iyi yönetilen birleþik bir partiye benzemiyordu. Gerçekte,
Bolþevik Parti bazýlarý gevþek bir bütün oluþturan, ancak çoðunluðu birbirleriyle ve yurtdýþýnda
bulunan Lenin'le baðlantýlarý kesilmiþ çok sayýda küçük gruptan oluþuyordu. Yerel komitelerin her
biri siyasi faaliyette bulunma konusunda kendi baþýna bir yetenek geliþtirmek zorundaydý; sözünü
ettiðimiz bu yetenek devrim aylarýnda oldukça belirleyici bir öneme sahip olacaktý.

Bolþevizmin etkisinin artmasý
Savaþ boyunca iþçi sýnýfýnýn aktivitesinin yükseltilmesinde bolþevikler merkezi bir rol oynadýlar.
Nitekim, o günlerin bir polis raporu kitlelerin ruh halindeki deðiþimin nedenini 'leninistler'in
faaliyetleriyle açýklamýþtýr. Söz konusu raporda, baþkentte doruðuna çýkan (leninist -ç.n.)
ajitasyonun yerel fabrikalarda ve atölyeyerde gizli hücrelerin oluþturulmasýna, izinsiz toplantýlarla
kýsmi grevlerin düzenlenmesine yol açmýþ olduðu belirtilmiþtir. Putilov fabrikasý iþçileri 1915
yýlýnýn Aðustos ayý sonlarýnda fabrika yönetiminden bir dizi ekonomik ve siyasi talepte bulundular.
Ýþçilerin siyasi talepleri þunlardý: Duma'nýn tutuklandýktan sonra Þubat 1915'de Sibirya'ya
yollanmýþ olan beþ bolþevik vekilinin serbest býrakýlmasý; evrensel oy hakkýnýn tanýnmasý; özgür
basýn; Devlet Dumasý'nýn oturumlarýnýn uzatýlmasý. Rapora göre, bu talepler iþi yavaþlatma
eylemiyle destekleniyordu.(67)
Daha önce de söz ettiðimiz gibi, 1905 Devrimi'nin 9 Ocak 1916'daki yýldönümünde Petersburg'ta
100.000 iþçi greve çýktý. Bu grevlere öncülük eden Vyborg bölgesi idi. Kamyonlara bindirilmiþ
askerlerin iþçileri 'Hurra!' baðrýþlarýyla selamladýklarý gösteriler vardý. Ancak, genel olarak
askerlerin kýþlalarýndan dýþarý çýkmalarýna izin verilmedi; kýþla ve telefon santrallerindeki
muhafýzlarýn sayýsý artýrýldý. Kýþlalarda kalan askerler, göreve çýkan askerlere iþçilere ateþ açma
emri verilmesi halinde bu emre uymamalarý gerektiðini söylüyorlardý. Ertesi gün gösteriler
yinelendi; Vyborg bölgesinde akþam saat 6 sýralarýnda iþçilerle kýzýl bayraklar taþýyan askerler
birleþik bir gösteri yaptýlar. 9 Ocak gününe kadar geçen zaman içinde tutuklananlarýn sayýsý 600'ü
bulmuþtu.(68)
Þubat'ta Putilov iþletmelerinde yeni bir grev dalgasý yaþandý; bu grevi üç günlük bir lokavt izledi.
Ýþçiler, ücretlerde yüzde 70'lik bir artýþ yapýlmasý talebine siyasi talepler de eklediler; 'Kahrolsun
Romanov hanedaný!', 'Kahrolsun savaþ!' sloganlarý iþçilerin attýðý siyasi sloganlar arasýndaydý.
Bir polis raporu, Putilov iþletmelerindeki grevcilerin taleplerinin ekonomik taleplerden siyasi
taleplere dönüþmesinden ‘leninistler'in sorumlu olduklarýný belirtir:
[Grevin nedenlerinin salt ekonomik olduðu, muhtemelen sonuna kadar böyle kalacaðý ve devrimci
unsurun bu greve bulaþmayacaðý çok açýktý.
Kendisini 'Sosyal Demokrat Ýþçi Partisi Petersburg Komitesi' olarak isimlendiren öncü 'leninist'
grup çalýþan kitlelerin þu andaki ekonomik eylemini zamansýz buluyor ve iþçilerin güç ekonomik
koþullarýndan duyduklarý hoþnutsuzluðu tek tek iþletmelerde ve örgütsüz bir þekilde dile
getirmelerine karþý çýkýyor. Grup, büyük toplumsal hareketleri kendi amaçlarý için kullanmakta her
zaman çok uyanýk davranan yeraltýndaki liderlerine olan baðlýlýðýný sürdürüyor. Bu örgüt, Putilov
iþçilerinin bugünkü grevininden sosyal demokrasinin nihai hedefini yakýnlaþtýrmak için
yararlandý.(69)]
Lenin ve Zinovyev, haklý bir gururla Aðustos 1915'de þunlarý yazýyorlardý:
[Genel olarak, Rus iþçi sýnýfý þovenizmden baðýþýk olduðunu kanýtlamýþ bulunuyor.
Bu, açýklamasýný ülkedeki devrimci durumda ve Rus proleteryasýnýn genel yaþam koþullarýnda
buluyor.
1912-14 yýllarý Rusya'da yeni ve büyük bir devrimci yükseliþin baþlangýcýna iþaret etti. Bir kez
daha, dünyanýn benzerini görmediði büyük bir grev hareketine tanýk olduk. 1913 yýlýnda kitlesel
devrimci grev hareketine katýlanlarýn sayýsý, en kötü tahminle, 1.5 milyon kadardý; bu rakam
1914'te 1905 yýlýndaki düzeyine yaklaþarak 2 milyona yükseldi. Ýlk barikat savaþlarý St.
Petersburg'ta, savaþýn öngününde yaþandý.
Yeraltýndaki Rus Sosyal Demokrat Ýþçi Partisi Enternasyonal'e olan görevini yerine getirmiþtir.
Parti, elindeki enternasyonalizm bayraðýný tereddüte düþmeden dalgalandýrmaya devam
etmiþtir.(70)]

Savaþ Sanayii Komiteleri
Bolþevikler, savaþ karþýtý siyasi etkinliklerini sürdürmede son derece becerikliydiler. Öylesine ki,
Savaþ Sanayii Komiteleri gibi tavizsiz karþý çýktýklarý yasal kurumlardan bile propaganda
faaliyetlerini sürdürmek, kendi nüfuzlarýný ve örgütlerini inþa etmek için yararlandýlar.
Savaþ patlak verdiði zaman, büyük burjuvazinin temsilciliðini yapan Oktobrist Parti (bu parti,
Çar'ýn 17 Ekim (October) 1905 tarihindeki fermanla Rusya'ya bahþettiði göstermelik anayasayý
kendisine esas aldýðý için bu isimle anýlýyordu) üyesi olan sanayici A. I. Guçkov, üretimin ve
özellikle savaþ gereçleri üretiminin artýrýlmasýna yardýmcý olacaðý düþüncesiyle bazý komiteler
oluþturulmasý fikrini ortaya atmýþtý. Amaç, iþçi temsilcilerinin iþyeri yönetimiyle iþbirliði
yapmasýný saðlamaktý. Menþevikler bu komitelere katýlma yanlýsý bir tutum takýnýrlarkan
bolþevikler komitelere karþý çýktýlar.
Seçim-öncesi tartýþma ve kampanyalara -bazý bakanlar bunun iþçi liderlerinin seçim
bahanesiyle(71) ajitasyon faaliyetinde bulunmasýna fýrsat vermek anlamýna geleceðini
söylemelerine raðmen- izin verildi; yalnýzca bazý yerlerde toplantýlara katýlanlarýn sayýsýný düþük
tutmak için bazý giriþimlere bulunulduðu gözlendi. Deðiþik siyasetlerin izleyicisi olan bütün sol
eðilimli gruplar, savaþýn baþlangýcýndan beri ilk defa düzenlenen ve tüm iþçilere açýk olan bu yasal
toplantýlara katýldýlar.
Petersburg bolþevikleri, neden Savaþ Sanayii Komiteleri seçimlerine ve komitelerin herhangi bir
etkinliðine katýlmak istemediklerini tutarlý bir þeklide açýklayabilmek için bu toplantý ve
tartýþmalardan sonuna kadar yararlandýlar. Bu konuda yürüttükleri etkinlikler ve propaganda
faaliyeti, çeþitli bildirilerin hazýrlandýðý, komite üyelerinin kitlelerinin karþýsýna çýkýp bolþeviklerin
kararlarýný pek çok fabrikadan iþçiye anlatma fýrsatýný bulduklarý önemli bir kampanyaya dönüþtü.
Bolþeviklerin kendilerini böylesine açýk bir biçimde ifade edebildikleri ortamlar savaþ boyunca pek
yaþanmadý -genellikle düþüncelerini açýklamalarý iþçilere ulaþtýrabildikleri bildirilerle mümkün
oluyordu; esas olarak baþarýlý olarak deðerlendirdikleri Savaþ Sanayii Komiteleri sýrasýndaki
kampanyalarý yürüttükleri etkinlikte zirve noktasý olarak kaldý.
Savaþ Sanayii Komiteleri seçimi iki aþamalý olarak yapýldý. Birinci aþamada, 500 ya da daha çok
iþçi barýndýran her fabrikada her 1000 çalýþaný temsilen bir delege seçildi. Ýkinci aþamada ise, bu
delegeler kendilerini Savaþ Sanayii Komiteleri'nde temsil edecek 10 kiþiyi belirlediler.
Menþevikler seçimlerin her iki aþamasýna da katýlmak gerektiði düþüncesini desteklediler.
Bolþevikler ise birinci tur seçimlere katýlma, ikinci tur seçimleri boykot etme fikrini benimsediler.
Seçimin ikinci aþamasýna katýlmak yerine, kendi programlarýnýn propagandasýný öne çýkaran bir
faaliyet yürüttüler.
Petersburg Komitesi'nin giriþtiði ilk iþlerden biri, fabrika toplantýlarýnda benimsenmek üzere bir
nakaz (direktif ve ilkeler dizisi) kaleme almak oldu. Böylece, komitelere seçilen delegeler nakaza
tabi hale getirilebileceklerdi.(72) Bu, bolþevik konuþmacýlar açýsýndan muhalefeti etrafýnda
birleþtirebilecekleri ve olumsuz eleþtiriler yöneltebilecekleri bir odak noktasý oluþturduðu için iyi
düþünülmüþ bir taktik olarak görünüyordu. Uzun bir bildiri formuna getirilerek çoðaltýlan nakaz,
biraz karmaþýk ifadelerle savaþýn niçin patlak verdiðini, kimin çýkarýna olduðunu, savaþtan
kimlerin zarar gördüðünü açýklýyor ve tüm ülkelerdeki iþçi sýnýfýnýn ‘her halkýn düþmanýnýn kendi
ülkesinde bulunduðu gerçeðini' hiçbir zaman unutmamasý gerektiðini hatýrlatýyordu.(73)
Rusya'daki birinci görev, feodalizmin kalýntýlarýný süpürmek ve sosyalizme giden yolu hazýrlamak
için demokratik bir cumhuriyet kurmaktý. Durum bu olduðuna göre, Savaþ Sanayii Komiteleri'ne
katýlmanýn ne anlam ifade ettiði tartýþmaya yer býrakmayacak kadar açýktý. Komitelere katýlmak
iþçi sýnýfýna ihanet etmek olacaktý.
Söz konusu nakaz diðer yerlerin yanýsýra Staryi, Lessner ve Erickson fabrikalarýnda da
benimsendi.(74) Novy Lessner, Putilov ve diðer fabrikalarda savaþý bütünüyle kapitalistlerin
çýkarýna olan bir kýyým olarak açýkça kýnayan ve iþçilere Duma'daki temsilcilerinin tutuklu
bulunduklarýný hatýrlatan benzeri kararlar alýndý.(75)
Seçmenlerin ilk toplantýsý 27 Eylül 1915'te yapýldý. Öðlen 12'de baþlayan toplantý hiçbir kesintiye
uðramadan ve sert tartýþmalara sahne olarak gece yarýsý 1'e kadar devam etti; gerilim her
konuþmacýyla birlikte daha da artýyordu.(76) 250.000'in üzerinde iþçi arasýndan seçilen 218
delegeden 177'si toplantýda hazýr bulunuyordu.(77) Bolþeviklere yönelik önemli bir destek olduðu
çok açýktý. Lenin'in kýzkardeþi Anna, toplantýdan birkaç gün sonra Lenin'e gönderdiði mektupta
bolþeviklerin net bir çoðunluk saðladýklarýný yazdý.(78)

Seçim sonuçlarý bolþeviklerin çok büyük bir destek saðladýðýný gösteriyor, bolþeviklerin olaðanüstü
baþarýlý bir kampanya yürütmüþ olduklarýný ortaya koyuyordu. Toplantý, Petersburg Komitesi'nin
hazýrladýðý uzun nakazý olduðu gibi ve karar metni olarak kabul etti; 81'e karþý 91 leyhte oyla
benimsenen bu karar sonucu Savaþ Sanayii Komiteleri'ne katýlým reddediliyordu.(79)
Dolayýsýyla, seçimin ilk turunda, bolþevikler seçimlere bir son vermeyi mümkün kýlmaya yetecek
sayýda delegenin Savaþ Sanayii Komiteleri'ne karþý tavýr almasýný saðlamayý baþarmýþ oluyorlardý.
Baþkentteki iþçi delegelerin komitelere katýlmayý reddetmiþ olmalarý kaçýnýlmaz olarak ülkenin
diðer yerlerinde yapýlacak seçimleri de etkileyecekti. Hükümetin Moskova'da seçim öncesi
toplantýlar düzenlenmesine izin vermemesinin ve kampanya yürütmeye zaman býrakmamasýnýn
nedenlerinden biri de bu olmalýydý. Moskova'daki seçimler hiçbir konuþma yapýlmaksýzýn
gerçekleþtirildi - baþkenttekine benzer bir felaketin yinelenmesine izin verilemezdi-!
Ne var ki, Petersburg'taki Merkezi Savaþ Sanayii Komitesi birinci tur seçimlerin sonucunu nihai
sonuç olarak kabul etmeye hazýr deðildi ve 29 Eylül'de yeni bir seçimin yapýlmasýna karar verdi.
Polisin bolþeviklere karþý yürüttüðü tutuklama kampanyasý yoðunlaþtý. Kampanya yapýlmasýna
zaman tanýnmadý. Seçim-öncesi toplantýlarý yapýlmadý. Seçimlerden sonra, 153 delegenin katýldýðý
bir toplantýda bolþevikler hazýrladýklarý bir bildiriyi okudular; ikinci seçimleri Petersburg
iþçilerinin iradesini çarpýtmakla suçladýlar ve Petersburg proleteryasýnýn hanedanlýðý iþçilerle
köylülerin kanýyla devam ettirmeyi amaçlayan hiçbir kuruma katýlmayacaklarýný bir kez daha ifade
ettiler. Toplantýnýn sonunda, delegelerin üçte ikisi protestolarla salondan ayrýldý.*
Bolþeviklerin Savaþ Sanayii Komiteleri konusunda izledikleri siyaset menþevik liderlerin izlemiþ
olduklarý siyasetle keskin bir karþýtlýk içindeydi. Haziran 1916'da, Merkezi Savaþ Sanayii
Komitesi'nin iþçi grubu bir bildiri yayýmlayarak kendi düþüncelerini açýkladý. Bildiride, grubun
gizliden gizliye yenilgicilik fikirlerine yataklýk ettiði suçlamasýnýn çirkin bir iftira olduðu
söyleniyordu; eðer aktif savaþ siyasetinin yandaþlarý olmasalardý Savaþ Sanayii Komitelerine asla
girmezlerdi. Ýþçi grubunun komitelerin çalýþmalarýna katýlmýþ olmasý, herkes tarafýndan Rus
iþçilerinin ulusal savunmaya katýlmaya karar verdikleri þeklinde yorumlandý. Moskova
Komitesi'ndeki iþçi grubu da benzeri bir bildiri yayýmladý. "Ülkemiz güç bir dönemden geçiyor"
diyen grup þunlarý yazýyordu:
[Taþra vilayetlerimizden on beþi düþman tarafýndan iþgal edilmiþ durumda; baþýný sokabileceði bir
yerden yoksun bulunan milyonlarca erkek, kadýn ve çocuk ülkede evsiz barksýz oradan oraya
dolaþýp duruyor. Pek çok erkek düþman tarafýndan öldürüldü; eþleri açlýðýn pençesinde çile
çekiyor. Bu koþullarda, iþçi sýnýfý ülkesini savunmak için ayaða kalktý. Ordunun tüm ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý için, sivil halkýn örgütlenmesi ve ulusun ekonomik güçlerinin parçalanmaktan
kurtarýlmasý için büyük bir gayret gösterilmesi ve tüm ulusun gücünün seferber edilmesi gerekiyor.
Ulusun giriþimciliðinin ve kendi kendisini kurtarma kapasitesinin önünü açmak bir
zorunluluktur.(80)]

Sonuç
Tarih, Lenin'in Mart 1915'deki sözlerini kesin biçimde haklý çýkardý:
[Yaklaþýk kýrk bin iþçi Pravda alýyor; gazeteyi okuyanlarýn sayýsý bundan çok daha fazla. Savaþ,
hapisane, Sibirya, çalýþma kampý cezasý bunlarýn beþ, hatta on kat fazlasýnýn canýný alsa bile
iþçilerin bu kesiminin imha edilmesi mümkün deðildir. Bu kesim capacanlý ayaktadýr. Devrimci bir
inançla dopdoludur ve anti-þovenisttir. Kitlelerin tam ortasýnda ve kitlelerin içinde derin köklere
sahip bir biçimde, iþçilerin, sömürülenlerin ve ezilenlerin önderi olarak tek baþýna dimdik
ayaktadýr. Tek baþýna, genel yýkýmda sahip olduðu temeli elinde tutuyor. Tek baþýna, yarý-proleter
unsurlarý, sosyal þovenizmden uzak tutuyor. sosyalizme doðru götürüyor.(81)]
Petrograd bolþeviklerinin önde gelen sendikacýlarýndan Pavel Badaev, Mart 1916'da durumun
kaynama noktasýna gelmiþ olduðunu söylüyordu. Basýmevlerinden dokuzunda grev yüzünden
faaliyet durmuþtu. Estonyalý sosyal demokrat örgütler diðer kasabalardaki örgütlerle iliþki
kurmuþlardý. Petrograd'ta sürekli olarak bildiriler daðýtýlýyordu; bunlardan bazýlarý Narva'dan
geliyordu.(82)
Bu bölümü þu þekilde özetleyebiliriz: Bolþevizm savaþýn baþlangýcýnda geri çekildi, ama bunu
izleyen dönemde daha hýzlý ve güçlü bir biçimde geliþmek ve nihai zafere hazýrlanmak üzere.

*Mezhraiontsy, Troçki Lunaçarski, Pokrovski, Ioffle ve gelecekteki Ekim Devrimi'nin liderlerinin
de içinde yer aldýklarý savaþ karþýtý sosyalistler tarafýndan kurulmuþ gevþek bir gruptu; 1913'de
oluþturulan grubun üyeleri ne bolþevik ne de menþeviklerdi.
*Sotsial-Demokrat benimsenen kararlarýn ve bildirilerin bir kýsmýný basdý ve 51. sayýsýnda nakazýn
tam metnini yayýmladý. Eðer gazete diðer sanayi þehirlerine ulaþabilseydi, bu yayýnlarýn çok yararlý
olacaðý hemen hemen kuþkusuzdu; aksi taktirde, taþradaki þehirlerde yaþayan iþçiler baþkentte olan
bitenler hakkýnda hemen hiçbir bilgiye sahip olmayacaklardý. Ýkinci seçimlerin sonuçlarý 13 Nisan
1916 tarihine kadar yayýmlanmadý; sonuçlar, gazetenin söz konusu tarihte yayýmlanan 53.
sayýsýnda A.B. (Þliapnikov) imzalý bir mektup içinde verildi.

