
 

11. Köylülük ve devrim  
 

Köyler devrimin girdabýna çekiliyor 
Ayaklanan kasabalar asi askerlerle birlikte kýrsal alaný harekete geçirdiler. Þubat Devrimi'ni izleyen ilk 
birkaç hafta içinde kýrsal alan hemen tamamen sessizlik içinde kalmýþtý, ancak durum uzun süre bu þekilde 
devam edemezdi.  
Devrimin hayaletinden korkuya kapýlan toprak aðalarý pek çok yerde ilkbahar ekimine baþlamadýlar. 
Gelecek kaygýsýna düþerek Rusya'nýn her yerinde topraklarýný telaþ içinde -zengin köylülere ya da 
yabancýlara- satmaya baþladýlar. Bu geliþmenin farkýnda olan köylü kitlesi huzursuzluk duymaya baþladý. 
Nitekim köylülerin hýzla yaygýnlýk kazanan ilk talebi tüm toprak satýþlarýnýn durdurulmasýydý. Sukhanov, 
köylü delegelerden birinin gözyaþlarý içinde bakanlardan toprak satýþýnýn yasaklanmasý için bir yasa 
çýkarýlmasý ricasýnda bulunduðunu þöyle anlatýyor: 
[Heyecan ve tedirginlikten beti benzi atmýþ Kerenski daha fazla dayanamayarak köylünün sözünü kesti. 
"Evet, evet, bunu yapacaðýz. Geçici Hükümet bu yolda adýmlar atmaya baþlamýþ bulunuyor. Onlara ortada 
kaygýlanacak bir þey olmadýðýný söyle. Hükümet ve ben bu konuda üzerimize düþen görevi yerine 
getireceðiz. 
Ne var ki, bakanýn bu teminatlarýndan kuþku duyduðu açýkça görülen delegasyon üyelerinden biri, söz 
konusu yasanýn çýkarýlmasý konusunda uzun zaman önce söz verildiði halde hiçbir þeyin yapýlmadýðýný 
hatýrlatmaya çalýþtý. Diðerlerinin bu delegeyle ayný duygularý paylaþtýklarý çok açýktý. Kerenski öfkeden 
küplere bindi ve ayaðýný kýzgýnlýkla yere vurarak onlarý azarlamaya baþladý: 
"Bunun yapýlacaðýný söylemiþsem yapýlacak demektir! Ayrýca bana böyle þüpheyle bakmanýzýn gereði de 
yok!" 
Söylenenler kelimesi kelimesine buydu -Kerenski haklýydý, küçük köylüler halkýn bu ünlü bakanýna 
þüpheyle bakýyorlardý."(1)] 
Delegelerin sabrý giderek taþýyordu. Riazzan yakýnlarýndaki bir köyden gelen köylüler þunu söylüyorlardý: 
"Ýyi ama devrimin üzerinden altý hafta geçmiþ bulunuyor ve henüz deðiþen hiçbir þey yok."(2) 
Merkezi Toprak Komitesi'nin Temmuz baþlarýndaki ikinci oturumunda, Nijni-Novgorod vilayetinin 
temsilcisi, köylüler arasýnda tek bir konunun konuþulduðunu bildirdi: "Beklemekten býktýk, üç yüz senedir 
bekliyoruz ve iktidarý fethetmiþ olduðumuz þu gün artýk daha fazla beklemek istemiyoruz."(3) 
Muhafazakar gazete Russkaia Volia'nýn 4 Mayýs tarihli sayýsýnda, Tüm Rusya Köylü Kongresi delegeleri 
üzerindeki hakim ruh hali þu þekilde tasvir ediliyordu: 
["Tüm sýnýflar devrimin semeresini toplarken hala kendi payýna düþecek olaný bekleyenin yalnýzca köylüler 
olmasý, köylüler adýna konuþan delegelerin baþta gelen sýkýntýsýný oluþturuyor. Kendilerinden kurucu meclis 
toplanýp toprak sorununu bir çözüme kavuþturuncaya kadar beklemeleri istenenler yalnýzca köylüler. 
"Biz böyle düþünmüyoruz" diyorlar. 'Nasýl diðerleri beklemedilerse biz de beklemeyeceðiz. Þimdi ve derhal 
toprak istiyoruz."(4)] 
Köylüler düþündüklerini dile getirmekle yetinmeyip harekete geçtiler. Mart'ýn sonlarýndan itibaren, toprak 
aðalarýna ait mülklerin köylülerin tecavüzüne uðradýðýna iliþkin haberler gelmeye baþladý. 
Mujikler (Rus köylüleri) boþ arazilere el koymaya baþladýlar. Bundan sonra, kendi yaptýklarý dövülmüþ ekin 
yýðýnlarýný ele geçirmeye giriþtiler. Bunlarý toprak aðalarýna ait araç gereçlere el konulmasý izledi. Yarý-
serflik esasýna dayalý sömürü yöntemlerinin özellikle derin köklere sahip bulunduðu ve köylülerin 
yoksulluðunun en üst düzeylere eriþmiþ olduðu bölgeler hareketin baþýný çekiyorlardý.  
Geçici Hükümet'in oluþturduðu Merkezi Toprak Komitesi tarafýndan toplanmýþ istatistikler, kýrsal hareketin 
Avrupa Rusyasý'nýn çeþitli gubernia'larýndaki durumunu somut biçimde gösteriyor. Bunlar, ortaya çýkmýþ 
köylü ayaklanmalarýnýn sayýsýna göre altý gruba ayrýlýyorlar. Olonets, Vologda, Iaroslavl, Viatka ve Ural 
oblastý (taþra idaresi), Estland, Kovno, Grodno ve Kavkaz'a baðlý gubernialar, 10 ya da daha az ayaklanma 
olayýnýn görüldüðü birinci ve en altta yer alan grubu oluþturuyorlar. Ýkinci grup 11 ile 25 arasýnda deðiþen 
sayýda ayaklanmanýn görüldüðü Moskova, Vladimir, Kostroma, Perm, Astrakhan, Kazak Don'u oblastý ve 
Tauride gubernialarýndan oluþuyor. 26 ile 50 arasýnda ayaklanmanýn yaþanmýþ olduðu Lifland, Petrograd, 
Novgorod, Tver, Kaluga, Nijni-Novgorod, Ufa, Kharkov, Ekaterinoslav, Bessarabia, Podolia, Volynia ve 
Vilna gubernialarý üçüncü grubu teþkil ediyorlar. Dördüncü grupta 50 ile 75 arasýnda deðiþen sayýda 
ayaklanmanýn görüldüðü Vitebsk, Smolensk, Orlov, Poltava, Kiev, Kherson, Saratov ve Orenburg 
gubernialarý yer alýyor. 76 ile 100 arasýnda deðiþen sayýda ayaklanmaya sahne olan Minsk, Tula, Kursk, 



 

Voronezh, Tambov, Penza, Simbirsk gubernialarý beþinci grubu oluþturuyorlar. Nihayet, sonuncu ve en 
üstte yer alan altýncý grupta 101 ya da daha fazla ayaklanmanýn görüldüðü Pskov, Mogilev, Riazan, Kazan 
ve Samara gubernialarý yer alýyor.(5) 
Aþaðýdaki tabloda da görülebileceði gibi, köylüler tarafýndan gerçekleþtirilen tecavüzler çarpýcý bir þeklide 
artýþ gösteriyor: 
 
                                                 Mart     Nisan     Mayýs     Haziran     Temmuz     Aðustos     Eylül      
Toprak gaspý                               2          51           59           136            236            180          103 
Aðaç kesme ve kereste 
hýrsýzlýðý                                    12          18           19             71            112              69            96 
 
Araç gereç hýrsýzlýðý                   ?           10             7             71              92               32            27 
Toplam                                     17         204          259          577           1.122          665           6286 
                                                                                                                                                               
 
 
Ayrýca yýkýlan malikanelerin sayýsýnýn da hýzla artýþ kaydetmiþ olduðunu görüyoruz: 
Mart 12 
Nisan 21 
Mayýs 25 
Haziran 22 
Temmuz 27 
Aðustos 35 
Eylül 106 
Ekim 2747 
 
Ekim ayýna yaklaþýldýkça köylülerin yasadýþý eylemleri giderek þiddetlendi. Toprak aðalarýnýn mülklerine 
karþý giriþilen saldýrýlar Aðustos'tan Eylül'e girilirken yüzde 30 artýþ gösterdi; bu oran Ekim ayýnda yüzde 
43'e týrmandý. 
Eski Rusya'yý oluþturan 624 bölgeden 482'si Aðustos'ta büyük toprak aðalarýna karþý giriþilen þiddetli 
saldýrýlara sahne oldu; bu saldýrýlarýn sayýsý Eylül'de daha da yüksekti. Dahasý, bu karýþýklýklar yalnýzca 
sayýsal artýþ kaydetmekle kalmayýp giderek yaygýnlaþtýlar -Ekim ayýnda görülen þiddet eylemleri, Þubatla 
Eylül aylarý arasýnda kalan bütün bir dönemde görülmüþ olan þiddet eylemlerinin toplamýnýn yarýsý kadardý. 
Yaz mevsiminin sonlarýna doðru ve sonbahar süresince malikaneler birbiri ardýna ateþe verildi. Saðcý gazete 
Novoe Vremia, 3 Ekim tarihli sayýsýnda aþaðýdaki öyküyü anlatýyordu: 
["Gazeteler her gün köylerde yaþanan tüyler ürpertici vahþet haberleriyle dolup taþýyor. Anarþi ortamýnda, 
özel mülk sahiplerinin topraklarýný ele geçirmek propagandadan etkilenmiþ kitleleri tatmin etmeye 
yetmiyor. Bunlar ayrýca iþçileri yerlerinden uzaklaþtýrýyor, aðaçlarý kesiyor, ekinleri mahvediyorlar. 
Anarþiyle mücadelede doðal olarak kimsenin ciddiye almadýðý çaðrýlarda bulunmakla yetinen Geçici 
Hükümet'in bu duruma karþý koymuyor olmasý, topraðý gasp etme telaþýndaki kitlelerin giriþtiði gerçek bir 
yýkýmla sonuçlanmýþ bulunuyor. Çeþitli tarýmsal yatýrýmlar tamamen iþe yaramaz hale getiriliyor. Þimdiye 
kadar gerçek bir katliam olarak da nitelenebilecek saldýrýlardan canýný kurtarmayý baþarabilmiþ olan mülk 
sahipleri ve bunlarýn yanlarýnda çalýþtýrdýklarý insanlar mülklerini yazgýlarýna terk ederek þehirlere 
kaçýyorlar."(8)] 
Vlast Naroda adlý gazete ayný gün þunlarý yazýyordu: 
["Vahþet dalgalarý daha da yükseliyor. Bu dalgalar tüm Rusya'yý istila altýna alma, Rus devletinin yýkýmýnýn 
yol açtýðý kaostan geriye ne kalmýþsa onlarý da süpürme, büyük Rus devrimini karmakarýþýk, kanlý bir 
boðuþma haline getirme tehditinde bulunuyor. Pomeþçikilerin (Toprak aðalarýnýn) alev alev yanan 
mülklerinin kýzýllýðý Kýrsal Rusya'yý sarmalýna almýþ bulunuyor. Örnek teþkil eden tarýmsal iþletmeler 
yýkýma uðratýlýyor. Ülkenin üretici güçleri ölüyor. Köylüler kurucu meclisi beklemeden topraklara el 
koyuyorlar ve tüm ulusun egemenlik haklarýný çiðneyerek ulusal serveti yýkýma uðratýyorlar.(9)] 

Hükümetin sürüncemede býraktýðý iþler 
Geçici Hükümet, iktidara geldikten kýsa bir süre sonra, 19 Mart'ta, tarým reformunun yapýlmasý tasarlanan 
acil bir hedef olduðunu bildirdi. Ayný zamanda þu açýklamada bulunuldu: 



 

["Toprak sorunu topraða (keyfi biçimde) el koyarak çözülemez. Þiddet ve soygunculuk, ekonomik iliþkiler 
alanýndaki en kötü ve en tehlikeli vasýtalardýr. Toprak sorunu halkýn temsilcileri tarafýndan çýkarýlacak 
yasalar sayesinde çözüme kavuþturulmalýdýr. 
Bir toprak yasasýnýn uygun bir düzenlemeyle meclisten geçirilmesi, ciddi bir hazýrlýk çalýþmasý yapýlmadýðý 
taktirde olanaksýzdýr: materyallerin toplanmasý, toprak rezervlerinin kaydedilmesi, taþýnmaz mallarýn 
bölüþümü (hususunun belirlenmesi), topraðýn kullanýmýnýn koþullarý ve biçimleri, vesaire. 
Geçici Hükümet, yukarýdaki hususlarý esas alarak þunlarý kararlaþtýrdý: 
1. Toprak sorunuyla ilgili hususlarýn ayrýntýlarýyla ele alýnarak bu konuda bir hazýrlýða giriþilmesinin 
aciliyetinin kabulü. 
2. Bu görevin yerine getirilmesi iþinin Tarým Bakanlýðý'na verilmesi. 
3. Öngörülen amaçla ilgili olarak Tarým Bakanlýðý bünyesinde bir Toprak Komitesi oluþturulmasý. 
4. Tarým bakanýndan, mümkün olan en kýsa zamanda, böyle bir komitenin oluþturulmasý ve bu çalýþmanýn 
tahmini olarak ne kadarlýk bir sermaye gerektirdiði hususlarýyla ilgili olarak hükümete bir plan sunmasýnýn 
istenmesi."(10)] 
Buna göre, olmasý gereken þey kitlelerin harekete geçmesi deðil, hükümet bürokratlarýnýn konuyla ilgili 
olarak bilgi toplamalarý idi! 
Hükümet bu beyanattan bir ay sonra, 21 Nisan'da toprak sorunuyla ilgili bir bildiri yayýmladý: 
["Ülkemizin en önemli sorununu -tarým sorunu- uygun biçimde ve nihai olarak çözüme kavuþturabilecek 
olan tek merci evrensel, eþit, doðrudan ve gizli. oylamayla seçilmiþ olan kurucu meclistir. Ancak, bu 
konuda bir karar alýnmasýný mümkün kýlabilmek için, kurucu meclise sunulmak üzere nüfusun toprak 
ihtiyacýyla ilgili olarak tüm bölgelerden bilgi toplanmasý ve toprak örgütlenmesi üzerine yeni bir yasanýn 
hazýrlanmasý zorunludur. 
Yerel halkýn kurucu meclisin kararýný beklemeden toprak sisteminin yeniden örgütlenmesi iþini kendi 
üzerine almasýyla ortaya çýkan muazzam felaket ana vatanýmýzý tehdit ediyor. Bu tür keyfi eylemler, 
topyekün yýkým tehlikesini beraberinde getiriyor."(11)] 
Bir tarihçi þunlarý yazýyor: 
["Eðer köylüler meseleyi kendi kendilerine halletme yoluna gitmek yerine kurucu meclisin bir program 
dahilinde gerçekleþtireceði düzenlemeleri beklemiþ olsalardý bile, en azýndan bu düzenlemeler yapýlýncaya 
kadar geçecek zaman içinde durumlarýný biraz düzeltecek ve tüm aðýrlýðý kendi omuzlarýna binen savaþýn 
yükünü hafifletecek bazý önlemlerin alýnmasýný talep edeceklerdi. Öte yandan, köylüler, aradan geçecek 
zaman içinde mülk sahipleriyle küçük alýcýlar veya kamulaþtýrmayý öngören yeni yasal düzenlemeden 
muafiyet talep etme konusunda daha avantajlý bir konuma gelecek olan yabancýlar arasýnda yapýlacak yasal 
veya hayali anlaþmalarla köylülere tahsis için oluþturulacak toprak fonunun küçültülmeyeceðinden 
tamamen emin olmak istiyorlardý."(12)] 
Sosyalist devrimcilerin lideri olan tarým bakaný Victor Çernov bunu -kurucu meclis toplanýp meseleyi 
görüþmeden önce toprak satýþýnýn yasaklamasý- yapmak niyetindeydi. Ancak, topraðý bir meta olarak 
pazardan çekerek toprak mülkiyetinde statükoyu olduðu gibi koruma giriþimleri bu iþin çok güç olduðunu 
ortaya çýkardý. Bakan, topraðýn alým satýmýnýn yasaklanmasý halinde topraðýn deðerinin azalacaðýný, bunun 
bankalarýn kredi sistemlerinde bir zayýflamaya yol açarak küçük yatýrýmcýlarýn tasarruflarýný tehlikeye 
düþüreceðini öne süren iþ alemini karþýsýnda buldu. Belirtmeye gerek yok ki, Kadetler önerilen önlemlere 
sert bir muhalefet göstererek karþý çýktýlar.(13) Kendisi de Tula vilayetinden gelen bir toprak aðasý olan 
Baþbakan Prens Lvov da Çernov'a karþý cephe aldý. Bu düzeyde bir muhalefetle karþý karþýya kalan Çernov 
hazýrladýðý yasa tasarýsýný kabineden geçiremedi.  
Bakan, ayrýca kurucu meclis nihai kararýný açýklayýncaya kadar tüm topraklarý toprak komitelerinin 
idaresine vermek istedi. Çernov'un ihtiyaç duyulan yasal düzenlemenin sadece ilk adýmý olarak nitelediði 
bir tedbir üzerinde böylesine gürültü koparýlmýþ olduðuna bakýlýrsa, bu çok daha kapsamlý planýn birinci 
koalisyon bakanlýðý tarafýndan dikkate bile alýnmamýþ olmasýna þaþmamak gerekir. 
Saðcýlar Aðustos sonlarýnda Çernov'u hükümetten çekilmeye zorladýlar; Çernov'un ardýlý olan Tarým Bakaný 
sosyalist devrimci S. L. Maslov daha ýlýmlý bir yasa tasarýsý hazýrladý. Maslov'un tasarýsý, istisnasýz tüm 
topraklarý toprak komitelerinin idaresine vermek yerine, sosyalist devrimcilerin Mayýs 1917'deki 
kongresinde talep edildiði gibi sadece köylülere kiralanmýþ -yine köylülerin kendi araç gereçleriyle iþlenmiþ 
veya hiç iþlenmemiþ halde duran- topraklarý yeni yasa tasarýsýnýn kapsamýna alýyordu. Genel olarak, özel 
mülkiyete tabi olup mal sahibinin kendisine ait araç gereçlerle iþlenmiþ olan topraklar bu yasa tasarýsýndan 
etkilenmeyecekti. Devlete ait topraklar toprak komitelerine baðlý fona aktarýlýrken, mahalli idarelerce kira 
karþýlýðý hisselere ayrýlýp kiralanmýþ topraklar bunun dýþýnda tutuluyordu; bunun yanýsýra, muafiyet listesi 
uzman tarýmcýlýðýn (baðcýlýk, bahçývanlýk vb.) yapýldýðý topraklar ve -devlet mülkü kategorisine girmediði 



 

sürece- kiliseye ait topraklarla iyiden iyiye þiþiriliyordu. Maslov'un yasa tasarýsý zengin köylülere (kulaklar) 
dokunmuyordu; bunlarýn ellerindeki artýk toprak parti programý uyarýnca ortak fon kapsamýna 
alýnacaktý.(14) 
Köylünün alacaðý toprak bile kendisine bedelsiz olarak verilmeyecekti. Yasa tasarýsýnýn 33. maddesi þunu 
öngörüyordu: "Kira bedeli, (Hazineye vs. giden çeþitli kesintilerden sonra artakalan) bakiyeyi topraðýn 
yasal sahiplerine aktaracak olan toprak komitelerine ödenecektir." 
Maslov'un toprak yasasý tasarýsý Ekim ortalarýna doðru bakanlar kurulunun önüne geldi. Ancak hükümetin 
düþmesi bu tasarýnýn toprak yasasý olarak geçerlilik kazanmasýný önledi. 

Sosyalist devrimcilerle menþeviklerin yasal baðýþýklýk karþýsýndaki tutumlarý 
Sovyet'in sosyalist devrimci ve menþevik liderleri Geçici Hükümet'in tarým politikasýný sürekli 
desteklediler. Örneðin, Sovyet Yürütme Kurulu'nun günlük gazetesi Ýzvestiya'nýn 26 Mart tarihli sayýsýnda 
yayýmlanan bir baþyazýda þunlar ifade ediliyordu: 
["Yalnýzca köylülüðün deðil, tüm Rus demokrasisinin çýkarlarý soylu sýnýfýn mülklerinin müsadere altýna 
alýnýp demokratik devlete devredilmesini gerektiriyor. Bundan bir ay önce 'Tüm topraklar halka!' talebi 
gerçekleþmesi mümkün olmayan bir düþ gibi görünüyordu.  
Ancak, birkaç ay daha geçtikten sonra bu düþ de bir gerçeklik haline gelecek. 
Halk tüm topraklara sahip olacak. 
Ancak, topraklarýn halka devredilmesi, özgür Rusya'nýn çýkarlarýna bir zarar gelmemesi için tamamen bir 
düzen ve programa baðlý olarak gerçekleþtirilmelidir."(15)] 
Sosyalist devrimcilerin yayýn organý Dyelo Naroda'nýn 16 Mart tarihli sayýsýnýn baþyazýsýnda benzer 
görüþler dile getirilmiþti: 
["Devrim haberlerinin köylere ulaþmasýyla birlikte kýrsal alanýn bazý bölgelerinde karýþýklýklar ortaya çýktý. 
Sosyalist Devrimci Parti'nin oblast kongresinde, bazý köylerde köylülerin toprak sahiplerinin mülklerine el 
koyduklarý, eski hükümetin talimatlarýný yerine getiren tarým uzmanlarýna saldýrdýklarý, hububat ve samaný 
yaðmaladýklarý, vb. ifade edildi.  
SDP'nin bölgesel konferansý bu geliþmeleri deðerlendirdikten sonra bu tür eylemleri þiddetle kýnadý ve þu 
beyanatta bulundu: 'Ýþlenmiþ. özel mülkiyet temelinde sahiplenilmiþ topraklarýn kamulaþtýrýlmasý, yalnýzca 
halka toprak ve özgürlük bahþedecek olan kurucu meclis tarafýndan ve yasal araçlarla gerçekleþtirilebilir.' 
Ayný karar Moskova Ýþçi Vekilleri Sovyeti'nde köylü temsilcilerin konferansýndan da geçti. Bu karar þunu 
ilan ediyordu: 'Vahþice giriþilen saldýrýlara ya da topraða keyfi olarak el konmasýna müsamaha 
gösterilmeyecektir.' 
Bizim partinin bu kararýna baþka bir þey eklememize gerek var mý?"] 
Baþyazý aþaðýdaki ifadelerle son buluyordu: 
["Devrimin kutsallýðýnýn ve baþarýsýnýn bekçileri olun! Bu büyük eseri keyfi idare ve þiddetin 
hükümranlýðýna dönüþtürmeyin! Topraðýn kamulaþtýrýlmasýyla kiþisel çýkar için ona el konulmasýný 
birbirine karýþtýrmayýn! Vahþice giriþilen þiddet eylemlerine müsamaha göstermeyin! 
Buna kalkýþanlarla mücadele edin! Örgütlenin ve halka hem toprak hem de özgürlük verecek olan kurucu 
meclis seçimlerine hazýrlanýn!"(16)] 
Bekle, bekle. Hükümetin ve arabulucularýn köylülere söyledikleri yegane þey buydu. 

Köylüler kurucu meclisi beklemeyi reddediyor 
Çernov þunlarý yazýyor: 
["Ne için bekliyorlardý? Kendilerine kurucu meclis için bekledikleri anlatýldý. Ne yazýk ki, bu meclis 
gerginlik uyandýran bir biçimde düzenli olarak erteleniyordu. Doðrusu köylülerin kurucu meclisten nefret 
etmelerini saðlamanýn bundan daha iyi bir aracý olamazdý. 
Böylece, kurucu meclisi beklemeye gerek olmadýðý ve topraða derhal el koymak gerektiði fikrinin 
yaygýnlaþmasý için uygun ortam yaratýlmýþ oldu. Büyük Toprak Komitesi'nin ikinci oturumunda, Smolensk 
temsilcisi Sýçevski bölgesinde köylüler arasýnda konuþulanlarý þu þekilde dile getiriyordu: 'Köylüler kurucu 
meclis hakkýnda þunlarý söylüyorlar: Nicholas kurucu meclis olmadan tahtýndan indirildi; þu halde soylu 
sýnýfýn kökünü kurutup onu bu dünyadan def etmek kurucu meclis olmadan da yapýlabilir.' Sorunla 
yakýndan meþgul olan bolþevikler köylüleri kýþkýrttýlar: Köylüler bunu yapabilirlerdi. Yapmak zorunda 
olduklarý yegane þey iþçilerin ve köylülerin diktatörlüðünü kurmak ve devrimci kararnamelerin altýna 
mührü vurarak 'üç beþ saniye içinde' tüm sorunlarý halletmek idi."(17)]  
Köylülerin üzerine asker salýnýyor.  



 

Hükümet, kýrsal alandaki ayaklanmalarý bastýrmak için giderek artan oranda askeri güç kullanmaya baþladý. 
8 Nisan günü Hükümet þu açýklamada bulundu: 
["Genel Kurmay'ýn talep halinde kýrsal kesimdeki karýþýklýklarýn bastýrýlmasýna katýlmak için bölge 
komutanlarýna askeri birlikler gönderme yetkisi vermenin bir gereklilik olup olmadýðý sorusuyla ilgili 
olarak Ýçiþleri Bakaný D. M. Þepkin tarafýndan hazýrlanmýþ rapor. 
Karar: 
1. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kýrsal alanda þahýslara veya yurttaþlarýn mülklerine karþý bu türden saldýrý 
giriþimlerinde bulunulmasý halinde yerel halk komiteleriyle birlikte her türden yasal araçlarý kullanarak 
karýþýklýðýn bastýrýlmasý sorumluluðunun kendilerine ait olduðunu bir genelge ile gubernia komiserlerine 
bildirmesi. 
2. Ýþiþleri Bakanlýðý'nýn genel kurmayýn bakanlýða sorduðu soruyla ilgili olarak gerekli talimatnamelerin 
zorunlu hallerde bölgelerindeki ilgili askeri otoritelerle doðrudan iliþkiye geçme sorumluluðunu üstlenecek 
olan vilayet komiserlerine iletilmiþ olduðunu genel kurmaya bildirmesi."(18)] 
Bundan sonra, Genel Kurmay Baþkaný olan General Kornilov, 'bütün savaþ alaný'ný kapsayan bir emir 
yayýmladý: 
[". Ürünün tarým makineleriyle hasat edilmesine mani olunmasýný, 
Çiftlik hayvanlarýna ya da araç gereçlere yasalara aykýrý bir yoldan þiddete baþvurulmak suretiyle el 
konulmasýný yasaklýyorum. 
Devlete veya özel þahýslara, ya da tarým iþletmelerine ait topraklar üzerinde çalýþtýrýlan savaþ tutsaklarýnýn, 
sürekli iþçilerin veya göçmen iþçilerin yasalara aykýrý biçimde söz konusu topraklar üzerindeki çalýþmalarýný 
durdurmuþ olmalarýyla ilgili olarak, savaþ tutsaklarýndan iþlerinin baþýna dönmelerini emrediyorum. 
Sürekli ya da göçmen iþçilerin daha önceden üzerinde karara varýlmýþ ücretlerin arttýrýlmasý için baský 
yapmalarýný, 
Tohumlara, topraktan kaldýrýlmýþ hububata, ot ve samana zor yoluyla el konulmasýný, 
Ürünün hasat edilmesine þu veya bu biçimde engel olunmasýný, 
Topraðýn sürülüp ekilmesine engel olunmasýný ve kýþ ürünleri için tarlalarda tohumlama iþlerinin 
yapýlmamasýný yasaklýyorum."(19)] 
Kerenski, Kornilov olayýnýn* ardýndan üstlenmiþ olduðu baþkomutan sýfatýyla, 8 Eylül'de bu emri yeniden 
yayýmladý. Bununla birlikte, bunu savaþ alaný dýþýnda emrin uygulanýþýyla ilgili özel bir bahiste 
bulunmaksýzýn yapmýþ olmasý dikkate deðerdi.(20)  
Mart ile Haziran aylarý arasýnda geçen zaman içinde, köylülere karþý askeri güç kullanýmýna baþvurulduðu 
17 bastýrma olayý yaþandý; bu sayý Temmuz-Aðustos için 39, Eylül-Ekim aylarý için 105 idi.(21) 
Ýçiþleri Bakaný Nikitin, 10 Ekim'de, þehir ve kasabalardaki hükümet komiserlerine ‘halkýn saðlýklý 
unsurlarýný þiddeti giderek artan ve ülkeyi yýkýma doðru sürükleyen anarþiye karþý mücadele için seferber 
etme ve polis kadrolarýný seçilmiþ güvenilir insanlarla takviye etme' çaðrýsýnda bulundu.(22) 
Nikitin, Geçici Hükümet'in devrilmesinden yalnýzca dört gün önce, 21 Ekim günü, hükümet komiserlerine 
tekrar çaðrýda bulunarak gerekli hallerde süvari birliklerinden de yararlanýlmak suretiyle anarþiyle 
mücadele için her türlü çabanýn gösterilmesini istedi. Ne var ki, Geçici Hükümet'in elinde baþkenti korumak 
ve uçsuz bucaksýz Rus kýrlarýnda az çok düzen saðlamak için artýk yeterince güvenilir asker yoktu. 
Yýllar sonra, Çernov kýrsal alandaki karýþýklýklarýn bastýrýlmasý sýrasýnda askerlerin kullanýlmýþ olmasýndan 
piþmanlýk duyacaktý: 
["Bu tam bir çýlgýnlýktý. Ordunun moral yýkýma uðratýlmasýnda yüzde 90'ý köylülerden oluþan askerlerin 
sayýlarý milyonlara varan kardeþlerinin baþlattýðý hareketi ezmek için bunlarýn üzerine gönderilmesinden 
daha iyi bir yol olamazdý.  
Samara vilayetinde askerlerin eþleri isyaný teþvik ediyordu:  
'Gelin gidip soylularýn otlarýný biçelim; kocalarýmýz neden üçüncü yýlda da çile çeksinler?' Bunun üzerine 
toprak soylularý Hvalinski'ten askeri bir birlik getirdiler. Ancak, kendileri de köylü olup silah taþýmaktan 
býkýp usanmýþ olan askerler köylüleri zengin otlaðý biçerken gördüklerinde silahlarý býrakýp otlarý biçmeye 
giriþtiler. Köylüler askerlerle konuþup karýnlarýný doyurdular ve onlarý daha iyi çalýþmaya sevk ettiler. 
Tambov vilayetinde, askeri bir birlik Prens Viazenski'nin çaðrýsý üzerine yardýma geldi. Askerler 
köylülerden yükselen baðrýþmalarla karþýlandýlar: 'Siz ne yapýyorsunuz? Prensi korumak için babalarýnýzý 
dövmeye mi geldiniz? Ýblisleri cehnenneme yollasanýza!' Komutan kalabalýðý daðýtmak için havaya eteþ 
açýlmasý emrini vermeyi tasarlýyordu. Kendisine fýrlatýlan bir taþla birlikte askerlere kalabalýðý daðýtma emri 
verdi; ancak askerler yerlerinden kýpýrdamadýlar. Atýný mahmuzlayan komutan öfkeli köylülerden kaçmak 
için nehrin diðer tarafýna geçti. Daðýlan birlik kalabalýðýn prensin etrafýný çevirmesine göz yumdu. 



 

Kalabalýk tarafýndan tutuklanýp 'kaytarýcý' olarak cepheye yollanan prens, civardaki bir tren istasyonunda 
cepheye giden Siberyalý bir askeri birlik tarafýndan linç edilerek öldürüldü. 
Izyaslavski bölgesindeki Volynia vilayetine baðlý Slavuta'da, elli Kazaktan oluþan askeri bir birlik köylüleri 
pasifize etmek için Þanguþko malikanesine gönderildi. Ayrýca bir piyade birliði konaklamak üzere 
yakýnlarda ordugah kurmuþtu. Kazak askerler keþifte bulunmak üzere ormana girdiler. Bundan sonra piyade 
askerleri köylülerle birlikte iþe koyuldular. Ýlk olarak prensin sarayý ateþe verildi. Prens kaçmayý baþarýnca 
askerler onu yakalamak için derhal etrafa daðýldýlar. Askerler yüksek bir köprünün yakýnlarýnda prensi 
yakaladýlar ve onu süngüleriyle öldürdüler. Askerler ve köylüler vakit kabetmeden sarayýn hazine odasýna 
daldýlar ve içlerinde milyonlarca ruble deðerinde altýn, gümüþ, kaðýt para bulunan üç demir sandýða el 
koydular. Kaðýt paralar yoksullara daðýtýldýktan sonra hazine odasý da ateþe verildi. Bundan sonra, köylüler 
hiç kimseden çekinmeden kendi baþlarýna buyruk bir þekilde topraðý aralarýnda paylaþmaya koyuldular. 
Devrim sýrasýnda þehirlerde harekete geçirilen gri üniformalý köylü askerler, artýk yýkýlmýþ olan çarlýk 
rejiminin tarým yasalarý altýnda ve belirsizlik içinde yaþamasý mümkün olmayan köylülerin üzerine 
salýndýlar. Doðrusu hükümet bundan daha iyi bir intihar yöntemi keþfedemezdi."(23)] 

Sosyalist devrimciler bölünüyorlar 
Sosyalist Devrimci Parti'nin kurucusu, lideri ve teorisyeni olan Çernov, 6 Mayýs'tan Aðustos sonuna kadar 
Tarým Bakaný olarak görev yaptý. Geçici Hükümet'in altýn çaðýný yaþadýðý dönemde, hükümetin tarým 
politikasýnda birinci dereceden sorumluluk üstlendi. Yanýnda, bakan vekilleri olarak sosyalist 
devrimcilerden N. I. Rakitinikov ile P. A. Vikhaliev vardý. 24 Nisan yasasýyla kurulmuþ olan toprak 
komiteleri hiyerarþik olarak bakanlýðýn altýnda sýralanýyorlardý; volost ya da kanton komiteleri söz konusu 
hiyerarþik yapýnýn en altýnda yer alýrlarken en tepede Petrograd'taki Merkezi Toprak Komitesi bulunuyordu. 
["Toprak komiteleri, entellektüelciliðin açýk kýrmýzý tonundan doðrudan eylem taraftarlýðýnýn koyu 
kýrmýzýsýna varana kadar siyasetin renk kuþaðýnýn tüm renklerini sergiliyorlardý; hiyerarþik yapýnýn alt 
kademelerine yaklaþýldýðýnda aydýnlarýn rolünün zayýflamasý ve buna karþýlýk radikalizmin gücünü 
arttýrmasý genel kuraldý. Sosyalist devrimciler hiyerarþinin tüm düzeylerinde hakim durumda bulunmakla 
birlikte, bunlar ayný türden sosyalist devrimciler deðillerdi; halk tarafýndan seçilen volost komitelerindeki 
yoksul köylülerin sorunlara bakýþ açýsý ile hiyerarþinin tepesine yakýn bulunan ve üyelerinin pek çoðu 
atamayla belirlenmiþ organlarda yer alan teorisyen devrimcilerle teknisyenlerin bakýþ açýlarý arasýnda ciddi 
farklýlýklar vardý. Birinci grupta yer alanlarýn temel kaygýsý, 1905'te yaþanmýþ olanýn aksine, bu kez tren 
kaçmadan topraða sahip olabilmek idi; hiyerarþinin tepesine yakýn komitelerdeki sosyalist devrimciler ise 
savaþ sürerken sýnýf farklýlýklarýný uzlaþtýrma kaygýsý içindeydiler."(24)] 
Haziran'la birlikte, köylülüðün durumunu iyileþtirmeye yönelik hareketin liderliði yerel toprak 
komitelerinin eline geçti. Merkezden gelen yasalar olmayýnca komiteler kendi baþlarýna hareket etmeye 
baþladýlar: "Kiraya verilmiþ topraklarýn kira bedellerini düþürdüler, toprak aðalarýnýn ellerinde 
bulundurduklarý ormanlardaki sömürüyü arttýrmalarýný yasakladýlar, iþlenmemiþ topraklarý köylülere 
davretmek üzere kendi ellerine aldýlar; genel olarak, köylülerin talep ettikleri, buna karþýlýk toprak 
sahiplerinin içerleyip kýzdýklarý iþler yaptýlar."(25) 
Sonbahara girilirken, sosyalist devrimcilerin çok güçlü olduklarý kara toprak olarak anýlan yerleþim 
bölgelerinden biri olan Tambov vilayetinin kýrsal kesiminde kitlesel karýþýklýklar patlak verdi. Partinin 
Petrograd'taki ileri gelenleri bu karýþýklýklara karþý tavýr alýrlarken yerel Sosyalist Devrimci Parti örgütleri 
bu þekilde davranmadýlar: 
["Böylece, bütün Tambov örgütü Sovyet hiyerarþisi ile birlikte parti merkezinin ve Tüm Rusya Yürütme 
Komitesi'nin izlediði çizgiye düþtü ve yerel otoritelerin hiçbir zaman hayata geçirilmemiþ ulusal ölçekte bir 
yasama faaliyetine giriþilmesini beklemeksizin tarým programýný uygulamaya koymalarýný önerdi. Bu, 
anayasal otoriteye meydan okuma anlamýna gelen devrimci bir adýmdý ve eðer baþkentteki koalisyonu 
vilayetlerdeki devrimci eylemle kombineli hale getirilmesi anlamýnda mevcut týkanýklýða yeni bir çözüm 
önermiþ olduðu düþünülebilirse, ayrýca parti örgütünün ana kütlesindeki parçalanmanýn da iþaretçisi 
oldu."(26)] 
1917 yýlý boyunca giderek büyüyen bir ayrýlýk, sosyalist devrimciler Partisi'nde sol -büyük toprak aðalarýna 
karþý köylülerle birlikte her þeyi göze almaya hazýr unsurlar- ile partinin saðcý liderliði arasýnda bölünmeye 
yol açtý. 
Sol sosyalist devrimciler Mart ve Nisan aylarýnda Rusya ve Ukrayna'nýn Kazan, Ufa, Kharkov, Kherson 
gibi belli bazý vilayetlerinde köylü hareketinin kontrolünü kendi ellerine geçirmiþlerdi ve bu bölgelerin 
dýþýnda tek tek ve daðýnýk kimi yerleþim birimlerinde güçlü bir konumda bulunuyorlardý.(27) Baþkent 
Petrograd'taki Sosyalist Devrimciler Partisi yerel örgütü devrimin baþlangýcýndan itibaren iþçilerden oluþan 



 

bir kompozisyona sahipti ve izlediði sol politikalarla partinin merkez liderliðine karþý bir konumda yer 
alýyordu. Kronstadt'ta tüm parti örgütü partinin sol kanatýna aitti. 
Bir grup sol sosyalist devrimci birinci Tüm Rusya Sovyetleri Konferansý'nda (29 Mart-3 Nisan) parti 
liderliðine karþý açýkça isyan etmiþ ve bolþevik azýnlýðý desteklemiþti. Parti içindeki ayrýlýk zamanla giderek 
daha da geniþledi. Kornilov darbesi, kendi baðýmsýz tutumlarýný dayatmak konusunda sol sosyalist 
devrimcilerin cesaretini arttýrdý. Bunlar Ekim ayaklanmasý sýrasýnda bolþeviklerin yanýnda yer aldýlar ve 
devrimin doðurduðu hükümette bolþeviklerle iþbirliði yaptýlar. 

Lenin köylü devrimine ayak uyduruyor 
Lenin 1905 devrimi sýrasýnda tarým sorununu derinliðine ele alýp tartýþmýþtý, dolayýsýyla ikinci devrim patlak 
verdiðinde Lenin'in ve bolþeviklerin bu soruna iliþkin düþünceleri son derece netleþmiþ halde bulunuyordu.  
Her þeyden önce, tarým devriminin anahtar öðesi kýrsal nüfusun demokratik kitle örgütlenmesi idi. Lenin, 
Eylül 1905'te kaleme alýnmýþ Sosyalizm ve Köylülük adlý makalesinde þunlarý söylemiþti: 
["Devrimci-demokratik bir role sahip olup günümüz Rusyasý için kaçýnýlmaz olan tarým reformunu 
yapmanýn yalnýzca bir tek yolu var: Köylülerin kendi devrimci insiyatifi büyük toprak aðalarýna, 
bürokrasiye ve devlete karþýn reform üzerinde etkide bulunmalýdýr; yani reform devrimci vasýtalardan 
etkilenmek zorundadýr. Bizim devrimci köylü komitelerinin kurulmasýný öngören esas talebimizle iþaret 
ettiðimiz yol da budur."(28)] 
1917 Nisan ayý baþlarýnda ise bu kez þunlarý yazýyordu: 
["Devlet memurlarýnýn, toprak sahiplerinin ve bunlarýn çanak yalayýcýlarýnýn ‘kontrol ve denetimi' dýþýnda 
aþaðýdan kurulan köylü örgütleri, devrimin ve özgürlüðün baþarýsýnýn güvenilebilir yegane 
teminatýdýr."(29)] 
Lenin, Tarým Sorunu Üzerine Partinin Nisan Konferansýna Rapor baþlýklý yazýsýnda bu noktayý tekrarladý: 
["Bizim açýmýzdan önem taþýyan mesele devrimci insiyatiftir ve toprak yasasý bu insiyatifin sonucu olarak 
doðmalýdýr. Eðer yasanýn kaleme alýnmasýný beklerseniz ve kendiniz devrimci bir insiyatif geliþtirmezseniz, 
ne yasaya ne topraða sahip olabilirsiniz."(30)] 
Köylüler uzlaþmacý fikirlere teveccüh göstermekten kaçýnmalýydýlar: 
["Toprak meselesine gelince, kurucu meclis toplanýncaya kadar bekleyin. Kurucu meclise gelince, savaþýn 
son bulmasýna kadar bekleyin. Savaþýn son bulmasýna gelince, kesin ve mutlak zafer elde edilinceye kadar 
bekleyin. Evet, söylenenlerin mantýðý ve anlamý budur. Hükümette çoðunluðu oluþturan kapitalistler ve 
toprak sahipleri köylülerle açýkça alay ediyorlar.(31) 
Köylülere mülklere el koymamalarýný ve bir sonuca baðlanmasý için kurucu meclisin toplanmasýný bekleyen 
tarým reformunu baþlatmamalarýný tavsiye eden pek çok sosyalist devrimcinin ve Ýþçi ve Asker Vekilleri 
Sovyeti'nin burjuva-liberal ya da salt demokratik nasihatlarýyla mücadele edip bunlarý etkisiz kýlmak için, 
proleterya partisi tarým reformunu kendi kendilerine derhal baþlatmalarý ve yerel yerleþim birimlerindeki 
köylü vekillerin kararlarýna baðlý olarak taþýnmaz mülkleri vakit yitirmeden müsadere etmeleri için 
köylülere ýsrarlý çaðrýlarda bulunmalýdýr."(32)] 

Lenin tarým iþçilerinin baðýmsýz örütünün kurulmasýný öneriyor 
bolþevizmin tarým politikasýnýn geliþim süreci boyunca, Lenin'in düþüncesinde merkezi öneme sahip iki 
nokta vardý: (1) iþçi sýnýfý köylülüðe önderlik etmeli; (2) iþçiler köylülerden ayrý olarak örgütlenmeli. 
Nitekim 1906'da Lenin þunlarý yazýyordu: 
["Proleterya, devrimci köylüleri desteklerken kendi sýnýf baðýmsýzlýðýný ve kendi özgül sýnýfsal amaçlarýný 
bir an için dahi aklýndan çýkarmamalýdýr. Köylü hareketi bir baþka sýnýfýn hareketidir. Bu proleter bir 
mücadele deðil, küçük mülk sahiplerinin verdikleri bir mücadeledir. Bu, kapitalizmin temeline karþý 
yöneltilmiþ bir mücadele deðil, kapitalizmin temelini serfliðin tüm kalýntýlarýndan arýndýrmak için verilen 
bir mücadeledir.(33) 
Köylü hareketini sonuna kadar destekliyoruz; ancak bunun sosyalist devrimi yapabilir ve yapacak sýnýfýn 
deðil, bir baþka sýnýfýn hareketi olduðunu da hatýrlamak zorundayýz."(34)] 
1917'de bu noktayý daha da derinleþtirdi: 
["Proleter unsurlarý (tarým iþçileri, gündelik iþçiler vs.) genel köylü Sovyetleri içinde örgütlemek, ya da 
(kimi zaman ve) ayrý Tarým Ýþçileri Vekilleri Sovyetleri kurmak bir gerekliliktir."(35)] 
22 Mayýs'taki Birinci Köylü Vekilleri Kongresi'nde yaptýðý bir konuþmada bolþevikler adýna þunlarý söyledi: 
["Her volost, uyezd ve guberniada kendilerine þu sorularý sormak zorunda kalacak tarým iþçileri ve yoksul 
köylülerden oluþan ayrý bir gruba sahip olunmasý gerektiðini düþünüyor ve öneriyoruz: 'Eðer toprak yarýn 
tüm halkýn malý haline gelirse -ki halk böyle istediði için bu kesinlikle olacak- biz ne olacaðýz? Biz, çiftlik 



 

hayvanlarýndan ve aletlerden yoksun olanlar, tarým araç gereçlerini nereden bulacaðýz? Topraðý nasýl sürüp 
iþleyeceðiz? Kendi çýkarlarýmýzý nasýl korumalýyýz? Tüm halka ait olacak, gerçekten de tüm ulusun mülkü 
haline gelecek topraðýn küçük mülk sahiplerinin eline düþmeyeceðinden nasýl emin olabiliriz? Eðer toprak 
yeterince hayvana ve araç gerece sahip olanlarýn eline düþerse, biz bu iþten bir þey kazanmýþ olacak mýyýz? 
Biz büyük devrimi bunun için mi gerçekleþtirdik? Ýstediðimiz þey bu muydu?'. Kapitalizmin 
boyunduruðundan kurtulmanýn ve halkýn topraklarýnýn emekçi insanlara gitmesini güvence altýna almanýn 
yalnýzca bir tek yolu var: tarým iþçilerinin kendi deneyimlerinin, gözlemlerinin ve yakalarýnda kýrmýzý 
rozetler taþýyýp kendilerini ‘devrimci demokrat' olarak isimlendirseler bile köy düzenbazlarýnýn söyledikleri 
karþýsýnda hissettikleri kuþkunun rehberliðinde örgütlenmeleri. 
Yoksul köylülere gerçekler ancak yerel yerleþim birimlerindeki baðýmsýz örgüt aracýlýðýyla öðretilebilir ve 
bunlar ancak kendi deneyimlerinden öðrenirler. Bu deneyim kolay olmayacak; biz onlara gül bahçesi vaat 
edemeyiz ve etmiyoruz. Toprak sahipleri yerlerinden edilecekler, çünkü halk bunu istiyor, ancak kapitalizm 
varlýðýný sürdürecek. Kapitalizmin üstesinden gelmek çok daha güç bir iþ ve onu yýkmak farklý bir þey. Söz 
konusu olan tarým iþçileri ve yoksul köylülerin ayrý, baðýmsýz örgütlenmesi. Partimizin öncelikle önerdiði 
þey de bu."(36)] 
21-28 Haziran Tüm Rusya Sendikalar Konferansý için özel olarak kaleme alýnmýþ olup Rusya'da Bir Tarým 
Ýþçileri Sendikasýna Duyulan Ýhtiyaç baþlýðý altýnda bir araya getirilmiþ birkaç makalede Lenin þunlarý 
söylüyordu:  
["Rusya'da tüm sýnýflar örgütleniyorlar. Bunlar arasýnda yalnýzca bir tanesi, en çok sömürülmüþ, en yoksul, 
en parçalanmýþ ve en çok ezilmiþ olaný -Rusya'nýn ücretli tarým iþçileri sýnýfý- unutulmuþ görünüyor. 
Rus proleteryasýnýn öncüsü olan sanayi iþçileri sendikalarýnýn kendi kardeþlerinin, kýrsal alandaki bu 
iþçilerin yardýmýna koþmasý tartýþma götürmez, son derece önemli bir görevdir."] 
Sanayi iþçileri 'kendilerini dar zanaat çýkarlarýyla sýnýrlandýrmamalýlar ve daha güçsüz durumda bulunan 
kardeþlerini unutmamalýlar' diyen Lenin, sözlerini bazý gerekli pratik adýmlara açýklýk getirerek 
sürdürmüþtü: 
["Tüm örgütlü iþçiler bir günlük ücretlerini ilçe ve kasabalardaki ücretli iþçilerin birliðini güçlendirmek için 
baðýþlamalýlar. Býrakalým bu fon en popüler el ilanlarýnýn basýlmasý, bir tarým iþçileri gazetesinin 
yayýmlanmasý -ki böyle bir gazete baþlangýçta en azýndan haftalýk olmalý- ve çeþitli yerellerde derhal tarým 
iþçileri sendikalarý kurulmasý için kýrsal bölgelere en azýndan birkaç ajitatör ve örgütçü gönderilmesi 
faaliyetlerinin giderlerini karþýlamak için kullanýlsýn. 
En kararlý savaþ, yapýlmasý düþünülen özel toprak sahipliðinin ilgasýnýn her bir rençbere, gündelik iþçiye 
'toprak verilmesi'ni saðlayabileceði ve tarýmda ücretli emeðin temelini sarsacaðý þeklindeki peþin hüküme 
dayalý anlayýþa karþý yürütülmelidir. Bu bir peþin hükümdür ve, dahasý, son derece zararlýdýr. Toprak 
yenecek bir þey deðildir. Çiftlik hayvanlarý, araç gereç, tohum, bir miktar depolanmýþ mahsül ya da para 
olmaksýzýn topraðý ekip biçemezsiniz. Herhangi bir kimsenin -kýrsal kesimdeki ücretli iþçilere çiftlik 
hayvaný, araç gereç alabilmeleri için ‘yardým' edileceði yolundaki- 'vaat'lerine güvenmek, en berbat türden 
bir hata, baðýþlanmaz bir saflýk olur. 
Bu, kýrsal kesim iþçileri sendikasýnýn genel olarak tüm iþçilerin daha iyi yaþam koþullarý için mücadele 
vermekle yetinmeyip yaklaþan büyük toprak reformu süresince özellikle bir sýnýf olarak kendi çýkarlarýný 
savunma mücadelesi vermesinin niçin acil bir görev olduðunu da açýklar."(37)] 

Büyük çiftliklerin örgütlenmesi 
Lenin, tarým iþçilerinin sendikalarda, hatta Sovyetler içinde örgütlenmesinin kýrsal alanda sömürünün 
üstesinden gelmek için yeterli olmadýðýnýn altýný çizdi. Nitekim Nisan 1917'de þunlarý yazýyordu: 
["Köylülerin, tarým proleterlerinin ve yarý-proleterlerin bir tekinden bile þu gerçeði gizleyemeyiz ki, meta 
ekonomisi ve kapitalizm altýnda küçük ölçekli tarým insanlýðý kitlesel yoksulluktan kurtaramaz; bunun 
anlamý þu ki, halkýn çýkarlarý doðrultusunda yürütülecek geniþ ölçekli tarýma geçmeyi düþünmek ve böyle 
bir geçiþi gerçekleþtirmek için gerekli pratik önlemleri almayý kitlelere öðreterek ve karþýlýðýnda kitlelerden 
öðrenerek derhal bu iþin üstesinden gelmek bir zorunluluk olarak karþýmýzda duruyor."(38)] 
Lenin, Köylü Vekilleri Kongresi'nde yaptýðý yukarýda sözünü ettiðimiz konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: 
["Partimiz, her büyük ekonominin -örneðin Rusya'da sayýlarý 30.000 civarýnda olan her bir toprak 
iþletmesinin- mümkün olduðunca çabuk bir þekilde topraðýn tarým iþçileri ve bilimsel bir eðitimden geçmiþ 
tarým uzmanlarýyla birlikte ortaklaþa iþleneceði model bir çiftlik halinde örgütlenmesini ve toprak 
sahiplerinin çiftlik hayvanlarý, araç gereçleri vs. bu amaç için kullanýlmasýný öneriyor. Topraðýn Tarým 
Ýþçileri Sovyetleri'nin yönetimi altýnda ortaklaþa iþlenmesi olmaksýzýn topraklar tamamen emekçi insanlara 
gitmeyecektir. Topraðýn bu þekilde birleþik olarak iþlenmesinin güç bir iþ olduðuna þüphe yok ve bunun 



 

yukarýdan emredici kararnamelerle halka dayatýlarak gerçekleþtirilebileceðini düþünmek çýlgýnlýk olur; 
çünkü yüzyýllardýr alýþkanlýk halinde sürdürülegelen çiftçilik yöntemleri bir anda ortadan kaybolamaz, 
çünkü bunun için ve yeni yaþam tarzýna uyum gösterilebilmesi için paraya gereksinme duyulacaktýr."(39)] 

Lenin sosyalist devrimcilerin programýný kopya ediyor 
Lenin, kitlesel köylü hareketinden doðmuþ olan ve ifadesini büyük ölçüde Sosyalist Devrimciler Partisi'nin 
programýnda bulan programý benimsemekte tereddüt etmedi. 
Tüm Rusya Köylü Vekilleri Kongresi'nin Ýzvestiyasýnda 19 Aðustos 1917'de Yerel Vekiller Tarafýndan 
1917'de Petrograd'ta Toplanmýþ Birinci Tüm Rusya Köylü Vekilleri Kongresi'ne Teklif Edilmiþ 242 
Yönerge Temelinde Hazýrlanmýþ Model Yönerge baþlýðý altýnda bir makale yayýnlandý. Bu yönergenin 
kritik noktalarý þunlardý: 
["Köylülerin topraklarý da dahil olmak üzere ve bir bedel ödenmeksizin her türden toprak üzerinde özel 
mülkiyetin kaldýrýlmasý; üzerinde yüksek standartlarda bilimsel çiftçilik yapýlan topraklarýn devlete ya da 
komünlere devredilmesi; müsadere edilmiþ topraklar (küçük topraða sahip köylülerinki hariç) üzerindeki 
çiftlik hayvanlarý ve araç gereçlerin kamulaþtýrýlmasý ve bunlarýn devlete veya komünlere devredilmesi; 
ücretli emeðin yasaklanmasý; periyodik yeniden bölüþümle topraðýn emekçi insanlar arasýnda eþit 
bölüþümü, vb. Geçiþ döneminde, kurucu meclis toplanýncaya kadar, köylülerin derhal toprak alým satýmýný 
yasaklayan kararnameler çýkarýlmasý, komünden, çiftlikten vs. ayrýlmayla ilgili hükümler içeren yasalarýn 
kaldýrýlmasý, ormanlarý ve balýkçýlýðý vs. koruyan yasal düzenlemelere gidilmesi, uzun vadeli toprak 
kiralamalarýnýn kaldýrýlmasý ve kýsa vadeli kiralamalarýn deðiþtirilmesi gibi talepleri."(40)] 
Finlandiya'da gizlenen ve iktidara el koyma zamanýnýn yaklaþmakta olduðuna inanan Lenin, model 
kararnamenin devrimin baþarýsý açýsýndan merkezi bir öneme sahip olduðunu düþündü. 
["Sosyalist devrimciler, bu reformlarýn ya da benzeri reformlarýn kapitalizm yýkýlmadan, devlet iktidarý 
proleteryanýn eline devredilmeden, yoksul köylü  proleter bir devlet iktidarýnýn kapitalistlere karþý 
uyguladýðý en kararlý, devrimci önlemleri desteklemeden gerçekleþtirilmesinin mümkün olabileceðini 
varsayarak ve bu fikri yayarak kesinlikle kendi kendilerini ve köylüleri aldatýyorlar."(41)] 
Lenin, 242 talebin ancak proleteryanýn liderliði altýnda kapitalizme karþý amansýz bir savaþ açýlmasýyla 
gerçekleþtirilebileceðini ileri sürdü. Böylece, sosyalist devrimcilerin ilan edilmiþ tarým programýný hemen 
bütünüyle sahiplendi, ancak ona yaþamsal önemde bir önkoþul ekleyerek söz konusu programýn ancak 
kapitalizme karþý bir proleterya devriminin bir parçasý olarak gerçekleþtirilebileceðini savundu. 
Söz konusu taleplerin yazgýsý, bolþevik hükümetin toprakla ilgili olarak 26 Ekim'de yayýmladýðý kararname 
kapsamýna alýnmak oldu. Kararname Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi'ne önerildiði zaman, bunun sosyalist 
devrimcilerin bir çalýþmasý olduðuna dikkati çeken protestolar iþitildi. Lenin'in verdiði karþýlýk þu oldu: 
["Kararnamenin kendisinin ve yönergenin sosyalist devrimciler tarafýndan hazýrlanmýþ olduðunu söyleyen 
baðrýþmalar iþitiyorum. Bunda garip olan ne? Bunlarýn kimin tarafýndan hazýrlanmýþ olduðunun bir önemi 
var mý? Demokratik bir hükümet olarak, ayný fikirde olmasak dahi halk kitlelerinin kararýný görmezlikten 
gelemeyiz. Köylüler, kararnameyi yürürlüðe geçirerek ve onu bölgesel olarak uygulayarak gerçeklerin 
nerede yattýðýný bizzat kendi deneyimleriyle görecekler. Köylüler sosyalist devrimcileri izlemeye devam 
etseler ve kurucusu mecliste çoðunluðu bu partiye verseler bile biz hala þunu söyleyeceðiz: Bunda garip 
olan ne? Deneyim en iyi öðretmendir ve kimin haklý olduðunu deneyim gösterecektir. Býrakalým köylüler 
bu sorunu bir ucundan çözsünler, diðer ucundan da biz çözeriz. Deneyim, genel devrimci ve yaratýcý 
çalýþmada yeni devlet biçimlerinin ayrýntýlarýný þekillendirmede bizleri birlikte hareket etmeye zorluyor. 
Deneyim bizim rehberimiz olmalý; kitlelerin yaratýcý yeteneklerine tam bir özgürlük tanýmalýyýz."(42)] 
Çernov'un yakýnmasý bir hayli dokunaklýydý: "Lenin bizim kararlarýmýzý kopya ediyor ve bunlarý alýp 
'Kararnameler' þeklinde yayýmlýyor."(43) Lenin'in gerekçelendirmesi ise son derece basit bir mantýða 
dayanýyordu: Devrimin ihtiyaçlarý en yüce yasa idi. Lenin þunlarý yazýyor: 
["Biz bolþevikler bu yasanýn karþýsýndaydýk. Her þeye karþýn bunun altýna imza koyduk, çünkü köylü 
çoðunluðun iradesine karþý çýkmak istemedik. Çoðunluðun iradesi bizim için her zaman baðlayýcýdýr ve 
çoðunluðun iradesine karþý çýkmak devrime ihanet etmektir. 
Topraðýn eþit bölüþümünün yararsýz olacaðý fikrini, onlara yabancý olan bu fikri köylülere zorla dayatmak 
istemedik. Eðer köylüler kendi deneyimleriyle ve yaþadýklarý sýkýntýlarla topraðýn eþit bölüþümün 
anlamsýzlýðýnýn farkýna varýrlarsa bu daha iyi olur diye düþündük. Onlara topraðýn eþit bölüþümünü 
izleyecek yýkýmdan ve kulaklarýn boyunduruðundan nasýl kurtulacaklarýný sormamýz ancak bundan sonra 
mümkün olabilirdi."(44)] 
["Komintern'in 1920'deki ikinci kongresinde bir Alman delege Sovyet Hükümeti'ni 'modasý çoktan geçmiþ 
küçük burjuva düþünce yapýsýný doðrudan doðruya tekrarlamakla' ve 'köylülüðün yararýna olacak þekilde 



 

proleteryanýn çýkarlarýndan fedekarlýkta bulunmakla' suçladýðý zaman, Lenin sert bir þekilde þu karþýlýðý 
verdi: "Aksi taktirde küçük köylü önceki hükümetle Sovyet diktatörlüðü arasýndaki farký görmeyecektir, ve 
dolayýsýyla, eðer proleter devlet iktidarý bu þekilde davranmazsa kendi varlýðýnýsürdüremeyecektir."(45) 
Köylülerin, birkaç sosyalist devrimcinin de katýldýðý bir hükümetin idaresi altýnda, yýllarca sosyalist 
devrimcilerle mücadele etmiþ olan bolþeviklerin destekleyip öncülüðünü yaptýklarý sosyalist devrimci 
programýn uygulanabilmesi için devrimci yolu izlemek zorunda kalmalarý tarihin beraberinde getirdiði bir 
paradoks idi.  
Bolþevikler, örgütsel açýdan kýrsal alanda son derece zayýf durumdalardý. Yalnýzca köylerde yaþayan birkaç 
tane parti üyesi vardý. Bununla birlikte, Lenin ve bolþeviklerin köylülerin sesine kulak vermeye istekli 
oluþlarý, onlarýn örgütsel gücüne muazzam bir katkýda bulundu. 
Lenin, Rus köylüsünden nasýl bilgi edinileceðini bilen bir insandý ve Rus köylüleri bunu takdirle 
karþýladýlar. Lenin'in 20 Mayýs'taki köylü kongresinde konuþma yapmak için kürsüye çýktýðýnda, durumun 
sanki Lenin kendi kendine timsahlarýn cirit attýðý bir havuza girmiþ gibi göründüðünü söyleyen Sukhanov, 
sözlerini þöyle sürdürüyordu: "Bununla birlikte, küçük Rus köylüleri Lenin'i dikkatle ve muhtemelen 
fikirlerine katýlmadan dinlediler. Ancak onunla ayný fikirde olmadýklarýný göz önüne serecek davranýþlar 
göstermeye cesaret edemediler."(46) 
Benzeri durum bolþeviklere karþý son derece düþmanca bir tutum içinde olan askerlerin meclisinde de 
yinelendi. Sukhanov þunlarý anlatýyor: 
["Yedinci sýrada bir yerde, asker dinleyicilerin tam göbeðine düþen bir koltukta oturuyordum. Dikkatle 
Lenin'i dinleyen askerler, konuþmacý yüksek sesle ve azarlarcasýna koalisyonun tarým politikasýný eleþtirip 
herhangi bir kurucu meclis olmadan meseleyi kendi otoritelerine dayanarak çözmelerini önerdiði zaman 
iyice kulak kesildiler. Kýsa bir süre sonra Lenin'in konuþmasý süresi dolduðu için yarýda kesildi. Lenin'in 
sözlerini devam ettirmesine izin verilip verilmeyeceðine iliþkin bazý tartýþmalar iþitildi. Meclis 
baþkanlýðýnýn Lenin'in konuþmasýný sürdürmesine karþý olduðu açýktý, ancak dinleyicilerin buna hiçbir 
itirazý yoktu. Mendiliyle alnýný silen Lenin, caný sýkýlmýþ bir halde kürsüde öylece bekliyordu; uzaktan 
benim orada olduðumu gördü ve muzaffer insanlara özgü bir baþ hareketiyle beni selamladý. Kulaðýma 
çevremdeki dinleyicilerinin yorumlarý çalýnýyordu. Bir askerin diðerine 'Hey, hiç de fena konuþmuyor!' 
dediðini iþittim. 
Oy çokluðuyla alýnan karardan sonra Lenin'den konuþmasýna devam etmesi istendi: Çember bir kez 
delinmiþ, Lenin ve ilkeleri Pretoryanlarýn (Roma imparatorunun muhafýzlarý -ç.n.) en içteki çekirdeðine bile 
nüfuz etmeye baþlamýþtý."(47)] 
Lenin, Köylü Sovyetleri Kongresi'nde yalnýzca 20 oy aldý; buna karþýlýk Çernov'a 810, Kerenski'ye ise 804 
oy çýkmýþtý. Ancak, bu ikisi giderek köylülerin devrimci hareketinin açýk düþmanlarý haline gelirken Lenin 
devrimci köylü hareketiyle tamamen uyum içinde kaldý. 

Lenin ezilenin yanýnda saf tutuyor 
Liberal-menþeviklerin 'esmer' Rus köylüsüne karþý takýndýklarý aristokratik tavýr Lenin'e bütünüyle 
yabancýydý. Gerçekten, Lenin'in tutumunu örneðin sol menþevik Sukhanov'un tutumuyla karþýlaþtýrmak 
gerekir. Sukhonov'un yazýlarý köylülüðün kabalýðýna yönelik aþaðýlamalarla doludur: 
["Devrime baðlýlýklarý garez ve ümitsizlikten kaynaklanan, sahip olduklarý 'sosyalizm' büyük bir istekten, 
huzura duyulan dizginlenmesi olanaksýz bir arzudan ibaret olan akýl almaz derecede kaba ve zýrcahil 
insanlar savunma hendeklerinden, siperlerden ve köþe bucaktan yavaþ yavaþ sokulmuþlardý. Bu, deneylerde 
bulunmak için hiç de kötü bir malzeme olmamakla birlikte yapýlan deneyler riskli olabilirdi."(48)] 
Üniforma giymiþ köylülerin ne kadar 'korkunç' göründükleri ise þu þekilde anlatýlýyor:  
["Devrimin beþiðinin hemen baþýnda, onun idaresini eline geçirmiþ köylüler dikiliyorlardý; korkunç bir sürü 
halinde ve üstelik, bu yetmezmiþ gibi, ellerindeki silahlarý sallayýp þöyle haykýrarak: "Ben yalnýzca ülkenin 
deðil, sadece Rus devletinin deðil, fakat ayný zamanda devrimin de efendisiyim; ben olmasaydým bu devrim 
baþarýlamazdý." Ordunun devrime doðrudan katýlýmý, köylünün devrim sürecine müdahalesinin aldýðý 
biçimden baþka bir þey deðildi. Benim açýmdan, yani marksist ve enternasyonalist bir insan açýsýndan, bu 
durum muazzam ölçüde zararlýydý."(49)] 
Sukhanov'un gözünde, Lenin'in köylülere verdiði destek anarþizme teslim olmaktý: 
["Lenin, 'köylülere derhal toprak verilmesi'ni ve topraða el koyulmasýný vaaz ederek aslýnda anarþist 
taktiklerin ve sosyalist devrimcilerin programýnýn altýna imza atmýþ oluyordu. Bunlardan hem birincisi hem 
de ikincisi, marksizmin fanatik taraftarý olmanýn çok uzaðýnda bulunan köylü için memnuniyet verici ve 
anlaþýlýr idi. Ancak, marksist Lenin en azýndan on beþ yýl boyunca yine bunlarýn her ikisine durmaksýzýn 



 

küfürler yaðdýrmýþtý. Þimdi ise bu bir yana itiliyordu. Lenin, köylüleri memnun etmek ve onlar tarafýndan 
anlaþýlmak için hem bir anarþist, hem de bir sosyalist devrimci oldu."(50)] 
Sukhanov'un söylediklerinin aksine, Lenin Rus köylüsünden nasýl ders alýnacaðýný henüz 1905 yýlýnda 
kavramýþtý ve köylünün monarþist dýþ görünüþünün ardýnda saklý duran devrimci demokratýn kalp atýþlarýný 
duymuþtu.(51) 
Lenin, devrimin gürültüsüyle ilk defa derin uykusundan uyanan, yüzyýllardýr süren baskýnýn sonucu içine 
itilmiþ olduðu koyu karanlýktan sýyrýlan köylünün bir insan olarak kendi varlýðýný dayatmak üzere baþýný 
kaldýrdýðýný hissetmiþti. Bir köylü tarafýndan Moskova bolþeviklerinin günlük gazetesi Sotsial-Demokrat'a 
yazýlan mektubu örnek göstermiþ ve söz konusu mektuptan alýntýlar yapmýþtý: "Burjuvaziyi 
kýpýrdayamayacak derecede köþeye sýkýþtýrmalýyýz. Burjuvazinin üzerinde gerektiði kadar baský 
oluþturamadýðýmýz taktirde her þey tersine dönüp kötüye gitmeye baþlayacaktýr."(52) 

Ufku kara bulutlar kaplýyor 
Ne var ki, yavaþ yavaþ ufukta kara bulutlar toplanýyordu. Bolþeviklerin tarým iþçilerini sendikalarda 
örgütlemeye yönelik çabalarý tamamen baþarýsýzlýða uðradý. Tarým iþçileri Sovyetleri, Baltýk vilayetleri 
baþta gelmek üzere sadece birkaç bölgede önemli bir konuma gelebildiler. Ýleride de deðineceðimiz gibi, 
çiftlikler -geniþ ölçekli üretim birimleri olarak faaliyet görenler de dahil olmak üzere- büyük ölçüde iflas 
ettiler ve Lenin'in isteðinin aksine model çiftlikler olarak korunamadýlar. Bolþevikler, 1918 yýlýnýn yaz ve 
sonbahar aylarýnda, ayrýntýlarýyla düþünüp taþýnmadan aldýklarý bir kararla kýr yoksullarýný Yoksul Köylü 
Komiteleri içinde ayrý bir organ olarak örgütlemeyi denediler. Bolþevikler, ancak birkaç ay ayakta kalabilen 
bu komiteleri sonuçta daðýtmak zorunda kaldýlar. 
Rosa Luksemburg, Ekim devriminden kýsa bir süre sonra, kehanette bulunurcasýna sosyalist bir toprak 
politikasýnýn tarýmsal üretimin kamulaþtýrýlmasýný teþvik etmek zorunda olduðunu ileri sürmüþtü: 
["Tarýmsal üretimin teknik açýdan en geliþmiþ ve en yoðunlaþmýþ araç ve yöntemleri olarak geniþ arazilerin 
kamulaþtýrýlmasý, topraktaki sosyalist üretim tarzý için bir kalkýþ noktasý olarak hizmet görebilir. Hiç 
kuþkusuz, küçük köylüyü arsasýndan koparmak bir zorunluluk deðil; herhangi bir kaygýya kapýlmadan, 
küçük köylülerin kamusal üretimin onu üstün kýlan avantajlarýný görmelerini, ilkin kooperatifler içinde 
birleþmenin, daha sonra bir bütün olarak genel kamu ekonomisine dahil olmanýn avantajlarýný görüp kendi 
rýzalarýyla bunu kabul etmelerini bekleyebiliriz. Mamafih, toprakta giriþilecek her sosyalist ekonomik 
reform iþe büyük ve orta büyüklükte toprak mülkiyeti ile baþlamalýdýr. Burada mülkiyet hakký her þeyden 
önce ulusa, ya da -sosyalist bir hükümetin iþbaþýnda bulunmasý halinde ayný anlama gelmek üzere- devlete 
devredilmelidir; çünkü bu, tarýmsal üretimin karþýlýklý iliþkilere dayalý geniþ ölçekli kamusal üretimin 
ihtiyaçlarýyla uygunluk içinde örgütlenmesini tek baþýna olanaklý kýlar."] 
Bolþevikler ise bunun tersini yaptýlar ve topraðý bireycilik güdüsü geliþkin olan köylüye verdiler: 
["Daha önce, toprakta sosyalist bir reforma karþý çýkacak olan yalnýzca küçük bir soylu zümresi, kapitalist 
toprak sahipleri ve zengin köy burjuvalarýndan oluþan küçük bir azýnlýk idi. Bunlarýn mülklerinin halkýn 
devrimci kitle hareketiyle kamulaþtýrýlmasý çocuk oyuncaðý kadar kolaydýr. Ancak þimdi, 'topraða el 
koyulmasý' sonrasý, buna muhalif bir hareket olarak tarýmsal üretimin kamulaþtýrýlmasýna yönelik herhangi 
bir giriþim karþýsýnda yeni geliþmiþ ve çok güçlü olan muhteþem büyüklükteki toprak sahibi köylü kitlesini 
bulacaktýr ve bunlar her bir sosyalist saldýrýya karþý henüz kazanmýþ olduklarý mülklerini diþleri ve 
týrnaklarýyla savunacaklardýr."(53)] 
Küçük bir iþçi sýnýfýnýn geri, çeliþkilerin uzlaþmaz olduðu küçük kapitalist köylüler denizinde yalýtýk bir ada 
olarak kalmasýnýn Stalin'in iktidara yükseliþinde yaþamsal bir öneme sahip olduðu açýkça görülecekti. Rosa 
Luksemburg'un bolþeviklerin toprak politikasýna iliþkin öngörüsü, onun Rus devriminin içinde bulunduðu 
durumu doðru þekilde kavramýþ olduðunu gösteriyor ve bolþeviklerin izledikleri politikalarda içkin olan 
tehlikelere iþaret ediyor. Ancak, mevcut koþullarýn bolþeviklere uygulamaya koyduklarýnýn dýþýnda bir 
devrimci toprak politikasý izlemelerine þans tanýmamýþ olduðunu da belirtmek gerekir: köylülerin büyük 
toprak aðalarýnýn kamulaþtýrýlmýþ topraklarýnýn bölüþtürülmesi doðrultusundaki demokratik, kendiliðinden 
talebine razý gelmek. 
Tarým iþçilerinin mülk sahibi köylülerden baðýmsýz bir þekilde hareket etmemiþ olmalarý, Rusya'daki 
kapitalizmin geri kalmýþlýðýnýn bir kanýtý idi. Ayný zamanda, tarým devriminin tüm köylü katmanlarýný 
harekete geçirecek kadar güçlü bir þekilde yaþanmýþ olmasý, kapitalist geliþmenin o zamana kadar eriþmiþ 
bulunduðu düzeye iþaret ediyor ve söz konusu düzeyin toprak mülkiyetinin mevcut biçimleriyle çatýþma 
içine girmiþ olduðunu gösteriyordu. 



 

Lenin, mülk sahibi Rus köylü kitlesi ile çapý henüz küçük olan proleterya arasýndaki muhtemel çatýþmanýn 
gelecekte büyük güçlüklere yol açabileceðini biliyordu. Bununla birlikte, Lenin, proleter devriminin 
uluslararasý ölçekteki yayýlmasý sayesinde bu sorunun üstesinden gelinebileceðini düþündü. 

* 27-30 Aðustos; aþaðýda 16. Bölüm'e bakýn. 


