1917
EKÝM DEVRÝMÝ
(KURTULUÞ CEPHESÝnin ekidir.)

Þubat 1917
Emperyalist ülkelerin dünyayý kendi aralarýnda yeniden paylaþmak için baþlattýklarý I.
dünya savaþýna kendisine yeni topraklar kazandýrmak amacýyla katýlan Çarlýk, üç yýl boyunca savaþý sonuna kadar sürdürme politikasýný devam ettirdi. Ancak 1917 yýlýna gelinirken, savaþ cephelerinde Çarlýk önemli baþarýsýzlýklarla karþý karþýyaydý. Ekonomik buhran sürekli derinleþiyordu. 1917 yýlýna girildiðinde, yiyecek, hammadde ve yakýt sýkýntýsý
had safhaya ulaþmýþtý. 1905 Devrimi okulunda okumuþ Rusya proletaryasý, Çarlýðýn yýkýlmasýnýn gerektiðini yüksek sesle söylemeye baþladý.
1917 yýlý 9 Ocak greviyle baþladý. Grev
23 Þubat (8 Mart)
1917 - Dünya Kadýn-lar Günü nedeniyle düzenlenen
mitingin afiþi.

Ýzvestiya gazetesinin 4. sayýsýnýn ilk
sayfasý.

süresinde, Petrograd'dan Moskova'ya kadar,
hemen her yerde kitle gösterileri yapýldý.
Petrograd polisi, raporunda, "genel grev
düþüncesi günden güne yeni taraftarlar kazanýyor, 1905'de olduðu gibi gitgide yaygýnlaþýyor" diyordu.
18 Þubat günü, Petrograd'da Putilov fabrikasýnda grev baþladý. 22 Þubat'ta büyük fabrikalarýn çoðunda iþçiler greve girdiler. 23 Þubat'ta (8 Mart) uluslararasý kadýnlar gününde,
kadýn iþçiler, açlýða, savaþa ve Çarlýða karþý
kitlesel bir gösteri yaptýlar. Petrograd'da iþçi-

Þubat Devrimi
ler, grevlerle kadýnlarýn gösterisini desteklediler.
24 Þubat gününe girildiðinde 200.000 iþçi
grev halindeydi.
26 Þubat günü General Kabalov, askeri
birliklere, gösterilerin daðýtýlmasý için ateþ açmalarý talimatý gönderdi. Ancak askerler, iþçilerin üzerine ateþ açmayý reddettiler.
27 Þubat günü menþeviklerin ve sosyalist-devrimcilerin çoðunluða sahip olduklarý Petrograd sovyeti, Ýzvestia gazetesi aracýlýðýyla,
ülke çapýnda sovyetler kurarak yerel iktidarlarý ele geçirmek için çaðrý yayýnladý.
27 Þubat günü ayaklanan iþçi ve askerler, bakanlarý ve generalleri tutuklamaya baþladýlar. Ayaklanan asker sayýsý, sabah 10.000
kadarken, akþam sayýsýnda 60.000'e ulaþtý.
Bu geliþmeler karþýsýnda, Çar, tahtýný býraktýðýný açýkladý. Artýk Çarlýk yýkýlmýþtý.
Ayný gün, burjuvazinin Duma'daki temsilcileri olan Liberaller, Menþevikler ve Sosyalist-Devrimcilerle anlaþarak, Devlet Dumasý
Geçici Komitesi'ni kurdular. Komitenin baþkanlýðýna, bir toprak aðasý ve monarþist olan
Rodzyanko'yu getirdiler. Petrograt Ýþçi ve Askeri Temsilcileri Sovyeti'nin menþevik ve sosyalist- devrimci þefleri, burjuvaziyle anlaþarak
Geçici Hükümet kurulmasýný onayladýlar ve
Hükümetin baþýna Çar II. Nikolay'ýn kendi hükümetine baþkan yapmak istediði Prens Lvov
getirildi.

Ýkili Ýktidar

Þubat devrimi, Rusya'da ikili iktidar ortaya çýkarmýþtýr. Bu durumu, Lenin, þöyle ortaya koymaktadýr:
"Her devrimin temel sorunu, iktidar sorunudur. Bu sorun aydýnlatýlmadýkça devrimde
kendi rolünü bilinçli bir biçimde oynamak ve
hele devrimi yönetmek sözkonusu olamaz.
Devrimimizin bir iktidar ikiliði yaratmýþ bulunmak gibi büyük bir özgünlüðü var. Önemli
her þeyden önce kavranýlmasý gereken bir
olgu bu: onu anlamadan ileri gitmek olanaksýz. Eski formülleri, örneðin bolþevizmin eski
formüllerini tamamlayýp düzeltmesini bilmek
gerek; çünkü onlar her ne kadar genellikle
doðru çýkmýþlarsa da, somut uygulamalarý
farklý olmuþtur. Bu iktidar ikiliðini eskiden
kimse ne düþünür, ne de düþünebilirdi.
Ýktidar ikiliði neye dayanýyor?
Geçici hükümetin, burjuva hükümetinin
yanýnda, henüz güçsüz, tohum durumunda,
ama gene de gerçek, sözgötürmek ve büyüyen bir varlýðý olan bir baþka hükümettir: Ýþçi
ve askeri vekilleri sovyetlerinin kurulmuþ bulunmasýna.
Bu ikinci hükümetin sýnýf bileþimi nedir?
Proletarya ile (asker üniformasý altýndaki) köylülük. Siyasal niteliði nedir? Devrimci bir diktatörlük, yani merkezi bir devlet iktidarý tara-
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fýndan yayýnlanan bir yasaya deðil, ama doðrudan doðruya devrimci bir zorlamaya, halk
yýðýnlarýnýn aþaðýdan gelen dolaysýz giriþkenliðine dayanan bir iktidar. Bu iktidar, alaþýlmýþ
tipteki parlamenter burjuva demokratik bir
cumhuriyette genellikle varolan ve ileri Avrupa ve Amerika ülkelerinde þimdiye deðin
üstün gelen iktidardan bambaþkadýr. Ýþin özü
burada bulunmakla birlikte, çoðu kez unutulan, yeterince düþünülmeyen bir þeydir bu.
Bu iktidar, 1871 Paris Komünü ile ayný tipte
bir iktidardýr ve baþlýca belirtici özellikleri de
þunlardýr: 1) iktidar kaynaðý, bir parlamento
tarafýndan daha önce tartýþýlmýþ ve onaylanmýþ bir yasa deðil, ama halk yýðýnlarýnýn
dolaysýz, yerel, aþaðýdan gelen giriþkenliði,
yaygýn bir deyim kullanmak gerekirse, dolaysýz bir "zorlama"dýr; 2) halktan ayrý ve halka karþý kurumlar olan polis ve ordunun yerine, tüm halkýn doðrudan silahlanmasý geçmiþtir; bu iktidar altýnda, kamu düzeninin korunmasýný silahlý iþçiler ve köylüler, silahlý
halk, kendileri gözetirler; 3) memurlar topluluðu da, bürokrasi de, halkýn dolaysýz iktidarý ile deðiþtirilmiþ, ya da hiç deðilse özel
bir denetim altýna konmuþtur; yalnýzca görevler seçimle gelinen görevler olmakla kalmaz, ama basit vekiller durumuna getirilmiþ

Kýzýl Muhafýzlar
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Mart 1917
görevliller de, halkýn ilk isteði üzerine görevden alýnabilir durumdadýrlar; bunlar, yüksek
maaþlý arpalýklardan yararlanan ayrýcalýklý,
burjuva bir topluluk olmaktan çýkýp, maaþlarý
iyi bir iþçinin alýþýlmýþ ücretini geçmeyen özel
bir sýnýf iþçi durumuna gelir...
Burjuvazi, burjuvazinin tek bir iktidarýndan
yanadýr.
Bilinçli iþçiler, iþçi, tarým ücretlisi, köylü
ve asker vekilleri sovyetlerinin tek bir iktidarýndan, serüvenlerle deðil, ama proletaryanýn
bilincini aydýnlatarak, onu burjuvazinin etkisinden kurtararak hazýrlanmýþ tek bir iktidardan yanadýr.

Lenin'in "Uzaktan
Mektuplar"ýnýn el
yazmalarý.

Küçük-burjuvazi -sosyal demokratlar,
sosyalist-devrimciler vb.- duraksamalarý ile bu
aydýnlatmayý, bu kurtuluþu engelliyor.
Karþý karþýya bulunan sýnýflar arasýndaki
gerçek güçler iliþkisi iþte böyledir. Görevlerini belirleyen de iþte bu iliþkidir." (9 Nisan
1917)
Bolþevikler, bu koþullar altýnda legal olarak örgütlenmeye baþladýlar.
5 Mart günü Pravda yeniden yayýnlanmaya baþladý.
13 Mart'da, Kamenev, Muranov ve Stalin,
sürgünde bulunduklarý Sibirya'dan geldiler. Kamenev, Pravda'nýn Yazýiþleri Müdürlüðüne
atandý. Stalin, Petrograd'da bolþevik partinin
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baþ örgütleyicisi oldu ve ayný zamanda Pravda'nýn Yazý Kurulu'da yer aldý.
Þubat Devrimi haberini Ýsviçre'de alan Lenin, Rusya'ya hemen dönmek için hazýrlýklara baþlamýþtý.
Bir yandan Rusya'ya gidebilmek için her
türlü yolu deneyen Lenin, diðer yandan Bolþevik Partisi'nin yeni dönemdeki görevleri üzerine politikalarý belirliyordu. 15, 21 ve 22 Mart
günleri Pravda'da yayýnlanan "Uzaktan Mektuplar"ýnda, "Rusya'daki güncel durumun özgünlüðünü", devrimin birinci aþamasý ile ikinci
aþamasý arasýnda geçiþ evresi içinde bulunulduðunu yazýyordu.
"Ýþçiler, Çarlýða karþý iç savaþta proletarya ve halk kahramanlýðýnýn mucizelerini yarattýlar. Devrimin ikinci aþamasýnda zaferinizi
hazýrlamak için de proletarya ve halk örgütlenmesinin harikalarýný yaratmalýsýnýz." diye
yazan Lenin, devrimin birinci aþamasýnýn,
devlet iktidarýnýn burjuvaziye geçmesiyle nitelendiðini, dolayýsýyla "burjuva devrimi ya da
burjuva demokratik devrim, Rusya'da bu bakýmdan tamamlanmýþtýr" diyerek, görevin
sosyalist devrim olduðunu ortaya koyuyordu.
Lenin, yeni dönemin bilimsel tahliliyle ortaya koyduðu bu belirlemeler, Bolþevik Parti
içinde tepkiyle karþýlandý. Pekçok eski
Bolþevik, Lenin'in 1905 Rus Devrimi'ndeki politikalarýný ortaya koyan "Ýki Taktik"teki formülasyonlar ile bu yeni belirlemenin çeliþtiðini
ileri sürüyorlardý. Lenin, bu tepkilere karþý
þöyle yazýyordu:
"Proletaryanýn ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðü þimdiden gerçekleþmiþ
bulunuyor, ama olaðanüstü özgün bir biçimde ve çok önemli birçok deðiþikliklerle. Gelecek mektuplarýmýn birinde bundan sözedeceðim. Þimdilik, bir Marksistin, her teori
gibi daha çok esas olan, yaþamýn karmaþýklýðýný yaklaþýk olarak gösterebilen dünün
teorisine sýmsýký katýlýp kalmamasý, yaþayan
gerçeði, kesin ve somut olgularý hesaba katmasý gerektiðini, bu su götürmez gerçeði iyice özümsemesi gerekir.
'Teori gridir, dostum, ama yaþam aðacý
yeþildir.'"
Lenin, "Nisan Tezleri"nde daha net bir
biçimde ortaya koyduðu bu belirlemelerine
baðlý olarak, Bolþevik Parti için þu talimatý
veriyordu: "Hareketin komünist, proleter unsurlarýnýn, küçük-burjuva unsurlardan derhal,
kesin bir þekilde ve geri dönülmeksizin ayrýlmasý."

Sosyalist
Devrime Doðru

Lenin, 3 Nisan 1917 günü Petrograd-Finlandiya garýna geldi. Kendisini, ilkin Beloostrova'da (Petrograd'dan önceki istasyon) Þliyapnikov baþkanlýðýnda bir grup karþýladý. Lenin trende, Þliyapnikov'a, parti sorunlarý hakkýnda, Pravda'nýn son yazýlarýnda görülen "vatanýn savunulmasý" tezlerine ve deðiþik parti
üyelerinin tutumlarý üzerine sorular yaðdýrdý.
Petrograd garýnda Lenin'i karþýlayanlar arasýnda Merkez Komite üyeleri ve Pravda yazý kurulu da bulunuyordu. Bunlar arasýnda Kamenev'de vardý. Lenin, "Pravda'da þu sýralarda
yazdýklarýnýz nedir öyle? Makalelerinizden bazýlarýný gördük, açýk söyleyeyim, hakkýnýzda
iyi þeyler konuþmadýk" diyerek Kamenev'le
ayaküstü konuþtu.
Lenin, Petrograd Sovyeti baþkaný menþevik Çekidze tarafýndan resmi olarak karþýlandý.
Ancak Lenin, resmi karþýlama töreninin fazla
uzamasýna izin vermeden, dýþarda kendisini
bekleyen halkýn karþýsýna çýktý. Gar meydanýnda Bolþevik Partililer kitle gösterisiyle karþýladýlar Lenin'i. Üzerinde parti bayraðýnýn dalgalandýðý zýrhlý aracýn üstüne çýkan Lenin kendini karþýlayanlara þunlarý söyledi:
"Bugün deðilse yarýn; tüm Avrupa emperyalizminin çökmesi her an beklenebilir. Sizler tarafýndan gerçekleþtirilen Rus Devrimi, bu
süreci baþlattý ve yeni bir devrin baþlangýcý
oldu. Yaþasýn dünya sosyalist devrimi!"
4 Nisan günü Lenin, Sovyetler oturumlarýnýn yapýldýðý Tauride sarayýna gitti ve Bolþevikler, menþevikler ve baðýmsýzlardan oluþan
sosyal-demokrat partililerin toplantýsýnda konuþtu ve "Nisan Tezleri"ni açýkladý.
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Lenin, "Bugünkü Devrimde Proletaryanýn Görevleri" baþlýðýyla 7 Nisan günkü
Pravda'da yayýnlanan tezlerine þu sözlerle
baþladý:

3 Nisan 1917 Petrograd garýnda
Lenin'in karþýlanýþý

Nisan Tezleri'nin
El Yazmalarý

"Ancak 3 Nisan gecesi Petrograd'a varabildiðim için, 4 Nisan'daki toplantýya, devrimci
proletaryanýn görevleri konusundaki raporumu,
yetersiz hazýrlýðýmý da gözönünde tutarak,
doðal olarak ancak kendi adýma sunabildim."
Lenin, "Nisan Tezleri"ni þu þekilde sýralamaktadýr:
1. Rusya açýsýndan, Lvov ve hempasýnýn
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Lenin, Petrograd'
daki Tauride Sarayýnda Nisan tezlerini okurken.

$

yeni hükümeti yönetiminde bile, bu hükümetin kapitalist niteliði dolayýsýyla, tartýþma götürmez bir emperyalist haydutluk savaþý olarak
kalan savaþ karþýsýndaki tutumumuz, "savaþý, devrimci amaçlarla sonuna kadar sürdürme" politikasýnda hiç bir ödüne izin vermez.
2. Bugünkü Rusya'da özgün olan þey, proletaryanýn bilinç ve örgütlenme düzeyinin yetersizliðinden ötürü, iktidarý burjuvaziye vermiþ olan devrimin birinci aþamasýndan, iktidarý proletaryaya ve köylülüðün yoksul katlarýna devredecek olan ikinci aþamasýna geçiþtir.
3. Geçici hükümet hiçbir þekilde desteklenmemelidir.
4. Ýþçi vekilleri sovyetlerinin çoðunluðunda burjuvazinin etkisi altýna düþmüþ olan ve
bu etkiyi proletaryaya yayan halkçý sosyalistlerden sosyalist-devrimcilerden de geçerek,
Örgütlenme Komitesine (Çekidze'ye, Çeretelli'ye vb.), Steklov'a vb. vb. kadar, bütün küçük-burjuva oportünist unsurlarýn bloku karþýsýnda, partimizin azýnlýkta olduðunun ve þimdilik zayýf bir azýnlýk oluþturduðunun bilinmesi.
5. Bir parlamenter cumhuriyet deðil -çünkü iþçi vekilleri sovyetlerinden sonra, buna

dönmek, geriye bir adým olurdu- temelden doruða kadar bütün ülkedeki iþçiler, tarým ücretlileri ve köylü temsilcileri sovyetlerinin bir
cumhuriyeti.
Polisin, ordunun ve memurlarýn kaldýrýlmasý.
Bütün memurlar seçimle gelmeli ve gerektiðinde her zaman halk oyuyla görevlerinden geri alýnabilmelidir; memurlarýn maaþlarý
iyi bir iþçinin ortalama ücretinden yüksek olamaz.
6. Tarým programýnýn aðýrlýk merkezinin
tarým ücretlileri sovyetlerine aktarýlmasý.
Bütün büyük toprak sahiplerinin topraklarýnýn zoralýmý.
7. Ülkenin büyük bankalarýnýn, iþçi vekilleri sovyetlerinin denetimi altýna konulmuþ ulusal tek bir banka halinde derhal birleþtirilmesi.
8. Doðrudan görevimiz, sosyalizmin "baþlatýlmasý" deðildir, yalnýzca üretimin ve ürünlerin daðýtýmýnýn iþçi vekilleri sovyetleri tarafýndan denetlenmesine derhal geçiþtir.
9. Partinin görevleri:
a) En kýsa zamanda parti kongresini toplantýya çaðýrmak;
b) Parti programýný baþlýca þu konularda deðiþtirmek:
(1) emperyalizm ve emperyalist
savaþ konusunda,
(2) devlete karþý tutum ve bir
"devlet-Komün"ü istemimiz konusunda,
(3) eskimiþ olan asgari programý düzeltmek
c) Partinin adýný deðiþtirmek
10. Enternasyonali yenilemek.
Lenin'in bu tezleri, eski bolþevikler tara/
fýndan eleþtirilmeye baþlandý. Kamenev, Pravda'da yayýnlanan bir yazýsýnda, bunlarýn Lenin'in "kiþisel görüþleri" olduðunu ileri sürdü.
Ayný gün yapýlan oylamada Lenin'in tezleri,
iki lehte, bir çekimser ve 13 karþý oyla reddedildi.
14 Nisan günü Petrograd Parti Konferansý düzenlenildi. Lenin'in tezleri, Petrograd Parti örgütü tarafýndan benimsenildi.
"Nisan Konferansý" olarak bilinen RSDÝP
(B) VII. Kongeransý 24 Nisan günü toplandý.
Bu toplantýda, eski bolþeviklerin görüþleri
reddedildi ve Lenin'in tezleri ezici bir çoðunlukla kabul edildi. Böylece, bundan sonra tüm
parti faaliyetleri sosyalist devrimin hazýrlýklarýna yöneltilecekti.
Konferans'da "Bütün iktidar Sovyetlere!" sloganý kabul edildi.

Bütün Ýktidar
Sovyetlere!
Mayýs ayý, Geçici Hükümet'in Dýþiþleri Bakaný Milyukov'un 21 Nisan'da veridiði "nota"sýnýn hükümet düzeyinde yarattýðý bunalýmla
baþladý. Ýþçilerin büyük protesto eylemleri karþýsýnda Geçici Hükümette deðiþikliðe gidildi.
2 Mayýs günü, Milyukov ve Guþkov görevden alýndýlar. Geçici Hükümet, bir koalisyon
hükümeti haline getirildi. Bu hükümette, burjuvazinin temsilcileri yanýnda, menþevikler
(Skobelev, Çeretelli) ve Sosyalist-Devrimciler
(Çernov, Kerenski) yer almaktaydý.
2 Mayýs günü I. Tüm Rusya Köylü Temsilcileri Kongresi baþladý. Sosyalist-Devrimcilerin çoðunluðu oluþturduðu Kongre'de Geçici
Hükümetin desteklenmesi kararý alýndý.
Bu geliþmeler, Bolþevik partisinin Nisan
Konferansý'nda alýnan kararlar doðrultusun-daki faaliyetlerini yoðunlaþtýrmasýný getirdi. Parti,
Nisan Konferansý kararlarý temeli üzerinde,
kitleleri kazanma uðrunda, kitleleri savaþ içinde eðitme ve örgütlendirme uðrunda geniþ bir
çalýþmaya koyuldu. Hedef, menþevikler ile
sosyalist-devrimcilerin teslimiyetçi politikalarýný açýða çýkararak bu partileri kitlelerden yalýtmak ve Sovyetler içinde çoðunluðu ele geçirmekti.
Fabrikalarda yapýlan yoðun çalýþmalar yanýnda, ordu içinde de çalýþmalar yürütülmeye
baþlandý. Bu amaçla, Okopnaya Pravda (Ordu
Gerçeði) yayýnlanmaya baþlandý.

Mayýs 1917

"Özgürlüðünüzü
Kullanýnýz"
adlý
afiþ. Afiþteki pankartlarýn üzerinde
þunlar yazýlýdýr:
"Düþmana karþý
zafer!", "Özgürlük",
"Zafere
Kadar
Savaþ!"

Bu çalýþmalarýn ürünleri, 30 Mayýs'da toplanan Petrograd Fabrika Komiteleri Konferansýnda alýndý. Delegelerin dörtte üçü
Bolþevikleri destekledi.

1 Mayýs için hazýrlanmýþ afiþ. 1917
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Haziran 1917

18 Haziran 1917 Petrograd Bolþevik
Partisinin düzenlediði miting.

4 Temmuz 1917
tarihli Pravda'nýn
ilk sayfasý.

&

3 Haziran günü I. Tüm Rusya Ýþçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri Kongresi toplandý.
Kongrede oy hakkýný sahip 822 delegenin
285'i Sosyalist-Devrimci, 248'i menþevik ve
105'i Bolþevik'ti.
4 Haziran günü menþevik Posta ve Telgraf Bakaný Çeretelli kürsüye çýktý ve þöyle
konuþtu:
"Þu anda hiçbir siyasi parti, 'iktidarý bize
verin, yerinizi biz alalým' diyecek durumda
deðildir. Rusya'da böyle bir parti yoktur."
Bu sözler üzerine Lenin, yerinden þöyle
seslendi:
"Evet, böyle bir Parti vardýr!."
Lenin'in bu sözlerini söylediðinde Bol-þevikler, bazý fabrikalar dýþýnda, hemen her yerde azýnlýktaydý. Ancak Lenin, Partisine güveniyordu ve sadece son bir ayda alýnan mesafe, geleceðe güvenle bakmak için yeterliydi.
Buna raðmen, Kongre, "bütün devlet iktidarýnýn, Tüm Rusya Ýþçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti'ne devredilmesini" talep eden bir
Bolþevik öneriyi reddederek, Geçici Hükümete
güvenoyu verdi. Kongre'de yürütme organý
olarak VTsIK'a (Tüm Rusya Merkez Yürütme
Komitesi) kuruldu. Bu merkez organýn kararlarý, kongreler arasýndaki dönemlerde tüm
Sovyetler için geçerli olacaktý. VTsIK'ýn 250
üyesinin 35'i Bolþevikti.
Lenin'in, Bolþeviklerin iktidarý almaya kararlý olduklarýný söylemesi, Geçici Hükümete

Evet,
Böyle Bir Parti
Vardýr!
karþý bir savaþ ilanýydý.
Bolþevik Parti, 9 Haziran günü tüm
üyelerini ve sempatizanlarýný sokak
gösterilerine çaðýrdý. Ancak Kongre
buna karþý çýktýðý için ertelendi. 18 Haziran günü Kongre Sovyetleri desteklemek amacýyla bir miting düzenlendi.
Ancak miting tümüyle Bolþeviklerin denetimine geçti. 400 bin gösterici, "Kahrolsun 18 Kapitalist Bakan", "Bütün Ýktidar Sovyetlere" sloganlarý yazýlý pankartlarla, sloganlarla gücünü oraya
koydu. Böylece sokaklardaki Bolþevik
denetim açýk biçimde görülür oldu.
Lenin, bugüne kadarki olaylarý þöyle
deðerlendirmektedir:
"Olaylar þunu gösterdi ki, ilkin,
Geçici Hükümetin burjuva çoðunluðunun burjuva siyaseti, halk yýðýnlarýnda
gittikçe artan bir hoþnutsuzluk doðurmaktadýr."
Artýk ikili iktidarýn sonu yaklaþýyordu ve
sosyalist devrimin koþullarý hýzla olgunlaþýyordu.

Ýkili Ýktidarýn
Sonu
Haziran'ýn son günlerinde Geçici Hükümet,
Ýtilaf Kuvvetlerinin baskýsýyla Galiçya bölgesinde büyük bir saldýrý baþlattý. O güne kadar savaþa karþý tutumlarýný açýk bir biçimde
ortaya koymuþ olan kitleler, bu saldýrýya büyük bir tepki gösterdiler. Ve tarihler 3 Temmuz gününü gösterirken, kýzgýn kitleler sokaklara döküldüler.
Petrograd'ýn ayrý ayrý semtlerinde kendiliðinden baþlayan gösteriler birleþerek genel
bir ayaklanmaya dönüþtü. "Bütün Ýktidar Sovyetlere!", "Kahrolsun Savaþ!" gibi Bolþevik sloganlarýn egemen olduðu bu ayaklanma, devrimci durumun olgunlaþmadýðý bir evrede kendiliðinden ortaya çýkmýþtý. Bolþevik Partisi'ne
göre, devrimci buhran olgunlaþmadýðý gibi, ordu ve diðer þehirler henüz böyle bir ayaklanmayý desteklemeye hazýr deðildi; baþkentteki
zamansýz bir ayaklanma, ancak devrimin öncüsünü ezmekte karþý-devrimin iþini kolaylaþtýrabilirdi. Ama kitleleri gösteri yapmaktan alýkoymanan olanaksýzlýðý belli olunca, Parti,
gösteriye katýlma, gösteriye barýþçý ve örgütlü bir nitelik kazandýrma kararý aldý. Ama yine
de Geçici Hükümet, bu kitle hareketini ezmekte kararlýydý.
4 Temmuz günü Petrograd-Nevski bulvarýnda gösteri yapan kitlelerin üzerine askeri
birlikler ateþ açtý. Onlarca kiþi katledildi.
Ýþçi ve askerlerin gösterileri bastýrýldýktan
sonra, Menþevikler ve Sosyalist-Devrimciler,
burjuvaziyle ve Beyaz Muhafýzlarla birleþerek
Bolþevik Partisine saldýrdýlar. Pravda merkezi basýldý ve tahrip edildi. Pravda, Soldatskaya Pravda ve diðer
Bolþevik gazeteler
kapatýldý. Bir iþçi,
Pravda sattýðý için
sokak ortasýnda öldürüldü.
7 Temmuz günü
Lenin, Kamanev ve
Zinovyev'in tutuklanmasý için karar çýkartýldý. Kamanev
tutuklandý. Lenin, bir
süre gizlendikten
sonra, Finlandiya'ya
geçti.
Böyleci ikili iktidar sona erdi.

Temmuz 1917
Lenin þöyle yazmaktadýr:
"Rus devriminin barýþçý bir yolla geliþmesi
üzerine kurulan umutlar geri dönmemek üzere
sönmüþtür. Nesnel durum þöyle görünmektedir: Ya askeri diktatörlüðün tam zaferi, ya
da iþçilerin silahlý ayaklanmasýnýn zaferi! Bu
zafer, ancak, ayaklanma, iktisadi yýkým ve
savaþýn uzamasý sonucu, yýðýnlarýn, hükümete
ve burjuvaziye karþý derin bir kaynaþmasýyla
birlikte olduðu zaman olanaklý olacaktýr.
"Bütün Ýktidar Sovyetlere" sloganý, Nisan,
Mayýs, Haziran aylarýnda ve 4-7 Temmuza
kadar, yani gerçek iktidarýn askeri diktatörlüðe geçtiði ana kadar mümkün olmuþ olan
devrimin barýþçýl geliþmesinin sloganý oldu.
Ne askeri diktatörlüðün, ne de sosyalist-devrimcilerin ve menþeviklerin, tam, fiili ihanetini hesaba katmadýðýna göre, bu slogan artýk
bugün doðru deðildir. Serüvenlerin, kargaþalýklarýn, kýsmi direnmelerin, gericiliðe karþý
bölük pörçük, umutsuz çarpýþma giriþimlerinin davamýzý hiçbir yararý olamazdý. Öncü iþçi, durum konusunda açýk bir bilince varmalý,
bu konuda bir saðlamlýk ve yetenek örneði
vermeli, bütün kuvvetlerini, zaferin çok güçleþtiði, ama yukarýda gösterilen etmenler ve
akýmlar biraraya geldiði takdirde olanasýz olmadýðý bu kesin savaþ hedefine göre hazýrlamalýdýr. Meþrutiyetçiler ya da cumhuriyetçiler
hakkýnda hayale kapýlmak yok, barýþçýl yollar hakkýnda hayale kapýlmak yok, daðýnýk
eylemler yok, þu anda yüz-karalarýn ve Kozaklarýn kýþkýrtmalarýna yanýt vermek yok; güçlerin biraraya toplanmasý ve yeniden örgütlenmesi, kesin savaþa sýký bir þekilde hazýrlanma, eðer bunalýmýn evrimi izin verirse, yýðýnlarý, bütün halký bu savaþa gerçekten kat4 Temmuz 1917 Petrograd katliamý
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mak."
26 Temmuz günü Bolþevik Parti'nin VI.
Kongresi baþladý. Yarý-legal bir Kongre olarak 3 Aðustos'a kadar sürdü. Ýlk toplantýlar,
Výborg semtinde yapýldý.Son topantýlar bir
baþka semtteki okul bunasýnda yapýldý. Burjuva basýný, Kongre'ye katýlanlarýn tutuklanmasýný istiyordu. Ancak Okrahana ajanlarý Kongre yerini bulmak için çok çalýþmalarýna raðmen bulamadýlar.
Böylece, Çarlýðýn devrilmesinden beþ ay
sonra Bolþevikler, yeniden gizli toplanmak zorunda kalmýþlardý. Bu sýrada Lenin, tutuklama kararý nedeniyle Razliv istasyonu yakýnlarýnda bir evde gizleniyordu. Kongre'yi buradan takip etti.
Kongre'ye oy sahibi 157 delege katýlmýþtý
ve tüm Rusya'da Parti üyelerinin sayýsý 240
bine ulaþmýþtý.
Bolþevik Parti Kongresi, Troçki'nin baþýný
çektiði Mejrayonka grubunun Partiye katýlmasýný kabul etti.

Temmuz 1917'de
illegalitede Lenin

Aðustos 1917

Felix
Derjinski,
Dev-rimci Askeri
Komite ve Bolþevik
Partisi Merkez Komitesi
üyesi,
ÇEKA'nýn kurucusu.
Ýkov Sverdlov, Bolþevik Partisi Merkez Komite üyesi
ve Parti Genel Sekreteri.
Stalin
Mosis Urusti



Tüm iktidarý ele geçiren burjuvazi, güçten
düþmüþ olan Sovyetleri ezme ve apaçýk karþý-devrimci bir diktatörlük kurma hazýrlýðýna
koyuldu. Milyoner Ryabuþinski, küstahça, tek
çýkar yolun, "açlýðýn kuru elinin, halkýn sefaletinin, halkýn yalancý dostlarýný boðazýndan
yakalamasýnda gördüðünü" söyledi. Cephede
savaþ mahkemeleri ve askerlere idam cezalarý þiddet ortamýný doruða çýkardý. 3 Aðustos'da Baþkumandan General Kornilov, idam
cezalarýnýn cephe gerisinde de uygulanmasýný
istedi.
25 Aðustos'ta, Üçüncü Süvari Kolordusu,
General Kornilov'un komutasýnda Petrograd'a
yürüdü.
Bolþevik Partisi, Kornilov'a karþý silahlý bir
karþý koyma planý yaparak, iþçileri silahlan-

Silahlý
Ayaklanmanýn
Öngünü
dýrdý. Tehlike altýnda olan her yerde devrim
komiteleri ve karargahlarý kuruldu.
Kerenski de içinde, büyük korkuya düþen
Sosyalist-Devrimciler ve menþevik liderler, Bolþeviklerin desteðini almak için büyük çaba
göstermeye baþladýlar. Onlar biliyorlardý ki,
baþkentte Kornilovu bozguna uðratabilecek
tek güç Bolþeviklerdi.
Bolþevik Partisinin örgütlediði silahlý gülerin çabalarýyla Kornilov ayaklanmasý bastýrýldý ve General Kornilov intihar etti.
Lenin, Kornilov'un darbe giriþimi sonrasýndaki Bolþevik taktiði þöyle ortaya koymaktadýr:

"Kerenski'ye karþý
savaþýmýzýn biçimini
deðiþtirmeliyiz. Ona
karþý düþmanlýðýmýzý
hiç mi hiç azaltmaksýzýn, ona karþý söylemiþ bulunduðumuz
sözlerden hiç birini
geri almaksýzýn, onu
devrimkten vazgeçmeksizin, þöyle diyoruz: Anýn özelliðini hesaba katmak gerekir,
onu hemen devirmeye
çalýþmayacaðýz, biz
þimdi onunla bir baþka biçimde ve daha
açýkcasý (Kornilovla savaþan) halkýn gözüne
Kerenski'nin güçsüzlük ve duraksamalarýný
göstererek savaþacaðýz. Bunu daha önce
de yapýyorduk. Ama þimdi baþlýca iþ bu oldu."

Bunalým
Olgunlaþmýþtýr
Eylül ayýna girildiðinde, sosyalist devrim
için bütün koþullar iyice olgunlaþmýþtý. Bu
durumu gören Lenin, 13-14 Eylül tarihlerinde
Bolþevik Merkez Komitesine "Bolþevikler Ýktidarý Almalýdýr" baþlýklý mektup yazarak hazýrlýklarýn baþlatýlmasýný istedi.
29 Eylül günü Lenin, devrimin koþullarýnýn hýzla olgunlaþtýðýný belirten bir yazý kaleme aldý. "Buhran Olgunlaþmýþtýr" baþlýklý
yazýsýnda, þöyle diyordu:
"Kuþku yok ki, Eylül sonu, bize, Rus devrim tarihinin ve bütün görünüþlere göre, dünya devrim tarihinin en büyük dönüm noktasýný
getirdi...
Artýk kuþkuya yer yok. Dünya proleter
devriminin eþiðindeyiz. Ve biz Rus bolþevikleri, biz, dünyanýn, engin bir özgürlükten yararlanan yasal bir partiye, yirmi kadar gazeteye sahip bulunan tek proleter enternasyonalistleri olduðumuzdan, devrimci dönemde
her iki baþkent iþçi ve asker vekilleri sovyetleri ve yýðýnlar çoðunluðu bizden yana olduðundan, bize þu sözler söylenebilir ve gerçekte söylenmelidir de: Size çok þey verildi, sizden çok þey istenecek...
Evet, Merkez Yürütme Komitesi önderle-

Devrimci Askeri
Komite üyeleri:
Ývan Gaza, Petrograd Sovyeti Temsilcisi, iþçi.
Vlas Çobar, Petrog-rad Sovyeti
Temsilcisi, iþçi
Anatoli Jeleznikov,
Devrimci Denizciler Komitesi üyesi,
denizci.
Ývan
Flerovski,
Bol-þevik
Parti
Kronþ-tand Komitesi üyesi
Miritiç Ter-Arotonyaz,
Petrograd
Bolþevik Partisi
Askeri Komite üyesi.
Alexandre
Iline
G e n e v s k i ,
Bolþevik gazetelerin redektörü, Petrognad Sovyeti
üyesi.

Eylül 1917
ri, burjuvaziyi ve toprak sahiplerini savunma
konusunda doðru bir taktik uyguluyorlar. Ve
kuþku yok ki, bolþevikler, eðer kendilerini
anayasal kuruntular, Sovyetler Kongresine ve
Kurucu Meclisin toplantýya çaðrýlmasýna güven tuzaðýna, Sovyet Kongresini bekleme
vb. tuzaðýna kaptýrsaydýlar ,kuþku yok ki bu
bolþevikler proletarya davasýnýn hoþgörülecek
hainleri olurlardý.
Bu davanýn hainleri olurlardý, çünkü davranýþlarý ile, donanmada ayaklanmaya baþlamýþ bulunan devrimci Alman iþçilerine ihanet
ederlerdi. Bu koþullar içinde Sovyetler Kongresini beklemek, vb. enternasyonalizme ihanettir, uluslararasý sosyalist devrim davasýna
ihanettir.
Çünkü enternasyonalizm, sözlere, dayanýþma bilidirilerine deðil, ama eylemlere dayanýr...
Bunalým olgunlaþmýþtýr. Ýþin içinde tüm
Rus devriminin geleceði yatýyor. Bolþevik
Partinin tüm onurudur sözkonusu olan. Ýþin
içinde sosyalizm için uluslararasý iþçi devriminin tüm geleceði yatýyor.
Bunalým olgunlaþmýþtýr..."



Ekim 1917

Ekim 1917 - Kadýn
Kýzýl Muhafýzlar



Ekim ayýna girildiðinde, hemen her olay
sosyalist devrimin koþullarýnýn olgunlaþtýðýný
gösteriyordu. Menþevikler ve Sosyalist-Devrimciler kitleler üzerindeki etkilerini yitirmiþlerdi.
Eylül ayýnda yapýlan Duma seçimlerinin
sonuçlarý bunu açýk bir biçimde gösteriyordu.
Bu seçimlerde Sosyalist-Devrimciler 54.
000 oy aldýlar. (Haziran seçimlerinde 375.000
oy almýþlardý.) Menþevik oyalar 76.000'den
16.000'e düþtü. Burjuva partisi Kadetler 101.
000 oydan 8.000'ini kaybettiler. Bolþevikler
ise, oylarýný 78.000'den 198.000'e yükselttiler ve böylece tüm oylarýn % 52'sini aldýlar.
Moskova garnizonunun % 90'ý Bolþeviklere oy
verdi.
Kitlelerin bu durumunu John Reed, "Dünyayý Sarsan On Gün"de bir Sosyalist-Devrimci
öðrenci ile bir asker arasýnda geçen bir tartýþmayý aktararak ortaya koymaktadýr:
"Öðrenci üniformasý taþýyan genç, küstah
bir ses tonuyla konuþuyordu:
- Kardeþlerinize karþý silahlanarak katil ve
hainlerin birer aleti olduðunuzu anlýyorsunuzdur sanýrým, diyordu.
- Kardeþ, iþ böyle deðil, diye ciddi ciddi
yanýtladý asker. Siz anlamýyorsunuz. Ýki sýnýf
var. Bir proletarya, öbürü burjuvazi. Bizler...
-Bu palavrayý biliyorum, diye kesti öðrenci. Siz cahil köylüler için böyle hazýrlop sözlerin her yerde anýrýlmasý yeterlidir. Hiçbir þey
anlamadan papaðan gibi hemen tekrarlamaya koyulursunuz.
Kalabalýk kahkahadan duramýyordu.
- Bak, ben Marksist bir öðrenciyim. Size sosyalizm için deðil,
anarþi için, Almanya hesabýna döðüþtüðünüzü söylüyorum.
- Biliyorum, dedi asker alnýndan
ter damlarken. Siz okumuþ bir insansýnýz. Görülüyor bu. Ben ise cahilim. Ama yine de bana öyle geliyor
ki...
- Lenin'in gerçek bir proletarya
dostu olduðuna mý inanýyorsun, diye
kestirip attý öðrenci.
- Evet, inanýyorum, dedi asker
sýkýntýlar içinde.

Sosyalist
Devrimin
Zaferi
- Ama dostum, Lenin'in kurþun kaplý bir
vagon içinde tüm Almanya'yý geçtiðini ve Almanlardan para aldýðýný da biliyor musun?
- Bunlardan pek haberim yok, diye yanýtladý asker inatçý bir tonla. Ama söylediði þeyler, ben ve benim gibi olanlarýn iþitmek istedikleri þeyler. Görüyorsunuz ya, yine de iki
sýnýf var, burjuvazi ve proletarya..
- Sen delisin be arkadaþým. Ben devrimci eylemim için Schlüsselbourg'ta tam iki yýlýmý verdim. Oysa ki, o zaman sizler devrimcileri kurþunlayýp "allah Çarý korusun" diye
þarkýlar söylüyordunuz. Benim adým Vassili
Georgieviç Panin. Hiç benden söz edildiðini
iþitmedin mi?
- Kusura bakma, ama iþitmedim, dedi asker sýkýla sýkýla. Kuþkusuz ki büyük bir kahramansýnýz...
- Elbette, dedi öðrenci inançla. Þimdi de
Rusyamýzý ve özgür devrimimizi batýrmak
üzere olan Bolþeviklere karþý döðüþüyorum.
Nasýl açýklarsýn bunu?
Asker baþýný kaþýdý ve aklý iyice karýþtýðýndan yüzünü ekþitti:
- Nasýl açýklanýr bilemem orasýný. Ama her
þey bana olduðu gibi gözüküyor. Cahil olmasýna cahilim. Yine de yalnýz iki sýnýf var galiba ortada. Proletarya ve burjuvazi.
- Yine býraktýðým yerde otluyorsun be arkadaþ, diye haykýrdý öðrenci.
- Ýki sýnýf diyordu boyuna asker inatla. Birine karþý olan öbürüyle beraberdir."
Ýþte bu koþullarda Bolþevik Partisi ayak-

25 Ekim 1917 Kýþlýk Sarayýn ele
geçirildikten sonraki durumu. Tablo: V. Sarov. 1954

lanma konusunu görüþmeye baþladý.
9 Ekim günü Lenin gizlice Petrograd'a geldi ve ertesi günü Merkez Komitesi tarihi toplantýsýný yaptý.
10 Ekim günü toplanan Merkez Komitesi, 2 aleyhte (Zinovyev ve Kamenev) oya karþýlýk 10 oyla (Lenin, Stalin, Troçki, Sverdlov,
Uritski, Derjinski, Kollontay, Bubnov, Sokolnikov, Lomov) silahlý ayaklanmaya hazýrlýða
baþlanýlmasýný ve bu iþ için bir "komite"nun
kurulmasýna karar verdi.
16 Ekim günü Kamenev Merkez Komitesinden istifa etti ve partisiz bir sol yayýn organý olan Novaya Jizn'de, kendisi ve Zinovyev
adýna ayaklanma kararýna neden karþý çýktýðýný açýklayan bir yazý yayýnladý.
Bolþevik Merkez Komitesi, 25 Ekim günü
toplanacak olan II. Tum Rusya Ýþçi ve Askeri Sovyetleri Kongresi öncesinde iktidarýn ele
geçirilmesine karar verdi. Lenin, bu kararý ve
nedenlerini son gün Merkez Komitesi üyele-

rine yazdýðý mektupta þöyle belirtiyordu:
"Yoldaþlar,
Bu satýrlarý durumun son derece nazik olduðu 24 Ekim akþamý yazýyorum. Bugün için
ayaklanmayý geçiktirmenin ölüm olduðu gün
gibi apaçýk ortadadýr.
Yoldaþlarý bütün gücümle inandýrma çabasýndayým ki, þu anda, her þey kopma noktasýna varmýþ bulunmaktadýr ve öyle sorunlar
gündeme girmiþtir ki, bunlarý, ne konferanslar, ne de kongreler (sovyetler kongreleri olsa
bile) çözüme baðlayamaz, bu sorunlarý ancak halklar, kitleler, silahlanmýþ kitlelerin
savaþýmý çözümleyebilir.
Burjuvazinin hizmetindeki Kornilovlarýn
saldýrýsý ve Verhovskinin görevden alýnmasý,
beklemenin mümkün olmadýðýný göstermiþtir.
Her ne pahasýna olursa olsun, bu akþam,
bu gece, yunkerleri (askeri öðrencileri) vb.
silahtan tecrit ettikten sonra (eðer direnirlerse tepeledikten sonra) hükümeti tutuklamak
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gerekir.
Artýk beklemek mümkün deðildir. Bu, herþeyi yitirmek tehlikesini göze almak olur.
Verhovskiyi kovan ve bir ikinci Kornilov
komplosu kurmuþ olan kornilovcu hükümete karþý halký (bir kongreyi deðil, ordu ve
köylüler baþta olmak üzere halký) savunmak,
iþte iktidarý almanýn ilk ve en yakýn hedefi
budur.
Ýktidarý kim almalýdýr?
Bu o kadar önemli deðil: iktidarý isterse
Askeri Devrimci Komite ya da, ancak halkýn çýkarlarýnýn, ordunun çýkarlarýnýn (derhal
barýþ önerisi), köylülürin çýkarlarýnýn (toprak
hemen alýnmalý ve özel mülkiyet kaldýrýlmalýdýr), açlarýn çýkarlarýnýn gerçek temsilcilerine iktidarý devretmek istediðini açýklayan
baþka bir kuruluþ alsýn.
Bütün bölgeler, bütün alaylar, bütün kuvvetler, tam zamanýnda seferber olmalý ve Askeri Devrimci Komiteye ve Bolþevik Merkez
Komitesine, iktidarýn artýk hiçbir durumda, hiç
bir þekilde 25 Ekime kadar Kerenski ve
hempalarýna býrakýlmamasýný emredercesine
isteyen delegasyonlar göndermelidirler; bu iþ
kesin olarak bu akþam ya da bu gece kararlaþtýrýlmalýdýr.
Tarih, bugün kazanabilecek (ve bugün
kesin olarak kazanacak) olan, ama yarýn çok
þeyi, her þeyi yitirme tehlikesinde olan devrimcilerin oyalanmasýný, gecikmesini baðýþlamayacaktýr.
Bugün iktidarý ele geçirmekle, onu, sovyetlere karþý deðil, sovyetler için almýþ oluyoruz.
Ýktidarýn alýnmasý, ayaklanmýnýn iþi olaRusya Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'nin armasý 1918
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caktýr; onun siyasal hedefi daha sonra kesin olarak belirecektir.
25 Ekimin kuþkulu oylamasýný beklemek
zararlý ya da biçimsel bir davranýþ olur; bu
gibi sorunlarý oylarla deðil, ama kuvvetle kesin çözüme baðlamak halkýn hakký ve görevidir; devrimin nazik anlarýnda kendi temsilcilerini beklemektense, onlara yol göstermek
halkýn hakký ve görevidir.
Bütün devrimlerin tarihi bunu kanýtlamýþtýr
ve devrimin kurtuluþunun, barýþ önerisinin,
Petrogradýn kurtuluþunun, açlýða karþý çarenin, topraðýn köylülere devredilmesinin kendilerine baðlý olduðunu bilerek bu fýrsat anýnýn
kaçmasýna izin veren devrimciler en büyük
cinayeti iþlemiþ olacaklardýr.
Hükümet bocalýyor. Her ne pahasýna olursa olsun iþini bitirmek gerekir.
Eylemde duraklama ölüm demektir."
Ve tarihler 24 Ekim 1917'yi gösterirken,
silahlý ayaklanmanýn tüm hazýrlýklarý tamamlanmýþtý.
Saatler gecenin üçünü gösterirken Aurore zýrhlýsýnýn top atýþlarýyla Kýþlýk Saraya saldýrý baþladý. Ve birkaç saat içinde Kýþlýk Saray ele geçirildi. Sarayda bulunan Bakanlar
tutuklandý. Kerenski, ABD elçiliðinin özel arabasýyla saraydan kaçtý.
25 Kasým sabahý toplanan II. Sovyetler
Kongresi, þaþkýn bir vaziyette olaylarýn ne
yönde geliþtiðini öðrenmeye çalýþýyordu.
Petrograd Devrimci Askeri Komitesi'nin yaptýðý þu açýklama ile herþey netleþti:
"Rusya Yurttaþlarýna,
Geçici Hükümet devrilmiþtir. Proletarya ile
Petrograd Garnizonunun baþýnda olan Petrograd Asker ve Ýþçi Temsilcileri Sovyetinin organý olan
Devrimci Askeri Komite iktidarý ele almýþtýr.
Halkýn, uðrunda mücadele
ettiði dava -ivedi bir demokratik barýþýn önerilmesi, büyük
toprak mülkiyetinin ortadan
kaldýrýlmasý, üretimin iþçiler
tarafýndan denetlenmesi, bir
Sovyet Hükümetinin kurulmasý- kesinlikle kazanýlmýþtýr.
Yaþasýn Asker-Köylü ve
Ýþçi Devrimi!
Petrograd Asker ve Ýþçi
Temsilcileri Sovyeti
Devrimci Askeri Komite"
25 Ekim günü II. Sovyetler Kongresi'nde yeni iktidara
iliþkin deðiþik kararlar gündeme getirildi ve kararlaþtýrýldý.
Sabahýn iki buçuðunda yeni sosyalist hükümetin kuruluþ kararnamesi okundu ve

onaylandý.
"Ýþçi asker ve köylü temsilcileri Sovyetleri Rus Birliði Kongresi, Kurucu Meclis toplanýncaya kadar, Halk Komiserleri Kurulu
adýný taþýyacak olan geçici bir iþçi ve köylü
hükümeti kurmaya karar vermiþtir.
Devletin çeþitli hizmetleri komisyonlarca
yönetilecek ve komisyon üyeleri Kongre programýnýn yürütülmesini, memur, köylü, asker,
denizci, erkek ve kadýn iþçi örgütleriyle sýký
bir iþbirliðiyle saðlayacaktýr. Hükümet yetkisi, komisyon baþkanlarýnca oluþturulan bir
gruba, yani Halk Komiserleri Kuruluna ait olacaktýr.
Komiserlerin yaptýklarý tüm iþlerin denetimi ve onlarý görevlerinden alma hakký Rus
Birliði Kongresiyle onun Merkez Yürütme Komitesine verilmiþtir.
Halk Komiserleri Kurulu:
Kurul Baþkaný : Vladimir Ulyanov (Lenin)
Ýçiþleri
: A. I. Rikov
Tarým
: V. P. Miliutkin
Çalýþma
: A. G. Þliapnikov
Savaþ ve Donanma: V. A. Ovseyenko,
N. V. Krilenko
ve P. E. Dibenko
Ticaret ve Sanayi: V. P. Nogin
Maliye
: I. I. Skvortsov
Dýþiþleri
: L. D. Bronþtayn (Troçki)
Adalet
: G. I. Opokov (Lomov)
Levazým
: L. A. Teodoroviç
Posta ve Telgraf: N. P. Avilov (Glievob)
Uluslara iliþkin komiserlik: I. V. Çugaþvili
(Stalin)
26 Ekim günü II. Sovyetler Kongresi "ba-

rýþ" üzerine ilk kararnamesini kabul etti. Bu
kararnameyle, bütün savaþan halklar ve bunlarýn hükümetlerin adil ve demokratik bir barýþ
için derhal görüþmeye çaðrýldý.
Lenin'in kaleme aldýðý Toprak Kararnamesini kabul etti. Bu kararnameyle, büyük toprak mülkiyeti, derhal ve tazminatsýz olarak
geçersiz kýlýndý. Toprak sahiplerinin arazileriyle, tüm kilise, manastýr ve Çar ailesine ait
topraklar, hayvanlar ve tarým araçlarý, binalýrý
ve eklentileriyle birlikte Köylü Sovyetleri ile
bölge toprak komitesinin emrine verildi.
Yine II. Sovyetler Kongresinde, Rusya
Halklarýnýn Haklarý Kararnamesi kabul edildi.
Bu kararnamede "halklar arasýnda gönüllü ve
güven verici bir birliðin" oluþmasý için gerekli
ilkeler ortaya konuldu. Bu ilkeler:
1. Rusya'daki ulusal-topluluklarýn eþitliði ve
egemenliði,
2. Rusya'daki ulusal-topluluklarýn, ayrýlma
ve baðýmsýz devletler kurma hakký dahil, kendi kaderlerini serbestçe tayin etme hakkýna
sahip olmasý,
3. Ulusal ve ulusal-dinsel her türlü ayrýcalýk ve sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý,
4. Rusya'nýn sýnýrlarý içinde yaþayan ulusal azýnlýklarýn ve etnografik gruplarýn özgür
geliþmesi
Böylece yeni bir çað, sosyalist devrimler
çaðý baþlamýþtýr. Yaþamýn her alanýnda sosyalist ilkeler temelinde yeni bir toplumsal sistem, insanlýk tarihinde ortaya çýktý. Ýnsanlýk
tarihinin en görkemli devrimi olarak Ekim
Devrimi ile kurulan Sovyetler Birliði, Paris Komünü'nün 74 günlük iktidarýný 74 yýla taþýdý.
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Akýyordu su
gösterip aynasýnda söðüt aðaçlarýný.
Salkýmsöðütler yýkýyordu suda saçlarýný!
Yanan yalýn kýlýçlarý çarparak söðütlere
koþuyordu kýzýl atlýlar güneþin battýðý yere!
Birden
bire kuþ gibi
vurulmuþ gibi
kanadýndan
Yaralý bir atlý yuvarlandý atýndan!
Baðýrmadý,
gidenleri geri çaðýrmadý,
baktý yalnýz dolu gözlerle
uzaklaþan atlýlarýn parýldýyan nallarýna!

Ne yazýk ki ona
dört nal giden atlarýn köpüklü boynuna bir daha yatmayacak,
beyaz ordularýn ardýnda kýlýç oynatmayacak!
Atlýlar atlýlar kýzýl atlýlar,
atlarý rüzgar kanatlýlar!
Atlarý rüzgar kanat...
Atlarý rüzgar,
Atlarý...
At...

Ah ne yazýk!

