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Ýktidarýn pekiþtirilmesi 

29 Ekim (11 Kasým) tarihli Sovyetler Kongresi’nde, Menþeviklerin ve Sosyalist Devrim-
cilerin çoðunluðu elde bulundurduklarý Tüm Rusya Demiryolu Ýþçileri Sendikasý (Vikz-
hel)’nýn temsilcisi Bolþeviklerin iktidara el koymuþ olmalarýna karþý çýktýklarýný bildirdi; tüm 
sosyalist partilerin katýlýmýyla oluþacak bir hükümet kurulmasýný istedi; Vikzhel’in demiryol-
larýnda kontrolü kendi elinde tutma isteðinde olduðunu söyleyerek bir koalisyon hükümeti ku-
rulmadýðý taktirde ülke genelinde genel grev çaðrýsýnda bulunacaklarý tehditinde bulundu. 

Bu kritik anda, kendi partisinden lider konumundaki yoldaþlarý Lenin’in karþýsýnda yer al-
dýlar; Bolþeviklerin iktidarý tüm sosyalist partileri içine alan bir koalisyon hükümetine devret-
mesi gerektiðini söylediler. Ekim Ayaklanmasý’ndan önce Bolþevizmin sað kanadýný oluþturan 
liderler (Zinovyev, Kamenev, Rikov, Nogin, Lunaçarski) ayaklanmanýn vaktinden önce giri-
þilmiþ bir ayaklanma olacaðýný ve yenilgiyle sonuçlanacaðýný ileri sürmüþlerdi. Ayaklanmanýn 
zafere ulaþmasýndan sonra, bu kez, Menþevikler ve Sosyalist Devrimcilerle birlikte oluþturula-
cak bir koalisyona katýlmamalarý halinde Bolþeviklerin iktidarda kalamayacaklarýný öne sürdü-
ler.  

Sað Bolþeviklerin ýsrarlarý üzerine, ayaklanmadan hemen sonra bu partilerle müzakerelere 
baþlandý. Ekim Ayaklanmasý’nýn iktidardan devirdiði partiler yeni kurulacak hükümette ço-
ðunluðun kendilerinde olmasýný talep ettiler ve Ekim ‘macerasý’nýn sorumlusu olarak gördük-
leri Lenin ve Troçki’nin iktidardan dýþlanmasýný istediler. Bu koþullar, Bolþevikler açýsýndan 
Ekim Ayaklanmasý’nýn hükümsüz olduðunu ilan etmek, ayaklanmanýn itici gücü ve örgütleyi-
cisi olanlarý dýþlamak anlamýna geliyordu. 

Lenin, Bolþeviklerin net bir çoðunluða sahip olmalarý, Menþeviklerin ve Sosyalist Dev-
rimcilerin Sovyet devletini, barýþ kararnamesini, toprak kararnamesini tanýmalarý koþuluyla bu 
iki partiyle görüþmeler yapýlmasýna karþý çýkmadý. Bu görüþmelerden hiçbir þey çýkmayaca-
ðýndan emindi ve bir koalisyon hükümeti kurmanýn uygun bir seçenek olduðu yolunda 
yanýlgýlara sahip olanlar için bunun iyi bir ders olacaðýný düþünüyordu.  

Bolþevik Merkez Komitesi’nin Lenin ve Troçki’nin bulunmadýðý bir toplantýsýnda, ‘hükü-
metin üzerine dayandýðý temelin geniþletilmesi gerektiði ve hükümetin kompozisyonunda ki-
mi deðiþikliklerin yapýlmasýnýn mümkün olduðu’ fikri benimsendi. 

Vikzhel’in -Lenin ve Troçki’nin hükümetten uzaklaþtýrýlmasý talebi de dahil olmak üzere- 
öne sürdüðü ültimatomun kabul edilip edilmemesi sorunu oylamaya sunuldu. Dört kiþi ülti-
matomun kabul edilmesi yolunda oy kullandý; bunlar Kamenev, Milyutin, Rikov ve Sokolni-
kov idi. Yedi kiþi ise aleyhte oy kullandý: Ýyoffe, Dzerzinski, Vinter, A. Kollontay, Ia. Sverd-
lov, A. Bubnov ve M. Uritski.(1) Bundan sonra, komite, Vikzhel tarafýndan toplanan bir kon-
feransa katýlmak üzere bir delegasyon seçti; dikkat çekici olan, bu üç kiþilik delegasyonun üç 
üyesinin de sað Bolþevik üyeler olmasýydý: Kamenev, Sokolnikov ve Riyazanov. 

1 (14) Kasým günü, müzakerelere katýlan Bolþevik temsilci, Merkez Komitesi’nin, Pet-
rograd Komitesi’nin ve askeri örgüt temsilcileri ile sendikalardan temsilcilerin katýldýklarý bir 
konferansta görüþmelerin devam ettiðini bildirdi. Kamenev, Menþeviklerin, Sosyalist Devrim-
cilerin ve Vikzhel’in Sovyetler Merkez Yürütme Komitesi (TsIK)’nin (Petrograd ve Moskova 
belediye meclislerindeki [dumalardaki]) burjuva temsilcilerden oluþan güçlü bir grubun  katý-
lýmý ile geniþletilmesi talebinde bulunduklarýný bildirdi. Bu, yeni rejimin Sovyet karakterini 
tartýþýlýr hale getiren bir talepti. Diðer koþul, yukarýda belirtildiði gibi, Lenin ve Troçki’nin hü-
kümet üyeliðinden dýþlanmasý idi. 

Merkez Komitesi açýkça ikiye bölünmüþtü. Troçki þunlarý söyledi: 
"Bu raporda açýk olan bir þey var, bu da, ayaklanmada yer almamýþ partilerin iktidarý 
kendilerini iktidardan düþüren halkýn elinden çalmayý istedikleridir. Eðer çoðunluk 
bizde olmayacaksa, bu durumda ayaklanmayý gerçekleþtirmiþ olmamýzýn bir anlamý 



kalmaz; eðer diðerleri çoðunluk olmamýzý istemiyorlarsa, bu onlarýn bizim programý-
mýzý istemedikleri anlamýna gelir. [Hükümetin -ç.n.] yüzde 75’i bizim olmalý. Leni-
n’in baþkanlýðýndan vazgeçemeyeceðimiz gibi onlara itiraz hakký tanýyamayacaðýmýz 
da çok açýk; bu tamamen kabul edilmez bir tavizdir." 

Dzerzhinky þunu ileri sürdü: "[Müzakerelere Bolþevikleri temsilen katýlan -ç.n.] Delege-
ler MK yönergelerine bakmamýþlar. MK kesinlikle kurulucak hükümetin TsIK’ya karþý so-
rumlu olmasýna karar verdi... Yine, Lenin ve Troçki’e karþý çýkýlmasýna izin vermeyeceðimizi 
açýkça ifade ettik. Bunlardan hiçbiri yapýlmýþ deðil. Delegasyona güven duyulmadýðýný bildir-
mek istiyor, bunlarýn geri çaðrýlarak yerlerine yenilerinin seçilmesini öneriyorum." Uritski de 
sert bir çýkýþ yaptý ve þu deðerlendirmede bulundu: "MK tüm iktidarýn Sovyetlere verilmesi 
perspektifini kararlýlýkla savundu ve bu, hükümete eklemelerin yapýlmasý gibi bir sorunun 
gündemde olamayacaðý anlamýna geliyordu." 

Uritski Dumalardan temsilci alýnmasýna karþý çýktý ve TsIK’da Bolþeviklerin çoðunluk ol-
malarýnýn zorunlu olduðunu söyledi: 

"Bunun kesin olarak saðlanmasý gerekir. Ayný þey bakanlýklar için de geçerlidir; bu-
rada da kesin bir çoðunluða sahip olmalýyýz... Lenin ya da Troçki’den vazgeçemeye-
ceðimiz çok açýk, çünkü, bu, bir yerde kendi programýmýzdan vazgeçmemiz anlamýna 
geliyor; diðerleri üzerinde ýsrar etmemize de gerek yok." 

Lenin þunlarý söyledi: 
"Tereddütlere bir son vermenin zamaný geldi. Vikzhel’in Kaledin’lerin, Kornilov’la-
rýn safýnda olduðu çok açýk. Tereddüte izin verilemez. Ýþçilerin, köylülerin ve ordu-
nun çoðunluðu bizim yanýmýzda. Burada bulunanlardan hiç biri tabaný oluþturan sýra-
dan insanlarýn bize karþý olduðunu kanýtlayamadý; sorun, Kaledin’in ajanlarýyla taban 
arasýnda bir tercihte bulunma sorunudur. Kitlelere güvenmeliyiz ve köylere ajitatörler 
yollamalýyýz." 

Ne var ki, Merkez Komitesi’nin sað kanadýný oluþturanlar bir koalsiyon hükümeti kurul-
masý fikrinde ýsrar ediyorlardý. Rikov þunlarý söyledi: "... Aramýzda bir kopukluk var... Þayet 
görüþmelerden çekilirsek bizi destekleyen gruplarý da kaybedeceðiz ve iktidarý elde tutacak 
durumda olmayacaðýz. Kamenev müzakereleri tamamen doðru bir hatta yönlendirdi." 

Milyutin þu sorunu öne çýkardý: "Ýktidarýn yalnýzca bizim elimizde olmasýnda ýsrar edecek 
miyiz, etmeyecek miyiz?... Eðer yaþadýðýmýz heyecan bizim gerçekleri görmemize engel ol-
mazsa..., uzun bir iç savaþý sürdürebilecek durumda olmadýðýmýzý açýkça göreceðiz." Riyaza-
nov þunlarý ifade etti: 

"Bu müzakerelere, istemeden içine girdiðimiz konumdan kurtulmada bir çýkýþ yolu 
olabileceði düþüncesiyle katýldým. Petersburg’ta bile iktidar bizim deðil, Sovyetin 
elinde bulunuyor ve bu durumu kabullenmek zorundayýz. Eðer bu sürecin önünü tý-
karsak, kendimizi tamamen ve umutsuz bir biçimde yalnýzlaþmýþ halde bulacaðýz. 
Hükümetin baþýna geçmekle ve belli isimler üstünde ýsrar etmekle bir hata yaptýk; bu 
yanýlgýya düþmemiþ olsaydýk bürokrasinin orta kesimleri bugün bizi destekler du-
rumda olurdu... Eðer bugün bir anlaþmaya varmayý reddedersek, yanýmýzda ne Sol 
Sosyalist Devrimciler, ne de baþkalarý olacak... bir anlaþmaya varýlmasý kaçýnýlmaz." 

Ateþli tartýþmalardan sonra, müzakerelere devam etme ya da görüþmelerden çekilme soru-
nu oya sunuldu. Sonuç þu þekildeydi: müzakerelerden çekilmekten yana olanlar 4, görüþmele-
rin sürdürülmesinden yana olanlar 10. Uzlaþmaya yanaþmayan Lenin, Troçki ve Sverdlov 
azýnlýkta kaldý(2) ve Bolþevik delegeler bir koalisyon hükümeti kurulmasýna yönelik çabalarý-
ný sürdürdüler.  

Geniþletilmiþ Merkez Komitesi’ndeki bu tartýþmanýn yaþandýðý gün, ayný konu partinin 
Petersburg Komitesi’nde de görüþüldü. Lenin, burada da geri adým atmadý: 

"Þimdi, iktidarda olduðumuz bir anda, bir bölünmeyle yüz yüze bulunuyoruz. Zinov-
yev ile Kamenev [ülkenin bütününde] iktidarý ele geçirmeyeceðimizi söylüyorlar. 



Bunu sakin sakin dinleyecek durumda deðilim. Bunu bir ihanet olarak görüyorum... 
Zinovyev, bizim Sovyet iktidarý olmadýðýmýzý söyledi. Ne yaparsýnýz ki bizler yalnýz-
ca Bolþevikleriz ve Sosyalist Devrimcilerle Menþeviklerin ayrýlmasýyla tek baþýna 
kalmýþ durumdayýz, gibisinden þeyler söylüyor. Ýyi ama bunun sorumlusu biz deðiliz 
ki. Biz Sovyetler Kongresi tarafýndan seçildik... 
"Uzlaþma meselesine gelince; bunu ciddiye bile alamam, Troçki birleþmenin imkan-
sýz olduðunu uzun zaman önce söyledi. Troçki nasýl bir durumla karþý karþýya oldu-
ðumuzu görüyor ve o günden bu yana kendisinden daha iyi bir Bolþevik görülmedi. 
"Onlar [Zinovyev, Kamenev ve yandaþlarý] iktidarý tek baþýmýza elde tutamayacaðý-
mýzý, vs. söylüyorlar. Ama biz yalnýz deðiliz ki. Bütün Avrupa arkamýzda. Baþlangýç 
adýmýný biz atmalýyýz." 

Lenin, günün sloganýnýn ‘Uzlaþma deðil, bütüncül bir Bolþevik hükümet’ olduðunu söy-
ledi. Tehditte bulunmakta tereddüt göstermedi ve ciddi ciddi gerekirse ‘bahriyelilerin yardýmý-
ný çaðýrmak’tan söz etti: "Eðer çoðunluk sizden yanaysa Merkez Yürütme Komitesi’nde ikti-
darý elinize alýn ve bildiðiniz yolda yürüyün. Ama bu durumda bizim de bahriyelilere gidece-
ðimizi bilin." 

Lenin’in görüþlerine karþý çýkan Lunaçarski, bir koalisyon hükümetinin kaçýnýlmaz oldu-
ðunu söyledi. Teknik personelin giriþtiði sabotajlarý Bolþeviklerin bir koalisyona katýlmasý ge-
rektiðine iþaret eden bir kanýt olarak yorumladý: "Yalnýzca kendi güçlerimizle iþin üstesinden 
gelemeyiz. Yakýnda açlýk baþgösterecek." 

Nogin de benzer fikirleri öne sürdü: "Sosyalist Devrimciler devrimden sonra Sovyetler-
den çekildiler; Menþevikler de ayný þekilde davrandýlar. Bu, Sovyetlerin daðýlacaðý anlamýna 
gelir. Ülkenin tam bir kaos içinde bulunduðu bir zamanda böyle bir gidiþat partimizin kýsa bir 
süre içinde batmasýna yol açacaktýr." 

Troçki, Lenin’in koalisyona, Menþeviklerle ve Sosyalist Devrimcilerle bir koalisyon hü-
kümeti oluþturulmasýna karþý çýkan düþüncelerine güçlü bir destek verdi: 

"Ayaklanma konusunda partimiz içinde, geniþ parti çevrelerinin yanýsýra Merkez Ko-
mitesi içinde derin görüþ ayrýlýklarý vardý. O günlerde ayaklanmanýn hiçbir þey getir-
meyeceði öne sürülürken bugünküyle ayný þeyler söyleniyor, ayný ifadeler kullanýlý-
yordu. Bugün, ayaklanma zaferle sonuçlandýktan sonra, ayný argümanlar bu kez bir 
koalisyon hükümeti için yineleniyor. Ortada teknik bir aygýt olmayacak, dikkat edin. 
Proleteryayý korkutabilmek, onun kendi zaferinden yararlanmasýný önleyebilmek için 
her þeyi abartýyorsunuz... 
"Burjuvazi, kendi sýnýf çýkarlarýný korumak için bize karþý birleþmiþ durumda. Vikz-
hel’le uzlaþma yoluna gidersek bu bize ne kazandýracak?... Biz silahlý bir þiddettle, 
ancak bizim tarafýmýzdan gelecek bir þiddetle üstesinden gelinebilecek bir þiddetle 
yüz yüze bulunuyoruz... 
"Çernov’larýn bizim çalýþmamýza katacaklarý þey olsa olsa bocalama olur. Ne var ki, 
düþmanlarýmýza karþý verdiðimiz mücadele sýrasýnda bocalamak bizim kitleler üze-
rinde sahip olduðumuz otoritemizi yýkýcaktýr. Çernov’la uzlaþmak ne anlama gelir?... 
Bu, Çernov ile birleþmek demektir ve ihanet anlamýna gelir."(3) 

Sað Bolþevik liderler, Lenin’le olan farklýlýklarýný dýþ dünyaya da teþhir ettiler. Sovyetler 
Merkez Yürütme Komitesi’nde, bu organýn baþkanlýðýný yürüten Kamenev, Halk Komiserleri 
Konseyi’nin topluca istifa ederek yerini bir koalisyon hükümetine býrakmasýný önerdi. Partinin 
Merkez Komitesi üyesi ve ayrýca Sanayi ve Ticaret Halk Komiseri olan Nogin Kamenev’i 
destekledi. Yine partinin Merkez Komitesi üyesi ve Ýçiþleri Halk Komiseri olan Rikov, Mer-
kez Komitesi üyesi ve Ziraat Halk Komiseri Milyutin, Yiyecek Halk Komiseri Teodoroviç ve 
Zinovyev de Kamenev’i destekleyenler arasýndaydý. Bolþevik uzlaþmacýlar, VTsIK’nýn Bolþe-
vik olmayan üyeleriyle birlikte, kendi partilerinin kararlarýna karþý oy kullandýlar. Bu hem hü-



kümet, hem de parti içinde ciddi bir krize yol açtý. Partinin yönetim organlarýndaki parti üye-
lerinin partinin talimatlarýna uymalarý gerektiði kuralý açýkça çiðnendi. 

Geliþmeler karþýsýnda öfkeye kapýlan Lenin, sonraki gün, 2 (15) Kasým’da, Merkez Ko-
mitesi’ne bir koalisyon hükümeti fikrini açýkça reddeden bir karar tasarýsý sundu.  Ancak uzun 
ve ateþli tartýþmalardan sonra önerisinin çoðunluðun desteðini almasýný saðlayabildi. Sunduðu 
öneri birkaç kez oylamaya sunuldu. Ýlk oylamada Lenin’in karar önerisi lehine 6 oy çýktý, 
aleyhte oy sayýsý da 6 idi. Ýkinci oylamada 7 lehte, 7 aleyhte oy vardý. Üçüncü ve son oylama-
da, Lenin bir oy farkla çoðunluðu kazandý: 8 lehte, 7 aleyhte oy.(4) 

Sonraki gün, Merkez Komitesi’nin çoðunluðunu saðlayarak Sað Bolþeviklere karþý bir ül-
timatom yayýnlanmasýný saðladý: "Þu soruya yazýlý, net bir karþýlýk verilmesini istiyoruz: Azýn-
lýk parti disiplinine itaat etmeyi kabul ediyor mu?... Eðer bu soruya olumsuz ya da belirsiz bir 
karþýlýk verilirse, bizler de sorunu doðrudan Moskova Komitesi’ne, TsIK içindeki Bolþevik 
gruba, Petrograd Þehir Konferansý’na ve özel bir parti kongresine götüreceðiz." 

Eðer muhalefet çoðunluðun kararýna tabi olmayý kabul etmeye hazýr olmasaydý, bunlarýn 
partiden ayrýlmasýnýn önüne geçilmeyecekti: "Kuþkusuz bir bölünme hiç istenmeyen bir du-
rumdur. Ancak, dürüst ve açýk bir bölünme, içten içe yapýlan sabotajdan, kendi kararlarýmýzýn 
önünün týkanmasýndan, örgütsüzlük ve bezginlikten göreli olarak daha iyidir." 

Piþmanlýk içindeki muhalefet geri adým attý ve Merkez Komitesi’nden istifa etme kararý 
aldýklarýný duyurdu. 4 (17) Kasým günü, Kamenev, Rikov, Zinovyev ve Nogin þu bildiriyi 
sundular: 

"Daha fazla kan dökülmesinden, açlýðýn boy göstermesinden, Kaledin’in adamlarýnýn 
devrimi yýkýma uðratmasýndan sakýnýlabilmesi için [tüm Sosyalist partilerin katýldýðý] 
bir koalisyon hükümetinin kurulmasýnýn zorunlu olduðunu düþünüyoruz... MK’nýn, 
demokrasinin farklý kesimleri arasýndaki kanlý çatýþmaya hýzla son vermiþ olan prole-
teryanýn ve askerlerin ezici çoðunluðunun iradesine karþý gelen ölümcül kararýnýn so-
rumluluðunu üzerimize alamayýz. 
"Bu yüzden MK üyesi sýfatýndan feragat ediyoruz; böylece, kendi düþüncelerimizi iþ-
çi ve asker yýðýnlarýna açýkça anlatma ve onlara bizim görüþlerimize destek olma çað-
rýsýnda bulunma hakkýna sahip olabiliriz."(5) 

Ayný gün, dört Halk Komiseri -Nogin, Rikov, Milyutin ve Teodoroviç- hükümetten istifa 
etti; Çalýþma Halk Komiseri olan Þliyapnikov onlarla siyasi dayanýþma içinde olduðunu bil-
dirmekle birlikte görevinden istifa etmedi. 

Ne var ki, Lenin ve arkadaþlarýnýn bocalamaya düþmeden yollarýnda kararlýlýkla yürüye-
cekleri açýkça görüldüðü zaman muhalefet çöktü. 7 (20) Kasým’da, Zinovyev yelkenleri suya 
indirdi ve parti Merkez Komitesi’ne geri alýnmasý talebinde bulundu. In words foresadowing 
his future more tragic surrenders, Zinovyev arkadaþlarýna þu çaðrýda bulundu: 

"Partiye sadýk kalýyoruz; bu kritik tarihsel anda bir yöne doðru adým atmak yerine 
milyonlarca iþçi ve askerle birlikte yanlýþlar yapmayý ve onlarla birlikte ölmeyi tercih 
ediyoruz."(6) 

Bundan üç hafta sonra, 30 Kasým (12 Aralýk) günü, Rikov, Kamenev, Milyutin ve Nogin 
buna benzer bildiriler yayýnladýlar. Böylece, tarihin böylesine kritik bir anýnda parti içinde son 
derece tehlikeli bir bölünmeden sakýnýlmýþ oldu. 

Sýnýf mücadelesinin mantýðý, sað kanat Bolþeviklerin uzlaþmacý tavrýnýn durduramayacaðý 
kadar güçlüydü. Onlara karþý çýkan yalnýzca Lenin olmadý; Menþevik ve Sosyalist Devrimci 
liderler, yenenlerden ziyade yenilenlerin durumunu gözeten taleplerde bulunarak Sað Bolþe-
viklerin üzerine bastýklarý zeminin altýný oydular ve onlarýn ayaklarýný yerden kestiler. 29 
Ekim (11 Kasým) günü 

"Sosyalist Devrimciler ve Menþevikler þu taleplerde bulunarak kendi konumlarýný 
saðlamlaþtýrmak istediler: (1) Kýzýl ya da Ýþçi Muhafýzlar’ýn silahsýzlandýrýlmasý; (2) 
askeri garnizonun þehir meclisinin emri altýna girmesi; (3) Kerenski’nin askerlerine 



þehre giriþleri sýrasýnda tek bir kurþun bile sýkýlmayacaðý, haklarýnda soruþturma 
açýlmayacaðý ve tutuklanmayacaklarý güvencesi verilerek tek yanlý bir ateþkesin ilan 
edilmesi. Bundan sonra sosyalist bir hükümet kurulacak, ancak Bolþevikler bu hükü-
mete alýnmayacaklardý."(7) 

Vikzhel’in 1 (14) Kasým tarihli konferansýnda 
"Menþevikler Bolþeviklerle ancak silahla konuþulabileceðini söylediler... Sosyalist 
Devrimcilerin Merkez Komitesi Bolþeviklerle bir anlaþmaya varýlmasýna karþýy-
dý."(8) 

Müzakerelerin olumlu sonuçlarýndan birisi, Menþeviklerin ve Sað Sosyalist Devrimcilerin 
tavýrlarýndan hoþnutsuzluk duyan Sol Sosyalist Devrimcilerin Lenin’in partisinin hükümetine 
katýlma kararý almalarýydý. 
 


