1.
Bolþevik Hükümet'in ilk adýmlarý
25 Ekim’de (7 Kasým) Bolþevikler Petrograd’ta kontrolü ele geçirdiler. Lenin yaklaþýk
dört ay gizlendikten sonra ortaya çýktýðýnda Troçki’yle söyleþirken, "Biliyor musun, baský altýnda tutulup yeraltýnda yaþadýktan sonra böyle birden iktidara yükselmek..." diye baþladýktan
sonra, doðru sözcüðü bulmak için bir an duraksadý ve elini baþý üzerinde dolaþtýrýp sözlerini
Almanca tamamladý: "Es schwindet" (insaný saþkýna çeviriyor).(1)
Bolþeviklerin iktidarý ne kadar süreyle ellerinde tutabilecekleri konusunda Lenin’in kendisi de kuþku içindeydi. Kapitalist, Menþevik ve Sosyalist Devrimci çevreler, Bolþeviklerin
iktidarda birkaç günden daha uzun kalamayacaklarýndan emin görünüyorlardý. Sovyetlerin
resmi gazetesi Izvestiia hala Menþeviklerin ve Sosyalist Devrimcilerin kontrolündeydi ve devrimi izleyen gün yayýnlanan son sayýsýnda þunlarý yazýyordu: "Bolþeviklerin devlet iktidarýný
örgütleyip iþletemeyeceklerinden tamamen eminiz."(2)
Kerenski’nin hükümetindeki bakanlardan S. N. Prokopoviç, birkaç yýl kadar sonra þunlarý
yazýyordu: "Moskova’da saðcýlar þunu açýk açýk söylüyorlardý: ‘Keþke Bolþevikler Geçici Hükümet’in iktidarýný devirseler; bunu yaptýklarýnda onlarýn defterini dürmek bizim için daha kolay olacak.'" Ve þunlarý ekliyordu: "O günlerde gerek sað, gerekse sol kampýn, Bolþeviklerin
cesaretini neþe ve memnuniyetle karþýladýðýný gözledim."(3) Olaylarýn bir diðer görgü tanýðý
olan ordu genelkurmayýndaki Geçici Hükümet Komiseri Stankeviç, Ekim Devrimi’ni izleyen
günlerde saðcýlar arasýndaki genel havaya iliþkin olarak þunlarý yazýyordu: "Bolþeviklerin çok
geçmeden tasfiye edilecekleri inancý her geçen saat daha da güçleniyordu."(4)
Muhafazakar gazete Novoe Vremia, Bolþeviklerin kontrolü kendi ellerine aldýklarý günün
ertesi sabahý þunlarý yazdý:
"Bir an için Bolþeviklerin üstünlüðü ele geçirdiklerini varsayalým. Bu durumda bizi
kimler yönetecek: belki ahçýlar, pirzola ve biftek uzmanlarý? Ya da belki itfaiyeciler?
Ahýrlardaki bakýcýlar ve atlý araba sürücüleri? Belki de dadýlar çocuk bezlerini yýkadýktan sonra aceleyle Devlet Konseyi oturumlarýna koþturacaklar? Bunlar deðilse
kim? Devlet adamlarý kimler olacak? Belki makinistler tiyatrolarý, su tesisatçýlarý dýþiþlerini, marangozlar postaneleri çekip çevirecekler? Evet, kimler olacak? Tarih,
Bolþeviklerin bu çýlgýn hýrsýna gerekli cevabý tek baþýna verecek."(5)
Muhafazakar bir tarihçi ise þunlarý hatýrlýyor: "Bolþeviklerin çok yakýnda devrileceðinden
kuþkusu olan bir tek insana rastlamadým. Yegane sorun bunun nasýl ve ne zaman olacaðý
idi."(6) Sosyalist Devrimcilerin günlük gazetesi Delo Naroda, ayaklanmadan üç gün sonra
þunlarý yazdý: "Bolþeviklerin macerasý... yaþamýn acý gerçekleriyle temasa geçtiði an bir sabun
köpüðü gibi patlayýp yok olacak."(7) Çok farklý toplumsal çevreler arasýnda bulunmuþ olan
John Reed de bunlara benzer gözlemler aktarýyor: "Hiç kimse Bolþeviklerin iktidarda üç günden fazla kalabileceklerini düþünmüyordu -belki Lenin, Troçki, Petrograd iþçileri ve rütbesiz
askerler dýþýnda."(8)
Kapitalistler, Menþevikler ve Sosyalist Devrimciler hesaplarýný yanlýþ yaptýlar; çünkü,
olaylarýn güvenilir tanýðý Sukhanov’un belirttiði gibi "Bolþevikler Petersburg iþçilerinin ve askerlerinin tam desteðini arkalarýna alarak hareket ettiler."(9) Benzer þekilde, 6 (19) Kasým
1917’de Martov Akselrod’a þunlarý yazýyordu: "Lütfen anlamaya çalýþ, her þey bir yana önümüzde proleteryanýn muzaffer bir ayaklanmasý duruyor -hemen hemen proleteryanýn bütünü
Lenin’i destekliyor ve ayaklanmanýn kendi toplumsal kurtuluþunu getireceðini umuyor."(10)
Ekim ayaklanmasý burjuvaziden çok cýlýz bir direniþ gördü; bunun birinci nedeni, burjuvazinin kendi ‘doðal eðemenliði’ne proleterya tarafýndan meydan okunacaðýna inanamamasýydý; ikinci olarak, kendisini kitlelerden yalýtýlmýþ, soðutulmuþ hissediyordu. Rus burjuvazisinin
kendine güven duymasý ve Bolþevizme karþý direniþ cesareti gösterebilmesi için Batýlý emperyalist güçlerin sürece müdahalesi gerekiyordu.

Sovyetler Kongresi
Ýkinci Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi 26 Ekim (8 Kasým) günü saat 11.45’te açýldý.
Kongrenin toplumsal kompozisyonu bir öncekinden oldukça farklýydý. Haziran Kongresi
büyük ölçüde küçük burjuva unsurlardan oluþuyordu. Aydýnlarýn ve subaylarýn aðýrlýðý hissedilir düzeydeydi. Ekim Kongresi ise hem daha genç, hem de çok daha proleter bir nitelikteydi.
John Reed kongreyi þu þekilde anlatýyor:
"Orada bir yerde ayakta duruyor, içeri giren yeni delegeleri izliyordum -iriyarý, sakallý askerler, siyah gömlekli iþçiler, birkaç uzun saçlý köylü. Kongre görevlisi genç bir
kýz -ki Plehanov’un Edinstvo grubuna üyeydi- aþaðýlayýcý bir gülümsemeyle þunu
söyledi: ‘Bu insanlar birinci Sezd’deki delegelerden çok farklýlar. Þunlara bak, ne kadar kaba ve cahil görünüyorlar! Karanlýk Ýnsanlar...’ Doðruydu; Rusya altý üstüne gelecek biçimde karýþmýþtý ve bunlar þimdi üste çýkmýþ olanlardý."(11)
Ýkinci kongre siyasi kompozisyon açýsýndan da birincisinden çok farklýydý. Haziran
Kongresi Sosyalist Devrimcilerle Menþeviklerin egemenliði altýnda geçmiþken, ikinci kongrede delegelerin çoðunluðu Bolþevizmin taraftarýydý. Bolþevikler toplam 650 sandalyeden 390
kadarýna sahiplerdi. Sosyalist Devrimcilerin gücünün 160 ile 190 sandalye arasýnda olduðu
tahmin ediliyordu. Ancak, bu rakamlarýn yanýltýcý olduðuna da dikkati çekmek gerekir; çünkü,
Sosyalist Devrimciler Partisi ikiye bölünmüþtü ve Sosyalist Devrimci delegelerin çoðunluðu o
sýralar Bolþeviklerden yana tavýr alan Sol Sosyalist Devrimciler Partisi’nin taraftarýydý. Haziran’da 200 delege ile temsil edilmiþ olan Menþevikleri destekleyen delege sayýsý yalnýzca 6070 kadardý ve bunlar da kendi içlerinde birkaç gruba bölünmüþlerdi. Sað Sosyalist Devrimcilerle Menþeviklerin delege bazýnda toplam gücü 100 oydan biraz daha azdý.
Kongre kendisine yeni bir Yürütme Komitesi seçti. Yeni komite 14 Bolþevik, 7 Sosyalist
Devrimci, 3 Menþevik ve 1 Birleþik Enternasyonalist (Maksim Gorki’nin grubu) üyeden oluþuyordu. Sað Sosyalist Devrimciler ve Menþevikler daha iþin baþýnda yürütme gücünü Bolþeviklerle paylaþmayý reddedeceklerini ilan ettiler.
Bunun üzerine kürsüye çýkan Martov, en acil sorunun mevcut krizin üstesinden barýþçýl
araçlarla gelinmesi olduðunu bildirdi. Sosyalist Devrimci ve Menþevik siyasetin gerçek niteliðini teþhir etme gereðinin farkýnda olan Bolþevikler, kullandýðý ifadelerdeki anti-Bolþevik üsluba karþýn Martov’un konuþmasýna karþý çýkmadýlar. "Bolþevikler konuþmayý tam bir sükunetle karþýladýlar; krizin barýþçýl bir yoldan çözüme kavuþturulmasý sorununun gündemin ilk
maddesi olmasýna rýza gösterdiler. Martov’un önerisi oylandýðýnda tek bir aleyhte oy çýkmadý."(12)
Ne var ki, Sað Menþevik ve Sað Sosyalist Devrimci liderler "ayaklanmanýn partisi" ile iþbirliði yapmayý körü körüne reddettiler. Kürsüde yapýlan bu konuþmadan sonra Sað Menþevikler, Sað Sosyalist Devrimciler ve Yahudi Bund topluca kongre salonunu terk etti.
Martov, sanki hiçbir þey olmamýþ gibi kendi görüþlerini ifade etmeyi sürdürerek soðukkanlýlýk ve uzlaþma önerdi. Buna öfkelenen Troçki, Martov’a çýkýþarak þunlarý söyledi:
"Bize zaferimizi yok saymamýz, tavizde bulunmamýz, uzlaþmamýz gerektiði anlatýlýyor. Ýyi ama kiminle? Soruyorum: Kiminle uzlaþmak durumundayýz? Bizi terk ederek buradan ayrýlan sefil duruma düþmüþ gruplarla mý, yoksa bize bu öneride bulunanlarla mý? Tüm söylenenlere raðmen onlarýn niyetlerini çok iyi biliyoruz. Rusya’da
onlarýn yanýnda olan bir tek kiþi yok artýk. Bu kongrede temsil edilen milyonlarca iþçi
ve köylü ile burjuvazinin iki eþit taraf olduðu düþünülerek, bunlardan birincisinin her
zaman olduðu ve olacaðý gibi burjuvazinin iþine gelecek biçimde pazarlýk yapmaya
hazýr olduðu varsayýlarak bir uzlaþma öngörüsünde bulunuluyor. Hayýr, böyle bir uzlaþma mümkün deðil. Burayý terk etmiþ olanlara ve burada bize uzlaþmamýz gerektiðini anlatanlara þunu söylemeliyiz: Sizler iflas etmiþ sefillersiniz, artýk oynadýðýnýz
oyunun hiçbir hükmü kalmadý; hak ettiðiniz yere, tarihin çöplüðüne gidin!"

"Kürsüdeki Martov, Troçki’ye yönelik alkýþ tufaný arasýnda 'Öyleyse biz de ayrýlacaðýz' diye baðýrdý."(13)
Bundan sonra, toplantý yeni bir Sovyet Kongresi Merkezi Yürütme Komitesi (VTsIK),
yani kongre oturumlarý arasýnda yasama görevini yerine getirecek komiteyi seçmeye giriþti.
67 sandalye Bolþeviklere, 29 sandalye Sol Sosyalist Devrimcilere verildi; 20 sandalye ise aralarýnda 6 Birleþik Enternasyonalistin de bulunduðu küçük gruplar arasýnda paylaþýldý.
Kongre ayrýca yeni bir hükümet -Halk Komiserleri Konseyi (Sovnarkom)- oluþturdu. Sol
Sosyalist Devrimciler, aksi taktirde daha geniþ bir koalisyon için Bolþeviklerle Sað Sosyalist
Devrimciler ve Menþevikler arasýnda arabulucu iþlevi görmeyecekleri gerekçesiyle hükümete
katýlmayý reddettiler.
Sovnarkom’un kompozisyonu þu þekildeydi:
"Konsey Baþkaný - Vladimir Ulyanov (Lenin)
Ýþçiþleri Halk Komiseri - A. I. Rikov
Tarým - V. P. Milyutin
Çalýþma - A. G. Þliyapnikov
Ordu ve Donanma Ýþleri - V. A. Ovsenko (Antonov), N. V. Krilenko ve P. Y. Dibenko’dan kurulu bir komite
Ticaret ve Sanayi - V. P. Nogin
Eðitim - A. V. Lunaçarski
Maliye - I. I. Skortsov (Stepanov)
Dýþiþleri - L. D. Bronþtayn (Troçki)
Adalet - G. I. Oppokov (Lomov)
Yiyecek - I. A. Teodoroviç
Posta ve Telgraf - N. P. Avilov (Glebov)
Azýnlýk Ýþlerinden Sorumlu Baþkan - J. V. Dzugaþvili (Stalin)
Demiryollarý Halk Komiseri görevi, tüm sosyalistleri içine alan daha geniþ bir hükümet kurulmasýnda ýsrarlý olan Demiryolu Ýþçileri Merkez Yürütme Komitesi ile bir
anlaþmaya ulaþýlabileceði beklentisiyle özellikle boþ býrakýldý."*
Kararnameler, kararnameler, kararnameler...
Lenin, iktidara geliþini izleyen ilk birkaç gün ve hafta boyunca, bir dizi kararname yayýnlayarak ekonomik, siyasi ve kültürel yaþama iliþkin sayýsýz sorunun üstesinden gelmeye çalýþtý. On sekiz ay sonra, 23 Mart 1919’da, Sekizinci Parti Kongresi’nde þunlarý söylüyordu:
"Kararnameler geniþ ölçekli pratik faaliyet çaðrýsýnda bulunan emirlerdir. Önemli
olan þey de budur. Kararnamelerin iþe yaramaz pek çok þey içerdiðini, çoðunun pratik olarak gerçekleþtirilemez olduðunu varsaysak bile, bunlar pratik faaliyet için gerekli materyal saðlýyorlar; bir kararname ile güdülen amaç, Sovyet hükümetinin sesine kulak veren yüzlerce, binlerce, milyonlarca insana pratik adýmlarýn nasýl atýlacaðýný öðretmektir. Bu, sosyalist inþa alanýnda pratik faaliyet için bir deneyim oluþturur...
Eðer meselelere bu þekilde yaklaþýrsak, yayýnladýðýmýz kanun, kararname ve emirlerin toplamýndan elde ettiðimiz kazaným büyük olur. Bunlarý, her ne pahasýna olursa
olsun mutlak surette ve hemen uyulmasý gereken kýsýtlamalar olarak görmeyeceðiz."(14)
Lenin’in enerjisi sýnýrsýzdý:
"Yorulmak bilmez bir þekilde sýralar her gün toplanan Halk Komiserleri Konseyi toplantýlarýnda hiç ara vermeksizin oturumlara beþ ya da altý saat baþkanlýk etti; bir konudan diðerine geçerek tartýþmalarý yönlendiriyordu... Çoðunlukla, tartýþma konularý
önceden bir hazýrlýk yapýlmaksýzýn gündeme getiriliyor ve... her zaman hemen çözüme kavuþturulmayý gerektiriyordu. Bir sorun tartýþma konusu haline gelinceye kadar

o sorunun esaslarý konusunda baþkanýn ya da komiserlerin net ve doyurucu bilgilere
sahip olmayýþlarý çok sýk karþýlaþýlan bir durumdu.’(15)
Lenin, Sovnarkom toplantýlarýna baþkanlýk ederken çok sýký bir disipline baðlý kalýyordu.
Bu amaçla aþaðýdaki kurallarý oluþturmuþtu:
"1. Rapor verenler için 10 dakika.
"2. Konuþmacýlar için ilk kez 5, ikinci kez 3 dakika.
"3. Ayný kiþinin ikiden çok konuþma yapmamasý.
"4. Bir meseleye iliþkin olarak, her biri 1 dakikayý aþmayan bir lehte, bir aleyhte konuþma yapýlmasý.
"5. Sovnarkom’un özel hükümlerine baðlý istisnalar."(16)
Bu toplantýlarda, Lenin þu ya da bu konuda kendisine bilgi ulaþtýrýlmasý için küçük kaðýtlar üzerine çalakalem notlar yazýp bunlarý hükümet üyelerine yollamayý alýþkanlýk edinmiþti.
Tartýþmaya iliþkin yaptýðý özet genellikle bir sonraki kararnameye temel oluþtururdu. Troçki
çok haklý olarak þunu yazýyor: "Sovyet kararnameleri, bir anlamda, Vladimir Ýliç Lenin’in Bütün Eserleri’nin bir bölümünü, ama küçümsenemeyecek bir bölümünü oluþturur."(17)
Ortada emsal alýnabilecek örnekler olmadýðý için, önceden düþünülmeden o anda uydurma kararnamelerin hazýrlanmasýnda belirleyici bir rol oynadý. Lenin’in yaratýcý düþ gücü yasama faaliyeti açýsýndan vazgeçilmez önemdeydi. Bu muazzam görev, yeni devletin kurucusunun en sýradan faaliyet araçlarýndan bile yoksun olduðu son derece güç koþullar altýnda yürütüldü. Smolni’de (Sovyetlerin genel merkezinde) çok az sayýda daktilo vardý. Daktiloyu hýzlý
kullanabilen insan yoktu. Halk Komiserleri kararnameleri ve bildirilerini kendi elleriyle yazmak zorundaydýlar.
Herkes son derece deneyimsizdi. Örneðin, Devlet Bankasý Müdürlüðü’ne henüz atanmýþ
S. S. Pestovski, anýlarýnda bu göreve nasýl getirildiðini anlatýr. Bolþevik olmayan eski Sosyalist Devrimciler Partisi üyesi Pestovski, Smolni’yi ziyaret ettiði bir gün bir odaya girer:
"Oda bir hayli geniþti. Bir köþede Sovnarkom’un sekreterliðini yürüten Yoldaþ N. P.
Gorbunov küçük bir masada çalýþýyordu... Ötede, çok yorgun görünen Yoldaþ Menzinski, arkasýndaki duvarda ‘Maliye Halk Komiserliði’ yazan bir kanepeye uzanmýþtý.
"Menzinski’nin yanýna oturdum ve kendisiyle söyleþmeye baþladým. Son derece saf
ve masum bir þekilde eðitim ve meslek yaþantýmla ilgili birkaç soru sordu; verdiðim
yanýtlar ilgisini çekti. Londra Üniversitesi’nde eðitim gördüðümü, diðer konularýn
yanýsýra maliye dersleri de almýþ olduðumu... söyledim.
"Menzinski birden yerinden doðruldu, gözlerini bana dikerek son derece kararlý bir
þeklide þunu söyledi: Þu halde seni Devlet Bankasý’na müdür yapacaðýz.
"Ürkmüþtüm, ona... böyle bir göreve getirilmeyi istemediðimi, çünkü bunun tamamen ‘ilgi ve beceri alanýmýn dýþýnda’ olduðunu söyledim. Menzinski hiçbir þey söylemedi, benden orada beklememi isteyerek odadan çýktý.
"Bir süre sonra, elinde altýnda Ýliç’in [Lenin] imzasýný taþýyan bir kaðýt olduðu halde
geri döndü; kaðýtta müdür sýfatýyla Devlet Bankasý’nýn baþýna atandýðým belirtiliyordu.
"Yaþadýðým þaþkýnlýk ve panik daha da büyüdü; ýsrarla Menzinski’den atamayý iptal
etmesini istedim, ama ýsrarýma karþýn Menzinski hiçbir yumuþama göstermedi."(18)
Peki ama Menzinski’nin kendisi Maliye Halk Komiseri olmak için yeterli donanýma sahip
miydi? Öyle görünüyor ki, Menzinski’nin maliye dünyasýyla tanýþýklýðý "bir zamanlar bir
Fransýz bankasýnda katip olarak çalýþmaktan" ibaretti!(19)
Halk Komiserleri Konseyi Sekreteri’nin vasýflarýnýn yeterliliði de kuþkuluydu. 25 yaþýnda
bir genç olan N. P. Gorbunov, bir gün Lenin’in sekreteri olan V. D. Bonç-Bruyeviç tarafýndan
nasýl çaðrýldýðýný anlatýr:
"Yanýna gittim; hiçbir açýklamada bulunmadan beni sürüklercesine üçüncü kata çýkardý. O ilk günlerde Vladimir Ýliç’in kullandýðý küçük bir odaya girdik... Beni se-

lamlayan Vladimir Ýliç, beni þaþkýnlýða düþüren þu sözleri söyledi: ‘Sovnarkom’un
sekreteri olacaksýnýz.’ O gün bana hiçbir talimatname vermedi. Ýþim ya da sekreterliðin genel görevleri hakkýnda hiç, ama hiçbir þey bilmiyordum. Bir yerde alýp kullanabileceðim bir daktilo buldum; daktilo kullanmasýný bilen ve bana yardýmcý olacak bir
insan bulunamadý ve uzun bir süre dökümanlarý daktilo etmek için iki parmakla çabaladým durdum."
Bir masa dýþýnda odada hiçbir mobilya yoktu. Lenin, daktiloyu çok aðýr kullandýðýný ve
yazým kurallarýna hakim olmadýðýný bildiði halde ilk kabine toplantýsýna giderken tutanaklarý
yazmasý için bu genç sekreteri beraberinde götürdü.(20)
Alel acele kararnameler ve bildiriler yayýnlanmasýna giriþilmesinin yarattýðý sonuçlardan
biri resmiyetin bir kenara itilmiþ olmasýydý. VTsIK üyelerinden biri olan ve Sovnarkom Yasama Bürosu’nun baþýnda bulunan Iu.Larin’in de hatýrladýðý gibi:
"Toplu Kanunlar (Sobranie Uzakonenii i Rasporiazhenii Rabochego i Kristianskogo
Pravitelstva) No.1’deki ilk on beþ kararnameden yalnýzca ikisi Sovnarkom tarafýndan
dikkate alýndý... Lenin’in altýnda kendi imzasý bulunan ve yasama yetkisini Sovnarkom’a veren 12 No.lu kararnameyi ilk gördüðü zaman yaþadýðý þaþkýnlýðý anýmsýyorum
(Sovyetler Kongresi yalnýzca yürütme yetkisi tanýmýþtý)."(21)
Barýþa iliþkin kararname
Ayaklanmanýn ertesi günü yeni oluþturulmuþ hükümet tarafýndan yayýnlanmýþ ilk kararname Lenin tarafýndan kaleme alýnmýþtý ve barýþ sorunuyla ilgiliydi. Yeni iþçi ve köylü hükümeti
"Tüm savaþan halklarý ve bunlarýn hükümetlerini adil, demokratik bir barýþ için derhal görüþmeleri baþlatmaya çaðýrýr.
"...Hükümetin böyle bir barýþla kastettiði þey, toprak ilhaký (yani yabancý topraklara
el konmasý ve yabancý uluslarýn zor yoluyla bir baþka ulusla birleþtirilmesi) ve tazminat olmadan acil bir barýþtýr...
"Hükümet, güçlü ve zengin uluslarýn istila ettikleri zayýf uluslarý nasýl paylaþýlacaklarý sorunu üzerine yürütülen bu savaþýn sürdürülmesini insanlýða karþý giriþilmiþ en
büyük suç olarak deðerlendirir, istisnasýz tüm uluslar için eþit derecede adil olan ve
burada iþaret edilen koþullarda derhal barýþ anlaþmasý imzalamaya kararlý olduðunu
resmen ve açýkça ilan eder...
"Hükümet gizli diplomasiye bir son vermeye hazýrdýr ve kendi adýna bütün müzakerelerin tüm halkýn önünde tam bir açýklýk içinde yürütülmesi isteðinde olduðunu ilan
eder. Hükümet, Þubat ile 25 Ekim 1917 arasýnda kalan zaman dilimi içinde toprak
sahipleriyle kapitalistlerin hükümetinin kararlaþtýrdýðý ve onayladýðý gizli anlaþmalarýn hepsini yayýnlamaya derhal giriþecektir. Hükümet, bu gizli anlaþmalar tarafýndan
içerilen ve hemen her zaman Rus toprak sahipleriyle kapitalistlerin avantaj ve çýkarlarýný güvence altýna alma, Büyük Ruslarýn gerçekleþtirdikleri toprak ilhaklarýný muhafaza etmek ve bu topraklarý geniþletme amacýna yönelik her þeyi koþulsuz olarak
ve derhal feshetmeye hazýr olduðunu ilan eder."(22)
Topraða iliþkin kararname
Dünya ölçeðinde tarihsel bir öneme sahip olan ve barýþ konusundaki kararname ile ayný
gün yayýnlanan bir diðer kararname toprak sorununa iliþkindi. Bu kararname de Lenin tarafýndan hazýrlanmýþtý:
"Toprak üzerinde özel mülkiyet ebediyen kaldýrýlacaktýr; toprak satýlmayacak, satýn
alýnmayacak, kiralanmayacak, ipotek edilmeyecek, ya da bir baþka þekilde devir ve
ferað edilmeyecektir.

"Ýster devlete, hükümdarlýða, manastýra, kiliseye, fabrikaya ait olsun, ister miras edinilmiþ olsun, isterse özel mülkiyet, kamu mülkiyeti, köylü mülkiyeti olsun, tüm topraklar herhangi bir karþýlýk ödenmeksizin müsadere altýna alýnacak, tüm halkýn mülkü
haline getirilecek ve onu ekip biçmek için tüm insanlarýn kullanýmýna verilecektir...
"Üzerinde yüksek düzeyde bilimsel tarým yapýlan topraklar -meyva bahçeleri, plantasyonlar, tohum üretme çiftlikleri, fidanlýklar, seralar, vb.- bölüþtürülüp daðýtýlmayacak, fakat özel amaçlar için büyüklüklerine ve taþýdýklarý öneme baðlý olarak devlete
ya da komünlere devredilmek üzere model çiftlikler haline getirileceklerdir... Topraðý kullanma hakký, topraðý ekip biçebilecek durumda olduklarý sürece, onu kendi
emeðiyle, ailesinin yardýmýyla veya ortaklaþa ekip biçme arzusunda olan Rus devletinin tüm yurttaþlarýna (cinsel bir ayrým gözetilmeksizin) verilecektir. Toprakta ücretli
iþçi çalýþtýrýlmasýna izin verilmeyecektir...
"Toprakta tasarruf hakký eþitlik temelinde olacak, yani, toprak, yerel koþullara baðlý
olarak, emek ya da geçim standartýna uygun olarak emekçi halk arasýnda daðýtýlacak."(23)
Lenin’in taktik uyarlanabilirlik yeteneði kendisini en iyi Toprak Reformu Kararnamesi’nde gösterir. Lenin, hiçbir sýkýntý duymadan Sosyalist Devrimcilerin programýný benimsemiþtir.
Lenin þunlarý yazýyor:
"Sosyalist Devrimciler öfkeden küplere bindiler, ‘Bolþevikler kendi programlarýný
çaldýðý için’ yaygara koparýp bunu protesto ettiler; ama böyle yapmakla yalnýzca gülünç duruma düþmüþ oldular; programýnda devrimci ve halkýn yararýna olan her þeyin
uygulamaya geçirilebilmesi için yenilgiye uðratýlmasý ve hükümetten uzaklaþtýrýlmasý gereken gerçekten iyi bir parti!"(24)
Rusya halklarýnýn kendi kaderlerini tayin hakký
Bolþevizmin programýndaki kalýcý öðelerden birisi de baský altýndaki uluslarýn özgürlük
hakkýydý. 2 (15) Kasým’da, Sovnarkom bununla ilgili olarak aþaðýdaki ilkeleri kapsayan bir
kararname yayýnladý:
"1.Rusya halklarýnýn eþitliði ve egemenliði.
"2. Rusya halklarýnýn ayrýlmayý ve baðýmsýz bir devlet kurmayý da içine alan kendi
kaderini özgürce tayin etme hakký.
"3. Bütün ve her türden ulusal ve ulusal-dinsel ayrýcalýk ve kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý.
"4. Rusya içinde yaþayan ulusal azýnlýklarýn ve etnik gruplarýn kendilerini özgürce
geliþtirmeleri."(25)
Ýþçi kontrolüne iliþkin kararname
Ýþçi kontrolüyle ilgili bir kararname Lenin tarafýndan hazýrlandý ve 14 (27) Kasým günü
Sovnarkom tarafýndan yayýnlandý:
"Ulusal ekonominin plana dayalý düzenlemesini saðlayabilmek için, ücretli iþçi çalýþtýran ya da evde yapýlan iþ esasýna göre faaliyet yürüten tüm sanayi, ticari, zirai kuruluþlarda, bankacýlýkta ve kooperatiflerde imalat, ürün ve hammaddelerin alým, satým
ve depolanmasý üzerinde iþçi kontrolü yürürlüðe sokulmaktadýr.
"Ýþçi kontrolü, bir kuruluþta çalýþan iþçilerin tamamý tarafýndan, büro çalýþanlarýnýn ve
teknik personelin temsilcilerinin de üyeleri arasýnda bulunduðu fabrika komitesi,
iþyeri temsilcileri konseyi, vb. organlar aracýlýðýyla uygulanacaktýr.
"Her þehir, guberniia ve sanayi bölgesinde, Ýþçi, Asker ve Köylü Vekilleri Sovyeti’nin bir organý olan, sendikalarýn, fabrika ve büro iþçileri komitelerinin ve iþçi kooperatiflerinin temsilcilerinden oluþan yerel bir iþçi kontrolü konseyi oluþturulacaktýr...

"Ýþçi kontrolü organlarýnýn kararlarý iþletme sahipleri için baðlayýcý nitelikte kararlardýr ve bunlarýn iptali ancak daha yüksek iþçi kontrolü organlarýnýn insiyatifiyle mümkün olabilir...
"Tüm Rusya Ýþçi Kontrolü Konseyi iþçi kontrolü için genel planlar hazýrlar, talimatnameler ve kurallar yayýnlar, bölgesel iþçi kontrolü konseyleri arasýndaki iliþkileri
düzenler ve içi kontrolü ile ilgili tüm meselelerde en yüksek karar organý olarak faaliyet yürütür."(26)
Kararname üstüne kararname
21 Kasým’da (4 Aralýk) yine Lenin tarafýndan kaleme alýnmýþ olan geri çaðýrma hakký ile
ilgili bir kararname Sovnarkom tarafýndan yayýnlandý:
"Seçmenlerin seçilmiþ temsilcileri geri çaðýrma hakký kabul edilip uygulanmadýðý sürece, seçime dayalý herhangi bir kurumun ya da temsilciler meclisinin bütünüyle demokratik olduðu ve halkýn iradesini gerçekten yansýttýðý düþünülemez. Gerçek demokrasinin bu temel ilkesi, hiçbir istisna olmaksýzýn, bütün temsilci meclisleri için
geçerlidir."(27)
22 Kasým (5 Aralýk) günü Sovnarkom adli iþlerle ilgili bir kararname yayýnladý. Eski hakimler görevlerinden alýnacak, bunlarýn yerine ya Sovyetler, ya da halk oyu tarafýndan seçilecek yeni hakimler getirilecekti. Eski yasalar "ancak devrim tarafýndan feshedilmemiþ olmalarý
halinde ve devrimci bilinç ve devrimci hak anlayýþý ile çatýþmadýklarý ölçüde" geçerliliklerini
koruyacaklardý. Bu ifade ayrýca yasal bir hükümle tamamlanýyordu; buna göre, Sovyet hükümetinin kararnameleri ve Bolþeviklerle Sosyalist Devrimci Parti’nin asgari programý ile çeliþen tüm yasalar geçersiz sayýlacaktý.
16 (29) ve 18 (31) Aralýk tarihlerinde yayýnlanan iki kararname evlilik ve boþanmaya iliþkin yasalarý ortadan kaldýrdý. Bu kararnamelere göre, devlet yalnýzca sivil evliliði tanýyordu;
evlilik dýþý doðan çocuklar evlilik kurumu içinde doðan çocuklarla ayný haklara sahip olacaklardý; boþanma için eþlerden birinin talebi tek baþýna yeterli olacaktý. Yeni yasalar erkekle kadýn arasýnda tam bir eþitliðin olduðunu vurguluyordu.(28)
2 Þubat 1918 tarihinde resmen yürürlüðe giren bir yasa ile, kilisenin devletten, öðrenim
kurumlarýnýn kiliseden mutlak ayrýlýðý karara baðlandý. Bu yasa altýnda her Sovyet yurttaþý
kendi dinsel inancýný ya da inançsýzlýðýný ifade etmekte özgürdü; devletin iþlevleriyle ilintili
faaliyetlerde dinsel törenler kaldýrýlýyordu; okullarda dinsel eðitim yasaklanýyor, dinsel kurumlara mülk edinme hakký tanýnmýyordu.(29)
Belirleyici öneme sahip konulara iliþkin olarak yayýnlanan kararnamelerin yanýsýra, Lenin’in, bazý banliyölerin Bogorodsk þehrine baðlanmasý, Ukrayna’da sel felaketine uðramýþ Keremençuk Vilayeti halkýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için buraya 450.000 ruble (o zaman
için bu büyük bir miktar deðildi) tahsis edilmesi, bazý devlet memurlarýnýn atanmasý ve görevden alýnmasý gibi yerel idarelerin durumuyla ilgili sayýsýz çoklukta düzenlemeyle de ilgilenmiþ olduðu görülür.(30)
Lenin, devlet yönetimi açýsýndan hiçbir belirleyiciliðe sahip olmayan, çok önemsiz görünen meselelere de el attý. Nitekim, Mart 1918’de Moskova postanesindeki büro memurlarýnýn
niçin böylesine uzun saatler çalýþmak zorunda olduklarýný soruyordu.(31) Kimi zaman mülklere keyfi olarak el konulmasýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile getiren yakýnmalarda bulunuyordu.
Temmuz 1918’de, ülkenin doðusunda gökte savaþ bulutlarý toplanmaya baþladýðý günlerde,
Kazan ve Urallar arasýnda kalan bir köyde bulunan Ivanov isminde bir kiþiye gönderdiði bir
mektupta þunlarý yazýyordu: "Senin, aralarýnda istasyon müdürüne ait bir masa da bulunmak
üzere bazý büro malzemelerine el koyduðun ileri sürülüyor. Bu malzemeleri derhal sahiplerine
iade et. Konuya iliþkin açýklamaný telgrafla iletmeni bekliyorum."
Yazýk ki, tarihi belgelerde ne istasyon müdürünün masasýnýn, ne de yolladýðý iki mektupla
bisikletine el koyulduðunu bildiren ve Lenin’den durumuyla ilgilenilmesini rica eden Zlobin-

’deki eczacýnýn bisikletinin yazgýsýnýn ne olduðunu bulmak mümkün oldu.(32) O günlerde Lenin’in elinin altýnda son derece yetersiz bir sekreterlik hizmeti vardý; sahip olduðu haberleþme
sistemi son derece ilkeldi ve Lenin yarý-bozuk durumdaki telefonundan sýk sýk yakýnýrdý.
Sovyet hükümeti ayakta kalma mücadelesi veriyor
Yoðun yasama faaliyeti yeni rejimin ayakta kalma mücadelesinin ürünüydü. Barýþ ve toprak sorununa iliþkin olarak yayýnlanan kararnamelerin yeni hükümete bir kitle desteði kazandýrdýðýna kuþku yok. Bununla birlikte, askerlerin kýlýçlarýnýn yasalarý düzenleyenlerin kalemlerine eþlik etmesi bir zorunluluktu; yeni rejimin yazgýsý, günler, haftalar, aylar ve hatta yýllar
boyunca bir denge durumunda asýlý kaldý.
Ýktidara el konulan günü izleyen hafta içinde, Bolþevikler Petrograd’taki askeri okul öðrencilerinin ayaklanmasýyla baþa çýkmak, baþkenti Kerenski’nin örgütlemeye çalýþtýðý ve Ýkinci Sovyetler Kongresi’nin hala toplantý halinde bulunduðu bir sýrada tertiplenen askeri harekata karþý savunmak zorunda kaldýlar.
26 Ekim (8 Kasým) günü, Kornilov’un sonu baþarýsýzlýkla biten macerasýna katýlmýþ olan
Üçüncü Süvari Kolordusu Komutaný General P. N. Krasnov, Kerenski’nin emriyle Petrograd’a doðru yürüyüþe geçti. Ertesi gün, emrindeki birlikler Petrograd’a 41 km. uzaklýktaki Gatçina’yý ele geçirdiler. Bir sonraki gün, sabah erken saatlerde, Krasnov baþkente 23 km. mesafedeki Çarskoe Selo’ya yürüdü.
30 Ekim’de (12 Kasým) Krasnov’a baðlý Kazaklar þehir sýnýrlarýnýn hemen dýþýndaki Pulkovo Tepeleri’nde Bolþeviklerin önderliðindeki denizcilerin güçlü direniþiyle karþýlaþtýlar.
Bolþevikler iç savaþtaki ilk askeri zaferlerini burada kazandýlar ve Krasnov Gatçina’ya geri
çekilmek zorunda kaldý.
2 (15) Kasým’da Bolþevik askeri birlikler Gatçina’ya saldýrýya geçtiler. Krasnov tutuklandý ve askeri muhafýzlarýn eþliðinde Smolni’ye getirildi. Bu aþamada, devrim hala yumuþak bir
devrim niteliðindeydi. Hükümete karþý silaha sarýlmayacaðý konusunda söz veren Krasnov, tutuklandýktan kýsa bir süre sonra serbest býrakýldý. (Krasnov verdiði sözü tutmadý; Don bölgesine geçti ve ilkbahar aylarýnda Kazak Beyaz Ordu hareketinin komutaný durumuna geldi.)
Petrograd’taki askeri zafer güvence altýna alýnmýþ olmasýna karþýn, Bolþevik yönetim hala
Rusya’nýn küçük bir bölgesiyle sýnýrlýydý -Moskova’da iktidarý ele geçirmek çok daha güçtü.
25 Ekim’de Petrograd’ta kazanýlan Bolþevik zaferden sonra, Moskova’da iktidarý ele geçirmek ancak aradan sekiz gün geçtikten sonra ve çok kanlý çarpýþmalarla mümkün oldu. Ekim’den önce, çeþitli nedenlerden ötürü, Moskova’nýn Bolþeviklere kazanýlmasý Petrograd için olduðundan çok daha güçtü. Moskova cepheden yalýtýlmýþ durumdaydý; Petrograd’ýn isyancý askerlerine ve bahriyelilerine sahip deðildi ve þehirdeki yiyecek kýtlýðý çok daha düþük düzeydeydi. Moskova proleteryasý, Petrograd’taki muazzam büyüklükteki iþletmelerle karþýlaþtýrýldýðýnda çok küçük kalan fabrikalar arasýnda bölünmüþ durumdaydý.(33) Bolþevizmin kitlesel
bir iþçi partisi durumuna geldiði yýllarda (1912-1914), Moskova Petrograd’ýn çok gerisinde
kalmýþtý. Ekim 1917’de bile, Petrograd iþçileri arasýnda hemen hiçbir varlýða sahip olmayan
Sosyalist Devrimciler Moskova iþçileri arasýnda geniþ bir desteðe sahip bulunuyorlardý.
Lenin ve Troçki’nin de aralarýnda bulunduðu en parlak Bolþevik liderler Petrograd’taydýlar. Moskova’daki Bolþevik liderlik (Petrograd’ta olduðu gibi) ikiye bölünmüþ durumdaydý.
Nogin ile Rikov tereddüte düþüp bocalarken Buharin Lenin ve Troçki’nin hattýný izledi. Moskova’da Devrimci Askeri Komite’nin kuruluþu ancak 25 Ekim gibi çok geç bir tarihte mümkün oldu; Komite, baþlangýçta 4 Bolþevik, 2 Menþevik ve 1 Birleþik Enternasyonalist üyeden
oluþuyordu. Menþevikler, Devrimci Askeri Komite’ye bu komitenin çalýþmalarýný engellemek
amacýyla katýlmýþ olduklarýný açýkça söylüyorlardý (ve çok geçmeden komiteden çekildiler).
Askeri garnizonun temsilcilerinin bir konferansý ancak 26 Ekim’de (8 Kasým) toplanabildi.
Duraksama ve vakit kaybý Moskova proleteryasýna çok pahalýya mal oldu. Petrograd’taki

ayaklanma sýrasýnda yalnýzca beþ kiþi ölmüþken, ilkel bir baþkent olan Moskova’daki mücadele sýrasýnda yüzlerce asker ve iþçi yaþamýný yitirdi.
Moskova, orta ve kuzey Rusya’da Bolþeviklerin iktidara el koyuþunun güçlü ve þiddetli
bir direniþle karþýlaþtýðý yegane yer oldu. Diðer yerlerde, iktidarýn Sovyetlere geçmesi, sanayi
iþçilerinin nüfus içindeki oraný, yerel garnizon içindeki ruh hali, yerel Bolþevik Parti örgütünün gücü gibi faktörlere baðlý olarak deðiþik bir seyir izledi.
Merkez sanayi bölgesinde ve Urallar’da, Petrograd’taki Ekim Ayaklanmasý’ndan sonra
Bolþevikler iktidarý kýsa süre içinde ve kolayca ele geçirdiler. Nitekim, "Rusya’nýn Manchesteri" olarak anýlan Ivanovo-Voznesensk’te Bolþevikler amaçlarýna "en sancýsýz yoldan... bir
tek mermi atmadan ve bir damla kan dökmeden" ulaþtýlar. Petrograd’taki darbenin haberi, þehrin belediye meclisindeki bir toplantýda coþkulu bir biçimde duyuruldu ve þehirde devrimci bir
konsey kuruldu.(34)
Çeliabinsk, Ekaterinburg ve diðer þehirlerde, Bolþevikler iktidarý hemen hiçbir direniþle
karþýlaþmadan aldýlar.(35) Nizni-Novgorod, Samara ve Saratov gibi orta ve aþaðý Volga þehirlerinin yanýsýra Trans-Sibirya demiryolu boyunca sýralanan þehirlerde (Krasnoiarsk, Irkutsk)
"Ekim günleri... küçük bir direnme biçiminde yaþandý."(36) Kuzey-batýda, Beyaz Rusya’da,
askerler Bolþeviklere tam destek verdiler ve iktidarýn transferi buralarda gerçekten çok yumuþak bir biçimde gerçekleþti.
Penza ve Simbirsk gibi sanayileþmemiþ taþra merkezlerinde Bolþevik rejimin kesin bir þekilde kurulmasý aðýr iþleyen bir süreç içinde gerçekleþti ve ancak Aralýk ayý içinde tamamlandý.
Ukrayna’nýn Rus halkýnýn oldukça geniþ olduðu ve Ukrayna milliyetçiliðinin pek kökleþmediði sanayileþmemiþ doðu ve güneydoðu bölgelerinde Bolþevikler iktidara kolayca el koydular. 31 Kasým’da (7 Aralýk), Ukrayna’nýn doðusundaki en büyük þehir olan Karkow’daki
Sovyet, Tüm Ukrayna Sovyetleri Kongresi’nin iktidar kaynaðý olmasýný talep eden bir karar
aldý. Kiev’in baþkent olduðu, sanayi proleteryasý ile Bolþevik örgütün görece zayýf ve milliyetçiliðin güçlü durumda bulunduðu Ukrayna’nýn batý yakasýnda, iktidar küçük burjuva nitelikteki Rada’nýn elinde kaldý.
8 (21)-18 (31) Ocak 1918’de toplanan Üçüncü Sovyetler Kongresi’nde Bolþevikler Rusya
Federe Sovyet Cumhuriyeti (RSFSR)’nin kuruluþunu ilan ettiklerinde, gerçekte eski imparatorluðun yalnýzca bir bölümünün, ama esaslý bir bölümünün konrolünü ellerinde tutuyorlardý.
Ýki baþkentte, Avrupa Rusyasý’nýn orta ve kuzey bölümününde ve -daha istikrarsýz bir þekildeSibirya ve Orta Asya’da birkaç þehirde duruma hakim durumdaydýlar.
Batýda, Merkez Güçler’e baðlý ordular Dinyester’den Riga Körfezi’nin ötesine kadar uzanan geniþ bir alaný iþgal etmiþlerdi. Daha kuzeyde, Finlandiya’da, bir burjuva hükümet
Bolþeviklerden yardým alan Sosyal Demokratlarýn isyanýna karþý kanlý bir iç savaþ yürütüyordu. Güneyde, Kafkasya ve Trans-Volga bölgelerinin henüz kurulmuþ milliyetçi burjuva hükümeti, Bolþevik iktidarýn bölgedeki uzantýsýna karþý çeþitli düzeylerde baþarýya ulaþtýðý bir savaþ veriyordu. Güneydoðuda, Kornilov, Kaledin, Alekseev ve Denikin komutasýndaki birinci
Beyaz Muhafýzlar Don havzasýnda harekete geçtiler; Orenburg Kazaklarý ise Ataman Dutov’un liderliðinde ayaða kalktýlar.
Sabotajlara karþý mücadele
Bolþevikler bir yandan General Krasnov’un Petrograd üzerine yürümesinin oluþturduðu
dýþ tehditle baþ etmek, diðer taraftan ise baþkentin içinde en az bunun kadar tehlikeli bir diðer
tehditle -sabotajla- mücadele etmek zorundaydýlar. 27 Ekim (9 Kasým) günü Petrograd’taki
tüm devlet memurlarýna grev çaðrýsýnda bulunuldu; devlet dairelerindeki memur ve katiplerin
hemen hepsi bu çaðrýya uydu.
Tarým, Çalýþma, Postane ve Telgraf, Yiyecek, Maliye ve Dýþiþleri Bakanlýklarý çalýþanlarý
greve çýktýlar. Bunlarý öðretmenler izledi. 15 (28) Aralýk gününe gelindiðinde Petrograd’ta

30.000’den fazla öðretmen grevdeydi. Halk kütüphaneleri ve Halkevleri’nde çalýþan iþçilerle
sayýlarý 5.000’i bulan banka memurlarý da bunlara katýldýlar. Bu grevler yeni yöneticileri çok
ciddi açmazlara düþürdü.
Telgraf ve telofon memurlarý da iþi durdurdular. Telgraf, Rusya’nýn en uzak bölgeleriyle
haberleþmede en pratik araçtý. Bu memurlar Menþeviklerin ve Sosyalist Devrimcilerin etkisi
altýndaydýlar. Telgraf memurlarýnýn çoðu davetsiz misafir olarak gördükleri Bolþevikler için
çalýþmayý reddetti; böylece, telgraf cihazlarýný kullanarak ülkeyi Lenin’in barýþ ve toprak konularýnda yayýnladýðý kararnamelerden haberdar etmeye çalýþma iþi bir grup Kronþtadlý bahriyeliye düþtü. Bahriyeliler kýsa bir süre sonra bu görevi yerine getiremeyeceklerini anladýlar:
Cihazlarýn ve enerji bataryalarýnýn bazýlarý sabotaj sonucu kullanýlamaz hale getirilmiþti.
Bolþevikler büyük bir pankart hazýrlayýp bunu telgrafhanenin önüne asarak olanlarý anlattýlar ve yardým talebinde bulundular. Sonradan, fabrikalardan gelen öfkeli Bolþevik sempatizanlar telgraf memurlarýyla konuþmaya, onlarý iþe dönmeye ikna etmeye çalýþtýlar; memurlardan bazýlarý iþbaþý yapmaya razý oldu.(37)
Telefon dairelerinde de benzer güçlüklerle karþýlaþýldý. John Reed’e göre, ‘Smolni ile irtibat kesilmiþti, Duma ve Selamet Comitesi bütün yunker okullarýyla ve Çarskee’deki Kerenski
ile sürekli baðlantý içindeydi.’(38) Bolþevikler telefon sistemini iþletmekte zorlanýyorlardý:
"Elde bulunan eðitimli telefon operatörlerinin sayýsý yalnýzca altýydý. Gönüllülere
çaðrýda bulunuldu; yüz kadar bahriyeli, asker ve iþçi çaðrýya karþýlýk verdi. Altý genç
kýz aceleyle bir oraya bir buraya koþturuyor, emirler veriyor, çalýþanlara yardýmcý
oluyor, baðýrýyordu... Böylece, cýzýrtýlý da olsa, kesintiler de olsa, telefonlar iþlemeye,
hatlarda sesler iþitilmeye baþlandý. Yapýlmasý gereken ilk þey Smolni’deki kýþla ve
fabrikalarla baðlantý kurmak, Duma ve yunker okullarýyla telefon irtibatýný kesmekti."(39)
Bolþevik idareyi sabotaj tehditiyle yüz yüze býrakan bir diðer iþçi grubu, sayýsý bir milyonu bulan demiryolu iþçileri idi. Demiryolu çalýþanlarýnýn toplumsal kompozisyonu karmaþýk
ve hiyerarþik bir yapýdaydý. Hiyerarþinin en üst kademesinde, demiryolu aðýnýn idare merkezinde çalýþan kamu hizmetleri personeli ile özel þirketlerin sahipleri ve yöneticileri bulunuyordu. Bunlarý, mühendisler, planlamacýlar, istatistik uzmanlarý ve ikincil dereceden büro iþçileri
izliyordu. Bu iki grup, birlikte, tüm demiryolu çalýþanlarýnýn yüzde 16, 17 kadarýný temsil ediyordu.(40)
Demiryolu sendikasýný çekip çeviren grup Vikzel’di. Bunun sosyal kompozisyonu þu þekildeydi: en üst kademeden 12 idari personel, 10 mühendis ve teknisyen, 3 hukukçu, 2 doktor,
3 büro iþçisi, 2 makinist, 8 yazý iþleri çalýþaný.
Vikzel’in desteði esas olarak demiryolu çalýþanlarýnýn orta ve yüksek katmanlarýndan geldi; bunlar iki ýlýmlý sosyalist partinin, Sosyalist Devrimciler Partisi ile Menþeviklerin etkisi altýndaydýlar. Bolþevikler önemsiz bir azýnlýk oluþturuyorlardý. Üyeler arasýnda 2 Bolþevik, 14
Sosyalist Devrimci, 7 Menþevik, 3 Sosyalist-Popülist ve çoðu Kadetleri destekleyen 11 parti
üyesi olmayan temsilci vardý.(41)*
Kornilov darbesinin ezilmesinde merkezi bir rol oynamýþ olan demiryolu çalýþanlarý, þimdi, yani Ekim Ayaklanmasý’ndan sonra Bolþeviklere yönelik bir ültimatom yayýnlýyorlardý:
Bolþeviklerin Sosyalist Devrimciler ve Menþeviklerle birlikte ayný koalisyonda yer almamalarý halinde, Vikzel sonuçlarý gerçekten çok yýkýcý olabilecek genel bir grev gerçekleþtirecekti
(bunu aþaðýdaki bölümlerde göreceðiz).
Petrograd’taki kamu çalýþanlarýnýn grevi baþladýktan ancak 78 gün sonra (13 (26) Ocak
1918’de) sona erdi. Moskova’daki 16.000 belediye çalýþanýnýn grevi ise dört ay sürecekti.
Kýzýl terörün baþlangýcý
Bolþeviklerin söz aldýktan sonra koþullu olarak 26 Ekim (8 Kasým) günü Kýþlýk Sarayý’ndan serbest býraktýklarý askeri öðrenciler sözlerinde durmadýlar ve serbest býrakýldýktan yalnýz-

ca iki gün sonra bir ayaklanma giriþiminde bulundular. Benzer þekilde, General Krasnov’a
karþý gösterilen yumuþak tavrýn sonucu da ihanet oldu.
Lenin 5 (18) Kasým’da þunlarý yazýyor:
"Terörizme baþvurmakla suçlanýyoruz; oysa teröre baþvurmadýk ve silahsýz insanlarý
giyotinle idam eden Fransýz devrimcilerinin aksine teröre baþvurmayacaðýmýzý umuyorum. Buna baþvurmayacaðýmýzý ümit ediyorum, çünkü saflarýmýzýn yeterince güçlü
olduðuna inanýyorum. Tutukladýðýmýz her insana, sabotaj eylemlerine giriþmeyeceðine dair bize yazýlý bir söz vermesi halinde kendisini serbest býrakacaðýmýzý söyledik.
Elimizde bu tür yazýlý teminatlar var."(43)
Viktor Serge, Rus Devrimi’nin Bir Yýlý adlý kitabýnda Moskova’daki olaylarý anlatýr:
"Beyazlar 2 [15] Kasým günü öðleden sonra 4’te teslim oldular. ‘Halk Güvenliði Komitesi daðýtýlýyor. Beyaz Muhafýz silahlarýný teslim ediyor ve daðýtýlýyor. Subaylar,
rütbeli olduklarýnýn anlaþýlmasý için beylik tabancalarýný taþýyabilirler. Askeri akademilerde, eðitim açýsýndan gerekli olmasý halinde, yalnýzca bu tür silahlar muhafaza
edilebilir... DAK [Devrimci Askeri Komite] herkesin özgürlüðünü ve dokunulmazlýðýný garanti eder...’ Bu tür cümlecikler Kýzýllarla Beyazlar arasýnda imzalanan ateþkes
anlaþmalarýnda sýk sýk geçiyordu. Karþý devrimin savaþçý güçleri, -örneklerine tanýk
olduðumuz gibi- zafere ulaþmalarý durumunda Kýzýllara en ufak bir acýma göstermeyecek olan Kremlin’in kasaplarý serbest býrakýldýlar."
Serge þu yorumlarda bulunuyor:
"Ne budalaca hoþgörü! Bu Yunkerler, bu subaylar, bu öðrenciler, bu karþý devrimci
sosyalistler Rusya’nýn dört bir yanýna daðýldýlar ve bulunduklarý yerlerde iç savaþý örgütlediler. Devrim bunlarýn karþýsýna yine çýkacaktý, Ýyaroslav’da, Don’da, Kazan’da,
Kýrým’da, Sibirya’da ve in every conspiracay nearer home."(44)
Bunlar devrimci iyiniyet ve saflýðýn ilk günleriydi. Ne var ki, Lenin bir pasifist deðildi.
Ekim Ayaklanmasý’ný izleyen sabah, Lenin’in yokluðunda ve Kamenev’in giriþimiyle ölüm
cezasý kaldýrýldý. Lenin yapýlan bu ilk yasal düzenlemeyi öðrendiðinde çok sinirlendi: "Ýdam
mangalarý olmadan devrim yapmak mümkün olabilir mi? Silahlarýnýzý yere indirerek bütün
düþmanlarýnýzla baþ edebileceðinizi mi sanýyorsunuz? Baský kurmak konusunda baþka araçlara mý sahipsiniz? Tutuklayýp cezaevine koymak mý baský yaratacak? Hayýr, her iki tarafýn da
zafere ulaþacaðýný umduðu bir iç savaþta cezaevine girmenin hiçbir caydýrýcýlýðý olamaz."
Yapýlanýn ‘bir hata, baðýþlanmaz bir zayýflýk, pasifist bir yanýlsama’ olduðunu söyleyen
Lenin öfkeyle þunu soruyordu: "Devrimci teröre hiç baþvurulmadan zafere ulaþacaðýmýza gerçekten inanýyor musunuz?"(45)
Birinci Sovyetler Kongresi’nde (Temmuz 1918) ayný bakýþ açýsýný yineledi: "Ýkiyüzlü duruma düþmek istemeyen bir devrimci ölüm cezasýný reddettiðini söyleyemez. Bugüne kadar
idam cezasýnýn verilmediði bir tek devrim ya da iç savaþ yaþanmamýþtýr."(46)
Sovnarkom, karþý devrime karþý mücadelenin örgütlenmesi amacýyla, 7 (20) Aralýk
1917’de Çeka’yý (Tüm Rusya Karþý Devrim ve Sabotajla Mücadele Ýçin Olaðanüstü Komisyon) kurdu. Baþlangýçta az sayýda personele ve çok sýnýrlý kaynaklara sahip olan Çeka’nýn
onayladýðý birkaç ölüm cezasýnýn hepsi adi suçlulara yönelikti. 1918’de Çeka üyesi olan M. I.
Latsis, kuruluþunu izleyen ilk altý aylýk dönem boyunca Çeka’nýn 22 kiþiyi idam etmiþ olduðunu söyler.(47)
Rusya’daki devrimci terör, kendisinden önce gelen büyük Fransýz Devrimi’nde olduðu
gibi, dýþ istilaya ve devrime yönelik muazzam tehditlere karþý gösterilmiþ bir tepki idi. 2 Eylül
1793’teki Paris terörü, Brunswick Dükü’nün dýþ saldýrý tehditinde bulunmasýndan ve devrimin
acýmasýzca ezileceði yolunda gözdaðý vermesinden sonra yaþanmýþtý.
Çekoslovak askerlerin Haziran 1918’de Kýzýl Ordu’ya karþý kazandýðý baþarýlarla baþlayan dýþ saldýrý Sovyet Cumhuriyeti’ne yönelik en büyük tehditti. 20 Haziran’da, ünlü Bolþevik
söylevci Volodarski karþý devrimcilerin giriþtiði bir suikast sonucu öldürüldü. 30 Aðustos’ta

Lenin’e karþý bir suikast giriþiminde bulunuldu. Ciddi biçimde yaralanan Lenin birkaç gün boyunca ölüm tehlikesiyle pençeleþti. Bir diðer Bolþevik lider, Petrograd Çeka Baþkaný Uritski
katledildi. Kýzýl terörün giriþtiði misilleme çok þiddetli oldu. 2 Eylül’de 500 savaþ esiri kurþuna dizildi. Eylül 1917 ile Haziran 1918 arasýnda Çeka yalnýzca 22 kiþinin idamýna karar vermiþken, 1918 yýlýnýn ikinci yarýsýnda 6.000’in üzerinde kiþi kurþuna dizildi.(48) E.H. Carr,
1918 yýlý Eylül ayýnýn, "o zamana kadar tek tük görülen ve örgütsüz bir biçimde gerçekleþen
terörün bilinçli bir siyaset aracý haline gelmesi anlamýnda bir dönüm noktasý’na iþaret ettiðini
belirtir."(49)
Bununla birlikte, Beyaz terörle karþýlaþtýrýldýðýnda, Kýzýl terör bir hayli sýnýrlý düzeydeydi. Nitekim, yalnýzca Finlandiya’da, Nisan 1918’de sayýsý 10.000 ila 20.000 arasýnda olduðu
tahmin edilen iþçi karþý devrimciler tarafýndan katledildi.(50) Lenin, çok haklý olarak, 5 Aralýk
1919 tarihli Yedinci Sovyetler Kongresi’nde þunlarý söylüyordu:
"Anlaþma Devletleri’nin terörü, dünya kapitalizminin iþçileri ve köylüleri boðazlayan, ülkelerinin özgürlüðü için mücadele eden bu insanlarý açlýktan ölmeye mahkum
eden sýnýrsýz terörü, bizi teröre baþvurmak zorunda býraktý."(51)
Ýþ savaþ sýrasýnda Çeka’nýn ve Kýzýl terörün boyutlarýný abartmamak gerekir. Þu olay buna iþaret eder: Lenin’in þoförü S. K. Gil’in anlattýðýna göre, 19 Ocak 1919 günü, Lenin kýzkardeþi Maria ile þoförü Gil’in kullandýðý araç içinde yolda ilerlemektedir. Araç karlar arasýnda
aðýr aðýr ilerlerken ‘Dur!’ diye baðýrýldýðýný iþitirler. Gil hýzýný artýrarak ilerlemeye devam
eder. Birkaç apartman bloðu ötede yol üzerinde silahlý bir grup insan önlerine çýkar ve ‘Dur!’
diye baðýrýrlar. Bu grubun bir devriye olmadýðýný anlayan Gil aracý grubun üzerine doðru sürer. Adamlardan biri, ‘Dur yoksa ateþ edeceðiz’ diye baðýrýr. Gil hýzla oradan uzaklaþmak için
gaza basmak ister, ama Lenin aracý durdurmasýný ister.
"Durun! Aracý durdurun!" diye baðýrýr adamlar.
Lenin kapýyý açar "Sorun nedir?" diye sorar.
"Çeneni kapa ve arabadan çýk" diye karþýlýk verir adamlardan biri.
Birisi Lenin’i ceket kolundan kavrar ve çekerek dýþarý çýkarýr. Lenin üzerinde fotoðrafýnýn
da bulunduðu kimlik kartýný gösterir ve "Ne oluyor yoldaþlar? Siz kimsiniz?" diye sorar.
Adamlardan biri Lenin’in ceket ceplerini karýþtýrýr ve para cüzdaný ile Browning marka
küçük tabancasýný alýr. Maria, "Hangi hakla onun ceplerini karýþtýrýyorsunuz? Bu karþýnýzda
duran insan Yoldaþ Lenin. Belgelerinizi gösterin!" diye baðýrýr.
Birisi, "Bizim resmi kaðýtlara ihtiyacýmýz yok. Ýstediðimiz her þeyi yaparýz." diye karþýlýk
verir. Direksiyon baþýnda kalmýþ olan ve belinde silahý ateþ etmeye hazýr halde duran Gil, silahýný kullanmaya cesaret edemez.
Soyguncular bu kez Gil’den dýþarý çýkmasýný isterler. Gil araçtan çýkar çýkmaz arabaya binen adamlar hýzla oradan uzaklaþýrlar.
Skolniki Sovyeti binasý yakýndadýr. Kremlin’e telefon edip kendilerine bir araba yollanmasýný istemek üzere binaya yönelirler. Ancak kapýdaki nöbetçi içeri girmelerine izin vermez.
Lenin’den kimliðini göstermesini ister.
Lenin, "Ben Lenin’im; bunu sana kanýtlayamam çünkü az önce kimlik kartýmý soygunculara kaptýrdým" der.
Nöbetçi þüpheyle onlara bakar. Gil kendi kimliðini gösterir ve üçü birden binaya girerler.
Ýçeride kimseyi bulamazlar. Küçük bir odada, uyuyan telefon memurunu uyandýrýrlar ve
Kremlin’e telefon ederler. Ve Kremlin kendilerine yeni bir araç gönderir.(52)
Kitlelerin insiyatifine güvenmek
Lenin ve Bolþevik liderler kendi eylemlerinin yeni bir tarihsel dönemi biçimlendiren kitlelerin eylemleriyle tam bir uyum ve içiçelik içinde olduðunu biliyorlardý ve karþý devrime
karþý öz savunma görevinin yerine getirilmesine eþlik eden olaðanüstü bir yasama faaliyeti, et-

kili bir silahlý gücün yaratýlmasý ve mutlak bir kaos ortamýnýn göbeðinde devrimci terör etkinliðinin örgütlenmesi bu sayede mümkün olabildi.
"Proleter örgütlenmenin mucizelerini gerçekleþtirmek zorunluluktur." Lenin’in bu yaklaþýmý, Hükümet’in, partinin ve proleteryanýn faaliyetlerindeki merkezi öðe idi. Kitlelerin insiyatifi en önemli faktördü. Lenin þunlarý yazýyor:
"Bugünün -en önemli deðilse bile- önemli görevlerinden biri, iþçilerin ve genel olarak çalýþan ve sömürülen tüm halkýn bu baðýmsýz insiyatifini yaratýcý örgütsel çalýþma içinde mümkün olduðu kadar geniþ ölçüde geliþtirmektir... Halk büyük bir yeteneðe sahiptir. Bu yetenek yalnýzca bastýrýlmýþ durumdadýr. Kendisini ortaya koymasý
için ona fýrsat vermek gerekir. Halkýn desteði ile Rusya’yý ve sosyalizm davasýný kurtaracak olan yalnýz ve yalnýzca budur."(53)
Lenin, Ekim Devrimi’ni izleyen gün, Ýkinci Sovyetler Kongresi’nde, "Bize rehberlik eden
þey deneyim olmalýdýr; kitlelerin yaratýcý yeteneðine tam bir özgürlük tanýmalýyýz’ diyordu.(54) ‘Sýradan insanlarýn yaratýcý aktivitesi yeni toplumsal yaþamýn temel öðesidir...canlý,
yaratýcý sosyalizm kitlelerin kendi ürünüdür".(55) Kesinlikle hata yapmaktan korkmamak gerekirdi. Kitlelerin hatalarý kendi içinde bir yaratýcýlýða sahipti: ‘Býrakýn hata da yapýlsýn -bunlar yeni bir yaþam tarzýný yaratan yeni bir sýnýfýn hatalarý olacaktýr... Ekonomik yaþamýn örgütlenmesi konusunda kesin ve hazýr bir plan yoktur ve olamaz. Hiç kimse böyle bir plan sunamaz. Bu, aþaðýdan, kitleler tarafýndan ve onlarýn kendi deneyimleriyle yapýlabilir.’(56) Lenin,
11 (24) Ocak 1918’deki Üçüncü Sovyetler Kongresi’nde þunlarý söylüyordu:
"Yeni bir toplumun inþasý pek çok güçlük, özeviri ve hata içerecektir; bu, yeni, tarihte eþi görülmemiþ olan bir þeydir ve kitaplardan öðrenilemez. Belirtmeye gerek yok
ki, bu, þimdiye kadar tarihte görülmüþ olan en büyük ve en güç geçiþtir.(57)
"...Sosyalizm... emekçi halkýn çoðunluðunu kendi yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, kapasitelerini geliþtirebilecekleri, kapitalizmin ezdiði, baský altýna aldýðý ve boðazladýðý binlerce ve milyonlarca insanýn sayýsýz yeteneðini sergileyebilecekleri bir çalýþma alanýna doðru çekerek ilk kez onu gerçekten geniþ ve gerçekten kitlesel bir temele dayandýrma olanaðýný sunuyor."(58)
Lenin, her þeyden önce, iþçi devletinin gücünün proleteryanýn gücünde yattýðýný açýkça
belirtti. ‘Biz, bir devletin halk siyasi olarak bilinçli olduðu zaman güçlü olduðunu düþünüyoruz. Devlet, halk her þeyi bildiði, her þey hakkýnda bir fikre sahip olabildiði ve her þeyi bilinçli
olarak yaptýðý zaman güçlüdür.’ Bunlar, Lenin’in Ýkinci Sovyetler Kongresi’nde Barýþa Ýiþkin
Kararname ile ilgili müzakereleri özetlerken söylediði sözlerdi.
Liderlerle iþçi kitlesi arasýndaki yakýn iliþki
Kitlelerle liderlik anasýndaki yakýn iliþki John Reed tarafýndan anlatýlan bir sahnede net
bir biçimde dile gelir. Troçki, mücadelenin geliþim süreci ile ilgili olarak Petrograd Sovyeti’ne þu bilgileri verir:
"Oleg, Avrora, ve Respublika kruvazörleri Neva’da demirlemiþ durumda; gemilerin
toplarý þehrin giriþ yollarýna doðru yöneltilmiþ bulunuyor...
"Kalýn bir ses ‘Sen niye orada, Kýzýl Muhafýzlar’la birlikte deðilsin?’ diye baðýrdý.
"Þimdi oraya gidiyorum!’ diye karþýlýk veren Troçki kürsüden ayrýldý.(59)
Liderlerin kitlelerin duygularýna katýlma zorunluluðuna iþaret eden bir baþka sahne ise
þöyledir: Savaþ ve Donanma Birleþik Halk Komiseri V. A. Antonov-Ovsenko, 28 Ekim (10
Kasým) 1917’de devrimci cepheye gitmek ve orada teftiþlerde bulunmak için bir araca ihtiyaç
duyar.
"Antonov yolun ortasýnda durdu ve el iþareti yaparak bir askerin sürdüðü motorlu bir
aracý durdurdu.
"Aracý ben istiyorum’ dedi Antonov.
Asker, ‘Onu alamazsýn’ diye yanýtladý.

"Sen benim kim olduðumu biliyor musun?’ diye soran Antonov, cebinden Rus Cumhuriyeti’nin tüm ordularýnýn Baþkomutanlýðý’na atandýðýný ve herkesin onun emirlerine itaat etmesi gerektiðini gösterir resmi bir belgeyi çýkarýp askere gösterdi.
"Þeytan mýsýn deðil misin beni ilgilendirmiyor’ dedi asker öfkeyle, ‘Bu araç Birinci
Makinalý Tüfek Alayý’na ait, onunla cephanelik taþýyoruz ve onu bizden alamazsýn’."(60)

* Aþaðýda 2. Bölüm’e bkz.
* Demiryolu çalýþanlarý arasýnda Bolþevikleri destekleyen en önemli grup, atölyelerde ve tren istasyonlarýnda çalýþan -ve demiryolu çalýþanlarýnýn yüzde 35’ini oluþturan- iþçilerdi, fakat, bunlar Tüm Rusya Sendikasý’na
girmeme kararý almýþlar ve metal iþçileriyle doðramacýlarýn daha radikal sendikalarýna katýlmýþlardý.

