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Ö N S Ö Z

Beşinci ciltte, J. V. S talin’in, 1921 — 1923 y ıllan  arasında 
yazılan yazılan  yer alm aktadır.

Cildin esas içeriğini, u lusal ekonom inin yeniden tesis 
edilm esi ile bağlantılı o larak  Partin in  görevleri, NEP koşul
la n  altında işçi sınıfı ve köylülüğün ittifakının  yeni biçim 
leri, P artin in  örgütsel ve ideolojik birliğinin sağlam laştm l- 
ması, Partin in  kitlelerle bağ kurm asın ın  biçim  ve yöntem leri 
üzerine m akaleler, rapo rla r ve konuşm alar o luşturm aktadır 
(“G örüş A ynlıklarım ız”, “G ürcistan ve Trans-Kafkasya’da 
K omünizmin E n  Yakın Görevleri”, “Perspektifler”, X. ve 
X II. P arti Kongresinde R aporlar).

«Rus K om ünistlerinin Siyasi S tra te jisi ve Taktiği So
runu  Üzerine» b ir  b ro şü r taslağı, « İktidarın  E le Geçirilme
sinden Önce ve Sonra Parti», ve «Rus K om ünistlerinin S tra
tejisi ve Taktiği Sorunu Üzerine» adlı yazılar da b u  cilde alın
m ıştır. Bu yazılarda J. V. Stalin, Bolşevik P artin in  siyasi 
s tra te jis i ve tak tiğ i üzerine Lenin’in  öğretisini daha da  geliş
tirir.

Beşinci ciltte  yer alan yazıların önem li b ir  bölüm ü, ulu
sal so run  teorisinin geliştirilmesini, Bolşevik Partin in  ulusal 
siyasetini, çok-uluslu Sovyet devletinin örgütlenm esini ve 
SSCB’nin  ilk  anayasasının ilkelerinin hazırlanm asını konu 
edinm ektedir (X. ve X II. P arti K ongresine Tezler, X. ve 
X II. P arti Kongresinde ve RK P(B) MK’nin, Ulusal Cumhu
riyetlerin  ve Bölgelerin Sorum lu Fonksiyonerleriyle IV. Da
nışm a K onferansında R aporlar, X. Tüm-Rusya Sovyet Kong
re s in d e  ve SSCB I. Sovyet Kongresi’nde R aporlar, «Ulusal
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S orunun E le Almışı Üzerine», «Ekim Devrimi ve Rus Kom ü
nistlerin in  Ulusal Siyaseti» m akaleleri vb.).

«Rus Komünistlerinin Siyasi S tratejisi ve Taktiği Üzeri
ne» — b ir  b roşür taslağı; «Ulusal Sorun Üzerine B ir Plat
fo rm  Taslağı»; «XII. P arti Kongresi’n in  Ulusal Soruna İliş
kin K ararın ın  Gerçekleştirilmesi İçin  P ratik  Önlemler» rapo
ru , RKP(B) MK’nin, Ulusal Cum huriyetlerin ve Bölgelerin 
Sorum lu Fonksiyonerleriyle IV. Danışm a K onferansındaki 
Raporu kapayış konuşm ası ve ta rtışm a  konuşm alarına yanıt, 
ilk kez bu ciltte yayınlanm aktadır.

SBKP(B) MK Marx-Engels-Lenin Enstitüsü
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1921 — 1923



RSFSC TÜRK HALKLARI KOMÜNİSTLERİNİN 
DANIŞMA KONFERANSINI AÇIŞ KONUŞMASI[1]

1 Ocak 1921 

(T utanak kaydı)

Danışma konferansının açılışında Sta lin  yoldaş, —ye
niden seçilecek olan— Merkez Bürosu’nun çalışmalarının  
tatmin edici olmayan durumunu vurgular ve sonra RSFSC’ 
nin Türk halkları arasında komünizm in gelişm e koşulla
rını kısaca karakterize eder.

Rusya’da kom ünizm in gelişmesi, Rus sosyalizmi içinde 
uzam, onyıllar süren b ir  teorik  çalışm a ve teo rik  m ücadele 
tarih ine sahiptir. Bu m ücadele içinden, P arti kitlelerini yöne
tebilm ek için teo rik  bakım dan yeterince güçlü ve ilkesel b a 
kım dan sağlam , b irb irine sım sıkı sarılm ış b ir  yöneticiler 
grubu çıktı.

Bundan fark lı o larak  kom ünizm , ülkem izin Doğu’sunda, 
sosyalizm için p ra tik  devrim ci m ücadelenin seyri içinde, d a
h a  önceden b ir  teorik  gelişme safhası geçirmeksizin, henüz; 
kısa süre önce ortaya çıktı. T ü rk  ülkelerinde komünizm in 
teorik  güçsüzlüğü buradan  kaynaklanm aktadır, bu  güçsüzlük 
ancak, ülkem izde T ürk  dillerinde kom ünizm in ilkeleri üze
rinde yükselen b ir  litera tü rün  yaratılm ası ile o rtadan  kaldı
rılabilir.

Rus kom ünizm inin gelişme ta rih inde milliyetçi sapm aya 
karşı m ücadele h içbir zam an ciddi b ir  önem e sahip olmadı.
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Eski egemen ulus olarak genelde Ruslar, özelde de Rus ko
münistleri, ulusal baskıyı yaşamadılar; aslında onların, «bü
yük devlet şovenizmi»nin belirli ruh  halleri b ir yana b ırak ı
lırsa, içlerindeki milliyetçi eğilimlerle h içb ir o rtak  yanı yoktu 
ve bundan dolayı da bu tü r eğilimleri aşm aya hiç, ya d a  he
men hemen hiç ihtiyaçları yoktu.

Bundan farklı olarak, u lusal baskı dönem im yaşayan ezi
len halkların çocukları olarak T ürk  ülkelerinin kom ünistleri, 
sürekli olarak ulusal sapm a ile, kendi içlerindeki milliyetçilik 
kalıntıları ile uğraşm ak zorunda kaldılar ve zorundalar. B un
ların üstesinden gelinmesi, T ürk  kom ünistlerinin ivedi b ir  gö
revidir. Kuşkusuz bu durum , ülkem izin D oğu lunda kom üniz
min billurlaşm ası için b ir  engeldir.

Öte yandan kom ünizm  için Doğu’da elverişli koşu llar da 
vardır. Rus kom ünistleri sosyalizmi gerçekleştirirken, geliş
miş Avrupa ülkelerinin deneyim lerine hiç, ya d a  hem en he
men hiç sahip değildi (Avrupa genel olarak parlam enter m ü
cadele deneyim leri veriyordu), böylece onlar, sosyalizme gi
den yolu deyim  yerinde ise kendi araçlarıyla açm ak zorunda 
kaldılar, bu rada  b ir  dizi h a ta  yapm ak ise kaçınılmazdı.

Bundan fark lı olarak, Rus yoldaşları ile om uz omuza 
sosyalizm uğruna p ra tik  m ücadele içinde ortaya çıkan T ürk 
komünizmi, Rus yoldaşlarının p ra tik  deneyim lerinden y ara r
lanm a ve hatalardan  sakınm a olanağına sahipti. Bu durum , 
kom ünizm in Doğu’da hızla gelişmek ve sağlam laşm ak için 
her şansa sahip olduğunun güvencesidir.

Tüm  b u  hususlar, P arti MK’nin, henüz çok genç olan 
T ürk  kom ünizm ine karşı görece hoşgörülü siyasetini, Türk 
kom ünizm inin yukarıda anlatılan zaaf ve eksikliklerine karşı 
m ücadelelerinde, Doğu’nun  sağlam  kom ünist unsurlarına 
yardım  etmeye yönelik hoşgörülü siyasetini belirledi.

Merkez Bürosu, onun aracüığıyla milliyetçilik kalıntıla
rına  karşı m ücadele etm ek ve ülkem izin Doğu’sunda kom ü
nizm i teorik  o larak  sağlam laştırm ak için önlem lerin uygula
nacağı aygıttır.

«Pravda» N o. 6, 
12 Ocak 1921.
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GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ

Sendika sorununda görüş ayrılıklarım ız, sendikaların  il
kesel değerlendirilm esine ilişkin değildir. T roçki tarafından  
b irçok  kez tekrarlanan , sendikaların  ro lü  üzerine Program ı
m ızın bilinen m addeleri ve IX. P arti K ongresi’n in  sendikalar 
üzerine aldığı k a ra r t2! yürürlük te  kalm aktad ır (ve yürürlük
te kalacak tır). H iç kim se, sendikaların  ve ekonom ik organla
rın  karşılıklı olarak b irb irlerin in  içine girm ek zorunda olduk
ların ı ve gireceklerini yadsım ıyor («içişe kaynaşm ak»). Hiç 
kim se, ülkenin şu  anki ekonom ik yeniden doğuşunun, şim di
lik sadece adı böyle olan sanayi sendikalarının, sanayinin en 
önem li sektörlerin i yeniden canlandıracak olan gerçek sana
yi sendikalarına tedricen dönüşüm ünü gerektirdiğini yadsı
m ıyor. Kısacası, görüş ayrılıklarım ız ilkesel n itelik te değildir.

G örüş ayrılıklarım ız, sendikalarda ve genelde işçi sınıfı 
içinde b ir  çalışm a disiplininin zorunlu olup olm adığına iliş
k in  de değildir. Partim izin b ir  bölüm ünün «dizginleri gevşet
tiği» ve kitleleri tab ii afet kuvvetindeki güçlerin oyununa te rk  
ettiği yolundaki söylentiler, salt akıl kıtlığının sonucudur. 
Sendikalar içinde Partili unsurların , işçi sınıfı içinde de sen
dikaların  liderliği tartışılm az b ir  doğru olarak kalm aktadır.

G örüş ayrılıklarım ız, Sendikalar M erkez K om itesi’n in  ve 
Tüm-Rusya Sendikalar M erkez K onseyi'nin n itel bileşim i ile 
de ilgili değildir. Bu kuru luşların  bileşim inin ideal olm aktan 
uzak olduğu, b ir  dizi askeri ve ö tek i seferberliklerin  sendika
la r üzerinde korkunç b ir  etk i yaptığı, sendikalara eski fonk- 
siyonerlerini geri verm enin ve yenilerini sağlam anın, onlara
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teknik olanaklar sağlam anın zorunlu olduğu yolunda herkes 
görüş birliği içindedir.

Hayır, görüş ayrılıklarımız hu  alanda yatm am aktadır.

1
İŞÇİ KİTLELERİNE YAKLAŞIMDA 

İK İ YÖNTEM

Görüş ayrılıklarımız, işçi sınıfı içinde çalışm a disiplinini 
sağlam laştırmanın nasılının, işçi kitlelerini sanayiin yeniden 
kurulm asına çekm ek için onlara yaklaşm anın yöntemlerinin, 
ve bugün zayıf olan sendikalarım ızı, sanayim izi yeniden can
landıracak güçlü, gerçek sanayi sendikalarına dönüştürm ek 
için tutulacak yolların ne olduğu sorunlanndadır.

İk i yöntem  vardır: Zor  yöntem i (askeri yöntem ) ve ikna 
yöntemi (sendikal yöntem ). B irinci yöntem  hiçbir şekilde ik
na unsurlarım  dıştalam az, ne var k i bu rada ikna -unsurları 
zor yöntem inin gereklerine tab id ir ve bun la r için yardım cı 
b ir  araçtır. Ö te yandan ikinci yöntem  de zor unsurların ı dış- 
talamaz,_ama burada zor unsurları ikna yöntem inin gerekle
rine tab id ir ve bun lar için yardım cı b ir  araçtır. Bu iki yönte
m i b irb irine karıştırm ak , tıpk ı o rd u  ile işçi sınıfını aynı kefe
ye koym ak k ad ar yanlıştır.

B aşlarında Troçki bulunan, ve o rdu  içindeki askeri yön
tem lerin  başarısından b aş lan  dönen b ir  grup P arti işçisi, sen
dikaların sağlam laştınlm asında, sanayiin yeniden doğuşunda 
başanya  ulaşm ak için bu  yöntem lerin işçi kitleleri içine, sen
d ikalar içine taşınm ası gerektiğini düşünüyorlar. Ne var k i 
b u  grup, o rdu  ile işçi sınıfının ik i a y n  alan olduğunu, o rdu  
için işe y ara r olan b ir  yöntem in, işçi sınıfı ve onun sendika- 
la n  için işe yaram az ve zararlı olabileceğini unutuyor.

O rdu hom ojen b ir  nicelik değildir, ik i tem el sosyal grup
tan , köylülerden ve işçilerden oluşur; birinci grup, İkinciye 
kıyasla k a t k a t çoğunluktadır. V III. P arti K ongresi i3! ordu 
içinde ağırlıklı olarak zor yöntem lerinin uygulanm asının zo
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runluluğunu gerekçelendirirken, ordum uzun esas o larak  köy
lülerden oluştuğu, köylülerin sosyalizm için savaşmayacağı, 
sosyalizm uğruna savaşm aları için, zor yöntem leri uygulaya
rak  onları zorlam anın m üm kün ve gerekli olduğundan yola 
çıkm ıştır. Siyasi Şubeleriyle K om iserlik sistem i, devrim  m ah
kem eleri, disiplin cezalan, tüm  m evkilerin atam a yoluyla dol
durulm ası gibi sa lt askeri etkilem e yöntem leri buradan  çık
m ıştır.

O rdunun aksine, işçi sınıfı sosyal olarak hom ojendir, 
ekonom ik durum u nedeniyle sosyalizme eğilim gösterir, ko
m ünist ajitasyona kolayca kulak verir, sendikalarda gönüllü 
o larak  örgütlenir ve tüm  bunlardan  ö tü rü  de Sovyet devleti
nin temelini, tuzunu o luştu rur. B u nedenle, sanayi sendikala
rım ızın p ra tik  çalışm asının tem elinde ağırlıklı o larak  ikna 
yöntem lerini uygulam anın yatm ası şaşılacak birşey değildir. 
Aydınlatma, k itle propagandası, işçi k itlelerinin inisiyatifinin 
ve bağımsız faaliyetinin geliştirilmesi, seçilebilme gibi sa lt 
sendikal etkilem e yöntem leri bu radan  çıkm ıştır.

T roçki’nin  hatası, o rdu  ile işçi sınıfı arasındaki fark ı kü
çümsem esinde, askeri örgütler üe sendikaları aynı kaba koy
m asında ve —ahşkanlıktan olsa gerek— ordudaki askeri 
yöntem leri sendikalara, işçi sınıfına taşım aya çalışm asında 
yatm aktadır.

«Askeri yöntemlerle Cemir, ceza) sendikal yöntemleri 
(aydınlatma, propaganda, bağımsız faaliyet) karşı karşı
ya koymak», diyor belgelerin birinde Troçki, «Kautskyci 
—-Menşevik — Sosyal-Devrimci önyargıların bir ifadesidir... 
Bir işçi devletinde çalışm a örgütleri ile askeri örgütlerin 
salt karşı karşıya konulması bile, Kautskycilik önünde za
vallı bir teslimiyet anlam ına gelir.»

Böyle d iyor Troçki.
{(Kautskycilik», «Menşevizm» vb. gibi gereksiz laf kala

balığı b ir  yana bırakıldığm da, Troçki’nin, işçi örgütleri ile 
askeri ö rgütler arasında varolan fark ı kavram adığı, savaşın 
bittiği ve sanayiin yeniden canlandırılmasının sorunlu oldu
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ğu bir zamanda askeri yöntem lerle dem okratik  (sendikal) 
yöntemleri karşı karşıya koym anın zorunlu, kaçınılm az oldu
ğunu kavrayamadığı, dolayısıyla askeri yöntem leri sendikala
ra  taşım anın yanlış ve zararlı olduğunu kavrayam adığı açık
tır.

Kısa süre önce çıkan Troçki’nin sendikalar üzerine pole
m ik broşürünün tem elinde de bu  kavrayam am a yatm aktadır.

Troçki’nin hataları iş te  bu  kavrayam am akta aranm alıdır.

II
BİLİNÇLİ DEMOKBATİZM 

VE ZORAKİ «DEMOKBATİZM»

Bazıları, sendikalarda dem okratizm  üzerine konuşm ala
rın  içi boş b ir  deklam asyon [hitabet, tum turak lı konuşm a — 
Ç.N.], Parti içi yaşam ın belirli görüngüleri tarafından  yaratı
lan b ir  m oda akım ı olduğunu, dem okratizm  üzerine «geveze
liğe» zam anla doyulacağım ve h e r şeyin «eskisi gibi» olacağı
n ı düşünüyorlar.

Başka bazıları ise sendikalarda dem okratizrnin, aslında 
b ir  taviz olduğunu, işçilerin talepleri üzerine zorunlu olarak 
verilen b ir taviz olduğunu, bu rada gerçek birşeyin, hakiki 
birşeyin değil,. diplom asinin söz konusu olduğunu düşünü
yorlar.

Söylemeye gerek yok ki, hem  birinci, hem  de ikinci görü
şe sahip yoldaşlar tem elli yanılıyorlar. Sendikalarda ‘ dem ok
ratizm , yani «sendikalar içinde p ro le ter dem okrasinin nor
m al yöntemleri» denilen şey, p ro leter kitle örgütlerine has, 
sendikal olarak örgütlü  m ilyonlarca işçi k itlesi karşısında sis
tem atik  olarak ikna yöntem lerinin uygulanm asının zorunlu
luğu ve yararlılığı bilincini önşart koşan  bilinçli b ir  demok- 
ratizm dir. Bu bilinç olm aksızın dem okratizm  boş b ir  seda 
olur.

Savaş sürerken ve tehlike kapıdayken, örgütlerim izin 
«Cepheye Yardım» çağrılan  işçilerde güçlü b ir yankı buldu,
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çünkü yıkım, tehlikesi elle tu tu lacak  kadar yalandı, ilerleyen 
ve çiftlik sahipleri ile kapitalistlerin  ik tidarım  yeniden kuran  
Kolçak, Yudeniç, Deniküı, Pilsudski ve Vrangel’in orduların
da ifadesini bulan bu tehlike, çok som uttu  ve herkes için gö
rülebilir b ir  biçim de idi. O sıra lar kitleleri seferber etm ek 
zor değildi,. Ne var k i savaş tehlikesinin son bulduğu, ancak 
yeni tehlikenin, ekonom ik tehlikenin (yıkım tehlikesinin) 
kitleler için hiç de o kadar elle tu tu lu r olmadığı bugün, k i t
leler te k  başına çağrılarla seferber olm uyorlar. E lbette ek
m ek ve giyim darlığını herkes hissediyor, fakat insan lar buna 
rağm en kendileri için ekm ek ve giyecek bulm asını biliyorlar, 
böylece ekm ek ve m a l darlığ ı tehlikesi, kitleler için  savaş teh 
likesi k ad ar itekleyici olm uyor; İkincisi, hiç kim se, ekonom ik 
tehlikenin (lokom otif, t  arım  m akinesi, tekstil fabrikası, dö
küm hane eksikliği, elektrik  san traüerin in  donatım ındaki ek
siklikler vs.) kitlelerin.bilincinde, k ısa süre önceki savaş teh
likesi kadar gerçek olduğunu söyleyemez. İşçi sınıfının mil
yonlarca kitlesini ekonom ik yıkım a karşı harekete geçirmek 
içiiı, geniş k itlelerin  inisiyatifini, bilinçhliğini, bağımsız faali
yetini yükseltm ek, onları som ut olgular tem elinde, ekonom ik 
yıkım ın dünkü savaş tehlikesi k ad ar gerçek ve ölüm cül b ir  
tehlike olduğuna ikna etmek, dem okratik  olarak inşa edilen 
sendikalar sayesinde m ilyonlarca işçiyi ekonom inin yeniden 
kurulm ası çalışm asına çekm ek gerekm ektedir. Ekonom ik o r
ganların ekonom ik yıkım a karşı m ücadelesini tüm  işçi sınıfı
nın  öz davası haline getirm ek ancak bu  yolla m üm kündür. 
Eğer bu  yapılmazsa, ekonom ik cephede zafer söz konusu ola
maz.

Kısacası: Bilinçli dem okratizm , sendikalar içinde prole
te r dem okrasi yöntem i, sanayi sendikalarının biricik doğru 
yöntem idir.

Zoraki «demokratizm»in bu  dem okratizm  ile h içb ir or
ta k  yanı yoktur.

Troçki’n in  «Sendikaların Rolü ve Görevleri» adlı b roşü rü  
okunduğunda, T roçki’nin «de» aslında «dem okratik» yöntem 
den yana olduğu düşünülebilir. Bu nedenden ö tü rü  bazı yol
daşlar, görüş ayrılıklarım ızın sendikal çalışm a yöntem leri ile
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ilgili olmadığını düşünüyorlar. Ancak bu  tam am en yanlıştır. 
Çünkü Troçki'nin «dem okratizm»i zoraki, yarım , ilkesiz b ir 
dem okratizm dir ve sadece, sendikalar için işe yaram az olan 
askeri-bürokratik yöntem i tüm ler.

Kendiniz k a ra r  verin.
1920 K asım  başında MK tarafından  alınan b ir  k a ra n  ye

rine getirirken V. Tüm -Rusya Sendikalar Konferansı kom ü
nist fraksiyonu, «merkeziyetçiliğin ve askerileştirilm iş çalış
m a biçim lerinin bürokratizm e, dar kafalı kendini beğenm iş
liğe, m em ur kibirliliğine ve sendikaların d a r  kafalı b ir  vesa
yet altına alınm asına, yozlaşm asına k arş ı en  enerjik  ve en 
planlı m ücadelenin zorunlu o lduğu..., özel koşullar ta rafın 
dan yaratılan  özgül yönetim  yöntem leri zam anının, Zektran 
(Troçki’nin  yönetim indeki u laşım  işçileri MK) için de —ki 
Glavpolitputy* bunun  için kuru lm uştu— şim di a r tık  sona er
diği», bundan dolayı K onferansın kom ünist fraksiyonunun 
«Zektran’a sendikalar içinde p ro le ter dem okrasinin norm al 
yöntem lerini güçlendirmeyi ve geliştirm eyi tavsiye ettiği», ve 
Zektran’ı «Tüm-Rusya Sendikalar M erkez Konseyi’nin  tüm  
faaliyetlerine aktif olarak katılm akla ve bu  Konsey’e,/ö tek i 
sendikaların sahip olduğu aynı hak larla  dahil olmakla» gö
revlendirdiği şeklindeki k a ra n  aldı (bkz. «Pravda» No. 255). 
N e var k i b u  k a ra ra  rağm en Troçki ve Zektran, b ü tü n  K asım  
ayı boyunca, eski yan-bürokratik  yan-askeri çizgiyi uygular, 
eskisi gibi G lavpolitputy’ye ve Glavpolitvod'a** dayanarak 
Tüm-Rusya Sendikalar Merkez Konseyi’ni «sarsmak», parça
lam ak ve öteki sendika birlik leri arasında Zektran’m  aynca- 
lıklı konum unu korum akta ıs ra r etm eye çalışırlar. Bunun 
ötesinde Troçki 30 K asun’da «MK Politbüro üyelerine» b ir  
yazıda, aynı şekilde «beklenmedik» b ir  biçimde, «Glavpolit- 
vod’un ... en  azından önüm üzdeki ıki-üç ay içinde kesinlikle 
dağıtılamayacağını» açıklar. Peki sonra? B u yazıdan altı gün 
son ra  (7 Aralık’ta ) aynı T roçki yine «beklenmedik» b ir  bi
çimde MK’de «Glavpolitputy ve Glavpolitvod’un  geciktiril-

*  D em iryolları Siyasi G enel Yönetim i. Çev.
* *  D enizyolları Siyasi G enel Y önetim i. Ç ev.
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m eksizin dağıtılm ası ve tü m  güç ve kaynaklarının, norm al de- 
m okratizm  tem elinde sendika örgütüne devredilmesi» lehin- 
de oy kullanır. Bu kuru luşların  dağıtılm asını yetersiz bulan, 
bunun dışm da Zektran’m  şim diki bileşim inin değiştirilm esini 
isteyen yedi MK üyesine karşı, içlerinde T roçki’nin  de bulun
duğu sekiz MK üyesi lehte oy kullanırlar. Zekran’ı şim diki bi
leşimiyle korum ak için Troçki, Z ektran’da siyasi genel yöne
tim in dağıtılm ası lehinde oy verir.

Bu altı gün içinde ne değişm iştir? Belki dem ir ve deniz 
yolu işçileri b u  altı gün içinde öyle gelişm işlerdir ki, a rtık  
Glavpolitputy ve Glavpolitvod onlar için gereksizleşm iştir? 
Ya da belki bu  kısa süre içinde iç ya da dış politik  durum da 
önem li b ir  değişme olm uştur? E lbette  değil. Söz konusu olan, 
deniz ulaşım  işçilerinin Zektran’dan kesin b ir  biçim de siyasi 
genel yönetim in feshedilm esini ve Z ektran’ın  bileşim inin de
ğiştirilm esini talep etm iş o lm aları ve b ir  fiyaskodan korkan 
ve hiç olm azsa Zektran’ı eski bileşimiyle korum ak isteyen 
Troçki grubunun, kendini geri adım  atm ak ve kısm i tavizler 
verm ek —ki b u  tavizler kim seyi ta tm in  etm em iştir1— zorun
da görm üş olm asıdır.

Olgular bunlardır.
K anıtlam aya herhalde gerek yok tur ki, bu  zoraki, yarım , 

ilkesiz «dem okratizm»in P arti MK tarafından  daha K asım  
başında tavsiye edilen ve sanayi sendikalarım ızı yeniden ya
şam a kavuşturm ak için çok gerekli olan «sendikalar içinde 
p ro le ter dem okrasinin norm al yöntemleri» ile h içbir o rtak  
yanı yoktur.

★

Sovyet K ongresi t4l kom ünist fraksiyonunun ta rtışm a 
toplantısındaki son sözünde Troçki, sendikalar üzerine ta rtış
m alara  siyasi unsu rların  sokulm asını p ro testo  ederek, b u ra 
da  politikanın işi olmadığını iddia etti. T roçkrn in  bu konuda 
tam am en haksız olduğunu saptam ak gerekir. K anıtlam aya 
herhalde gerek yoktur ki, b ir  işçi-köylü devletinde, özellikle 
işçi sınıfını doğrudan ilgilendiren devletle ilgili önem li b ir  tek
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karar bile, ülkenin siyasi du rum una şu  ya d a  b u  şekilde etki 
yapm aksızın uygulanamaz. Ve siyaseti ekonom iden ayırm ak 
istem ek b ir  bü tün  olarak gülünç ve gayri-ciddi birşeydir. Ama 
tam  da bu nedenle b u  tü r  he r karar, önceden siyasi açıdan 
da değerlendirilm ek zorundadır.

Kendiniz k a ra r  verin.
Şimdi artık , Troçki ta rafından  yönetilen Zektran’ın  yön

tem lerinin, bizzat Z ektran’m  pratiğ i tarafından  m ahkûm  edil
diğine kanıtlanm ış gözüyle bakılabilir. Troçki, Z ektran’ı yö
neterek ve Zektran aracılığıyla öteki sendikalara etk i yapa
rak, sendikaların canlanm asını ve yenilenmesini sağlamak, 
sanayiin yeniden kurulm ası çalışm asına işçilerin çekilmesini 
sağlam ak istiyordu. Fakat gerçekte ne oldu? Sendikalar için
deki kom ünistlerin  çoğunluğuyla çatışm a, sendikaların ço
ğunluğunun Zektran ile çatışm ası, Z ektran’in fiilen bölünm e
si, sendikal o larak  örgütlü işçilerin «alt kesim lerim in  «Ko
miserlere» öfke duyması. B aşka b ir  deyişle: Sadece sendika
ların  yenileşmesi sağlanm am akla kalm adı, bizzat Zektran  da 
dağılmaya yüz tu ttu . E ğer Zektran’m  yöntem lerini başka sen
dikalarda da uygulasaydık, kuşkusuz o ralarda da aynı çatış
ma, bölünm e ve dağılm a tab lo ları görecektik. Sonuç olarak, 
işçi sınıfı içinde dağılm a ve bölünm e olacaktı.

İşçi sınıfının siyasi partis i b u  olguları görm ezlikten gele
bilir mi? Hom ojen sendikalarda birleşm iş işçi sınıfının mı, 
yoksa b irb irlerine karşı düşm anca tav ır içinde olan değişik 
gruplara bölünm üş işçi sınıfının m ı söz konusu olduğunun, 
ülkenin politik durum u açısından önemsiz olduğu iddia edile- 
büir mi? K itlelere yaklaşım daki yöntem lerin değerlendirilm e
sinde siyasi etkenin ro l oynam am ası gerektiği söylenebilir 
m i?

Açıktır ki, b u  söylenemez.
RSFSC ve onunla m üttefik  Cum huriyetlerin nüfusu bu

gün yaklaşık 140 m ilyondur. B unun % 80’i  köylüdür. Böyle 
b ir  ülkeyi yönetebilm ek için Sovyet ik tidarı işçi sınıfının 
sağlam güvenine sahip o lm ak zorundadır, çünkü böyle b ir  ü l
ke ancak işçi sınıfı sayesinde ve işçi sınıfının güçleri ile yö-
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netilebilir. Ancak işçilerin çoğunluğunun güvenini korum ak 
ve sağlam laştırm ak için işçi sınıfının bilinçlüiğini, bağımsız 
faaliyetini ve inisiyatifini sistem li b ir  şekilde geliştirm ek, iş
çi sınıfını sistem li b ir  şekilde kom ünizm  ruhuyla eğitmek, bu 
am açla onları sendikalarda örgütlem ek ve kom ünist ekono
m inin inşasına çekm ek gerekir.

B u görevi, zor yöntem leriyle ve sendikaları «adamakıllı 
sarsarak» yerine getirmek, besbelli k i olanaksızdır, çünkü bu 
yöntem  işçi sınıfım  bölm ekte (Zektrani) ve Sovyet ik tidarına 
karşı güvensizlik yaratm aktadır. Aynca, zor yöntem leri ile 
kitlelerin  bilinçlüiğini geliştirm enin ya d a  onların  Sovyet ik-, 
tidarına karşı güvenini güçlendirm enin aslında düşünülem e
yecek olduğunu kavram ak kolaydır.

İşçi sınıfım  birleştirm ek, onun bağım sız faaliyetini yük
seltm ek, ülkeyi ekonom ik yıkım a k arşı seferber etm ek için 
şim di son derece gerekli olan Sovyet ik tidarına duyulan gü
veni sağlam laştırm ak görevini gerçekleştirm enin, ancak «sen
dikalar içinde p ro leter dem okrasinin norm al yöntemleri» ile, 
ancak ikna yöntem leri ile m üm kün olacağı açıktır.

G örüldüğü gibi, siyaset de ikna yöntem lerinden yanadır.

5 Ocak 1921.

«P ravda» N o. 12, 
19 Ocak 1921.

İm za: J. S t a l i  n.
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ULUSAL SORUNDA PARTİNİN 
EN YAKIN GÖREVLERİ ÜZERİNE

P arti MK Tarafından Onaylanan,
RK P(B) X. P arti Kongresine T ezleri5!

I
KAPİTALİST SİSTEM VE ULUSAL BASKI

1—  M odem  u luslar belirli b ir  çağın, yükselen kapita- 
lizm çağının ü rünüdürler. Feodalizmin tasfiye edilmesi ve ka
pitalizm in gelişmesi süreci, aynı zam anda insanların  uluslar 
halinde birleşm esi sürecidir. Feodal bölünm enin üstesinden 
gelen kapitalizm in m uzaffer gelişmesi sırasında İngilizler, 
Fransızlar, Almanlar, İta lyanlar u luslar halinde birleştiler.

2 — U lusların oluşum unun zam an olarak m erkezi dev
letlerin oluşm ası ile aşağı-yukarı çakıştığı yerlerde, u luslar, 
doğal olarak b ir  devlet görünüm üne büründüler ve bağımsız 
burjuva ulusal devletlere geliştiler. İngiltere’de (İrlanda h a
riç), F ransa’da, İtalya’da böyle oldu. Avrupa’nın doğusunda 
ise m erkezi devletlerin oluşumu, özsavunma gereklerinin 
(Türk, Moğol vb. istilaları) hızlandırm asıyla, feodalizmin tas
fiyesinden, dolayısıyla da ulusların  oluşum undan önce ger
çekleşti. B undan dolayı bu rala rda u luslar u lusal devletlere 
gelişm ediler ve gelişemezlerdi de, bilakis genellikle güçlü b ir  
egemen u lus ile b ir dizi güçsüz bağım lı u lusların  var olduğu
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birçok karm a çok-uluslu burjuva devletleri oluştu. A vustur
ya, M acaristan, Rusya bu  tü r  devletlerdi.

3 — İlk  başlarda öncelikle kendi öz u lusal güçlerine d a 
yanan F ransa  ve İtalya gibi u lusal devletler, aslında ulusal 
baskı tanım adılar. Bunun tersine, b ir  u lusun —daha doğru
su: onun hakim  sınıflarının— diğer u luslar üzerindeki ege
menliği üzerine inşa edilen çok-uluslu devletler, ulusal baskı
n ın  ve u lusal hareketlerin  anayurdu  ve an a  sahnesi o lm uşlar
dır. Egem en ulusun ç ıkarları ile ezilen ulusun çıkarları a ra 
sındaki karşıtlık lar, bun la r çözülmeksizin çok-uluslu b ir  dev
letin  is tik rarlı varlığının m üm kün olm adığı karşıtlık lard ır. 
Çok-uluslu burjuva devletinin trajedisi, b u  çelişkileri çözeme
m esi^ özel m ülkiyetin varlığı ve sınıfsal eşitsizlik koşulları al
tında, u lusları «eşit kılm ak» ve ulusal azınlıkları «korumak» 
yolundaki h e r çabasının, genellikle yeni b ir  başarısızlıkla, 
ulusal çatışm aların  yeniden keskinleşm esiyle son bulm asıdır.

4 — Avrupa’da kapitalizm in giderek gelişmesi, yani pa
zarlara  duyulan gereksinme, ham m adde ve yakıt arayışı, ni
hayet em peryalizmin, serm aye ihracının gelişmesi ve büyiik 
deniz ve dem iryollarını güven altına alm a zorunluluğu, b ir 
yandan yeni top rak ların  eski u lusal devletler ta rafından  ilhak 
edilm esi ve buraların  kendine özgü ulusal baskı ve u lusal ça
tışm alar ile çok-uluslu (söm ürgeci) devletlere dönüşmesine 
yol açtı (İngiltere, Fransa, Almanya, İta lya); öte yandan eski 
çok-uluslu devletlerin egemen u lu s la n  içinde sadece eski dev
let sın ırların ı korum a çabası değil, bilakis kom şu devletler 
zararına kendi sınırlarının genişletilmesi, yeni (güçsüz) mil
liyetlerin boyunduruk a ltına alınm ası çabaların ı da güçlen
dirdi. Böylece ulusal sorun  genişledi ve sonunda bizzat olay
la rın  akışı ile söm ürgeler genel sorunuyla kaynaştı; ulusal 
baskı devlet içi b ir  sorun olm aktan çıkarak devletler arası 
b ir  sorun, em peryalist «büyük» güçlerin zayıf, tüm  haklarına 
sahip olm ayan m illiyetleri boyunduruk altına alm a m ücade
lesi (ve savaşı) sorunu haline geldi.

5 — Uzlaşmaz ulusal karşıtlık ları ve çok-uluslu burjuva 
devletlerinin iç çürüklüğünü tam am iyle su yüzüne çıkaran 
em peryalist savaş, m uzaffer söm ürgeci güçler (İngiltere,
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Fransa., İtalya) içinde ulusal çatışm aların  son derece keskin
leşmesine, yenik eski çok-uluslu devletlerin (Avusturya, Ma
caristan, 1917 Rusya’sı) tam am en çökm esine ve nihayet 
—ulusal sorunun  burjuvazi tarafından  «en radikal» çözümü 
olarak— yeni burjuva ulusal devletlerin (Polonya, Çekoslo
vakya, Yugoslavya, Finlandiya, Gürcistan, E rm enistan  ve baş
kaları) oluşm asına yol açtı. Ne var k i yeni bağımsız ulusal 
devletlerin oluşum u, m illiyetlerin b arış  içinde b irarada  yaşa
m alarına yol açm adı ve açamazdı da; b u  çözüm ne ulusal eşit
sizliği ne de u lusal baskıyı o rtadan  kaldırm adı ve kaldıram az
dı da, çünkü özel m ülkiyet ve sınıfsal eşitsizlik üzerinde yük
selen yeni burjuva ulusal devletler:

a ) Kendi öz ulusal azınlıklarına baskı yapm aksızın (Po
lonya Byelo-Ruslara, Yahudilere, Litvanyahlara, UkraynalIla
ra; G ürcistan Ossetlere, Abazalara, Erm enilere; Yugoslavya 
H ırvatlara, B oşnaklara vb.);

b ) Kendi toprak larım  kom şuları zararına genişletmeksi- 
zin, k i bu  çatışm alara ve savaşlara yol açar (Polonya Litvan- 
ya’ya, U krayna’ya, Rusya’ya karşı; Yugoslavya B ulgaristan’a 
karşı; G ürcistan E rm enistan’a, Türkiye’ye karşı vb.);

c ) , Em peryalist «büyük» güçlere m ali, ekonom ik ve as
keri. o larak boyun eğmeksizin, varlıklarını sürdürem ezler.

6 — Böylece savaş sonrası dönem, uygar ülkelerin  ulus
ların ın  gerek b irb irleriy le ilişkilerinde, gerekse de bağım lı 
halklarla ilişkilerinde tra jik  b ir  u lusal düşm anlık, eşitsizlik, 
baskı, çatışm a, savaş ve em peryalist vahşet tablosu sunm ak
tadır. B ir yanda bağım lı ve «bağımsız» (fiilen tam am en ba
ğımlı) devletler kütlesini ezen ve söm üren birkaç «büyük» 
güç ve bu  güçlerin u lusal devletleri söm ürm e tekeli için kendi 
aralarında yaptık ları mücadele. Öte yanda, «büyük» güçlerin 
dayanılmaz boyunduruğuna karşı, gerek bağım lı gerek «ba
ğımsız» ulusal devletlerin mücadelesi; u lusal devletlerin ken
di ulusal toprak larım  genişletm ek için kendi aralarındaki 
mücadele; h e r b ir  u lusal devletin, kendi içindeki ezilen ulusal 
azınlıklara karşı mücadelesi. Nihayet, söm ürgelerin «büyük» 
güçlere karşı kurtu luş hareketinin keskinleşm esi ve gerek b u  
devletler, gerekse de, kural olarak, içlerinde b ir  dizi u lusal
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azınlık bulunan ulusal devletler içinde ulusal çatışm aların 
keskinleşmesi.

E m peryalist savaşın m iras b ırak tığ ı «dünya tablosu» işte 
budur.

B urjuva toplum u ulusal sorunun çözüm ünde tam am en 
iflas etm iştir.

II
SOVYET SİSTEMİ VE ULUSAL ÖZGÜRLÜK

1 — Özel m ülkiyet ve sermaye, insan ları kaçınılm az o la
rak  b irb irinden  ayırıyor, u lusal nifakı körüklüyor ve u lusal 
baskıyı güçlendiriyorsa, kollektif m ülkiyet ve em ek de aynı 
şekilde kaçınılm az olarak insanları b irb irine  yakınlaştırır, 
u lusal nifakı o rtadan  ka ld ırır ve ulusal baskıyı yok eder. Na
sıl kapitalizm , u lusal bask ı olm aksızın varolam azsa, sosya
lizm de ezilen u lusları kurtarm aksızm , u lusal özgürlük ol
m aksızın varolam az. Şovenizm ve ulusal nefret, m illiyetçi ön
yargılarla dolu olan köylülük (ve b ir  bü tün  o larak  küçük-bur- 
juvazi) burjuvazinin peşine takıldıkça, kaçınılm azdır, önü alı
nam az, ve tersine, köylülük proletaryayı izlediğinde, yani 
p ro letarya diktatörlüğü güven altında olduğunda, u lusal b ir
lik ve ulusal özgürlük güven altında olacaktır. Bu nedenle, 
Sovyetlerin zaferi ve p ro letarya diktatörlüğünün kurulm ası, 
u lusal baskının  ortadan kaldırılm ası için, u lusal eşitliğin sağ
lanm ası, u lusal azınlıkların hakların ın  güvence altına alınm a
sı için tem el önkoşulu oluşturur.

2 — Sovyet devrim inin deneyim leri bu  tezi tam am en 
doğrulam aktadır. Rusya’da Sovyet düzeninin kuru lm ası ve 
ulusların devlet olarak ayrılm a hakkının ilan edilmesi, Rusya 
m illiyetlerinin emekçi kitleleri arasındaki ilişkileri alt-üst et
ti, eski u lusal düşm anlığı gömdü, u lusal baskının  zeminini 
yok e tti ve Rus işçilerine, sadece Rusya’dak i değil, aynı za
m anda Avrupa ve Asya’daki m illiyetlerden kardeşlerinin de 
güvenini kazandırdı, bu  güveni, o rtak  dava için savaşm a coş-
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Kuşuna, hazırlığına kad ar yükseltti. Azerbaycan ve E rm enis
tan ’da Sovyet Cum huriyetlerinin kurulm ası, aynı sonuçlan  
doğurdu; u lusal çatışm aları yok etti, T ürk  ve E rm eni, E rm e
ni ve AzerbaycanlI em ekçiler arasındaki düşm anlık «mirası» 
nı o rtadan  kaldırdı. Aynı şey Sovyetlerin M acaristan, Bavye- 
ra  ve Letonya’da kısa süreli zaferi için de söz konusudur. Öte 
yandan, ülkelerindeki u lusal düşm anlık ve u lusal baskıyı kal
d ırm am ış, B atı’n ın  ve Doğu’nun  milliyetlerinin emekçi kitle
lerinin coşku ve güveninden em in olm am ış olsalardı, Rus iş
çilerinin, Kolçak ve Denikin’i yenemeyecekleri, Azerbaycan ve 
E rm enistan Cum huriyetlerinin ayaklarım  yere sağlam  basa
m ayacakları da  açıktır. Sovyet cum huriyetlerinin sağlam laş
m ası ve ulusal baskının o rtadan  kaldınlm ası, em ekçilerin em
peryalist kölelikten kurtu luş b ir  ve aynı sürecinin iki yanım 
oluşturm aktadır.

3 — Ama Sovyet Cum huriyetlerinin —kapsam  bakım ın
dan en önem sizlerinin bile-— varlığı em peryalizm  için ölüm 
cül b ir  tehlikeyi tem sil etm ektedir. B u tehlike sadece, Sovyet 
Cum huriyetlerinin, em peryalizm den koptuktan  sonra, söm ür
ge ve yan-söm ürgelikten, gerçekten bağımsız devletlere dönü
şerek, em peryalistleri ek  b ir  parça  top rak tan  ve ek gelirler
den yoksun bıraktığ ından dolayı değil, Sovyet Cum huriyetle
rin in  sa lt varlığının, b u  Cum huriyetlerin, burjuvazinin ezil
m esi ve proletaryanın  diktatörlüğünün sağlam laştm lm ası yo
lunda a ttik lan  her adım ın, kapitalizm e ve em peryalizm e k a r
şı en  güçlü ajitasyonu — bağım lı ülkelerin em peryalist köle
likten kurtu lm ası için b ir  ajitasyonu ve kapitalizm in h e r biçi
m inin yıkılm ası ve çözülmesi için üstesinden gelinemez b ir 
fak törü  — tem sil etm esinden dolayı da vardır. İş te  em perya
list «büyük» güçlerin Sovyet cum huriyetlerine k arşı m ücade
lesinin kaçınılmazlığı, bu  Cum huriyetleri yok etm e uğraşı bu  
yüzdendir. S ınır devletlerinin burjuva hüküm etlerini b irb iri 
ard ına Sovyet Rusya’ya k arş ı k ışkırtan , karşı-devrim ci b ir 
grup generali b irb iri ard ına ayaklandıran, Sovyet Rusya’yı 
katı b ir  abluka altında tu tan  ve genelde onu ekonom ik olarak 
tecrit etmeye çalışan «büyük» güçlerin Sovyet Rusya’ya k a r
şı m ücadelesinin tarih i, bugünkü u luslararası ilişkiler altm -
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da, kapitalist çem ber içinde, tek  basm a alm an h içb ir Sovyet 
Cum huriyetinin, kendini dünya em peryalizm i tarafından  eko
nom ik o larak  tüketilm ekten ve askeri yenilgiye uğratılm ak
tan  kurtaram ayacağını açık b ir  şekilde kanıtlam aktadır.

4 — Bu nedenle, tek  tek  Sovyet Cum huriyetlerinin yak
tık  o larak  varolm ası, varlıklarının kapitalist devletlerce teh
d it edilm esinden dolayı, sallantılıdır, çürüktür. B ir yandan 
Sovyet Cum huriyetlerinin savunulm asının o rtak  çıkarları, öte 
yandan savaşın çökerttiği ü retici güçlerin yem den kurulm ası, 
üçüncü o larak  da tah ıl bakım ından yoksul Sovyet Cum huri
yetlerine, tahıl bakım ından zengin Sovyet Cum huriyetlerince 
yiyecek yardım ı yapılm ası görevi, em peryalist boyunduruk
tan  ve ulusal baskıdan kurtu lm anın  biricik  yolu olarak çeşit
li Sovyet Cum huriyetlerinin b ir  devlet ittifakını emredercesi- 
ne dayatm aktadır. «Yerli» ve «yabancı» burjuvaziden kurtu 
lan ulusal Sovyet Cumhuriyetleri, ancak sım sıkı b irb irine sa
rılm ış b ir  devlet birliğinde birleştiklerinde, varlıklarını ko ru 
yabilecek ve em peryalizm in b irleşik  güçleri karşısında zafere 
ulaşabileceklerdir — ya d a  hiç zafere ulaşm ayacaklardır.

5 — Askeri işlerde ve ekonom ide ortaklık  üzerinde yük
selen b ir  Sovyet Cum huriyetleri Federasyonu, aşağıdaki nok
ta la n  olanaklı kılan devlet birliğinin genel biçim idir:

a )  Gerek tek  tek  Cum huriyetlerin gerek tüm  Federasyo
nun bütünlüğünü ve ekonom ik gelişimini güvence altına al
mak;

b ) F ark lı gelişme aşam alarında bulunan çeşitli u lus ve 
halk ların  yaşam  biçim lerinin, kü ltürlerin in  ve ekonom ik du
rum ların ın  tü m  çeşitliliğini kapsayarak  buna uygun federas
yon tü rle rin i uygulamak;

c) K aderlerini şu ya da  b u  şekilde federasyonun kaderi 
ile düğümlemiş olan u lus ve halkların  barış içinde b irarada 
yaşam asm ı ve kardeşçe işbirliğini örgütlemek.

Federasyonun çeşitli tü rlerin i uygulam akta Rusya’nın 
edindiği deneyimler — Sovyet- özerkliği üzerinde yükselen fe-' 
derasyondan (Kırgızistan, B aşkıristan, T ataristan , Dağlı halk
lar, D ağıstan), bağımsız Sovyet Cum huriyetleri ile sözleşme 
ilişküeri üzerinde yükselen federasyona (Ukrayna, Azerbay
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can) kadar ve bun lar arasındaki a ra  derecelere izin veren 
[federasyon tü rle ri — ÇN] (Türkistan , Byelo-Rusya) — Sov
yet Cumhuriyetlerinin devlet birliğinin genel biçim i o larak  
Federasyonun tü m  am aca uygunluğunu ve esnekliliğini tam a
men doğrulam ıştır.

6 — Ne var k i federasyonun sürekli ve federasyonlaşm a- 
nın sonuçlarının etkili olm ası, onun ancak ona m ensup olan 
ülkelerin karşılıklı güveni ve gönül nzası üzerinde yükselm e
si halinde m üm kündür. B ir dizi ulus ve halkların  b an ş  içinde 
b irarada yaşam ası ve kardeşçe işbirliği denem esinin b aşan h  
olduğu tek  ülke RSFSC ise, bunun nedeni, burada, ne egem en 
ne de boyunduruk altındaki ulusların , ne b ir  m etropolün ne 
de söm ürgelerin, ne em peryalizm in ne de u lusal baskının bu
lunm am asıdır — bu rad a  federasyon, çeşitli u lusların  em ekçi 
kitlelerinin karşılık lı güven ve gönüllü ittifak  isteğine dayan
m aktadır. Federasyonun bu  gönüllü k arak teri gelecekte de 
m utlaka korunm alıdır, çünkü ancak böyle b ir  federasyon, ge
rekliliği h e r gün daha da  elle tu tu lu r hale gelen, tüm  ülke
lerin  em ekçilerinin yekpare b ir  dünya ekonom isi içinde daha 
üst düzeyde birliğine geçiş biçim i olabilir.

III
KKP’NİN EN YAKIN GÖREVLERİ

1 — RSFSC ve onunla m üttefik  Sovyet Cum huriyetleri
n in  nüfusu yaklaşık 140 m ilyondur. B unlardan yaklaşık 65 
milyonu Büyük-Rus değildir (UkraynalIlar, Byelo-Ruslar, K ır
gınlar, Özbekler, Türkm enler, Tacikler, AzerbaycanlIlar, Vol- 
ga Tatarları, K ırım  Tatarları, B uharalılar, H ivahlar, Başkır- 
lar, Erm eniler, Çeçenler, K abartaylar, Ossetler, Çerkezler, İn- 
guşlar, K araçayhlar, Balkarlar*, K alm uklar, Karelyalılar, 
A varlar, Darginler, K azikum uhlar, K urinler, Kumükler**, Ma.

*  Son yed i kavim , «Dağ halkları»  grubu halinde gruplandırılm aktadır.
x  Son beş kavim , «Dağıstanlılar» grubu halinde gruplandırılm aktadır.
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riler, Çuvaşlar, Votyaklar, Volga Almanları, B uryatlar, Y akut
la r  ve diğerleri).

Çarlığın, top rak  sahipleri ve hurjuvazinin h u  halk lara 
k arşı izlediği siyaset, on lardakı her tü rlü  devlet ham lesini 
bastırm ak, kültürlerin i sakatlam ak, dillerine kısıtlam alar ge
tirm ek, onları cehalet içinde bırakm ak ve sonuçta b u  halkları 
olanak ölçüsünde R uslaştırm aktı. Bu siyasetin sonucu, bu  
halk ların  gelişme seviyelerinin düşüklüğü ve siyasi geriliği
d ir.

T oprak  sahipleri ve burjuvazinin devrildiği ve halk  kitle
lerinin b u  ülkelerde de Sovyet ik tidarın ı ilan ettik leri bugün, 
Partin in  görevi, Büyük-Rus olm ayan halk ların  em ekçi kitlele
rine, ileri M erkezi Rusya’ya yetişm eleri için yardım  etm ek, .

a) Kendi ülkelerinde, bu  halk ların  u lusal dam gasına uy
gun Sovyet devleti biçim lerini geliştirm e ve sağlam laştırm a
larına;

b ) Kendi ülkelerinde anadilini konuşan ve yerli halkın 
zihniyetini ve yaşam  biçim ini tanıyan yerlilerden oluşan m ah
kem eler, yönetim  organları, ekonom i organları, ik tidar o r
ganları inşa etm elerine;

c) Kendi ülkelerinde, anadüde basın, okul, tiyatro , k u 
lüpler ve genelde kü ltü r ve eğitim  ku ru m lan n ı geliştirm eleri
ne yardım  etm ektir.

2 — Büyük-Rus olm ayan b u  65 m ilyon sakinden şu  ya da 
b u  oranda sanayi kapitalizm i dönem ini yaşam ış olan Ukray
na, Byelo-Rusya, Azerbaycan’ın  önemsiz b ir  kısm ının ve son 
o larak  E rm enistan’ın  nüfusu çıkarılırsa, geriye, kapitalist ge
lişm eden geçmeye zam an bulam am ış, hiç, ya da yok denecek 
k ad ar az sanayi proletaryasına sahip, çoğunlukla hayvancılık 
üzerine kuru lu  b ir  ekonomiye sahip ve ataerkil gens düzenini 
koruyan (Kırgızistan, B aşkıristan, Kuzey K afkasya) ya da ya- 
rı-ataerkil yarı-feodal yaşam  tarz ın ın  ilkel biçim lerinin dışm a 
çıkam am ış (Azerbaycan, K ırım  ve diğerleri), fakat Sovyetik 
gelişmenin genel dalgası içine çekilmiş bulunan, ağırlıklı o la  
rak  25 milyon dolaylarında b ir  T ürk  nüfus kalır (Türkistan, 
Azerbaycan’ın  çok büyük b ir  bölüm ü, Dağıstan, Dağlı halklar. 
T atarla r, B aşkırlar, Kırgınlar ve d iğerleri).
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Partinin, b u  halk ların  çalışan kitleleri karşısındaki göre
vi (m adde l ’de belirtilen görevin yanısıra), onların ataerkil- 
feodal ilişkilerin ■ kalın tılarım  tasfiye etm elerine ve emekçi 
köylü Sovyetleri tem elinde Sovyet ekonom isin in  inşasına k a
tılm alarına yardım  etm ektir. B unu elde etm enin yolu, hu  
halklar içinde, Sovyetlerin ve ekonom inin inşasında Rus işçi 
ve köylülerinin edindikleri deneyim lerden yararlanabilecek, 
aynı zam anda bu  inşa çalışm alarında — daha yüksek b ir eko
nom ik gelişme için uygun olan M erkezi Rusya’nın aldığı eko
nom ik önlem leri m ekanik olarak kendi ülkelerine aktarm a- 
yıp — h er b ir  milliyetin som ut ekonom ik durum unun, sınıf
sa! yapısının, k ü ltü r ve yaşam  tarzın ın  bü tün  özelliklerini he
saba katm ayı büen güçlü kom ünist ö rgütler kurm aktır.

3 — Bu ağırlıklı o larak  25 m ilyon T ürk  sakinden Azer
baycan'ın, T ürk istan’ın büyük bölüm ünün nüfusu, T atarla r 
(Volga ve K ırım  T atarla rı), B uhara, Hiva, Dağıstan’ın  nüfu
su, Dağlı H alkların  b ir bölüm ü (K abartaylar, Çerkezler, Bal
k ırlar) ve yerleşikleşm iş ve belirli b ir  toprağı m esken edin
m iş diğer m illiyetler çıkarılırsa, geriye, son zam anlara kadar 
arazileri, en iyi to p rak lara  el koyan ve yerli halkı sistem li b i
çimde verimsiz, el değm emiş bölgelere süren  Rus göçm enleri 
tarafından  b ir  söm ürgeleştirm e nesnesi olarak hizm et eden 6 
milyon Kırgız, Başkır, Çeçen, Osset ve İnguş kalır.

Çarlığın, to p rak  sahipleri ve burjuvazinin siyaseti, Rus 
köylüleri ve K azaklar içinden çok sayıda kulak unsu ru  bu 
bölgelerde iskan etm ek ve K azaklan , kendi büyük güç emel
leri için güvenilir b ir  destek unsuruna dönüştürm ekti. B u si
yasetin sonucu, çöllere sürülen yerlüerin  (Kırgız, B aşkır) gi
derek yok olm ası idi.

Bu halk ların  çalışan kitleleri karşısında Partin in  görevi 
(m adde 1 ve 2’de belirtilen görevlerin yanısıra), genelde ku
laklara, özelde de y ırtıcı Büyük-Rus kulak lara  karşı m ücade
lede onların çabalanın , b u  bölgelerdeki Rus nüfusun çabala
rıyla birleştirm ek, ku lak  söm ürgecileri defetm ek ve böylece, 
insanca yaşayabilm ek için kendüerine gerekli olan verim li 
toprağa sahip olm a uğraşında onlara tüm  güçleriyle ve im
kanlarıyla yardım  etm ektir.
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4 — Belirli b ir  sınıfsal yapıya sahip olan ve belirli b ir 
bölgede yaşayan yukarıda saydığımız ulus ve halk ların  dışın
da, RSFSC sın ırlan  içinde gevşek m ünferit u lusal gruplar, 
öteki m illiyetlerin yoğun (kom pakt) çoğunluğu araşm a ser- 
p iştirilm iş ve çoğu zam an ne belirli b ir  sınıfsal yapıya ne de 
belirli b ir  bölgeye sahip olan ulusal azınlıklar da vard ır (Le- 
tonyalılar, Estonyalılar, PolonyalIlar, Y ahudiler ve diğer ulu
sal azınlıklar). Çarlığın siyaseti, b u  ulusal azınlıkları h e r tü r 
lü  araçla —pogrom lar (Yahudi k itle  katliam lan) d a  dahil ol
m ak üzere— yok etmekti.

Ulusal aynca lık lann  ortadan  kaldırıldığı, u lusların  hak 
eşitliğinin p ra tik  olarak gerçekleştirildiği ve u lusal azınlıkla
rın  özgür u lusal gelişme haklarının, bizzat Sovyet düzeninin 
karak teri sayesinde garanti a ltına  alındığı bugün, b u  ulusal 
grupların  çalışan kitleleri karşısında Partin in  görevi, onlara 
garanti edüen b u  özgür gelişme hakkından tam am en y arar
lanm aları için, onlara yardım  etm ektir.

5 — K enar bölgelerdeki kom ünist örgütler, b u  bölgeler
de Partin in  norm al büyüm esini engelleyen b iraz garip  koşul
la r  altında gelişiyor. B ir yanda «egemen» u lusun  varlık  koşul
la n  altında yetişm iş ve u lusal bask ı görm em iş olan kenar böl
gelerde çalışan Büyük-Rus kom ünistler, bazen ulusal özellik
lerin  P arti çalışm ası için önem ini küçüm süyorlar veya hiç 
d ikkate alm ıyorlar; ügili m illiyetin sınıfsal yapışım , kü ltü rü 
nü, yaşam  tarzını, tarihsel geçmişini göz önüne alm ayarak; 
ulusal so runda P arti’n in  siyasetini bayağılaştınyor ve çarp ıtı
yorlar. B u durum , komünizm den büyük güç düşüncesi, sö
m ürge politikası, Büyük-Rus şovenizmi yönünde b ir  sapmaya 
yol açıyor. Öte yandan, ağır u lusal boyunduruk dönem ini ya
şam ış olan ve b u  kâbustan  henüz tam  olarak  kurtu lam ayan 
yerli halk tan  kom ünistler, bazen ulusal özelliklerin P arti ça
lışm ası için  sahip olduğu önem i abartıyorla r ve böylece, 
em ekçilerin sınıf ç ıkarlann ı geriye itiyor ya da ilgili ulusun 
em ekçilerinin ç ıkarlan  ile, yine aynı ulusun «genel» çıkarlan- 
nı, b u n lan  birb irinden  ayırm ayı ve P arti çalışm asını birincisi 
tem elinde inşa etm eyi bilm eden, basitçe b irb irine  k an ştın - 
yorlar. Bu durum  ise komünizm den, (Doğuda) bazen Pan-İs-
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lamızın, Pan-Türkizml®] biçim ine bürünen  burjuva-demokra- 
tik  milliyetçilik yönünde sapm aya yol açıyor.

Kom ünizm  davası için zararlı ve tehlikeli olan b u  iki sap
mayı da  kesinlikle m ahkûm  eden P arti Kongresi, b irinci sap
m anın, büyük güç düşüncesi, söm ürge siyaseti yönündeki 
sapm anın özellikle tehlikeli ve zararlı olduğuna d ikkat çek
meyi gerekli görür. P arti Kongresi, P arti saflarındaki söm ür
geci ve milliyetçi kalın tıları yok etm eden, kenar bölgelerde 
sağlam, k itle bağ lan  olan, saflarında yerli ve Rus nüfusun 
pro leter unsurlarım  enternasyonalizm  tem elinde birleştire
cek gerçek kom ünist ö rgü tler yaratm anın  olanaksız olduğu
n u  anım satır. Bu nedenle P arti Kongresi, kom ünizm  içindeki 
milliyetçi ve özellikle de söm ürgeci yalpalanm alan  tasfiye et
m enin, P artin in  kenar bölgelerdeki en  önem li görevlerinden 
b iri olduğu görüşündedir.

6 — Askeri cephelerde başarıyla bağlantılı o larak, am a 
özellikle Vrangel'in yenilgiye uğratılm asından sonra, hiç ya 
da  hem en hem en hiç sanayi proletaryasına sahip olm ayan b a 
zı geri kenar bölgelerde, küçük-burjuva milliyetçi unsurların  
kariyerist nedenlerle Partiye girm e hevesi güçlenm iştir. Fiili 
yönetici güç olarak P artin in  durum unu göz önüne alan bu  
gruplar, kendilerine genellikle kom ünist süsü vererek, Parti
ye bazen g ruplar halinde katılarak , P arti içine ü stü  kö tü  b ir 
şekilde örtülm üş şovenizmi, bozulm a ruhunu  taşım aktad ır
lar. K enar bölgelerde aslında güçsüz olan P arti örgütleri ise, 
kendilerinde, Partiy i yeni üyelerle «genişletmek» hevesine k a 
pılm am a gücünü her zam an bulam am aktadırlar.

P arti Kongresi, p ro letarya partisine yaltaklanan tüm  sah
te  kom ünistlere karşı kesin mücadeleye çağ ın r ve Partiyi, kü- 
çük-burjuva-milliyetçi entellektüel u nsu rlarla  «genişletme»ye 
karşı uy an r. P arti Kongresi, Partin in  kenar bölgelerde safla
rın ı esas olarak, kenar bölgelerin işçi, yoksul ve em ekçi köy
lülerinin saflarından doldurm anın ve aynı zam anda, kenar 
bölgelerin P arti örgütlerini, n itel bileşim lerini iyileştirerek 
sağlam laştırm anın zorunlu olduğu görüşündedir.

«Pravda» N o. 29, 
11 Şubat 1921.
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RKP(B) X. PARTİ KONGRESİ^

8 — 16 M art 1921

R usya K om ü n ist Partisi 
Onuncu P arti K ongresi. 

Stenografik R apor. 
M oskova 1921.
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ULUSAL SOMUNDA PARTİNİN EN YAKIN 
GÖREVLERİ ÜZERİNE RAPOR

10 M art

I

Doğrudan Partin in  u lusal sorundaki en yakın som ut gö
revlerine geçmeden önce, onlar olm aksızın u lusal sorunu çöz
menin olanaksız olduğu bazı önkoşulları saptam ak gerek
m ektedir. B u önkoşullar şunlardır: u lu slan n  oluşum u, u lu
sal baskının, kaynağı, ta rihsel gelişim süreci içinde ulusal 
baskının biçim leri ve son olarak çeşitli gelişim dönem lerinde 
ulusal sorunun çözüm biçimleri.

Bu dönem lerin sayısı üçtür.
Birinci dönem, B atıda feodalizm in tasfiyesi ve kapitaliz

m in  zaferi dönem idir. İnsan ların  u luslar halinde birleşm esi 
bu  döneme rastlar. İngiltere (İrlanda  dışında), Fransa, İta l
ya gibi ülkeleri kastediyorum . B atıda —İngiltere, Fransa, 
İtalya ve kısm en Almanya’da— feodalizm in tasfiye edilmesi 
ve insanların  u luslar halinde birleşm esi dönemi, genel ola
rak , m erkezi devletlerin oluşum u dönem iyle eşzam anlı oldu, 
böylece buralarda, u lusla r oluşurken, devlet biçim lerine bü 
ründüler. B u devletlerde başkaca herhangi b ir  önemli u lusal 
grup olmadığından, u lusal baskı da  yoktu.

Avrupa’nın  doğusunda ise u luslann  oluşum u ve feodal 
parçalanm anın tasfiyesi süreciyle m erkezi devletlerin oluşu
m u süreci eşzam anlı olmadı. M acaristan, Avusturya, Rusya’yı 
kastediyorum . Bu gibi ülkelerde henüz kapitalist gelişme yok
tu  ve belki de henüz başlam ıştı; öte yandan, Türklerin, Mo-
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ğolların ve Doğunun öteki halkların ın  istilasına k arşı savun
m anın çıkarları, bu  sald ırılara karşı durabilecek m erkezi dev
letin oluşum unu1 gerektirm ekteydi. Doğu A vrupa’da merkezi 
devletin oluşum u süreci, insanların  u lus halinde b iraraya gel
m esi sürecinden daha hızlı olduğu için, buralarda, henüz ulus- 
Iaşm am ış fakat o rtak  b ir  devlet içinde b irleşm iş çeşitli halk
lardan  oluşan karm a devletler oluştu.

Böylece b irinci dönem, kapitalizm in şafağında, Avrupa’
nın batısında ulusal baskının  olm adığı saf ulusal devletlerin 
oluşm ası ile karakterize iken, Doğu Avrupa’da en gelişmiş 
ulusun b aş ta  bulunduğu, politik, daha son ra  da ekonom ik 
açıdan egemen u lusa bağım lı az gelişmiş u luslardan  oluşan 
çok-uluslu devletler kuruldu. Doğu’nun  b u  çok-uluslu devlet
leri, u lusal çatışm aları, u lusal hareketleri, u lusal sorunu ve 
ulusal sorunun çeşitli çözüm yöntem lerini ortaya çıkaran ulu
sal baskının  anavatanı oldu.

Ulusal bask ı ve ona k arş ı m ücadele yöntem lerinin ikinci 
dönem ine, B atıda em peryalizm in doğuşu dönem i tekabül 
eder, çünkü kapitalizm , pazar, ham m adde, yakıt ve ucuz iş
gücü bulm a yolunda serm aye ih racı ve büyük dem ir ve deniz 
yollarının güven altına alınm ası amacıyla, u lusal devlet sın ır
ların ı yıkar, uzak ve yakın kom şuları aleyhine toprakların ı ge
nişletir. İk inci dönemde, B atının eski u lusal devletleri —İn 
giltere, İtalya, F ransa— ulusal devlet olm aktan çıkar, yeni 
top rak ların  ilhak edilm esi sonucu, çok-uluslu devletlere, sö
m ürgeci devletlere dönüşür, ve böylece A vrupa'nın doğusun
da eskiden beri varolan aynı ulusal-söm ürgesel baskıya sahne 
olurlar. Bu dönem, Doğu Avrupa’da ezilen u lusların  (Çekler, 
PolonyalIlar, UkraynalIlar) uyanm ası ve güçlenmesi ile karak- 
terizedir, M bu, em peryalist savaş sonucu eski bu rjuva çok
u luslu  devletlerin yıkılm ası ve büyük güçler denilen devletler 
ta rafından  köleleştirilm iş yeni u lusal devletlerin oluşm asına 
yol açtı.

Üçüncü dönem, Sovyet dönem idir, kapitalizm in yıkılması 
ve u lusal baskının ortadan  kaldırılm ası dönem idir, egemen 
ve ezilen u luslar sorununun, söm ürgeler ve m etropoller soru
nunun ta r ih  arşivlerine atıldığı b ir  dönem dir, çünkü RSFSC
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s ın ırlan  içinde gelişme hakkı olan, faka t ekonom ik, politik  ve 
kültürel gerilikleri sonucu, ta rih ten  m iras alm an eşitsizlikle
rin i korum uş bulunan u luslar söz konusudur. Bu ulusal eşit
sizliğin özünde, ta rih i gelişim sonucu geçm işten m iras aldığı- 
-mız b ir ulusun, yani Büyük Rus ulusunun politik  ve endüstri
yel açıdan öteki u luslardan daha gelişmiş olm ası yatar. B ir 
yıl içinde giderilm esi olanaksız olan, fakat geri u lusla r ve 
halk lara  yapılacak ekonomik, politik  ve kültürel yardım  ile 
ortadan  kaldm lacak  olan gerçek eşitsizlik işte  bu radan  kay
naklanır.

T arih i o larak  yaşanan ulusal sorunun üç gelişim dönem i 
budur.

İ lk  iki dönem  o rtak  b ir  çizgi gösterir. Bu, her iki dönem 
de de u lusların  baskı ve köleliğe katlanm ak zorunda oluşu
dur; dolayısıyla u lusal m ücadele sürm ekte, u lusal so run  çö- 
zülem em ektedir. Ama b u  iki dönem  arasında b ir fa rk  d a  var
dır. Bu fark, u lusal sorunun, birinci dönem de, tek  tek  çok
uluslu devletlerle sınırlı kalm ası ve az sayıda Avrupa ulusla- 
n n ı  kapsam asıydı, ikinci dönem de ise u lusal sorun, devlet içi 
b ir  sorun olm aktan çıkarak devletler arası b ir  soruna, em 
peryalist devletler arasında b ir  savaş sorununa, am acı tüm  
haklarına sahip olm ayan m illiyetleri boyunduruk altında tu t
m aya devam  etm ek, Avrupa dışındaki başka halkları ve ka- 
vim leri kendi etkisi altına alm ak olan b ir  savaş sorununa dö
nüşm üştür.

Böylece, eskiden salt kü ltü rlü  ülkelerde önem e sahip 
olan ulusal sorun, bu  dönemde, tec rit olm uş niteliğini yitire
rek  söm ürgeler genel sorunuyla kaynaşır.

Ulusal sorunun genel söm ürgeler sorununa gelişmesi b ir  
tarihsel raslan tı değildir. Bu gelişim, b irinci olarak, emperya
list savaş sırasında savaşan güçlerin em peryalist g rup lannm  
orduları için  gerekli o lan  in san lan  sağ lad ık lan  söm ürgelere 
başvurm a zorunda kalm aları ile açıklanır. B u sürecin; em 
peryalistlerin, söm ürgelerin geri halk larına kaçınılm az baş
vurm a sürecinin b u  h a lk lan  ve kavim leri kurtuluşa, m ücade
leye sarsm ak  zorunda kaldığına kuşku yoktur. Ulusal soru
nun genişlemesine, kurtu luş hareketin in  ilkönce kıvılcım lan,
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daha sonra alevleri ile  tü m  küreyi saran  genel söm ürgeler so
rununa dönüşm esine yol açan ikinci b ir  fak tö r daha vardır. 
B u fak tör, em peryalist grupların  Türkiye’yi parçalam a ve 
onun devlet varlığına son verm e girişimiydi. M üslüm an halk
la r içinde en gelişmiş devlet olan Türkiye böyle b ir  perspek
tifi kabul edemezdi, savaş bayrağım  açtı ve Doğu’nun halkla
rını, em peryalizm e karşı çevresinde topladı. Üçüncü faktör, 
em peryalizm e karşı m ücadelede b ir  dizi başarı gösteren ve 
doğal olarak Doğu’nun ezüen halklarım  coşkuyla dolduran, 
uyandıran, savaş yoluna sokan ve böylece İrlanda’dan  H in
d istan’a k ad ar ezilen u lusların  b irleşik  cephesini yaratm aya 
olanak sağlayan Sovyet Rusya’nın  doğuşudur.

Ulusal baskının ikinci gelişim  döneminde, burjuva toplu- 
m unun ulusal sorunu- sadece çözmemekle kalm ayıp, halklar 
arasında barışı yaratm am akla kalm ayıp, bilakis, tam  tersine, 
ulusal m ücadele kıvılcımlarım , dünya em peryalizm ine karşı 
ezilen halkların , söm ürgelerin ve yan-söm ürgelerin m ücade
lesinin alevi haline körüklem esinde etk in  olan tüm  faktörler 
bunlardır.

Apaçık ki, u lusal so runu çözebilecek, yani çeşitli u luslar 
ve kavim lerin barış içinde b ira rad a  yaşam a ve kardeşçe işb ir
liğinin koşullarım  yaratabüecek tek  rejim , Sovyet ik tidarı re
jim idir, p ro letarya diktatörlüğü rejim idir.

K anıtlam aya gerek yok ki, serm aye egemen olduğu süre
ce, ü re tim  araçlarında özel m ülkiyet sürdükçe ve sın ıflar var
oldukça, u lusların  eşitliği güvencelenemez; serm ayenin ik ti
darı sürdükçe ve ü retim  araç larına sahip olm ak için savaşıl
dıkça, u lusların  eşitliği ve u lusların  em ekçilerinin işbirliği 
sağlanamaz. Tarih, u lusal eşitsizliğin yok edilmesi, ezilen ve 
ezilmeyen u lusların  em ekçilerinin kardeşçe işbirliği rejim inin 
kuru lm ası için tek  çarenin, kapitalizm in tasfiye edilm esi ve 
Sovyet düzeninin kuru lm ası olduğunu söylem ektedir.

Yine ta rih in  gösterdiği gibi, tek  tek  halk lar kendi bu rju 
vazilerinden ve {{yabancı» burjuvaziden kurtulm ayı b aşa rsa 
la r da, yani kendi ülkelerinde Sovyet düzenini ku rsa la r büe, 
em peryalizm  varoldukça, tek  basm a yaşayacak ve kom şu Sov
yet Cum huriyetlerinden ekonom ik ve askeri destek görm eksi
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zin varlıklarını başarıyla koruyacak durum da olam ayacaklar
dır. Sovyet Cum huriyetlerinin devlet birliği olmaksızın, bu 
Cum huriyetlerin b irleşik  askeri ve ekonom ik b ir güç olarak 
birleşm eleri gerçekleşmeksizin, dünya em peryalizm inin b irle
şik güçlerine askeri ve ekonom ik cephelerde karşı koym ala
rının im kansız olduğunu M acaristan örneği açık ve berrak  bi
çimde gösterm ektedir.

Sovyet Cum huriyetleri Federasyonu, devlet birliğinin 
aranan  biçim idir. RSFSC bunun canlı gerçeğidir.

Yoldaşlar, Partim izin RSFSC çerçevesi içinde ulusal so
runun  çözüm ünde belirli adım lar a tm a zorunluluğunu gerek- 
çelendirm ek için, daha önce sözünü etm ek istediğim  bazı ön
koşullar bunlardır.

Rusya’daki ve Rusya’ya m üttefik  Cum huriyetlerdeki Sov
yet rejim i altında ne egemen ne  de h a k la n  gaspedilmiş ulus
lar, ne b ir  m etropol ne de söm ürgeler, ne  söm ürülenler ne de 
söm ürenler bulunm am asına rağm en, buna rağm en Rusya’da 
b ir u lusal sorun  vardır. RSFSC’de ulusal sorunun özü, bazı 
u luslann  geçm işten m iras a ld ık lan  fiili (ekonomik, politik, 
kültürel) geriliği o rtadan  kald ırm ak  ve böylece geri halklara, 
Merkezi Rusya’ya gerek devletsel, gerek kültürel ve ekonom ik 
açıdan yetişm elerine olanak sağlam aktır.

E sk i rejim  altında Çarlık iktidarı, U krayna’da, Azerbay
can ’da, T ürk istan’da ve öteki kenar bölgelerde devlet olgusu
nu  geliştirm eye çalışm ıyordu ve çalışamazdı; o, kenar bölge
lerde devlet olgusuna olduğu gibi b u  bölgelerin kültürel geliş
m elerine k arşı da m ücadele ediyordu; o, yerli h a lk lan  zorla 
asim ile etmeye çabalıyordu.

Aynca, eski devlet, top rak  sahipleri ve kapitalistler, bize 
m iras olarak, Kırgızlar, Çeçenler, O ssetler gibi, to p rak lan  
Rusya'nın K azak ve kulak unsurlarınca söm ürgeleştirilen son 
derece ezilmiş m illiyetler bırakm ıştı. B u m illiyetler, akıl al
m az acılara ve yok olm aya m ahkûm  edilmişlerdi.

Dahası, egemen u lus olan Büyük-Rus ulusunun durum u, 
Rus kom ünistlerinde bile izlerini b ırak tı; b u  kom ünistler, 
yerli halkın em ekçi kitlelerine yaklaşm ayı, onların sıkıntılan- 
nı anlam ayı ve gerilikten ve kültürsüzlükten kurtulabilm eleri
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için yardım cı olmayı bilm iyorlar veya istem iyorlar. Çalışma, 
larında, kenar bölgelerdeki yaşam  tarzın ın  ve kü ltü rün  özel
liklerini görm ezlikten gelen ve giderek Rus büyük güç şove
nizm ine sapan az sayıda Rus kom ünist grubundan söz ediyo
rum .

Öte yandan, u lusal baskıya uğram ış Rus olm ayan milli
yetlerin durum u da yerli kom ünistler üzerinde etkisiz kalm a
m ıştır. Bu kom ünistler, kendi halkların ın  em ekçilerinin simi 
çıkarlarım , «tüm  ulusun» çıkarlarından ay ırt edem em ekte
dirler. Rus olm ayan kom ünistler arasında bazen gözlemlenen 
ve Doğu’da Pan-İslam izm  ve Pan-Türkizm biçim inde dile ge
len yerel m illiyetçilik yönündeki sapm ayı kastediyorum .

Son olarak, K ırgızlar, R aşkırlar ve Dağ halklarının belir
li aşiretlerin i yok olm aktan k u rtarm ak  ve kulak sömürgecile
rin in  topraklarından, onlara gerekli olan toprağı verm ek ge
rekm ektedir.

Ülkemizde ulusal sorunun özünü o luştu ran  so run lar ve 
görevler bunlardır.

Ulusal sorunda Partin in  en yakın görevlerini ortaya koy
duktan  sonra, genel göreve geçmek istiyorum . Bu görev, ke
n a r  bölgelerde kom ünist politikam ızı, esas olarak Doğu’da 
karşılaştığım ız ekonom ik durum un özel koşullarına: uyarla
m aktır.

Söz konusu olan, sanayi kapitalizm i dönem inden geçme
m iş, bundan geçmeye zam an bulam am ış ve bunun sonucu hiç 
ya da hem en hem en hiç sanayi proletaryasına sahip olmayan, 
dolayısıyla, ekonom inin en ilkel biçim lerinden, sanayi kap ita 
lizmini atlayarak, Sovyet ekonom isine geçmek zorunda olan 
b ir  dizi —esas olarak T ürk— halklardan oluşan yaklaşık 25 
m ilyon insandır. Bu zor fakat olanaksız olm ayan operasyona 
girişm ek için, b u  halkların  ekonom ik durum unun tüm  özel
likleri, evet h a tta  tarih i geçmişleri, yaşam  tarz ları ve kü ltü r
leri hesaba katılm ak zorundadır. Bu halkların  topraklarına, 
burada Rusya’n ın  m erkezinde geçerliliği ve anlam ı olan ön
lem leri taşım ak  istemek, düşünülem eyecek ve tehlikeli bir- 
şeydir. RSFSC’nin  ekonom ik politikasının uygulanmasında, 
kenar bölgelerde karşılaştığım ız ekonom ik durum un, sınıfsal
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yapının, ta rih i geçmişin h e r özelliğinin kesinlikle dikkate 
alınm asının zorunlu olduğu açıktır. M üslüm an halkın hiçbir 
zam an dom uz yetiştirm ediği K ırgızistan’da, Beslenme İşleri 
H alk Komiserliği’n in  halktan, devlete belli sayıda dom uz ver
m esini istem esi gibi saçm alıklara son verilm esinin gereklili
ğinden söz etm iyorum  bile. B u örnekten, en sıradan yolcunun 
bile gözüne çarpan  yaşam  tarzındaki özelliklerin, bazıları için 
ne k ad ar az önem  taşıdığı görülm ektedir.

Az önce bana, Çiçerin yoldaşın m akalelerine yanıt verme
m i rica eden b ir  pusula iletildi. Yoldaşlar, dikkatle okuduğum  
Çiçerin’in  m akaleleri, görüşüm ce edebiyat yapm aktan başka 
birşey değildir. B u yazılar d ö rt yanlışı veya yanlış anlamayı 
içerm ektedir.

Birinci olarak Çiçerin yoldaş, em peryalistlerin  u luslar
arası birliğini abartarak , buna karşılık  em peryalist grup ve 
devletlerin devam eden ve savaşa yol açan (Fransa, İngiltere, 
ABD) içsel karşıtlık larım  görm ezlikten gelerek ve küçüm se
yerek, em peryalist devletler arasındaki karşıtlık ları yadsım a 
eğilimindedir. Çiçerin, em peryalist doruk ların  birliği etkenim  
gözünde büyütm üş ve b u  «tröst» içindeki karşıtlık ları kü- 
çürnsem iştir. Ancak b u  karşıtlık lar vardır, ve D ışişleri Halk 
Komiserliği’nin faaliyetleri bun lara  dayanır.

Daha sonra Çiçerin yoldaş ikinci b ir  yanlış yapıyor. Ege
m en büyük güçler ile, yeni o rtaya çıkm ış olan, m ali ve askeri 
o larak  b u  büyük güçlere bağım lı u lusal devletler (Çekoslo
vakya, Polonya, Finlandiya ve diğerleri) arasındaki karşıtlık 
la rı küçüm süyor. Büyük devletlere tab i o lm alarına rağmen, 
daha doğrusu bundan dolayı, büyük devletler ile bu  devletler 
arasında, örneğin Polonya, Estonya ve diğerleri ile görüşm e
lerde o rtaya çıkan çelişküerin varolduğunu tam am en gözden 
kaçırm ıştır. D ışişleri H alk Kom iserliği’n in  varlığının gerekçe
si, tam  da tüm  b u  çelişMİeri hesaba katm ak, onlara dayan
m ak  ve b u  çelişkiler çerçevesinde ustaca zorlukların  üstesin
den gelmektedir. Çiçerin yoldaşın b u  etkeni küçüm sem esi son 
derece şaşırtıcıdır.

Çiçerin yoldaşın üçüncü yanlışı, gerçekten içi boş b ir  slo
gan, em peryalistlerin rahatça başvurdukları b ir  bahane hali
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ne gelen u lusların  kendi kaderin i tayininden çokça, söz etm e
sidir. Çiçerin yoldaş garip b ir  biçimde, bizim  b u  sloganı iki 
yıl önce bıraktığım ızı unu tm uştur. Bu slogan a rtık  bizim 
program ım ızda yoktur. Program ım ızda, —tam am en muğlak 
b ir  slogan olan— ulusların  kendi kaderin i tayin  hakkından 
değil, daha kesin ve açıkça tan ım lanan  b ir slogandan — halk
ların  ayrılıp ayrı devlet ku rm a hakkından söz edilm ektedir. 
B unlar fark lı ik i şeydir. Çok garip tir  ki, Çiçerin yoldaş m aka
lesinde bu  etkeni dikkate alm ıyor; bu  nedenle, m uğlak b ir 
slogan haline gelen b u  slogana k arşı tü m  itirazları kurusıkı 
a tm aktır, çünkü ne benim  tezlerim de ne  de P arti,P rogram ın
da, tek  b ir  sözcükle bile, «kendi kaderin i tayin»den bahsedil- 
m em ektedir. O rada sadece halkların  ayrılıp ay rı devlet kurm a 
hakkından söz edilm ektedir. B u slogan ise, söm ürgelerde 
kurtu luş hareketin in  yayıldığı şu anda, bizim  için devrim ci 
b ir  slogandır. Sovyet devletleri gönüllülük ilkesi tem elinde 
b ir  federasyonda birleştikleri için, RSFSC m ensubu halklar, 
kendi iradeleriyle, ayrılm a hakkım  kullanm ıyorlar. F akat İn- 
gütere, F ransa, Amerika, Japonya’nın boyunduruğu altındaki 
söm ürgeler söz konusu olduğunda, Arabistan, Mezopotamya, 
Türkiye, H indistan gibi boyunduruk altındaki ülkeler, yani 
söm ürge veya yan-söm ürge ülkeler söz konusu olduğunda, 
halk ların  ayrılm a hakkı devrim ci b ir  slogandır, ve b u  slogan
dan  vazgeçmek, em peryalistlerin ekmeğine yağ sürm ek anla
m ına gelir.

D ördüncü yanlış anlam a, Çiçerin yoldaşın m akalelerinde 
p ra tik  yolgöstericilik olm am asıdır. M akale yazm ak kolaydır, 
ne var k i b u  makaleye: «Stalin Yoldaşm Tezlerine Karşı» baş
lığını atabilm ek için ciddi birşeyler, hiç olm azsa p ra tik  karşı 
öneriler sunulm alıdır. Oysa ben, onun m akalelerinde, üzerin
de durm aya değer b ir  tek  p ra tik  öneri bulam adım .

Sözlerimi bağlıyorum, yoldaşlar. Şu sonuçlara varm ış bu 
lunuyoruz. B urjuva toplum un ulusal sorunu çözm ekten sade
ce aciz olduğu ortaya çıkm akla kalm am ış, bilakis, tam  tersi
ne, b u  sorunu «çözme» çabalarıyla u lusal so runu  söm ürgeler 
sorununa genişletm iş ve İrlanda’dan H indistan’a  kadar uza
nan, kendisine k arş ı yeni b ir  cephe o luşturm uştur. Ulusal so
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runu  ele alm a ve çözme yeteneğinde olan biricik  devlet, ü re 
tim  araçlarının ve aletlerinin kollektif m ülkiyetine dayanan 
devlettir — Sovyet devletidir. Federal Sovyet devletinde artık  
ne ezilen ne de egemen u lus vardır, u lusal baskı o rtadan  kal
dırılm ıştır, fakat eski burjuva düzeninden m iras kalan kültü
rel bakım dan ileri ve geri u luslar arasındaki fiili (kültürel, 
ekonom ik, politik) eşitsizlik sonucu, u lusal sorun, geri ulus
ların  ve halkların  em ekçilerinin ekonom ik, politik  ve kültürel 
ilerlem esini kolaylaştırm ak, onlara üeri —proleter— m erkezi 
Rusya'ya yetişm eleri olanağım verm ek için özel önlem ler ge
rektiren  b ir  biçime bürünm üştür. Tarafım dan sunulan ulusal 
sorun  üzerine tezlerin  üçüncü bölüm ünde yer alan p ra tik  öne
riler buradan çıkm aktadır. (Alkışlar.)

II
KAPAYIŞ KONUŞMASI

10 M art

Yoldaşlar! Bu P arti Kongresinin u lusal sorun üzerine 
ta rtışm alarında en karak teris tik  olan, u lusal sorun üzerine 
deklarasyonlardan, Rusya’nın  yeni idari bölünüşü yoluyla, so
runu  p ra tik  o larak  ele alm aya geçmiş olm amızdır. Ekim  Dev- 
rim i’nin başında, kendimizi, halkların  ayrılm a hakkını açıkla
m akla sınırlıyorduk. 1918 ve 1920 yıllarında çalışmamız, Rus
ya'nın geri halklarının em ekçileri ile Rusya proletaryasının 
yakınlaşm asının çıkarları doğrultusunda, Rusya’nm  ulusal 
göstergelere göre yeni idari bölünüşüne yönelmişti. Şimdi, bu  
kongrede ise, so runu  sa lt p ra tik  b ir  şekilde ele alıyoruz: Rus
ya’yla m üttefik  özerk bölgeler ve bağım sız Cum huriyetlerde
ki em ekçilere ve küçük-burjuva unsurla ra  k arşı P arti hangi 
siyaseti güdecektir? Bu nedenle Satonski’nin, sizlere sunulan 
tezlerin soyut nitelikte olduğu yolundaki açıklam ası beni şa
şırttı. Elimde, herhangi b ir nedenden ö tü rü  P arti Kongresinin 
nazarı dikkatine sunm adığı onun kendi tezleri var, ve b u  tez
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lerde ben, «RSFSC» tan ım ı yerine «Doğu Avrupa» sözünün ve 
«Rusya» sözü yerine «Rus» ya da «Büyük Rus» sözünün geçi
rilm esi önerisi dışında, kelimenin, gerçek anlam ında b ir  tek  
p ra tik  öneri bulam adım . Bu tezlerde bunun dışında başka b ir 
p ra tik  öneri bulam adım .

Öteki so runa geçelim.
Buraya gelen delegelerden daha fazla şeyler beklem iş ol

duğum u söylemek zorundayım . Rusya’da 22 kenar bölge var; 
bunlardan  bazıları yüksek derecede b ir  sınai gelişme içinde 
ve sınai bakım dan m erkezi Rusya ile aralarında pek  az fark  
var; bazıları ise, kapitalizm  dönem ini geçirm em işlerdir ve 
m erkezi Rusya’dan tem elli farklıd ırlar; daha başkaları ise, ta 
m am en geri kalm ışlardır. K enar bölgelerin tüm  bu çeşitliliği
ni, tüm  som ut biçimleriyle tezlerde kapsam ak olanaksızdır. 
B ir bü tün  olarak Partin in  tüm ü açısından önem li olan tezle
rin, sadece Türkistan, sadece Azerbaycan veya sadece Ukray
n a  için biçilmiş kaftan  olm ası beklenemez. Tüm  kenar bölge
lere o rtak  olan karak te r çizgilerini kapsam ak, bun ları tezlere 
alm ak ve detaylardan kaçınm ak söz konusudur. Tezlerin fo r
m üle edilm esinin başka b ir  yolu yoktur.

Büyük-Rus olm ayan u luslar, tezlerde yapıldığı gibi, b ir
çok gruba ayrılm alıdır. Rus olm ayan u lusların  nüfusu yakla
ş ık  65 m ilyondur. Rus olm ayan tü m  b u  u lusların  o rtak  çizgi
si, kendi devletlerinin gelişmesi konusunda, m erkezi Rusya’ 
n ın  gerisinde kalm ış olm alarıdır. Bizim görevimiz, b u  ulusla
ra , onların  pro leter, em ekçi unsurlarına , ülkelerinde Sovye- 
tik  devlet yaşam ım  kendi dillerinde geliştirm elerine yardım cı 
o lm ak için tüm  gücümüzü kullanm aktır. Bu o rtak  yan tezler
de, tezlerin p ra tik  bölüm ünde belirtilm iştir.

Devamla, kenar bölgelerin özelliklerini daha da somutla- 
m ak gerekirse, 65 milyon Rus-olmayan m illiyetlerin mensup^ 
la n  arasından, 25 m ilyon civarındaki, kapitalizm i yaşam am ış 
T ürk  halk ların  m ensuplannı ayırm ak gerekir. Azerbaycan’ın 
bazı açüardan, Rus eyaletlerinden daha gelişmiş olduğunu 
söyleyen Mikoyan yoldaş yanılıyor. Besbelli ki o, B akû’yla 
Azerbaycan’ı k an ş tın y o r. Bakû, Azerbaycan’ın  bağnnda bü- 
yüm em iştir, bilakis Nobel, Rotşild, Vişav ve ötekiler tarafın
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dan yukarıdan onun üzerine yam a gibi eklenm iştir. Bizzat 
Azerbaycan’a gelince, b u  ülke en geri ataerkil-feodal ilişkile
rin  ülkesidir. Bu nedenle ben, b ir  bü tün  o larak  Azerbaycan’ı 
kenar bölgelerin kapitalizm den geçmemiş olan, ve bu  kenar 
bölgelerin Sovyet ekonom isine yöneltilm esi için onların kendi 
özelliklerine uygun yöntem lerin kullanılm asının zorunlu ol
duğu grubuna dahil ediyorum . Tezlerde bundan söz edilmek
ted ir.

Bunun dışında, en  fazla 6 m ilyon insanı kapsayan b ir 
grup daha vard ır — gens örgütlenm esinin hâlâ yaşadığı ve 
henüz tarım a geçmemiş, çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan 
aşiretler. B unlar esas olarak Kırgızistan, T ürk istan ’ın kuzey 
kesimi, Başkırlar, Çeçenler, O ssetler ve İnguşlardır. Bu milli
yetler grubuna, her şeyden önce, top rak  tahsis edilm elidir. 
B urada Kırgızlar ve B aşkırlar konuşm adı, ta rtışm a  kapandı. 
Bunlar, B aşlar yaylalarının, K ırgızistan’ın  ve Dağlı H alkla
rın, ne acılar çektiklerini, top rak ları olmadığı için yok olma
ya yüz tu ttuk ların ı geniş geniş anlatabilirlerdi. Ne var k i Sa- 
farov’un bu sorun üzerine söyledikleri, sadece 6 m ilyonluk 
b ir  nüfus grubuyla ilgilidir. Bu nedenle Safarov’un  p ra tik  
önerilerini tüm  kenar bölgelere genişletm ek düşünülem ez, 
çünkü Rus olm ayan m illetlerin geriye kalan  bölüm ü için —ve 
bun lar aşağı-yukarı 60 m ilyon insandır— bu  değişiklik öner
gelerinin hiçbir anlam ı yoktur. Safarov tarafından  önerilen ve 
belirli m illiyetler gruplarım  ilgilendiren, tek  tek  noktalara 
ilişkin som utlam a, tüm lem e ve iyileştirm elere karşı çıkm ak
sızın, b u  değişiklik önergelerinin genelleştirilm emesi gerekti
ğini vurgulam am ın nedeni budur. B unun dışında Safarov’u n  
b ir  değişiklik önergesi üzerine şunu belirtm ek isterim . Deği
şiklik önergelerinden birinde o, «ulusal-kültürel kendi kade
rin i tayin» sözlerini ağzından kaçırıyor:

«Ekim Devrimi’nden önce», deniyor orada, «Rusya’nın  
doğudaki kenar bölgelerinin sömürge ve yarı-sömürge 
halkları, em peryalist siyaset sonucu, ulusal-kültürel ken
di kaderini tayin yoluyla, kendi anadillerinde eğitim yo
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luyla kapitalist uygarlığın kültürel kazam m lannı paylaş
ma olanağından yoksun bırakıldılar» vs.

Bu değişiklik önergesini kabu l edemeyeceğimi söylemek 
zorundayım , çünkü Bundcu b ir  çeşnisi var. Ulusal-kültürel 
kendi kaderin i tayin  Bundcu b ir  form ülasyondur. Kendi k a 
derin i tayin m uğlak sloganım çoktan b ıraktık , bunu  yeniden 
canlandırm anın anlam ı yok. B unun dışında bu  cüm le son de
rece yapay b ir  sözcük yapışm a sahiptir.

Elim de ayrıca, biz kom ünistlerin , Byelo-Rus m illiyetini 
yapay o larak  ürettiğim izi ileri sü ren  b ir  pusula var. Bu, doğ
ru  değildir, çünkü b ir  Byelo-Rus u lusu  vardır, Rusça’dan fark
lı olan kendi dili vardır, böyleçe Byelo-Rus halkının kü ltü rü
nü  ancak onuıi kendi dilinde yükseltm ek m üm kündür. Aynı 
şeyleri, yaklaşık 5 yıl önce, U krayna ve U krayna ulusu üzeri
ne duym ak m üm kündü. Ve daha k ısa  süre önce, Ukrayna 
cum huriyetinin ve U krayna ulusunun Alm anların b ir  icadı ol
duğu iddia ediliyordu. Oysa U krayna m illiyetinin var olduğu 
açık tır ve kom ünistlerin  görevi b u  m illiyetin kü ltü rünü  geliş
tirm ektir. T arihe k arşı gelinemez. Şu açıktır: Şimdiye kadar 
U krayna kentlerinde hâlâ Rus un su rla r ağırlık ta olsa bile, bu  
ken tler zam anla kaçınılm az o larak  Ukraynalılaşacaklardır. 
Y aklaşık 40 yıl önce Riga b ir  Alman kentiydi, fakat kentler, 
köylerin zararına büyüdükleri için ve köyler m illiyetin kalesi 
olduğu için, bugün a rtık  Riga sa lt Leton b ir  kenttir. 50 yıl ön
ce M acaristan’ın  tüm  kentleri, Alman karak teri taşıyordu, bu
gün ise M acarlaşm ışlardır. Aynı şey, kentlerinde hâlâ  Byelo- 
Rus olm ayanların ağırlıkta olduğu Byelo-Rusya’da d a  olacak
tır.

Kapayış konuşm am ın sonunda, K ongre’ye, tezlerin tüm  
kenar bölgelerim izi ilgilendiren p ra tik  önerilerini daha da so
m utlaştırm ak  amacıyla, çeşitli bölgelerin tem silcilerinden olu
şan  b ir  kom isyon seçmesini öneriyorum . (Alkışla r  J
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V.İ. LENİNE MEKTUP

Lenin yoldaş!

Son 3 gün içinde « Rusya’nın Elektriklendirilmesi Planı» 
m i8! okum a olanağı buldum . H astalanm am  işe yaradı (her 
kötülüğün iyi b ir  yanı d a  vard ır!). M ükemmel, iyi derlenm iş 
b ir  kitap. Benden içinde değil, gerçekten birleşik ve gerçekten 
devletsel bir ekonom ik plan  için ustaca b ir  ta sa n . Günümüz
de, iktisaden geri Rusya’n ın  Sovyetik üstyapısını, gerçekten 
reel ve bugünkü koşullar altında biricik  olanaklı teknik ü re
tim  temeliyle esaslandırm anın b iric ik  M arksist denemesi.

T roçki’n in  geçen yılki, savaş öncesi sanayiin enkazı için
de, kalifiyesiz köylü ve işçi kitlelerinin (Em ek O rdusu) kitle
sel em ek kullanım ı tem elinde Rusya’nın  «iktisadi yeniden do
ğuşu» «planı»nı (tezlerini) anımsayınız. GOELRO Planı’na* 
¡kıyasla ne  büyük b ir  zavallılık, ne  büyük b ir  gerilik! İbsen’in  
kahram anı olduğunu sanan  ve kendisini, Rusya’yı eski b ir  ef
saneyle «kurtarm akla» görevli hisseden b ir  ortaçağ zanaatka
rı. .. Sürekli olarak basınım ızda yer alan  u tanç verici düzine
lerle «tek tip  p lan larsın  ne değeri va r — sanki, elifba öğrenen
lerin  çocukça kekelem eleri... Ya da: H âlâ GOELRO Planı’nı 
«eleştiren» ve kulak larına k ad ar ru tin  içine gömülmüş Rykov’ 
un  dar kafalı «gerçekçiliği» (gerçekte ise Manilovculuğu**)...

Görüşlerim :

*  R usya’yı E lektrik lendirm e D e v le t Planı. Ç ev.
* *  M anilovculuk  —  aylakça duygusallık ve boş hayalcilik; M anilov  —  Go- 

gol’ün «Ölü Canlar»ındaki bir tip . Ç ev.
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1 —- P lan üzerine gevezeliklerle b ir  an  bile yitirilmeme- 
lidir;

2 — Sorunun p r a t i k  o l a r a k  ele alınmasına, 
hem en b a ş l a n m a l ı d ı r ;

3 — B u ele ahnanın ç ıkarlarına, kaynak ve insanların 
toplanm ası, işletm elerin yeniden kurulm ası, işgücünün dağı
tılm ası, besin m addelerinin tem ini, ikmal-iaşe üslerin in  örgüt
lenm esi sorunları vb.’ni kapsayan çalışmam ızın en azandan 
üçte  b iri ayrılm alıdır (üçte ikisini «cari» işle r alacaktır).

4 — GOELRO çalışanları, tüm  iyi niteliklerine rağm en, 
sağlıklı b ir  praktisizm den (pratikten-yn.) yoksun oldukları 
için (m akalelerde profesörce kudretsizlik  hissediliyor), Plan
lam a Kom isyonu’nda onların  yam na, «uygulamaları b ild ir
me», «işi zam anında bitirm e» vb. ilkelerine göre çalışan canlı 
p ratiğ in  adam larım  verm ek kaçınılm azdır.

5—  «Pravda», «İzvestiya» ve özellikle de «Ekonomiçes- 
kaya Jizn» i9) , «Elektriklendirm e Planı»nı hem  tem el çizgile
riyle, hem  de tek  tek  bölgelere ilişkin som ut ay n n tü an y la  po- 
pülarize etm ekle — y a l n ı z c a  b i r  t e k  «birleşik eko
nom ik plan»: «Elektriklendirm e Planı» olduğu, ve öteki tüm  
«plan»ların boş ve zararlı b ir  gevezelikten başka birşey olma
dığı h içb ir zam an unutulm adan — yüküm lendirilm elidir.

Sizin, Stalin

M art 1921’de yazılm ıştır.
İlk  kez, S talin’in 50. doğum  

yıldönüm ü nedeniyle yayınlanan  
Stalin D erlem esi’nde yer alm ıştır.

M oskova/L en in grad  1929.
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ULUSAL SORUNUN ELE ALINIŞI ÜZERİNE

K om ünistlerin u lusal so runu  ele alış biçimi, II. ve I I  bu- 
çukuncu E nternasyonali10! politikacılarının, he r tü rlü  «sosya
list», «sosyal-demokrat», Menşevik, Sosyal-Devrimci ve ben
zeri partilerin  sorunu koyusundan özsel o larak  ayrüır.

Özellikle Önemli d ö rt tem el etken vard ır, ve bunlar, u lu
sal so runu  ele alışın yeni biçim ini en iyi şekilde karakterize 
eder ve u lusal sorunun yeni ve eski kavranışı arasına b ir  sınır 
çizgisi çeker.

Birinci etken, k ısm i b ir  sorun  o larak  ulusal sorunun, ge
nel sorun olarak söm ürgelerin ku rtu luşu  genel sorunu ile 
kaynaşm asıdır. II . Enternasyonal döneminde, bilindiği gibi, 
u lusal sorun, yalnızca «uygar» ulusları ilgilendiren d a r b ir  so
run lar çem beriyle sınırlıydı. İrlandalIlar, Çekler, PolonyalIlar, 
Finliler, S ırplar, E rm eniler, Y ahudiler ve Avrupa’nın bazı 
başka m illiyetleri — iş te  tüm  haklarına sahip olmayan, ve II . 
E n ternasyonalin  kaderleriyle ilgilendiği milliyetler çevresi 
buydu. U lusal baskının  en  zorba ve en korkunç biçim leri al
tında acı çeken onlarca ve yüzlerce m ilyon Asya ve Afrika 
halkları, genellikle «sosya lis tle rin  görüş açısının d ışında ka
lıyordu. Beyazlarla renklileri, «uygar olmayan» zencilerle «uy
gar» İrlandalIları, «geri» H intlilerle «aydınlanmış» Polonya
lIları aynı sıraya koym aya cesaret edilem iyordu. Tüm  hakları
na  sahip olm ayan Avrupa m illiyetlerinin kurtu luşu  için m ü
cadele etm e gereği kabul ediliyorsa, «uygarlıksın «korunm a
sı» için «vazgeçilmez» olan söm ürgelerin kurtu luşundan  cid
diyetle sözetm enin «edepli sosyalist»lere asla yakışm adığı 
zımnen varsayılıyordu. Bu —sözüm m eclisten dışarı— sosya-
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üstle rin  A vrupa'da ulusal baskının o rtadan  kaldırılm asının, 
Asya ve A frika’nın söm ürge halkların ın  em peryalizm in bo
yunduruğundan kurtu luşu  gerçekleşmeksizin düşünülemeye
ceği, b irin in  diğeriyle organik o larak  bağlı olduğu akıllarına 
bile gelmiyordu. İlk  olarak kom ünistler, u lusal sorunun sö
m ürgeler so runu  ile bağıntısını o rtaya çıkardılar, bunu  teorik  
o larak  gerekçelendirdiler ve devrim ci p ratik lerine tem el aldı
lar. Böylece Beyazlar üe Renkliler, em peryalizm in «uygar» ve 
«uygar olmayan» köleleri arasındaki ayrım  duv an  yıkıldı. Bu 
husus, geri söm ürgelerin ve ileri proletaryanın  o rtak  düşm a
na, em peryalizm e karşı m ücadelelerinin koordinasyonunu 
önem li ölçüde kolaylaştırdı.

İkinci etken, u lusların  kendi kaderin i tayin hakkı muğlak 
sloganı yerine, ulusların  ve söm ürgelerin  devlet o larak  ayrıl
ma, bağım sız b ir  devlet ku rm a hakkı berrak  devrimci sloga
nının geçirilm esidir. II. Enternasyonal politikacıları, kendi 
kaderini tayin hakkından söz ettiklerinde, ayrılıp ayrı devlet 
ku rm a hakkı üzerine b ir  tek  sözcük bile söylemiyorlardı; 
kendi kaderin i tayin hakkı, en iyi halde, genelde özerklik 
hakkı olarak yorum lanıyordu. H atta  u lusal sorun «uzman
lan»  Springer ve Bauer, kendi kaderin i tayin  hakkını Avrupa’ 
ran ezilen u luslann ın  kü ltü rel özerklik hakkı, yani tüm  poli
tik (ve ekonom ik) ik tidarın  egemen u lusun  elinde bırakılm a
sı koşuluyla, kendi kü ltü rel kuru luşlarına sahip olm a hakkı 
haline getirecek kadar ileri gittiler. Başka sözcüklerle, tüm  
hak larına sahip olm ayan u lusların  kendi kaderini tayin hak
kı, egemen ulusun politik  ik tidara sahip olm a ayncalığm a dö
nüştü rü ldü  ve b u  arada ayrılıp a y n  devlet ku rm a hakkı tas
fiye edildi. II . E ntem asyonal’in  ideolojik lideri K autsky, ken
di kaderini tayinin Springer ve B auer tarafından  b u  em per
yalist yorum lanışm a esasta katıldı. Kendi kaderini tayin şia
rın ın  kendilerine b u  denli m akbul gelen özelliğini kavrayan 
em peryalistlerin, onu kendi sloganlan ilan etm elerine şaşm a
m ak gerekir, H alk lan  köleleştirm ek hedefini güden em perya
lis t savaşın, kendi kaderin i tayin bayrağı altında yürütüldüğü 
bilinm ektedir. Böylece kendi kaderini tayin muğlak sloganı, 
u lu slann  kurtu luşunun, u lu slan n  hak eşitliğinin b ir  aracm-
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dan, u lusların  boyunduruk altm a alınm asının b ir  aracına, 
u lusların  emperyalizme uşaklık  altında tu tu lm asının  b ir-a ra 
cına dönüştürüldü. Son yıllarda tüm  dünyada m eydana gelen 
olaylar, Avrupa devrim inin m antığı, son olarak, söm ürgeler
de kurtu luş hareketinin büyüm esi, b u  gericileşmiş sloganın 
atılıp, onun yerine, tüm  haklarına sahip olmayan ulusların  
em ekçilerinin, egemen u lusların  proleterlerine karşı güven
sizlik atm osferini dağıtm aya uygun, u lusların  hak  eşitliğine 
ve bu  ulusların  em ekçilerinin birliğine giden yolu düzlemeye 
uygun başka b ir  sloganın, devrim ci b ir  sloganın geçirilmesini 
talep ediyordu. Böyle b ir  slogan, kom ünistler ta rafından  ko
yulan ulusların  ve söm ürgelerin ayrılıp ayrı devlet kurm a 
hakkı sloganıdır.

Bu sloganın üstünlükleri şunlard ır:
1 — B ir u lusun em ekçilerini, b ir  başka ulusun emekçi

leri hakkında herhangi b ir  fetih  emeli beslem ekle suçlam anın 
her tü rlü  vesilesini yok eder, yani karşılık lı güven ve gönüllü 
birleşm e için zem in hazırlar.

2 — Sahtekarca kendi kaderini tayinden söz eden, fakat 
tüm  haklarına sahip olm ayan halk ları ve söm ürgeleri boyun
duruk  altında tutm aya, kendi em peryalist devletinin çerçeve
si içinde tu tm aya çabalayan em peryalistlerin yüzündeki m as
keyi düşürü r ve böylece bu  halkların  ve söm ürgelerin em per
yalizme k arşı ku rtu luş m ücadelesini güçlendirir.

K anıtlam aya gerek yok tur ki, Rus işçileri ik tidara geldik
ten sonra, eğer halk ların  ayrılıp ayrı devlet ku rm a hakkım  
ilan etmeselerdi, eğer halk ların  b u  vazgeçilmez haklarım  ger
çekleştirm eye hazır olduklarım  fulle kanıtlam asalardı, eğer 
■—diyelim ki— Finlandiya üzerindeki «hak»lanndan vazgeç- 
m eselerdi (1917), eğer Kuzey İra n ’dan birlik leri geri çekme- 
selerdi (1917), M oğolistan’ın, Çin’in b ir  bölüm ü üzerindeki 
«hak» iddialarından vazgeçmeselerdi vs. vb., B atı’nm  ve Do- 
ğu’nun diğer u luslarından yoldaşlarının sem patisini kazana
mazlardı.

Aynı şekilde, em peryalistlerin kendi kaderin i tayin bayra
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ğıyla ustaca gizlenmiş siyaseti son zam anlarda, Doğu’da üst 
üste başarısızlığa uğruyorsa, bunun nedeninin de, başka şey
lerin  yanısıra, em peryalizm in b u ra la rda  gittikçe güçlenen ve 
halkların  ayn lıp  ayrı devlet ku rm a hakkı sloganı ajitasyonu 
tem elinde büyüyen ku rtu lu ş hareketleriyle karşılaşm ası oldu
ğuna kuşku yoktur. B akû «Eylem ve Propaganda Konseyi» 
n in !11] b irkaç önemsiz falsosuna harare tle  iftira  a tan  II . ve
I I  buçukuncu Entem asyonal’in kah ram an lan  bunu  kavraya
mıyor; oysa bunu, söz konusu «Konseysin b ir  yıllık varlığı sü- 
resinceki faaliyetini, Asya ve Afrika söm ürgelerinin son  iki-üç 
yıllık kurtu luş hareketlerin i incelem e uğraşm a katlanan  her
kes kavrayabilir.

Üçüncü etken, u lusal ve söm ürgesel sorunla, serm ayenin 
egemenliği, kapitalizm in devrilmesi, proletarya diktatörlüğü 
sorunu arasındaki organik bağın ortaya çıkanlm asıdır. II. 
E nternasyonal dönem inde m inim al b ir  kapsam la kısıtlanan 
ulusal sorun, tek  başına ve kendi içinde b ir  sorun, yaklaşan 
p ro le te r devrimi ile bağıntı dışında b ir  sorun  olarak ele alı
n ırdı. U lusal sorunun p ro le ter devrim den önce, kapitalizm in 
çerçevesi içinde b ir dizi reform lar aracılığıyla «kendiliğin
den» çözüleceği, p ro le ter devrim in ulusal sorunun kökten  çö
züm ü olm aksızın gerçekleştirileceği ve, tersinden, u lusal so
runun  serm ayenin ik tidarın ın  yıkılm ası ve p ro le ter devrim in 
zaferi olmaksızın, b u . zaferden önce çözülebileceği zımnen 
varsayılıyordu. Olayları bu  aslında em peryalistçe kavrayış 
tarzı, Springer ve B auer’in u lusal sorun üzerine bilinen yazı- 
lannda , baştan  sona kırm ızı b ir  şe rit gibi uzayıp gider. Ne 
var ki son on yıl, ulusal sorunu böyle kavram anın ne denli 
yanlış, ne denli çürük olduğunu kanıtladı. Em peryalist savaş 
gösterm iş ve son yılların devrim ci pratiğ i b ir  kez daha doğ
ru lam ıştır ki:

1 — Ulusal ve söm ürgesel sorun, serm ayenin egemenli
ğinden kurtu luş sorunundan ayrüam az;

2 — Em peryalizm  (kapitalizm in en yüksek biçim i), tüm  
haklarına sahip olm ayan u lu slan n  ve söm ürgelerin politik  ve 
ekonom ik köleleştirilm esi olm aksızın varolamaz;
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3 — Serm ayenin ik tidarı yıkılmaksızm, tüm  haklarına 
sahip olm ayan uluslar ve söm ürgeler kurtarılam azlar;

4 — Tüm  haklarına sahip olm ayan u luslar ve söm ürge
ler em peryalizmin boyunduruğundan kurtulm aksızm , prole
taryanın zaferi kalıcı olamaz.

Avrupa ve Amerika, sosyalizm ile em peryalizm arasında
ki tayin edici m ücadelelerin cephesi, sahnesi olarak tanım la
nabilirse, ham m addeleri, yakıtları, besin  m addeleri ve muaz
zam  insan malzemesi m evcuduyla tü m  haklarına sahip olm a
yan uluslar ve söm ürgeler, em peryalizm in cephe gerisi, yede
ği olarak tanım lanm ak zorundadır. Savaşı kazanm ak için sa
dece cephede zafer kazanm ak yetmez, düşm anın cephe geri
sini, yedeklerini de devrim cileştirm ek zorunludur. Bu neden
le p ro leter dünya devrim inin zaferi, ancak proletarya, kendi 
devrimci m ücadelesini tüm  haklarına sahip olmayan ulusla
rın  ve söm ürgelerin emekçi kitlelerinin, em peryalistlerin ikti
darına karşı, p ro letarya diktatörlüğü için kurtu luş hareketiy
le birleştirm eyi bildiğinde güvence altına alınm ış olarak gö
rülebilir. Ulusal ve söm ürgesel sorunu, B atı’da büyüyen p ro 
le ter devrim leri dönem inde ik tidar sorunundan ayırdıkların
da, II. ve I I  buçukuncu Enternasyonal politikacıları işte bu  
«küçük ayrıntı»yı dikkate alm am ışlardır.

Dördüncü etken, çeşitli m illiyetlerin emekçi kitleleri ara
sında kardeşçe b ir  işbirliği kurm anin  koşullarından b iri o la
rak, ulusal sorunun içine yeni b ir  unsurun , m illiyetlerin fiilen 
(ve yalnızca hukuken değil) eşit kılınm ası unsurunun getiril
m esidir (üeri m illiyetlerin kültürel ve ekonom ik seviyesine 
ulaşabilm eleri için geri m illiyetlere yardım , destek sunm ak). 
II . Enternasyonal dönem inde «ulusal hak  eşitliği»nin ilanıyla 
sınırlı kalınırdı. E n  iyi halde de böyle b ir  hak  eşitliğinin ger
çekleştirilm esi talebinden öteye gidilmezdi. Ama, aslında çok 
önemli b ir  siyasi kazanım  olan ulusal hak  eşitliği, b u  hak tan  
yararlanm ak için yeterince kaynak ve olanak yoksa, boş b ir 
seda olarak kalm ak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hiç kuşku 
yok ki, geri halk ların  em ekçi kitleleri, «ulusal hak  eşitliği»nin
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kendilerine tanıdığı haklardan, ileri u lusların  emekçi kitlele
rin in  yararlanabilecekleri o randa yararlanacak  durum da de
ğildirler: bazı ulusların  geçm işten m iras aldıkları, b ir  ik i yıl
da ortadan  kaldırılam ayacak (kültürel ve ekonom ik) gerilik, 
kendini h issettirir. Bu husus, kapitalizm  aşam asından geçe
m emiş, h a tta  kapitalizm in yoluna hiç girm emiş ve hiç ya da 
hem en hem en hiç kendi proletaryası olmayan b ir  dizi halkın 
varolduğu, b u  m illiyetlerin em ekçi kitlelerinin, halihazırda 
gerçekleştirilm iş olan ta m  u lusal eşitliğe rağm en, kü ltü rel ve 
ekonom ik gerilikleri nedeniyle, kazandıkları haklardan  yete
rince yararlanacak  durum da olm adığı Rusya'da da kendini 
h issettiriyor. Batıda, proletaryanın  zaferinin «ertesi günün
de», çeşitli gelişme aşam alarında bulunan çok sayıda geri sö
m ürge ve yarı-söm ürgeler kaçınılm az olarak sahneye çıktığın
da, b u  durum  kendini daha şiddetli b ir  şekilde hissettirecek
tir. T am  d a  bu  yüzden, ileri u lusların  m uzaffer proletaryası
nın, geri u lusların  proletaryasına kü ltü rel ve ekonom ik geliş
m elerine yard ım da bulunm ası, gerçek ve sürekli yardım da 
bulunm ası, daha yüksek b ir  gelişme aşam asına geçmeleri ve 
ileri u luslara  yetişm eleri iç in /o n la ra  yardım  etm esi zorunlu
dur. B u yardım  olmaksızın, çeşitli u lusların  ve halkların  
em ekçilerinin yekpare b ir  dünya ekonom isi içinde barış  için
de b irarada yaşam aları ve kardeşçe işbirliği yapm alarını sağ
lam ak, sosyalizmin nihai z;aferi için o denli zorunlu olan bu 
koşulu gerçekleştirm ek olanaksızdır.

Ama buradan  şu sonuç çıkar ki, sadece «ulusal hak  eşit
liği» ile sınırlı kalınam az, «ulusal hak  eşitliği»nden, u lusların  
fiilen eşit kılınm ası anlam ına gelen önlem lere geçmek ve aşa
ğıdaki gibi p ra tik  önlemlerin hazırlanm ası ve uygulanm asına 
geçmek zorunludur:

1 — jGeri kalm ış u lusların  ve halk ların  ekonom ik durum 
larının, yaşam  tarz ların ın  ve kültürlerin in  araştırılm ası;

2 — Bu halkların  kültürlerin in  geliştirilmesi;

3 — B u halkların  siyasi o larak  aydınlatılması;
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4 — Tedricen ve acısız b ir  şekilde daha yüksek ik tisa t 
biçimlerine geçmeleri;

5 — Geri kalm ış u lusların  ve ileri ulusların  em ekçileri 
arasında b ir ekonom ik işbirliğinin kurulm ası.

Rus kom ünistlerinin u lusal sorunu ele alışlarının yeni b i
çim ini karakterize eden d ö rt tem el etken bunlardır.

2 Mayıs 1921.

« Pravda» N o. 98, 
8 M ayıs 1921.

İm za: J. S t a l  i n.
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DAĞ HALKLARI BİRİNCİ KADINLAR 
KONGRESİNE MESAJm

Dağ Cum huriyeti t131 Em ekçi K adınlarm m  Birinci Kong
resine kardeşçe selam larım ı iletiniz. H astalığım  nedeniyle 
Kongreye katılam adığım  için üzgünüm.

Kadın^ yoldaşlar! Dağ halkların ın  kadınlan! İnsanlık  ta ri
hinde, kadın ların  güçlü b ir  şekilde katılm adığı b ir  tek  ciddi 
ku rtu luş hareketi olm am ıştır, çünkü ezüen sınıfın ku rtu luş 
yolunda attığı h e r adım , aynı zam anda, kadınların  durum un
da b ir  hafiflem e anlam ına gelir. E ski çağda kölelerin  k u rtu 
luş hareketinde olduğu gibi, yeni çağda serilerin  kurtu luş 
hareketinde de sadece erkekler değil, kadın lar d a  vard ı — 
em ekçilerin davasına bağlılıklarını kan lany la  perçinleyen sa
vaşçı ve şehit kadınlar. Son olarak, proletaryanın  bugünkü 
¡kurtuluş hareketi —insanlığın tüm  kurtu luş hareketleri için
de en derin  ve en güçlüsü—, 'saflarından sadece kahram an ve 
şeh it kadın lar değü, aynı zam anda o rtak  p ro le ter bayrak  al
tında  m uzafferce savaşan m ilyonlarca kadın  işçinin sosyalist 
M tle hareketin i de ortaya çıkarm ıştır.

- K adın işçilerin bu  güçlü hareketiyle karşılaştm ldığm da, 
bu rjuva  entellüktüel kadınlarının liberal hareketi, vakit geç
sin  diye uydurulm uş b ir  çocuk oyunudur.

Ben, Dağ H alk lan  K adınlar Kongresinin çalışm asını kızıl 
b ay rak  altında sürdüreceğinden em inim .

Stalin
17 H aziran 1921.

Sovyet Sosyalist D ağ  Cum huriyeti 
D oğunun E m ekçi Kadınları 

1. K ongresi Bülteni.
V ladikafkas 1921.
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RUS KOMÜNİSTLERİNİN SİYASİ STRATEJİSİ 
VE TAKTİĞİ ÜZERİNE

Bir b ro şü r taslağı

I
TERMİNOLOJİK TANIMLAR 'VE

ARAŞTIRMANIN KONUSU

1 — Siyasi strateji ve taktiğin etkinlik âlam, uygulama 
alanı. P roletarya hareketinin objektif ve sübjektif olm ak üze
re  iki yanı olduğu kabul edilirse, s tra te ji ve taktiğin etk in lik  
alan ı kendini hareketin  sübjektif yanıyla sınırlar. O b j e  İç
t i  f  yan, proletaryanın  ve onun, partisin in  iradesinden ba
ğımsız olarak onun dışında ve etrafında cereyan eden gelişme 
süreçlerinden, son tahlilde tü m  toplum un gelişmesini belirle
yen süreçlerden oluşur. Sübjektif yanı ise, objektif süreçlerin  
proletaryanın bilincindeki yansım ası o larak  proletaryanın  
içinde cereyan eden süreçler, gerçi objektif süreçlerin seyrini 
hızlandıran ya da yavaşlatan, fakat onları asla belirlem eyen 
süreçler o luşturur.

2 — M arksizm in t e o r i s i ,  h e r şeyden önce objektif 
süreçleri gelişimleri ve yokoluşları içinde araştırır, gelişme 
eğilimini belirtir, kaçınılm az olarak ik tidara  gelecek veya ik
tidardan düşecek, düşm ek zorunda olan sınıf ya da sınıflara 
işare t eder.

3 — M arksizm in p r o g r a m ı  teoriden çıkarılan so
nuçlara dayanır, yükselen sınıfın —bu  durum da proletarya



nın—, kapitalizm in gelişmesinin belirli b ir  dönem i boyunca 
veya tüm  kapitalist dönem  boyunca hareketin in  hedefini (as
gari p rogram  ve azami program ) belirler.

4 — S t r a t e j i ,  program ın direktiflerini kendine k ı
lavuz edinir ve içte (ulusal) ve u lusla rarası p landa m ücadele 
eden güçlerin tahliline dayanır, proletaryanın devrim ci hare
ketinin yöneltilm esi gereken g e n e l  y o l u ,  g e n e l  
d o ğ r u l t u y u  sap ta r ki, oluşan ve gelişen güçler denge
sinde en iyi sonuçlar alınabilsin. Buna uygun olarak, sosyal 
cephede proletaryanın  ve m üttefiklerinin güçlerinin mevzilen- 
m e p lanım  ortaya koyar ( g e n e l  m e v  z i l  e n  m e). 
«Güçlerin mevzilenme planının ortaya konması», güçlerin 
m evzilenmesinden —hazır tu tulm asından— oluşan ve tak tik  
ve s tra te ji tarafından  ortak laşa gerçekleştirilen fiili (somut- 
p ra tik ) çalışmayla karıştırılm am alıd ır. Bu, s tra te jin in  yolu 
saptam ak ve p ro letarya kam pındaki savaşan güçlerin mevzi
lenm e planını ortaya koym akla yetindiği anlam ına gelmez, 
tam  tersine strateji, mücadeleyi yönetir ve tüm  b ir  dönüşüm  
dönem i boyunca m evcut tak tik lerde düzeltm eler yapar, tak
tiği desteklem ek am acıyla tasarru fundak i yedeklerden ustaca 
y ararlan ır ve onlarla m anevra yapar.

5 — T a k t i k ,  — stra te jin in  direktiflerin i ve gerek ül
kedeki gerek kom şu ülkelerdeki devrim ci hareketin  deneyim
lerini kendine kılavuz edinen, her verili anda gerek p ro le tar
ya. ve onun m üttefikleri içindeki, gerek düşm an kam pı için
deki güçlerin durum unu (yüksek veya düşük kü ltü r düzeyi, 
yüksek veya düşük örgütlülük ve bilinçlilik derecesi, şu  ya da 
bu  geleneklerin varlığı, hareketin  şu  ya da b u  biçim lerinin, 
temel ve yardımcı olm ak üzere örgütlenm e biçim lerinin var
lığı) hesaba katan  ve düşm an kam pı içindeki uyum suzluktan 
ve her karışık lık tan  yararlanan  tak tik  —, (stra te jik  plan te
m elinde ortaya konan güçlerin mevzilenme planını gerçekleş
tirm ek  üzere) geniş yığınları p roletaryanın  safına kazanm ak 
ve onları sosyal cephedeki savaş mevzilerine yakınlaştırm ak 
için tu tu lm ası gereken somut yollan, stra te jin in  basan ların ı 
en em in b ir  şekilde hazırlayan yolları anahatlarıyla tasvir
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eder. Buna uygun olarak, Partin in  şiarları ve direktifleri onun 
tarafından ilan ed ilir ya da değiştirilirler.

6 — S t r a t e j i ,  tarihsel dönem eç anlarında, tarihsel 
dönüm  noktalarında değişir, b ir  dönem eçten (dönüm  no k ta 
sından) b ir  diğerine kadar olan dönem i kapsar; bu  yüzden, 
tüm  bu  dönem  boyunca hareketi, proletaryanın çıkarlarım  
yansıtan genel hedefe doğru yönlendirir, tüm  b u  dönem i dol
duran  sınıflar arasındaki s a v a ş ı  k a z a n m a y ı  
am açlar, ve dolayısıyla b u  dönem  boyunca değişmeden kalır.

T a k t i k  ise, verili dönemeç, verili s tra te jik  dönem  te 
m eli üzerinde inişler ve çıkışlar tarafından , savaşan güçlerin 
karşılıklı ilişkisi tarafından, m ücadelenin (hareketin) biçim 
leri tarafından, hareketin  temposu tarafından, herhangi b ir  
bölgedeki, herhangi b ir  andaki m ücadele arenası tarafından  
belirlenir, ve bu  etkenler b ir  dönem eçten diğerine zam an ve' 
m ekân koşullarına uygun o larak  değiştiklerinden, stra te jik  
dönem  süresince tak tik  b irçok kez değişir (ya da değişebilir); 
çünkü taktik , tüm  savaşı değil, savaşta zafere ya  da yenilgiye 
yol açan sadece tek  tek  çarpışm aları kucaklar. S tra te jik  dö
nem  tak tik  dönem den daha uzundur. Taktik, stra te jin in  çı
karla rına  tabidir. T aktik  başarılar, genel konuşulduğunda, 
stra te jik  b asan la rı hazırlar. Taktiğin görevi, kitleleri o  şekil
de m ücadele içine sokm ak, öyle ş ia rla r ileri sürm ek, kitleleri
o şekilde yeni mevzilere yakın laştırm aktır ki, tüm  m ücadele
lerin  toplam ı ile savaş kazanılsın, yani s tra te jik  b a şa n  elde 
edilsin. Ancak tak tik  b ir  başarın ın  stra te jik  başarıyı engelle
diği veya ertelediği de olur, böyle durum larda tak tik  b a san 
lardan  vazgeçmek zorunludur.

B ir örnek. K erenski altında 1917 b aşlan n d a  işçiler ve as
kerle r arasında savaşa k arşı ajitasyonum uz kuşkusuz b ir  tak 
tik  eksi ile sonuçlandı, çünkü kütle  bizim  konuşm acılanm ızı 
kürsüden alaşağı e tti, on lan  dövdü, bazen parçaladı, kütle 
Partiye yakınlaşacağı yerde ondan uzaklaştı. Yine de b u  aji- 
tasyon, tak tik  başarısızlığa rağmen, büyük b ir  s tra te jik  b a ş a  
n y ı hazırladı, çünkü çok geçmeden kitleler, savaşa k arş ı yü
rüttüğüm üz ajitasyonun doğru olduğunu anladılar ve bu, on
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la rın  daha sonra Partin in  yanına geçmesini h ızlandırdı ve ko
laylaştırdı.

Ya da devam. K om intem ’in, yirm i b ir  koşu la!14] uygun 
olarak, reform istlerle ve m erkezcilerle araya sın ır çekm e ta 
lebi, kuşkusuz belli b ir tak tik  eksiyi ifade eder, çünkü bilinç
li olarak, K om intern «yandaşlan»nm  sayısını azaltır ve onu 
geçici olarak zayıflatır, am a bunun  yerine K om intern’i  güve
nilm ez unsu rla rdan  tem izleyerek büyük b ir  s tra te jik  a rtı ge
tirir , k i b u  şüphesiz K om intern’in  sağlam laşm asına, onun 
safların ın  sıklaşm asına, yani onun gücünün daha da artm ası
n a  yol açacaktır.

7 — Ajitasyon ş i a r ı  ve eylem, şiarı. B unları b irb iri
ne karış tırm ak  yanlıştır, tehlikelidir. «Tüm İk tid a r Sovyetle- 
re» şiarı, 1917 N isan’ından E kim ’ine k ad ar o lan  dönem de b ir 
ajitasyon şiarıydı; Ekim  başında (10 Ekim ) Parti MK’nin  
«iktidarı ele geçirme» k a ra rı alm asından sonra E kim ’de ey
lem şiarı haline geldi. Bagdatyev grubu N isan’da Petrograd’- 
daki çıkışında, şiarların  b u  şekilde b ir  karıştırılm ası hatasını 
işledi.

8 — (Genel) d i r e k t i f ,  p a rti için bağlayıcı olan, 
ş u  ve ş u  z a m a n d a ,  ş u  ve ş u  y e r d e  doğ
rudan  eyleme geçme çağrısıdır. «Tüm İk tid a r Sovyetlere» şia
rı, N isan başlarında («Tezler» t51!), bir propaganda şiarı idiy
se; H aziran’da ajitasyon ş ia rı ve E kim ’de (10 Ekim ) eylem 
ş iarı haline geldiyse, E kim ’in  sonunda da dolaysız direktif ha
line geldi. Tüm  p arti için genel b ir  d irektiften  söz ediyorum , 
bu  arada, genel direktifin  açılım ı içinde aynca m ahalli d irek
tiflerin  de  olm ası gerektiği görüşündeyim .

9 — Küçük-burjuvazinin yalpalamaları, özellikle politik  
krizlerin  arttığ ı dönem lerdeki (Almanya’da Reichstag [Al
m an İm para to rluk  Meclisi — ÇN] seçim lerinde, Rusya’da Ke- 
renski altında Nisan, H aziran ve Ağustos’ta  ve yine Rusya’da
1921 K ronstad t sırasında t16! ) yalpalam aları, d ikkatle incelen
meli, göz önüne alınm alı ve bundan yararlanüm ahdır, am a 
bunlara  başeğmek, proletarya dâvası için tehlikelidir, zararlı
d ır. Bu yalpalam alar nedeniyle ajitasyon ş ia rlan  değiştirilme- 
m elidir, fakat bazen b ir  direktifi ve belki de (eylem) şiarını
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değiştirm ek veya ertelem ek m üm kün olabileceği gibi, gerekli 
de olabilir. «Bir gecede» taktiği değiştirm ek, b ir direktifi ve
ya h a tta  e y l e m  ş i a r ı n ı  değiştirm ek veya ertelem ek 
m üm kün olabileceği gibi, gerekli de olabilir. «Bir gecede» 
taktiği değiştirm ek, b ir  direktifi veya h a tta  e y l e m  ş i a 
r ı n ı  değişirm ek anlam ına gelir, yoksa ajitasyon şiarım  
değil. (Bıkz. 9 H aziran 1917’de gösterinin ip tal edilm esi ve 
benzeri olaylar.)

10 — Stratejistin ve taktisyenin sanatı, b ir  ajitasyon şia
rın ı beceriyle ve zam anında eylem ş ia n n a  dönüştürm ek ve ey
lem şian n ı da aynı beceriyle ve zam anında belirli som ut di
rektifler haline getirm ektir.

II
RUSYA’NIN GELİŞİMİNDE 

TARİHİ DÖNEMEÇLER

1 — 19 0 4 - 1 9 0 5  y ı l l a r ı n d a k i  d ö n e 
m e ç  (Rus-Japon savaşı, b ir  yandan o tokrasin in  tü m  çü
rüklüğünü ve diğer yandan da pro letarya ve köylü hareketi
n in  büyük gücünü ortaya çıkarm ıştı) ve Lenin’in, M arksist- 
lerin  bu. dönemece tekabül eden stra te jik  planı o larak «İki 
Taktik» t17! adlı eseri. Burjuva-dem okratik devrim e doğru 
dönemeç (dönüşümün özü burada yatıyordu). K adetlerin he
gem onyası altm da çarlıkla burjuva-lıberal b ir  uzlaşm a değil, 
p ro letarya hegem onyası altm da burjuva-dem okratik  devrim. 
(Stratejik planın özü burada yatıyordu.) Bu plan, Rusya’da- 
k i devrimin, B atı’daki sosyalist hareket için b ir  itici güç ola
cağı, orada devrimi başlatacağı ve Rusya'nın burjuva devri- 
m inden sosyalist devrim e geçmesini kolaylaştıracağından yo
la çıkar (III . P arti Kongresi tu tanaklarına, Lenin’in Parti 
K ongresindeki konuşm alarına 118j ve gerek kongrede gerek 
«Kadetlerin B ir Zaferi» t191 b roşüründe d iktatörlük kavram ı
n ın  tahliline bakınız). Ülke içinde ve uluslararası planda mü
cadele eden güçlerin ve bir bütün olarak dönemeç döneminin
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ekonomi ve 'politikasının kayıtsız-koşulsuz hesaba katılması. 
Şubat Devrimi, «İki T aktiksin  s tra te jik  planının en az üçte 
ikisini gerçekleştirerek b u  dönem i sona erd irm iştir.

2 — 19 17 Ş u b a t  v e  M a r  t ’ m  da . S o v y e t  
d e v r  i  m i  n e d o ğ r u  d ö n e m e ç  (m utlakiyetçi 
rejim i zıvanasından çıkaran  em peryalist savaş, kapitalizm in 
kesin iflasım  ortaya çıkardı ve krizden biricik  çıkar yol ola
rak  sosyalist devrim in dolaysız kaçınılm azlığını gösterdi).

Halk, burjuvazi ve İngiliz-Fransız serm ayesi ta rafından  
yapüan «şanlı» Ş u b a t  Devrim i ile ( bu devrim, ik tidarı 
K adetlere devrettiği için, u lusla rarası bakım dan durum da 
herhangi önem li b ir  değişikliğe yol açm adı, çünkü o, İngiliz- 
Fransız serm ayesinin politikasının ' b ir  devam ı id i), he r şeyi 
a ltü st eden E kim  Devrimi arasındaki fark.

Yeni dönem ece tekabül eden stra te jik  p lan  olarak L e- 
n i n ’ i n  « T e z l e  r»i. Ç ıkar yol pro letarya diktatörlüğü. 
Bu plan, « Rusya’da sosyalist devrime başlayacağımız, kendi 
burjuvazimizi devireceğimiz, böylece Batı’dakâ devrimi başla
tacağımız, ve sonra da devrimimizi sonuna kadar götürmede 
bize, Batılı yoldaşların yardım edecekleri» görüşünden yola 
çıkıyordu. Bu dönemeç dönem inde .iç ve u luslararası ekono
m i ve politikanın kaçınılm az tahlili («ikili iktidar» dönem i, 
koalisyon kom binezonları, K erenski rejim inin ölüm  sem pto
m u olarak K om ilov isyanı, savaştan hoşnutsuzluk tem elinde 
Batılı ülkelerde ortaya çıkan m ayalanm a).

3 — 1917 Ekim dönemeci (sa lt Rus tarih inde değil, dün
ya tarih inde b ir  dönüm  noktası), ( k a p i t a l i z m i n  t as 
f i y e s i  v e  d ü n y a  ö l ç ü s ü n d e  s o s y a l i s t  
d ü z e n i n  k u r u l m a s ı  d o ğ r u l t u s u n d a  
b i r  d ö n e m e ç  t e ş k i l  e d e n ,  d ü n y a  e m»  
p e r y a l i z m i n e  k a r ş ı  u l u s l a r a r a s ı  
s o s y a l  c e p h e n i n  y a r ı  l m a s ı  o l a r a k * 
ve em peryalist savaşın, yerini alan dönem  olarak içsavaşı baş
latan , Rusya’da pro letarya diktatörlüğünün kurulm ası (Ekim- 
Kasım-Aralık 1917 ve 1918’in ilk  yan sı) (B an ş K ararnam esi, 
T oprak K ararnam esi, M illiyetler K ararnam esi, gizli antlaş
m aların  açıklanm ası, inşa çalışm ası program ı, II. Sovyet
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K ongresinde Lenin’in konuşm aları I20! , Lenin’in «Sovyet İk ti
darın ın  Görevleri»!121] adlı yazısı, ekonom ik inşa).

İ k t i d a r d a  d e ğ i l , m u h a l e f e t t e  o l a n  
k o m ü n i z m i n  s t r a t e j i  v e  t a k t i ğ i  i l e ,  
i k t i d a r d a k i  k o m ü n i z m i n  s t r a t e j i  v e  
t a k t i ğ i  a r a s ı n d a k i  f a r k ı n  ç o k  y ö n 
l ü  b i r  t a h l i l i  g e r e k m e k t e d i r .

U luslararası durum : Rusya’da Sovyet iktidarının varlığı 
ve gelişmesi için elverişli b ir  koşul o la rak  iki em peryalist 
klik arasındaki savaşın (B rest A ntlaşm asın ın  im zalanm asın
dan sonra) devamı.

4 — K ısa b ir  barışçıl inşa dönem inden, yani B rest b a 
rışından sonra, m ü d a h a l e c i l e r e  k a r ş ı  a  s- 
k e r i o p e r d s y o n l a f  ç ı ğ ı r ı  ( 1 9 1 8  y a 
z ı n d a n  1 9 2 0 ’ n i n  s o n u n  a k a d ar ) .  B u çığır, 
Sovyet Rusya’nın askeri zayıflığını yansıtan  ve Sovyet devri- 
m inin en önemli dayanağı olarak Rusya’da Kızıl O rdunun ya- 
ratılm ası zorunluluğunu vurgulayan B rest barışından sonra 
başladı. Çekoslovaklann eylemi, M urm ansk, Arkangelsk, Vla- 
divostok ve B akû’nun A ntant askerlerince işgali, A ntant’m  
Sovyet Rusya’ya savaş açm ası — tüm  bunlar, b a ş l a n 
m ı ş  b u l u n a n  b a r ı ş ç ı l  i n ş a d a n  a s k e 
r i  o p e r a s y o n l a r a ,  d ü n y a  d e v r i m i n i n  
o c a ğ ı n ı  i ç  v e  d ı ş  d ü ş m a n  la r ı n  s a l 
d ı r ı l a r ı n a  k a r ş ı  s a v u n m a y a  d o ğ r u  
b i r  d ö n e m e c i  kesin o larak koşullandırdı. (Lenin’in 
B rest barışı üzerine vb. konuşm aları.) Sosyal devrim  uzun 
b ir  süre geciktiği, ve özellikle yukarıda sözü edilen bölgelerin 
işgal edilm esinden sonra, B atı’daki pro leterlerin  ciddi b ir 
pro testosu  söz konusu olm adığı için kendi başım ıza kaldığı
mızdan, kendi Kızıl O rdum uzu ku rm ak  ve Sovyet Cum huri
yetini kendi güçlerimizle savunabilm ek üzere zam an kazan
m ak için, u tanç verici B rest Barış Antlaşm asını yapm ak zo
runda kaldık.

« H e r  ş e y  c e p h e  i ç i n ,  h e r  ş e y  C u m 
h u r i y e t i n  s a v u n u l m a s ı  i ç i  n.» Savunma
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Konseyi’nin kurulması vb. b u  yüzdendir. Bu, Rusya’n ın  tüm  
iç ve dış yasanım a dam gasını vuran  savaş dönem idir.

. 5 — Vrangel’in hezimete uğratılm asından son ra  19 2 1 
b a ş ı n d a n  i t i b a r e n  b a r ı ş ç ı l  i n ş a  ç ı 
ğ ı r t ,  b irçok burjuva devletiyle b a n ş  im zalanm ası; İngil
te re  ile anlaşm a ve benzeri.

- Savaş b itm iştir, ancak Batılı sosyalistler ekonom imizin 
restorasyonunda şim dilik bize yardım  edecek durum da olm a
dık ları için, sınai bakım dan daha gelişmiş bu rjuva  devletleri 
ta rafından  iktisaden kuşatılm ış olan bizler, kendim izi tek  tek  
burjuva devletlerine im tiyazlar tanım ak, onlarla ticari anlaş
m alar yapm ak ve tek tek  kapitalist gruplarla im tiyaz sözleş
m eleri yapm ak zorunda gördük; b u  alanda d a  kendi başım ı
za kaldığım ızdan, güçlükleri aşm ak için m anevralar yapm ak 
zorunda kaldık. H e r  ş e y  u l u s a l  e k o n o m i 
n i n  y e n i d e n  k u r u l m a s ı  i ç i n .  (Lenin’in  ün
lü konuşm a ve b roşürlerine bakınız.) Savunma Konseyi’nin, 
Çalışm a ve Savunm a Konseyi’ne dönüştürülm esi.

6 — 1917’ye kadar Partin in  gelişme aşam aları:
a) Temel çekirdeğin, özellikle «Iskra» grubunun yaratıl

ması vs. Ekonom izm e k arş ı mücadele. Credol122].
b ) Geleceğin Tüm-Rusya çapındaki İşçi P artisi’nin tem eli 

o larak  Parti kadrolarının oluşturulması (1895 — 1903). II. 
P arti Kongresi.

c) Kadroların İşçi Partisi’ne gelişmesi ve p ro leter hare
ketin  seyri içinde Parti saflarının yeni seferber edilen Parti 
işçileriyle doldurulm ası (1903 — 1904). I II . P arti Kongresi.

d) Menşeviklerin, Parti kadrolarına karşı, bunların Par
tisiz bir kütle haline («İşçi Kongresi») çözülmesi uğruna sa
vaşımı ve Bolşeviklerin, P artin in  tem eli olarak P arti kadro
larım  korum a savaşımı. Londra P arti Kongresi ve İşçi Kong
resi yandaşlarının yenilgisi.

e) Tasfiyeciler ve Parti yandaşlan. Tasfiyecilerin yenilgi
si (1908 — 1910).

f) 1908’den 1916 yılının sonuna kadar. Çalışmanın illegal 
ve legal biçimlerinin birleştirilmesi dönemi ve bü tün  çalışma 
alanlarında. P arti örgütlerinin büyümesi.
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7 — Sovyet devleti içinde b ir  tü r  Kılıçlı Şövalyeler örgü
tü  olarak K om ünist Partisinin, Sovyet devletinin organlarım  
yönetm esi ve faaliyetlerini denetlem esi.

Bu güçlü örgüt içinde, eski kuşaktan devrimcilerin öne
mi. Eski kuşaktan devrimcilerin saflarının, son üç-dört yıl 
içinde çelikleşen yeni fonksiyonerlerle doldurulması.

Lenin uzlaşmacılara karşı uzlaşmaz bir mücadele verir
ken haklı mıydı? Evet, çünkü aksi tak tird e  P arti sulandırıl
m ış olurdu, b ir  organizm a değil, hetero jen  unsurların  b ir  yı
ğını olurdu, aksi tak tird e  Parti, iç dayanışm a ve beraberliğe, 
em salsiz b ir  disipline ve eşsiz b ir  esnekliğe sahip olamazdı ve 
b u  özellikler olm adan P arti ve onun ta rafından  yönetilen Sov
yet iktidarı, dünya em peryalizm ine k arş ı kendini koruyacak 
durum da olmazdı. « Parti kendini arındırarak güçlenir», d iyor 
Lassalle haklı o larak. H er şeyden önce nitelik, ve ancak on
dan sonra nicelik.

8 — Proletarya partisin in  gerekli o lup olmadığı ve P ar
tin in  rolü sorunu. P arti, istisnasız bü tün  biçim lerde p ro le ta r
yanın m ücadelesinin tü m  biçim lerini m ücadelenin istisnasız 
bü tün  dallarında yöneten ve m ücadelenin en çeşitli biçim leri
n i b ir  tek  bütünde b irleştiren  proletaryanın kum anda heyeti 
ve kurm ayıdır. K om ünist P artin in  gerekli olm adığım  söyle
m ek, proletaryanın, özel o larak  m ücadele biçim lerini incele
yen ve savaş yöntem lerini a raş tıran  kurm ayı olm adan, yöne
tici çekirdeği olm adan savaşm ası gerektiğini söylemek de
m ektir; bu, aptalca birşey olan, kurm ay olm aksızın, kurm a
yın olduğu haldekinden daha iyi savaşüacağım  söylem ek de
m ektir.

III
SORULAR

1 — R u s -  J a p o n  s a v a ş  m  d a n  ö n c e  
v e  s o n r a  o t o k r a s i n i n  r o l ü .  Rus-Japon sava
şı, Rus o tokrasisinin tü m  kokuşm uşluğunu ve zayıflığını o r
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taya çıkardı. 1905 E kim ’indeki başarılı genel siyasi grev bu 
zayıflığı tüm  berraklığıyla gösterdi (çöpten ayaklar üzerinde 
d u ran  b ir  dev heykeli). A ynca 1905 yılı sadece otokrasinin 
¡zayıflığını, liberal burjuvazinin güçsüzlüğünü ve Rus p ro le tar
yasının gücünü ortaya çıkarm akla kalm adı, aynı zam anda 
Rus otokrasisin in  Avrupa’n ın  jandarm ası olduğu, onun güya 
A vrupa’n ın  jandarm ası olacak durumda olduğu yolundaki eş
iti yaygın düşünceyi de çürü ttü . Olgular açıkça gösterm iştir 
ki, Rus otokrasisi, Avrupa serm ayesinin yardım ı olm adan 
kendi işçi sınıfıyla bile b aşa  çıkacak durum da değildi. Rusya 
işçi sınıfı uyuduğu ve Rus köylüsü eskiden olduğu gibi Çar 
babacığına güvendiği için kıpırdam adığı sürece, gerçekten de 
R us otokrasisi, Avrupa’n ın  jandarm alığını yapabilecek du
rum daydı; faka t 1905 yılı ve h e r şeyden önce 9 Ocak 1905’te  
sıkılan kurşun lar, Rus proletaryasını ayağa kald ırd ı ve aynı 
yıldaki ta rım  hareketi köylülerin Çara inancını yıktı. Avrupa 
karşı-devrim inin ağırlık m erkezi Rus çiftlik sahiplerinden, 
İngiliz-Fransız em peryalist bankerlerine geçti. Alman sosyal- 
dem okra tlan  1914’te proletaryaya k arş ı ihanetlerin i örtm ek 
için, Avrupa’nın jandarm ası o larak  R us otokrasisine k arşı sa
vaşın ilerici b ir  savaş olduğunu ileri sürerek, geçmişin gölgesi 
ile oyun oynam aktaydı, ve elbette k i b u  b ir  sahtekârlık tı, çün
k ü  jandarm a olabilm ek için yeterince güç ve kaynağa sahip 
Avrupa’nın  hakiki jandarm aları, P etrograd’da değil, Berlin, 
Paris ve L ondra’da oturuyordu.

Şim di şu  konuda herkes açıklığa kavuşm uştur ki, Avru
pa, Rusya’ya sadece sosyalizmi değil, aynı zam anda Ç ara ve
rilen  borçlar vb. şeklinde karşı-devrim i de ih raç  etm iştir, 
Rusya ise, siyasi m ültecilerin dışında, Avrupa’ya devrim i ih
raç etm iştir. (Rusya her halükârda 1905’te  proletaryanın  m ü
cadele silahı o larak  genel grevi A vrupa'ya ih raç etti.)

2 — «Meyvenin olgunluğu» üzerine. Devrimci patlam alar 
anının geldiği nasıl belirlenir?

«Meyvenin olgunlaştığım», hazırlık  dönem inin sona erd i
ğini ve eyleme geçmenin gündem de olduğunu söylem ek ne za
m an m üm kündür?

a) K itlelerin devrim ci ru h  halinin kabarıp  taştığı, bizim
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eylem şiarlarımız ve direktiflerimizin ise kitlelerin hareketi
n in  gerisinde kaldığı (Lenin'in «Duma’ya Girmek için» adlı 
yazısına bakınız; Ekim  1905’ten  önceki dönem ), k itleleri güç
lükle —ve h e r zam an da başarıyla değil— durdurduğum uz za
m an, örneğin 1917’de Putilov işçileri ve m itralyözcülerin Tem
m uz eylemi sırasında (Lenin’in  ‘Sol R adikalizm \..» i28I adlı 
eserine bakınız).

b ) Düşm an kam pında istikrarsızlık  ve karışıklık, çöküş 
ve dağılma, en ü s t noktasına ulaştığında, düşm an kam pından 
kaçan  ve dönenlerin sayısı günbegün, h a tta  saatbesaat hızla 
arttığında, tarafsız unsu rla r denilenlerin say ılan  m ilyonlan 
bulan tüm  kent ve köy küçük-burjuva kütlesi açıkça düşm ana 
(otokrasi ve burjuvaziye) s ır t çevirmeye başlayıp, proletarya 
ile ittifak  aradığında, bü tün  bunların  sonucu olarak düşm a
nın  yönetim  organ lan  baskı organları ile b irlik te görev yapa
m az hale geldiği, çaresiz ve işe yaram az b ir  durum a düştü
ğünde ve böylece pro letaryanın  ik tidarı ele geçirme hakkını 
kullanm asının yolunu açtığında.

c) Bu etkenlerin  her ikisi de (m adde a  ve bj zam an b a
kım ından çakıştığında, k i genellikle gerçekten de böyle olur.

Bazı kişiler, ik tidardak i sınıfın ölüp gitm esi objektif sü
recini saptam anın, saldırıya başlam ak için yeterli olduğunu 
sanıyorlar. Fakat bu  yanlıştır. B undan başka aynca, başarılı 
sa ld ın la r için zorunlu olan süb jektif koşulları da hazırlam ak 
gereklidir. Aslında s tra te ji ve tak tiğ in  görevi, sa ld ın la r için 
sübjektif koşulların  hazırlanm ası çalışm asını u s taca /v ak it ge
çirm eksizin Öyle ilerletm ektir ki, b u  çalışm a, egemen sınıfın 
ik tidarın ın  ölüp gitm esi objektif sürecine ayak uydursun.

3 — Zamanın seçimi. V uruş zam anı gerçekten P arti ta 
rafından seçildiği ve ona olaylar tarafından  dayatılma,dığı sü
rece, zam anın seçimi, elverişli b ir  sonucu garan ti eden iki ko
şulu önşart koşar: a) «meyvenin olgunluğu» ve b) vuruşa ha
zırlanm ak, vurm ak için uygun, geniş kitlelerce anlaşılır b ir 
vesile sunan gözle görülebilecek b ir  olayın, b ir  hüküm et ta 
sarru fu  veya yerel karak terli herhangi b ir  eylemin varlığı. 
Eğer bu  iki koşula riayet edilmezse, vuruş, sadece düşm ana 
karşı büyüyen ve gittikçe şiddetlenen genel sa ld ın la r için b ir
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çıkış noktası olm am akla, m ahvedici şiddetli b ir  darbe haline 
gelmemekle kalm az (oysa zam anın ustaca seçilmesinin asıl 
anlam ı ve am acı tam  da bud u r), bilakis tam  tersine, hüküm e
tin  ve genel olarak düşm anın kendi p restijin i yükseltm ek için 
hüküm et ve genelde düşm an ta rafından  arzulanan ve onlar 
için avantaj h  olan, ve Partiyi çökertm ek veya h e r halükarda 
onun m oralin i bozm ak için b ir  fırsa t ve çıkış noktası haline 
gelebilecek olan gülünç b ir  darbeye [P u tsch= hüküm et dar
besi — ÇN] dönüşebilir. Örneğin, D em okratik K onferans’- 
ın l-4l tu tuklanm ası yolunda Merkez K om itesi’nin b ir  kesim i 
tarafından  yapılan başvuru, ikinci ta leb i (yukarıya bakınız) 
yerine getirm ediği için (kesinlikle yerine getirmediği için) 
Merkez K om itesi’nce reddedilen bu  başvuru, zam anın doğru 
seçilmesi görüş açısından yanlıştı.

Genel olarak ilk vuruşun (zam anın seçilmesi) b ir  darbe
ye [Putsch] dönüşm em esine dikkat edilm elidir, b u  nedenle 
yukarıda sözü edilen iki koşula sıkı sıkıya uym ak zorunlu
dur.

'4  — «Güç denemesi». P arti bazen, tayin  edici eylemler 
için önhazırlık yapıp, kendi görüşüne göre yeterince güçlü 
yedekler topladıktan  sonra, düşm anın gücünü iskandü etm ek 
ve kendi güçlerinin eylem hazırlığım  sınam ak için b ir  denem e 
eylemine girişm eyi am aca uygun bulur; böyle b ir  güç dene
m esine Parti, bilinçli olarak, kendi seçimiyle girişebileceği gi
b i (10 H aziran 1917 için planlanan fakat sonradan  vazgeçilen 
ve aynı yılın 18 H aziran’m da yapüan gösteri), durum , karşı 
ta rafın  beklenmeyen b ir  eylemi veya önceden görülemeyen 
bazı olaylar tarafından  d a  zorlanabilir (1917 Ağustos’undaki 
K om ilov isyanı ve yanıt o larak  K om ünist Partisin in  parlak  
b ir güç denemesi şeklindeki karşı eylemi). «Güç denemesi», 
basit b ir  gösteri, örneğin b ir  1 Mayıs gösterisi olarak görül
m em elidir, bu  nedenle güç denemesi basit b ir  güçlerin yok
lanması o larak  görülm em elidir, o, önem i ve olası sonuçları 
itibariyle, kuşkusuz, basit b ir  gösteriden daha fazla birşeydir, 
am a b ir  ayaklanm a da değildir, b ir  gösteri ile, ayaklanm a ya 
da genel grev arası birşeydir. Elverişli koşullarda o, ilk dar
be (zam anın seçilmesi) haline, ayaklanm aya (Ekim  sonunda
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Partim izin eylemi) gelişebilir; elverişsiz koşullarda ise, P arti
yi doğrudan b ir  yenilgi tehlikesiyle karşılaştırab ilir (3— i  
Tem m uz 1917 gösterisi). Bu nedenle güç denemesine, «meyve 
olgunlaştığında», düşm an kam pı yeterince m oral çöküntüsü 
içinde bulunduğunda, P arti belli yedekler biriktirdiğinde, kı. 
saçası: P arti saldırıya hazır olduğunda, güç denem esinin du
rum dan dolayı belki ilk darbeye, sonra da düşm ana k arş ı ge
nel taarruza dönüşm esinden korkm aya Partin in  gerek duy
madığı b ir  zam anda girişm ek am aca en uygundur. Güç dene, 
m eşine giriştiğinde, P arti he r şeye hazır olmalıdır.

5 — « Güçlerin yoklanması». G üçlerin yoklanması, her
hangi b ir  durum da girişilebilecek olan b as it b ir gösteridir 
(örneğin grevli veya grevsiz b ir  1 Mayıs gösterisi). E ğer güç
lerin  yoklanm ası b ir  doğrudan patlam a arifesinde değil de, 
azçok «barışçıl» b ir  zam anda yapılırsa, b u  en  kötü  halde, ge
rek  Parti gerek düşm an için ağır kayıplar getirmeyen, polis 
tarafından  tem sil edüen devlet ik tidarıy la ya da bazı askeri 
birliklerle b ir  kapışm a sonucunu verir. E ğer güçlerin yoklan
m ası yaklaşan çatışm anın kızgın atm osferinde yapılırsa, bu 
P artin in  başına düşm anla zam ansız b ir  tayin edici çarpışm a 
içine girm e ağı örebüir, ve düşm an — eğer P arti henüz zayıf 
ve çatışm alar için henüz hazır değilse — bu  tü r  b ir  «güç yok
la m a s ın d a n  başarıyla yararlanıp  pro letaryanın  güçlerini eze
b ilir (Partinin, *1917 E ylü lündek i sürekli «Tahriklere kapü- 
maym» çağnsı bunun içindir). B u nedenle, halihazırda olgun
laşm ış b ir  devrim ci kriz atm osferinde güçlerin yoklanm ası 
yöntem ini uygularken çok dikkatli o lunm ak ve bunun, eğer 
P arti zaaf gösterirse, düşm an ta rafından  proletaryayı yenilgi
ye uğratacak  veya her halükârda proletaryayı ciddi olarak 
zayıflatacak b ir  m aşaya dönüştürülebileceği akıldan çıkarıl
m am ak zorundadır. Ve tersine, eğer P arti eyleme hazırsa  ve 
düşm an sa flan  açıkça m oral çöküntüsü içindeyse, daha son
ra  «güç denemesi»ne geçmek (bunun  için koşulların  —«mey
venin olgunluğu» vb.— elverişli olm ası kaydıyla) ve daha son
ra  da genel taarruzu  açm ak üzere «güçlerin yoklanması»na 
başlam a fırsa tı kaçm lm am alıdır.
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6 — Saldırı taktiği (pro letarya ik tidarı aldığında, k u rtu 
luş savaşları taktiği).

7 — Düzenli geri çekilme taktiği. Ü stün düşm an güçleri 
karşısında, ordunun çoğunluğunu olm asa da, en  azından kad
ro ların ı korum ak için beceriyle nasü  geri çekilineceği (Le- 
nin’in «‘Sol Radikalizm ’...»ine bakınız). Örneğin Vitte-Dubas- 
sov D um a’sını boykot sırasında en son bizim  geri çekilmemiz. 
Geri çekilme taktiğiyle kaçm a «taktiği» arasındaki fa rk  (Men- 
şeviklerle kıyaslam a).

8 — Gelecekteki m ücadeleleri bekleyerek kadro ları ko
rum a ve güç toplam anın kaçınılm az aracı o la rak  savunma, 
taktiği. Bu taktik , Partiyi m ücadelenin istisnasız bü tün  alan
larındaki mevzileri işgal etme, bü tün  askeri sınıfları, yani her 
tü rlü  örgüt biçimini, en önem siz görünenini bile ihm al etm e
den, hazırlık  durum una sokm akla yüküm lendirir, çünkü ileri
de hangi alanın ilk savaş arenası olacağını ve tayin edici sava, 
şa  başlam ada hangi hareket veya ö rgüt biçim inin p ro letarya
nın elinde çıkış noktası ve etkin silah  o larak  hizm et edeceğim 
kim se önceden söyleyemez. B aşka sözlerle: Savunm a ve güç 
b irik tirm e dönem inde P arti, tay in  edici çarp ışm aları bekleye
rek  tam  anlam ıyla hazırlanm alıdır. Ç arpışm aları 'bekleye
rek... Ancak b u  hiçbir şekilde, P artin in  eli-kolu bağlı b ir  hal
de bekleyip avare b ir  seyirci haline gelmesi, b ir  devrim  p a r
tisinden (eğer m uhalefetteyse), b ir  bekle-gör partisine yozlaş
m ası gerektiği anlam ına gelmez — hayır, böyle b ir  dönem de 
P arti, eğer gerekli güçleri b irik tirm eye zam anı olm adıysa ya 
da durum  P arti için elverişsizse, çatışm alardan kaçınm ak zo
rundadır, bun ları kabul etm em elidir; ama elverişli koşullar 
söz konusu  olduğunda, —eğer b u  düşm an için dezavantajlı 
ise— düşm ana çarpışm ayı dayatm ak, düşm anı sürekli gergin
lik içinde tu tm ak, adım  adım  onun güçlerini dağıtm ak ve de- 
m oralize etm ek, proletaryanın  güçlerini adım  adım  onun gün
lük çıkarlarım  ügüendiren m ücadelelerde eğitm ek ve böylece 
kendi güçlerini a rttırm ak  yolunda bir tek fırsatı bile kaçır
mamalıdır.

Savunm a ancak b u  durum da gerçekten aktif b ir  savun
m a olur. Parti, kedersiz b ir  bekle-gör p artis i değil, gerçek b ir

73



eylem partisi olm anın özelliklerini koruyabilir; P arti ancak 
bu  durum da tayin  edici eylemlerin zam anım  geçirmez, kaçır
maz, olaylar tarafından  gafil avlanmaz. «Bilge», kedersiz bek- 
le-gör taktiği ve dana da «bilge» pasifliği yüzünden, Batıda 
p ro le ter devrim in gelmesi zam anım  kaçıran  K autsky ve şüre
kâsı olayı, b u  konuda kesin b ir  uyarıdır. Ya da devamla: B a
rış  ve top rak  sorunlarında sonsuz bekle-gör tak tik leri yüzün
den ik tidarı alm a fırsatın ı kaçıran  M enşevikler ve Sosyal-Dev- 
rim ciler olayı da b ir  uyarı olm alıdır. Öte yandan aktif savun
m a taktiği, davranış (eylem) taktiğinin kötüye kullanılm am a
sı gerektiği de aynı şekilde açıktır, çünkü b u  durum da, Ko
m ünist Partisin in  devrim ci eylemleri taktiğinin b ir  «devrim
ci» jim nastik  taktiğine, yani proletaryanın  güçlerini b irik tir
meye ve onun m ücadele hazırlığını güçlendirmeye, yani dev
rim in hızlanm asına değil de, bilakis proletaryanın  güçlerinin 
dağılmasına, m ücadele hazırlığının zayıflam asına ve dolayı
sıyla devrim  davasının gecikmesine yol açan b ir  taktiğe dö
nüşm e tehlikesi vardır.

9 — Komünist strateji ve taktiğin genel temelleri. Bu te
m ellerin sayısı üçtür:

a ) Temel olarak, M arksizm in teorisi tarafından  elde edi
len ve devrimci p ra tik  tarafından  doğrulanan, insanlığın ka
pitalizm den kesin ku rtu luşunda çıkarı olan ve bu  yüzden ka
pitalizm in devrilmesi uğruna m ücadelede bü tün  söm ürülen 
ve ezilen yığınların önderi olm a m isyonuna sahip p ro letarya
nın, kapitalist ülkelerde biricik  tu ta rlı devrim ci sınıf olduğu 
vargısı benim senm elidir ve böylece bü tün  çalışm a proletarya 
diktatörlüğünün kurulm asm a yöneltilmelidir.

b ) Tem el olarak, M arksizm in teorisi tarafından  elde edi
len ve devrim ci p ra tik  tarafından  doğrulanan, herhangi bir 
ülkenin Komünist Partisinin strateji ve taktiğinin ancak, 
«kendi» ülkesinin, «kendi» yurdunun, «kendi» proletaryasının 
çıkarlarıyla bitm ediği, bilakis tam  tersine kendi ülkesinin k o 
şullarını ve durum unu göz önünde bulundurarak , u lu sla ra ra 
sı proletaryanın çıkarlarım , diğer ülkelerdeki devrim in çıkar
ların ı eksen yaptığı, yani özü itibariyle, ruhu  itibariyle enter- 
nasyonalist olduğu tütün ülkelerdeki devrim in gelişmesi, des
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teklenm esi, körüklenm esi için bir ülkede» (kendi ülkesinde) 
«m üm kün olanın en fazlasını gerçekleştirdiği tak tirde  (Le- 
nin’in «Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky» t'25] adlı eserine 
bakınız) doğru olabileceği vargısı benim senm elidir.

c) Başlangıç noktası olarak, s tra te ji ve taktiğ i değiştirir
ken, yeni s tra te jik  p lan lar ve çizgiler hazırlanırken, her tü rlü  
doktrincilik  (sağ ve sol) reddedilm elidir (Kautsky, Akselrod, 
Bogdanov, B uharin ), rah a t yöntem , m etinler aktarm a, ta rih 
sel paralellik ler çizme, sun i p lan lar ve ölü form üller yöntem i 
(Akselrod, Plehanov) reddedilm elidir. M arksizm in bakış açısı 
üzerinde «yatma»nm değil, onun üzerinde durm anın, yani 
dünyayı «sadece yorumlama,»nın değü, onu «değiştirme»nin 
gerekli olduğu, «proletaryanın kıçına vecdetme»nin ve olayla^ 
rın  kuyruğuna takılm anın  değil, proletaryaya önderlik etm e
nin, bilinçsiz sürecin bilinçli b ir  ifadesi olm anın gerekliliği 
kabul edilm elidir ( Lenin’in «Kendüiğindenlik ve Bilinç» t26! 
ve M arx’ın  kom ünistlerin  pro letaryanın  en  uzakgörüşlü ve 
en ileri kesim i olduğu yolunda «Kom ünist Manifestomdaki i-7! 
bilinen pasajı).

Bu tem ellerin  her biri, özellikle İkincisi ve üçüncüsü, 
Rusya’da ve B atı’da devrim ci hareketin  deneyim lerinden ol
gularla öm eklenm eli.

10 — Görevler:
a ) Proletaryanın öncüsünü komünizme kazanmak (yani 

kadro ların  yetiştirilm esi, b ir  K om ünist Partin in  yaratılm ası, 
p rogram ın  ve taktiğin tem ellerinin hazırlanm ası). Çalışmanın 
tem el biçim i olarak propaganda.

b) İşçilerin ve bir bütün olarak ezilenlerin geniş kitlele
rini öncüye kazanmak (kitleleri savaş m evzilerine yakınlaş
tırm ak). Çalışm anın tem el biçimi, tayin  edici çarp ışm alara 
hazırlık o larak  kitlelerin  p ra tik  eylemleridir.

11 —  Kurallar:
a) Proletaryanın bütün örgüt biçimlerine, hareketin, mü

cadelenin bütün biçimlerine (alanlarına) istisnasız hakim ol
mak zorunludur. (H areketin  biçim leri: parlam en ter ve parla- 
mento-dışı, legal ve ülegal.)

b) Hareketin bir biçiminin yerine başkalarının geçmesi
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ne ya da  b ir  biçim inin diğerleriyle tüm lenm esine kendini uy
durmayı öğrenmek, legal biçim leri illegal biçimlerle, p a r
lam enter biçim leri parlam ento-dışı biçim lerle birleştirmeyi 
öğrenm ek zorunludur (örnek: Tem m uz 1917’de Bolşeviklerin 
legal biçim lerden illegal biçim lere hızla geçişi; Lena olayları 
sırasında parlam ento-dışı hareketin  D um a’daki çıkışla birleş
tirilm esi) .

12 — İktidarı ele geçirmeden önce ve sonra Komünist 
Partisinin strateji ve taktiği. D ört özellik.

a) Ekim  Bevrim i’nden son ra  genelde Avrupa’da, özelde 
Rusya’da örtaya çıkan durum da en önemli şey, Rus p ro le tar
yası tarafından  gerçekleştirilen uluslararası sosyal cephenin 
(Rus burjuvazisine k arş ı zaferin sonucu olarak) Rusya kesi
tinde yarılmasıdır (em peryalizm den kopma, gizli antlaşm ala
rın  yayınlanması, em peryalist savaş yerine içsavaş, askerlere 
yapılan kardeşleşm e çağrısı, hüküm etlerine k arş ı ayaklanma- 
la n  için işçilere yapılan çağ n ). B u yanlm a, u luslararası em 
peryalizm in tü m  yapışım  doğrudan tehd it ederek ve B atı’da 
çatışan güçlerin karşılık lı ilişkisini, Avrupa işçi sınıfı lehine 
temelli değiştirerek, dünya tarihinde bir dönüm noktası baş
lattı. Bu dem ektir k i am a, Rus proletaryası ve onun P artisi 
ulusal b ir  güç olm aktan çıkarak, uluslararası b ir  güç haline 
geldi, b u  arada kendi u lusal burjuvazisini devirm e eski göre
vinin yerini, u luslararası burjuvaziyi devirm e yeni görevi al
dı, ve u luslararası burjuvazi ölüm  tehlikesinin fark ında ola
rak  Rus yarmasmı tasfiye etmeyi acil b ir  görevi yaparak tüm  
serbest güçlerini (yedekler) Sovyet Rusya’ya k arşı yığdığın
dan, Sovyet Rusya tüm  güçlerini savunm a için toplam ak zo
rundaydı ve u luslararası burjuvazinin esas darbesini üzerine 
alm ak zorunda kaldı. B ütün  bunlar, B atü ı pro leterlerin  kendi 
burjuvazilerine karşı m ücadelelerini önem li ölçüde kolaylaş
tırd ı ve uluslararası proletaryanın öncü savaşçısı o larak  Rus 
p roletaryasına karşı onların  sem patisini on  katm a çıkardı.

Bir ülkede burjuvaziyi devirm e görevinin gerçekleştiril
m esi böylece u luslararası ölçekte yeni b ir  m ücadele görevine, 
başka b ir  düzeyde mücadele, p ro le ter devletin düşm an kapi
ta lis t devletlere k arş ı m ücadelesi görevine yol açtı, b u  arada
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bu  ana kadar u luslararası proletaryanın  m üfrezelerinden bi
rini o luşturan  Rus proletaryası, bu  andan itibaren  uluslar
arası proletaryanın  ileri m üfrezesi, öncüsü haline geldi.

Böylece kendimizin, Rusya'nın kendi devrim in! tam am la
m asını kolaylaştırm ak için B atıda devrim i başlatm a görevi 
b ir  istek olm aktan çıkarak, salt p ra tik  b ir  günlük göreve dö
nüştü . İlişkilerdeki (özellikle u luslararası ilişkilerdeki) bu  alt
ü s t oluş, E kim  Devrimi ta rafından  m eydana getirildi ve bunu 
t a m a m e n  E kim  Devrimi’ne borçluyuz. Şubat Devrimi 
u lusla rarası ilişkilere dokunm adı bile.

b ) E kim ’den sonra  Rusya’da o rtaya çıkan durum daki 
ikinci önemli özellik, Rusya içinde gerek pro letaryanın  gerek 
proletaryanın  gerek onun Partisin in  değişen konum udur. E s
kiden, E kim ’den önce, proletaryanın  ana kaygısı, burjuvaziyi 
devirm ek için bü tün  savaş güçlerinin örgütlenm esiydi, yani 
esas olarak eleştirici ve yıkıcı karak terde  b ir  görevdi. Şimdi, 
E k im ’den sonra, burjuvazi a rtık  ik tidarda  olm adığından ve 
devlet p ro le ter b ir  devlet haline geldiğinden, eski görev hü
küm süz hale gelm iştir, ve onun yerine, b ir  yandan, yeni Sov
yet Rusya’yı, onun ekonom ik ve askeri aygıtlarını inşa etmek 
için ve diğer yandan da, devrilen fakat tam am en ezilmemiş 
o lan  burjuvazinin direnişini bastırm ak  için Rusya’nın tüm 
emekçilerini (köylüler, zanaatkarlar, ev işçileri, aydınlar, 
RSFSC’ne m ensup geri halk lar) örgütleme yeni görevi geç
miştir.*

c) Rusya proletaryasının konum unun değişm esine uygun 
o la rak  ve o rtaya çıkan yeni görev uyarınca, proletaryanın, 
Rusya nüfusunun burjuva ve küçük-burjuva gruplarına ve 
katm anlarına ilişkin siyaseti de değişti. Eskiden (burjuvazi
n in  devrilm esinin arifesinde) proletarya, burjuva gruplarıyla 
tek  tek  anlaşm alar yapm ayı reddediyordu, çünkü böyle b ir  si
yaset, düm ende duran  burjuvazinin güçlenmesine yol açıyor-

*  Buna uygun olarak hareketin bazı eski biçim leri de  — • örneğin grevler, 
ayaklanm alar  v s .  —  hüküm süz hale gelm iştir, ve  buna binaen işçi sınıft 
örgütünün karakteri v e  biçim leri (fonksiyonları) de değişm iştir (Parti, Sov- 
yetler, sendikalar, kooperatifler, kültür ve  aydın latm a kuruluşları).
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du; şim di ise, proletarya, tam  tersine, tek  tek  anlaşm alardan 
yanadır, çünkü bunlar, kendi ik tidarın ı güçlendiriyor, b u rju 
vaziyi bölüyor, proletaryanın burjuvazinin tek tek  gruplan ın  
yola getirm esini, bun ları asim ile etm esini kolaylaştırıyor. «Re
formism » ile, tek tek anlaşmalar yapma siyaseti arasındaki 
fa rk  (birincisi devrim ci eylemler yöntem ini kesinlikle redde
der; İkincisi ise reddetm ez ve b u  yöntem  devrim ciler tarafın 
dan  uygulandığında, devrim ci yöntem den yola çıkar; birinci
n in  sın ırları dardir; İkincisinin ise daha geniştir). (Bakınız 
«reformizm» ve «anlaşm alar siyaseti».)

d) Proletaryanın ve Kom ünist Partisin in  dev adım larla 
gelişmesine uygun olarak Komünist Partisinin stratejik çalış
ması güçlü atılım kazandı. Eskiden K om ünist Partisinin s tra 
tejisi, s tra te jik  planı çizmekle, pro letarya hareketinin ve ör- 
gütlerinin değişik biçim leri arasında, ayrıca hareketin  değişik 
talepleri (şiarlar) arasında, m anevra yapm akla, bu  şiarı ileri 
sü rüp  şu  şiarı geri çekmekle, çeşitli sınıflar arasındaki çeliş
k iler biçim indeki k ısır yedeklerden yararlanm akla yetiniyor
du,, bu  yedeklerin çerçevesi da r ve bun lardan  yararlanm a ola
nağı, Partin in  zayıflığı yüzünden, ku ral olarak daim a çok sı
nırlıydı; bugün E kim ’den sonra  ise, birinci olarak yedekler 
artmıştır (Rusya’daki sosyal g rup lar arasındaki çelişkiler, 
kom şu devletlerdeki sınıflar ve m illiyetler arasındaki çelişki
ler, kom şu devletler arasındaki çelişkiler, B atı’da gelişen sos
yalist devrim, Boğu’da ve genel o larak  sömürgelerde gelişen 
devrim ci hareket vb.), ikinci olarak, manevra araçları ve ola
nakları artmıştır (eski araç lara  yenileri eklendi, örneğin dip
lom atik faaliyet, ve gerek Batıldaki sosyalist hareketle gerek 
Doğu’daki -devrimci hareketle daha etkili bağların  ku ru lm a
sı), üçüncü olarak, Rusya’da egemen siyasi güç haline gelmiş 
ve kendi silahlı kuvvetlerine sahip olan, u luslararası alanda 
ise dünya devrim ci hareketin in  öncü m üfrezesi haline gelen 
proletaryanın güç ve kaynaklarının artm ası nedeniyle yedek
lerden yararlanmada yeni ve daha geniş olanaklar ortaya çık
tı.

13 — Özellikle: a) H areketin  temposu ve s tra te ji ve tak 
tiğin saptanm asında bunun rolü  sorunu, b ) Reformizm, an
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laşmalar politikası ve bun lar arasındaki karşılık lı ilişki so
runu.

14 — «R  e f  o r  m i z m » («uzlaşm acılık»), « a n l a ş 
m a l a r  p o l i t i k a s ı »  ve « tek tek anlaşmalar» — 
« ü ç  f  a r  k lı ş e y  (her b iri ayrı ay rı ele alınm alı). 
M enşevik a n l a ş m a l a r  kabul edilemez, çünkü bun lar 
rejormizmden, yani devrimci eylemlerin yadsınmasından yo
la çıkar, Bolşevik anlaşmalar ise devrimci eylemlerin gerek
lerinden yola çıkar. Tam  da bu  yüzden, anlaşm alar Menşevik- 
lerde b ir  sistem e, b ir anlaşmalar siyasetine dönüşür, Bolşe- 
vikler ise sadece tek  tek, som ut anlaşm alardan yanadır, bun
dan  Özel b ir  anlaşm alar siyaseti yapm azlar.

15 — Rusya Komünist Partisi’nin gelişmesinde üç dö
nem:

a) Proletaryanın öncüsünün (yani Parü’nin) biçimlen
mesi dönemi, Parti kadrolarının birleşmesi dönemi (bu  dö
nem de P arti zayıftır, b ir  program a ve taktiğ in  genel tem elle
rine sahip tir, fakat kitle eylem lerinin partisi olarak zayıftır);

b ) K om ünist Partisin in  önderliği altında, devrimci kitle 
mücadelesi dönemi. B u dönemde Parti, bir kitle ajitasyonu 
örgütünden, b ir  k itle eylemleri örgütüne dönüşür; hazırlık 
dönem inin yerini, devrimci eylemler dönem i alır;

c ) İktidarın ele geçirilmesinden, Komünist Partisinin hü
kümet partisine dönüşmesinden sonraki dönem.

16 — R u s  p r o l e t e r  d e v r i m  i n i n  siyasi 
g ü c ü ,  köylülüğün tarım  devrim inin (feodalizm in yıkılm a
sı) proletaryanın önderliği altında (burjuvazinin değil) ger
çekleşm iş olm asında, bunun sonucu o larak da, burjuva-de- 
m okratik  devrim in pro le ter devrim e giriş [Prolog] olarak 
hizm et etm esinde, köylülüğün emekçi unsurlarıy la p ro letarya 
arasındaki bağın ve proletaryanın  köylülüğü desteklemesinin, 
sadece siyasi o larak  garantilenm esinde değil, bilakis örgütsel 
o larak da Sovyetler içinde sağlam a bağlanm asında yatar, ki 
bu, halkın büyük çoğunluğunun proletaryaya sem pati duym a
sını sağladı (işte bu nedenle bizzat proletaryanın  ülkede ço
ğunluğu oluşturm am ası v a h i m  b i r  ş ey  d e ğ i l d i r ) .

A v r u p a ’ d a k i  (k ıtadaki) p r o l e t e r  d ev-
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T i m l e r i n i n  z a a f ı ,  o rada proletaryanın  k ırla  ne 
bu bağa sahip olm ası ne de k ırdan  bu desteği alm asında yat
m aktadır, orada, köylülerin feodalizm den kurtu luşu  burjuva
zinin önderliği altında o lm uştur (o zam anlar zayıf olan prole
taryanın  değil), ve b u  durum , k ırın  çıkarlarına k arşı sosyal- 
dem okrasinin kayıtsız tavrı karşısında uzun b ir  süre için 
burjuvaziye köylülüğün sem patisini sağlam ıştır*

Temmuz 1921.

İlk k ez  yayınlanm aktadır.

*  E lin izdeki broşür taslağı, yazar tarafından, 1924’te yayınlanan ve  J. V. Sta- 
lin, Eserler, c ilt 6 ’da y e r  alan «Leninizm in Tem elleri Üzerine» yazısında  
kullanıldı. Taslağın birinci bölüm ü, 1923’te yayınlanan ve  J. V. Stalin, 
Eserler, c ilt 5 ’te y e r  alan «Rus K om ünistlerin in  Siyasi Stratejisi ve  T ak
tiği Sorunu» m akalesi için kullanıldı, taslaktaki tezlerden bazıları ise y a 
zar tarafından, A ğustos 192V d e  yayınlanan ve J. V. Stalin, Eserler, cilt 
5’te yeralan «İktidarın E le  G eçirilm esinden Ö nce ve  Sonra Parti» ya zı
sında kullanıldı. R ed.

80



GÜRCİSTAN VE TRANS-KAFKASYA’DA 
KOMÜNİZMİN EN YAKIN 

GÖREVLERİ ÜZERİNE

G ürcistan K om ünist P artisi Tiflis Ö rgütü 
Üyelerinin Toplantısında R apor [B8I

6 Tem m uz 1921

Yoldaşlar! Ö rgütünüzün kom itesi, beni sizlere G ürcis
tan ’d a  kom ünizm in en yakın görevleri üzerine b ir  rap o r sun
m akla görevlendirm iş bulunuyor.

K om ünizm in en yakın görevleri, tak tiğ in  alanına girm ek
ted ir. Ama b ir  partin in , hem  de b ir  hüküm et Partisin in  taktik 
ğini sap tam ak için, h e r şeyden önce P artin in  içinde yaşadığı 
ve m utlaka dikkate alınm ası gereken genel durum u hesaba 
katm ak  gerekir. İçinde bulunduğum uz durum  nasıldır?

K anıtlam aya gerek yok ki, içsavaşın başlam asıyla, dünya, 
A ntant’m  liderliğinde em peryalizm  kam pı ve Sovyet Rusya’ 
n ın  önderliğinde sosyalizm kam pı olm ak üzere iki k arş ıt kam 
p a  bölünm üştür, birinci kam pta, he r tü rlü  kapitalist, «demok
ratik» ve Menşevik devlet yer alm aktadır, ikinci kam pta ise, 
ara larında  G ürcistan’ın  d a  bulunduğu Sovyet devletleri yer 
alm aktadır. Sovyet ülkelerinin içinde bulunduğu durum un te 
m el çizgisi, yukarıda sözü edüen iki kam p arasındaki süahlı 
m ücadele dönem inin azçok uzun süreli b ir  ateşkesle son  bul
m uş olması, savaş dönem inin yerini Sovyet Cum huriyetleri
n in  barışçıl ekonom ik inşası dönem ine bırakm asıdır. Daha
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önceleri, tab ir caiz ise savaş dönem inde, Sovyet Cum huriyet
leri, «Her şey savaş için» genel şiarına göre davranıyorlardı, 
çünkü Sovyet Cum huriyetleri, em peryalistlerce çevrelenmiş, 
abluka altına alınm ış b ir  kam p oluşturuyordu. O sıralar, sözü 
edilen dönem de, K om ünist Partisin in  tüm  enerjisi, tüm  canlı 
güçleri Kızıl O rdu 'nun inşası için, em peryalizme karşı silahlı 
m ücadele cephesinin güçlendirilm esi için harekete geçirmeye 
yönelikti. Partin in  bu  dönem de tüm  dikkatini ekonomik; inşa
ya yoğunlaştıram ayacağını söylemeye gerek yok. H iç abart
m adan' söylenebilir ki, b u  dönemde, Sovyet ülkelerinin ekono
misi, savaş sanayiini geliştirm ek ve yine savaşla ilgili olan 
ulusal ekonom inin bazı dallarını iyi-kötü ayakta tu tm ak la  sı
n ırlı kalıyordu. Sovyet devletlerinin savaş dönem inden m iras 
aldığımız ekonom ik çöküntü  de aslında bununla açıklanır.

Ekonom ik inşanın yeni b ir  dönem ine girdiğimiz, savaş 
durum undan barışçıl çalışm aya geçtiğimiz bugün, eski «Her 
şey savaş için» şiarın ın  yerini, doğal o larak  yeni «Her şey 
ekonomi için» ş ia rı alm aktadır. Bu yeni dönem, kom ünistleri, 
tüm  güçleri ekonom ik cepheye, sanayie, tarım a, iaşe so runu
na, kooperatiflere, u laşım a vb. sevk etm ekle yükümlendir- 
m ektedir. Çünkü aksi tak tirde  ekonomik, çöküntünün hakkın
dan  gelmek olanaksızdır.

Savaş dönemi, askeri alanda, ikm al alanında, birliklerin  
düzenlenmesi konusunda, ve operatif çalışm ada deneyim sahi
b i olan kom ünistler yarattıysa, K om ünist P artisi yeni dönem 
de, ekonom ik inşa döneminde, ekonom inin yeniden kuru lm a
sı çalışm asına geniş kitleleri kazanarak, yeni b ir  tipin, kom ü
n is t ekonom i fonksiyoneri tip in in  —sanayi, tarım , ulaşım , 
kooperatif vb. alanlarında— geliştirilm esine çalışmalıdır.

Ne var k i ekonom ik inşa çalışm asının geliştirilmesinde 
kom ünistler, geçm işten m iras olarak kalan ik i çok önem li hu
susu hesaba katm adan edemezler. Bu hususlar şunlardır: b i
rincisi, Sovyet ülkelerinin çevresinde sınai bakım dan hayli ge
lişm iş bu rjuva devletlerinin varlığı ve İkincisi, Sovyet devlet
leri içerisinde sayısal bakım dan güçlü b ir  köy küçük-burju- 
vazsinin varlığı.

Sorun şudur ki, Sovyet iktidarı, ta rih in  cilvesiyle, daha
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gelişmiş ülkelerde değü, kapitalist bakım dan görece dalıa az 
gelişmiş ülkelerde zafer kazanm ıştır. T arih  gösterm iştir ki, 
görece genç b ir  kapitalizm e, güçlü, yoğun b ir  proletaryaya ve 
zayıf b ir  u lusal burjuvaziye sahip Rusya gibi ülkelerde bu r
juvaziyi devirmek, kapitalizm in b irkaç yüzyıldır yaşadığı ve 
burjuvazinin, tüm  toplum sal yaşantın önem li b ir  önder gücü 
olm ak için zam an bulduğu kapitalizm in k lasik  ü lkeleri Al
m anya, İngiltere ve F ransa  gibi ülkelerden daha kolaydır.

P roletarya diktatörlüğü, Almanya ve İngü tere gibi ülke
lerde de kurulduğunda, bu rala rda sosyalist devrim i sü rdü r
m ek ve sonuna kad ar götürm ek kuşkusuz daha kolay olacak
tır, yani b u  gibi ülkelerin  sanayii daha gelişmiş, tekniği daha 
zengin ve pro letarya sayısal o larak, bugünkü Sovyet ülkele
rindekinden görece fazla olduğundan, sosyalist ekonomiyi ör
gütlem ek daha kolay olacaktır. Ne var k i şim dilik  şu  olguyla 
karşı karşıyayız: b ir yanda az gelişmiş b ir  sanayie ve sayısal 
o la rak  güçlü küçük m eta üretic ileri sınıfına (köylüler) sahip 
ülkelerde proletaryanın  diktatörlüğü, öte yanda, gelişmiş b ir 
sanayie ve sayısal olarak güçlü p ro le ter sınıfına sah ip  ülke
lerde burjuva diktatörlüğü bulunm aktadır. B u olguyu gör
m ezlikten gelmek, akılsızlık, düşüncesizlik olurdu.

Sovyet ülkeleri ham m adde ve yakıt açısından oldukça 
zengin olduğundan, ve fakat sınai bakım dan gelişmiş burjuva 
ülkeleri bu  m addelerin sıkıntısını çektiğinden, bu rjuva devlet
leri içinden tek  tek  kap italist grupların , ham m adde ve yakıt 
kaynaklarından belirli koşullar altında yararlanm ak için Sov
yet devletleri ile anlaşacaklarına kuşku yoktur. Öte yandan, 
Sovyet devletlerindeki küçük-üreticiler sınıfı (köylülük) sana
yi ürünlerine (tekstil,.ta rım  m akineleri) ihtiyaç duyduğun
dan, onların  da, b u  ü rün leri m eta  değişim i yoluyla (tarım  
ürünlerin i bun larla  değiştirerek) elde etm ek için ülkelerinin 
p ro le ter ik tidarları ile anlaşm a yapm aya ilgi duyduklarına 
kuşku  yoktur.

Öte yandan aynı şekilde Sovyet ik tidarı da, gerek yaban
cı ülkelerin  tek  tek  kapitalist gruplarıyla, gerek kendi ülkesi
n in  küçük-üreticiler sınıfı üe  geçici anlaşm alar yapm aya ilgi 
duym aktadır, çünkü böyle b ir  anlaşm a hiç kuşkusuz, savaşın
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yıktığı ü re tic i güçlerin yeniden kurulm asını, ve elektriklendir
m enin, gelecekteki sosyalist ekonom inin bu  teknik-sınai tem e
lin in  uygulanm asını hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.

Bu hususlar, Sovyet devletleri kom ünistlerine, gerek Ba- 
fcı’nın tek  tek  kapitalist gruplarıyla (onların  serm ayelerinden 
ve teknik güçlerinden yararlanm ak için), gerek kendi ülke
lerinin küçük-burjuvazisi ile (gerekli ham m adde ve gıda m ad
desi tem ini için) b ir  geçici an laşm alar siyasetini d ik te etm ek
tedir.

Bazıları, yukarıda sözü edilen burjuvazi ile anlaşm alar 
yapm a taktiğinin M enşevizm koktuğunu, çünkü Menşevikle- 
rin, faaliyetlerinde burjuvazi ile anlaşm alar taktiği uygula
dıklarım  söyleyebilir. Bugün kom ünistler ta rafından  önerilen 
tek  tek burjuva gruplarıyla anlaşm a tak tiğ i ile, Menşeviklerin 
burjuvaziyle anlaşm alar tak tiğ i arasında koca b ir  uçurum  
vardır. M enşevikler, kapitalistlerin  ik tidarda olduğu, ik tidar
da  olan kapitalistlerin  egem enliklerini sağlam laştırm ak ve 
proletaryayı dejenere etm ek için, pro letaryanın  tek  tek  grup
larına yukarıdan bazı «reform lar» bahşetm e ve küçük taviz
lerde bulunm anın aleyhinde olm adığı koşullarda, burjuvaziy
le anlaşm ayı öneriyorlar. Böyle b ir  anlaşm a, pro letarya için 
zararlı, burjuvazi için ise yararlıd ır, çünkü burjuvazinin ik ti
darım  zayıflatmaz, tersine güçlendirir ve p ro letarya safların
da ayrılık yaratır, onu böler. Tam  d a  b u  yüzden Bolşevikler, 
M enşeviklerin ik tidarda olan burjuvaziyle anlaşm a taktiğine 
karşı o lm uşlardır ve h e r zam an d a  olacaklardır. Tam  da bu 
yüzden Bolşevikler M enşevikleri, p ro letarya üzerinde burjuva 
etkisinin tem po tu tucu ları o larak  görm ektedirler.

Bolşeviklerin önerdiği anlaşm a taktiği, M enşeviklerin tak 
tiğinin tam  tersine, bam başka b ir  karak tere  sahiptir, çünkü 
Bolşevik tak tik  burjuvazinin değil, proletaryanın  ik tidarda ol
duğu bam başka b ir  durum u öngörür, ve bu rad a  tek  tek  b u r
juva gruplarının p ro le ter ik tidarla  anlaşm ası kaçınılm az ola- 
rak  b ir  yandan pro le ter ik tidarın  sağlam laşm asına, öte yan
dan burjuvazinin dağılm asına ve tek  tek  gruplarının teslim i
yet gösterm esine yol açm ak zorundadır. Bunun için sadece, 
proletaryanın ele geçirdiği ik tidarı sıkıca elinde tu tm ası ve bu
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burjuva gruplarının kaynak ve bilgilerinden, ülkenin ekono
m ik restorasyonu için yararlanm ası zorunludur.

B u taktikle, M enşeviklerin taktiği arasında dağlar kadar 
fa rk  olduğunu görüyorsunuz.

Demek ki, tüm  canlı güçleri ekonom ik cepheye sevk et
m ek ve b u  a rad a  anlaşm alar yoluyla tek  tek  burjuva grupla
rından, onların  kaynaklarından, bilgüerinden, örgütsel dene
yim lerinden, ülkenin ekonom ik restorasyonunun çıkarları 
doğrultusunda yararlanm ak — G ürcistan kom ünistleri de da
hil olm ak üzere Sovyet ülkelerinin kom ünistlerinin önündeki 
birinci en  yakın görev budur, genel du rum  tarafından  dikte 
edilen görev budur.

Ne var M, tek  tek  Sovyet ülkelerinin, b u  durum da Sovyet 
G ürcistan 'ın  taktiğini sap tam ak söz konusu  olduğunda, genel 
durum un hesaba katılm ası yetmez. H er Sovyet ülkesinde ko
m ünistlerin  taktiğini sap tam ak için, b u  ülkelerin özel, som ut 
varlık koşullarım  da hesaba ka tm ak  zorunludur. Gürcistan 
K om ünist P artis i’nin faaliyette bulunduğu Sovyet G ürcistan’
ın bu özel, som ut varlık  koşu llan  nelerdir?

Bu koşu llan  karakterize eden bazı o lgular tam  b ir  açık
lıkla saptanabilir.

B irinci olarak, gerek Sovyet G ürcistan’ın  gerek herhangi 
b ir  diğer Sovyet ülkesinin tam am en yalıtık b ir  şeküde varol
m asının kapitalist devletlerin Sovyet ü lkelerine k arşı kesin
likle düşm anca b ir  tav ır alm ası nedeniyle, gerek askeri açı
dan  genel ekonom ik gelişme açısından düşünülem eyecek bir- 
şey olduğuna kuşku  yoktur. Sovyet devletlerinin karşılık lı ge
rek  askeri gerek ekonom ik destekleşm esi, o  olm aksızın bu 
devletlerin g ed m elerin in  düşünülem eyecek olduğu b ir  önko
şuludur.

İk inci o larak, gıda m addesi sıkıntısı çeken G ürcistan'ın, 
Rus tahılına ihtiyaç duyduğu, b u  tahıl olm aksızın edemeyece
ği açıktır.

Üçüncü olarak, akaryakıtı olm ayan G ürcistan, ulaşım ın 
ve sanayiin ayakta kalabilm esi için, Azerbaycan'ın petro l 
ürünlerine ihtiyaç duym aktadır, bun la r olm aksızın edemez.

Dördüncü olarak, eğer m al bütçesindeki açığını kapat
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m ak istiyorsa, ih raç ürünleri sıkıntısı çeken G ürcistan’ın, 
Rusya’dan gelecek altın  desteğine ihtiyaç duyduğu d a  kuşku 
götürm ez.

Son olarak, G ürcistan nüfusunun ulusal bileşim inin ken
dine özgü koşulları hesaba katılm alıdır, şöyle ki: Bu nüfusun 
önem li b ir  bölüm ü h a tta  top lam  nüfusun yaklaşık y an s ı G ür
c istan’ın başkenti Tiflis’te  E rm enilerden oluşm aktadır. Böy- 
lece G ürcistan kuşkusuz, genelde h e r hüküm et biçimi, özelde 
de Sovyet rejim i altında, gerek G ürcistan’daki E rm eniler ge
rekse de E rm enistan  ile kesinlikle b a n ş  ve kardeşçe işbirliği 
sürdürm ekle yüküm lüdür.

K anıtlam aya gerek yok tu r ki, bu ve buna benzer birçok 
som ut koşul, Sovyet G ürcistan’ı olduğu gibi, Sovyet Erm enis
ta n ’ı ve Azerbaycan’ı da, kendi ara larında ekonom ik faaliyet
lerinde belli b ir  birlik, ekonom ik çabalarında belli b ir  birlik 
yaratm akla —diyelim k i ulaşım ın güçlendirilmesi, dış pazar
la rda  b irlikte ortaya çıkm ak, toprağın  ıslah edilm esi (sulam a, 
drenaj) vb. — yüküm lü kılm aktadır. Doşandan gelecek saldı
rıla ra  karşı savunm a zorunluluğu halinde, gerek Trans-Kaf- 
kasya bağımsız Sovyet Cum huriyetlerinin kendi aralarında, 
gerek bu  Cum huriyetler ile Sovyet Rusya arasında karşılıklı 
destek  ve ilişki zorunluluğunun sözünü bile etm iyorum . Bu 
açık ve tartışılm azdır. Eğer herkesin bildiği bu  olguları buna 
rağm en söz konusu ediyorsam , bunun nedeni, sadece, son  iki- 
üç yıl içinde o rtaya çıkan ve b u  birleşm eyi engelleyen, b u  b ir
leşm e çabalarım  tehlikeye atan  bazı hususlar o rtaya çıktığı 
içindir. Son yıllarda Trans-Kafkasya Cum huriyetlerinde m u
azzam  güçlenen ve birleşm eyi köstekleyen m üliyetçilikten — 
Gürcü, Erm eni, Azerbaycan milliyetçiliğinden söz ediyorum .

Trans-Kafkasya m ilüyetlerinin işçileri ve b ir  bü tü n  ola
rak  em ekçileri arasında tam am en kardeşçe b ir  dayanışm anın 
gözlemlendiği, kardeşlik  bağlarının Erm eni, Gürcü, Azerbay
canlI ve Rus işçileri b ir  tek  sosyalist ailede birleştird iği 1905 
—- 1917 yıllarım  anım sıyorum . Şim di Tiflis’e  geldiğimde ise, 
Trans-Kafkasya m ilüyetlerinin işçileri arasında a rtık  eski da™ 
yaraşm anın olm adığına çok şaştım . İşçiler ve köylüler a ra 
sında b ir milliyetçilik oluştu, başka m illiyetten yoldaşlara du
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yulan kuşkular güçlendi: bugün anti-Erm eni, anti-Tatar, anti.- 
Gürcü, anti-Rus veya' herhangi başka b ir  milliyetçiliği h e r yer
de görm ek m üm kün. E sk i kardeşçe güven bağları kopm uş, en 
azından önemli ölçüde zayıflam ıştır. Açıkça görülüyor ki, 
G ürcistan 'da (M enşevikler), Azerbaycan’da (Musavvatist- 
le r t129!), E rm enistan’da (T aşnaklart30] ) milliyetçi hüküm etle
rin  bulunduğu üç yıl, iz b ırakm adan geçm em iştir. Milliyetçi 
siyasetleri üe em ekçiler arasında saldırgan b ir  milliyetçilik 
ruhuyla faaliyet gösteren bu  'milliyetçi hüküm etler, nihayet 
b u  küçük ülkelerin her birinin, kendilerini düşm anca b ir 
milliyetçilik atm osferi içinde görm elerine kadar vardırm ış- 
la rd ır işi, böylece G ürcistan ve E rm enistan  Rus tahılından ve 
Azerbaycan petrolünden, Azerbaycan ve Rusya d a  B atum  üze
rinden gelen m allardan  yoksun kalm ıştır. Milliyetçi siyasetin 
doğal sonucu o larak  m eydana gelen silahlı çatışm aların  (Gür
cü—E rm eni savaşı) ve katliam ların  (E rm eni—T atar) sözünü 
bile etm iyorum . B u zehirli milliyetçi atm osfer içinde eski en
ternasyonal bağların  kopm ası ve işçüerin bilincine milliyetçi
lik zehirinin bulaşm ası şaşılacak birşey değildir. Şim di işçi
le r arasında bu  milliyetçilik kalın tıları henüz aşılm adığından, 
bu  husus ('milliyetçilik), Trans-Kafkasya Sovyet Cumhuriyet
lerinin ekonom ik (ve askeri) çabalarının, b irleştirilm esi yo
lunda en büyük engel o larak  durm aktadır. Trans-Kafkasya 
Sovyet Cumhuriyetlerinin, özellikle de Sovyet G ürcistan'ın, 
bu  birleşm e olm aksızın iktisaden kalkınam ayacağım  yukarı
da belirttim . Bu nedenle, G ürcistan kom ünistlerinin en yakın 
görevi, milliyetçiliğe k arş ı am ansız b ir  m ücadele verm ek, m il
liyetçi Menşevik hüküm etin  o rtaya çıkm asından önce varolan 
eski u lusla rarası kardeşlik  bağlarını yemden kurm ak ve böy
lece, Trans-Kafkasya Sovyet Cum huriyetlerinin ekonom ik ça
baların ı birleştirebilm ek ve G ürcistan’ın  .ekonomik yeniden 
doğuşunu sağlayabilmek için gerekli olan sağlıklı b ir  karşı
lıklı güven o rtam ı yaratm aktır.

Bu elbette, a rtık  bağımsız b ir  G ürcistan veya bağımsız 
b ir Azerbaycan'ın vb. olamayacağı anlam ına gelmez. Belli yol 
daşlar arasında dolaşan, başm da yekpare b ir  Trans-Kafkasya 
hüküm eti olm ak üzere eski eyaletlerin (Tiflis, Bakû, Erivan)
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yeniden oluşturulm asını am açlayan proje, benim  düşüncem e 
göre b ir  ütopya, hem  de gerici b ir  ütopyadır, çünkü böyle b ir  
proje, tarih in  tekerleğini geriye çevirmek arzusundan yola 
çıkm aktadır. Eski eyaletleri yeniden o luşturm ak ve Gürcis
tan, Azerbaycan, E rm enistan’daki u lusal hüküm etleri tasfiye 
etmek, çiftlik sahiplerinin top rak  m ülkiyetini yeniden getir
m ek ve devrim in kazanmalarını tasfiye etm ekle aynı şeydir. 
Bunun kom ünizm le h içb ir ilgisi yoktur. Tam  da karşılıklı gü
vensizlik atm osferini dağıtm ak ve Trans-Kafkasya ve Rusya 
m illiyetlerinin işçileri arasında kardeşlik  bağlarını yeniden 
kurm ak  için — tam  da bunun  için, gerek G ürcistan'ın, gerek
se Azerbaycan'ın ve E rm enistan 'ın  bağımsızlığını korum ak 
zorunludur. Bu, ik tisadi ve diğer alanlarda karşılıklı destek 
zorunluluğunu ve bağım sız Sovyet Cumhuriyetlerinin, gönül
lü  b ir anlaşm a, b ir  konvansiyon tem elinde iktisadi çabalarım  
birleştirm e zorunluluğunu dıştalam az, b ilakis tam  tersine bu
nu  şa rt koşar.

Aldığım haberlere göre, şu  günlerde M oskova’da, Gürcis
tan, E rm enistan  ve Azerbaycan’a  6,5 m ilyon altın  ruble tu ta 
rında küçük b ir  destek yapılm ası kararlaştırılm ıştır. Bunun 
dışında, G ürcistan ve Erm enistan 'ın , anlaşıldığı kadarıyla, 
Azerbaycan'dan parasız  petro l ü rün leri aldığını öğrendim  — 
böyle birşey, ünlü  «samimi anlaşm a» (E ntente cordialel31! ) 
ile b irb irlerine bağlı olsalar büe, bu rjuva  devletlerinin yaşa
m ında düşünülemez. K anıtlam aya gerek yok tu r ki, b u  ve ben
zeri edimler, b u  devletlerin bağımsızlığını zayıflatmaz, bilakis 
güçlendirir.

O halde, m illiyetçilik kalın tılarım  tasfiye etm ek, bunları 
kızgın dem irle dağlam ak ve Trans-Kafkasya m illiyetlerinin 
emekçileri arasında, Sovyet G ürcistan 'ın  bağımsızlığını ko ru 
yarak, Trans-Kafkasya Sovyet Cum huriyetlerinin ik tisadi ça
balarının birleştirilm esini (bu  olm aksızın Sovyet G ürcistan 'ın 
ekonom ik yeniden doğuşu düşünülem ez) kolaylaştırm ak ve 
hızlandırm ak için sağlıklı b ir  karşılıklı güven atm osferi ya
ratm ak — işte bu  ülkenin som ut varlık  koşullarından  b ir 
em ir niteliğinde çıkan G ürcistan kom ünistlerinin ikinci acil 
görevi budur.
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Son o larak  üçüncü görev, aynı derecede önem li ve aynı 
derecede kaçınılm az b ir  görev, G ürcistan K om ünist P artisi’- 
n in  saflığını, sağlamlığını ve esnekliğini korum aktır.

Yoldaşlar! Partim izin b ir  hüküm et P artisi olduğunu, P ar
tim ize bazen gruplar halinde güvenilmez, p ro le ter ruha  ya
bancı, kariyerist unsurların , bölünm e ve tu tucu luk  düşünce
sini Partim ize taşıyan kişilerin katıldığını veya katılm ak iste
diğini aküda tutm alısınız. K om ünistlerin en öz görevi, Partiyi 
b u  tü r  unsurlardan  esirgem ektir. B ir partin in , özellikle de 
K om ünist Partisin in  güç ve ağırlığının, üyelerinin sayısından 
ziyade onların  niteliği, sağlamlığı ve proletarya davasına sa 
dakatine bağlı olduğunu h içb ir zam an akıldan çıkarm am ak 
gerekir. Rusya K om ünist P artisi’nin üye sayısı topu  topu 
700 000'dir. Size şunu tem in edebilirim  k î yoldaşlar, o eğer is
teseydi ve 700 000 sağlam  kom ünistin, kim seye gerekli o lm a
yan ve h içb ir işe yaram ayan 7 m ilyon yol arkadaşından  daha 
ciddi b ir  güç oluşturduğunu bilmeseydı, üye sayısını 7 milyo
n a  çıkarabilird i. E ğer Rusya, dünya em peryalizm inin saldırı
sına karşı koyabildiyse, dış cephelerde b ir  dizi önem li b a sa n 
la r elde ediyorsa, iki-üç yıl içinde kendi kendine dünya em
peryalizm inin tem ellerini sa rsan  b ir  güce ulaşm ışsa, bunu, di
ğer şeylerin yanısıra, h içb ir zam an büyük b ir  üye sayısı pe
şinde koşm am ış, bilakis ilk kaygısı olarak kendi nitel bileşi
m inin  iyileştirilm esini görm üş olan, sım sıkı, savaşım  deneyi
m ine sahip, çelikleşmiş K om ünist Partisine borçludur. Lassal- 
le, P artin in  kendini pislikten arınd ırarak  güçlendiğini söyler
ken haklıydı. Öte yandan, dünyanın en büyük sosyal-demok- 
ra t  partis i olan Alman sosyal-demokrasisi, em peryalist savaş 
sırasında em peryalizm in elinde oyuncak olduysa ve savaş 
sonrasında to p rak tan  b ir  heykel gibi çöktüyse, bunun nedeni
nin, b u  partin in  yıllar boyu, h e r tü r lü  küçük-burjuva dökün
tü n ü n  alınm asıyla örgütlerini genişletm e çabasında olm ası ve 
b u  unsurlarca  da Partin in  canlı ruhunun  öldürülm esi olduğu
n a  kuşku yoktur.

Demek ki, Partin in  sağlam lığını ve an lığ ın ı korum ak, bü
yük b ir  üye sayısı peşinde koşm am ak, P artin in  nitel bileşimi
n i sistem li olarak iyileştirm ek, Partiy i küçük-burjuva-milli-
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yetçi entellüktüel unsu rların  akım ından korum ak — işte Gür
cistan K om ünist P artisi’nin üçüncü ve son önem li görevi bu- 
dur.

R aporum u b itiriyorum  yoldaşlar. Şimdi sonuçlar:
1 — Ekonom ik inşa çalışm asını çok yönlü geliştirm ek, 

bu  çalışm a için tüm  güçleri seferber etm ek ve bu  konutla ge
rek  Batı’nın kapitalist gruplarının, gerekse de kendi ülkesinin 
küçük-burjuva g rup ların ın 'güç ve kaynaklarından yararlan
m ak;

2 — Milliyetçilik ejderhasını ezm ek ve Trans-Kafkasya 
Sovyet Cum huriyetlerinin bağım sızlıklarım  koruyarak, bu 
Cum huriyetlerin iktisadi çabalarım  birleştirm elerini kolaylaş
tırm ak  için sağlıklı b ir  enternasyonalizm  atm osferi yaratm ak;

3 — Partiy i küçük-burjuva unsurların  akm ından koru 
m ak ve onun n itel bileşim ini sistem li o larak  iyileştirerek 
onun sağlamlığını, esnekliğini sürdürm ek.

Bunlar, G ürcistan K om ünist P artisi’nin en  yakın üç te
m el görevdir.

G ürcistan K om ünist P artisi ancak b u  görevleri yerine ge
tirirse , düm eni elinde tutabilecek ve ekonom ik yıkım ın zafer
le hakkından gelebilecektir. (Alkışlar.)

«Pravda Gruzii» (Gürcistan P ravda’sı) 
(Tiflis) N o. 108, 

13 Tem m uz 1921,
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İKTİDARIN ELE GEÇİRİLMESİNDEN 
ÖNCE VE SONRA PARTİ

Partim izin gelişmesinde üç dönem  öne çıkarılm alıdır.
Birinci dönem, Partim izin biçimlenme, yaratılma döne

m idir. Bu dönem, ya,klasik olarak, «Iskra»nın[3BJ kurulm asın
dan, I I I .  P arti K ongresi’ne  (dahil) kadark i zam an dilimini 
kapsar (1900 sonundan 1905 başına k adar).

B u dönem de itici güç olarak P arti zayıftır. Onun b u  zayıf
lığı sadece gençliğinden değil, aynı zam anda b ir  bü tün  olarak 
işçi hareketin in  gençliğinden ve özel olarak da, b u  dönemin 
başlangıcı için söz konusu olan, devrimci durum un, devrimci 
hareketin  yokluğu, daha doğrusu zayıflığından —ki bu  özel
likle b u  dönem in başlangıcı için söz konusudur— ileri gelir 
(köylüler suskunluk içindedir veya boğuk b ir  hom urdanm a
dan ileri gitmezler; işçiler sadece kısm i talepler uğruna ikti
sadi grevi veya b ir  ken t içindeki siyasi grevi bilirler; hareke
tin  biçim leri illegal veya yan-legal k a rak te r taşır; işçi sınıfı
n ın  örgüt biçim leri de çoğunlukla illegal karak terded ir).

Partin in  stratejisi, s tra te ji yedeklerin varlığını ve bun lar
la  m anevra yapm a olanağım şa rt koştuğundan, zorunlu ola
rak  sınırlıdır, oldukça fakirdir. P arti kendisini, hareketin  
s tra te jik  planım  çizmekle, yani hareketin  tu tm ak  zorunda ol
duğu yolu saptam akla sınırlar, P artin in  yedekleri ise —gerek 
Rusya içindeki gerek Rusya dışındaki düşm an kam pı içindeki 
çelişkiler—, Partin in  güçsüzlüğü sonucu yararlanılm adan ya 
da  hem en hem en yararlanılm adan kalır.

P artin in  taktiği, tak tik  kitlelerin  kazanılm ası ve stratejik  
başarın ın  güvencelenmesinin çıkarları doğrultusunda hareke
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tin  her tü rlü  ve her b ir  biçim inden, proletaryanın  örgüt b i
çim lerinden yararlanılm asını, bun ların  kombinezonunu, k a r
şılıklı o larak  b irb irin i tüm lem esini vb. şa rt koştuğundan, aynı 
şekilde zorunlu olarak sınırlıdır, atılım dan yoksundur.

Bu dönem de P artin in  dikkatinin ve kaygısının m erkezin
de, Partin in  kendisi, varlığı ve korunm ası durur. B u dönemde 
Parti, belli b ir  kendi kendine yeten güç o larak  görülür. Bu 
an laşılırd ır da: Partiye k arş ı çarlığın azgın sa ld ırılan  ve Men- 
şeviklerin Partiyi içten çökertm e ve P arti kadroların ın  yerine 
şekilsiz, partisiz b ir  oluşum  geçirm e çaba lan  (Menşeviklerin, 
Akselrod’u n  «Halk Dum ası ve İşçi Kongresi» adlı kö tü  ünlü 
broşürü  vesilesiyle 1905’te  başla ttık lan  İşçi K ongresi için 
kam panyayı anım sayınız). P artin in  tüm  varlığını tehd it e tti
ğinden, b u  dönem de Partin in  korunm ası sorunu, birinci d ere 
cede önem  kazanır.

Bu dönem de Rusya’da kom ünizm in tem el görevi, en iyi, 
eri aktif ve p ro letarya davasına en sadık  işçi sınıfı güçlerini 
Partiye kazanm ak, p ro letarya partisin i biçim lendirm ek ve 
ayak lan  üzerine dikm ektir. Lenin yoldaş bu  görevi «Proletar
yanın öncüsünü Kom ünizm  için kazanm ak» şeklinde f orm üle 
eder (bkz. «‘Sol Radikalizm ’...»!33]).

İkinci dönem, geniş işçi ve köylü kitlelerini Partiye, p ro 
letaryanın öncü m üfrezesine kazanma- dönem idir. Bu dönem 
yaklaşık olarak E kim  1905’ten  E kim  1917’ye kadark i zam an 
düim ini kapsar.

B u dönem de durum  b ir  önceki dönem den çok daha kar
m aşık  ve olaylarla doludur. B ir yandan Çarlığın M ançurya 
sahralarındaki fiyaskosu ve 1905 E kim  Devrimi, diğer yandan 
Rus-Japon savaşının son bulm ası, karşı-devrim in zaferi ve 
devrim ci kazan ım lann  tasfiye edilmesi, son olarak em perya
list savaş,-1917 Şubat Dfevrirhi v e  ünlü «ikili"iktidar» — tüm  
bu  olaylar Rusya’nın  tüm  sınıflarını a l tü s t  ederek b irb iri a r
d ından  siyasi arenaya itm iş, kom ünistlerin  Partisini pek iştir
m iş ve geniş köylü kitlelerini siyasi yaşam a uyandırm ıştır.

Proletaryanın  hareketi, siyasi genel grev ve silahlı ayak
lanm a gibi güçlü biçim lerle zenginleşti.

Köylülerin hareketi, çiftlik sahibinin boykot edilmesi
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(çiftlik beyinin «tütsülenerek» top rak tan  kovulm ası) biçimiy
le zenginleşti, b u  arada  boykot ayaklanm aya dönüştü.

Partin in  ve diğer devrim ci örgütlerin  faaliyetleri, parlar 
mento-dışı, legal, açık biçim  gibi çalışm a biçim lerinin m üca
deleyle elde edilmesiyle canlılık kazandı.

İşçi sınıfı örgütü, sendikalar gibi çok yararlı ve Önemli 
b ir  biçimle zenginleşmekle kalm adı, bunun yam sıra İşçi Tem- 
silcüeri Sovyetleri gibi işçi sınıfının ta rih te  eşi görülm emiş, 
m uazzam  b ir  örgüt biçimiyle de zenginleşti.

Köylülük ise, işçi sınıfının izinden yürüyerek Köylü Tem
silcileri Sovyetlerini o luşturdu.

Partin in  yedekleri de zenginleşti. Savaşın seyri içinde, 
köylülüğün pro letarya ve onun P artisi için tükenm ez b ir  kay
nak  oluşturabileceği ve oluşturacağı açıkça görüldü. Bunun 
dışında yine açıkça görüldü ki, serm ayenin ik tidarın ın  devril
m esinde pro letarya ve onun P artisi önderdir.

B u dönem de Parti, b ir  önceki dönem deki gibi a r tık  güç
süz olm aktan çok uzaktır; itici güç o larak  son  derece ciddiye 
alınm ası gereken b ir  fak tö re  dönüşür. Şim di a r tık  sadece 
kendi kendine yeten b ir  güç olamaz, çünkü a rtık  varlığı ve 
gelişmesi için halihazırda em in garantiler vard ır, şim di o 
kendi kendine yeterli b ir  güçten, işçi ve köylü kitlelerini ka
zanm ak için b ir  araca, serm ayenin ik tidarın ın  devrilm esi için 
k itlelerin  mücadelesine önderlik etm enin b ir  aracına dönü
şür.

P artin in  stra te jisi bu  dönem de atılım  kazanır-, birinci 
planda, köylülük gibi b ir  yedeği garantilem eye ve ondan  ya
rarlanm aya yöneliktir, b u  çalışm a önem li başarılarla  yürü tü
lür.

Partin in  taktiği de atılım  kazanır: kitlelerin  hareketi, on
ların  örgütü, Partin in  ve diğer devrim ci örgütlerin  faaliyeti,’ 
eskiden olm ayan yeni biçim lerle zenginleşir.

Bu dönem de P artin in  tem el görevi, burjuvazinin  dikta
törlüğünü devirmek, ik tidarı ele geçirm ek için milyonlarca 
kitleyi p ro le ter öncüye, Partiye kazanm aktır. P artin in  d ikkati
nin m erkezinde a rtık  Partin in  kendisi değil, m ilyonlarca kitle 
vardır. Lenin yoldaş bu  görevi, «Önümüzdeki tayin edici sa-
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vaşlarda» zaferi garantilem ek için «milyonlarca kitleyi» sos
yal cepheye «yerleştirmek» o larak  form üle eder (bkz. Lenin 
yoldaşın adı geçen b roşü rü ).

Partim izin ilk  iki gelişim dönem inin karak teristik  çizgi
leri bunlardır.

B irinci ve ikinci dönem  arasındaki fa rk  kuşkusuz büyük
tür. Fakat o rtak  y an lan  d a  vardır. Gerek birinci gerek ikinci 
dönem de Parti, onda dokuzu, h a tta  tam am ı itibariyle, yalnız
ca Rusya için ve Rusya içinde faaliyette bulunan ulusal b ir  
güçtür (u luslararası örgütlü proletaryanın  birliklerinden b iri
d ir). B u birincisi. İkinci olarak RKP, gerek birinci dönemde 
gerek ikinci dönemde, b ir  devrim  partisi, Rusya içinde b ir 
devrim in partisid ir, b u  nedenle b u  dönem lerdeki çalışm ala
rında eskinin eleştirisi ve yıkılm ası u n su rlan  ağır basar.

Bugün içinde bulunduğum uz üçüncü dönem ise bam baş
k a  b ir tablo sunm aktadır.

Üçüncü dönem, b ir  yandan Rusya’nın tü m  em ekçilerini 
sosyalist ekonom inin ve Kızıl O rdu’nun inşasına çekm ek, öte 
yandan serm ayenin ik tidarın ı yıkm ak için verdiği savaşta 
¡uluslararası proletaryaya tüm  güç ve olanaklarla yardım et
mek am acıyla ik tidarın  ele geçirilmesi ve korunması dönem i
dir. Bu dönem  Ekim  1917’den günümüze kadark i zam an dili
m ini kapsar.

Rusya’da proletaryanın  ik tidarı ele geçirmesiyle b irlikte 
gerek u lusla rarası bakım dan gerekse Rusya içinde, şimdiye 
kadar görülm em iş, yepyeni b ir  durum  ortaya çıkm ıştır.

İlkönce 1917 E kim  Devrimi’nin, u luslararası sosyal cep
henin yan lm ası anlam ına gelmesi ve tüm  dünya ta rih inde b ir 
dönüm  noktası o luşturm ası olgusu var. Geri söm ürgelerden 
ilerlem iş Am erika’ya kadar geniş sosyal cepheyi ve bu cephe
nin, u lusla rarası p roletaryanın  Rus birliği tarafından  muaz
zam  b ir  şekilde yarılm asını düşününüz, em peryalizm in varlı
ğını tehd it eden, em peryalist canavarların  tüm  oyun ve plan
larını alt-üst eden, u luslararası p roletaryanın  sermayeye karşı 
m ücadelesini kolaylaştıran, tem elden kolaylaştıran b ir  yarm a
— Ekim  1917’nin  ta rih i önemi burada  yatar. Bu andan beri 
Partim iz, ulusal b ir  güç olm aktan, h e r şeyden önce uluslar
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arası b ir  güç haline ve Rus proletaryası, u luslararası p ro le ta r
yanın geri b ir  birliği olm aktan, u lusla rarası poletaryanın ön
cü müfrezesi haline gelm iştir. U luslararası proletaryanın 
görevi, şu  andan itibaren, R us yarm asını genişletmek, ilerle
yen öncü m üfrezenin yardım ına gelmek ve cesur öncünün 
düşm anlarca ablukaya alınarak  üssünden koparılm asına izin 
verm em ektir. U luslararası em peryalizm in görevi ise, bunun 
tersine, Rus yarm asını tasfiye etm ek, her halükârda tasfiye 
etm ektir. İş te  bunun için Partim iz, eğer ik tidarı korum ak is
tiyorsa, «bütün ülkelerde devrim in gelişmesi, desteklenm esi 
ve genişletilmesi için bir ülkede» (kendi ülkesinde — J. St.) 
«yapılabüeceğin azam isini yapm akla» kendini yüküm lü kılm a
lıd ır (bkz. Lenin, «Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky» iS4J). 
Tam  d a  bu  nedenle Partim iz, E kim  1917’den b u  yana ulusal 
b ir  güç olm aktan çıkarak, u luslararası b ir  güç, uluslararası 
ölçekte devrim in partis i haline gelm iştir.

1917 Ekim inin sonucu olarak ülke içinde Partin in  duru
m unda da, aym radikal değişiklik m eydana gelm iştir. Önceki 
dönem lerde Parti, Rusya’d a  eskinin yıkılması, serm ayenin 
devrilm esi için b ir  kald ıraç durum undaydı. Şim di üçüncü dö
nem de, tam  tersine, Rusya içinde b ir  devrim  partis i olm ak
tan  çıkarak, b ir  inşa partisi, yeni ekonom i biçim leri yaratm a
n ın  partis i haline gelm iştir. Eskiden en iyi işçi güçlerini eski 
düzene k arşı taarruz  saldırısı için saflarına kazanıyordu, bu 
gün b u  güçleri iaşe, u laşım  ve en önem li sanayi dallarını h a 
rekete geçirm ek için saflarına kazanıyor. Eskiden köylülüğün 
devrim ci unsurların ı, çiftlik sahiplerinin devrilm esine yakın
laştırıyordu, bugün b u  unsurları, tarım ın  iyileştirilm esi, ik ti
dardaki p ro le tarya  ile köylülüğün emekçi u n su rla rı arasında
k i ittifakın  sağlam laştırılm asına kazanıyor. Eskiden geri kal
m ış m illiyetlerin en iyi unsurlarım , sermayeye karşı m ücade
leye kazanıyordu, bugün b u  unsurları, Rus proletaryası ile 
işbirliği ilkesine uygun olarak, bu  m illiyetlerin emekçi un su r
ların ın  yaşam ının inşa edilmesine kazanıyor. Eskiden orduyu, 
generaller ordusunu yok ediyordu, bugün devrim in kazanım- 
la n n ı dış düşm anlara karşı savunm ak için zorunlu olan yeni 
b ir  orduyu, İşçi-Köylü O rdusunu kurm ak  zorundadır.
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Rusya içinde devrim  partis i o lm aktan  çıkarak, RKP b a 
rışçıl inşa partis i haline gelm iştir. Tam  da b u  nedenle, şim di 
a rtık  Rusya'da gereksiz hale gelen grev ve ayaklanm a gibi m ü
cadele biçim lerini proletaryanın süah  deposundan uzaklaştır- 
m ıştır.

Eskiden askeri ve ekonom i uzm anlan  olm adan d a  yap
m ak m üm kündü, çünkü P artin in  çalışm ası öncelikle eleştirel 
nitelikteydi, eleştirm ek ise kolaydır... Bugün P arti uzm anlar 
olm adan yapamaz; eski uzm anlardan yararlanm anın  yanısıra 
kendi uzm anlarım  yetiştirm ek zorundadır: alay kurm a, iaşe, 
operatif çalışm a uzm an lan  (askeri a landa), beslenm e, tarım , 
demiryolu, kooperatif uzm anları, sanayi, dış ticaret uzmanla- 
n  (ekonom ik a landa). B unlar olm aksızın inşa olmaz.

P artin in  durum u, güç ve kaynaklarının, yedeklerinin m u
azzam büyüm üş ve çoğalmış olm ası anlam ında, d a  değişm iş
tir.

Partin in  yedekleri şunlardır:
1 — Rusya içindeki çeşitli sosyal g ruplar arasındaki k a r

şıtlıklar.
2 — Zam an zam an askeri çarp ışm alara  k ad ar varan, 

Rusya’yı çevreleyen kap italist devletler arasındaki karşıtlık 
la r ve çatışm alar,

3 — K apitalist ülkelerdeki sosyalist hareket,
4 — Geri kalm ış ve söm ürge ülkelerdeki u lusal kurtu luş 

hareketi,
5 — Rusya’da köylülük ve Kızıl Ordu,
6 — Diplomasi ve dış ticare t aygıtları,
7 — Devlet ik tidarın ın  tüm  gücü.
Partinin, çerçevesi içinde —ve bu  çerçeve yeterince geniş

tir— stra te jik  olarak m anevra yapabileceği, güçlerin seferber 
edilmesi günbegün çalışm asında tak tik  olarak dayanabileceği 
güçler ve olanaklar bunlardır.

Tüm  bunlar Ekim  1917’nin  olum lu yanlandır.
Ne var k i E kim  1917’nin  elverişsiz b ir  yanı da  vardır. 

Rusya’da proletaryanın  ik tidarı ele geçirmesi, ik tid an n  ele ge
çirilm esinden sonra tüm  P arti çalışm asına dam gasını vuran  
özel iç ve dış koşullar altında olm uştur.
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Birinci olarak Rusya, ekonom ik açıdan geri b ir  ülkedir, 
kendi ham m addelerini B atılı ü lkelerin  m akine ve donatım ları 
karşılığında değiştirm eksizin öz gücüyle ulaşım ı harekete ge
çirm ek, sanayü geliştirm ek, ken t ve k ır  sanayiini elektriklen
dirm ek Rusya’ya güç gelm ektedir. İk inci o larak  Rusya, bugü
ne kadar, sınai bakım dan gelişmiş kendisine düşm an kap ita
list devletler ta rafından  çevrelenmiş b ir  sosyalist ada oluştur
m aktadır. Sınai bakım dan gelişmiş b ir  veya b irkaç büyük 
Sovyet devleti Sovyet Rusya’n ın  kom şusu  olsaydı, b u  devlet
lerle ham m addelere k arşı m akine ve teknik  donatım  alm a te
m elinde işbirliği yapm ak kolay birşey olurdu. Ama bu  olm a
dığı sürece, Sovyet Rusya ve onun hüküm etine önderlik eden 
Partimiz., b ir  veya b irkaç kap italist sanayi ülkesinde proleter 
devrim in zaferinden önce de, gerekli olan teknik  donatımı 
alabilm ek için B atı’n ın  düşm an kapitalist gruplarıyla ekono
m ik işbirliğinin biçim  ve araçlarım  aram ak  zorundadır. İliş
kilerin  biçim i olarak im tiyazlar ve dış ticare t — işte b u  hede
fe ulaşabilm enin aracı bunlardır. Bu olm aksızın, ekonom inin 
inşasında, ülkenin elektriklendirilm esinde tayin edici başarı
la r  elde etm ek beklenemez. Bu, kuşkusuz yavaş ve acılı b ir 
süreç olacaktır, fakat b u  kaçınılm az ve önüne geçilmez bir- 
şeydir, ve bazı sabırsız yoldaşlar sinirlenip, hızlı sonuçlar ve 
etk in  operasyonlar ta lep  etseler de, kaçınılm azlık kaçınılm az
lık  o lm aktan çıkmaz.

Ekonom ik açıdan bakıldığında, kapitalist grupların  ken
di aralarındaki şim diki çatışm alar ve askeri çarp ışm alar gibi, 
pro letaryanın  kapitalistler sınıfına karşı m ücadelesinin de te
m elinde, bugünkü üretici güçlerin, b u  güçlerin gelişmesinin 
em peryalist ulusal çerçevesi ve kapitalist m al edinm e biçimle
riyle çatışm ası yatar. E m peryalist çerçeve ve kapitalist biçim, 
ü re tic i güçleri boğm akta, onların gelişmesine izin verm em ek
ted ir. Tek çıkar yol, dünya ekonom isinin ileri (sınai) ve geri 
(ham m adde ve yakıt sahibi) ülkeler arasında ekonom ik iş
birliğ i tem elinde (geri ü lkelerin  üeri ülkelerce yağm alanm ası 
tem elinde değil) örgütlenm esidir. B unun için uluslararası 
p ro le te r devrim e gerek vardır. Bu olm aksızın dünya ekono
m isinin örgütlenm esi ve norm al gelişmesi düşünülemez. Ama
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dünya ekonom isinin doğru b ir  şekilde örgütlenm esine girişe
bilm ek için (en azından buna girişebilmek için) proletarya
n ın  en azından birkaç ileri ülkede zafere ulaşm ış olm ası ge
rekir. Bu olmadığı m üddetçe, Partim iz dolam baçlı yollar, kar 
p italist gruplarla b ir ekonom ik işbirliği için dolam baçlı yollar 
a ram ak  zorundadır.

Kendi burjuvazisini deviren ve p ro le ter devrim  bayrağını 
yükselten Partinin, aynı zam anda ülkemizde, P arti siyaseti
—«bütün ülkelerde devrim in gelişmesi, desteklenmesi, geniş
letilm esi için bir ülkede yapılabilecek olanın azamisini yap
mak»— reel sonuçlar verdiği ana kadar, küçük işletmeyi ve 
küçük sanayn «zincirlerinden boşandırm ak» ve devlete b a
ğımlı olan kapitalizm in kısm i yeniden doğuşuna izin verm e
yi, m ültezim leri ve h issedarları işin  içine çekmeyi vs. vb. ama- 
ca uygun bulm asının nedeni budur.

Ekim  1917 ta rafından  yaratılan, Partinin, varlığının üçün
cü döneminde altında hareket ettiği ve geliştiği özel koşullar, 
olum lu koşullar ve olum suz yanlar bunlardır.

Partim izin bugün gerek Rusya’da gerekse Rusya dışında 
elinde tu ttuğu  m uazzam  gücü, bu  koşullar belirlem ektedir. 
Partin in  önünde duran  ve Partin in  her ne pahasına olursa ol
sun yenmek zorunda olduğu inanılm az zorluk ve tehlikeleri 
de bu koşullar belirler.

Dış politika alanında Partin in  görevleri, bu  dönem de Par
tim izin u luslararası devrim p artis i olm a konum u tarafından  
belirlenm ektedir. B u görevler şunlardır:

1 — Ülkemizi çevreleyen kap italist grup ve hüküm etler 
arasındaki tü m  ve h e r çeşit karşıtlık tan  ve çatışm adan, em 
peryalizm i parçalam ak için yararlanm ak;

2 — B atı’d a  p ro le ter devrimin© yard ım  etm ek için h içb ir 
güç ve aracı esirgememek;

3 — Doğu’da ulusal ku rtu luş hareketini güçlendirm ek 
için her tü rlü  önlemi almak;

4 — Kızıl O rdu’yu sağlam laştırm ak.
İç  politika alanında Partin in  görevleri, bu  dönem de Parti

mizin Rusya içinde barışçıl inşa çalışm asının Partisi olm a ko
num u -tarafından belirlenm ektedir. Bu görevler şunlardır:

1 — Proletarya ile em ekçi köylülük arasındaki ittifakı,
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a) K öylüler arasında en çok inisiyatif geliştiren ve idare 
etmeyi en iyi bilen unsurları, devletin inşa çalışm asına çeke
rek;

b) Köylü ekonom isi için, tarım sal bilgilendirme, ma,kine 
tam iri vb. yoluyla yardım da bulunarak;

c) K ent ile k ır arasında norm al m al değişimini geliştire
rek;

d) Tedricen ta rım ı elektrik lendirerek pekiştirm ek.
Önemli b ir  nokta göz önünde tutulm alıdır. Devrimimizm

çok olum lu b ir  özelliği ve Partim iz için m uazzam  b ir  avan
ta j, Batı devrim lerinin ve p ro letarya partilerin in  tersine, Rus
ya’da küçük-burjuvazinin en geniş ve en güçlü katm anların ın  
—köylülüğün— burjuvazinin olanaklı yedekleri olm a duru
m undan çıkarak, proletaryanın  gerçek yedekleri haline dönüş
m esi olgusudur. Bu durum , Rus proletaryası yararına Rus 
burjuvazisinin güçsüzlüğünü belirlem iştir. Bu esas olarak, 
Rusya’da köylülüğün top rak  sahiplerinin boyunduruğundan 
kurtu luşunun, B atı’n ın  aksine, p roletaryanın  önderliği altın
d a  gerçekleşm esinden ileri gelir. Rusya’da pro letarya ile 
em ekçi köylüler arasındaki ittifak  da b u  tem elde oluşm uştur. 
Bu ittifakı korum ak  ve sağlam laştırm ak kom ünistlerin  yü
küm lülüğüdür.

2 — Sanayiin gelişmesini
a) M aksim um  gücü en önemli sanayi dallarına egemen 

olm aya ve burada  çalışan işçilerin ikm al sorununu iyileştir
meye yoğunlaştırarak;

b) Dış ticareti m akine ve tekn ik  donatım  ithali yönünde 
geliştirerek;

c) H issedarları ve m ültezim leri işin içine çekerek;
d) M anevra yapabilm ek için, asgari ölçüde de olsa, b ir  

gıda m addesi fonu oluşturarak;
e) U laşım ı ve büyük sanayii elektriklendirerek gerçekleş

tirm ek.
Gelişiminin bugünkü dönem inde P artin in  görevleri genel 

ha tlany la  bunlardır.
«P ravda» i^o. 190

28 A ğustos 1921.
İm za: J. S t  a l i n .
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EKİM DEVRİMİ VE RUS KOMÜNİSTLERİMİN 
ULUSAL. SİYASETİ

Ekim  D evrim i'nin gücü, başka şeylerin yanısıra, B atı’mn 
devrim lerinden fark lı olarak, sayısı m ilyonları bulan küçük- 
burjuvaziyi ve her şeyden önce onun en güçlü ve en kalabalık 
katm anların ı —köylülüğü— Rus proletaryasının  çevresinde 
toplam asından gelir. Böylece Rus burjuvazisi tec rit edildi, or- 
duşuz bırakıldı, ve Rus proletaryası, ülkenin kaderine hakim  
oldu. Böyle olmasaydı, Rus işçileri ik tidarı ellerinde tu tam az
lardı.

Barış, ta rım  devrim i ve m illiyetlerin özgürlüğü — uçsuz- 
bucaksız Rusya'nın yirm iden fazla m illiyetinin köylülerini, 
Rus proletaryasının bayrağı altında toplayan ü ç  tem el etken 
bunlardır.

B urada ilk iki etkenden söz etmeye gerek yok; yazında 
bun lar üzerine yeterince yazıldı, aymca izahata d a  gerek yok. 
Üçüncü etkene, Rus kom ünistlerinin u lusal siyasetine gelin
ce, bunun  önem inin henüz tam  olarak  anlaşılm adığı görülü
yor. Bunun için bu  konuda b irkaç söz söylemek gereksiz ol
m ayacaktır.

İlkönce, RSFSC’nin (Finlandiya, Estonya, Letonya, Lit- 
vanya, Polonya hariç) 140 milyon nüfusu içinde Büyük-Rus- 
la n n  sayısının 75 m ilyonu aşmadığı, geriye kalan 65 milyo
nun ise Büyiik-Rus olm ayan u luslara  m ensup olduğu saptan
m alıdır.

Ayrıca b u  u luslar, esas olarak, askeri açıdan en zayıf olan
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faka t ham m adde, yakıt ve besin m addeleri açısından zengin 
kenar bölgelerde yaşam aktadırlar.

Son o larak  bu ,kenar bölgeler, sınai ve askeri açıdan m er
kezi Rusya’dan daha az gelişm işlerdir (ya d a  hiç gelişmemiş
le rd ir), bu  yüzden bu bölgeler, m erkezi Rusya’n ın  askeri ve 
ekonom ik yardım ı olm aksızın bağım sız varlıklarını koruyabi
lecek durum da değillerdir, aynı şekilde m erkezi Rusya da, ke
n a r bölgelerin yakıt, ham m adde ve besin m addeleri desteği 
olm aksızın askeri ve ekonom ik gücünü koruyabilecek durum 
da değildir.

K om ünizm in ulusal program ının  bilinen ilkelerinin yanı- 
sıra  b u  hususlar, Rus kom ünistlerinin u lusal siyasetinin k a
rak te rin i belirlem iştir.

B u siyasetin özü b irkaç sözcükle ifade edilebilir: Rus 
olm ayan u lusların  yaşadığı bölgeler üzerindeki bü tün  «hak 
iddiaları» ve «haklar»dan vazgeçilmesi; b u  u lusların  bağımsız 
devlet o la rak  varolm a hakkının (sözle değil fiilen) tanınm a
sı; b u  u lusların  özgür iradeleriyle m erkezi Rusya ile askeri ve 
ekonom ik ittifak; geri kalm ış u luslara  kültürel ve ekonom ik 
gelişm elerinde yard ım , çünkü b u  olm aksızın «ulusal hak  eşit
liği» denilen şey boş b ir  seda haline gelir; bü tün  bunların, 
köylülerin tam  kurtu luşu  ve tüm  devlet ik tidarın ın  kenar böl-' 
gelerin u lusların ın  em ekçi unsu rla rı elinde yoğunlaşm ası te
meli üzerine o turtu lm ası — Rus kom ünistlerinin, ulusal siya
seti budur.

İk tid a ra  gelen Rus işçileri, bu  ulusal siyaseti gerçekleştir
m ek isteklerin i fiille gösterm iş olm asalardı, F inlandiya üze
rindeki «hak»lanndan vazgeçmeselerdi, Kuzey İ ra n ’dan  as
kerlerini geri çekm eselerdi, Rus em peryalistlerinin Moğolis
tan  ve Çin’in bazı bölgeleri üzerindeki hak  iddialarını hüküm 
süz ilan etm em iş olsalardı, eski Rus im paratorluğunun geri 
kalm ış uluslarına, anadillerinde kü ltü rlerin i ve devletlerini 
geliştirm eleri için yardım  etm em iş olsalardı, diğer u luslar
dan  yoldaşlarının ve h e r şeyden önce tüm  hak larına sahip ol
m ayan ulusların  ezilen kitlelerinin sem patisini ve güvenini 
kazanam azlardı.
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RSFSC halklarının çözülmez ittifakı, karşısında, h e r tü r
lü  «diplomatik» oyunların ve büyük özenle kürulm uş «ablu
kalarsın  aciz kaldığı bu  ittifak, ancak bu  güven tem eli üze
rinde o rtaya çıkabilm iştir.

Dahası, eski Rusya’n ın  kenar bölgelerinin ezilen kitleleri
n in  bu sem patisi ve güveni olmasaydı, Rus işçilerinin Kol- 
çak’ı, Denikin’i, Vrangel’i yenm esi m üm kün olmazdı. Bu is
yankâr generallerin eylem bölgesinin, öncelikle Rus olm a
yan ulusların  yaşadığı kenar bölgelerle sınırlı olduğunu, ve 
bu  ulusların, Kolçak, Denikin ve Vrangel’den, onların  em per
yalist, R uslaştırm a politikaları yüzünden nefret ettiklerini 
unutm am ak gerekir. Olaya karışan  ve b u  generalleri destekle
yen Antant, sadece kenar bölgelerdeki R uslaştırm a [siyaseti
— ÇN] güden unsu rlara  dayanabilirdi. Böylelikle kenar böl
gelerin halkının asi generallere olan kinini körüklem ekten ve 
onların Sovyet ik tidarına duyduğu sem patiyi derinleştirm ek
ten  başka birşey yapmadı.

Bu durum , Kolçak, Denikin ve V rangel’in  cephe gerisinin 
iç zayıflığım ve bundan dolayı cephelerinin zayıflığını, yani 
son tahlilde yenügilerini belirledi.

Fakat Rus kom ünistlerinin ulusal politikasının yararlı 
sonuçları, RSFSC’nin  ve onunla bağlantılı Sovyet Cum huri
yetlerinin hudutlarıy la sınırlı değildir. Bunlar, dolaylı olarak 
da  olsa, kom şu ülkelerin  RSFSC ile ilişkileri üzerinde de etki
de bulunuyorlar. Türkiye’nin, İran 'ın , Afganistan’ın, H indis
ta n ’ın ve diğer Doğu ülkelerinin eskiden korkulu  rüyası olan 
Rusya üe ilişkilerindeki tem elli iyileşme, bugün a rtık  Lord 
Curzon gibi cü retkâr b ir  politikacının bile yadsıyamayacağı 
b ir  olgudur. K anıtlam aya gerek yoktur ki, Sovyet ik tidarın ın  
d ö rt yıllık varlığı sırasında, yukarıda anahatla rı çizilen RSF
SC içindeki u lusal siyaset sistem li b ir  şekilde gerçekleştiril- 
meseydi, kom şu ülkelerin Rusya ile ilişkilerindeki sözü edilen 
temelli dönüşüm  düşünülem eyecek birşey olurdu.

Rus kom ünistlerinin u lusal siyasetinin sonuçları anahat- 
larıyla böyledir. Bu sonuçlar, tam  da bugün, sert savaşın so
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na erdiği, büyük b ir in şa  çalışm asının başladığı, ve katedilen 
mesafeyi bir bakışta kavram ak için insanın elinde olm ayarak 
geri dönüp baktığı Sovyet ik tidarın ın  dördüncü yıldönüm ün
de, bam başka b ir  parlaklık la beliriyor.

«Pravda» N o. 251, 
6-7 K asım  1921.

İm za: J . S t a l i n .
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PERSPEKTİFLER

U luslararası d u rum  Rusya’n ın  yaşam ında birinci derece
den öneme sahiptir. Sadece, Avrupa’daki tüm  diğer ülkeler 
gibi, sayısız bağlarla kapitalist kom şu ülkelere bağlı olduğu 
için değil, bilakis, h e r şeyden önce, bu rjuva dünyası için b ir 
«tehdit» o luşturan  b ir  Sovyet ülkesi olarak, kendisini, düş
m an burjuva devletleri ta ra fından  ablukaya alınmış olarak 
gördüğü için de b u  böyledir. Bu kam ptaki durum un, bu 
kam p içinde birbirleriyle m ücadele eden güçlerin ilişkisinin, 
Rusya için b irinci derecede önem  taşım ak zorunda olduğu an
laşılırdır.

U luslararası durum u karak terize eden tem el etken  ola
rak, açık savaş dönem inin yerini, «barışçıl» b ir  m ücadele dö
nem inin alması, m ücadele eden güçlerin karşılıklı o larak  bel
li o ran larda b irb irlerin i tak d ir etm esi ve aralarında, b ir  yan
da burjuva karşı-devrim inin başı olarak A ntant ve öte yanda 
p ro leter devrim in öncü m üfrezesi q la rak  Rusya arasında 
ateşkesin gündem e gelmesi olgusu görülm elidir. Mücadele 
gösterm iştir ki, bizler (işçiler) daha şim diden em peryalizmin 
işini bitirecek güçte henüz değiliz. Ama mücadele, onların 
(burjuvalar) artık Sovyet Rusya’yı boğabilecek kadar güçlü 
olm adıklarım  da gösterm iştir.

Bunun sonucunda, dünya burjuvazisinin örneğin Kızıl 
O rdu’nun V arşova’ya doğru  ilerlediği günlerde kapıldığı p ro 
le ter deyrim inden «korku» veya «dehşet» geçmiş, kaybolm uş
tu r. Aynı zam anda, Avrupa işçilerinin Sovyet Rusya üzerine 
aşağı-yukan h e r küçük  haberi sınırsız b ir  coşkuyla karş ıla 
dıkları dönem  de geride kalm aktadır.
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Güçlerin soğukkanlı b ir  biçim de tartıld ığ ı, gelecekteki 
m ücadeleler için  güçlerin hazırlanm ası ve toplanm ası am acıy
la  m oleküler çalışm anın yapıldığı b ir  dönem  başlam ıştır.

Bu, daha 1921 yılının başlarında ortaya çıkan güçler den
gesinin değişmeden kaldığı anlam ına gelmez. Kesinle değil.

E m peryalist savaş sonucunda aldığı devrim  darbelerin
den kendine geldikten ve toparlandık tan  sonra, dünya b u rju 
vazisi savunm adan çıkarak, «kendi işçileri» üzerine saldırıya 
geçti, sanayi krizinden ustaca yararlanarak , işçileri daha kötü  
yaşam  koşullarına (ücretlerin  düşürülm esi, işgününün uzatıl
m ası, kitlesel işsizlik) geri itti. B u sald ın , (başka etkenlerin 
yanısıra) M ark’m  hızla değer kaybetm esinin işçilerin du ru 
m unu daha da kötüleştirdiği Almanya’da özellikle k ö tü  sonuç
la r  verdi.

B u zem in üzerinde, işçi sınıfı içinde, işçilerin birleşik  
cephesinin oluşturulm ası ve b ir  işçi hüküm etinin mücadeley
le kazanılm ası için güçlü b ir  hareket (özellikle Almanya’da) 
ortaya çıktı. Bu hareket, işçi sınıfının az-çok devrim ci olan, 
«ılımlı»lardan «radikal»lere kadar tüm  fraksiyonlarının anlaş
m asını, o rtak  düşm ana karşı o rtak  m ücadelesini talep etm ek
ted ir. K om ünistlerin, işçi hüküm eti uğruna m ücadelede en ön 
safta  olacaklarından kuşku  duym ak için  h içb ir neden yok
tu r, çünkü bu  m ücadele burjuvazinin daha da parçalanm ası
na  ve bugünkü K om ünist Partilerin in  gerçek p ro le ter kitle 
partilerine dönüşm esine yol açacaktır.

Ancak sorun, burjuvazinin sadece «kendi» işçilerine k a r
şı sa ldm sı ile sınırlı kalm am aktadır. Burjuvazi, . Rusya’ya 
gem vurm aksızm  «kendi» işçilerine boyun erdirem eyeceğini 
bilm ektedir. Burjuvazinin Rusya’ya karşı, daha önceki saldı
rılardan  daha karm aşık, daha  esaslı b ir  saldırıyı hazırlam ak 
için uğraşların ı hızlandırm ası bu radan  kaynaklanıyor.

E lbette R usya üe tica ri anlaşm alar ve diğer anlaşm alar 
yapılıyor ve gelecekte de yapılacaktır, ve bu  Rusya için en 
büyük önem  taşım aktadır. Ama şu unutulm am alıdır ki, Rus
ya'ya doluşan, Rusya ile ticare t yapan, Rusya’ya yard ım  eden 
ticare t m isyonlan ile tüm  diğer m isyon ve şirketler, aynı za
m anda dünya burjuvazisinin en iyi easuslandır, bunun  sonu-.
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cunda dünya burjuvazisi Sovyet Rusya’yı, güçlü ve zayıf ta
raflarım  h e r zam ankinden daha iyi bilm ektedir — b u  husus
lar, yeni m üdahaleci eylemler durum unda, bağrında ciddi 
tehlikeler taşım aktadır.

E lbette  Doğu sorunundaki belli sürtüşm eler, «yanlış an
lam alara» indirgenm iştir. Ama unutulm am alıdır ki, Sovyet 
Rusya'nın etrafında, ekonom ik (sadece ekonom ik değil) b ir 
çem ber o luşturm ak için, Türkiye, İran , Afganistan ve Uzak- 
Doğu em peryalist ajanlarla, a ltın  ve başka «lütuf»larla akm  
akın  istila  edilm ektedir. K anıtlam aya gerek yok ki, Washing- 
ton 'daki «barış» konferansı t351 bize gerçek barışla ilgili hiç
b ir  şey m üjdelem em ektedir.

E lbette  gerek Polonya, gerek Rom anya ve Finlandiya ile 
ilişkilerim iz «çok iyi». Ama unutulm am alıdır ki, b u  ülkeler, 
özellikle Polonya ve Romanya, A ntant hesabına yoğun b ir  bi
çimde silahlanm akta ve savaşa hazırlanm aktadır (Rusya'dan 
başka kim e k a rş ı olabilir?), b u  ülkeler eskiden olduğu gibi 
em peryalizm in en yakın yedeklerini o luşturm aktadır, k ısa  sü
re  önce Savinkov ve Petlyura haydutların ın  beyaz m uhafız 
birliklerini Rus top rak larına  (casusluk am acıyla m ı?) geti
renler tam  da bunlard ır.

Tüm  bun la r ve pekçok benzer görüngüler, kuvvetli ih ti
malle, Rusya’ya k a rş ı yeni b ir  sa ld ın  genel hazırlığının tek 
tek  halkalarıdır.

İk tisad i m ücadelenin askeri m ücadele ile birleştirilm esi, 
içten gelecek hücum la d ıştan  yapılacak hücum un birleştiril
m e s i— b u  saldırının en  m uhtem el biçim i budur.

Bu saldm yı önleyebilmemiz veya —buna rağm en başlar
sa— dünya burjuvazisine k arşı ölümcül b ir  silaha çevirebil- 
memiz, cephe gerisindeki ve o rdudaki kom ünistlerin  uyanık
lığına, ekonom ik alandaki çahşm alarım ızın başarısına ve son 
olarak, Kızıl O rdu’nun  sağlam lığına bağlıdır.

Dış du rum  genel o larak  böyle görünm ektedir.
Sovyet Rusya’nın  iç durum u d a  daha az karm aşık  ve, 

eğer istenirse, daha az «orijinal» değildir. B u durum  şu  cüm 
lelerle karakterize edilebilir: Sanayiin, tarım ın, ulaşım ın ge
liştirilm esi amacıyla, yeni, ekonom ik b ir  tem elde işçi-köylü
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ittifakının  sağlam laşm ası için mücadele, ya da b ir  başka de
yişle: ekonom ik yıkım  koşulları altında pro letarya d iktatör
lüğünün korunm ası ve sağlam laştırılm ası uğruna mücadele.

B atıda b ir  teori dolaşm aktadır, b u  teoriye göre, işçiler 
ancak çoğunlukta oldukları ya da her halükarda sanayide ça
lışan nüfusun çoğunluğu oluşturduğu ülkelerde ik tidarı ele 
geçirebilir ve koruyabilirler. B u nedenden ö tü rü  Bay Ka~ 
utsky’ler de, proletaryanın  azınlıkta olduğu Rusya’da pro leter 
devrim in «meşruiyet»ini inkâr ediyor. Bu teo ri zımnen, kü- 
çük-burjuvazinin, öncelikle de köylülüğün, işçilerin ik tidar 
için m ücadelesini destekleyemeyeceği, köylülüğün ana kütle
sinin proletaryanın  değü burjuvazinin yedeğini oluşturduğu 
varsayım ından yola çıkm aktadır. B u varsayım ın ta rih i tem e
li, B atı’d a  (Fransa, Almanya) küçük-burjuvazinin (köylülük) 
k ritik  anlarda, genel olarak burjuvazinin  yanında bulunmuş 
olmasında (F ransa’da  1848 ve 1871, 1918’den sonra  Almanya’
da p ro le ter devrimi girişim leri) yatar.

Bu olgunun nedenleri şunlardır:
1 — B atıda bu rjuva devrim i, burjuvazinin önderliğinde 

bulunuyordu (o  dönem de proletarya, devrim in sadece sald ın  
gücüydü), köylülük orada toprağı ve feodal boyunduruktan 
ku rtu lu şu  burjuvazinin elinden elde etti, böylece köylülük 
üzerinde burjuvazinin etkisi daha o dönem de garantiliydi.

2 — Batıda, burjuva devrim inin başlangıcından, pro leter 
devrim in ilk  girişim lerine kadar, yarım  yüzyıldan fazla b ir 
zam an geçmiştir., b u  sü re  içinde köylülük içinden, köylülük 
ile kentli büyük serm aye arasında köprü  o larak  hizm et eden 
ve böylece burjuvazinin köylülük üzerindeki hegemonyasını 
sağlam laştıran güçlü ve k ırd a  nüfuzlu olan b ir  köy burjuva
zisi çıkm ıştır.

Bu ta rih i durum  içinde de yu k an d a  sözü edilen teo ri doğ
m uştur.

Rusya’da ise bam başka b ir  tab lo  görülm ektedir.
Birinci olarak, Rusya’da burjuva  devrim i (Şubat’tan 

M art 1917’ye kadar), B atı’n ın  tersine, proletaryanın  önderliği 
a ltında bulunuyordu, m ücadelenin seyri içinde köylülüğün,
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kendi önderi olarak proletaryanın  etrafında toplandığı, bu r
juvaziye karşı se rt m ücadeleler içinde kazanıldı.

İkinci olarak, Rusya’da (başarılı) p ro le ter devrim i giri
şim i (Ekim  1917), yine B atı’n ın  tersine, burjuva devrimin- 
den yanm  yüzyıl son ra  değil, hem en ardından, yaklaşık 6—8 
ay sonra başladı, elbette k i bu  sü re  içinde, köylülük içinden 
güçlü ve örgütlü b ir  köy burjuvazisi çıkam azdı 1917 Ekim in
de devrüen büyük burjuvazi ise bunun  sonucu o larak  b ir  d a 
ha  toparlanam adı.

Bu son belirtilen husus, işçi-köylü ittifak ın ı daha da sağ
lam laştırdı.

Rusya nüfusu  içinde azınlığı o luşturan  Rus işçilerinin., 
buna rağm en ülkenin efendisi haline gelmesinin, nüfusun m u
azzam çoğunluğunun ve h e r  şeyden önce de köylülüğün sem 
pati ve desteğini kazanıp, ik tidarı ele geçirm esi ve korum ası
nın, burjuvazinin ise, he r tü rlü  teoriye rağm en tec rit olm ası
nın ve köylü yedeğinden yoksun kalm asının nedeni budur.

B uradan şu  sonuçlar çıkar:
1—  Y ukarıda sözü edilen, p ro le te r nüfus katm anının 

«m utlak çoğunluğu» teorisi, Rus gerçekliği açısından bakıldı
ğında eksiktir, yanlıştır veya en  azından Bay E au tsk y le r  ta ra 
fından çok basitçe ve bayağıca yorum lanm aktadır.

2 — Devrim sırasında ortaya çıkan, p ro letarya ile em ek
çi köylülüğün fü li ittifakı, verili ta rihsel koşullarda, Rusya/da 
Sovyet ik tidarın ın  temelini o luşturm aktadır.

3 — K om ünistlerin ' görevi, b u  fiili ittifakı korum ak ve 
sağlam laştırm aktır.

Verili durum da tüm  sorun, b u  ittifak ın  biçim lerinin her 
zam an aynı olm ayışıdır.

Eskiden, savaş sırasında, ağırlıklı o larak  b ir  askeri-siyasi 
ittifak  söz konusuydu, yani biz, çiftlik sahiplerini Rusya’dan  
kovarak toprak ları köylülerin kullanım ına verdik; fakat çift
lik sahipleri «mal ve m ülklerini» te k ra r elde etm ek için ülke
yi istila ettiklerinde, onlara karşı savaşarak devrim in kaza
nan ların ı koruduk; buna karşılık  o larak  köylü bize, işçiler 
için gıda m addesi ve o rd u  için, insan verdi. Bu, ittifakın  b ir  b i
çimiydi.
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Savaşın 'bittiği ve toprağın  a rtık  tehlikede olmadığı, bu
gün, ittifak ın  eski biçim i a r tık  yetersiz kalm aktadır. Şim di 
ittifakın  yeni b ir  biçimine gerek var. Şim di gündem de olan, 
a r tık  köylüye toprağm ı güvencelemek değil, bu  toprağın  getir
diği gelir üzerinde özgürce ta sa rru fta  bu lunm a hakkım  köy
lüye garanti etm ektir. Eğer o bu  hakka sahip olm azsa, ekim  
alanının giderek azalması, ta rım ın  seviyesinin daha da düş
m esi, ulaşım ın ve sanayiin, felce uğram ası (ekm ek sıkıntısı 
nedeniyle), ordunun çözülmesi (elemek sıkıntısı nedeniyle) ve 
tüm  bunların  sonucu olarak — işçiler ile köylüler arasındaki 
fiili ittifakın  çözülmesi, kaçınılm azdır. K anıtlam aya gerek yok
tu r  ki, devletin elinde asgari ölçüde belli b ir  tah ıl stoku, sana
yii yeniden canlandırm akta ve Sovyet devletini ko rum ak ta  te 
m el etkenlerin  en tem ellisidir. K ronstad t (1921 baharı) ola
yı, ittifak ın  eski biçim inin m iyadını doldurduğu ve ittifakın  
gerek işçilere gerek köylülere ekonom ik y ara rla r sağlayan ye
n i b ir  biçim inin, ekonomik biçim inin zorunlu  olduğu yolunda 
b ir  uyarıydı.

Yeni Ekonom ik Politika’yı anlam anın anah tarı bu rada  
yatar.

Teslim  yüküm lülüğü ve benzeri diğer engellerin kaldırıl
m ası, küçük üreticiye serbesti tan ıyarak  besin m addesi, ham 
m adde ve öteki ü rün lerin  daha fazla üretilm esi için itilim  ve
ren, yeni yoldaki ilk adım lardır. Rusya’nın  bugün ü retic i güç
lerin  gelişiminde, Kuzey Am erika’n ın  içsavaştan sonra yaşadı
ğı gibi kitlesel b ir  atılım  yaşadığı d ikkate alınırsa, bu  adım ın 
dev önemini anlam ak zor olmaz. K üçük üreticilerin  ü retim  
enerjisin i özgür kılan ve ona belirli b ir  avantaj sağlayan bu  
adım ın, ulaşım ı ve sanayii kendi elinde tu tan  devlet hesaba 
katıldığında, onu [küçük üreticiyi — ÇN] Sovyet devletinin 
değirm enine su  taşım ak zorunda b ırakacâk  b ir  durum a soka
cağı açıktır.

Ne var ki, besin  m addesi ve ham m adde üretim ini a r tır
m ak  yetmez. B unun dışında, b u  ürünlerin , ulaşım ın, sanayiin 
ve ordunun bakım ı vb. için gerekli olan asgari b ir  ölçüde te
m ini ve hazır tu tu lm ası zorunludur. Bunun için ikinci adım 
o larak  —teslim  yüküm lülüğünün kaldırılm asının sadece b ir
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tüm leyeni olan ayni vergi b ir  yana b ırak ılırsa— besin m adde
si ve ham m adde tem ininin, Tüketim  K ooperatifleri Merkez 
Birliği’ne (Zentrosoyuz) devredilm esi görülm elidir. Gerçi 
Zentrosoyuz’u n  m ahalli o rganların ın  disiplin  noksanlığı, hızla 
gelişen m eta  pazarı koşullarına uym ada gösterdiği eksiklik, 
m eta değişim inin ayni biçim inin am aca uygun olmayası ve pa
ra  biçim inin hızla gelişimi, p a ra  kaynaklarının yokluğa vb. 
nedenler, Zentrosoyuz’u n  üzerine aldığı görevleri yerine ge
tirm esini m üm kün kılmadı. Fakat en önem li besin m addeleri 
ve ham m addelerin büyük ölçüde tem in  edilmesinde, tem el 
m ekanizm a olarak Zentrosoyuz’u n  h e r geçen gün a rtan  b ir 
rol oynayacağından kuşku  duym ak için h içb ir vesile yoktur. 
B unun için sadece, devletin:

a) Zentrosoyuz’u  ülke içinde (resm i olm ayan) ticare t 
faaliyetlerinin finanse edilm esinin m erkezi yapması;

b ) Devlete k arş ı hâlâ düşm anca tav ır içinde olan başka 
tü r  kooperatifleri m ali o larak Zentrosoyuz’a  tab i kılması;

c) Zentrosoyuz’a  şu ya d a  b u  biçim de dış ticaret olanağı 
verm esi gerekm ektedir.

Üçüncü adım  olarak, ülkede p a ra  dolaşım ım  ayarlam a 
organı olarak devlet bankasının açılm ası görülm elidir. M eta 
pazarın ın  ve p a ra  dolaşım ının gelişimi iki tem el sonuç doğur
m uştur:

1 — Gerek ticari operasyonları (özel ve resm i) gerekse 
üretim deki operasyonları (fiyatlar vb.) tam am en rubledeki 
dalgalanm alara bağım lı kılm aktadır;

2 — Rusya'nın ekonom isini —abluka dönem inde olduğu 
gibi— kapalı, kendi kendine yeten b ir  ekonom i olm aktan çı
kararak , dış dünya üe ticare t yapan, yani rublenin değerinde
ki yalpalanm aların değişikliklerine bağlı b ir  tram pa ekonom i
sine dönüştürm üştür.

Ama tüm  bunlardan  şu  sonuç çıkar ki, eğer p a ra  dolaşı
m ını düzene sokm az ve rublenin değer kazanm asını sağla
mazsak, gerek içte gerek dıştaki ekonom ik operasyonlarım ız 
iki ayağıyla da topallayacaktır. P ara  dolaşım ının regülatörü 
olarak devlet bankası, sadece alacaklı değil, aynı zam anda 
yeni em isyonlara başvurm adan kullanılabilecek, büyük özel
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ta sarru fla rı kendisine çeken b ir  pom pa d a  olabilecek olan bu 
devlet bankası, geleceği çok parlak  olsa da, şim dilik henüz 
«gerçekleşmesi şüpheli b ir  um utstu r.

Rublenin değer kazanm ası için b ir  başka araç ise, ihraca
tım ızın genişlemesi ve korkunç derecede pasif ticare t bilanço
m uzun iyileştirilm esi olm alıdır. Zentrosoyuz’u n  dış ticarete 
çekilm esinin b u  konuda yalnızca yararlı olacağı varsayılm alı
dır.

B unun dışında, sadece ödem e aracı o larak  değil, aynı za
m anda Rusya’nın dış kredisin i yükseltm e ve böylece kendi 
rublem ize güven duyulm asını sağlam a fak tö rü  olarak da b ir 
dış borçlanm a gerekm ektedir.

Devamla, karm a tica re t ve tran s it şirketleri ile, k ısa  süre 
önce Sokolnikov’un «Pravda»da değindiği tü rden  ş irketler so
runu  kolaylaştıracaktır. Fakat hem en belirtilm elidir ki, sana
yide konsesyonlann getirilm esi ve ham m addelerim izin ya
bancı m akine ve teknik donatım la norm al değişiminin geniş
lem esi —b u  konuda basında belli b ir  süre çok şey yazıldı—, 
bizzat p a ra  ekonom isinin gelişmesinin fak törleri olarak, ta
m am en rublem izin önceden değer kazanm asına bağlıdır.

N ihayet dördüncü adım  olarak, işletm elerim izin rasyo- 
nallik  ilkesinin gereklerine göre reorganize edilmesi, küçük, 
ran tab l olm ayan işletm elerin kapatılm ası ya da k iraya veril
mesi, yaşam aya en elverişli büyük işletm elere öncelik veril
mesi, ölçüsüzce şişm iş olan resm i ku ram lard a  personel s a 
yısının hızlandırılm ış biçim de azaltılm ası, istik rarlı b ir  dev
let m al ve p ara  bütçesinin oluşturulm ası ve tüm  b u  önlemle
rin  sonucu olarak işletm elerde ve resm i ku ram lard a  em eklüik 
ruhunun  kökünün kazınm ası, işçilerin ve m em urların  disip
lin anlayışının genelde yükseltilm esi ve çahşm alannm  iyileş
tirilm esi, yoğunlaştırılm ası görülm elidir.

Uygulanan, ya da uygulanm ak zorunda olan ve hepsi b ir  
a rada  Yeni Ekonom ik Politika denilen şeyi o luşturan  önlem
ler genelde bunlardır.

Söylemeye gerek yok ki, bekleneceği gibi, bu  önlem lerin 
uygulanm asında b ir  dizi ha ta  yaptık  ve onların  gerçek karak 
terini bozduk. Buna rağmen, tam  da bu  önlemlerin, ülkenin
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ekonom ik yeniden doğuşuna giden yolu engellerden arındırd ı
ğı, ta rım  ve sanayii ilerlettiği ve p ro leterler ile köylüler a ra 
sındaki iktisadi ittifakı tüm  engellere, dıştan gelen tüm  teh
d itlere ve Rusya içindeki açlığa rağm en sağlam laştırabileceği 
tanıtlanm ış sayılm alıdır.

Yeni Ekonom ik Politika’nın  ilk sonuçlan, ekim  alanları
n ın  genişlemesi, işletm elerde em ek verim liliğinin yükselmesi, 
köylülüğün m aneviyatının iyileşmesi (kitlesel haydutluk son 
bu lm uştur) b u  sonucu kuşkusuz onaylam aktadır.

«Pravda» N o. 286, 
18 A ra lık  1921.

İm za: J. S  t  a l  i n.
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«PRAVDA»YA

«Pravda», ünlü «Lena günlerim de, devrim ci atılım ın dal
ga lan  içinde doğdu. P ro leter k itle gazetesi «Pravda»nın, tam  
da bu günlerde kurulm ası,

1 — S-tolypin’in  «sullı ve asayiş »inden sonra, ülkede ge
nel yorgunluk dönem inin son bulm asını,

2 — R us işçi sınıfının 1905’ten  sonraki yeni b ir  devrim  
için heybetli uyanışım ,

3 — İşçi sınıfının en geniş k itlelerin in  Bolşevik saflara 
kazanılm aya başlam asını karakterize ediyordu.

1912 «Pravdassı — bu, 1917 yılında Bolşevizmin zaferi 
için tem el taşın ın  konmasıydı.

J. Stalin

«P ravda » N o. 98, 
5  M ayıs 1922..
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«PRAVDA»NIN ONUNCU YILDÖNÜMÜ 
DOLAYISIYLA

(Anılar)

1‘ — LENA GÜNLERİ '

Lena günleri, Stolypin’in  «yatıştırm a» rejim inin .sonucuy
du. Genç P arti üyeleri elbette bu  rejim in tan tanasın ı yaşam a
m ışlard ır ve onu anım sam azlar. E skilere gelince, onlar, kah
rolası sürgün cezalarının anılarını, işçi örgütlerine yapılan 
haydutça saldırıları, köylülerin k itleler halinde kırbaçlanm a
sını —ve tü m  bunların  paravanası o larak— Kara-Yüz ve Ka- 
det Dum a’sm ı unutm am ışlardır. Toplum sal düşüncenin zorla 
engellenmesi, genel yorgunluk ve kayıtsızlık, işçüer arasında 
sefalet ve çaresizlik, sinik ve gözdağı verilm iş köylüler, polis- 
çiftlik sahibi-kapitalist sürüsünün genel kudurganlığı — Stoly- 
p in  «yatıştırm a»sının karak teris tik  çizgüeri bunlardır.

Yüzeysel b ir  gözlemciye, devrim ler çağı kesin o larak geç
m iş, Rusya'da Prusya ta rz ı b ir  «anayasal» gelişme dönem i 
başlam ış gibi gelebüirdi. Menşevik tasfiyeciler bunu açıkça 
haykırıyor ve Stolypinci legal b ir  işçi partis i örgütlem enin 
gerekli olduğunu vaaz ediyorlardı. H atta, b u  vaaza kapılan b a  
zı eski «Bolşevikler», vaktizam aniyle Partim izin safların ı te rk  
ettiler. Kam çının ve obskürantizm in [cehaletin—yn.] zaferi 
tam dı. «Korkunç ıssızlık» — o  sıra la r Rusya’nın siyasi yaşa
m ı böyle karakterize edilmekteydi.

Lena günleri, b u  «korkunç ıssızkk»m üzerine b ir  fırtına
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gibi geldi ve herkesin önüne yeni b ir  tablo açtı. Stolypin reji
m inin hiç de o kadar istik rarlı olmadığı, -Duma’nın  kitlelerin  
nezdinde b ir  hiç sayıldığı ve isçi sınıfının yeni b ir  devrim  uğ
ru n a  m ücadeleye atılm ak için yeterince enerji toplam ış oldu
ğu ortaya çıktı. S ibirya’nın  ücra  b i r  köşesinde (Lena üzerinde 
Bodaibo) işçüerin  kurşunlanm ası, Rusya’n ın  b ir  grev dalga
sıyla kaplanm asına, Petersburg proletaryasının  sokak lara  dö
külerek palavracı bakan  M akarov’u, ağzından düşürm ediği 
küstah  sloganı «Röyleydi ve böyle kalacaktır» ile b irlik te  s i
lip süpürm esine yetti. B unlar, başlayan güçlü hareketin  ilk 
habercileriydi. «Zvezda» I36l o sıralar, «Yaşıyoruz, kızıl kanı
m ız harcanm am ış güçlerin ateşiyle kaynıyor...» .diye yazar
ken haklıydı. Yeni b ir devrim ci hareketin  kabarışı başlam ıştı.

P roleter k itle  gazetesi «Pravda», işte  b u  hareketin  dalga
la n  içinde doğdu.

2 — «PRAVDA»NIN KURULUŞU

1912 N isan ın ın  o rtalarında b ir  akşam dı. Poletayev yolda
şın  evinde iki Dum a üyesi (Pokrovski ve Poletayev), iki yazar 
(Olminski ve B aturin) ve MK üyesi olarak ben (illegal b ir  ki
şi olarak ben, «dokunulmazlığı olan» Poletayev’in  yanında 
«sığınak»taydım) «Pravda»nın p la tfo rm u üzerinde anlaşarak 
gazetenin ilk sayısını düzenlemiştik. B u b irinci toplantıda, 
«Pravda»nın en  yakın çalışanları Dernyan Byedni ve Danilov’- 
u n  yeralıp alm adığım  anım sam ıyorum .

«Zvezda»nm ajitasyonu, geniş işçi kitlelerinin sem patisi 
ve işletm elerde ve fabrikalarda «Pravda» için gönüllü kitle 
bağ ışlan  sayesinde, gazete için gerekli teknik ve m addi koşul
la r hazırdı. «Pravda» hakikaten Rusya, özellikle de Peters
burg  işçi sınıfının uğraşların ın  sonucuydu. Bu çaba olmasay
dı, «Pravda» varolamazdı.

«Pravda»nın fizyonomisi açıktı: «Pravda», «Zvezda» plat
form unu k itleler arasında popülarize etm e m isyonuna sahip- 
ti. «Pravda» daha ilk sayısında: «‘Zvezda’yı okuyan ve çalışan-.
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la n n ı tanıyanlar, —ki bun lar aynı zam anda «Pravda»nın da 
çalışanlarıdır,— «Pravda»nın hangi doğrultuda çalışacağım 
hem en kavrayacaktır» [371 diye yazıyordu. «Zvezda» ve «Prav- 
da» arasındaki fa rk  sadece, «Pravda»nın okuyucu çevresinin, 
«Zvezda» okuyucuları gibi sadece ileri işçilerden değil, geniş 
işçi kitlelerinden de oluşmasıydı. «Pravda», yeni mücadeleye 
çekilen, ancak politik o larak  geri kalm ış Rus işçi sınıfının ge
n iş kitlelerini P arti bayrağı altında toplam ada ileri işçilere 
yardım cı olacaktı. Tam  da b u  yüzden «Pravda», o  dönem de, 
işçüer arasından yazarlar yetiştirm eyi ve bunları gazetenin 
yönetimine katm ayı görevlerinden b iri sayıyordu.

«Pravda» ilk  sayısında şöyle yazıyordu: «İşçilerin sadece 
sem pati duym akla yetinm em elerini, gazetemizin yönetiminde 
aktif çalışm alarını istiyoruz. İşçüer, yazarlığın kendileri için 
«alışılmamış» b ir  iş olduğunu söylememeliler: İşçi yazarlar 
gökten hazırlop düşmezler, sadece edebi çalışm a sırasında gi
derek yetişirler. Sadece işe cesaretle başlam ak gerekiyor: b ir
kaç kez tökezlenilir, ve sonra yazı yazm a öğrenilir...» t3S j

3 — «PRA¥DA»NIN ÖRGÜTSEL ÖNEMİ

«Pravda», Partim izin illegal örgütlerinin tam am en Bolşe- 
viklerin elinde bulunduğu (M enşevikler b u  alandan kaçm ış
lard ı), legal biçim lerdeki örgütlerin  ise —Dum a fraksiyonu, 
basın, hastalık  kasaları, sigorta kasaları, sendikalar— henüz 
tam am en M enşeviklerden koparılm am ış olduğu b ir  gelişim 
dönem inde dünyaya gözlerini açtı. B u dönem, Bolşeviklerin, 
işçi sınıfının legal örgütlerinden Tasfiyecileri (M enşevikler) 
kovmak için verdiği kararlı m ücadele dönemiydi. Menşevik- 
leri «görevden alma» sloganı o dönem de işçi hareketinin en 
popüler sloganıydı. «Pravda» sayfalan , sigorta örgütlerinde, 
hastalık  kasalarm da ve sendikalarda b ir  dönem  yuvalanmış 
bulunan Tasfiyecilerin, bu rala rdan  kovulduklan  üzerine ha
berlerle doluydu. İşçi kuryesinin tüm  altı üyeliği de Menşe- 
viklerin elinden alındı. M enşevik basın  da  aynı ya d a  hemen
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hem en aynı çaresizlik içinde bulunuyordu. Bu, Bolşevik eği
limli işçilerin Parti uğruna verdikleri gerçekten kahram anca 
b ir mücadeleydi, çünkü çarlığın ajan ları uyum uyorlardı. Bol- 
şevikleri izliyor ve on lan  yok etmeye uğraşıyorlardı; legal ör
tü  olm aksızın, illegaliteye itilm iş P arti gelişemezdi. Dahası, 
legal örgütleri ele geçirmeksizin Parti, o  zam anki siyasi ko
şu llar altında duyargalarım  geniş kitlelere doğru uzatıp onla
r ı kendi bayrağı etrafında toplayam azdı, kitlelere yabancıla
ş ır  ve kendi yağında kavrulan tecrit olm uş b ir  çevreye dönü
şürdü.

P arti ilkesi uğruna, işçilerin k itle partisin i o luşturm ak 
uğruna bu  m ücadelenin m erkezinde «Pravda» vardı. «Prav- 
da», legal işçi örgütlerinin ele geçirilm esinde Bolşeviklerin 
başarıların ı toparlayarak  aydınlatan sa lt b ir  gazete değüdi — 
o aynı zam anda bu  örgütleri P artin in  illegal üsleri etrafında 
birleştiren  ve işçi hareketin i belirli b ir  hedefe doğru yönelten 
örgütleyici merkezdi. Lenin yoldaş daha «Ne Yapmalı?»da 
(1902), doğru yönetilen b ir  türn-Rusya m ücadele gazetesinin, 
sadece kollektif b ir  a jita tö r değil, aynı zam anda kollektif b ir  
örgütleyici de olm ak zorunda olduğunu yazıyordu. İllegal Par
ti örgütlerin in  korunm ası ve legal işçi örgütlerinin ele geçi
rilm esi için Tasfiyecilere k arş ı m ücadele dönem inde «Prav
da» işte böyle b ir  gazete haline geldi. Tasfiyeciler üzerinde za
fer kazanm aksızın, birliğinden doğan gücü ve proletaryaya 
bağlılığından doğan yenilmezliği üe 1917’yi örgütleyen Partiye 
sahip olamayacağımız doğru  ise, «Pravda»nın ısra rlı ve özve
rili çalışm asın ın  da Tasfiyeciler üzerindeki b u  zaferi büyük 
oranda hazırladığı ve hızlandırdığı da aynı derecede doğru
dur. Bu anlam da eski «Pravda», kuşkusuz R us proletaryası
n ın  gelecekteki şanlı zaferinin m üjdecisiydi.

« P ravda » N o. 98, 
5  M ayıs 1922.

İm za: J. S t a l i n .
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LENİN YOLDAŞ İSTİRAHATTE 
NOTLAR

«Lenin yoldaş istirahatte»  konusu üzerine, bu  istirahatin  
sona erm ek üzere olduğu ve Lenin yoldaşın k ısa süre sonra 
çalışmaya geri döneceği b ir  zam anda, yazı yazılmaması gerek
tiği görüşündeyim. Ayrıca, öyle çok ve öyle değerli izlenim ler 
edindim  ki, bun lar üzerine —«Pravda» redaksiyonunun iste
diği gibi— kısa b ir  no t biçim inde yazm ak pek  am aca uygun 
olmayacak. Fakat redaksiyonun ıs ra rı üzerine, yazm a zorun
luluğu doğdu.

Cephede zam an zam an, «üstüste» b irkaç  gece ve gündüz 
m olasız ve uykusuz sürekli çarp ışan  ve çarpışm adan gölge 
gibi dönüp yere yığılıp «tam  18 saat uyuyan», dinlendikten 
sonra  yine —onsuz «yaşayamadıkları»— çarpışm alara giden 
eski savaşçılarla karşılaştım . B ir buçuk aylık b ir  aradan  son
ra  Tem muz’da Lenin yoldaşı yeniden gördüğüm de, bende, yo
rucu, kesintisiz savaşlardan sonra dinlenebilm iş ve yenilen
m iş eski b ir  savaşçı izlenimi bırakm ıştı. Canlı ve eski haline 
dönmüş, fakat yorgunluğun, a ş ın  zorlam anın izlerini hâlâ ta 
şıyan [b ir savaşçı — Ç N ].

«Gazete okum am a izin yok», diyor Lenin yoldaş alaylı b ir  
biçimde, «politika üzerine konuşm am a izin yok, m asanın  üs
tünde b ir  kağıt parçası görsem, o  b ir  gazete olabilir ve disip
lini çiğnemiş o lurum  korkusuyla, m asanın etrafından  büyük 
b ir  yay çizerek geçiyorum.»

Buna gülm ek zorunda kalıyor ve Lenin yoldaşın disiplin- 
lüiğini son derece övüyorum. Ancak hem en ardından, birara-
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ya gelen profesyonel politikacıların, politika konuşm adan du
ram ayacaklarını anlayam ayan doktorlarla  alay ediyoruz.

Lenin yoldaşın büyük b ir  açlıkla so ru lar sorm ası, ve ça 
lışm a dürtüsü , o engellenemez çalışm a dürtüsü  şaşılacak gibi. 
Aç kaldığı hem en görülüyor. Sosyal-Bevrimciler Davası [39I , 
Cenova ve LaheyE40! , h asa t beklentisi, sanayi ve maliye — 
tüm  b u  sorunları sırayla konuşuyoruz. F ikrin i söylemekte 
ağırdan alıyor ve olayların ard ında kaldığından yakm ıyor. Ço
ğunlukla so ru  soruyor ve tek  sözcüğü büe kaçırm ıyor. H asat 
beklentisinin iyi olduğunu öğrendiğinde son derece canlanı
yor.

B ir ay sonra ise bam başka b ir  tabloyla karşılaştım . Bu 
kez Lenin yoldaşı k itap  ve gazetelerden oluşan b ir  dağın önün
de buldum  ( okum asına ve politika konuşm asına sınırsız izin 
verilm işti). Yorgunluk ve a ş ın  zorlam adan iz bile kalm am ış
tı. S inirli çalışm a dürtüsü  yok olmuş, açlık giderilm işti. Raha
ta  ve güvene kavuştuğu hem en görülüyordu. A rtık o, b ir  gö
zünü k ısarak  karşısındakine kurnazca bakan  eski Lenin’imiz- 
di.

Bu nedenle bu  kez konuşm am ız da daha cardı oldu.
İç  durum ... H asat... Sanayiin durum u... Rublenin değe

ri. .. Devlet bütçesi.
«Durum ağır. Fakat en  zor günler geride kaldı. H asat so

runu  tem elden kolaylaştırıyor. İyi hasattan  sonra sanayi ve 
m aliye konusunda b ir  iyiye gidiş gündem e gelmek zorunda. 
Ş im di söz konusu olan, kuru luş ve işletm elerim izin kısıtlan
m ası ve niteliğinin iyileştirilm esi sayesinde, devleti fuzuli ha r
cam alardan ku rta rm ak tır. B u noktada özellikle sağlam lık ge
rekiyor; sonrasında kazanırız, m utlaka kazanırız.»

Dış siyasi du ru m ... A ntant... F ransa’nın  ta v rı... İngütere 
ve Almanya... Amerika’n ın  rolü...

«Açgözlüler ve b irb irlerinden  nefret ediyorlar. B irbirleri
ne girecekler. Acele etmeye gerek yok. Yolumuz doğru: B an ş 
ve anlaşm a yanlışıyız, fakat köleliğe ve köleleştirici anlaşm a 
koşullarına karşıyız. Dümeni sıkıca elimizde tu tarak , çizdiği
miz rotayı izlemek zorundayız, ne kom plim anlardan ne de 
gözdağı verilm ekten etkilenmemeliyiz.»
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Sosyal-Devrimciler ve M enşevikler, Sovyet Rusya'ya kar
şı kudurganca a jitasyonlan ...

«Evet, Sovyet Rusya'yı gözden düşürm eyi am aç edindi
ler. Em peryalistlerin Sovyet Rusya’ya k arşı m ücadelesini ko
laylaştırıyorlar. Kapitalizm in bataklığına saplandılar ve çu
k u ra  kayıyorlar. V arsın çırpınsınlar. İşçi sınıfı için onlar 
çoktan ölm üştür.»

Beyaz basın ... M ültecilik... Lehin’in  öldüğü yolunda, ay
rın tılı tasvirlerle, inanılm az h ikayeler...

Lenin yoldaş gülerek: «Varsın yalanlarla kendilerini te 
selli etsinler, can çekişenlerin son tesellisini ellerinden alm a
yalım» diyor.

15 Eylül 1922.

Lenin Y oldaş îstirahatte.
« P ravda» N o . 2 1 5 ’in m agazin eki, 

24  E ylü l 1922.
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PETROGRAD'A SELAM 
TEMSİLCİLER SOVYETİ'NE

Proleter diktatörlüğün doğuşunun beşinci yıldönüm ünde 
Kızıl Petrograd’ı, bu  diktatörlüğün beşiğini selam larım .

J. Stalin

«Petrogradskaya P ravda»  

(P etrograd Pravda'sı) N o. 251, 
5 K asım  1922.
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BAĞIMSIZ ULUSAL CUMHURİYETLERİN 
-BİRLEŞMESİ SORUNU

B ir «Pravda» m uhabiri ile konuşm a

Muhabirimizin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir- 
liğ i’nin kuruluşuna ilişkin sorularına, S ta lin  yoldaş şu 
açıklamaları yaptı:!41]

Bağımsız Cumhuriyetlerin birleşmesi hareketi ki
min inisiyatifiyle başladı?

— H areketin  inisiyatifi, bizzat b u  Cum huriyetlerin elin
dedir. Daha üç ay önce Trans-Kafkasya Cum huriyetlerinin yö
netici çevrelerinden, Sovyet Sosyalist Cum huriyetlerinin b ir
leşik ekonom ik cephesinin yaratılm ası ve b u  cum huriyetlerin 
bir federal devlet halinde birleşm esi talebi geldi. D aha o za
m an lar sorun, Azerbaycan, G ürcistan ve E rm enistan 'ın  bazı 
bölgelerinde, geniş P arti top lantılarına götürüldü ve ilgili ka
rarla rdan  anlaşılacağı gibi, m uazzam  b ir  coşkuyla karşılandı. 
Bununla aşağı-yukarı aynı zam anda, U krayna ve Byelo-Rus- 
ya'da da  birleşm e sorunu ortaya atüd ı ve bu rala rda da, geniş 
P a rti çevrelerinde, tıpkı Trans-Kafkasya’da olduğu gibi, son 
derece coşkulu b ir  yankı buldu.

Bu hususlar, hareketin  yaşam  gücüne ve Cum huriyetle
r in  birleşm esinin kesinlikle k a ra r  aşam asına gelmiş b ir  so 
ru n  olduğuna kuşkusuz en iyi kanıttır.

Bu hareket nasıl başlamıştır, temel motivleri neler.
dir?
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— M otivler esas o larak ekonom ik niteliktedir. Köylü 
ekonom isi için yardım , sanayiin canlandırılm ası, ulaşım , PTT 
kuram ların ın  iyileştirilm esi, finans sorunları, konsesyonlar 
ve diğer ekonom ik anlaşm alar sorunu, dış pazarlarda alıcı ve
ya satıcı olarak o rtak  faaliyet — Cum huriyetler Birliği lehin
deki hareketi ortaya çıkaran sorun lar taunlardır. Cum huriyet
lerim izin iç ekonom ik kaynaklarının b ir  yanda - içsavaş sonu
cu, öte yanda ülkeye azçok önem li m ik tarda  yabancı serm aye 
akışı olm am ası sonucu tükenm esi, Sovyet Cumhuriyetlerim iz
den hiçbirinin kendi güçleriyle ekonom ilerini canlandıramaz 
yacak lan  b ir  durum  yaratm ıştır. B u durum , içsavaşın sona 
erm esinden sonra, Sovyet Cum huriyetlerinin ilk  kez ekono
m ik  sorun ların  çözüm ünü ciddi olarak ele aldığı ve b u  sıra, 
da, tek  tek  Cum huriyetlerin yalıtık uğraşların ın  ne k ad ar ye
tersiz olduğunu gördüğü, sanayi ve ta rım ın  yeniden kuru lm a
sı doğrultusunda tek  çıkar yol olarak b u  uğraşların  b irleşti
rilm esinin ve Cum huriyetlerin ekonom ik birliğinin kaçınıl
m az olduğunu kavradığı bugün, olanca şiddetiyle duyulm ak
tad ır.

Ne var ki, tek  tek  Cum huriyetlerin ekonom ik uğraşlarını 
gerçekten birleştirm ek, evet Cum huriyetleri yekpare b ir  eko
nom ik b irlik te  b irleştirm ek için, buna tekabül eden, b u  Cum
huriyetlerin  ekonom ik yaşam larını belirli b ir  yola yöneltme
ye yetenekli sürekli işleyen B irlik  organları o luştu rm ak  zo
runludur. B u Cum huriyetlerin kendi a ra larında  yaptık ları es
k i ekonom ik ve ticari anlaşm aların  bugün yetersiz kalm ası
nın  nedeni budur. B ir Cum huriyetler Birliği hareketinin, bu  
anlaşm aları aşm ası ve Cum huriyetlerin birleşm esini günde
m e getirm esinin nedeni budur.

Bu birleşme eğilimini tamamen yeni bir olgu olarak 
mı görüyorsunuz, yoksa bu eğilimin bir tarihçesi var 
mı?

— Bağımsız Cum huriyetlerin b irleşm e hareketi beklen
m ed ik  ve «yepyeni» b ir  olgu değildir. B unun b ir  tarihçesi var
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dır. Bu b irleşm e hareketi, halihazırda ik i gelişme aşam asını 
geride b ırakm ış ve şim di üçüncü aşam aya girm iştir.

B irinci aşam a —1918-1921 y ıllan—, Cum huriyetlerin 
varlığının ölümcül b ir  tehlikeyle karşı karşıya olduğu ve bu  
Cum huriyetlerin, varlıklarını korum ak için askeri alanda b ir
leşm ek zorunda kaid ık lan  m üdahale ve içsavaş dönem idir. 
'Bu aşam a, Sovyet Cum huriyetlerinin askeri birleşm esi, aske
r i ittifakı ile son buldu.

İkinci aşam a —1921 sonu-1922 başı—, B atı’m n kapita
list güçlerinin, m üdahalenin başansızlığm dan dolayı uğra
dıkları hayal kırıklığıyla, Sovyet Cum huriyetlerinde kap ita
list m ülkiyetin yeniden tesisini, a rtık  askeri değil de, diplo
m atik  yollarla gerçekleştirm e girişim inde bulunduklan , Ba- 
t ı ’m n baskısına k arşı koyabilm ek için kaçınılm az araç o larak  
Sovyet Cum huriyetlerinin diplom atik birleşik  cephesinin ku
rulduğu Cenova ve Lahey dönem idir. Bu tem el üzerinde, 
Cenova K onferansı’nm  açılm asından önce im zalanan ve Sov
yet Cum huriyetlerinin diplom atik birleşm esinden başka bir- 
şey olm ayan sekiz bağım sız Cum huriyetin RSFSC ile yaptığı 
ünlü  anlaşm a I42! o rtaya  çıktı. İkinci aşam a, Cum huriyetleri
mizin diplom atik ittifak ı aşam ası, böyle sona erdi.

Bugün Ulusal Cum huriyetlerin birleşm e hareketi, üçün
cü aşamaya, ekonom ik birleşm e aşam asına girm iştir. B u 
üçüncü aşam anın, birleşm e hareketinin önceki iki aşam ası
nı sona erdirdiğini anlam ak zor olm asa gerek.

Fakat buradan, Cumhuriyetlerin birleşmesinin, Rus
ya ile yeniden birleşmeye, Rusya ile kaynaşmaya yol 
açacağı sonucu çıkmaz mı? Örneğin Uzak-Doğu Cumhu
riyeti’nin durumu gün.

— Hayır, buradan  b u  sonuç çıkmaz! Uzak-Doğu Cumhu
riyeti l4;i 3 ile, yukarıda sözü edilen Ulusal Cum huriyetler a ra 
sında ilkesel b ir  fa rk  vardır:

a) B irincisi asla u lusal etkene göre değil, yapay olarak 
(tam pon devlet), tak tik  nedenlerle (burjuva-dem okratik biçi
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m in, Japonya’nın ve diğer güçlerin em peryalist em ellerine 
k arşı güvenilir b ir garanti oluşturacağına inanılıyordu) ku
rulurken, sonuncular tam  tersine, ilgili m illiyetlerin gelişme
sinin  doğal sonucu o larak  oluştular, ve bun ların  tem elinde 
esas o larak  ulusal etken yatıyordu.

b ) Uzak-Boğu Cumhuriyeti, nüfusunun ezici çoğunluğu
nun  ulusal çıkarları h içb ir şekilde yaralanm aksızın o rtadan  
kaldm iabilecekken (çünkü o  da Rusya nüfusunun çoğunluğu 
gibi R uslardan o luşm aktadır), U lusal Cum huriyetlerin o r ta 
dan  kaldırılm ası, Rus olm ayan m üliyetlerin  o rtadan  kaldırıl
masını, b u  m illiyetlerin R uslaştın lm asını gerektirecek olan 
gerici b ir  saçm alık olacaktır. Öyle ki, bu  gerici Don K işot’lu- 
ğa, Kara-Yüz Şulgin gibi, Rus şovenizminin karanlık  adam la
r ı bile k arş ı koyarlar.

Em peryalistlere k arşı garanti o larak  burjuva-dem okra- 
tik  biçim in işe yaram az olduğunu an lar anlam az Uzak-Doğu 
Cum huriyetinin, kendi kendini feshedebilm iş olm ası ve Ural- 
la r  ya da Sibirya’ya benzer şekilde, kendi H alk K om iserleri 
Konseyi ve kendi M erkez Y ürütm e K om itesi olm aksızın, 
Rusya’n ın  b ir  parçası, onun b ir  bölgesi haline gelmiş olm a
sı; çok fark lı b ir tem elde inşa edilm iş olan Ulusal Cum huri
yetlerin  ise tasfiye edilemeyeceği ve kendi M erkez Y ürütm e 
K om itelerine ve H alk K om iserleri K onseylerine —bunları ya
ra tan  m illiyetler varoldukça, u lusal dü, u lusal kültür, ulusal 
yaşam  tarzı, gelenek ve görenekler varoldukça— sahip olm a
ların ın  engellenemeyeceği de bununla açıklanır. Ulusal Sov
yet Cum huriyetlerinin federal bir devlet halinde birleşm esi
nin, Rusya üe yeniden birleşm elerine, onunla kaynaşm aları
na  yol açm am asının nedeni budur.

Cumhuriyetlerin yekpare bir Birlik halinde birleş
mesinin karakteri ve biçimi sizce nelerdir?

— Birleşm enin karak teri, gönüllü, yalnızca gönüllü olm a
lıdır, h e r Ulusal Cumhuriyete ise B irlik’ten  çekilm e hakkı ta 
nınacaktır. Böylece gönüllülük ilkesi, Sovyet Sosyalist Cum
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huriyetleri B irliği’n in  kuru luşu  üzerine b ir  sözleşm enin te
m eli kılınm alıdır.

B irleşm e üzerine sözleşme: RSFSC (bölünm em iş federal 
b ir  yapı o larak), Trans-Kafkasya Federasyonu i44! (aynı şe
kilde bölünm em iş federal b ir  yapı o la rak), U krayna ve Byelo- 
Rusya’yı kapsam aktadır. Sosyalist olm ayan Cum huriyetler 
o la ra k —salt Sovyet H alk  Cum huriyetleri o larak— B uhara ve 
H orezm t45], doğal gelişme onları sosyalist cum huriyet haline 
getirinceye değüı, m uhtem elen bu  birleşm enin dışında kala
caklardır.

Sovyet Sosyalist Cum huriyetleri B irliği’n in  en yüksek o r
ganları şunlardır: B irlik  m ensubu Cum huriyetler tarafından , 
tem sil ettikleri nüfusla oran tılı o larak  seçilen B irlik M erkez 
Y ürütm e Kom itesi, ve B irlik M erkez Y ürütm e Komitesi ta ra
fından kendi yürütm e organı o larak  seçilen B irlik H alk Ko
m iserleri Konseyi.

B irlik Merkez Y ürütm e K om itesi’nin işlevleri şunlardır: 
B irlik  m ensubu Federasyon ve Cum huriyetlerin siyasi ve eko
nom ik yaşam ı için tem el ilkeleri hazırlam ak.

B irlik H alk K om iserleri Konseyi’nin işlevleri şunlardır:
a) Birliğin askeri işleri, dışişleri, dış ticaret, dem iryolla

rı, PTT işlerinin dolaysız ve b ir  elden yönetilmesi;
b ) B irlik  m ensubu Cum huriyetlerin ve Federasyonların 

kom iserliklerinin, Maliye, Beslenme K om iserlikleri, Ekono
m i Konseyleri, Çalışma ve Denetleme K om iserliklerinin faali
yetlerinin yönetilmesi. B u Cum huriyet ve Federasyonların iç
işleri, tarım , eğitim, adalet, sosyal yardım  ve halk sağlığı ko
m iserlikleri, doğrudan ve sınırsız kendi ellerinde olacaktır.

G örüşüm e göre, Ulusal Cum huriyetlerin birleşm e hare
keti temelinde çerçevesi çizilebileceği ölçüde, Cumhuriyet
le r Birliği halinde birleşm enin genel biçim i budur.

İk i B irlik  organı dışında (Merkez Y ürütm e Kom itesi ve 
H alk K om iserleri K onseyi), b u  ikisi arasında b ir  a ra  halka 
biçiminde, deyim yerindeyse b ir  üst meclis o larak  üçüncü 
b ir B irlik organı daha yaratılm ası gerektiği düşünülm ekte
dir. Bu m ecliste h e r  m illiyet aynı sayıda delegeyle tem sil 
edilecektir. Fakat bu  görüş, Ulusal Cum huriyetlerde sem pa

126



ti bulm ayacaktır, çünkü en azından gelişiminin bugünkü a şa 
m asında, üst meclisli ik i m eclis düzeni Sovyet inşasıyla bağ
daşm am aktadır.

Cumhuriyetler Birliği sizce ne kadar hızlı oluşabilir 
ve bunun uluslararası önemi nedir?

— Ben, b ir  Cum huriyetler Birliği’nin  kurulacağı günün 
pek uzak olm adığına inanıyorum . Birliğin kurulm asının  önü
m üzdeki RSFSC X. Sovyet K ongresi’n in  toplantıya çağrılm a
sıyla aynı zam ana rastlam ası tam am en im kan dahilindedir.

Bu Birliğin u luslararası önemine gelince, bu  konuda özel 
açıklam alar yapm aya nerdeyse hiç gerek yoktur. îçsavaş dö
nem inde Sovyet Cum huriyetlerinin askeri ittifakı, düşm anla
rım ızın askeri m üdahalesine k arşı koym am ızı m üm kün kıl- 
dıysa, ve Cenova ve Lahey dönem inde b u  Cum huriyetlerin 
d iplom atik ittifakı, A ntant’m  diplom atik baskısına k arş ı koy
m am ızı kolaylaştırdıysa, hiç kuşkusuz Sovyet Cumhuriyetle
rin in  bir federal devlet halinde birleşm esi, Sovyet Cum huri
yetlerinin ekonom ik başarısın ı tem elden kolaylaştıracak ve 
onları, u luslararası kapitalizm in sald ırılarına k arşı kalelere 
dönüştürecek b ir  çok-yönlü askeri-ekonom ik işbirliği biçim i
ni yaratacaktır.

« P ravda » N o. 261, 
18 K nsım  1922.
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SOVYET CUMHURİYETLERİNİN 
BİRLEŞMESİ ÜZERİNE

X. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi'nde R apor t46! 
26 Aralık 1922

Yoldaşlar! B irkaç gün önce, daha hu  Kongrenin açılışın
dan önce, Tüm-Rusya M erkez Y ürütm e Kom itesi Prezidyu- 
m u’nun eline, Trans-Kafkasya Cumhuriyetlerinin, U krayna ve 
Byelo-Rusya’nın  Sovyet K ongreleri ta rafından  alınmış, hu 
Cum huriyetlerin bir federal devlet halinde birleşm elerinin 
arzu  edilir ve zorunlu olduğunu belirten  b ir  dizi k a ra r  geçti. 
Tüm-Rusya MYK Prezidyum u b u  so runa tav ır takındı ve b ir
leşm enin aktüel olduğu yönünde görüş belirtti. Bu k a ra ra  uy
gun olarak, Cum huriyetlerin birleşm esi şim diki K ongrenin 
gündem ine alındı.

Sovyet Sosyalist Cum huriyetlerinin birleşm esi yönünde
ki kam panya, bundan  üç-dört ay önce başladı. B u konuda 
inisiyatif, Azerbaycan, E rm enistan  ve G ürcistan Cum huriyet
lerinden geldi; sonra U krayna ve Byelo-Rusya Cumhuriyetle
r i de on lara  katıldı. B u kam panyanın anlamı, eski sözleşme 
ilişkisinin —RSFSC ve diğer Sovyet Cum huriyetleri arasın
daki b ir  konvansiyon ilişkisinin — m iyadm ı doldurm uş ol
m asında, yetersiz olduğunun anlaşılm asında aranm alıdır. 
K am panyanın anlam ı, eski sözleşme ilişkisinden kaçınılm az 
olarak daha sıkı b ir  birliğe, yani yürütm e ve yasam a karak 
terli ilgili B irlik organlarıyla, b ir  B irlik M erkez Y ürütm e Ko
m itesi ve H alk  K om iserleri Konseyi ile yekpare b ir  federal
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devletin yaratılm asını ş a r t  koşan  ilişkilere geçilmesi gerekti
ğidir. Kısacası: Eskiden zam an zam an, konvansiyon ilişkile
r i  çerçevesinde k a ra ra  bağlanan şey, kam panyada önerildiği 
gibi, daim i b ir  ku rum  haline getirilm elidir.

Cum huriyetleri birleşm e yoluna iten  nedenler nelerdir? 
B u birleşm eyi zorunlu kılan  koşullar nelerdir?

- Sovyet Cum huriyetlerinin bir  federal devlet halinde b ir
leşm esini kaçınılm az kılan üç koşu llar grubu vardır.

B irinci koşullar grubu, iç ekonom ik durum um uzla ilgi
lidir.

İlk  olarak, yedi yıllık b ir  savaştan sonra  Cumhuriyetle
r in  elinde bulunan ekonom ik yardım cı kaynakların  fukaralı
ğıdır, b u  fukara kaynaklardan daha rasyonel b ir  şekilde ya
rarlanm aya ve ttim  Cum huriyetlerde Sovyet ik tidarın ın  bel
kem iğini o luşturan en önemli ekonom i dallarım  geliştirm e
ye bizi zorlayan bu fukaralık tır.

İkinci olarak, ta rih sel olarak oluşm uş bulunan doğal iş
bölüm ü, Fedarasyonum uzun çeşitli bölgeleri ve Cumhuriyet
leri arasındaki ekonom ik işbölüm üdür. Örneğin, Kuzey, Gü
neye ve Doğuya dokuma; Güney ve Doğu da Kuzeye pam uk, 
yakıt vb. sağlar. Tek tek  bölgeler arasında oluşm uş bulunan 
b u  işbölüm ü, b ir  kalem de çizilip atılam az; Federasyonun 
ekonom ik gelişmesinin tü m  seyri onu  tarihsel o larak oluş
tu rm u ştu r. Ve, Cum huriyetlerin ayrı varlığı halinde tek  tek 
bölgelerin tam  gelişmesini olanaksız k ılan  bu  işbölüm ü, 
Cum huriyetlerin yekpare b ir  ekonom ik bü tün  içinde birleş
m esini em retm ektedir.

Üçüncü olarak, Federasyonun tüm ü içinde, tüm  m üm kün 
b irleşm elerin  s in ir sistem ini ve tem elini o luşturan  belli-başlı 
u laşım  araçların ın  birliğidir. Kendiliğinden anlaşılır ki, ula
şım  araçlarının, tek tek  Cum huriyetler tarafından  ayrı ayrı 
yönetilm esine ve yalnızca b u  Cum huriyetlerin çıkarlarına 
hizm et etm esine izin verilemez, çünkü b u  durum , ekonom ik 
yaşam ın ana sin ir sistem ini —ulaşım  araçlarını— plansız 
o larak  kullanılan m ünferit parçacık lar yığınına dönüştürür. 
B u husus da Cum huriyetleri bir devlet halinde birleşmeye 
eğilimli kılm aktadır.
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Son olarak, mali kaynaklarım ızın fukaralığıdır. Açıkça 
söylemek gerekir ki yoldaşlar, Sovyet ik tidarın ın  kuru luşu
nun altıncı yılında, m ali durum um uz, büyük b ir  gelişim için, 
örneğin yılda 500 milyon ruble getiren içki gelirine —bizim 
b u  olanağımız olm ayacaktır— ve yabancı ülkelerden b irkaç 
yüz m ilyonu bulan krediye —bizim  b u  olanağımız da yok— 
sahip  bulunan eski rejim den önemli ölçüde daha az olanak 
verm ektedir. Tüm  bunlar, bu  k ad ar fukara  m ali gelişme ola
naklarım ızın, güçlerimizi birleştirm edikçe, tek  tek  Cum huri
yetlerin m aü kaynaklarını b iraraya getirmedikçe, Cum huri
yetlerim izin m ali ekonom isinin tem el ve günlük görevlerini 
çözemeyeceğimizi gösterm ektedir.

Cumhuriyetlerim izi birleşm e yoluna iten ilk koşullar 
grubu bunlardır.

Cum huriyetlerin birleşm esini em reden ikinci koşullar 
grubu, dış durum um uzla bağıntılıdır. Askeri durum um uzu 
kastediyorum . Dış T icaret H alk Komiserliği ta rafından  ya
bancı serm aye ile sürdürülen  ilişkilerim izi kastediyorum . 
Son olarak, burjuva devletlerle diplom atik ilişkilerim izi kas
tediyorum . U nutmamalıyız ki, yoldaşlar, Cumhııriyetleıirniz 
içsavaş durum undan başarıyla çık tılarsa da, d ışardan b ir  sal
d ın  tehlikesi o rtadan  kalkm ış olm aktan uzaktır. B u tehlike, 
özellikle silahsızlanm a yolunu tuttuğum uz —elbette manevi 
silahsızlanm a değil, am a füli m addi silahlanm anın azaltıl
m ası yolunu tuttuğum uz— şu  anda, askeri cephemizin tam a
m en b irleşik  olmasını, ordum uzun tam am en birleşik  olm a
sını gerektirm ektedir. B irliklerim izin asker sayısını 600 000 
kişiye indirdiğim iz tam  da şu sırada, Cumhuriyetin dış gü
venliğini garantileyebilecek yekpare, yırtılam az b ir  askeri 
cepheye ihtiyacımız var.

Askeri tehlikenin dışında, Federasyonum uzun ekonom ik 
olarak tecrit edilme tehlikesi de sürm ektedir. Cenova ve La- 
hey’den sonra ve U rqühart olayından!47] sonra, Cumhuriye
timizin boykot edilm esinin başarılı olmadığını, fakat ekono
m im izin gereksinm eleri için büyük b ir  serm aye akışının gö
rülm ediğini de biliyorsunuz. Cum huriyetlerim izin ekonom ik 
olarak tec rit edilmesi tehlikesi sürm ektedir. Askeri m üdaha
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leden daha az tehlikeli olm ayan bu  yeni m üdahale biçimi, ka
p ita list kuşatm a karşısında ancak ve yalnız Sovyet Cum huri
yetlerim izin birleşik ekonom ik cephesinin kuru lm ası ile o r
tadan  kaldırılabilir.

Son olarak, diplom atik durum um uz. Daha kısa süre ön
ce, Lozan K onferansının I48! açılm asından hem en önce, An
ta n t devletlerinin, bü tü n  araçlarla Federasyonum uzu nasü 
tecrit etmeye çalıştıklarına tan ık  oldunuz. D iplom atik açıdan 
bu  işte başarılı olam adılar. Federasyonum uza k arşı yönelti
len örgütlü  diplom atik boykot delindi. Antant, Federasyonu
m uzu hesaba katm ak, gerilemek, b iraz geri çekilmek zorun
da kaldı. Federasyonum uzu diplom atik o larak tec rit etm e 
yolundaki b u  ve benzeri çabaların  yinelenmeyeceğini um m ak 
için h içbir neden yok. B irleşik b ir  cephe zorunluluğu —bu 
kez diplom atik alanda— buradan  geliyor.

Sovyet Sosyalist Cum huriyetlerini birleşm e yoluna iten 
ikinci koşullar grubu budur.

Gerek birinci gerek ikinci koşullar grubu, Sovyet ik tida
rın ın  kurulm asından beri aralıksız etk ide bulunm uş ve ge
çerli kalm ıştır. Gerek az önce sözünü ettiğim  ekonom ik ge
reksinim lerim iz, gerek dış politika alanındaki askeri ve dip
lom atik gereksinim lerim iz kuşkusuz daha önce de vardı. 
Ama b u  koşullar, içsavaşın bitm esinden sonra, Cum huriyet
lerin  ekonom ik inşaya girişm e olanağına ilk  kez kavuştukla
rı, ekonom ik olanaklarının tüm  fukaralığını ve gerek içte, 
ekonom ik alanda, gerek d ışa  k arş ı birleşm e zorunluluğunu 
ilk  kez gördükleri bugün, olağanüstü b ir  önem  kazanm ıştır. 
Sovyet ik tidarın ın  kuru luşunun  altıncı yılında, bağım sız Sov
yet Sosyalist Cum huriyetlerinin birleşm esinin neden şim di 
güncel b ir  sorun  haline geldiğinin nedeni budur.

Son olarak, birleşm eyi gerekli kılan ve Sovyet ik tidarı
nın yapısal karakteriyle, Sovyet ik tidarın ın  sınıf niteliğiyle 
bağıntılı olan üçüncü olgular grubu. Sovyet ik tidarı öyle inşa 
edilm iştir ki, özünün derinliklerinde enternasyonal olan Sov
yet iktidarı, kitleler arasında, bü tün  araçlarla, birleşm e dü
şüncesini teşvik eder, onları kendisi birleşm e yoluna götü
rür. E ğer sermaye, özel m ülkiyet ve söm ürü insanları böler



ve onları düşm an kam plara ayırıyorsa —buna örnek olarak 
Büyük Britanya, F ransa ve h a tta  bu  devletlerin tem elini ke
m iren  içsel bağdaşm az ulusal çelişkileri ile Polonya ve Yu
goslavya gibi çok-uluslu küçük devletler verilebilir—, eğer 
orada, kapitalist dem okrasinin egemen olduğu ve devletlerin 
özel m ülkiyete dayandığı diyelim k i B atı’da, devletin tü m  te 
meli, u lusal kini, çatışm a ve savaşı stim üle ediyorsa; burada, 
ik tidarın  sermayeye değil emeğe, özel m ülkiyete değil kollek- 
tif  mülkiyete, insanın insan ta rafından  söm ürüsüne değil, bu 
söm ürüye k arşı mücadeleye dayandığı Sovyetler dünyasın
da, bu rada tam  tersine em ekçi yığınları doğal b ir  şekilde 
sosyalist bir aile içinde birleşm eyi hedeflemeye teşvik eden, 
bizzat devlet ik tidarın ın  niteliğidir.

B atı’da, burjuva dem okrasisi dünyasında, çok-uluslu 
devletlerin tedricen  nasıl çöktüğünü, nasıl büeşenlerine da
ğıldığım gözlemlememiz (örneğin, H indistan, Mısır, İrlanda 
ile nasıl başa  çıkacağını bilm ediğim  Büyük Britanya, ya da 
kendi Byelo-Rusları, UkraynalIları ile nasıl başa çıkacağını 
yine bilmediğim Polonya); bu rada  ise, en  azından 30 milliye
ti b irleştiren  Federasyonum uzda, tersine, bağımsız Cum hu
riyetler arasındaki devlet bağlarının b ir  güçlenmesi sürecini, 
bağımsız m illiyetlerin bir bağımsız devlet halinde gittikçe 
sıkılaşan b ir  yakınlaşm asına götüren b ir  süreci görmemiz 
karak teristik  değil m idir! İş te  size ik i devletsel birleşm e tipi 
■— birincisi, devletin dağılm asına -yol açan kapitalist tip , ve 
İkincisi, tersine, b ir  zam anlar bağım sız olan milliyetlerin, 
bir bağımsız devlet halinde, tedricen am a sağlam  b ir  yakın
laşmasına, götüren Sovyetik tip.

Tek te k  Cum huriyetleri birleşm e yoluna iten  üçüncü ol
gular grubu budur.

Peki, C um huriyetlerin , birleşm esinin biçim i hangisi ol
m alıdır? Birleşm enin tem elleri, RSFSC M erkez Y ürütm e Ko
m itesi Prezidyum u’nun, Ukrayna, Byelo-Rusya ve Trans-Kaf- 
kasya Sovyet Cum huriyetlerinden almış bulunduğu k ara rla r
da  anahatlanyla  çizilm iştir.

D ört Cum huriyet birleşm ektedir: Bölünm emiş federal 
yapı olarak RSFSC, yine bölünm em iş federal yapı olarak
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Trans-Kafkasya Cumhuriyeti, U krayna ve Byelo-Rusya. Sos
yalist Cum huriyet değil, fakat Sovyet H alk Cum huriyeti olan 
iki bağımsız Sovyet Cumhuriyeti, H orezm  ve B uhara, sadece 
ve sadece, henüz sosyalist cum huriyetler olm adıkları için, 
şim dilik bu  birleşm enin çerçevesi d ışında kalm aktadır. İçsel 
olarak sosyalizme doğra  geliştikçe, b u  Cum huriyetlerin de, 
şim di o luşturulm akta olan federal devlete gireceklerinden 
benim  kuşkum  yok, um arım  sizin de kuşkunuz yoktur, yol
daşlar.

Cum huriyetler Birliği’ne, bölünm em iş federal yapı oku 
ra k  RSFSC’nin  değil de, b u  federal yapı önce kendi bileşen
lerine ayrıldıktan sonra, RSFSC m ensubu tek  tek  cum huri
yetlerin  girm esi sanki am aca daha uygunm uş gibi görülebi
lir. Bu yolun rasyonel olmadığım, am aca uygun olm adığını 
ve kam panyanın kendi gidişi ta rafından  dıştalanacağını dü
şünüyorum . Birinci o larak  bu, Cum huriyetlerin birleşm esine 
götüren sürecin yanısıra, halihazırda varolan federal yapılar 
ran feshedilm esi yönünde b ir  sürecin, başlam ış bulunan 
Cum huriyetlerin birleşm esi devrim ci sürecini tam  tersine çe
viren b ir  sürecin ortaya çıkm asına yol açardı. İk inci olarak, 
bu yanlış yolu izlersek, sekiz Özerk Cum huriyetin yanısıra, 
bizi b ir  de  aynca  b ir  Rus Merkez Y ürütm e Kom itesi üe b ir 
Rus H alk K om iserleri Konseyi ku rm a zorunda b ırakacak  b ir  
du rum a varırız. Bu ise, şim di tam am en yersiz ve zararlı, ne 
iç ne de d ış durum un talep ettiği, geniş çaplı b ir  örgütsel ye
niden yapılanm aya yol açar. B u nedenle ben, b ir  B irlik halin
de birleşen birim lerin, şu  dö rt cum huriyet olm ası gerektiğini 
düşünüyorum : RSFSC, Trans-Kafkasya Federasyonu, Ukray
na ve Byelo-Rusya.

Birleşm e sözleşmesinin tem eline konm ası gereken tem el
ler şun lar olm alıdır: Dış ticaret, o rdu  ve donanm a, dışişleri, 
u laştırm a, posta  ve telgraf kom iserlikleri, sadece B irlik  Halk 
K om iserleri Konseyi içinde kurulacaktır. Maliye, ekonomi, 
beslenme, çalışm a ve denetlem e kom iserlikleri, sözleşmeci 
cum huriyetlerin  elindedir, fakat bunlar, ilgili m erkezi Birlik 
kom iserliklerinin d irektiflerine göre çalışacaklardır. Bu, Cum
huriyetlerin  em ekçi yığınlarının güçlerinin Beslenme, Ulusal
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Ekonom i Yüksek Konseyi, Maliye ya da Çalışma, H alk  Komi
serliği. ile ilgili alanlarda, B irlik m erkezinin yönetimi altında 
birleştirilm esi için zorunludur. Son olarak, diğer kom iserlik
ler: ilgili Cum huriyetlere m ensup halkların  yaşam  tarzı, tö 
releri, ta rım sal yapısının özel biçim leri, özel hukuk biçim leri, 
dil ve kü ltü rleri ile dolaysız b ir  ilişkisi olan İçişleri, Adalet, 
H alk Eğitimi, Tarım  vb. kom iserlikleri —ki bunların  toplam  
sayısı altıd ır—, sözleşmeci cum huriyetlerin Merkez Y ürütm e 
K om iteleri ve H alk K om iserleri K onseyleri tarafından yöne
tilen bağımsız kom iserlikler olarak kalm alıdır. Bu, Sovyet 
Cum huriyetlerine m ensup halk ların  gelişme özgürlüğünü sağ
lam anın gerçek önkoşulu olarak zorunludur.

G örüşüm e göre, b u  tem eller, önüm üzdeki günlerde Cum
huriyetlerim iz arasında im zalanacak olan sözleşmenin temeli 
yapılmalıdır.

Buna uygun olarak, Tüm-Rusya Merkez Y ürütm e Komi
tesi Prezidyum u tarafından  onaylanm ış şu  k a ra r  tasarısını 
öneriyorum :

1 — Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, Uk
rayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Trans-Kafkasya Sos
yalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti ve Byelo-Rus Sovyet 
Sosyalist Cum huriyetinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği halinde birleşmesi güncel görülmelidir.

, 2 —• Birleşmenin temeline, Cumhuriyetlerden her biri 
için, Cumhuriyetler Birliği’nden özgürce çıkma hakkı saklı 
kalmak üzere, gönüllülük ve Cumhuriyetlerin hak eşitliği 
ilkesi koyulacaktır.

3 — RSFSC’nin bir delegasyonu, Ukrayna, Trans-Kaf
kasya Cumhuriyeti ve Byelo-Rusya delegasyonları ile bir
likte, Cumhuriyetler Birliği’nin kuruluşu üzerine bir dek
larasyon taslağı hazırlamak ve Cumhuriyetlerin b ir  fede
ral devlet halinde birleşmesini zorunlu kılan hususları 
açıklamakla görevlendirilir.

4 — Delegasyon, RSFSC’nin Cumhuriyetler Birliği’ne 
giriş koşullarını hazırlamakla görevlendirilir ve federal
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sözleşm enin müzakeresi sırasında şu ilkeleri savunmakla 
yükümlendirilir:

a) Tüm Birlik için yasama ve yürütme organları kur
mak;

b) Ordu ve Donanma, Ulaştırma, Dışişleri, Dış Tica
ret ve Posta ve Telgraf Komiserliklerinin birleştirilmesi;

c) sözleşmeci Cumhuriyetlerin Maliye, Beslenme, Ulu
sal Ekonomi, Çalışma, İşçi-Köylü M üfettişliği Komiserlik
lerinin, Cumhuriyetler Birliği’nin ilgili komiserliklerinin 
direktiflerine tabi kılınması;

d) sözleşmeci Cumhuriyetlerin halklarının ulusal ge
lişm esinin çıkarlarının tamamen güvence altına alınması.

. 5 — Sözleşme taslağı, Cumhuriyetler Birliği’nin, birin
ci kongresine sunulmadan önce, Prezidyum .tarafından 
tem sil edilen Tüm-Rusya MYK’nin onay ve iznine sunulur.

6 — Delegasyona, Tüm-Rusya Merkez Yürütme Komi
tesi tarafından onaylanan birleşme koşullan  temelinde, 
RSFSC’nin, Ukrayna, Trans-Kafkasya ve Byelo-Rusya Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği’nin kurulması üzerine sözleşm eyi im zala
ması için vekalet verilir.

7 — Sözleşme, onaylanmak üzere, Cumhuriyetler Bir
liği I. Kongresine sunulur.

Görüşm eniz İçin sizlere sunduğum  k a ra r  tasarısı işte bu-
dur.

Yoldaşlar, Sovyet Cum huriyetlerinin kurulm asından bu 
yana, dünya devletleri iki kam pa ayrılm ıştır: sosyalizm kam 
p ı ve kapitalizm  kam pı. K apitalizm  kam pında, em peryalist 
savaşlar, ulusal nifak, baskı, söm ürgeci kölecilik ve şovenizm 
görüyoruz. Sovyetler kam pında, sosyalizm kam pında ise, ter
sine, karşılıklı güven, ulusal hak  eşitliği, halkların  barış için
de b irarada yaşam ası ve kardeşçe işbirliği var. Onlarca yıl
dan  beri, kapitalist dem okrasi, ulusal çelişkileri, milliyetlerin 
özgür gelişme çıkarlarım  söm ürü sistem i ile bağdaştırm aya 
çalışarak çözme çabası gösterm ektedir. Fakat bunda bugüne 
k ad ar başarılı olamadı, olam ayacaktır da. Tersine, ulusal çe

135



lişkiler yumağı, durm adan daha da  karışm akta, kapitalizm  
için ölümcül b ir  tehlike haline gelm ektedir. Ulusal baskıyı 
kökten temizleme, halklar arasında karşılıklı güven ve kar
deşçe b ir  işbirliği ku rm a başansı, sadece burada, Sovyetler 
dünyasında, sosyalizm kam pında gösterildi. Ve ancak Sovyet
ler bu  işte başarı kazandıktan sonrad ır ki, Federasyonum u
zu kurm am ız ve onu iç ve dış düşm anların  sald ırılarına karşı 
korum am ız m üm kün olm uştur.

Sovyet ik tidarı, halkların  barış  içinde b ira rada  yaşam a 
ve kardeşçe işbirliğinin tem ellerini a tm a başarısın ı göstereli 
beş yıl oldu. İstenen ve zorunlu  olan birleşm e üzerine k a ra r 
aldığımız şu  anda, eseri yeni b ir  b ina  ile, yeni, güçlü b ir  fede
ra l emek devleti k u ra rak  taçlandırm a görevi önüm üzde duru
yor. Kısa süre önce K ongrelerini toplam ış ve Cumhuriyetler 
Birİiği’nin kurulm asını oybirliği ile kararlaştırm ış bulunan 
Cumhuriyetlerim izin halkların ın  iradesi, birleşm e davasının 
doğru yolda olduğuna, gönüllülük ve halk ların  eşitliği ilkesi
ne dayandığına tanıklık  etm ektedir. Umarız k i yoldaşlar, Fe
deral Cumhuriyetimizi kurm akla, u luslararası kapitalizm e 
karş ı em in b ir  kale yaratm ış oluruz, yeni federal devlet, tüm  
dünya em ekçilerinin Dünya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ha
linde birleşm esi yolunda tayin  edici yeni b ir  adım  olur. 
(Uzun alkışlar. « Enternasyonal»in söylenmesi.)

«Pravda» N o. 295, 
28 A ralık  1922.
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SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ 
BİRLİĞİ’NİN KURULMASI ÜZERİNE

SSCB 1. Sovyet K ongresi’nde rap o r t49! 
30 Aralık 1922

Yoldaşlar! Bugünkü gün, Sovyet ik tidarın ın  tarih inde b ir 
dönüm  noktasıdır. Bugün, b irlik te davransalar da., he r şey
den önce kendi varlık sorunu ile uğraşan Sovyet Cum huriyet
lerinin her birin in  kendi, başına yürüdükleri, a rtık  geride ka
lan dönem  üe, Sovyet Cum huriyetlerinin b irb irinden  ayrı var
lığına son verildiği ve Cum huriyetlerin, ekonom ik yıkım a 
karşı başarıyla savaşm ak için b ir  federal devlet halinde b ir
leştiği, Sovyet ik tidarın ın  a rtık  sadece kendi varlığını değil, 
faka t kendini u luslararası durum  üzerinde etkide bulunm a
ya, b u  du rum u em ekçiler yararına değiştirm eye yetenekli cid
di b ir  u lusla rarası güç olarak geliştirm eyi de düşündüğü, baş
lam ış bulunan yeni dönem  aranm a b ir  işare t ta şı koymakta- 
dır.

B undan beş yıl önce, Sovyet ik tidarı ne idi? B-ütiin düş
m anlar tarafından  alay edilen ve dostların ın  pek  çoğu ta ra 
fından açımlan, belli belirsiz, küçük b ir  büyüklük. B u dö
nem , Sovyet ik tidarın ın  kendi öz güçlerinden ziyade düşm an
ların ın  güçsüzlüğüne dayandığı, iki koalisyona bölünen Sov
yet ik tidarı düşm anların ın  —Avusturya-Almanya koalisyonu 
ile İngüiz-Fransız koalisyonu—, birbiriyle savaşm akla uğraş
tık ları ve silahlarını Sovyet ik tidarına k arş ı çevirm e im kanı
na  sahip  olm adıkları askeri yıkıntı dönem i idi. Bu dönem.
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Sovyet ik tidarı tarihinde, savaşın m eydana getirdiği yıkılm ış
lık dönem i idi. Ne var ki, Kolçak ve Denikin’e k arş ı savaşta 
Sovyet ik tidarı Kızıl O rdu’yu kurdu  ve askeri yıkıntı döne
m inden başarıyla çıktı.

Sonra Sovyet ik tidarın ın  ta rih inde ikinci dönem, ekono
m ik yıkıntıya karşı m ücadele dönem i başladı. Bu dönem , he
nüz bitm iş olm aktan uzaktır, fakat sonuçlarını daha şim di
den vermiş bulunm aktadır, çünkü bu  dönem de Sovyet ikti
darının, geçen yıl ülkeyi kasıp kavuran  açlığa karşı başarılı 
m ücadelesini görüyoruz. B u dönemde, ta rım ın  büyük b ir  iler
leyişini, hafif sanayiin büyük b ir  canlanışım  görüyoruz. Se
vincimiz, um udum uz olan yetişm iş sanayi kom utanları kad
rosuna sahip bulunuyoruz. F akat tü m  bun la r ekonom ik yı
kıntının üstesinden gelebilmek için henüz yeterli olm aktan 
uzaktır. Yıkımı yenip yok etm ek için, tü m  Sovyet Cum huri
yetleri güçlerini b irleştirm ek zorundadır, Cum huriyetlerin 
tüm  m ali ve ekonom ik kaynaklan, sanayim izin tem el kollan- 
nm  yeniden tesis edilm esinin hizm etine sunulm ak zorunda
dır. Sovyet Cum huriyetlerini bir federal devlet halinde birleş
tirm e zorunluluğunun nedeni budur. Bugünkü gün, ekonom i
mizi yeniden tesis etm ek üzere güçleri b irleştirm ek amacıyla 
Cum huriyetlerim izin bir devlet halinde birleştikleri' gündür.

Askeri yıkıntıya karşı mücadele dönem i bize Sovyet ik ti
darın ın  varlık  tem ellerinden b iri o lan  Kızıl O rdu’yu verdi. 
Daha sonraki dönem, ekonom ik yıkım a k arş ı m ücadele döne
m i bize, devlet o larak varlığımız için yeni b ir  çerçeve sunu
yor — Sovyet ekonom isinin yeniden tesisini kuşkusuz ilerle
tecek olan Sovyet Sosyalist Cum huriyetleri Birliği.

Sovyet ik tid an  şim di nedir? D üşm anlarda artık  alay de
ğil, diş gıcırtılarına yol açan b ir  em ek büyük gücü.

Beş yıllık varlığı sonunda Sovyet iktidarının gelişme bi
lançosu işte budur.

Fakat bugünkü gün, yoldaşlar, sadece b ir  bilanço günü 
değildir, aynı zam anda yeni R usya'nın eski Rusya üzerindeki, 
Avrupa’nın  jandarm ası, Asya’n ın  celladı olan Rusya üzerinde
k i zafer günüdür. Bugünkü gün, u lusal bask ı zincirlerini p a r
çalamış, serm aye üzerindeki zaferi örgütlem iş, proletarya
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diktatörlüğünü yaratm ış, Doğu halklarım  uyandırm ış olan, 
B atı’nın işçilerini coşturan, Kızıl Bayrağı b ir  P arti bayrağı 
olm aktan ç ıkararak  b ir  devlet bayrağı yapm ış olan ve Sovyet 
Cum huriyetleri halklarını bir devlet halinde, gelecekteki Dün
ya Sovyet Sosyalist C um huriyeti’n in  ön örneği olan Sovyet 
Sosyalist Cum huriyetleri Birliği halinde birleştirm ek için, on
ları b u  bayrak  etrafında toplam ış bulunan yeni Rusya’m a za
fe r günüdür.

Çoğu kez biz kom ünistler, inşa etm ek yeteneğinde olma
dığımız şeklinde azarlanırız. Sovyet ik tidarın ın  beş yıllık ta
rihi, kom ünistlerin  inşa etmeyi de bildiklerinin kanıtı olsun. 
Cum huriyetler Birliği’ne ilişkin, dün ta m  yetkili delegasyon
la r konferansında kararlaştırılan  Deklarasyon ve Sözleşmeyi 
onaylam ak için toplanm ış bulunan bugünkü Sovyet Kongresi, 
bu  B irlik  Kongresi, anlam a yeteneğini henüz yitirm em iş her- 
kese, kom ünistlerin  eskiyi yıkm asını bildikleri kadar, yeniyi 
inşa etm esini de bildiklerini göstersin.

Yoldaşlar, dün tam  yetkili delegasyonlar konferansın
d a ^ 0! kararlaştırılan  Deklarasyonu okuyorum  (bkz. E k  No. 
1).

Şim di de aynı konferansta  kabul edüen Sözleşmeyi oku
yorum  (bkz. E k  No. 2).

Yoldaşlar! Sovyet Cum huriyetlerinin tam  yetkili delegas
yonları konferansı adına sizlere, Sovyet Sosyalist Cum huri
yetleri Birliği’nin  kuru lm ası ijzerine az önce okunan Dekla
rasyon ve Sözleşmeyi onaylamanızı öneriyorum .

Bunların  kom ünistlere özgü oybirliğiyle kabul edilm esini 
ve böylece insanlık ta rih inde yeni b ir  dönem in açılm asını öne
riyorum , yoldaşlar. (Alkışlar.)

«Pravda» N o. 298, 
31 A ralık  1922.

139



RUS KOMÜNİSTLERİNİN STRATEJİSİ 
VE TAKTİĞİ SORUNU ÜZERİNE[31]

Bu yazının tem elini, değişik zam anlarda Preznya sem tin
deki işçi kulübünde ve Sverdİov Ü niversitesi’ndekiE52! kom ü
n ist fraksiyonda, «Rus K om ünistlerinin S tra te ji ve Taktiği 
Üzerine» verdiğim  konferanslar o luşturm aktadır. B u yazıyı 
yayınlamaya k a ra r  verm em in nedeni, sadece Preznyalı yoldaş
ların ve Sverdlov’lu  öğrencüerin isteklerini karşılam ayı b ir 
görev saydığım dan değil, aynı zam anda, b u  yazınuı, P arti iş- 
çüerim izin yeni yetişen kuşağına da y a ra n  dokunacağından- 
dır. Bununla birlikte, şunu da belirtm eyi gerekli görüyorum  
ki, b u  yazı, yönetici yoldaşlarım ız ta rafından  Rus P arti bası
nında birçok kez söylenenlerden fark lı şeyler getirm e iddia
sında değildir. B u yazı, Lenin yoldaşın tem el görüşlerinin k ı
sa ve şem atik b ir  açıklam ası o larak  görülm elidir.

I
TEMEL KAVRAMLAR

1 — İşçi hareketin in  ild yam

Siyasi s trateji, tıpk ı tak tik  gibi, işçi hareketi ile ilgilenir. 
Ancak bizzat işçi hareketi iki unsu rdan  oluşur: objektif ya da  
kendiliğinden u n su r ve sübjektif ya da bilinçli unsur. Objek
tif, kendiliğinden unsur, p roletaryanın  bilinçli ve düzenleyici 
iradesinden bağımsız o larak  cereyan eden süreçler grubunu
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oluşturur. Ülkenin ekonom ik gelişimi, kapitalizm in gelişmesi, 
eski devlet ik tidarın ın  parçalanm ası, p roletaryanın  ve onu 
çevreleyen sınıfların  kendiliğinden hareketleri, s ın ıflatın  ça
tışm aları vb. — tüm  bunlar, gelişmesi proletaryanın  iradesine 
bağlı olm ayan görüngülerdir, hareketin  abjektif yanım  oluş
tu ru rla r. S tratejin in  b u  süreçlerle h içb ir ilgisi yoktur, çünkü 
bun la rı ne o rtadan  kald ırab ilir ne de değiştirebilir, sadece 
bun ları hesaba katab ilir ve bunlardan  yola çıkabilir. Bu, 
M arksizm in teorisi ve M arksizm in program ı ta rafından  araş
tırılan  b ir  alandır.

Ancak hareketin  b ir de sübjektif, bilinçli yanı vardır. H a
reketin  sübjektif yanım, hareketin  kendiliğinden süreçlerinin 
işçilerin düşüncelerinde yansım ası o luşturur, proletaryanın 
belirli b ir  hedefe doğru bilinçli ve sistem atik  hareketi oluştu
ru r. Bizi ilgilendiren, hareketin  tam  da b u  yanıdır, çünkü ob
jek tif .yanın tersine, b u  tam am en s tra te ji ve taktiğ in  doğru
dan  yöneltici. etkisine tab id ir. S trateji, hareketin  objektif sü
reçleri üzerinde herhangi b ir  değişikliğe yol açam azken, bu
rada, hareketin  sübjektif, bilinçli yarımda ise, tersine, stra te
jin in  uygulanm a alanı geniş ve çeşitlidir, çünkü strateji, ha
reketi hızlandırabilir veya yavaşlatabilir, stra te jin in  kendi üs
tün lük  ve başarısızlıklarına bağlı o larak hareketi en kestirm e 
yola yöneltebilir ya da  onu daha zor ve daha acılı b ir  yola 
saptırab ilir.

H areketi hızlandırm ak veya yavaşlatm ak, kolaylaştırm ak 
veya zorlaştırm ak — işte siyasi strajteji ve taktiğin alanı ve 
uygulam a sahası bunlardır.

2 —- M arksizmin teorisi ve program ı

S tratejin in  kendisi, hareketin  objektif süreçlerinin araş
tırılm asıyla uğraşm az. Bununla b eraber o, eğer hareketi yö
netirken  büyük ve hayati h a ta la r işlem ek istem iyorsa, bu  sü
reçleri bilm ek zorundadır. H areketin  objektif süreçlerinin 
araştırılm asıyla, herşeyden önce M arksizm in teorisi ve sonra
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da M arksizm in program ı uğraşır. B u nedenle s tra te ji tam a
men, M arksizm in teorisi ve program ım n sonuçlarına dayan
m alıdır.

Gelişmesi ve ölüp gitm esi içinde kapitalizm in objektif sü
reçlerini araştıran  M arksizm in teorisi, burjuvazinin devril
m esi ve ik tidarın  p ro letarya tarafından  ele geçirilm esinin ka
çınılmaz olduğu, kapitalizm in yerini, zorunlu olarak, sosyaliz
m in alacağı sonucuna varm aktadır. P ro leter strateji, ancak 
M arksizmin teorisin in  b u  en önemli sonucu çalışm anın tem eli 
yapıldığında, gerçekten M arksist olarak adlandırılabilir.

Teorinin vardığı sonuçlardan hareket eden M arksizmin 
programı* program  m addelerinde bilim sel olarak form üle edi
len p ro leter hareketin  hedeflerini saptar. Program , ya kapita
lizmin devrilm esi ve sosyalist ü retim in  örgütlenm esini göz 
önüne alarak  kapitalist gelişmenin tü m  dönem ini hedef tu 
ta r, ya da kapitalizm in gelişmesinde sadece belirli b ir  aşam a
yı, örneğin feodal-mutlakiyetçi sistem in kalın tıların ın  yıkıla
rak  kapitalizm in serbest gelişme şartla rın ın  yaratılm asını he
def tu tar. B una uygun olarak program , b iri azami, b iri asgari 
program  olm ak üzere, iki kısım dan oluşabilir. Program ın as
gari kısm ını hedef tu tan  b ir  stratejin in , onun azami kısm ım  
hedef tu tan  b ir  s tratejiden  m utlaka fark lı olacağı açıktır. 
S tratejiye ise ancak, faaliyetinde M arksizm in program ında 
form üle edilen hareketin  hedeflerini kılavuz edinirse, gerçek
ten  M arksist denebilir.

3 — S trateji

S tratejin in  en  önemli; görevi, işçi sınıfı hareketinin tu t
m ası gereken, ve p rogram da form üle edilen hedeflere ulaş
m ak için düşm ana esas darbeyi indirm enin proletarya için en 
yararlı olduğu tem el doğrultunun saptanm asıdır. S tratejin in  
planı, tayin edici darbenin, b u  darbenin  en kısa zam anda aza
m i sonucu vereceği doğrultuda örgütlenm esi planıdır.

Siyasi stratejin in  ana hatları, örneğin içsavaş dönem inde
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Demkin’e k arşı savaş zam anında askeri s tra te ji ile b ir  ana
loji yapılarak kolayca çizilebilir. Denikin’in güçlerinin Tula 
yakınlarında beklediği 1919 yılının sonunu herkes anımsaya
caktır. O1 sıra lar askeriye arasında, Denikin ordularına tayin 
edici darbenin hangi noktadan indirileceği konusunda ilginç 
ta rtışm alar oluyordu. Askeriyenin b ir  kesim i, esas darbenin 
doğrultusu olarak Çariçin—Novorossiysk hattın ın  seçilmesini 
önerdi. Diğer kesim  ise, tayin edici darbenin Voronej—Ros- 
tov h a ttı boyunca indirilm esini, b u  h a ttan  ilerleyerek Deni
kin o rduların ı ikiye bölmeyi ve sonra da parça ların  h e r b iri
ni ay n  ayrı ezmeyi önerdi. B irinci planın, kuşkusuz, planın 
hedef tu ttuğu  N ovorossiysk’in alınm asıyla Denikin orduları
nın geri çeküm e yolunu kesm ek anlam ında olum lu yanı var
dı. Ama b u  plan b ir  yandan dezavantajlıydı, çünkü Sovyet ik
tidarına  düşm an olan illerden (Don Bölgesi) ilerlememizi ön
görüyordu ve böylece ağ ır ku rban la r gerektiriyordu; ö te yan
dan  tehlikeliydi, çünkü Denikin ordularına, Tula, Serpuhov 
üzerinden Moskova yolunu açacaktı. E sas darbe için tek  doğ
ru  p lan  ikincisiydi, çünkü b ir  yandan ana grubum uzun, Sov
yet ik tidarına dost olan bölgelerden (Voronej vilayeti — Do- 
netz Havzası) ilerlem esini öngörüyordu ve bu yüzden de özel 
ku rban  gerektirm iyordu; öte yandan ise Denikin kuvvetleri
nin  Moskova üzerine yürüyen ana grubunun operasyonlarını 
baltalıyordu. Askerlerin büyük çoğunluğu, ikinci plandan ya
na olduklarını açıkladılar, ve böylece Denikin’e k arşı savaşın 
sonucu belirlendi.

Başka sözlerle: E sas darbenin doğrultusunu belirlem ek, 
tüm  savaş dönem i için operasyonların  karak terin i önceden 
belirlem ek dem ektir, yani tüm  savaşm  sonucunu onda dokuz 
önceden belirlem ek dem ektir. S tratejin in  görevi budur.

Aynı şey, siyasi s tra te ji için de söylenmelidir. Rus p ro le 
taryasının  siyasi önderleri arasında, p ro le te r hareketin  temel 
doğrultusu sorunu üzerine ilk ciddi çatışm a, yirm inci yüzyı
lın başlarında, Rus-Japon savaşı sırasında m eydana geldi. Bi
lindiği gibi, o zam anlar Partim izin b ir  kesim i (M enşevikler), 
p ro le te r hareketin  Çarlığa karşı m ücadelesinin esas doğrul
tusunun, p ro letarya ile liberal burjuvazi arasında blok kurm a
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çizgisi olduğunu savunuyorlardı, böylece son  derece önemli 
b ir  devrim ci fak tö r o larak köylülük plandan dıştalanıyor ya 
da  hem en hem en dıştalam yordu, genel devrim ci harekete ön
derlik  etm e rolü ise liberal burjuvaziye bırakılıyordu. Buna 
karşılık  Partim izin diğer kesim i (Bolşevikler) ise, esas darbe
nin, p roletarya ile köylülük arasında blok kurm a çizgisi üze
rinde gerçekleşmesi gerektiğini, genel devrim ci hareketin  ön
deri rolünün proletaryada olması, liberal burjuvazinin ise ta- 
rafsızlaştın lm ası gerektiğini savunuyorlardı.

Eğer Denikin’e k arşı savaşla analoji içinde, yüzyılımızın 
ilk. on yılından 1917 Şubat Devrimi’ne kadar —çarlığa ve çift
lik sahiplerine k arş ı işçilerin ve köylülerin m ücadelesi ola
rak— tüm  devrim ci hareketim izi karşılaştıracak  olursak, çar
lığın ve çiftlik sahiplerinin kaderinin, b irçok açıdan, şu  ya da 
b u  stra te jik  planın (Menşevik ya da Bolşevik) kabul edil
mesi, devrimci hareketin  şu ya da b u  ana doğrultusunun sap
tanm asına bağlı olduğu açıktır.

Nasıl Denikin’e karşı savaş sırasında, askeri strateji, d a r
benin ana doğrultusunu saptayarak, Denikin’in yok edilmesi
ne kadar tüm  diğer operasyonların karak terin i onda dokuz 
belirlediyse, bu rada da, çarlığa karşı devrimci m ücadele a la  
nm da da, siyasi stratejim iz, devrim ci hareketin  ana doğrul
tusunu  Bolşevik p lan  doğrultusunda saptayarak, Rus-Japon 
savaşından 1917 Şubat Devrimi’ne kadar, çarlığa karşı tüm  
açık m ücadele dönem i için Partim izin çalışm asının karak te
rin i belirlem iştir.

Siyasi s tratejin in  görevi, h e r şeyden önce, M arksizmin 
teorisi ve program ından yola çıkarak ve tüm  ülkelerin işçile
rin in  devrimci m ücadelesinin deneyimlerini hesaba katarak , 
verili tarihsel dönem  için, verili ülkenin p ro le ter hareketinin 
esas doğrultusunu doğru saptam aktır.

4 — T aktik

Taktik, s tratejin in  b ir  parçasıdır, ona tab id ir ve ona hiz
m et eder. Taktik, savaşın bütünüyle değil, onun tek  tek p a r
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çalarıyla, m ücadelelerle, çarpışm alarla ilgilenir. S trateji, sar 
vaşı kazanmayı, ya da diyelim ki, çarlığa k arş ı mücadeleyi 
sonuna kadar götürm eyi hedeflerken; taktik , h e r  verili anda 
som ut savaş durum una azçok uygun düşen şu ya da bu  çar
pışm ayı, şu  ya da b u  m ücadeleyi kazanmayı, şu  ya d a  bu 
kam panyayı, şu  ya da bu  eylemi başarıyla gerçekleştirm eyi 
hedefler.

Taktiğin en önemli görevi, verili he r anda som ut du ru 
m a en uygun düşen ve s tra te jik  başarıyı en em in şekilde h a
zırlayan m ücadele yo llanm  ve araçlarını, biçim lerini ve yön
tem lerini saptam aktır. Bu nedenle, tak tik  eylemler, onların 
sonuçları, kendi basm a, dolaysız etki bakış açısından değil, 
s tra te jin in  görevleri ve olanakları bakış açısından değerlen
dirilm elidir.

Taktik  başarıların , s tra te jik  görevlerin gerçekleştirilm e
sini kolaylaştırdığı an lar vardır. Ö rneğin 1919’un  sonunda, 
Denikin cephesinde askerlerim iz Orel ve V oronej’i k u rta rd ı
ğında, V oronej’deki süvarilerim izin ve Ö rerdeki piyadeleri
m izin başarıları, Rostov üzerine yürüm ek için elverişli b ir 
du rum  yarattık larında, böyle oldu. 1917 Ağustos’unda Rus
ya’da Petrograd ve M oskova Sovyetleri Bolşeviklerin safına 
geçerek, Partim izin E kim  ham lesini kolaylaştıran yeni b ir 
siyasal durum  yarattığında, böyle oldu.

Dolaysız etkileri bakım ından çok parlak  olan, ancak 
s tra te jik  olanaklara uym ayan tak tik  basan la rın , tü m  savaş 
için felaketli sonuçlar getiren «beklenmedik» b ir  durum  ya
rattığ ı an lar da vardır. Örneğin 1919 sonunda, M oskova üze
rine hızla ve gösterişli ilerlem esindeki kolay başarıya kapı
lan Denikin, cephesini Volga’dan Dinyeper’e k ad ar genişletip 
böylece ordularının m ahvına yol açtığında, böyle oldu. Örne
ğin 1920’de PolonyalIlara k arş ı savaş sırasında, Polonya’da 
ulusal etkenin gücünü küçüm seyerek ve gösterişle ilerleme- 
n in  kolay başarısına kapılarak, Varşova üzerinden Avrupa’
yı zorlam ak gibi, gücüm üzün üzerinde b ir  göreve atıldığımız
da  ve Polonya nüfusunun büyük çoğunluğunun Sovyet güç
lerine k arş ı ayağa kalkm asına ve Sovyet güçlerinin Minsk ve 
Ş itom ir önlerindeki b a şa n la n m  yok eden b ir  du rum  yaratıl
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m asına ve B atı’da Sovyet ik tidarın ın  p restij yitirm esine ne
den olduğum uzda da böyle oldu.

Son olarak, tak tik  başarıdan  vazgeçilmesini, gelecek için 
s tra te jik  avantajlar sağlam ak üzere tak tik  dezavantajların  ve 
kayıpların bilerek üstlenilm esini gerektiren anlar da vardır. 
Bu, savaşta sık  s ık  olur; b ir  ta raf, kendi birliklerinin kadro
sunu k u rta rm ak  ve üstün  düşm an güçlerinin darbesinden 
bunları sakınm ak istediğinde, planlı b ir  geri çekilmeye başlar 
ve zam an kazanm ak ve gelecekteki tayin edici savaşlar için 
güç toplam ak amacıyla, koskoca şehirleri ve bölgeleri savaş- 
m aksızın teslim  eder. Rusya’da 1918’deki Alman saldırısı sı
rasında, b a n sa  susayan köylülerle ittifak ı korum ak, b ir  ne
feslerime m olası elde etm ek, yeni b ir  o rdu  yaratm ak ve böy- 
lece gelecek için s tra te jik  avan tajlar sağlam ak üzere Parti, 
andaki dolaysız siyasal etkisi bakım ından m uazzam  b ir  deza
vantaj olan B rest b an şın ı kabule zorlandığında, d u rum  böy- 
leydi.

B aşka kelimelerle: Taktik, anlık  çıkarlara  tab i olamaz, 
dolaysız siyasal etk i m ülahazalarını kendine kılavuz a lm am a 
lıdır, sağlam  zem inden ayrılıp havada şa to lar ise hiç m i hiç 
kurm am alıdır — tak tik , stra te jin in  hedef ve olanaklarına uy
gun olarak inşa edilm elidir.

Taktiğin görevi, h e r şeyden önce, stra te jin in  yönergele
rin i kılavuz edinerek ve bü tün  ülkelerin  işçilerinin devrim ci 
m ücadelesinin deneyimlerini göz önüne alarak, her verili an
da  som ut savaş durum una en uygun m ücadele biçim  ve yön
tem lerini saptam aktır.

5 — Mücadele biçimleri

Savaş sevk ve idare yöntem leri, savaş biçim leri h e r za
m an aynı değildir. B unlar gelişme koşullarına uygun olarak, 
her şeyden önce de üretim in  gelişmesine uygun olarak deği
şirler. Cengiz H an zam anında savaş, I I I .  Napolyon zamamn- 
dakinden fark lı sevk ve idare ediliyordu, yirm inci yüzyılda 
da  on  dokuzuncu yüzyıldakinden farklıdır.
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Bugünkü koşullar altında savaş sevk ve idare sanatı, sar 
vaşm  bütün  biçim lerinde ustalaşm ak ve b u  alanda bilim in 
b ü tü n  kazanmalarını öziimlemekte, bun lardan  akıllıca yarar
lanm akta, bunları ustaca b irleştirm ek ya d a  durum a göre 
bunlardan  b irin i ya d a  diğerini zam anında kullanm akta ya
tar.

Siyasi alandaki m ücadele biçim leri üzerine de aynı şey 
söylenm elidir. Siyasi m ücadele biçim leri, savaş sevk ve ida
re  biçim lerinden de çeşitlidir. Bunlar, ekonom inin, toplum 
sal durum ların , ve kü ltü rün  gelişmesine, sınıfların  durum u
na, m ücadele eden güçlerin karşü ık lı ilişkisine, devlet ik tida
rın ın  karak terine ve nihayet u lusla rarası ilişkilere vb. göre 
değişir. M utlakiyetçilik koşu llan  altında, kısm i grevlerle ve 
işçi gösterileriyle birleşen illegal m ücadele biçimi, «legal o la 
naklar» varolduğunda açık m ücadele biçim i ve işçilerin si
yasi k itle grevi; örneğin Dum a’d a  parlam enter m ücadele bi
çimi ve zam an zam an süahh  ayaklanm aya k ad ar varan  par- 
lamento-dışı k itle eylemi; son o larak  da pro letarya ık tid an  
ele geçirdikten ve o rdu  d a  dahil olm ak üzere devletin tüm  
kaynak ve güçlerinden yararlanm a fırsatın ı sağladıktan son
ra , devletsel m ücadele biçim leri — proletaryanın  devrimci 
m ücadelesinin pratiğ i ta rafından  ortaya ç ıkan lan  m ücadele 
biçim leri aşağı-yukan bunlardır.

P artin in  görevi, bü tün  m ücadele biçim lerinde ustalaş
m ak, b u n la n  savaş alanında akıllıca b irleştirm ek ve m üca
deleyi, verili durum da özellikle am aca uygun olan biçim ler
de sivriltm ektir.

6 — Örgüt biçimleri

O rduların  örgütlenm e biçim leri, kuvvet s ın ıflan  ve silah 
cinsleri, genellikle savaş sevk ve idaresinin  biçim  ve yöntem
lerine uydurulur. Sonuncuların değişmesiyle, birinciler de 
değişir. H areketli savaşta, b a şa n  çoğu zam an süvari birliği
n in  yoğun kullanım ıyla belirlenir. Mevzi savaşında ise, süva
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rin in  ya hiç ro lü  yoktur, ya da sadece ta li b ir  rol oynar: ağır 
to p la r ve uçaklar, zehirli gazlar ve tan k la r h e r şeyi belirler.

Savaş sanatının görevi, tüm  silah cinslerine sahip olmak, 
onları mükemmelliğe kadar geliştirm ek ve onların operas
yonlarını ustaca b irleştirm ektir.

Siyasi alandaki örgütlenm e biçim leri üzerine de  aynı şey 
söylenmelidir. T ıpkı askeri alanda olduğu gibi, bu rad a  da  
örgüt biçimleri, m ücadele biçim lerine uydurulur. M utlakiyet 
döneminde, m eslekten devrim cilerin gizli örgütleri; Duma 
dönem inde eğitim, sendika, kooperatif ve parlam ento örgüt
leri (Duma fraksiyonu ve diğerleri); k itle eylemleri ve kitle 
ayaklanm aları dönem inde fabrika kom iteleri, köylü kom ite
leri, grev kom iteleri, İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri, 
Devrimci Askeri K om iteler ve bü tün  bu  örgüt biçim lerini 
b irleştiren  güçlü b ir  p ro le ter partisi; son olarak da, ik tidarın  
işçi sınıfının elinde yoğunlaştığı dönemde, proletaryanın  dev
le t örgütü biçim i — proletaryanın  burjuvaziye k arşı m üca
delesinde belirli şa rtla r  altında dayanabileceği ve dayanma
sı gereken örgüt biçim leri genel o larak  bunlardır.

Partin in  görevi, bü tün  b u  örgüt biçim lerinde ustalaş
m ak, onları mükem m elliğe k ad ar geliştirm ek ve b u  örgütle
rin  çalışm alarını h e r verili anda ustaca b irleştirm ektir.

Savaşın veya b ir  tek  çarpışm anın hedeflerini dile getiren 
ve b irlik ler arasında popüler olan, isabetle form üle edilmiş 
kararlar, bazen orduyu eyleme şahlandırm anın, onun m ora
lini ayakta tu tm anın  b ir  aracı olarak bazen tayin edici önem 
dedir. Savaşın tüm  seyri bakım ından, b irlik lere verilen ye
rinde em irler, ş iarlar veya yapılan çağrılar, b irinci sınıf ağır 
top  veya birinci sınıf hızlı tan k la r k ad a r önemlidir.

Düzinelerce ve yüzlerce m ilyon insanın, onların çeşitli 
talep ve ihtiyaçlarının sözkonusu olduğu siyasi alandaki şiar
lar, daha da önemlidir.
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Şiar, m ücadelenin yakın veya uzak hedeflerinin, diyelim 
k i proletaryanın  yönetici grubu, onun. P artisi -tarafından ilan 
edilen k ısa  ve berrak  form ülasyonudur. M ücadelenin farklı 
hedeflerine uygun olarak, ya tüm  b ir  ta rihsel dönem i kucak
layan, ya d a  verili ta rihsel dönem in tek  tek  aşam alarını ve 
kesim lerini kucak layan . fark lı şiarlar vardır. İlk  kez geçen 
yüzyılın seksenli yıllarında «Emeğin K urtuluşu» grubu l53! 
ta rafından  ortaya atılan  «K ahrolsun Otokrasi!» şiarı, b ir 
propaganda ş iarı idi, çünkü bu  şiarın  amacı, en sağlam  ve 
en  ısrarlı savaşçıları tek  tek  ya da- g rup lar halinde Partiye 
kazanm aktı. Rus-Japon savaşı sırasında, o tokrasinin çürük
lüğü, işçi sınıfının geniş kesim leri ta rafından  azçok görüldü
ğünde, b u  şia r ajitasyon ş iarı haline geldi, çünkü şim di a r
tık  em ekçüerin m ilyonlarca kitlesini kazanm ayı hedefliyor
du. 1917 Şubat Devrimi’nden önceki dönem de çarlık, yığınla
rın  gözünde kesinlikle iflas ettiğinde, «K ahrolsun Otokrasi» 
şiarı, ajitasyon şiarından, eylem şiarı haline gelmişti, çünkü 
m ilyonlarca kitleyi çarlığa k arşı taarruz  saldırısına geçirmeyi 
hedef tutuyordu. Şubat Devrimi günlerinde b u  şiar, b ir  Par
t i  direktifi, yani belirli b ir  zam anda, çarlık  düzeninin belirli 
kuru luş ve m evkilerini ele geçirm ek için doğrudan b ir  çağrı 
haline geldi, çünkü şim di a rtık  söz konusu olan, çarlığı yık
m aktı, yok etm ekti. Direktif, tüm  Parti üyeleri için bağlayıcı 
olan, ve çağrı yığınların ta leplerin i doğru ve isabetli o larak  
form üle .ettiğinde, çağrı için zam an gerçekten olgunlaşmış ol
duğunda geniş ezilen yığınların genellikle benimsediği, belir
li b ir  zam anda ve belirli b ir  yerde eyleme geçme doğrudan 
çağrısıdır.

Ş iarları direktiflerle ya d a  b ir  ajitasyon şiarını eylem 
ş ia n  ile karıştırm ak, tıpk ı zam ansız ya da  çok geç eyleme 
geçmenin tehlikeli, h a tta  bazen felaketli sonuçlar getirmesi 
gibi tehlikelidir. 1917 N isan’mda, «Tüm İk tid ar Sovyetlere» 
ş ia n  altında Petrograd’da yapılan, göstericilerin K ışlık Sa
ray 'ı kuşattığ ı ünlü gösteri, b u  ş ia n  b ir  eylem şiarına!54] dö
nüştü rm e denemesi, zam ansız ve bu  yüzden de felâketli b ir 
denemeydi. B ir ajitasyon şiarın ın  b ir  eylem şiany la  kanştı- 
rılm asınm  son derece tehlikeli b ir  örneği idi. Parti, bu  gös
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terin in  düzenleyicilerini m ahkûm  ettiğinde haklıydı, çünkü 
b u  sloganın "bir eylem sloganına dönüştürülm esi için gerekli 
şa rtla rın  henüz var olmadığını, proletaryanın  zam ansız b ir  
eyleminin onun güçlerinin yok edilm esine yol açabileceğini 
biliyordu.

Öte yandan, Partinin, düşm anın kurduğu b ir  tuzaktan  
saflarım  korum ak, veya direktifin gerçekleştirilm esini daha 
uygun b ir  zam ana ertelem ek için, halihazırda kararlaştırıl
m ış ve aku t hale gelmiş b ir  şiarı (veya direktifi) «24 saat 
içinde» kaldırm ak veya değiştirm ek zorunda kaldığı durum 
la r da  vardır. 1917 H aziran’ında Petrograd’da, titizlikle hazır
lanm ış ve 9 H aziran için planlanm ış işçi ve asker gösterisi
nin, değişen durum  karşısında Partim iz MK tarafından  «ani
den» yapılmayacağı 'bildirildiğinde, böyle b ir  durum  olm uş
tu.

P artin in  görevi, ustaca ve zam anında, ajitasyon şiarları
n ı eylem şiarlarına veya eylem şiarlarım  belirgin som ut d i  
rektiflere dönüştürm ek, veya durum  gerektirdiğinde, şu  ya 
da  b u  şiarın  uygulanm asından —b u  şiar popüler, ak u t hale 
gelmiş olsa da— zam anında vazgeçmek için gerekli esnek
lik  ve kararlılığı gösterm ektir.

II
STRATEJİK PLAN

1 — Tarihsel dönemeçler. S tra te jik  p lanlar

Partin in  s tratejisi, sab it değildir, ilk  ve son  olarak verili 
b ir  şey değildir. S trateji, ta rih i dönemeçlere, ta rih i ağırlık 
m erkezi kaym alarına göre değişir. B u değişiklikler, ta rih tek i 
h e r b ir  dönem eç için, b ir  dönem eçten diğerine kadar tüm  
dönem  boyunca yürürlükte kalan, ayrı, o dönemece uygun 
stra te jik  p lan  hazırlanm asında ifadesini bulur. S tratejik  
planda, devrim ci güçlerin ana darbesinin doğrultusu sapta
n ır  ve o, m ilyonlarca kitlenin buna tekabül eden sosyal cep
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hede mevzilenme şem asını içerir. Doğal o larak, kendi özgül
lükleriyle belirli b ir  tarihsel -dönem için işe y a ra r olan b ir 
s tra te jik  plan, tam am en fark lı özgüllüklere sahip b ir  başka 
ta rihsel dönem de işe yarayam az. H er tarihsel dönem ece, o 
dönem eç için zorunlu ve onun özelliklerine uyarlanm ış b ir 
s tra te jik  p lan  tekabül eder.

Aynı şey savaşa ilişkin o larak  da söylenebilir. Kolçak’a 
karşı savaş için hazırlanm ış olan stra te jik  plan, yeni b ir  s tra 
te jik  p lan  gerektiren Denikin’e  k a rş ı savaşta işe yarayamaz- 
dı. Ö te yandan, bu  p lan  da, diyelim  ki 1920’deki PolonyalIla
ra  k arşı savaşta işe yaram adı, çünkü gerek ana darbelerin 
doğ ru ltu lan  gerek en önemli savaş güçlerinin mevzilenmesi 
için şem alar, üç durum da da zorunlu olarak fark lı olm ak zo
rundaydı.

Rusya’nın  yakın tarih i, Partim izin ta rih inde üç a y n  stra 
te jik  p lana yol açan üç tarihsel dönem eç tan ır. P artin in  s tra 
te jik  planlarının, yeni tarihsel kaym alara göre b ir  bü tü n  ola
ra k  nasıl değiştiğini örneklem ek için, b u n la n  kaba hatlany la  
o rtaya  koymayı gerekli buluyoruz.

2 — Birinci tarihsel dönemeç ve Rusya’da 
burjuva-demokratik devrime doğru

Bu dönemeç, yirm inci yüzyılın başlarında, çarlık  ordula
rın ın  yenilgisinin ve Rus işçilerinin m uhteşem  siyasi grevle^ 
rin in  nüfusun tüm  sınıflarını sarsıp  uyandırdığı ve siyasi 
m ücadele arenasına ittiği Rus-Japon savaşı dönem inde baş
ladı. Bu dönemeç, 1917 Şubat Devrimi günlerinde sona erdi.

Bu dönem de Partim izde iki s tra te jik  p lan  birbiriyle m ü
cadele ediyordu: M enşeviklerin planı (Plehanov-M artov 1905) 
ve Bolşeviklerin planı (Lenin yoldaş 1905).

Menşevik strateji, çarlığa tem el darbeyi, liberal burjuva
zinin p ro letarya ile b ir  koalisyonu h a ttı üzerinden indirmeyi 
planlıyordu. O zam anlar devrim in b ir  burjuva devrimi sayıl
m asından yola çıkan b u  plan, hareketin  hegem onu (önderi)
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ro lünü liberal burjuvaziye b ırak ıyor ve proletaryayı «en uç 
sol muhalefet» rolüne, burjuvaziyi «dehleme» rolüne m ah
kûm  ediyordu, en önemli devrim ci güçlerden b irisi olarak 
köylülük ise görüş açısı dışında bırakılıyor ya da herdeyse 
böyle yapılıyordu. Rusya gibi b ir  ülkede m ilyonlarca köylüyü 
oyun dışı b ırakan  bu  planın, onmaz ütopik  b ir  plan olduğu
nu  anlam ak zor değildir; öte yandan, devrim in kaderini libe
ra l burjuvazinin eline verdiği için (burjuvazinin hegemonya
sı), bu plan gericiydi, çünkü liberal burjuvazi devrim in tam  
zafere ulaşm asına ilgi duym uyordu ve çarlıkla anlaşarak ha
rekete son vermeye h e r zam an hazırdı.

Bolşevik s tra te ji ise (Lenin yoldaşın «İki Taktik»!55] ad
lı eserine bakın ız), çarlığa k arş ı devrim in ana darbesini, libe
ral burjuvaziyi tarafsızlaştırarak , p ro letarya ile köylülüğün 
koalisyonu ha ttı üzerinden indirm eyi planlıyordu. Liberal 
burjuvazinin burjuva-dem okratik devrim in tam  zaferine ilgi 
duymadığından, onun, işçiler ve köylüler aleyhine çarlıkla an 
laşm a yapmayı, devrim in zafere ulaşm asına tercih ettiğinden 
yola çıkan bu  plan, Rusya’da b iricik  tu ta rlı devrim ci sınıf ola
rak  proletaryaya, devrim ci hareketin , hegem onu rolünü biçi
yordu. Bu plan, sadece devrim in itici güçlerini doğru olarak 
hesaba kattığı için değil, aynı zam anda proletarya d iktatörlü
ğü düşüncesini (proletaryanın  hegemonyası) nüve halinde 
içinde taşıdığı için, Rusya’daki devrim in b ir  sonraki, daha 
yüksek aşam asını dahice önceden gördüğü ve bu  geçişi kolay
laştırdığı için de d ikkate değerdir.

1917 Şubatı’n a  kadar devrim in daha sonraki gelişmesi, 
bu  stra te jik  planın doğruluğunu tüm üyle ve bütünüyle onay
lam ıştır.

3 — İkinci tarihsel dönemeç ve Rusya’da 
proletarya diktatörlüğüne doğru

İkinci dönemeç, ıy ıv  şu o a t JJevrımryie; em peryalist sa
vaşın kapitalizm in ölüm cül hastalık ların ı bü tün  dünyada açı
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ğa çıkardığı; ülkenin fiili yönetim ini ele alm a yeteneğinde ol
m ayan liberal burjuvazinin, biçimsel ik tidarı alm akla (Geçici 
H üküm et) yetinm ek zorunda kaldığı; fiili ik tidarı ele geçi
ren  İşçi ve Asker Tem sücileri Sovyetlerinin; bunu  gerektiği 
gibi kullanm akta ne gerekli deneyime sahip ne de istekli ol
duğu; cephedeki askerlerin  ve cephe gerisindeki işçilerin ve 
köylülerin savaşın ve ekonom ik yıkım ın ağır yükü altında in
lediği; iç çelişkiler sonucu parçalanm ış ve ne savaşa ne barı
şa kadir olan «ikili iktidar» ve « İrtiba t Komitesi» t56! rejim i
nin, sadece «çıkmaz sokaktan çıkış yolu» bulam am akla kal
mayıp aynı zam anda du rum u daha da karış tırm ış olduğu çar
lığın yıkılm asından sonra başladı. Bu dönem  1917 E kim  Dev
rim i ile sona erdi.

B u dönem de Sovyetler içinde iki s tra te jik  p lan birbiriyle 
m ücadele ediyordu: M enşeviklerin ve Sosyal-Devrimcilerin 
plam  ve Bolşeviklerin planı.

İ lk  başlarda Sovyetlerle Geçici H üküm et arasında, dev
rim le karşı-devrim  arasm da yalpalayan M enşeviklerin ve Sos
yal-Devrimcilerin stratejisi, D em okratik K onferans’ın  açıldı
ğı s ıralarda (Eylül 1917) en son şeklini aldı. B u strateji, Sov- 
yetleri yavaş yavaş am a kesin olarak ik tidardan  uzaklaştır
m a ve ülkedeki tüm  iktidarı, gelecekteki burjuva parlam ento
sunun p ro to tip i olan «Ön- Parlamentomda toplam aya ayarlıy
dı. Savaş ve b arış  sorunları, ta rım  sorunu, işçi sorunu, ulusal 
sorun, toplanm ası belirsiz b ir  zam ana ertelenm iş olan K uru
cu Meclis’in toplanm asına kadar ertelendi. «Tüm İk tid ar Ku
rucu  Meclis’e» — Sosyal-Devrimciler ve Menşevikler, s tra te 
jik  p lanlarım  böyle form üle ediyorlardı. Bu, bu rjuva dikta
törlüğünün hazırlanm ası planıydı, gerçi iki d irhem  b ir  çekir
dek, «tam am en dem okratik», am a yine de b ir  bu rjuva d ik ta
törlük.

Bolşevik s tra te ji ise (Lenin yoldaşın Nisan 1917’de yayın
lanan «Tezler»ine[57l bakınız), ana darbeyi, proletaryanın ve 
yoksul köylülüğün birleşik  güçleriyle bu rjuva ik tidarım  orta
dan kaldırm a ha ttı üzerinden, Sovyet Cum huriyeti biçimin
deki p ro letarya diktatörlüğünü örgütlem e hattı üzerinden in
dirm eyi planlıyordu. Em peryalizm le kopm a ve savaştan çık
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ma; eski Rus im paratorluğunun ezilen miHiyetlerinin ku rtu 
luşu; çiftlik sahiplerinin ve kapitalistlerin  mülksüzleştirilrne- 
si; sosyalist b ir  ekonom inin örgütlenm esi için koşulların  ha
zırlanm ası — b u  dönem de Bolşeviklerin s tra te jik  planının 
unsurları bunlardı. «Tüm İk tid ar Sovyetlere» — Bolşevikler
o sıralar stra te jik  p lanların ı böyle form üle ediyorlardı. Bu 
plan, sadece Rusya’daki yeni p ro le ter devrim in itici güçleri
n i doğru  olarak hesaba kattığ ı için değil, aynı zam anda, Ba- 
t ı’daki devrim ci hareketin  harekete geçmesini kolaylaştırdığı 
ve hızlandırdığı için de önem lidir.

Ekim  Devrim i'ne kad ar olan daha sonraki olayların ge
lişmesi, b u  s tra te jik  planın  doğruluğunu tüm üyle ve bütünüy
le onaylamıştır.

4 — Üçüncü tarihsel dönemeç ve Avrupa’da 
proleter devrime doğru

Üçüncü dönemeç, B atı’n ın  iki em peryalist grubu arasın
daki ölüm-kalım savaşırım doruk  noktasına ulaştığı; B atı’da  
devrim ci b ir  krizin  besbelli olgunlaşm akta olduğu; m üflis ve 
çelişkiler içine batm ış olan Rusya’daki bu rjuva devlet iktida
rının, p ro leter devrim in darbeleriyle yıkılmış olduğu; m uzaf
fer p ro leter devrim in, em peryalizm le koparak  ve savaştan 
çıkarak B atı’daki em peryalist koalisyonlar biçim inde yeminli 
düşm anlar kazanm ış bulunduğu; yeni hüküm etin, Sovyet H ü
küm etinin barış, çiftlik sahiplerinin top rak larına el konulm a
sı, kapitalistlerin  m ülksüzleştirilm esi ve ezilen milliyetlerin 
kurtu luşu  üzerine yasa koyucu edim lerle bü tün  dünyada sö
m ürülenlerin  güvenini kazandığı Ekim  Devrimi ile başladı. 
Bu, u luslararası ölçekte b ir  dönemeçti, çünkü ilk kez u luslar
arası serm aye cephesi yanlıyordu, ilk kez kapitalizm in yıkıl
m ası p ra tik  b ir  şeküde gündem e konuyordu. Tam da b u  yüz
den Ekim  Devrimi, ulusal, Rus b ir  güç olm a durum undan çı
kararak , u luslararası b ir  güç durum una geldi, ve Rus işçileri 
u lusla rarası proletaryanın  geri kalm ış b ir  birliği olm aktan,
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özverili mücadelesiyle B atı’n ın  işçüerini ve Doğu’nun ezilen 
ülkelerini ayağa kald ıran  onun öncü m üfrezesine dönüştü. Bu 
dönem eç henüz gelişmesini tam am lam am ıştır, çünkü henüz 
u lusla rarası ölçekte gelişm em iştir, fakat içeriği ve genel doğ
ru ltu su  yeterince açık b ir  şekilde o rtaya çıkm ıştır.

Rusya’nın siyasi çevrelerinde o s ıra la r iki s tra te jik  plan 
birb iriy le m ücadele ediyordu: M enşeviklerin ve Sosyal-Dev- 
rim cilerin  ak tif kesim lerini kendi örgütlerine çeken karşı- 
devrim cilerin planı, ve Bolşeviklerin planı.

Kârşı-devrim ciler ve aktif Sosyal-Devrimciler ve Menşe- 
vikler, planlarını bü tün  hoşnutsuz unsurla rı bir kam pta top
lam aya ayarladılar: cephe gerisindeki ve cephedeki eski su
bay kadrosu, kenar bölgelerdeki burjuva-m illiyetçi hüküm et
ler, devrim  tarafından  m ülksüzleştirilen kap italistler ve çift
lik sahipleri, m üdahale hazırlığı içinde olan A ntant ajanları 
vb. Bunlar, isyanlar ve dış m üdahale yoluyla Sovyet Hükü
m etin i devirm e ve Rusya’d a  kap italist re jim i yeniden ayakla
rı üzerinde doğrultm a ro tasın ı tu ttu la r.

Bolşevikler ise tam  tersine, p lanlarım  Rusya’da p ro letar
ya  diktatörlüğünü içerden pekiştirm e ve Rusya pro leterleri
n in  çaba lan  ile Avrupa pro leterlerin in  ve dünya emperyaliz
m ine karşı Doğu’daki ezilen u lusların  çabalanm  birleştire
rek, p ro le te r devrim in etkinlik  alanım  bü tün  ülkelere geniş
letm eye ayarladılar. Bu stra te jik  p lan ın  son  derece d ikkate 
şayan tam  ve kısa b ir  açıklam asını Lenin yoldaş «Proleter 
Devrim  ve Dönek Kautsky» adlı yazısında verdi: «Bütün ül
kelerdeki devrimlerin gelişmesi, desteklenmesi, körüklenme
si için bir ülkede» (kendi ülkesinde — J. St.) «mümkün ola
nın en fazlasını yapmak.» Bu s tra te jik  planın  değeri, sadece 
dünya ¿evrim inin itici güçlerini doğru o larak  hesaba katm a
sında değü, aynı zam anda, daha sonra ortaya çıkan, Sovyet 
Rusya’yı tüm  dünya devrim ci hareketinin dikkatinin m erke
zi, B atı’n ın  işçileri ve Doğu’nun  söm ürgelerinin kurtu luş bay
rağı haline getiren süreci önceden görm esinde ve kolaylaştır- 
ftıasmda d a  yatar.

Tüm  dünyada devrim in daha sonraki gelişmesi ve Rus
ya’da Sovyet ik tidarın ın  beş yılı, b u  s tra te jik  planın doğrulu
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ğunu tüm üyle ve bütünüyle onaylam ıştır. Sovyet hüküm etini 
devirm ek için b irçok girişim lerde bulunan karşı-devrimcile- 
rin, Sosyal-Devrimcilerin ve M enşeviklerin şimdi sürgünde ol
ması, Sovyet hüküm eti ve u luslararası p ro leter örgütün ise 
dünya proletaryasının siyasetinin en önemli silahı haline gel
m esi gibi olgular — bu  olgular, Bolşeviklerin stra te jik  planı 
lehine açıkça tanıklık  etm ektedir.

«Pravda» N o. 56, 
14 M art 1923. 

im za: J. S t a l i n .
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PARTİ VE DEVLET İNŞASINDA 
ULUSAL ETKENLER

RKP(B) X II. P a rti Kongresi’ne Tezler, 
P arti MK ta ra fından  onaylanm ıştır[3S]

I

1 — K apitalizm in gelişmesi, daha geçen yüzyılda, üre
tim  ve değişim tarz ın ı enternasyonalleştirm e, u lusal kendi 
kabuğuna çekilmeyi o rtadan  kaldırm a, halkları birbirine ik
tisadi olarak yakınlaştırm a ve m uazzam  toprakları tedricen 
bü tün lük lü  bir tüm  halinde birleştirm e eğilimi göstermiş
tir. K apitalizm in daha da gelişmesi, dünya pazarının  geniş
lemesi, büyük deniz ve dem iryollarının genişletilmesi, ser
maye ihracı ve diğer şeyler, en çeşitli halkları uluslararası 
işbölüm ü ve bü tün  a lan larda birbirine bağımlılık bağları ile 
bağlantılayarak, bu eğilimi daha da güçlendirm iştir. Bu sü
reç, üretici güçlerin dev gelişmesini yansıttığ ı ölçüde, ulu
sal tecridi ve çeşitli halk ların  çıkar karşıtlık ların ı ortadan 
kaldırm ayı kolaylaştırdığı ölçüde, üerici bir süreçti ve öy
ledir, çünkü geleceğin sosyalist dünya ekonomisinin maddi 
öncüllerini hazırlar.

2 — Ama bu eğilim, kendi iç tarihsel anlam ına hiçbir 
zam an uygun düşmeyen kendine özgü biçimlerde gelişti. 
H alkların  birbirine bağımlılığı ve bölgelerin iktisadi birleş
mesi, kapitalizm in gelişme seyri içinde, eşit hak lara  sahip 
birim ler olarak halk ların  işbirliği şeklinde değil, bazı halk
la rın  başka halk lar ta ra fından  boyunduruk altına alınması
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biçiminde, daha az gelişmiş halk ların  daha çok gelişmiş 
halklar ta ra fından  ezilip sömürülm esi biçiminde gerçekleşti. 
Sömürgelerin yağm alanm ası ve ilhakı, ulusal baskı ve eşit
sizlik, em peryalist keyfi yönetim  ve despotizm, sömürgeci 
kölecilik ve ulusların  hak larından  yoksun bırakılması, n ih a
yet «uygar» ulusların  birbirlerine karşı, «uygar olmayan» 
halklar üzerinde egemenlik uğruna savaşları — işte halk la
rın  iktisadi yakınlaşm a sürecinin çerçevesi içinde cereyan 
ettiğ i biçimler bunlardır. Bu nedenle, birleşme eğilimiyle eş
zam anlı olarak, bu birleşmenin şiddete dayalı biçimlerini or
tadan kaldırm a eğilimi, ezilen söm ürgeleri ve bağımlı milli
yetleri em peryalist boyunduruktan, k u rta rm a  mücadelesi de 
güçlendi. Bu ikinci eğilim, birleşmenin em peryalist biçim
lerine karşı ezilen halk ların  infiali an lam ına geldiği ölçüde, 
halk ların  işbirliği ve gönüllü ittifak  tem eli üzerinde birleş
mesini talep ettiği ölçüde, ilerici bir eğilimdi ve öyledir, çün
kü geleceğin sosyalist dünya ekonomisinin manevi öncülleri
n i hazırlar.

3 — Kapitalizm e özgü biçimler içinde dışa vu ran  bu 
iki tem el eğilim in mücadelesi, son yarım  yüzyıl boyunca çok 
-uluslu burjuva devletlerinin ta rih in i doldurur. K apitalist 
gelişme çerçevesinde bu iki eğilim arasında varolan uzlaş
maz çelişki, sömürgeci burjuva devletlerin iç yetersizliğini 
ve organik dengesizliğini belirledi. Bu tü r  devletler içinde 
kaçınılm az çatışm alar ve bu devletler arasında kaçınılm az 
savaşlar; eski sömürgeci devletlerin parçalanm ası ve yeni
lerinin kurulm ası; dünyanın  siyasal haritasında yeni bir de
ğişikliğe yol açan yeni söm ürgeler feth i yarışı ve çok-uluslu 
devletlerin yeniden parçalanm ası — bunlar, bu tem el çeliş
kinin sonuçlarıdır. Bir yandan, eski Rusya, Avusturya-Ma- 
caristan  ve Türkiye’n in  parçalanm ası, öte yandan Büyük 
B ritanya ve eski Almanya gibi sömürgeci devletlerin tarih i, 
son olarak «büyük» em peryalist savaş ve sömürge halkları 
ile tüm  hak larına  sahip olm ayan halk ların  devrimci h are
ketinin büyümesi — tü m  bu olgular ve benzerleri, çok-ulus
lu  burjuva devletlerin dengesizlik ve istikrarsızlığım  açıkça 
kanıtlam aktadır.
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Böylece, halkların iktisadi birleşme süreci ile bu birleş
menin emperyalist yöntemleri arasındaki uzlaşmaz çelişki, 
burjuvazinin ulusal sorunu çözmenin doğru yolunu bulma
daki yeteneksizlik, çaresizlik ve aczini koşullandırır.

4 — Partim iz, ulusların  kendi kaderini tay in  hakkım , 
halk ların  bağımsız devlet olarak varolm a hakkını ulusal so
rundak i siyasetinin tem eli yaparken, bu hususları hesaba 
kattı. D aha varlığının ilk günlerinde, İ. P a rti Kongresi’nde 
(1898 yılında), kapitalizm in ulusal sorundaki çelişkileri he
nüz ta m  bir açıklıkla ortaya çıkmamışken, P arti, m illiyet
lerin bu devredilemez hakkını tanıdı. D aha sonraki zam an 
içinde, Ekim Devrimine kadark i P a rti Kongrelerinde ve P ar
ti K onferanslarında, ulusal program ını özel k ara rla r ve kong
re ve konferans kararlarıy la  yeniden ve yeniden doğruladı. 
Em peryalist savaş ve bununla bağıntılı olan sömürgelerde
ki m uazzam  devrimci hareket, P artin in  ulusal sorundaki 
kararların ın  doğruluğunu bir kez daha onaylam aktan baş
ka birşey yapmadı. Bu k ararla rın  anlam ı:

a) milliyetlere karşı cebrin tüm  biçim lerinin kesin red- 
dinde;

b) kendi yazgılarını biçimlendirmelerinde halkların  
eşitlik ve egem enliklerinin tanınm asında;

c) halk ların  kalıcı bir birleşmesinin ancak işbirliği ve 
gönüllülük temeli üzerinde gerçekleştirilebileceği kaidesinin 
tanınm asında;

d) böyle bir birliğin ancak serm ayenin ik tidarı devril
diğinde olanaklı olduğu doğrusunun ilanm da yatar.

Partim iz çalışm asında bu ulusal kurtu luş program ını, 
gerek çarlığın açık boyundürukçu siyasetinin, gerekse Men- 
şevikler ve Sosyal-Devrimcilerin tavizkâr, yarı-em peryalist 
siyasetinin de karşısına koym aktan bıkmadı. Eğer çarlığın 
R uslaştırm a siyaseti, çarlık ile eski Rusya’n ın  milliyetleri 
arasında bir uçurum  açtıysa, ve eğer Menşeviklerin ve Sos- 
yal-Devrimcilerin yarı-em peryalist siyasetleri, bu milliyetle
rin  en iyi unsurların ın  Kerenski’n in  siyasetine s ırt çevir
mesine yol açtıysa, Partim izin özgürlükçü siyaseti çarlığa 
ve em peryalist Rus burjuvazisine karşı savaşım ında P arti
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mize bu m illiyetlerin büyük yığınlarının sem pati ve des
teğini kazanaırdı. Bu sem pati ve desteğin, Partim izin Ekim 
günlerindeki zaferini belirleyen tay in  edici etkenlerden biri 
olduğuna kuşku yoktur.

5 —■ Ekim Devrimi, Partim izin  u lusal sorundaki ka
ra rla rın ın  p ratik  sonucunu çıkardı. Ekim Devrimi, ulusal 
baskının başlıca taşıyıcıları olan çiftlik sahipleri ile kap ita
listlerin ik tidarım  devirerek ve proletaryayı ik tidara  geti
rerek, bir vuruşta ulusal boyunduruk zincirlerini parçaladı, 
halk lar arasındaki eski ilişkileri a ltü s t etti, eski ulusal düş
m anlığa kesin bir darbe indirdi, halk ların  işbirliği için ze
m ini düzledi ve Rus proletaryasına, yalmzca Rusya’da de
ğil, am a Avrupa ve Asya’da da, diğer u luslardan kardeşle
rin in  güvenini kazandırdı. T anıtlam aya gerek yoktur ki, bu 
güven olmasaydı, Rus proletaryası Kolçak ve Denikin’i, Yu- 
deniç ve Vrangel’i yenemezdi. Öte yandan, Rusya’n ın  m er
kezinde proletarya d ik tatörlüğü  kurulm asaydı, ezilen milli
yetlerin kurtu luşlarım  elde edemeyecek olduklarına d a  kuş
ku  yoktur. Sermaye ik tidarda oldukça, milliyetçi önyargı
larla dolu küçük-burjuvazi ve her şeyden önce eski «ege
men» ulusun köylülüğü kapitalistlerin  ard ından  gittikçe, 
ulusal düşm anlık ve ulusal çatışm alar kaçınılm azdır, önü
ne geçilemez; ve tersine, eğer köylülük ve diğer küçük-bur- 
juva katm an lar proletaryayı izlerse, yani eğer proletarya 
d iktatörlüğü güvence a ltında ise, ulusal barış ve ulusal öz
gürlük güvence a ltında sayılabilir. B undan ötürü , Sovyet- 
lerin zaferi ve proletarya d ik tatö rlüğünün  korunm ası, yek
pare bir devlet birliğinde birleşmiş halk ların  kardeşçe işbir
liğinin üzerinde kurulabileceği dayanaktır, temeldir.

6 — Ama Ekim Devrimi’n in  sonuçlan yalnızca ulusal 
baskının kalkması, halk ların  birleşmesi için • bir dayanağın 
yaratılm asıyla tükenmez. Gelişme seyri içinde Ekim Devri
mi, halk ların  bü birleşmesinin biçimlerini de ortaya çıkardı 
ve halk ların  bir federal devlet halinde birleşmesinin temel 
hatların ı çizdi. Devrimin birinci döneminde, çeşitli m illiyet
lerin emekçi yığınları, kendilerini bağımsız bir ulusal büyük
lük olarak hissetm eye başladıklarında; yabancı m üdahale
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n in  ise henüz gerçek b ir tehlike o luşturm adığı bir sırada, 
halk ların  işbirliği henüz kesinlikle belirlenmiş, sıkı sıkıya 
saptanm ış bir biçim alm am ıştı. İçsavaş ve m üdahale döne
minde, ulusal cum huriyetlerin  askeri özsavunm asm ın çıkar
ları önplana çıktığında, iktisadi inşanın  sorunları ise henüz 
gündem de durm azken, işbirliği askeri bir ittifak  biçimini al
dı. N ihayet savaş sonrası dönemde, savaşın yıkım a u ğ ra ttı
ğı üretici güçlerin yeniden inşası sorunları önplana çıktı
ğında, askeri ittifak  iktisadi bir ittifak la  tüm lendi. Ulusal 
cum huriyetlerin  Sovyet Sosyalist Cum huriyetleri Birliği h a
linde birleşmeleri, işbirliği biçimlerinin gelişmesinde, bu kez 
halk ların  yekpare bir çok-uluslu Sovyet devleti içinde aske
ri, ik tisadi ve siyasi birleşmesi karakterine bürünen son ev
resini o luştu rur....

Böylece proletarya, ulusal sorunun doğru çözümünün 
anahtarını Sovyet düzeninde buldu, onda, ulusal hak eşitliği 
ve gönüllülük temeli üzerinde istikrarlı bir çok-uluslu devle
tin örgütlenmesine giden yolu buldu.

7 — Ama ulusal sorunun  doğru çözüm ünün an ah ta rı
n ı bulm ak, henüz onu tam am en kesin olarak çözmek, bu 
çözümü som ut p ra tik te  son ay rın tılarına kadar gerçekleş
tirm ek anlam ına gelmez. Ekim  Devrimi ta ra fından  ortaya 
a tılan  u lusal program ı doğru bir şekilde fiile geçirmek için, 
geçmiş u lusal baskı dönem inden bize m iras olarak kalan  ve 
kısa bir süre içinde, bir vu ruşta  üstesinden gelinemeyecek 
engellerin üstesinden gelinmesi zorunludur.

BU miras, ilkin, Büyük R usların  eski ayrıcalıklı durum 
ların ın  yansım ası olan egemen Büyük Rus şovenizminin ka
lıntılarıdır. Bu kalın tılar, bizim merkez ve taşradak i Sov
yet fonksiyonerlerimizin kafasında varlığını hâlâ  sürdürü
yor; merkez ve taşradak i devlet kuram larım ızda yuvalanı
yor; NEP ile bağlantı içinde durm adan kızışan «yeni» Bü
yük Rus şovenis'ti Sm ena Vek ak ım ları!59] biçimi altında 
taze kan  alıyor. P ra tik  olarak bu kalın tılar, ulusal cum hu
riyetlerin  sık ın tıları ve gereksinimleri karşısında, Rus Sov
yet m em ur tiplerinin tepeden bakaiı-küçüm seyici ve ruhsuz



-bürokratik zihniyetinde dile geliyor. Çok-uluslu Sovyet dev
leti, ancak devlet kuram larım ızın  pratiğindeki bu kalın tı
ların  kökü kararlılıkla ve bir daha geri gelmemecesine ka
zınırsa, gerçekten pekişmiş ve onun çerçevesi içindeki halk
ların  işbirliği gerçekten kardeşçe [bir işbirliği —ÇN] sayıla
bilir. Bu nedenle, Büyük Rus şovenizminin kalın tılarına karşı 
kararlı savaşım, Partim izin ilk ivedi görevidir.

Bu miras, ikinci olarak, fiüi eşitsizliktir, yani Cum hu
riyetler Birliği’ndeki m illiyetlerin iktisadi ve kültürel eşit
sizliğidir. Ekim Devrimi ile kazanılan ulusal hâk  eşitliği, 
halkların  büyük bir kazanım ıdır, am a kendi başına tü m  ulu
sal sorunu henüz çözmez. K apitalizm i yaşam am ış ya da ner- 
deyse hiç yaşam am ış, kendi proletaryası bulunm ayan ya da 
nerdeyse hiç bulunm ayan, ve bunun  sonucu olarak iktisadi 
ve kültürel bakım dan geri kalm ış bir dizi cum huriyet 
ve halk, ulusal hak  eşitliğinin kendilerine sağladığı hak  
ve olanaklardan tam am en yararlanacak  durum da değil
dir; dışardan gerçek ve sürekli bir yardım  olmadıkça, da
h a  üst b ir gelişme basam ağına yükselecek ve böylece iler
lemiş milliyetere yetişecek durum da değildir. Bu fiüi eşit
sizliğin nedenleri yalnızca bu halk ların  ta rih inde değil, 
am a kenar bölgeleri sanayi bakım ından gelişmiş m erke
zi bölgeler ta ra fından  söm ürülen sa lt ham m adde bölgeleri
ne dönüştürm eye çalışan çarlığın ve Rus burjuvazisinin si
yasetinde de yatm aktadır. Kısa sürede bu eşitsizliğin üste
sinden gelmek, bu  m irası bir-iki yıl içinde tasfiye etm ek ola
naksızdır. Partim izin X. Kongresi sap tam ıştır ki, «fiili u lu 
sal eşitsizliğin giderilmesi, u lusal baskı ve sömürgeci köle
ciliğin bü tün  kalın tılarına karşı çetin  ve direngen bir sava
şım gerektiren uzun süreli bir süreçtir» [eo] . Ama m utlaka 
bu eşitsizliğin üstesinden gelmek gerek. Ama onun üstesin
den ancak, Rus proletaryasının Birliğin geri halkların ın  ik
tisadi ve kültürel olarak ilerleyebilmesi için gerçekten ve 
sürekli yardım  etmesiyle gelinebilir. Aksi taktirde, halk ların  
yekpare bir federal devlet çerçevesinde doğru ve sıkı işbir
liğini kurm ak beklenemez. B undan ötürü, milliyetlerin fiili 
eşitsizliğinin tasfiyesi savaşımı, geri halk ların  kültürel ve
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iktisadi düzeyinin yükseltilm esi savaşımı, Partim izin ikinci 
ivedi görevidir.

Bu m iras, son olarak, ağır u lusal baskı boyunduruğu 
a ltında yaşamış ve henüz kendilerini eski ulusal incinme 
duygularından kurtaram am ış bir dizi halk ın  bağrındaki mil
liyetçilik kalıntılarıdır. P ra tik te  bu kalın tılar, belli bir ulu
sal yadırgam ada, eskiden ezilen halkların , R uslardan gelen 
önlemler karşısında ta m  güvene sahip olm am aları olgusun
d a  dile gelmektedir. B ununla birlikte, birçok m illiyetten olu
şan bazı cum huriyetlerde bu defansif milliyetçilik, bazen 
sald ırgan müliyetçiliğe, en güçlü milliyetin, bu cum huri
yetlerin güçsüz milliyetleri karşısında keskin şovenizmine 
dönüşm ektedir. Erm eniler, Ossetler, A carlar ve Abazalara 
karşı yönelen G ürcü şovenizmi (G ürcistan’d a ) ; Erm enilere 
karşı yönelen Azerbaycan şovenizmi (Azerbaycan’d a ) ; Türk- 
menler ve K ırgızlara karşı yönelen Özbek şovenizmi (Buha
ra  ve Hiva’da) — ayrıca bir de Yeni Ekonomik Politika ve 
rekabet koşulları ta ra fın d an  k ışkırtılan  tü m  bu şovenizm 
türleri, belli ulusal cum huriyetleri bir kin ve en trika ala
n ına  dönüştürm ekle tehd it eden en büyük kötü lüktür. Söy
lemeye gerek yok ki, tüm  bu görüngüler, halk ların  yekpare 
bir devlet birliği halinde gerçekten birleşmesine ket vur
m aktadır. Milliyetçilik kalın tıları, Büyük Rus şovenizmine 
karşı kendine özgü bir savunm a biçimi olduğu ölçüde, Bü
yük Rus şovenizmine karşı kararlı savaşım, m illiyetçi ka
lın tıların  üstesinden gelm enin en em in aracıdır. Ama bu 
kalın tılar, tek  tek cum huriyetlerin  güçsüz ulusal topluluk
larına karşı yönelen yerel şovenizme dönüştükleri ölçüde, 
bun lara  karşı doğrudan savaşım, P arti üyelerinin yüküm lü
lüğüdür. Bu nedenle, m illiyetçilik kalın tılarına  ve her şey
den önce de bu kalın tıların  şovenist biçimlerine karşı sava
şım, Partim izin üçüncü ivedi görevidir.

8 — Merkez ve taşradak i Sovyet bürokratların ın  önem
li bir bölüm ü tarafından , Cum huriyetler Birliği’nin, ulüsal 
cum huriyetlerin özgür gelişmesini sağlam a misyonuna sa
hip eşit hakka sahip devlet birim lerinin birliği olarak de
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ğil, bilakis bu  cum huriyetlerin  tasfiyesine doğru atılm ış bir 
adım  olarak, sözümona «bir ve bölünm ezsin kuru luşunun  
başlangıcı olarak görülmesi olgusu, geçmişin m irasın ın  çar
pıcı bir örneği olarak görülmelidir. Böyle bir anlayışı anti- 
proleter ve gerici olarak m ahkûm  eden P a rti Kongresi, P ar
ti  üyelerini, cum huriyetlerin  birleşmesi ve kom iserliklerin 
kaynaşm asının, şovenist ru h lu  Sovyet bürokratları ta ra fın 
dan, ulusal cum huriyetlerin  iktisadi ve kültürel gereksinim 
lerini kulak arkası etm e çabalarını örtm e yolunda kullanıl
m am asını dikkatle gözetmeye çağırır. Komiserliklerin kay
naşm ası, Sovyet aygıtı için bir sınavdır: eğer,bu  sınav, p ra 
tik te  bir büyük güç eğilimiyle sonuçlanırsa, P a rti böyle bir 
çarpıtm aya karşı en sert önlemleri alm ak, evet h a tta , Sov
yet aygıtı küçük ve geri kalm ış milliyetlerin „sıkıntı ve ge
reksinim leri karşısında gerçekten proleter ve gerçekten kar
deşçe anlayış içinde gerektiği gibi yeniden eğitileceği zam a
n a  kadar, bazı kom iserliklerin kararlaştırılm ış olan kaynaş
m asını geri alm a sorununu ortaya a tm ak  zorunda olacaktır.

9 — Cum huriyetler Birliği, halk ların  yeni bir b irarada 
yaşam a biçimi, onların  yekpare bir federal devlet içinde iş
birliğinin yeni bir biçimi olduğundan — ki yukarıda sözü 
edilen kalıntılar, bu devlet çerçevesi içinde halk ların  ortak 
çalışması süreci içinde üstesinden gelinmek zorundadır —, 
Birliğin en yüksek organları o şekilde inşa edilmelidir ki, 
sadece Birliğin bü tün  m illiyetlerinin o rtak  sık ıntı ve gerek
sinim lerini değil, çeşitli m illiyetlerin özel sık ın tı ve gerek
sinim lerini de tam am en karşılasınlar. Bu nedenle, Birliğin, 
tüm  Birliğin emekçi yığınlarının m illiyetlerinden bağımsız 
olarak tem sil edildikleri m evcut merkezi organları yanında, 
milliyetleri eşitlik tem eli üzerinde tem sil eden özel bir or
gan da  kurulm alıdır. Birliğin merkezi organlarının böyle 
bir yapısı, halk ların  sık ın tı ve gereksinim lerini d ikkatle d in
leme, onlara zam anında gerekli yardım da bulunm a, tam  bir 
karşılıklı güven atm osferi yara tm a ve böylece yukarıda sö
zü edilen m irası en acısız yoldan o rtadan  kaldırm a ta m  ola
nağım  sağlayabilir.
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10—  Y ukarıda söylenenlerden yola çıkan P a rti Kong
resi, P a rti üyelerine şu p ra tik  önlemleri alm ayı öğütler:

a) Birliğin en ü st organları sistem i içinde, istisnasız b ü 
tü n  ulusal cum huriyetlerin  ve bölgelerin eşitlik kuralına gö
re tem sil edildikleri özel bir organ kuru lur;

b) Birlik komiserlikleri, B irlik halk ların ın  sık ın tı ve 
gereksinim lerinin ta tm in  edilmesini garantileyen kurallara  
göre inşa edilir;

c) u lusal cum huriyetlerin  ve bölgelerin organları, ağır
lıklı olarak, ilgili halk ların  dilini, yaşam  tarzını, töre ve alış
kanlıklarını bilen yerlilerden oluşturulur.

II

1 — P arti örgütlerimiz, u lusal cum huriyetlerin  çoğun
da, onların  büyüme ve sağlam laşm alarına pek elverişli ol
m ayan koşullar a ltında gelişmektedir. Bu cum huriyetlerin  
ekonomik geriliği, u lusal proletaryanın  sayısal güçsüzlüğü, 
yerli nü fu stan  gelme eski p a rti işçileri kadrosunun yete
rince güçlü sayıda olm am ası ya da hiç olmaması, anadil
lerde kayda değer b ir M arksist lite ra tü rü n  olmayışı, P ar
tin in  güçsüz eğitim  çalışması, son olarak, henüz hâlâ da
ğılmam ış bulunan radikal-m illiyetçi geleneklerin kalın tıları
— tüm  bunlar, yerli kom ünistler arasında, ulusal özellikle
rin  abartılm ası yönünde, proletaryanın  sınıf çıkarlarının 
küçüm senm esi yönünde belli bir sapm a, milliyetçilik yönün
de bir sapm a yaratm ıştır. Bu görüngü, birden fazla milli
yetin  olduğu cum huriyetlerde özellikle tehlikeli hale gelmek
tedir; burada o, güçlü m illiyetin kom ünistleri arasında, ba
zen, sivri ucu zayıf m illiyetlerin kom ünistlerine karşı yöne
len, şovenizme doğru bir sapm a biçimine bürünür (Gürcis
tan , Azerbaycan, B uhara, Horezm). Milliyetçilik yönünde
ki sapm a, ulusal proletaryanın, u lusal burjuvazinin ideolo
jik  etkisinden kurtu luş sürecine ket vurduğu ve böylece çe
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şitli m illiyetlerden proleterlerin yekpare bir enternasyona- 
list örgüt halinde birleşmesini zorlaştırdığı için zararlıdır.

2 — Öte yandan, gerek P a rti’n in  merkezi ku ram ların 
da gerek ulusal cum huriyetlerin  kom ünist p arti ö rgütlerin
de, bu cum huriyetlerin  emekçi yığınlarının töre ve gelenek
lerini ve dillerini bilmeyen ve bu yüzden onların  gereksi
nim leri karşısında her zam an gerekli anlayışı göstermeyen 
Rus kökenli sayısal olarak güçlü bir eski P arti işçileri mev
cudu olduğu olgusu, Partim izde, P a rti çalışm asında ulusal 
özelliklerin ve ulusal dilin önemini küçüm sem e yönünde bir 
sapma, bu özellikleri kibirlilikle hor görme tu tum u, Büyük 
-Rus şovenizmi yönünde bir sapm a yaratm ıştır. Bu sapma, 
sadece ulusal dili bilen yerli nü fus arasından  kom ünist kad
rolar o luşturulm asına ket vurduğu ve böylece P artin in , u lu
sal cum huriyetlerin  proleter yığınlarından tecrit olm ası teh
likesini doğurduğu için değil, bilakis her şeyden önce, yuka
rıda tasvir edilen milliyetçilik yönündeki sapm ayı besleyip 
teşvik ettiği ve ona karşı mücadeleyi zorlaştırdığı için de 
zararlıdır.

3 — P arti Kongresi bu iki sapm ayı da komünizm da
vası için zararlı ve tehlikeli olarak m ahkûm  eder, P a rti üye
lerinin d ikkatin i Büyük-Rus şovenizmi sapm asının özel za
rarlılığ ına ve özel tehlikeliliğine çeker ve Partiyi, P arti in 
şamızdaki geçmişin bu kalın tılarım  en hızlı biçimde o rta 
dan  kaldırm aya çağırır.

P a rti Kongresi, Merkez Komitesi’ni, şu p ratik  önlem
leri uygulam akla görevlendirir:

a) Ulusal cum huriyetlerin  yerli P arti işçileri arasından 
unsurlarla, yüksek tip te  M arksist çevreler kurm ak;

b) anadillerde M arksizmin ilkeleri üzerinde yükselen 
bir yazın yaratm ak;

c) Doğu H alkları Üniversitesi’n i ve onun yerel seksi
yonlarını güçlendirmek;

d) u lusal kom ünist partilerin  merkez komiteleri nez- 
dinde yerli P a rti işçilerinden oluşan eğitm en grupları oluş
turm ak;

166



e) anadillerde kitlelere yönelik bir P a rti yazım geliş
tirm ek;

f) tek  tek  cum huriyetlerde p artin in  eğitici çalışmasını 
güçlendirmek;

g) tek  tek  cum huriyetlerde gençlik arasındaki çalış
mayı güçlendirmek.

«Pravda» N o. 65, 
24  M art 1923.

İm za: 1. S t  a l  i n-
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RKP(B) XII. PARTİ KONGRESİ t61]

17 - 25 Nisan 1923

R usya K om ün ist Partisi (Bolşevik) 
Onikinci P arti K ongresi. 

Stenografik R apor. 
M oskova  1923.

1 — RKP(B) MERKEZ KOMİTESİ NİN 
ÖRGÜTSEL RAPORU

17 Nisan

Yoldaşlar! «îzvestiya M K»da[eı>] yayınlanan MK Rapo- 
ru ’nun, ay rın tılar konusunda tam am ıyla yeterli olduğunu 
düşünüyorum , ve bunu burada MK’n in  Ö rgütsel R aporu’n- 
da tekrarlam ak  bir y arar getirmeyecektir.

Bence MK’nin  Ö rgütsel Raporu üç bölümdeıî oluşma
lıdır.

Birinci bölüm, P artin in  işçi sınıfıyla örgütsel bağlarım  
ele alm alıdır — P artiy i çevreleyen ve onların  yardım ıyla 
P artin in  işçi sınıfına önderlik ettiği, işçi sınıfının ise P ar
tin in  ordusu haline geldiği bağlar ve kitleleri kucaklayan 
aygıtlar.

R aporun ikinci bölümü, bana  göre, işçi sınıfını köylü
lükle birleştirm eye yardım cı olan örgütsel bağları ve kitle
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leri kucaklayan aygıtları ele alm alıdır. Bu, devlet aygıtıdır. 
İşçi sınıfı devlet aygıtının yardım ıyla, P artin in  önderliğin
de, köylülüğe önderlik eder.

Üçüncü ve son bölüm ise, kendi özel yaşam ını sürdü
ren  bir organizma, şiarlar koyan ve bunların  uygulanm asını 
denetleyen bir aygıt olarak bizzat P a rti ile ilgili olmalıdır.

R aporun birinci bölüm üne geçiyorum. Öncü müfreze 
olarak Partiden  ve Partim izin  ordusu olarak işçi sınıfından 
söz ediyorum. Bu benzetme, burada ilişkilerin tıpk ı askeri 
a landa olduğu gibi olduğu sanısını uyandırabilir, yani P ar
ti  em irler veriyor, şiarlar te lgrafla iletiliyor ve ordu, yani iş
çi sınıfı bu em irleri h ayata  geçiriyor. Böyle bir düşünce te 
m elden yanlıştır. Siyasi a landa sorunlar çok daha karışıktır. 
Sorun şudur ki, askeri alanda kum anda heyeti, orduyu biz
zat yaratır, bizzat biçimlendirir. Burada, siyasi a landa am a 
Parti, ordusunu' yaratm az, bilakis onu hazır bulur —■ bu, 
'şc;i sınıfıdır. İkinci fark  şudur ki, askeri a landa kum anda 
aeyeti orduyu kurm akla kalmaz, bilakis onun bakımı, giy
sisi, kundurasıy la da uğraşır. Siyasi alanda bu tü r  şeyler 
tanım ıyoruz. Parti, ordusunun, işçi sın ıfın ın  yiyeceği, kun
durası ve giysisi ile uğraşm az. Tam  da bu yüzden sorunlar 
siyasi alanda daha da karışık tır. Tam  da bu yüzden siyaset
te sınıf Partiye bağımlı değildir, tam  tersi söz konusudur. 
Tam  da bu nedenle P arti, siyasi alanda, sınıfın  öncü m üf
rezesi olarak, yani P a rti olarak önderliği gerçekleştirm ek 
için, çevresini, P artin in  elinde, iradesini işçi sınıfına taşım a
sına  yardım cı olan ve işçi sınıfının dağınık bir kütleden, 
P artin in  ordusu haline gelmesini sağlayan an ten ler olan, 
kitleleri kucaklayan geniş bir partisiz aygıtlar ağıyla örmek 
zorundadır.

Şimdi bu aygıtların, P artiy i sınıfla birleştiren bu tran s
misyon kayışlarının ne durum da olduklarını, bu aygıtların 
ne tü rden  olduğunu ve bunları sağlam laştırm ak için Par
tin in  bir yıl içinde neler yapabildiğini irdelemek istiyorum.

P artin in  işçi sınıfıyla bağını sağlam aya yarayan birin
ci, en önemli transm isyon kayışı, en önemli ak tarm a aygıtı 
sendikalardır. P artiden  sınıfa doğru giden bu en önemli
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transm isyon kayışının nasıl sağlam laştırıldığını kanıtlayan 
verilere bakıldığında, P arti bu faaliyet yılı içinde sendika
ların  yönetici organlarındaki etkisini artırm ış ve sağlam 
laştırm ıştır. Tüm -Rusya Sendikalar Merkez Konseyi’nden 
söz etm ek istemiyorum . B unun bileşimi herkes ta ra fından  
bilinmektedir. Sendikaların Merkez Komitelerinden de söz 
etm ek istemiyorum . Esas olarak Sendikalar Vilayet Konsey
lerini göz önüne alm ak istiyorum . Geçen yıl, XI. P a rti Kong
remiz sırasında, Ekim  Devrimi’nden önce P arti m ensubu 
olan, sendika Vilayet Konseyi başkanlarm ın sayısı yüzde 27 
idi, bu yıl ise bu oran  yüzde 57’den fazladır. Bu büyük bir 
başarı olm asa da, yine de bir başarıdır. Bu, Ekim ’den önce 
P arti m ensubu olan Partim izin önde gelen unsurlarının, sen
dikalarda ana ipleri ellerinde tu ttu k la rın ı ve böylece P ar
tiyi işçi sınıfıyla bağladıklarım  kanıtlam aktadır.

Bir bü tü n  olarak işçi sendikalarının bileşimi üzerinde 
durm ak istemiyorum . R akam lar, geçen yılkı P arti Kongre
si sırasında yaklaşık 6 milyon sendika üyesinin bulunduğu
n u  gösterm ektedir. Bu yıl, bu P a rti Kongresi sırasında üye 
sayısı 4 800 000’dir. Bir adım  geriye atıldığı sanılabilir, an 
cak bu yalnızca görünüşte böyledir. Geçen yıl — izninizle 
burada sözümü esirgemeyeceğim! — sendikalar şişirilmiş 
rakam lar vermişlerdi. Bildirilen rakam lar gerçeği ta m  ola
rak  yansıtm am aktaydı. Bu P arti K ongresinden önce aldı
ğımız rakam lar gerçi geçen yıla nazaran  düşüktür, fa k a t 
onun yerine daha  reel ve gerçeğe biraz daha yakındır. Ben 
bunda, sendikaların  üye sayısı azalmış da  olsa, ileriye doğ
ru  bir adım  görüyorum. Yani bir yandan, sendikaların şi
şirilmiş ve yarı-bürokratik  birliklerden, yönetici organları
n ın  tüm  yaşam ına ka tılan  gerçekten canlı birliklere dönüş
türülm esi; ve öte yandan, P artin in  önde gelen unsurların ın  
vilayet organlarındaki oram m n yüzde 27’den yüzde 57’ye 
yükselmesi — işte Partim izin, sendikaların  sağlam laşması 
uğruna gösterdiği çabalardan bu yıl içinde elde ettiğim iz 
başarı budur.

Ancak bu alanda her şeyin yolunda olduğu söylenemez. 
Sendikaların a lt hücreleri — fabrika komiteleri — henüz
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her yerde bizim elimizde değildir. Ö rneğin Harkov vilaye
tindeki 146 fabrika kom itesinden 7Ö’inde bir tek  komünist' 
yoktur. F ak a t bunlar m ünferit görüngülerdir. Genelde şu 
söylenmelidir ki, sendikalar, hem  bölge organlarında hem 
de en a lt hücrelerde P artin in  etkisinin sağlam laştırılm ası 
konusunda m utlak  bir gelişme gösterm işlerdir. Bu cephe, 
P a rti için garan ti a ltına  alınm ış olarak görülebilir. Sendi
kal alanda güçlü herhangi bir rakibim iz yok.

İkinci transm isyon kayışı, P artin in  onun yardım ıyla sı
n ıf ile bağ kurduğu, kitleleri kucaklayan ikinci ak tarm a ay
gıtı kooperatiflerdir. B urada her şeyden önce tüketim  ko
operatiflerini, bunların  işçi sektörünü, sonra da köy yok
sullarım  kucakladığı ölçüde ta rım  kooperatiflerini göz önü
ne alıyorum. XI. P arti Kongresi sırasında Zentrosoyuz’un 
işçi seksiyonlarının yaklaşık 3 milyon üyesi vardı. Bu yıl, bu 
P a rti Kongresi sırasında belirli bir a rtış  görülm ektedir:
3 300 000. Bu çok azdır. F ak a t içinde bulunduğum uz koşul
lar, NEP koşulları a ltında bu yine de ileriye doğru bir adım 
dır. Her işçi ailesine üç boğaz sayılırsa, böylece kooperatif
lerin, P artin in  etkisinin günden güne a rttığ ı tüke tim  koo
peratiflerinde tüketici olarak birleşmiş olan yaklaşık 9 m il
yon işçi nüfusu  kapsadığı ortaya çıkar...

Önceki P a rti Kongresi sırasında, P artin in  tüke tim  ko
operatiflerindeki gücünün ne kadar olduğu konusunda hiç
b ir veriye sahip  değildik, belki yüzde 2, 3 veya 5, daha fazla 
değil. Bu P a rti Kongresi sırasında ise, Zentrosoyuz’un  vila
yet organlarında yüzde 50’den fazla kom ünist var. Bu da 
ileriye doğru bir adımdır.

T arım  kooperatiflerinin du rum u biraz daha kötüdür. 
Gelişme içinde olduklarına kuşku yok. Geçen yılki Parti 
Kongresi sırasında, ta rım  kooperatifleri 1 700 000’den fazla 
köylü işletmesini birleştiriyordu. Bu yıl, bu P a rti Kongresi 
sırasında bunlar 4 000 000’dan  fazla köylü işletm esini bir
leştirm ektedir. B unlar arasında, proletaryaya eğilim göste
ren  belli bir bölüm yoksul köylü m evcuttur. İşte bu yüzden, 
P artin in  ta rım  kooperatiflerindeki etkisinin a rttığ ım  sapta
m ak ilginç olacaktır. Elimizde geçen yıla a it sayılar yok. Bu
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yıl ta rım  kooperatiflerinin il organlarında (bu sayılar bana 
şüpheli gibi görünse de) kom ünistlerin en az yüzde 50 oldu
ğu söyleniyor. Eğer bu doğruysa, ileriye doğru m uazzam  bir 
adım dır. Yerel kooperatif örgütlerini, bize karşı düşm anca 
eğilimli güçlerin etkisinden kurtarm ay ı h â lâ  başaram adığı
mız a lt hücrelerde durum  daha  kötüdür.

Sınıfı P arti ile bağlayan üçüncü transm isyon kayışı, 
Gençlik Birliği’dir. Gençlik Birliği’n in  ve genel olarak genç
liğin, Partim izin gelişimi için sahip olduğu muazzam öne
m i kanıtlam aya gerek yoktur. Elimizde bulunan sayılar, ge
çen yıl XI. P a rti Kongresi sırasında, Gençlik Birliği’n in  üye 
sayısının 400 000’den az olm adığını gösterm ektedir. Sonra, 
1922 ortalarında, şişirilmiş aygıtların  azaltılm asına başlan
dığında, gençlik için işyeri garan tisi üzerine kararnam e ye
terince uygulanm am ışken, Gençlik Birliği yeni ilişkilere he
nüz uyum  sağlayam am ış durum dayken, üye sayısı 200 000’e 
düşm üştü. Şimdi, özellikle geçen yılın sonbaharından beri, 
Gençlik Birliği’nde m uazzam  bir gelişme kaydediyoruz. Bir
liğin 400 000’den fazla üyesi var. İşin en sevindirici yanı ise 
şu ki, Gençlik Birliği’ndeki büyüm e birinci planda işçi genç
likten geliyor. Gençlik Birliği, her şeyden önce, sanayim izin 
kalk ınm akta olduğu bölgelerde büyüyor.

Gençlik Birliği’n in  işçiler arasındaki tem el faaliyet ala
n ın ın  fabrika okulları olduğunu biliyorsunuz. Bu alana iliş
k in  sayılar, geçen yıl XI. P arti Kongresi sırasında, 44 000 
üyesi bulunan yaklaşık 500 fabrika okuluna sahip olduğu
m uzu gösterm ektedir. Bu yılın Ocak ayında ise 50 000 üye
li 700 okula sahibiz. Esas önemli olan ama, büyüm enin, 
Gençlik Birliği’n in  işçi üyeleri ile sağlanm ış olmasıdır.

Tıpkı daha önce andığım ız cephe gibi — tarım sal koo
peratifler cephesi gibi —, gençlik cephesi, de özellikle teh li
ke a ltında bulunan bir a lan  olarak görülmelidir, çünkü P ar
tim izin düşm anların ın  saldırıları bu alanda özellikle in a t
çıdır. Tam  da burada, bu iki alanda, Partim izin  ve onun ör
gütlerinin, nüfuz üstün lüğünü  garantilem ek için olanca güç
lerini harcam aları gereklidir.

K adın işçüerin delege toplan tılarıy la devam ediyorum.
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B unlar da  örgütlerim iz için, belki göze çarpm ayan, fakat 
Partim izi işçi sınıfının kadın  kesimiyle bağlayan çok önem
li ve özsel bir transm isyon aygıtıdır. Elimizdeki sayılar şu
n u  gösterm ektedir: Geçen yıl, XI. P a rti Kongresi sırasında 
57 il ve 3 bölgede yaklaşık 16 000 k a d ın . delegemiz, özellikle 
işçi kadın lar vardı. Bu yıl,-bu P a rti Kongresi sırasında aynı 
il ve bölgelerde kadın delege sayımız 52 000’den az değildir, 
bunlardan  ise 33 000’i işçi kadındır. Bu, ileriye doğru m u
azzam  bir adım dır. Şu göz önünde tu tu lm alıd ır ki, bu cephe 
şimdiye dek çok az önem verdiğimiz, fak a t bizim için önemi 
çok büyük olan bir cephedir. Şimdi işler yürüdüğüne göre, 
kad ın lar ta ra fın d an  yetiştirilen gençlik üzerinde papazların 
etkisini yakmak için, bu aygıtı daha da sağlam laştırm anın, 
geliştirm enin ve P artin in  duyargaların ı yaymanın- temelleri 
m evcut olduğuna göre, P artin in  en yakın görevlerinden bi
rin in , hiç şüphesiz tehlike altında bu lunan  bu cephede de 
azam i çaba geliştirm ek olması gerektiği son derece doğaldır.

Okul konusuna geçiyorum. Siyasi okullardan, Sovyet ve 
P a rti fonksiyonerleri yetiştiren  okullardan ve kom ünist üni
versitelerden söz ediyorum. Bu, P artin in  kom ünist eğitimi 
geliştirmesine, işçi kesimi arasında sosyalizm tohum unu, 
kom ünizm  tohum unu eken ve böylece Partiy i m anevi bağ
la rla  işçi sınıfına bağlayan eğitim  işleri için bir fonksiyoner 
kadrosu yetiştirm esine yardım  eden bir aygıttır. Sayılar, 
Sovyet ve P a rti fonksiyoneri yetiştiren  okullarda geçen yıl- 
ki dinleyici sayısının yaklaşık 22 000 olduğunu gösterm ekte
dir. Bu yıl bu sayı, eğer Siyasi A ydınlatm a Merkez Yönetimi 
ta ra fın d an  finanse edilen kentlerdeki siyasi tem el bilgi okul
la rı da birlikte sayılacak olursa, 33 000’den az değildir. Ko
m ünist eğitim  için son derece önemli olan kom ünist üniver
sitelere gelince, buradaki artış  azdır: Önceden 6000 dinleyici 
vardı, şimdi ise 6400 olm uştur. P artin in  görevi, bu cephede 
tü m  güçleri gayrete getirm ek ve kom ünist eğitim  için bir 
fonksiyoner kadrosunun yetiştirilm esini am açlayan çalışma
yı güçlendir mektir.

Basm a geçiyorum. Basın, bir kitle aygıtı değildir, bir 
kitle örgü tü  değildir, faka t buna rağm en P arti ile işçi sı-
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nıiı arasında görünmez bir bağ k u ra r — gücü itibariyle, 
kitleleri kucaklayan herhangi bir ak tarm a aygıtıyla eşde
ğerde olan bir bağ. Basının altıncı büyük güç olduğu söyle
nir. Nasıl bir büyük güç olduğunu bilmiyorum, faka t güce 
ve büyük ağırlığa sahip olduğu yadsınam az. Basın en güçlü 
silahtır, onun aracılığıyla P arti her gün, her saa t işçi sını
fına, kendi alışılmış diliyle konuşur. P a rti ile sınıf arasında 
manevi bağlar kuracak  bir başka araç, bu kadar esnek bir 
başka aygıt yoktur. P artin in  bu alana özel dikkat göster
mek zorunda oluşunun nedeni budur, ve burada belli bir ba
şarı kaydettiğim iz söylenmelidir. Gazeteleri alalım . Eldeki 
sayılara göre, geçen yıl 380 gazetemiz vardı, bu yıl ise 528’ 
den az değil. Tiraj geçen yıl 2 500 000’e ulaşm ıştır, ancak 
bunun büyük bölüm ü resm i m akam lara gitmekteydi, ya
paydı. Yazda basın için sübvansiyonlar azaltıldığında, basın 
kendi ayakları üzerinde durm ak zorunda kaldığında, tira j 
900 000’e düştü. Bu P a rti Kongresi sırasında ise, tira j yak
laşık 2 milyon civarındadır. Yani basın gittikçe m akam  ba- 
sm lığm dan kurtu lm ak ta , kendi kaynaklarıyla yaşam aktadır 
ve kitlelerle bağ kurm ayı olanaklı kıldığı için P artin in  elin
de keskin bir silahtır, yoksa tira j artam az, bu yükseklikte 
kalamazdı.

Şimdi bir başka ak tarm a aygıtına, orduya geçiyorum. 
Orduya bir savunm a veya saldırı aygıtı olarak bakm aya 
alışılm ıştır. Ben ise orduyu, işçi ve köylülerin rezervuar] 
olarak görüyorum. Tüm  devrim lerin tarih i, ordunun, başka 
zam anlarda birbirinden ayrı yaşayan çeşitli illerden işçile
rin  ve köylülerin b iraraya geldiği ve kendi siyasi görüşlerini 
oluşturdukları biricik rezervuar olduğunu gösterm ektedir. 
Büyük seferberliklerin ve ciddi savaşların her zam an şu ya 
da bu sosyal anlaşm azlığa, ;şu ya da bu devrimci kitle h a 
reketine yol açm ası bir tesadüf değildir. Bu, en ü cra  köşe
lerden işçi ve köylüler ilk kez orduda biraraya geldiğinden 
böyle olm aktadır. Normalde bir Voronejli köylü bir Petrog- 
radlı ile, bir Pskovlu bir SibiryalIyla karşılaşmaz, faka t or
duda b iraraya gelirler. Ordu bir okuldur, işçilerin ve köy
lülerin bir rezervuarıdır, ve bu açıdan bakıldığında P a rti
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n in  ordu üzerindeki gücü ve etkisi m uazzam  öneme sahip
tir, ve bu  anlam da ordu, Partiy i işçiler ve yoksul köylülük
le bağlayan m uazzam  bir aygıttır. Ordu, tüm  Rusya’nın, 
bü tü n  Federasyon’u n  çeşitli il ve bölgelerinden insanların  
b iraraya geldikleri, öğrendikleri ve siyasi yaşam a alıştıkları 
biricik rezervuardır. Bu son derece önemli, kitleleri kucak
layan  ak tarm a aygıtında şu değişiklikleri kaydedebiliriz: Ge
çen P arti Kongresi sırasında kom ünistlerin oranı yüzde 7,5 
idi, bu yıl yüzde 10,5’a ulaşm ıştır. Bu süre içinde ordu sa
yısal olarak küçültüldü, fak a t o rdunun  niteliği yükseldi. 
P artin in  etkisi artm ıştır, ve bu önemli rezervuarda kom ü
n ist etk in in  büyüm üş olması anlam ında bir başarı elde ettik.

Takım  kom utanları da dahil olmak üzere bü tün  ko
m u tan  kadrosu alındığında, geçen yıl kom utanlar arasında 
yüzde 10 oranında kom ünist vardı, bu yıl ise yüzde 13’tür. 
Takım  kom utanları olm aksızın kom utan kadrosu alındığın
da, o ran  geçen yıl yüzde 16 idi, bu yıl ise yüzde 24’tü r.

Partim izi çevreleyen kitleleri kucaklam a aygıtları, P ar
tiy i işçi sınıfıyla bağlayan ve ona öncü m üfreze olma ve 
işçi sınıfını bir orduya dönüştürm e im kanı veren transm is
yon kayışları bunlardır.

Askeri kom utan  kadrosundan farklı olarak, P artin in  ön
cü olmasına, işçi sınıfının ise dağınık bir kütleden gerçek 
b ir siyasi ordu haline gelmesine yardım  eden bağlan tı ağı 
ve ak tarm a noktaları ağı böyledir.

Partim izin bu alanlarda, bu  bağları sağlam laştırm ada 
gösterdiği başarı, yalnızca P artin in  bu açıdan daha  büyük 
deneyimler edinmiş olmasıyla, yalnızca bu ak tarm a aygıtla
rın ı etkilem e olanakların ın  mükemmelleşmiş olmasıyla açık
lanam az; ülkenin genel siyasi durum unun  bunu teşvik et
mesi, buna katk ıda bulunm ası da bir faktördür.

Geçen yıl açlık tehlikesi vardı ve bu tehlikenin sonuç
ları olarak sanayide bir depresyon, işçi sınıfında bir parça
lanm a vs. m evcuttu. B una karşılık  bu yıl h asa t iyiydi, sa
nayide kısmi bir yükseliş, p roletaryanın  toparlanm a süre
cinin başlangıcı, işçilerin durum unda bir düzelme söz ko
nusu. D aha önce köylere dağılm ak zorunda kalan eski işçi
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ler, tek ra r fabrikalara ve işletmelere akın, ediyorlar ve bü
tü n  bunlar, P artin in  yukarıda sözü edilen bağlantı aygıtla
rın ı sağlam laştırm a çalışm asını geniş bir şekilde geliştirm e
sine izin veren siyasi olarak m üsait bir ortam  hazırlıyor.

R aporun ikinci bölüm üne geçiyorum: P a rti ve devlet 
aygıtı. Devlet aygıtı, Partisi ta ra fın d an  tem sil edüen ik ti
dardaki işçi sınıfını köylülükle bağlayan ve P artisi ta ra fın 
dan tem sil edilen işçi sınıfına, köylülüğe önderlik etm e ola
nağını veren, kitleleri kucaklayan tem el aygıttır. Raporu
m un bu bölüm ünü, Lenin yoldaşın ünlü  iki makalesiyle [63] 
dolaysız olarak bağlayacağım.

Lenin. yoldaş tarafından, o iki m akalede geliştirilen d ü 
şünce, birçoklarına tam am en yeni göründü. Bence bu m a
kalelerde geliştirilen düşünce, Vladimir İlyiç’e daha geçen 
yıl ra h a t vermemişti. Geçen yılki siyasi raporunu  anımsı- 
yorsunuzdur. Siyasetimizin doğru olduğu, fakat devlet aygı
tın ın  kötü  işlediğinden, bu yüzden araban ın  gitm esi gere
ken yere gitmediğinden, aksine yoldan saptığ ından söz e t
m işti. B unun üzerine, anım sanacağı gibi, Şlyapnikov, şoför
lerin işe yaram az olduğunu söyleyerek araya girm işti. Bu 
elbette yanlıştır. Tam am en yanlış. Siyaset doğrudur, şoför 
ise mükemmel, araba tip i iyidir, Sovyetiktir, faka t devlet me
kanizm asının bileşenleri, yani devlet aygıtındaki şu veya bu 
çalışan kötüdür, bizim adam ımız değildir. Araba bu yüzden 
kaym aktadır, ve sonunda doğru siyasi çizginin çarpıtılm a
sına varm aktad ır iş. Üstelik bu çizgi de uygulanm am akta, 
çarpıtılm aktadır. Söylediğim gibi, devlet aygıtının tip i doğ
rudur, ancak öğeleri daha yabancı, bürokratik, yarı Çarist 
-burjuva unsurlardır. H alk kitlelerinin hizm etinde olan bir 
devlet aygıtı istiyoruz, bu devlet aygıtındaki bazı kişiler ise 
onu bir yemlik yapm ak istiyorlar. İşte bu yüzden aygıt bir 
bü tün  olarak kötü  işlemektedir. Eğer bunu düzeltmezsek, 
tek  başına doğru siyasi çizgi ile fazla bir yere varam ayız: 
bu  çizgi çarpıtılaeaktır, işçi sınıfı ile köylülük arasında bir 
kopma olacaktır. D üm en elimizde olm asına rağm en, a raba
ya hakim  olamamamız gibi bir durum  ortaya çıkacaktır. 
Bu, çöküşe yol açacaktır. Lenin yoldaşın daha geçen yıl ge
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liştirdiği, ve ancak bu yıl yekpare bir sistem de toparladığı 
düşünceler bunlardır; bu sistem e göre, MKK ve İşçi-Köylü 
M üfettişliği reorganize edilecektir, hem  de öyle ki, eğer a ra 
banın izlemesi gereken yolda gitm esini gerçekten istiyorsak, 
reorganize edilmiş olan kontrol aygıtı, araban ın  tü m  Öğe
lerini yeniden inşa etmeye ve işe yaram az parçaların ın  ye
rine yenilerini getirmeye yardım cı olan b ir kaldıraç ola
caktır.

Lenin yoldaşın önerisinin özü budur.
Örnek olarak, Orehovo-Suyevo trö s tü n ü n  revizyonu gibi 

bir olguyu gösterebilirim, Sovyet tipine göre örgütlenmiş 
o lan  [bu trö s tü n  —ÇN] görevi, azam i ü rü n  üretm ek ve köy
lülüğe , bakm aktır; oysa Sovyetik biçimde örgütlenm iş olan 
bu tröst, üretilen ürünleri, devlet çıkarların ın  zararm a, özel 
ceplere akıtm ıştır. Araba, gitm esi gereken yere gitm em iştir.

Yine örnek olarak, bugünlerde bana Voroşüov yoldaşın 
an la ttığ ı bir olguyu gösterebilirim. Adı Sanayi Bürosu olan 
bir kurum um uz var. Böyle bir ku rum  Güney-Doğu’da vardı. 
Bu ayg ıtta  yaklaşık 2000 kişi çalışıyordu. Bu aygıt, Güney 
-Doğu sanayiini yönetecekti. Voroşilov yoldaş bana, bu  ay
g ıtla başetm enin kolay olmadığını, bu aygıtın  idaresi için, 
yani idare aygıtının idaresi için, özel bir küçük aygıt daha 
o luşturm ak zorunda kalındığını çaresizlik içinde an la ttı. Or
taya, sorunu doğru b ir biçimde ele alan  insan lar çıktı: Vo
roşilov, Eism ont ve Mikoyan. Ve görüldü ki, ayg ıtta  görevli 
2000 kişinin yerine 170 kişi yeterliymiş. Ya şimdi? Anlaşı
lıyor ki, şim di işler eskisinden çok d aha  iyi yürüm ektedir. 
Eskiden aygıt, ü re ttiğ i her şeyi yiyordu. Şimdi ise aygıt sa
nayie hizm et etm ektedir. B una benzer olay çoktur, pekçok- 
tu r, başım daki saç sayısından daha çoktur.

B ü tün  bu olgular, bir tek  şeyi, tip i itibariyle doğru olan 
Sovyet aygıtlarım ızın, çoğunlukla, doğru siyasi çizgiyi as
lında m ahveden âdet ve geleneklere bağlı kişilerden oluştu
ğunu gösterm ektedir. Bu yüzden araba kaym aktadır, ve or
taya  büyük bir siyasi eksi, proletarya ile köylülük arasında 
bir kopma tehlikesi çıkm aktadır.

Sorun şudur: Ya ekonomi aygıtların ı düzeltir, kısıtlar,
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basitleştirir, ucuzlatır, Partim ize m anevi bakım dan yakın 
olan insanlarla takviye ederiz, ve o zam an NEP’i yürürlüğe 
koym adaki am acım ıza ulaşırız, yani sanayi, köyün ih tiyaç
larını karşılam ak, gerekli ü rünleri elde etm ek için azami 
ü rün  üretir, ve böylece köylü ekonomisi ile sanayiin  işbirli
ğini sağlarız. Ya da bu am aca ulaşm ayız, ve ard ından  çöküş 
gelir.

Ya da devamla: Ya bizzat devlet aygıtı basitleştirilir, 
yeniden düzenlenir, içinden hırsızlar ve sah tekârlar kovu
lur, ve o zam an köylülerden şim dikinden daha az vergi al
mamız m üm kün olur, ve o zam an ekonomi dayanır; ya da 
aygıt, Güney-Doğu’da olduğu gibi, bizzat am aç haline ge
lir ve köylülükten alm an bü tü n  vergi, aygıtın kendi bakı
m ına harcanır, ve ard ından çöküş gelir.

Vladimir İlyiç bu yazıları yazarken, kendisine yol gös
teren düşünceler bence bunlardır.

Lenin yoldaşın önerilerinin bir başka yanı d aha  vardır. 
O, yalnızca aygıtın  düzeltilm esini ve P artin in  ro lünün  aza
m i şekilde artırılm asın ı — çünkü devleti P arti inşa etm iş
tir, onu iyileştirm ek de zorundadır — sağlam ak istem em ek
tedir; bilakis sorunun ahlaki yanıyla da ilgili olduğu açık
tır. Ülkede sade bir vatandaşın: Buna kimse diş geçiremez! 
diyebileceği derecede yüksek, bir tek m akam  sahibinin  kal
m am asını sağlam ak istem ektedir. İşte bu ahlaki yan, İl- 
yiç’in önerisinin üçüncü yanını oluşturm aktadır, bu öneri, 
yalnızca devlet aygıtını değil, bilakis Partiy i de, onu teh 
likelere m aruz bırakan m akam  gelenek ve âdetlerden arın 
dırm a görevini koym aktadır.

Çalışma arkadaşların ın  seçimi sorununa, yani İlyiç’in 
daha XI. P a rti Kongresi’nde sözünü ettiğ i bir soruna geli
yorum. Eğer devlet aygıtım ızın bileşim, âdet ve gelenek iti
bariyle işe yaram az olduğunu, böylece işçilerle köylülük a ra 
sında bir kopma tehdidinin  olduğunu kavradıysak, o zam an, 
P artin in  önderlik ro lünün yalnızca d irektif vermekle ifade 
edilemeyeceği, bilakis belirli m akam lara, direktiflerim izi an 
layacak ve bunları dürüstçe uygulayacak yetenekte kişileri 
o tu rtm ak ta  da ifadesini bulacağı açıktır. Merkez Kom itesi’
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n in  siyasi çalışması ile örgütsel çalışma arasına aşılmaz bir 
sın ır çekilemeyeceğini kanıtlam aya gerek yoktur.

A ranızdan hiç kimse, iyi bir siyasi çizgi sap tam anın  ye
terli olduğunu, ve böylece sorunun halledüdiğini iddia et
meyecektir. Hayır, bu, işin yalnızca yarısıdır. Doğru siyasi 
çizgi sap tand ık tan  sonra, fonksiyonerlerin o şekilde seçil
mesi gerekir ki, göreve getirilen insanlar, verilen direktif
leri gerçekleştirebilecek, direktifleri kavrayabüecek, bu di
rektifleri kendi öz direktifleri olarak görecek ve hay a ta  ge
çirebilecek yetenekte insanlar olsunlar. Aksi halde siyaset, 
anlam ını y itirir ve boş gevezeliğe dönüşür. K ayıt ve Da
ğıtım  Dairesi’nin. yani a ltta  ve üstte  en önemli fonksiyoner- 
lerimizin kaydedilmesi ve dağılım ı ile yüküm lü MK orga
nının, m uazzam  bir önem kazanm asının nedeni budur. Şim
diye dek sorun o şekilde ele alm ıyordu ki, K ayıt ve Dağıtım  
Dairesi sadece yoldaşları ilçe, il ve bölge komitelerine göre 
kaydetm ek ve dağıtm akla kendini sınırlıyordu. D aha açık 
söylemek gerekirse, K ayıt ve D ağıtım  Dairesi soruna bur
n u n u  fazla sokmuyordu. Şimdi savaş bittiğine göre, seçim 
gözetmeksizin k i t le . seferberliği yapılm adığına göre, geçen 
yıl Merkez Komitesi’n in  s ırtına  yüklenen ve fiyaskoyla so
nuçlanan  Bin’in  seferberliğinin gösterdiği gibi her tü r lü  a n 
lam ı yitirdiğine göre, — çünkü şimdiki durum da çalışm a
mız daha çeşitlendiğinden, uzm anlaşm aya yöneldiğimizden, 
fonksiyonerler ile esaslı bir tan ışm a zorunlu olduğundan, 
seçimsiz seferberlik yerel örgütlere hiçbir yarar sağlam adan, 
davaya yalnızca zarar verm ektedir — K ayıt ve D ağıtım  D a
iresi a rtık  ilçe ve il kom iteleri çerçevesi içine kapanıp k a
lamaz.

Bazı sayılar verebilirim. XI. P arti Kongresi, Merkez Ko- 
m itesi’ni, en az bin tane  MoskovalI fonksiyoner seferber e t
mekle görevlendirmişti. Merkez Komitesi, seferberlik için 
yaklaşık 1500 kişiyi no t e tti. H astalık ve çeşitli başka ne
denlerden dolayı, no t edilenler içinden yalnızca 70Q’ü se
ferber edilebildi; yerel örgütlerin  değerlendirmesine göre, 
bunların  içinden 300 kişi azbuçuk işe yarar çıktı. İşte size, 
eskiden uygulanan seçimsiz seferberliklerin, bugün artık
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hiçbir işe yaram adığını gösteren bir olgu, çünkü P a r ti ça
lışmamız daha çeşitlenmiş, ekonom inin çeşitli dallarına gö
re  ayrışm ıştır, ve insanları seçmeksizin oradan oraya kay
dırm ak, ilkin, bu insanları faaliyetsizliğe m ahkûm  etmek 
dem ektir, ve İkincisi, yeni foııksiyonerler talep eden bu ör
gütlerin  en asgari gereksinim lerini bile karşılayam am ak de
mektir.

K ayıt ve D ağıtım  Dairesi’nde çalışan Sorokin’in, sana
yideki fonksiyoner kadrosu üzerine ün lü  broşüründen [64] 
bazı rakam lar vermek istiyorum. Ancak bu rakam lara  geç
meden önce, Merkez Komitesi’n in  K ayıt ve D ağıtım  D aire
si’nde, P a rti fonksiyonerlerinin istatistiksel olarak envan
terin i çıkarm a çalışması sürecinde yaptığı reform  üzerine 
birşey söylemek zorundayım. Önceden de belirttiğim  gibi, bu 
Daire eskiden il ve ilçe kom iteleri çerçevesiyle kendini sı
nırlıyordu; faka t şimdi çalışmamız daha çeşitlendiğine, inşa 
çalışması her yerde geliştirildiğine göre, ilçe ve il kom ite
leri içine kapanıp  kalınam az. P artin in  onların yardım ıyla 
ekonomi aygıtım ızı işlettiği ve önderlik ettiği istisnasız tüm  
yönetim  dalların ın  ve sanayideki bü tü n  fonksiyoner kadro
sunun  envanterini çıkarm ak zorunludur. Bu doğrultuda 
Merkez Komitesi tarafından , K ayıt ve D ağıtım  aygıtını m er
kezde ve taşrada, şu biçimde genişletme kararı alınm ıştır: 
Daire şefine ekonom inin ve Sovyetlerin sorunları için birer 
yardım cı verilecek ve bunlara da ayriyeten, fabrikalarda ve 
tröstlerde, taşradak i ve merkezdeki ekonomi organlarında, 
Sovyetlerde ve P a rti içinde, fonksiyoner kadrosunun envan
terin i çıkarm ak için yardımcılar sağlanacaktır.

Bu reform un sonuçları gecikmedi. Kısa zam anda sana
yideki fonksiyoner kadrosundan yaklaşık 1300 direktörün 
envanterini çıkarm ak m üm kün oldu. Buna göre, bunların  
yüzde 29’u P arti üyesidir, yüzde 70’i ise Partisiz. Partisiz
lerin, en önemli fabrikalarda sayısal o larak çoğunluğu oluş
tu rduğu  düşünülebilir, ancak bu doğru değüdir. Yüzde 29 
kom ünistin, toplam  300 000’den fazla işçisi bu lunan en bü
yük fabrikaları yönettiği, buna karşılık yüzde .70 Partisiz 
direktörün, toplam  250 000 sanayi işçisinden fazla çalıştır
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m ayan fabrikaları yönettiği görülüyor. K üçük fabrikalar 
Partisizler tarafından , büyük fabrikalar P artili yoldaşlar ta 
rafından  yönetilm ektedir. B unun dışında, P arti üyesi direk
törler arasında, işçi olm ayanlara oranla üç k a t daha fazla 
eski işçi m evcuttur. Bu, çok az kom ünistin  bulunduğu Yük
sek Ekonomi Kcııseyi ve onun dairelerinin aksine, sınai in
şada tabanda, tem el hücrelerde, fabrikalarda kom ünist güç
lerin ve özellikle işçilerin hükm etm eye başladığını göster
m ektedir. Nitelik, işe yararlık  konusuna gelince, kom ünist
ler arasında, Partisizler arasında olduğundan daha fazıla işe 
yarar direktör bulunm ası ilginçtir. Buradan, kom ünistlerin 
fabrikalara dağılım ında Partiye sa lt partic i düşüncelerin yol 
göstermediği, onun sadece fabrikalardaki etkisini artırm ayı 
düşünmediği, bilakis mesleki düşüncelerin de yol gösterdiği 
sonucu çıkar. B undan yalmzca p a rti o larak P a rti değil, bi
lakis tü m  ekonom inin inşası da kazançlı çıkar, çünkü ko
m ünistler arasında, Partisizler arasında olduğundan çok da
h a  fazla işe yarar d irektör vardır.

Sanayideki fonksiyoner m evcudunun envanterini çıkar
m ak için ilk denem edir bu —  önceden de söylendiği gibi, 
bü tü n  fabrikaları kapsam aktan  uzak olan yeni bir deneme, 
çünkü bu broşürde göz önünde bulundurulan  1300 direktör, 
envanteri çıkarılm ası gereken tü m  işletm elerin ancak yak
laşık olarak yarısını yönetm ektedir. Ama deneyim, bu ta r
lan ın  tükenm ez bir zenginlikte olduğunu ve Partin in , en 
önemli işletmelerimizin yönetici organlarını kom ünistlerle 
doldurm a ve böylece devlet aygıtın ın  P arti ta ra fından  yöne
tilm esini garantilem e olanağı elde etmesi için, K ayıt ve Da
ğıtım  D airesin in  çalışm asını vargücüyle geliştirm ek zorun
da olduğunu gösterm ektedir.

Merkez Kom itesi’n in  örgütsel sorunda P arti Kongresi
ne, gerek P arti açısından gerek Sovyet 'ay g ıtı açısından ge
tird iğ i önerileri yoldaşlar herhalde biliyordur. Biraz önce 
raporum un ikinci bölüm ünde sözünü ettiğim  Sovyet aygıtı 
sorunu ile ilgili olarak MK, bu sorunu hem  P arti hem de 
Sovyet aygıtı açısından inceleyecek ve sonra da düşüncele
rin i P arti Kongresine sunacak olan özel bir seksiyona, bu

181



sorunu ayrıntılı bir şekilde ele alm ak için vermeye niyetle
niyordu.

R aporun üçüncü bölüm üne geçiyorum: O rganizm a ola
rak  P arti ve aygıt olarak Parti.

Her şeyden önce Partim izin  sayısal bileşimi üzerine bir
kaç söz söylemek gerekiyor. Sayılar geçen yıl, XI. P a rti Kong
resi sırasında, P artin in  400 000’den birkaç onbin fazla üye
ye sahip olduğunu gösterm ektedir. Bu yıl P artin in  üye sa
yısı, Parti, bir dizi bölgede proleter olm ayan unsurlardan  
kendini kurtard ığ ı için, gerilemeye devam  etm iştir — şimdi 
üye sayısı 400 000’in  biraz altındadır. Bu bir eksi değü, a rtı 
puandır, çünkü P artin in  sosyal bileşimi iyileşmiştir. Sosyal 
büeşim inin düzelmesi anlam ında Partim izin  gelişmesinde en 
ilginç yan, Partideki proleter olm ayan unsurların  proleter 
unsu rlar aleyhine artm ası şeklinde önceden varolan eğili
m in rapor yılında a rtık  görülmemesi, bir dönüşüm  olmuş 
olması, Partim izde işçilerin oranının, proleter olm ayan u n 
su rlar aleyhine belli bir artış  eğilimi içinde olmasıdır. A rın
dırm adan önce elde etm ek istediğimiz ve şimdi elde ettiğ i
miz başarı işte budur. Bu alanda her şeyin yapılm ış oldu
ğunu söylemek istem iyorum  — kesinlikle değil. F ak a t bir 
dönüşüm ü başardık, belirli bir asgari homojenlik sağladık, 
P artin in  proleter bileşimini garantiledik, ve P arti içinde pro
leter olm ayan unsurların  daha da  azalm asına ve proleter 
unsurların  daha da artm asına  götüren bu yolda ilerlemek 
zorunda olduğum uz açıktır. Partim izin bileşimini daha da 
iyileştirm ek için MK’nin  tavsiye ettiğ i önlemler, MK’nin 
önerilerinde m evcuttur, bunları yinelemek istemiyorum . 
Proleter olm ayan unsurların  akım ına karşı duvarlar besbel
li ki güçlendirilm ek zorunda kalınacaktır, çünkü içinde bu
lunduğum uz anda, NEP üişkileri içinde, P arti hiç kuşkusuz 
NEP unsurların ın  zararlı etkisine m aruz olduğundan, P a r
timizde azami bir homojenlik sağlam ak ve her halükârda 
P a rti içinde işçi olm ayanlar aleyhine işçilerin tay in  edici 
ağırlık ta olm asına ulaşm ak zorunludur. Parti, işçi sınıfının 
partisi olarak kalm ak istiyorsa, bunu yapm ak P artin in  gö
revi ve borcudur.
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İl kom itelerinin yaşam ı ve faaliyeti sorununa geliyorum. 
Basındaki bazı makalelerde, il kom iteleri üzerine sık sık 
alaycı ifadelere rastlanm akta , il kom iteleri sık sık alaya 
alınm akta, faaliyetleri küçüm senm ektedir. Ben am a yoldaş
lar, il kom itelerinin Partim izin  tem el direği olduğunu ve 
Partin in , bunlar olmaksızın, bunların  çalışması olmaksızın, 
gerek Sovyet gerek P arti çalışması konusunda ayaklarının 
havada kalacağını söylemek zorundayım. İl komitelerinin 
tüm  eksikliklerine, bugüne kadar hâlâ  varolan yetersizlik
lerine rağm en, il kom iteleri içindeki sözümona a ra  bozuk
luklarına, anlaşm azlıklara rağm en, bir bü tün  olarak bakıl
dığında, il komiteleri Partim izin tem el direğini o luştururlar.

İl kom iteleri nasıl yaşıyor ve gelişiyorlar? Ben yaklaşık
10 ay önce, il komitelerimizin sekreterleri henüz yeni ilişki
lere Uyum sağlayam adıklarından, ekonomi işlerinde boca
layıp dururken, bu kom itelerin m ektuplarım  okum uştum . 
On ay sonra, bu kez yeni m ektuplar okudum, hem  de zevk
le, sevinçle, çünkü bunlar, il kom itelerinin büyüdüğünü, ça
lışm a alam nı artık  bildiğini, inşa çalışm asına giriştiğini ve 
yerel bütçeyi düzelttiğini, ekonomiye yerel düzeyde hakim  
olduğunu ve kendi illerinde tü m  ekonomik ve siyasi yaşa
m ın yönetim ini ele alm ayı gerçekten becerdiklerini göster
m ektedir. Yoldaşlar, bu büyük bir kazam m dır. Hiç kuşku
suz il komitelerinde yetersizlikler de vardır, ancak  il komi
telerin in  P arti ve ekonomi deneyimlerindeki bu artış  olma
saydı, ileriye doğru bu m uazzam  adım ı atm ış, il komitele
rin in  yerel ekonomiyi ve siyasi yaşam ı yönetmedeki bu a r
ta n  olgunluğuna sah ip  olmasaydık, P artin in  devlet aygıtını 
yönetmeye ciddi şekilde başlayacağını asla hayâl bile ede
meyeceğimizi söylemek zorundayım.

İl komitelerindeki anlaşm azlıklar ve sürtüşm elerden söz 
ediliyor. Anlaşm azlıkların ve sürtüşm elerin, olumsuz yanla
r ı yanında iyi yanları da  olduğunu belirtm em  gerek. Anlaş
m azlıkların ve bozuşukluklarm  ana kaynağım , il komitele
rinin, idareyi tıkanık lık lara yol açm adan yürütebilecek du
rum da olan kaynaşmış, sağlam  bir çekirdek yaratm a çabası 
o luşturm aktadır. Bu, her ne kadar burada sık sık hedefe
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uygun olm ayan yollar tu tu lsa  da, tam am en sağlıklı ve haklı 
bir hedef ve çabadır. Bu, Partim izin  bileşiminin eşitsiz olu
şundan, Partide eski ve yeni, proleter ve entellektüel, m er
kezden ve kenar bölgelerden, çeşitli u luslara m ensup üye
lerin bulunm asından ileri gelmektedir, il komitelerinde bu
lunan  tüm  bu türdeş olm ayan unsurla r beraberlerinde fark 
lı âdet ve gelenekler getirm ekte, böyleee sürtüşm eler ve an 
laşm azlıklar doğm aktadır. B una rağm en anlaşm azlıkların 
ve sürtüşm elerin  onda dokuzu, biçim lerinin caiz olmayışı 
bir yana bırakılırsa, çalışmayı yönetebilecek bir çekirdeği 
kaynaştırm a sağlıklı çabasını içerm ektedir. Eğer ü  kom ite
lerinde bu tü r  yönetici g ruplar olmasaydı, eğer her şey «iyi
lerin» ve «kötülerin» birbirini dengelediği biçimde kotarıl
mış olsaydı, ilde yönetim  olmazdı, ayni vergi toplayam az 
ve kam panyalar gerçekleştiremezdik. Anlaşm azlıkların sağ
lıklı yanı budur ve arasıra  ta tsız  biçimler alm ası buna göl
ge düşürm em elidir. Tabii ki bu, P artin in  anlaşm azlıklara 
karşı, özellikle kişisel m otivler taşıdığında, mücadele etm e
mesi anlam ına gelmez.

İl kom itelerinin durum u böyledir.
Ancak Partim iz, ü  kom itelerinin ardm dan gelen bir a lt 

basam akta zannedildiği kadar güçlü değildir. P arti aygı
tın ın  esas zaafı, ilçe kom itelerim izin zayıflığında, ilçe sek
reterleri yedeğinin olmayışında yatm aktadır. Eğer P artim i
zi işçi sınıfıyla bağlayan tem el aygıtları, raporum un birinci 
bölüm ünde sözünü ettiğ im  aygıtları hâlâ  tüm üyle elimize 
geçirememişsek (en a lt hücreleri, kooperatifleri, kadın de
legeler toplantıların ı, Gençlik Birliği örgütlerini vs. kaste
diyorum ), eğer il organları bu aygıtlara  hâlâ ta m  olarak 
hakim  değilse, bunun nedeninin tam  da ilçelerde hâlâ  çok 
zayıf olmamızda yattığ ına  inanıyorum .

Bence bu, tem el bir sorundur.
Sanıyorum  ki Partim izin ana görevlerinden biri, köy

lüler ve işçiler arasından  gelen en sadık ve en yetenekli yol
daşlardan oluşan ilçe sekreterleri için, Merkez Komitesi nez- 
dinde bir okul kurm aktır. P arti gelecek yıl, ilçelerdeki ça
lışm aları yönetmeyi kolaylaştırm ak üzere il kom itelerine 200
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veya 300 ilçe sekreteri yedeği yetiştirm eyi başarabilirse, o 
zam an Parti, kitleleri kucaklayan tüm  ak tarm a aygıtları
n ın  yönetim ini sağlam a almış olur. O zam an, P a rti etki
sinin hakim  olmadığı bir tek  tüketim  kooperatifi, bir tek  
ta rım  kooperatifi, b ir tek işletme komitesi, b ir tek  kadın 
delegeler toplantısı, Bir tek  Gençlik Birliği hücresi, bir tek 
kitle örgütü  kalmaz.

Ve gelelim bölge organlarına. Geride bıraktığım ız yıl, 
P artin in  ve MK’nin, kısm en seçilen kısm en de a tan an  böl
ge organlarını o luştu rm akta haklı olduğunu gösterm iştir. 
Tüm  reyonlaştırm a kompleksi sorunları görüşülürken MK, 
P artin in  bölge organların ın  inşasında yavaş yavaş a tam a 
ilkesinden seçim ilkesine geçilmesi gerektiği sonucuna var
dı, çünkü bu, P artin in  bölge komiteleri e trafında hiç şüp
hesiz elverişli bir m oral atm osferi oluşturacak ve MK’nin  
P artiy i yönetmesini kolaylaştıracaktı.

, P artin in  merkezi organların ın  iyileştirilmesi sorununa 
geliyorum. MK’nin, MK Sekreterliği’n in  fonksiyonlarını, Ör
gütlenm e Bürosu ve Politbüro’n u n  fonksiyonlarından açık 
ve anlaşılır bir biçimde ayırm a konusundaki önerilerini her
halde okum uşsunuzdur. Bu sorunu özel olarak ele alm ak 
gerekmez, çünkü zaten açıktır. F ak a t bizde, MK’de birçok 
kez görüşülen ve bir süre ciddi ta rtışm ala ra  yol açan  bir 
so run  vardır — bizzat MK’nin  genişletilmesi sorunu. Bazı 
MK üyeleri, MK üye sayısının genişletilmemesi, bilakis azal
tılm ası gerektiğine inanıyorlar. Gerekçelerini an la tm ak  is
tem iyorum . Yoldaşlar kendileri söz alsınlar. Ben kısaca MK’ 
n in  genişletilmesinden yana olan gerekçeleri açıklayacağım.

Bugün Partim izin merkezi aygıtında durum  şudur: 27 
MK üyemiz var. MK iki ayda bir b iraraya geliyor, MK için
de am a, kendilerini organlarım ızın siyasi ve ekonomik ça
lışm asını yönetme konusunda pişkin 10-15 kişilik bir çekir
dek m evcuttur, öyle ki bunlar bir çeşit yönetim  başpisko
posuna dönme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Belki bu pek 
iyi birşeydir, fakat tehlikeli bir yanı da vardır: Yönetim so
run larında  büyük deneyim kazanm ış olan bu yoldaşlar, ki- 
bire kapılabilirler, kendi kabuklarına çekilip kitleler a ra 
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sında çalışmaya yabancılaşabilirler. MK’nin  bazı üyelerinin, 
veya diyelim ki 15 kişilik bir çekirdeğin, hazırlanan  10 di
rek tiften  9’unda h a ta  yapm ayacak kadar çok deneyime ve 
beceriye sahip olması çok iyidir. F ak a t eğer kendi yanların
da, yerel örgütlerin çalışmasıyla yakından bağı bulunan, 
geleceğin yöneticilerini o luşturan  yeni bir kuşak olmazsa,
o zam an bu yüksek nitelikli insanların  kemikleşme ve k it
lelere yabancılaşm a şansı büyüktür.

İkincisi: Yönetim .çalışm asında çok başarılı olan MK 
içindeki çekirdek yaşlanm aktadır ve nöbet değişimine ih ti
yacı vardır. Vladimir İlyiç’in  sağlık durum unu biliyorsunuz. 
MK’nin  tem el çekirdeğinin diğer üyelerinin de a rtık  ta k a t
lerinin kesildiğini biliyorsunuz. F ak a t nöbeti devralacaklar 
henüz yok, kö tü  olan da bu. P arti önderi yetiştirm ek çok 
zordur, bunun için yıllar gerekiyor, 5-10 yıl, belki de 10 
yıldan da fazla. Budyonni yoldaşın süvarileriyle herhangi 
b ir ülkeyi işgal etmek, tabandan  yukarıya doğru iki-üç ön
deri yetiştirm ekten, gelecekte ülkenin gerçek önderleri ola
bilecek insanları yetiştirm ekten çok daha kolaydır. F ak a t 
a rtık  nöbeti devralacak kişilerin yetiştirilm esini düşünm e
n in  zam anı. B unun için bir tek  çare var — yeni, taze fonk- 
siyonerleri MK çalışması içine alm ak ve onları çalışm anın 
seyri içinde yükseltm ek — en yeteneklilerini ve en bağım 
sızlarını, om uzları üzerinde kafa taşıyan ları te rfi ettirm ek. 
Tek başına k itap larla  önder yetiştirilmez. K itap bizi ilerle
tir, faka t tek  başına önder yetiştirm ez. Yönetici fonksiyoner- 
ler sadece çalışma sürecinde yetişir. MK’ne yeni yoldaşlar 
seçer ve onlara yönetm enin tü m  ağırlığını hissettirirsek, iş
te  ancak o zam an şu anda o kadar ih tiyaç duyduğum uz nö
beti devralacakların yetiştirilm esini sağlayabiliriz. Bu yüz
den, MK’n in  en az 40 kişiye çıkartılm a önerisini onayla
m am ası halinde, bunun  P arti K ongresinin en kaba hatası 
olacağına inanıyorum .

R aporum un sonunda, — belki çok bilindiği iç in — gö
ze batm ayan, fak a t çok büyük öneme sahip bir olgu olarak 
vurgulanm ası gereken bir olguyu vurgulam ak istiyorum . 
Bu, NEP gibi bir dönem eçte Partim ize bir bölünmeyi en
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gelleme olanağı vermiş olan, Partim izin  o sağlamlığı, o eş
siz birlikteliğidir. D ünyanın hiçbir partisi, hiçbir siyasi parti, 
böyle sert b ir dönemeci kargaşasız, bölünmesiz ve şu ya da 
bu grup P a rti arabasından  düşmeden atlatam azdı. Bilindi
ği gibi, bu tü r  dönemeçler, belirli b ir grubun arabadan  düş
mesine, ve parti içinde bölünmeye değilse bile, bir kargaşa
ya yol açar. P arti tarihim izde böyle bir dönemeç, 1907 ve 
1908 yıllarında vardı, devrim mücadelesine alıştığımız 1905 
ve 1906’dan  sonra, günlük legal çalışm aya geçmeye istekli 
görünmediğimiz, D um a’ya girm ek istemediğimiz, legal ku
ru luşlardan  yararlanm ak istemediğimiz, legal organlarda ko
num um uzu güçlendirmek istemediğimiz ve genelde yeni yol
la ra  karşı direndiğimiz 1907 ve 1908 yıllarında vardı. Bu dö
nemeç NEP kadar sert değildi. Ama, P a rti olarak besbelli ki
o sıralar daha gençtik, m anevra deneyimimiz yoktu ve so
ru n  arabam ızdan iki grubun birden düşmesiyle sonuçlandı. 
B ugünkü NEP dönemeci, saldırı siyasetimizden sonra sert 
bir dönemeçtir. Ve bu dönemeçte proletarya, eski pozisyon
la rın a  geri çekilmek ve geçici olarak bir saldırıdan vazgeç
m ek zorunda olduğundan, proletarya, onunla bağları y itir
mem ek için köylü geri cepheye yönelmek zorunda olduğun
dan, proletarya Doğu’da ve B atı’da rezervlerini güçlendir
meyi ve sağlam laştırm ayı düşünm ek zorunda olduğundan
— bunca sert bir dönem eçte P arti, yalnızca bölünm ekten 
kaçınm akla kalm am ış, bilakis dönemeci kargaşasız gerçek
leştirm eyi de başarm ıştır.

Bu, P artin in  emsalsiz esnekliğinin, sağlam lığının ve bir
likteliğinin kanıtıdır.

Partim izin  zafere u laşacağının garantisi burada yat
m aktadır.

D üşm anlarım ız geçen yıl, h a tta  bu  yıl bile, Partim izde 
parçalanm am n egemen olduğu kehanetinde bulunm aktaydı 
ve bulunm aktadır. Ancak biz NEP’e geçişle pozisyonlarımı
zı koruduk, ekonominin iplerini elimizde tu t tu k  ve hasım- 
larım ız gerçekten parçalanm a ve dağılm aya yüz tu tm uş
ken, P arti her zam an olduğu gibi tek adam m ışçasına ilerle
m ektedir. Yoldaşlar, geçenlerde Moskova’da Sosyal-Devrim-
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çilerin bir kongresinin [65 ] yapıldığını m utlaka duym uşsu
nuzdur. Bu kongre, bizim P arti Kongremize, kendilerine 
Partim izin kapıların ın  açılm ası ricasını yöneltm e kara rı al
mıştır. Ayrıca Menşevizmin eski merkezi, Menşevik Partin in
10 000’in  üzerinde üyeye sah ip  olduğu, Menşevizmin kalesi 
G ürcistan’ın  yıkıldığını ve yaklaşık 2000 parti üyesinin Men
şevik safları te rk  ettiğ ini de m utlaka duym uşsunuzdur. Bıj 
da herhalde Partim izin değil, bilakis onların, basım larım ı
zın parçalandığım  gösterm ektedir. Ve son olarak, Menşeviz
m in en d ü rü st ve en akıllı fonksiyonerlerinden biri olan 
M artinov yoldaşın Menşevik safları te rk  ettiğini, MK’nin  
onu Partiye aldığını ve P arti Kongresine bu alım ı onayla
m asını önerdiğini m utlaka biliyorsunuzdur. (Kısmi alkış.) 
Yoldaşlar, bü tün  bu olgular, Partim izin  durum unun  kö tü  
olduğunu değil, bilakis hasım larım ızda bü tün  cephe boyun
ca parçalanm anın  başladığını gösterm ektedir; buna karşılık  
en büyük dönüşüm lerden biri sırasında sınavı başarıyla ver
miş olan ve açtığı büyük bayrakla ilerleyen Partim iz, sım 
sıkı birlik halinde, kaynaşm ış bir P a rti olarak kalm ıştır. 
( Coşkulu, uzun alkışlar.)

2 — MK’NİN ÖRGÜTSEL RAPORUNU 
KAP AYIŞ KONUŞMASI

19 Nisan

Yoldaşlar! Kapayış konuşm ası iki bölümden oluşacak
tır: Birinci bölümde MK’nin  örgütsel p ratiğ i üzerine, konuş
m acılar ta ra fın d an  eleştirildiği ölçüde söz edilecektir; ikin
ci bölümde, MK’n in ,' konuşm acılar ta ra fın d an  eleştirilmem iş 
olan ve her halde P a rti Kongresinin desteklediği örgütsel 
önerilerini ele alm ak istiyorum.

Önce MK R aporunu eleştirenler üzerine birkaç söz.
Lutovinov üzerine. Kendisi Partim izin  rejim inden m em 

nun değil: Partim izde konuşm a özgürlüğü yok, legalite yok, 
dem okratizm yok. Kendisi, son a ltı yıl içinde MK’n in  hiç



bir P a rti Kongresini, şu andakinden d ah a  dem okratik  bir 
biçimde hazırlam adığını tab ii ki bilmektedir. Şubat Plenu- 
m undan  hem en sonra MK üyelerinin ve MK adaylarının, 
Federasyonum uzun her köşesine g ittik lerin i ve MK’n in  ça
lışm ası üzerine rapor verdiklerini bilmektedir. Lutovinov, 
MK faaliyetinin kılı k ırk  'yararak, evet kılı k ırk  yararak  et
raflıca incelendiği T artışm a Gazetesi’nden[66] dört sayının 
elimizde olduğunu bilmek zorundadır. F ak a t bu, Lutovinov’a 
yetm em ektedir. O, tüm  sorunların, ya da  en azından en 
önem lüerinin aşağıdan yukarıya bü tü n  hücrelerde görüşü
lebilmesi için, her sorunda bü tün  P artin in  harekete geçme
si ve sorunun tartışılm asına katılm ası için «gerçek» demok- 
ratizm i istem ektedir. F akat yoldaşlar, şimdi ik tidarda bu
lunduğum uza, P arti üyelerimizin sayısı 400 000’den az olma
dığına, 20 000’den fazla hücreye sahip olduğum uza göre, ben 
böyle bir rejim in nereye varacağını kestirem iyorum . Böyle 
b ir rejim de Partim iz, sürekli gevezelik yapılan ve hiçbir ka
ra ra  varılm ayan bir ta rtışm a  kulübüne dönüşecektir. Hal
buki Partim iz, öncelikle iş yapan  bir P a rti olm ak zorunda
dır, çünkü ik tidarda olan biziz.

Ayrıca Lutovinov, gerçi Federasyon içinde ik tidarda bu
lunduğum uzu ve legalitenin tü m  ayrıcalıklarına sahip oldu
ğum uzu, ancak u luslararası açıdan bakıldığında, Partin in  
yarı-legal, daha çok illegal olduğu, Dum a fraksiyonu görü
nüm ünde, legal gazete görünüm ünde, kulüpler görünüm ün
de bazı legal bağlantı nok ta larına sahip olduğu, aynı za
m anda P artin in  düşm anlarla çevrelenmiş bulunduğu ve iler
leyebilmek ve legal çerçeveyi genişletebilmek için güç top
lam aya çabaladığı, 1912 dönem ine benzer bir dönem geçirdi
ğimizi unutm aktadır. Buna benzer bir dönem i şimdi ulus
la ra rası düzeyde yaşam aktayız. D üşm anlarla çevrelenmiş 
durum dayız — bu herkesçe açık. Bizi çevrelemiş olan em
peryalist k u rtla r uyum uyorlar. Düşm anlarım ızın, bize zarar 
vermek için, içeri sızm alarına yarayacak ufacık bir çatlak 
ele geçirmeye çabalam adıkları bir an  yoktur. Bizi çevrele
miş olan düşm anların  bir abluka veya m üdahaleye hazır
lanm adıkların ı iddia etm ek için hiçbir neden yoktur. Durum
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budur. D urum  bu haldeyken, savaş ve barışın tü m  sorunla
rını herkese duyurabilir miyiz? Bu sorunu 20 000 hücrenin 
top lantılarında ta rtışm ak  ise bu an lam a gelir. Eğer Cenova 
Konferansı üzerine tü m  ön çalışm alarım ızı önceden herkese 
duyursaydık, halimiz nice olurdu? Esaslı bir fiyasko üe kar
şılaşacağımız m utlak tı. Bir düşm an kuşatm asının  ortasında, 
tarafım ızdan gelecek an i bir darbenin, beklenmedik bir m a
nevranın, hızlı hareket etm enin her şeyi belirleyeceğini dü 
şünmememiz gerekir. Lozan K onferansındaki siyasi kam 
panyam ızı P arti temsilcilerinden oluşan dar bir çevrede ta r 
tışm ak yerine, tüm  bu çalışmayı herkese duyurm uş, k artla rı
mızı açm ış olsaydık, halim iz nice olurdu? D üşm anlar tüm  
dezavantajları ve avan ta jları hesaplardı, kam panyam ızı bo
şa çıkarırdı, ve biz Lozan’dan  u tanç ve eziklik içinde ayrı
lırdık. B ütün  önemli sorunların  en önemlisini, savaş ve ba
rış sorunlarını önceden davul-zurna ile duyursaydık — çün
kü sorunları 20 000 hücrede tartışm ak, daha önce de söyle
diğimiz gibi, sorunları davul-zurna ile yedi mahalleye du
yurm ak d em ek tir—, halim iz nice olurdu? Anında canımıza 
okurlardı. Yoldaşlar, Lutovinov’un sözümona dem okratizmi- 
nin hem  örgütsel hem  de siyasi nedenlerden ö türü  bir fan- 
tazi, b ir dem okratik Manilovizm olduğu açıktır. Bu yanlış 
ve tehlikelidir. Lutovinov’un  yolu bizim yolumuz değildir.

Ossinski’ye geçiyorum. Kendisi, benim bağımsız insanla
rı alarak  MK’ni genişletmemiz gerektiğini ifade eden cüm 
leme sarıldı. Evet, Sorin, daha bağımsız; kendi başına buy
ruk  olanlarla değil. Ossinski bu konuda benim kendisiyle, 
D emokratik Merkeziyetçilikle [!;T] belli bir görüşbirliğine var
dığıma inanm aktadır. Gerçekten de MK’n in  bağımsız yol
daşlarla tüm lenm esi gerektiğini söyledim. Neden bağımsız
— bunu söylemedim, çünkü tüm  sorunları ana konuşm ada 
tüketm enin  yararlı olmadığını önceden biliyordum, kapayış 
konuşması için de birşeyler bırakm ak gerekir. (Gülüşmeler. 
Alkışlar.) MK içinde bağımsız insanlara  ihtiyacım ız var, 
am a Leninizmden bağımsız değil — hayır yoldaşlar, ta n rı 
korusun! Kişisel etkilenm eden uzak, bizlerde oluşan ve ba
zen MK içinde huzursuzluğa yol açan, MK içindeki m üca
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delenin alışkanlık ve geleneklerinden uzak, bağımsız insan
la ra  ihtiyacım ız var. Lenin yoldaşın m akalesini hatırlıyor
sunuz. Orada, bir bölünme perspektifi önünde bulunduğu
m uzdan söz ediliyor. Ö rgütler, Lenin yoldaşın yazısındaki bu 
pasaja dayanarak, içimizde bir bölünm enin olgunlaşmış ol
duğu izlenimini edinebileceklerinden, MK üyeleri oybirliğiy
le, ortaya çıkabilecek kuşkuları dağıtm a kararı ald ılar ve 
MK içinde bir bölünm enin olm adığını açıkladılar, nitekim  
bu, gerçeği tam am en yansıtm aktadır. Ancak MK, bir bölün
me perspektifinin .imkansız olm adığını da açıklam ıştır. Ve 
bu da tam am en doğrudur. Son altı yıllık çalışma seyri için
de MK içi mücadelenin belirli alışkanlıkları ve belirli gele
nekleri o luşm uştur (ve oluşm ak zorundaydı), bunlar bazen 
pek iyi olm ayan bir atm osfer yaratm aktad ır. Ben bu atm os
feri, MK’nin  Şubat’tak i son Plenum  toplan tılarından  birin
de gözlemledim ve hem en orada, yerel örgütlerden gelen yol
daşların  m üdahalesinin çoğunlukla her şeyi belirlediğini de 
vurguladım . Bize, bu geleneklerden ve bu kişisel etkilenm e
lerden bağımsız insanlar, MK’ne olum lu çalışm adan dene
yim ler ve yerel örgütlerle bağlar getiren ve MK’n i o rtak  ve 
birbirinden ayrılmaz, Partim izi yöneten bir kollektif olarak 
b iraraya getirecek olan çim entoyu oluşturan  böyle insanlar 
gereklidir. Bize, MK içinde eskiden oluşmuş olan gelenekler
den uzak, bu tü r  bağımsız yoldaşlar lazımdır, on lara yeni, 
taze bir öge katan , MK’n i çim entolayan ve MK içinde her 
tü r lü  bölünme olasılığına karşı önlem olan insanlar olarak 
ihtiyacım ız vardır. Bu anlam da bağım sızlardan söz ettim .

Yoldaşlar, Ossinski’n in  Zinovyev’e yaptığı saldırıya de
ğinm eden geçemeyeceğim. Ossinski, S talin  yoldaşı övmüş, 
Kam enev’i övmüş ve Zinovyev’e bir tekm e atm ıştır, çünkü 
şimdilik bir tanesini safdışı b ırakm anın  yeterli olacağına, 
diğerlerine daha sonra sıra  geleceğine inanm aktadır. Uzun 
yıllar sü ren  çalışma sonucu MK içinde oluşmuş olan çekir
değin parçalanm asına yönelmiştir, am aç, yavaş yavaş, adım 
adım  b ü tünü  parçalam aktır. Eğer Ossinski gerçekten böyle 
bir am aç gütm ek istiyorsa, MK’mizin çekirdeğinin şu ya da 
bu üyesine karşı bu tü r  saldırılarda bulunm ayı cidden dü
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şünüyorsa, o zam an kendisini uyarm ak isterim , korkarım  ki 
kafasını yaracağı bir duvara çarpacaktır.

Son olarak M divani üzerine. B ü tün  P arti Kongresinin 
g ına getirdiği bu sorun üzerine birkaç söz söylememe izin 
verin. Mdivani MK’daki yalpalam alardan  söz e tti: B ugün üç 
Trans-K afkasya C um huriyeti’n in  ekonomik çalışm alarının 
birleştirüm esi k a ra n  almıyor muş, yarın  bu cum huriyetleri 
bir federasyonda birleştirm e k ararı geliyormuş, ertesi gün 
ise tüm  Sovyet cum huriyetlerini bir Cum huriyetler Birli
ğ in d e  birleştirm eyi öngören üçüncü bir k ara r almıyormuş. 
Bunu MK’nin  yalpalam aları olarak tanım lıyor. Bu doğru 
m udur? Hayır, yoldaşlar. B unlar yalpalam a değildir, bu bir 
sistem dir. Bağımsız cum huriyetler birbirlerine önce ekono
m ik tem elde yakınlaşıyorlar. Bu adım  daha 1921’de atılm ış
tır. Cum huriyetleri birbirine yakınlaştırm a denem esinin 
olum lu sonuçlar verdiği anlaşıld ık tan  sonra, bir sonraki adım  
atılıyor — Federasyon halinde birleşm e. Özellikle, u lusal ba
rışı sağlayan özel bir organ olm adan edilemeyecek Trans 
-Kafkasya gibi bir bölgede. Bildiğiniz gibi Trans-Kafkasya, 
t a  çarlık zam anında Tatar-E rm eni katliam ların ın  olduğu ve 
M ussavatistlerin, T aşnaklarm  ve Menşeviklerin rejim i a ltın 
da savaşın kol gezdiği bir ülkedir. Bu kine bir son vermek 
için, bir ulusal barış organına, yani söylediği sözün ağırlığı 
olan yüksek bir ik tidar organına ihtiyaç vardır. Böyle bir 
ulusal barış organının  oluşturulm ası, G ürcü u lusundan tem 
silcilerin katılım ı olmaksızın kesinlikle imkansızdır. Böyle- 
ce, ekonomik çalışm aların  birleştirilm esinden birkaç ay  son
ra, bir sonraki adım  atılıyor — C um huriyetlerin federas
yonu — ve bir yıl sonra, Cum huriyetlerin birleştirilmesi yo
lunda son etap olarak bir adım  daha — Cum huriyetler Bir- 
liği’n in  oluşturulm ası. Y alpalam a bunun  neresinde? Bu, bi
zim ulusal siyasetim izin sistem idir. Mdivani, kendisinin es
k i bir Bolşevik olduğunu düşünm esine rağm en, bizim Sov
yet siyasetimizin özünü basitçe kavram am ıştır.

Kendisi bir dizi soru sordu ve Trans-K afkasya’nm , özel
likle G ürcistan’ın  ulusal sorunları i le ' ilgili en önemli so
runların , MK ta ra fından  mı, yoksa tek  tek kişiler ta ra fm -
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dan m ı k a ra ra  bağlandığının bilinmediğini im a etti. Trans 
-K afkasya’da temel sorun, Trans-K afkasya Federasyonu so
runudur. İzin verirseniz, RKP MK’nin, Trans-K afkasya Fe
derasyonu üzerine d irektifin in  tarihçesini ele a lan  küçük 
bir belge okuyacağım.

28 Kasım  1921’de Lenin yoldaş, bir Trans-K afkasya Cum
huriyetleri Federasyonu oluşturulm ası üzerine önerisinin bir 
taslağını gönderir. O rada şöyle deniyor:

«1 — Trans-K afkasya Cum huriyetleri Federasyonu, ü- 
kesel olarak tam am en doğru ve m utlaka gerçekleştirilmesi 
gereken bir önlem olarak kabul edilmelidir; fakat, p ra tik te  
hem en gerçekleştirilmesine gelince, buna zam ansız gözüyle 
bakm ak gerekir, yani aşağıdan yukarıya tartışılm ası, pro
pagandasının  yapılm ası ve h ayata  geçirilebilmesi için, bir
kaç haftaya  ihtiyaç vardır;

2 — Gürcistan, E rm enistan  ve Azerbaycan Merkez Ko- 
m iteleri’ne bu kararı h ayata  geçirmeleri em ri verilmelidir.»

Lenin yoldaşla yazılı ilişkiye geçiyorum ve acele edil
memesini, beklenmesini, Federasyonu gerçekleştirebilmeleri 
için  yerel fonksiyonerlere belirli bir zam an süresi tan ınm a
sını öneriyorum. Kendisine şöyle yazıyorum:

«Lenin yoldaş. Şu değişiklik önerisini kabul etmekle hem 
fikirseniz, kararın ıza karşı hiçbir itirazım  yok: 1. maddede, 
«tartışılm ası için birkaç haftaya  ihtiyaç vardır» sözleri ye
rine; gerisi sizin kararın ızdaki gibi olmak üzere, «tartışıl
m ası için belirli bir zam an süresine ihtiyaç vardır» vs. den
mesi gerekir. Sorun şu ki, G ürcistan’da Sovyetler henüz in 
şâ halinde olduğundan, G ürcistan’da Federasyon, «aşağıdan 
yukarıya», «Sovyetler aracılığıyla» «birkaç hafta» içinde 
«gerçekleştirilemez». Sovyetlerin inşası henüz tam am lanm a
mıştır. Birkaç ay  öncesine kadar ise hiç yoktu ve orada 
«birkaç hafta» içinde bir Sovyet kongresinin toplanm ası 
düşünülem ez — G ürcistan’sız bir Trans-K afkasya Federas
yonu ise ancak  kağıt üzerinde bir Federasyon olur. Gürcis
ta n ’ın  geniş kitlelerinde Federasyon düşüncesinin zafer ka
zanm ası için sanıyorum  buna 2-3 ay  harcam am ız gerekiyor. 
S talin.)}

19Î



Lenin yoldaş yanıtlıyor: «Bu değişiklik önerisini kabul 
ediyorum.»

Ertesi gün bu öneri, Lenin, Troçki, Kamenev, Molotov 
ve S talin’in  oylarıyla kabul ediliyor. Zinovyev hazır bulu
nam adı, Molotov ta ra fın d an  tem sil edildi. Bu k ara r 1921 so
nunda Politbüro tarafından , gördüğünüz gibi, oybirliğiyle 
kabul edildi. İş te  o zam andan bu yana, başında M divani’nin 
bulunduğu bir grup G ürcü kom ünist, MK’nin  Federasyon 
üzerine direktifine karşı m ücadele ediyor. Görüyorsunuz 
yoldaşlar, sorun M divani’n in  burada an la ttığ ı gibi olm amış
tır. Bu belgeyi, M divani’n in  burada yaydığı yakışıksız im a
larına karşı getiriyorum.

İkinci sorun: Başında M divani’n in  bulunduğu bir grup 
yoldaşın P arti Merkez Komitesi ta ra fından  görevden alın
ması olgusu neyle açıklanır, bunun temelinde ya tan  neden 
nedir? B urada iki tem el ve aynı zam anda biçimsel neden 
vardır. Suçlam alar MK’ne ve özellikle bana karşı getirildi
ğinden, bunu söylemek zorundayım.

Birinci neden, M divani g rubunun  kendi G ürcü Komü
nist P artisi’n in  içinde hiçbir etkiye sahip olmaması, bizzat 
G ürcistan K om ünist P artisi ta ra fın d an  reddedilmesidir. Bu 
P arti iki P a rti Kongresi yaptı: 1922 başında birinci P arti 
Kongresi ve 1923 başında ikinci P a rti Kongresi. Her iki P a r
ti  Kongresinde de Mdivani grubu, Federasyonu reddeden 
düşüncesi yüzünden, kendi Partisinden  kesin bir red ya
n ıtı alm ıştır. Birinci P arti Kongresinde sanıyorum  122 oy
dan  yaklaşık 18 oy; ikinci P arti Kongresinde ise 144 oydan 
yaklaşık 20 oy elde etm iştir; kendisi ısrarla MK’ne seçilme
miş, bakış açısı sistemli olarak reddedilmiştir. MK’nde biz 
ilk defa 1922 başında G ürcistan K om ünist P artisi’ne baskı 
yaptık ve onu, G ürcistan Kom ünist P artisi’n in  iradesine 
rağm en eski yoldaşları alm aya zorladık (kuşkusuz M divani 
eski bir yoldaştır, M aharadze de eski bir yoldaştır), çünkü 
bu iki grubun, çoğunluğun ve azınlığın birbiriyle çalışma
ya alışacağına inanıyorduk. Birinci ve ikinci P arti Kongresi 
arasındaki zam an içinde am a bir dizi konferanslar oldu. Şe
hir konferansları ve bölge konferansları, ve M divani grubu
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bu konferanslarda her seferinde Partisinden  bir darbe yedi 
ve n ihayet son P a rti Kongresinde Mdivani, 140 oydan 18’ini 
zar zor alabildi.

Traiıs-Kafkasya Federasyonu, sadece G ürcistan’ı değil, 
bilakis tü m  Trans-K afkasya’yı ilgilendiren bir örgüttür. 
Normal olarak Gürcü kongresinden hem en sonra bir tüm  
Trans-K afkasya kongresi toplanm aktadır. O rada da aynı 
tabloyu görüyoruz. Tüm  Trans-K afkasya’n m  son P arti Kong
resinde Mdivani, 244 oydan sanıyorum  zar zor yaklaşık 10 
oy alabilm iştir. O lgular bunlardır. Böyle b ir durum da, P ar
ti, bizzat G ürcistan örgütü, Mdivani grubuna taham m ül 
edemezken, P arti Merkez Komitesi nasıl davranm alıdır? Ben 
ulusal sorundaki siyasetimizi, ulusal azınlıklara ve ulusal 
önyargılara taviz siyaseti olarak kavrıyorum . Bu siyaset 
kuşkusuz doğrudur. Fakat, Mdivani g rubunun içinde çalış
tığı p artin in  iradesine sonsuza dek zor uygulanabilir mi? 
Bana göre uygulanam az. Tam  tersine, m üm kün olduğunca 
kendi hareketlerim izi G ürcistan’daki p artin in  iradesi ile 
uyum lu hale getirmemiz gerekir. Bu grubun bazı üyelerini 
görevden alırken MK de böyle davranm ıştır.

MK’ni, bu g rup tan  bazı yoldaşları görevden alm aya 
sevkeden ikinci neden, bunların  sürekli olarak RKP MK’nin 
kara rla rın a  aykırı hareket etm eleridir. Sizlere Federasyon 
üzerine kararın  tarihçesini az önce an lattım ; bu organ ol
m aksızın ulusal barışın im kansız olduğundan, ulusal barışı 
sağlam ayı Trans-K afkasya’daki Sovyet ik tidarın ın  ancak 
Federasyon kuru lduk tan  sonra başarabildiğinden söz ettim . 
Bu yüzden, MK’nde biz, bu kararın  m utlak  bağlayıcı ol
duğu görüşündeydik. Oysa ne görelim? Mdivani grubu bu 
kara ra  uym am akta, dahası: ona karşı mücadele etmekteydi. 
Bu, hem  Cerjinski yoldaşın komisyonu hem  de Kamenev 
-Kuibişev komisyonu ta ra fın d an  saptanm ıştır. Şimdi, M art 
P lenum u’n u n  G ürcistan üzerine kararından  sonra bile, Mdi
vani Federasyona karşı mücadeleyi sürdürm ektedir. Eğer 
bu MK kararları ile alay etm ek değilse, nedir?

P arti MK’ni, M divani’yi görevden alm aya zorlayan ko
şullar bunlardır.
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Mdivani sorunu, görevden alınm asına rağm en, kendisi 
galip gelmiş gibi koyuyor. Bu durum da ben, yenilginin n a 
sıl tan ım lanacağını bilmek isterim . Ayrıca, m erhum  Don Ki- 
şo t’un  da, yeldeğirmenleri kendisini perişan ettiğinde, za
feri kendisinin kazanm ış olduğuyla böbürlendiği bilinmek
tedir. Sovyet topraklarının, adı G ürcistan olan b ir köşesin
de çalışan bazı yoldaşların, besbelli bir tah tas ın ın  eksik ol
duğunu sanıyorum.

M aharadze yoldaşa geçiyorum. O burada, kendisinin 
ulusal sorunda Lenin okulundan eski bir Bolşevik olduğunu 
açıkladı. Bu doğru değildir, yoldaşlar. Nisan 1917’de yapı
lan K onferansta [cs], M aharadze yoldaşa karşı Lenin yol
daşla birlikte mücadele ettim . Kendisi o zam anlar, u lusla
rın  kendi kaderini tayinine karşıydı, program ım ızın tem e
line karşıydı, halk ların  kendi başına devlet olarak varolm a 
hakkına karşıydı. Bu bakış açısını savunuyor ve Partiye 
karşı m ücadele ediyordu. O ndan sonra görüşünü değiştirdi 
(tabii ki bu kendisini şereflendirir), fak a t kendisinin bunu 
yine de unutm am ası gerekir! O, u lusal sorunda hiç de eski 
b ir Bolşevik değildir, bilakis azçok yenidir.

M aharadze yoldaş bana, G ürcü kom ünistlerinin örgü
tü n ü  güven gösterilmesi gereken bir örgüt olarak tan ıyan ın  
ben mi, yoksa MK m i olduğu, eğer MK’n in  tan ım ası söz ko
nusuysa, MK’nin  bu örgüte sorular o rtaya a tm a ve öneriler 
getirm e hakkı verip vermediği konusunda parlam enter bir 
soru yöneltti. Eğer tü m  bunlar tanınıyorsa, MK orada, G ür
cistan’da kuru lan  bu rejim in taham m ül edümez olduğunu 
düşünm em ekte midir?

Bu parlam enter soruyu yan ıtlam ak  istiyorum.
Tabii ki MK, G ürcistan  K om ünist P artisi’ne güven gös

term ektedir — başka kime güvensin?! G ürcistan  Kom ünist 
P artisi —: bu özdür, bunlar G ürcü halk ın ın  en iyi unsu rla
rıdır, onlar olmaksızın G ürcistan  yönetilemez. F ak a t her ör
gü t bir çoğunluk ve bir azın lık tan  oluşm aktadır. Bir ço
ğunluğun ve bir azınlığın olm adığı bir tek  örgütüm üz yok. 
Ve p ra tik te  görüyoruz ki, G ürcistan  K om ünist P artisi MK, 
P arti çizgisini uygulayan bir çoğunluktan ve bu çizgiyi her
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zam an uygulam ayan bir azın lık tan  oluşuyor. Besbelli ki gü
ven, çoğunluğu ta ra fından  tem sil edilen bir örgüte duyul
m aktadır.

İkinci soru: Ulusal Merkez Komiteleri, inisiyatif hakkı
na, sorular ortaya a tm a ve öneriler getirm e hakkına sahip 
midir?

Elbette ki s a h ip t ir—  bu açıktır. F ak a t M aharadze yol
daşın bize, G ürcistan K om ünist P artisi Merkez Komitesi’n in  
sorular ortaya atm asının, öneriler getirm esinin ve üzerinde 
ta rtışm asın ın  engellendiğini kanıtlayacak  olguları neden 
açıklam adığı anlaşılm azdır. Ben böyle olgular bilmiyorum. 
M aharadze yoldaşın, bu tü r  m ateryalleri, eğer elinde varsa 
tabii, MK’ne sunacağım  düşünüyorum .

Üçüncü soru: G ürcistan’da ortaya çıkan rejim i kabulle
nebilir miyiz?

Ne yazık ki soru som utlanm am ıştır — nasıl bir rejim ? 
Eğer G ürcistan Sovyet hüküm etin in  son zam anlarda, soy
lu ları olduğu gibi Menşevikleri ve karşı-devrim cileri de yu
valarından atm aya başladığı rejim  kastediliyorsa, eğer kas
tedilen bu rejimse, bence bu rejim  kötü  birşey değildir. Bu 
bizim Sovyet rejimimizdir. Eğer Trans-K afkasya Bölge Ko
mitesi, G ürcistan  K om ünist P artisi’ııin gelişmesi için im 
kansız olan koşullar hazırladı denm ek isteniyorsa, benim 
böyle olgulardan haberim  yok. G ürcistan  Kom ünist Parti- 
si’n in  son P a rti Kongresinde 18’e karşı 110 oy gibi b ir ço
ğunlukla seçilmiş olan G ürcistan  MK, bizim önümüzde bu 
tü r  sorunlar ortaya atm adı. O, Partim izin  Trans-K afkasya 
Bölge Komitesi ile tam  bir tem as halinde çalışm aktadır. 
Eğer küçük bir grup, bir eğüim  varsa, tek  kelimeyle, eğer 
P arti rejim inden m em nun olm ayan P a rti üyeleri varsa — o 
zam an ilgili m ateryaller MK’ne sunulm alıdır. Bu şikayetle
rin  incelenmesi için G ürcistan’a  şimdiye dek iki komisyon 
gitm iştir, biri Cerjinşki komisyonu, diğeri Kamenev-Kuibi- 
şev komisyonu. Gerekirse üçüncü bir komisyon daha görev- 
lendirilebüir.

MK’n in  son yıl içindeki örgütsel p ra tiğ i üzerine kapayış 
konuşm am ın birinci bölüm ünü böylece kapatıyorum .
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Şimdi ikinci bölüme, P a rti Kongresine değerlendirm esi 
için sunu lan  MK’nin  örgütsel önerilerine geçiyorum. Bildi
ğim kadarıyla hiçbir konuşmacı, MK ta ra fından  getirilen 
-önerilerden birine eleştirel bir tav ır takınm adı. Ben bunu, 
değerlendirmenize sunduğum uz MK önerileriyle ta m  bir da
yanışm a ifadesi olarak kavrıyorum . B una rağm en yardım cı 
olmak ve bir dizi değişiklik önergesi getirm ek istiyorum . Bu 
değişiklik önergelerini, MK’n in  teşviki üzerine kurulacak 
olan seksiyona, yani tem el çalışm anın, P arti çizgisinde Mo- 
lotov yoldaş ta ra fından  ve Sovyet çizgisinde Cerjinski yol
daş ta ra fından  yönetüeceği örgütsel seksiyona götüreceğim.

Birinci değişiklik önergesi, MK adayların ın  sayısını beş 
kişiden en az 15 kişiye yükseltm ek şeklindedir.

İkinci değişiklik önergesi, K ayıt ve D ağıtım  organları
n ın  sağlam laştırılm ası ve geliştirüm esine tepede olduğu k a
dar a lt kadem elerde de özel d ikkat gösterilmesini am açla
m aktadır, çünkü bu organlar şimdi m uazzam  ve birinci de
receden bir öhem kazanm aktadırlar, bunlar ekonom inin ve 
Sovyet aygıtının tü m  iplerini P artin in  elinde tu tm ay ı sağ
layan kesinlikle en reel araçlardır.

Üçüncü değişiklik önergesi, il kom itelerinin yıl sonun
da 200-300 ilçe sekreterine sahip olabilmeleri am acıyla MK 
nezdinde ilçe sekreterleri için bir okul kurulm ası önerisini 
P arti K ongresinin onaylam ası ile ügili olacaktır.

Son olarak dördüncü değişiklik Önergesi, basınla ilgili
dir. Bu konuda ekleyeceğim som ut birşey yok, ancak P arti 
Kongresinin d ikkatin i özellikle basının layık olduğu düze
ye çıkarılm ası gerektiği konusuna çekmek istiyorum . Bu 
konuda ilerleme vardır, b ir hayli yol. alınm ıştır, fak a t h e
nüz gerektiği ölçüde değil. Basın günden güne, saa tten  saate 
büyümelidir — o, Partim izin  en keskin ve en güçlü silahıdır.

Bitirirken, bu P arti Kongresi üzerine birkaç söz daha. 
Yoldaşlar! Uzun zam andır bu denli birlik içinde, bir tek 
düşünceyle dolu bir P arti Kongresi görmediğimi belirtm ek 
zorundayım. Lenin yoldaşın burada olm am asına üzülüyo
rum . B urada olsaydı şunu diyebilirdi: «25 yıl boyunca P ar
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tin in  üstüne pervane oldum, onu büyük ve güçlü hale getir
dim.» ( Uzun alkışlar.)

3 — PARTİ VE DEVLET İNŞASINDA ULUSAL 
ETKENLER ÜZERİNE RAPOR

23 Nisan

Yoldaşlar! Ekim Devrimi’nden bu yana, ulusal sorunu 
üçüncü kez ele alıyoruz: ilk kez VIII. P a rti Kongresi’nde; 
ikinci kez X. P arti Kongresi’nde; ve üçüncü kez de, XII. 
P a rti Kongresi’nde. Bu, ulusal soruna ilişkin görüşlerimizde 
bazı şeylerin ilkesel o larak değiştiğine dair bir işaret değü 
mi? Hayır, ulusal sorunda ilkesel görüş tarzım ız Ekim ön
cesi ve sonrası ne ise, aynı kalm ıştır. Ama X. P arti Kongre- 
si’nden bu yana u luslararası durum , bugün devrim in en bü
yük yedeklerini o luşturan  Doğu ülkelerinin ağırlığı arttığ ı 
ölçüde, bir değişiklik gösterdi. Birincisi bu. İkincisi, X. P ar
ti K ongresi’nden bu yana Partim iz, NEP’e bağlı olarak iç 
durum da da bazı değişikliklere uğradı. Şimdi bü tün  bu yeni 
etkenleri göz önünde tu tm ak , onların  b ir bilançosunu çıkar
m ak gerekiyor. İşte bu anlam da, ulusal sorunun XII. Parti 
Kongresi’nde yeni bir biçimde ele alındığından söz edilebilir.

Ulusal sorunun uluslararası önemi. Yoldaşlar, Sovyet 
Federasyonu olarak bizim bugün, tarihsel yazgının iradesiy
le, dünya devrim inin öncü birliğini tem sil ettiğim izi biliyor
sunuz. Genel kapitalist cepheyi ilk kez olarak bizim yardı
ğımızı ve yazgının iradesiyle tüm  diğerlerinin önünde yürü
düğüm üzü biliyorsunuz. İleriye doğru yürüyüşüm üzde Var
şova’ya kadar vardığımızı fak a t sonra geri çekildiğimizi ve 
en emin saydığımız mevzilerde siperlendiğimizi biliyorsunuz. 
Bu andan  itibaren NEP’e geçtik, ve bu andan  itibaren ulus
lararası devrimci hareketin  tem posunun yavaşladığını da 
hesaba kattık , bu andan  beri siyasetimiz a rtık  ofansif de
ğil, deıansif bir karak tere  büründü. Varşova önlerinde ba
şarısızlığa uğrad ık tan  sonra (doğruyu saklam ak istemiyo
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ruz), ileriye doğru yürüyemedik, çünkü cephe gerisinden
— bizde köylülük ta ra fın d an  o luştu ru lan  cephe gerisinden — 
kopma tehlikesiyle karşı karşıyaydık, nihayet, tarihsel yaz
gının bize verdiği devrim in yedeklerinin, B atı’daki ve Doğu’ 
daki yedeklerin önünde başını alıp gitm e tehlikesiyle karşı 
karşıyaydık. îş te  soluk almamız, yaralarım ızı, öncü birliği
nin, p roletaryanın  yaraların ı sarm am ız, köylü cephe gerisi 
ile bağlantı kurm am ız, cephe gerisini o luşturan  ve arkam ız
da kalmış bulunan cephe gerisi içinde — B atı’daki yedek
ler ve dünya kapitalizm inin en önemli cephe gerisini oluş
tu ran  Doğudaki m uazzam  yedekler arasında — çalışm ayı 
sürdürm em iz gerektiğini gördüğümüzde, iç politikada Yeni 
Ekonomik Politika dönemecine, dış politikada ise ileriye yü
rüyüş hızının yavaşlatılm ası dönemecine başlam am ızın ne
deni budur. Ulusal sorunun m üzakeresinde söz konusu olan 
işte bu yedeklerdir, aynı zam anda dünya emperyalizminin 
cephe gerisini o luşturan  Doğu’n u n  m uazzam  yedekleridir.

İkisinden biri: ya em peryalizmin derin  cephe gerisini
— Doğu’nun  sömürge ve yarı-söm ürge ülkelerini — sarsıp 
uyandıracak, devrimcileştirecek ve böylece emperyalizmin 
yıkılışını hızlandıracağız, ya da bunda başarısızlığa uğ ra
yacak ve böylece em peryalizmi güçlendireceğiz, hareketim i
zin gücünü zayıflatacağız. Sorun böyledir.

Gerçek şu ki, tü m  Doğu, Sovyetler Birliği’mizi bir dene
me alanı olarak görüyor. Biz ya bu  Birlik çerçevesinde ulu
sal sorunun doğru bir p ra tik  çözümüne varacağız, ya bu ra
da, bu Birlik çerçevesinde, halk lar arasında gerçekten kar
deşçe ilişkiler, gerçek bir işbirliği kuracağız — ve o zam an 
tüm  Doğu, bizim Federasyonum uzda kurtu luş bayrağına, 
izinden yürüyeceği bir öncü birliğe sahip olduğunu göre
cektir, ve bu dünya em peryalizm inin iflasının başlangıcı ola
caktır. Ya da  burada bir h a ta  yapacağız, eskiden boyundu
ruk  a ltında olan halk ların  Rusya proletaryasına duyduğu 
güveni sarsacağız, Sovyetler Birliği’n in  Doğu’da sahip oldu
ğu cazibeyi yitireceğiz — ve o zam an da  kazanan em per
yalizm, yitiren biz olacağız.

Ulusal sorunun u luslararası önemi burada yatıyor.
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Ulusal sorun, bizim için iç du rum  açısından da önem 
taşıyor — sadece, eski egemen ulusun  sayı olarak 75 mil
yona yakın, diğer u lusların  ise 65 m ilyon (bu sayı pek de 
az sayılmaz) nüfusu  olduğu için değil, sadece, eski ezilen 
m illiyetler, ik tisadi gelişme bakım ından en gerekli bölgeler
de ve askeri s tra te ji bakım ından en önemli nokta larda ya
şadıkları için değil, bilakis her şeyden önce, bu iki yıl bo
yunca, NEP denilen şeyi yürürlüğe koyduğumuz, ve bunun
la bağıntılı olarak Büyük-Rus milliyetçiliği büyümeye, güç
lenmeye başladığı, Smena-Vek düşünceleri doğduğu ve De- 
n ik in ’in  yapam adığı şeyi barışçıl yoldan yapm a, yani «bir 
ve bölünmez» [Rusya —ÇN] denilen şeyi ku rm a arzusu or
taya  çıktığı için.

Böylece, NEP’le bağıntılı olarak, ülkemizin iç yaşam ın
da yeni bir güç zuhur ediyor: kuram larım ızda yuvalanan, 
sadece Sovyetik ku rum lar içine değil, am a P arti ku ram la
r ın a  da sızan, Federasyonum uzun her noktasında hayalet 
gibi kol gezen ve, eğer onu NEP koşullarının beslediği kök
ten  koparıp atm azsak, bizi, eski egemen ulus proletaryası 
ile eski ezilen ulusların  köylüleri arasında, proletarya dik
ta tö rlüğünü  yıkacak bir bozuşma tehlikesi ile karşı karşı
ya getirecek olan Büyük-Rus şovenizmi.

Ama NEP, sadece Büyük-Rus şovenizmini beslemekle 
kalmıyor, özellikle. birden fazla m illiyetin yaşadığı cum hu
riyetlerde yerel şovenizmi de besliyor. G ürcistan, Azerbay
can, B uhara, kısmen de T ürk istan ’dan  söz ediyorum; bura
larda yaşayan birçok m illiyetin öncü öğeleri m uhtem elen kı
sa bir süre sonra üstün lük  için kendi a ra larında yarışm a
ya başlayacaklar. Kuşkusuz bu yerel şovenizm, gücü itiba
riyle Büyük-Rus şovenizmi kadar büyük bir tehlike oluş
turm az. Ama yine de, bazı cum huriyetleri u lusal uyuşm az
lıklar alanı durum una düşürm ek ve oralarda enternasyona
lizm bağlarını koparm akla tehd it eden bir tehlikedir.

Ulusal sorunun, genelde ve özelde de şü anda taşıdığı 
birinci dereceden önemi tan ıtlay an  uluslararası ve iç siyasi 
nedenler bunlardır.
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Ulusal sorunun sınıf özü nedir? Ulusal sorunun sınıf 
özü, içinde bulunduğum uz Sovyetik gelişme koşullarında, 
eski egemen ulusun proletaryası ile, eski ezilen milliyetle
r in  köylülüğü arasındaki karşılıklı doğru ilişkilerin ku ru l
m asında yatar. Proletarya ve köylülüğün işbirliği sorunu 
burada tartışıldı, h a t ta  gereğinden çok tartışıldı. Ama Ka- 
menev, Kalinin, Sokolnikov, Rikov ye Troçki yoldaşların ra 
porları temelinde işbirliği sorunu tartışıldığında, her şeyden 
önce, Rus proletaryasının Rus köylülüğü ile ilişkisi göz önün
de tu tu ldu . Burada, ulusal alanda, daha karışık bir m eka
nizma karşısında bulunuyoruz. B uradaki işimiz, eski ege
m en ulusun proletaryası ile, tü m  Federasyonum uz prole
ta ryasın ın  en kü ltü rlü  katm anın ı tem sil eden proletarya ile, 
köylülük arasında, her şeyden önce eski ezilen m üliyetleri- 
n in  köylülüğü arasında doğru ilişkiler kurm aktır. U lusal so
ru n u n  sınıfsal özü burada yatar. Eğer proletarya, diğer m il
liyetlerin köylülüğü ile, Rus olan her şeye karşı güvensiz
liğin, çarlığın siyaseti ta ra fın d an  onlarca yıl boyunca bes
lenip aşılanan güvensizliğin tü m  kalın tıların ı yok edebile
cek ilişkiler kurm a başarısını gösterirse; eğer Rus prole
taryası, bunun  da ötesinde tam  bir karşılıklı anlayış ve gü
ven sağlam a, sadece proletarya ile Rus köylülüğü arasında 
değil, bilakis proletarya ile eski ezilen m illiyetlerin köylü
lüğü arasında da gerçek bir ittifak  kurm a başarısını göste
rirse — o zam an sorun çözülmüş olacaktır. B unun için, di
ğer m illiyetlerin köylülüğünün de, tıpk ı Rus köylülüğü gi
bi, proletarya ik tidarın ı kendi ik tidarı olarak benimsemesi 
gerekm ektedir. Sovyet ik tidarın ın  diğer m illiyetlerin köylülü
ğü ta ra fından  da benimsenmesi için, onun onlarca anlaşı
lır  olması, faaliyetini onların  anadilinde icra etmesi, okul
larda ve yönetim  organlarında, Rus olm ayan m illiyetlerin 
dil, töre ve âdetlerini, yaşam  ta rz ların ı bilen yerlilerin faa 
liyet göstermesi gerekir. Bu cum huriyetlerin  k u ru m lan  ve 
hüküm et organları, yerli nüfusun  anadilini konuşm aya ve 
bu dilde çalışm aya geçtiğinde, ancak  o zam an ve o öl
çüde, son zam anlara kadar bir Rus devlet ik tidarı olan 
Sovyet iktidarı, sa lt bir Rus ik tidarı değil, tü m  ulusları ku 
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caklayan bir devlet iktidarı, eski ezilen m illiyetlerin köylü
leri ta ra fın d an  da benimsenen bir ik tidar olacaktır.

Bu, genelde ulusal sorunun ve özelde Sovyet koşulları 
altındaki u lusal sorunun tem ellerinden biridir.

Ulusal sorunun çözümünü, şu anda, 1923 yılında ka- 
rakterize eden nedir? ̂ Ulusal alanda çözüm bekleyen sorun
lar, 1923 yılında hangi biçime bürünm üşlerdir? İktisadi a lan 
da, askeri alanda, siyasi alanda, Federasyonum uzun halk
ları arasında bir işbirliği biçimine. Milliyetler arasındaki iliş
kileri göz önünde bulunduruyorum . Temelinde, eski egemen 
ulus proletaryası ile diğer m illiyetlerin köylülüğü arasında 
doğru ilişkiler kurm a görevi ya tan  ulusal sorun, şu anda 
özel bir biçime, eskiden birbirinden ayrı, fak a t şimdi yek
pare bir devlet çerçevesinde birleşmiş bu lunan  halk lar a ra 
sında işbirliği ve kardeşçe b irarada yaşam a biçimine bürün
mektedir.

İşte, ulusal sorunun, 1923’te  aldığı biçimin özü budur.
Bu devletsel birleşmenin som ut biçimi, geçen yıl sonun

da Sovyet Kongresinde sözünü ettiğim iz ve o sırada kurdu
ğumuz Cum huriyetler Birliği biçimidir.

Bu Birliğin temeli, gönüllülük ve Birlik üyelerinin hak 
eşitliğidir. G önüllülük ve eşitlik — çünkü bizim ulusal 
program ım ızın çıkış noktası, u lusların  bağımsız devlet ola
rak  varolm a hakkıdır, eskiden kendi kaderini tay in  hakkı 
denilen şeydir. B uradan yola çıkarak, ta m  gönüllülük üze
rinde yükselmezse, halk ların  bizzat kendileri birleşmeyi is
temezlerse, halk ların  hiçbir birliğinin, halk ların  yekpare bir 
devlet halinde hiçbir birleşm esinin kalıcı olam ayacağını 
açık ve net olarak söylemeliyiz. İkinci tem el ise, Birliğe gi
ren  halk ların  hak eşitliğidir. Bu da  anlaşılırdır. Fiili eşit
lik ten  söz etmiyorum , bundan daha ileride söz edeceğim, 
çünkü ilerlemiş uluslar ile geri kalm ış uluslar arasında fiili 
eşitliğin kurulm ası, çok karışık, çok güç birşeydir, yıllar ge
rektirir. B urada hak eşitliğinden söz ediyorum. Eşitlik bu
rada, Birlik m ensubu tü m  cum huriyetlerin, verili durum da 
Trans-K afkasya, Byelo-Rusya, U krayna ve RSFSC olmak 
üzere dört cum huriyetin, B irliğin nim etlerinden eşit ölçüde
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yararlanm aları ve aynı zam anda bağımsızlık hak ların ın  ba
zılarından Birlik yararına  aynı derecede vazgeçmelerinde 
ifadesini bulur. Eğer a rtık  RSFSC, Ukrayna, Byelo-Rusya 
ve Trans-K afkasya C um huriyeti’nde Dışişleri H alk Komi
serliği olmayacaksa, bu komiserlikler kaldırılıp C um huriyet
ler Birliği için o rtak  bir Dışişleri Komiserliği kurulm asıyla, 
bu cum huriyetlerin  sahip oldukları ve şimdi a rtık  Birlik 
m ensubu tü m  Cum huriyetler için eşit ölçüde kısıtlanm ış bu
lunan  bağım sızlıkta belli bir sın ırlam a olacağı açıktır. Eğer 
eskiden bu Cum huriyetler, kendi Dış T icaret Komiserlikle
rine sahip oldukları halde, tü m  Cum huriyetler Birliği için 
ortak  bir Dış T icaret Komiserliği lehine şimdi bu komiser
likler, öbür Cum huriyetlerde olduğu gibi, RSFSC’nde de kal
dırılıyorsa, burada da eskiden tam  olan ve bugün ortak  B ir
lik yararına  kısıtlanm ış bulunan bağımsızlığın belli bir sı
nırlam aya uğrayacağı açıktır, vs. vb. Bazıları sa lt skolas
tik  şu soruyu soruyorlar: Nasıl olacak, birleşmeden sonra 
Cum huriyetler bağımsız kalacak mı? Bu skolastik bir soru
dur. Bağımsızlıkları sınırlanm ıştır, çünkü her birleşme, bir
leşenlerin daha önce sahip bulundukları hak ların  belli bir 
sınırlanm ası dem ektir. Ama her cum huriyetin  bağımsızlığı
n ın  tem el öğeleri sözgötürmez biçimde saklı kalm aktadır, 
çünkü her Cum huriyetin B irlik’ten  tek  ta raflı çekilme hak
kı vardır.

Demek ki, som ut biçimiyle ulusal sorun bizim şimdiki 
koşullarımızda, halk lar arasındaki iktisadi, dış siyasal ve as
keri işbirliğinin kuru lm asına çıkıyor. Bu alanlarda, bu cum 
huriyetleri, adı SSCB olan yekpare bir birlik halinde birleş
tirm em iz gerekiyor. Som ut biçimleri içinde ulusal sorun şim
di bu kapıya çıkıyor.

Söylemesi yapm aktan  kolay. Sorun şu ki, içinde bu
lunduğum uz koşullarda, sadece halk ların  bir devlet halin
de birleşmesini teşvik eden faktörlerle değil, bilakis bu bir
leşmeye ket vu ran  faktörlerle de karşı karşıyayız.

Teşvik edici faktörleri biliyorsunuz: Her şeyden önce, 
halk ların  Sovyet ik tidarından  önce k u ru lan  ve Sovyet ik ti
darı ta ra fın d an  pekiştirilen iktisadi yakınlaşm ası, halk lar
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arasında bizden önce varolan ve tarafım ızdan, Sovyet ikti
darı ta ra fından  güçlendirilen belli bir işbölüm ü — Cum hu
riyetlerin  Birlik halinde birleşmesini teşvik eden an a  faktör 
budur. Birleşmeyi teşvik eden ikinci fak tö r olarak Sovyet ik
tidarın ın  doğası görülmelidir. Bu anlaşılırdır. Sovyet ik ti
darı, işçilerin iktidarıdır, doğası gereği, Birlik m ensubu Cum
huriyetlerin  ve halk ların  emekçi öğelerini, birbirlerine dost
ça in tibak  etmeye hazırlıklı k ılan  proletarya d iktatörlüğü
dür. Bu anlaşılırdır. Birleşmeyi teşvik eden üçüncü faktör, 
C um huriyetler Birliği’n in  içinde hareket etm ek zorunda kal
dığı ortam ı o luşturan em peryalist çevredir.

Ama bu birleşmeyi engelleyen, bu birleşmeye ket vu
ra n  faktörler de vardır. Cum huriyetlerin yekpare b ir birlik 
halinde birleşmesine ket vuran  esas güç, daha önce de söy
lemiş olduğum  gibi, ülkemizde NEP ilişkileri içinde yetişen 
bir güçtür: Büyük-Rus şovenizmi. Smena-Vek’çilerin bürok
ra tik  Sovyet fonksiyonerleri arasında bir ta ra f ta r  kütlesi 
kazanm ası hiç de tesadüf değildir, yoldaşlar. Bu' Smena- 
Vek’ç-i bayların: İstediğiniz kadar Bolşevizmden söz edin, en
ternasyonalim  eğilimler üzerine istediğiniz kadar gevezelik 
edin, am a biz, bir Denikin’in  yapam adığını sizin yapacağı
nızı, siz Bolşeviklerin, Büyük-Rusya düşüncesini yeniden 
canlandırdığınızı, ya da  ne olursa olsun yeniden canlandı
racağınızı biliyoruz, dercesine kom ünistleri, Bolşevikleri öv
m eleri de bir tesadüf değildir. B ütün  bunlar bir tesadüf de
ğildir. Bu düşüncenin bazı P a rti kuram larım ıza sızmış bu
lunm ası da bir tesadüf değildir. Bir ikinci meclis sorununun 
ilk kez söz konusu edildiği Şubat Plenum  toplantısında, 
Merkez Komitesi içinde, komünizmle bağdaştırılm ası m üm 
k ü n  olm ayan, enternasyonalizm le hiçbir ilişkisi olmayan 
konuşm aların  yapıldığına tan ık  oldum. B ü tün  bunlar, için
de bulunduğum uz zam anın bir em aresidir, bir salgın has
ta lık tır. B undan doğan asıl tehlike, NEP ile birlikte bizde, 
Rus olm ayan her şeyi silmeye, yönetim in bü tün  iplerini Rus 
unsuru  etrafında toplam aya ve Rus olm ayan her şeyi ez
meye çalışan Büyük-Rus şovenizminin günden güne, evet 
saa tten  saate büyümesidir. Asıl tehlike şu ki, biz bu siya
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setle, eskiden ezilen halk ların  Rus proleterlerine karşı bes
ledikleri ve bu proleterlerin, Rus çiftlik sahiplerini, Rus ka
p italistlerin i alaşağı ederek, ulusal boyunduruğu kaldırıp 
atarak , İran ’dan, M oğolistan’dan  askeri birliklerini çekerek, 
Finlandiya’nın, E rm enistan’ın  bağımsızlığım ilan  ederek ve 
genelde ulusal sorunu yepyeni bir tem el üzerine koyarak 
Ekim günlerinde kazanm ış bulundukları güveni yitirm e teh 
likesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer hepimiz, sinsice dal 
budak salan, dam la dam la kulaklara ve gözlere sızan ve 
adım  adım  fonksiyonerlerimizi m ahveden bu yeni, söyledi
ğim gibi, Büyük-Rus şovenizminin üstüne silahlanm ış ola
rak  yürümezsek, o sıralar kazanm ış bulunduğum uz güveni 
son kırın tısına kadar yitirebiliriz. Bu tehlikenin, yoldaşlar, 
ne pahasına olursa olsun hakkından  gelmek zorundayız, 
çünkü aksi taktirde, eski ezilen halk ların  işçileri ve köylü
lerinin güvenini yitirm e perspektifi tehd it etm ektedir, bu 
halk lar ile Rus proletaryası arasındaki bağın kopması pers
pektifi tehd it etm ektedir, ve böylece d ik tatörlük  sistem i
mizde bir çatlağın  ortaya çıkm asına izin verme tehlikesi 
tehd it etm ektedir.

U nutm ayın ki yoldaşlar, eğer biz, Kerenski’ye karşı fo
ra  edilmiş bayraklarla yürüyebildikse ve Geçici H üküm et’i 
alaşağı edebildikse, bunun bir nedeni de, ku rtu luşların ı Rus 
proleterlerinin elinden bekleyen ezilmiş halk ların  güvenini 
kendi yanım ızda bilmemizdi. Suskun, am a suskunlukları ile 
baskı yapan ve çok şeyi tay in  eden ezilen halk lar gibi bir 
yedeği unutm ayın . Çoğu kez fark ına varılmaz; am a bu 
halklar yaşıyorlar, vard ırlar ve unutulm am alıdırlar. Şunu 
unutm ayın: Eğer Kolçak, Denikin, Vrangel ve Yudeniç’in 
arkasında o «yabancı kökenliler» denilen insanlar olm asay
dı, Rus işçilerine olan sessiz: sem patileriyle bu generallerin 
cephe gerisini y ıp ra tan  eski ezilen halk lar olmasaydı — yol
daşlar, bu bizim gelişmemizde özel bir etkendir: sessiz sem 
pati, kimse onu ne görür ne de duyar, am a o her şeyi be
lirler — bu sem pati olmasaydı, bu generallerin bir tekini bile 
deviremezdik. Biz onlara karşı yürürken, onların  gerilerinde 
çözülme başladı. Neden? Çünkü bu generaller sömürgeci K a
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zak öğelere dayanıyorlardı, çünkü ezilen halk ların  bunlardan, 
ezilmeye devam etm ekten başka bekleyebilecekleri birşey 
yoktu ve onlara, bizim kollarım ıza sığ ınm aktan  başka bir 
yol kalmıyordu, biz ise bu halk ların  kurtu luş bayrağını dal
galandırıyorduk. İşte bu generallerin yazgısını belirleyen 
şey buydu, işte birliklerimizin başarısıyla gölgelenen, am a 
sonunda her şeyi belirlemiş olan faktörlerin  toplam ı budur. 
Bu unutulm am alıdır. B undan ö türü  biz, an i bir dönüş yap
m ak ve yeni şoven eğilimlere karşı mücadele etmekle yü
kümlüyüz, kuruluşlarım ızdaki bürokratları, ve Ekim ’de ka
zanmış bulunduğum uz şeyi, yani eskiden ezilen halkların  
güvenini, büyük bir önem vermemiz gereken güvenini unu tan  
P artili yoldaşlarımızı teşh ir direğine bağlam akla yüküm lü
yüz.

Şunu kavram ak gerekir: Eğer Büyiik-Rus şovenizmi gi
bi bir güç tohum a çekip dallanıp budaklanm aya başlarsa, o 
zam an eski ezilen halk ların  a rtık  bize güveni kalm ayacak
tır, o zam an yekpare bir birlik içinde bir işbirliği kuram a
yacağız, ve o zam an da artık  bir Cum huriyetler Birliği’miz 
olm ayacaktır.

H alkların  ve Cum huriyetlerin yekpare bir birlik halin 
de birleşmesine ket vuran  faktörlerin  birincisi ve en tehli
kelisi budur.

Eski ezilen halkların , Rus proletaryasının etrafında bir
leşmesine aynı şekilde engel ikinci etken, çarlık tan  bize mi
ras kalm ış bulunan fiili eşitsizliktir.

H ak eşitliği — biz bunu ilan ettik  ve gerçekleştiriyoruz, 
fakat Sovyet Cum huriyetlerinin gelişme tarih inde elbette 
o lağanüstü  bir öneme sahip olan hak  eşitliğinden, fiili eşit
liğe kadar daha  epeyce yol var. B ütün  geri kalm ış milli
yetler ve halklar, Federasyonum uzun tüm  diğer ileri ulus
larıyla biçimsel olarak aynı hak lara  sahipler. Ama m u t
suzluk şu ki, bazı m illiyetlerin hiç kendi proleterleri yok, 
hiç sınai gelişmeden geçmemiş, h a tta  bu gelişmeye başla
m am ışlar bile ve kültürel bakım dan korkunç geriler, dev
rim in kendilerine verdiği hak ları kullanacak durum da de
ğiller. Yoldaşlar, bu, okul sorunundan daha önemli bir so
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rundur. Yoldaşlarımızdan bazıları, sadece okul ye dil soru
n u n u  önplana çıkarm anın, düğüm ü çözmeye yeteceğini sa
nıyorlar. Bu doğru değildir, yoldaşlar, burada okullarla faz
la  bir yere varılmaz, okullar gelişiyor, dil de gelişiyor, am a 
fiili eşitsizlik, bü tü n  hoşnutsuzluğun ve bü tün  sürtüşm ele
rin  temeli o larak kalm aya devam ediyor. Okulla ve dille bu 
sorun aşılmaz, burada gerekli olan, kü ltü rel ve iktisadi ba
kım dan geri kalmış m illiyetlerin emekçi yığınlarına gerçek, 
sistem atik, içten, fiili proleter yardım ım ızdır. Rusya prole
taryası, okullar ve dil dışında, kenar bölgelerde, kültürel 
bakım dan geri kalmış Cum huriyetlerde — am a bunlar ken
di kabahatleri sonucu değil, eskiden yalnızca birer ham 
m adde kaynağı olarak görülm eleri sonucu geri kalm ışlar
d ı r —•, bu Cum huriyetlerde, sanayi alan ları kurulm ası için 
gerekli bü tün  önlemleri alm ak zorundadır. Bu doğrultuda 
bazı girişimlerde bulunulm uştur. G ürcistan, Moskova’dan 
bir fabrika devralm ıştır, ve bu yakın bir zam anda çalış
m aya başlayacaktır. B uhara, bir fabrika devralm ıştır, am a 
dört fabrika da devralabilirdi. T ürk istan  büyük bir fabrika 
devralm aktadır; böylece, iktisadi bakım dan geri kalm ış ve 
proletaryası bulunm ayan bu Cum huriyetlerin, Rus işçi ve 
köylülerinden bu  Cum huriyetlerin emekçi yığınlarına köp
rü  olarak hizm et edebilecek yerel proleter grup ların ın  o rta
ya çıkması için, Rus proletaryasının yardım ı ile kendi sanayi 
alan ların ı — bunlar küçücük de olsa — kurm ası için tüm  
öncüller verilidir. Bu alanda köklü bir çalışma yapm ak zo
rundayız, tek başına okullarla bu iş halledilmez.

Fakat, Cum huriyetlerin bir Birlik halinde birleşmesine 
ket vuran  üçüncü bir fak tö r daha var —■ bu tek  tek  Cum
huriyetlerdeki m illiyetçiliktir. NEP, sadece Rus değil, Rus 
olm ayan nüfus üzerinde de etkide bulunuyor. NEP, özel t i 
careti ve özel sanayii sadece Rusya’n ın  merkezinde değil, 
tek  tek  Cum huriyetlerde de geliştiriyor. İşte bu NEP ve 
onunla bağlı özel sermaye, Gürcü, Azeri, Özbek ve diğer 
milliyetçilikleri besliyor, geliştiriyor. Kuşkusuz, eğer Büyük 
-Rus şovenizmi olmasaydı, eğer şimdi güçlü olduğu için, es
kiden de güçlü olduğu ve ezme ve baskı a ltında tu tm a  alış
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kanlık ların ı koruduğu için sald ırgan bir şekilde ortaya çı
kan  Büyük-Rus şovenizmi olmasaydı, ola ki, Büyük-Rus şo
venizmine yan ıt olan yerel şovenizm de, deyim yerindeyse as
gari boyutta, m inyatür biçimde olurdu, çünkü anti-R us mil- 
liyetçilik, son tahlilde bir savunm a biçimi, Büyük-Rus mü- 
liyetçiliğine, Büyük-Rus şovenizmine karşı belli, çarpık bir sa
vunm a biçimidir. Eğer bu milliyetçüik sadece defansif ol
saydı, bu konuda g ü rü ltü  yapm aya gerek olmazdı. Büyük 
-Rus şovenizminin, o güçlü düşm am n yenildiği andan  iti
baren, anti-R us milliyetçiliğin de yenileceği um uduyla, dav
ranışım ızın tü m  gücü ve savaşım ım ızın tü m  gücü Büyük 
-Rus şovenizmine karşı yığılabüirdi, çünkü bu milliyetçüik, 
söylediğim gibi, son tahlilde Büyük-Rus milliyetçiliğine kar
şı b ir tepki, ona bir yanıt, belli bir savunm adır. Evet, eğer 
yerel anti-R us milliyetçilik, Rus milliyetçiliğine karşı bir 
tepki olm anın ötesine geçmeseydi, böyle olurdu. Ama m u t
suzluk şu ki, bazı cum huriyetlerde bu defansif milliyetçiik, 
saldırgan milliyetçiliğe dönüşüyor.

G ürcistan’ı alalım . O rada nüfusun  yüzde 30’dan  çoğu, 
G ürcü olm ayanlardan, diğerlerinin yanısıra Erm eniler, Aba- 
zalar, Acarlar, Ossetler, T atarla rdan  oluşuyor. G ürcüler baş
ta  geliyor. Gürcü kom ünistlerinin bir bölümünde, bu küçük 
m illiyetleri özel olarak dikkate alm am a düşüncesi doğdu ve 
gelişiyor: öyle ya, bunlar daha  az kültürlü , daha az geliş
mişlerdir, bu nedenle bunları d ikkate alm aya gerek yok. 
Bu şovenizmdir, zararlı ve tehlikeli bir şovenizmdir, çünkü 
küçük G ürcü C um huriyeti’n i bir geçimsizlik a lan ına dönüş
türebilir ve daha şimdiden dönüştürm üştür.

Azerbaycan. Ana m illiyet Azerbaycan milliyetidir, am a 
burada Erm eniler de vardır. AzerbaycanlIların bir bölümü 
arasında da, bazen tam am en çıplak şu eğilim vardır: Biz, 
yani Azeriler, bu ülkenin yerlileriyiz, onlar, Erm eniler ise, 
göçmen olarak gelip yerleşmişlerdir, onları biraz geri plana 
itebilir, çıkarlarını göz önüne almayabiliriz. Aynı şekilde bu 
da şovenizmdir. Sovyet ik tidarın ın  üzerinde yükseldiği mil
liyetlerin eşitliği tem elinin altın ı oyar.

Buhara. B uhara’da  üç milliyet var: ana milliyet olarak
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Özbekler, Türkm enler — B uhara şovenizmi bakış açısından 
«önemli olmayan» milliyet, ve K ırgızlar. B unların  nüfusu 
azdır, ve bunlar da «önemli olmayan» lardır.

Horezm’de de aynı şey: Türkm enler ve Özbekler. Öz
bekler ana milliyet, Türkm enler ise «önemli olmayan» mil
liyet.

B ütün  bunlar çatışm alara, Sovyet ik tidarın ın  zayıfla
m asına yol açıyor. Bu yerel şovenizm eğüimi de kökünden 
temizlenmelidir. Tüm  ulusal sorun sistem i içinde dö rtte  üçü 
oluşturan Büyük-Rus şovenizmiyle kıyaslandığında, yerel şo
venizm o kadar önemli değil elbette, am a yerel çalışma ba
kım ından, yerli insanlar bakım ından, Ulusal Cumhuriyetle
rin  kendi barışçıl gelişmeleri bakım ından, bu  şovenizm  çok 
büyük önem e sahip.

Bu şovenizm arasıra  çok ilginç bir evrim gösterm ekte
dir. T rans-K afkasya’yı kastediyorum . Bildiğiniz gibi Trans 
-Kafkasya, on milliyeti kapsayan üç C um huriyetten oluşu
yor. Trans-Kafkasya, ezelden beri bir kıyım  ve n ifak  ala
nıydı, daha sonra, Menşevizm ve Taşnaklar döneminde bir 
savaş alanı oldu. Gürcü-Erm eni savaşım  biliyorsunuz. 1905 
başındaki ve sonundaki Azerbaycan’daki kıyımı da biliyor
sunuz. Size, Erm eni çoğunluğun, nüfusun  T atarla rdan  mey
dana gelen tü m  geri kalanım  k ılıçtan  geçirdiği b ir dizi re
yon sayabilirim , örneğin Zaııgezur. Bir başka ili, N ahcivan'ı 
gösterebilirim. Orada, T atarla r çoğunluktaydılar, ve bü tün  
Erm enileri k ılıçtan  geçirdiler. Bu, Erm enistan  ve Gürcis
ta n ’ın  em peryalist boyunduruktan kurtu lm asından  az önce 
oldu. (Aradan bir ses: «Onlar ulusal sorunu kendi ta rz la
rında çözmüşler.») Elbette, bu da u lusal sorunu çözmenin 
bir biçimidir. Ama Sovyetik çözüm biçimi değildir. Bu k a r
şılıklı ulusal düşm anlık atm osferiyle Rus işçilerinin tab ii ki 
uzak-yakm  bir ilişkisi yoktur, T a ta rla r ve Erm eniler birbir- 
leriyle savaşm ışlardır, R uslar olmaksızın. İşte bundan  ö tü 
rü  de, T rans-K afkasya’da m illiyetler arasındaki ilişkileri dü
zenleyebilecek özel bir organa gerek var.

Çekinmeden söylenebilir ki, eski egemen ulus proletar
yası ile tü m  diğer m illiyetlerin emekçileri arasındaki ka r
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şılıklı ilişkiler, tü m  ulusal sorunun dörtte  üçünü  o luştur
m aktadır. Ama bu sorunun bir çeyreği de, eski ezilen milli
yetlerin bizzat kendi aralarındak i ilişkilerin payına düş
mektedir.

Bu karşılıklı güvensizlik atm osferi içinde, eğer Sovyet 
ik tidarı Trans-K afkaşya’da çatışm a ve sürtüşm eleri halle t
meye yetenekli bir u lusal barış organı kuram asaydı, insan
la rın  birbirlerinin evini kundaklayıp birbirini boğazladığı 
çarlık zam anına, ya da Taşnaklar, M ussavatçılar ve Menşe- 
vikler zam anına yeniden dönerdik. Merkez Komitesi, b ir ulu
sal barış organı olarak Trans-K afkasya Federasyonu’nun 
korunm ası zorunluluğunu işte bu nedenle üç kez ü st üste 
onayladı.

Eskiden olduğu gibi şimdi de bizde, G ürcistan’ın  Cum
huriyetler Birliği ile birleşmesine karşı olm ayan, am a bu 
birleşm enin Trans-K afkasya Federasyonu üzerinden olma
sına karşı çıkan bir grup G ürcü kom ünisti var. Anlıyorsu
nuz ya, Birliğe daha yakın olmak istiyorlar ve kendileri ile, 
yani G ürcüler ile, Cum huriyetler Birliği arasında Trans- 
K afkasya Federasyonu biçiminde bir a ra  duvara gerek ol
madığım, Federasyona gerek olm adığını düşünüyorlar. Bu 
çok devrimci gibi geliyor.

Ama burada başka bir niyet yatm aktadır. İlkin, bu söz
ler G ürcistan’da R uslarla ilişkinin u lusal sorunda ikincil bir 
rol oynadığına tanıklık  ediyor; çünkü bu sapm acı yoldaşlar 
(onlara bu ad  veriliyor), G ürcistan’ın  Birlik ile doğrudan 
birleşmesine herhangi bir itirazları yok, yani Büyük-Rus 
şovenizminin şu ya da bu şekilde kökünden isabet aldığım 
ya da büyük bir önem  taşım adığını zannettik leri için, Bü
yük-Rus şovenizminden korkm uyorlar. Görünüşe göre, Trans 
-Kafkasya Federasyonu’ndan  daha çok korkuyorlar. Neden? 
Neden Trans-K afkasya’da yaşayan ve aralarında uzun süre 
dövüşmüş, birbirlerini boğazlamış, birbirleri ile savaşmış bu
lunan  en önemli üç halk  — neden bu halklar, Sovyet ik ti
darın ın  en nihayet aralarında bir Federasyon biçiminde kar
deşçe birlik bağları kurduğu ve bu  Federasyon’un olumlu
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sonuçlar verdiği bugün — neden bugün bu federal bağlar 
kopsun? Söz konusu olan nedir, yoldaşlar?

Sorun şudur: G ürcistan, Trans-K afkasya Federasyonu’ 
n u n  bağları yüzünden, coğrafi konum u dolayısıyla elde ede- 
büeceği ayrıcalıklı durum dan yoksun kalrüaktadır. Kendi
niz karar verin: G ürcistan’ın  kendi lim anı, Batı mallarının, 
geldiği B atum  var; G ürcistan, Erm enilerin ve m allarım  Ba- 
tum  üzerinden alan Azerbaycan’ın  vazgeçemeyecekleri Tiflis 
gibi bir demiryolu kavşağına sahip. Eğer G ürcistan kendi 
başına bir Cum huriyet olsaydı, T rans-K afkasya Federasyo- 
n u ’na mensup olmasaydı, Tiflis’ten  vazgeçemeyecek Erm e
n is tan ’a ve B atum ’dan  vazgeçmeyecek Azerbaycan’a  küçük 
bir ültim atom  verebilirdi. B uradan  G ürcistan’a bazı avan
ta jla r  doğardı. Herkesçe büinen, akıl ermez güm rük kordo
n u  kararnam esinin  tam  da G ürcistan’da hazırlanm ası bir 
tesadüf değildir. Şimdi suç Serebriyakov’un  sırtına  yüklen
meye çalışılıyor. Diyelim ki öyledir. Ama kararnam e Azer
baycan ya da E rm enistan’da değil, G ürcistan’da kum pas- 
landı.

Ayrıca bir başka neden daha var. Tiflis, G ürcistan’ın 
başkentidir, am a G ürcüler orada nüfusun  en fazla yüzde 30’ 
unu, Erm eniler ise en az yüzde 35’ini o luştururlar, sonra 
da tü m  diğer m illiyetler gelir. İşte  G ürcistan’ın  başkentin
de durum  budur. Eğer G ürcistan ayrı bir Cum huriyet ol
saydı, o zam an nüfusun  belli bir yer değiştirmesine girişi- 
lebüir; örneğin Erm eniler Tiflis’ten  çıkarılabilirdi. Tiflis’te  
nüfus «ayarlaması» ile ilgili bilinen kararnam e G ürcistan’ 
da kabul edildi, bu kararnam e için M aharadze yoldaş, bu
nun  Erm enilere karşı yönelmediğini açıklıyor. Tiflis’teki E r
m enilerin sayısını G ürcülerinkine nazaran  yıldan yıla azal
tacak  ve böylece Tiflis’i hakiki G ürcü bir başkente dönüş
türecek şekilde belirli bir nüfus kaydırm asına girişilmesi n i
yeti vardı. Tehcir [Sürgün — ÇN] kararnam esinin  geri alın
dığım kabul ediyorum . Ama ellerinde hâlâ  b ir  yığın olanak, 
örneğin şehrin «yükünü hafifletm e» gibi b ir  yığın esnek ön
lem  var; bunların  yardım ıyla enternasyonalizm  görünüm ü
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korunarak , iş Tiflis’te  daha az E rm eni kalacak şekilde tertip  
ve tanzim  edilebilir.

G ürcü sapm acılarm  yitirm ek istem edikleri bu coğrafi 
avan tajlar, ve G ürcülerin Erm enilerden sayıca daha az bu
lundukları Tiflis’teki Gürcülere ilişkin elverişsiz durum , sap- 
macılarım ızı Federasyona karşı mücadeleye sevk ediyor. 
Menşevikler, Erm enilerle T atarla rı Tiflis’ten  düpedüz kov
dular. Ama bugün, Sovyet ik tidarı a ltında kovma olanak
sızdır, ve bu nedenle Federasyon’dan  çıkılm ak isteniyor, o 
sam an, G ürcülerin Azerbaycan ve E rm enistan’a karşı üstün  
durum undan  sonuna kadar yararlanm ayı sağlayacak bu tü r  
bazı operasyonlara kendi başına girişm ek için hukuki ola
nağa sahip olunacaktır. Ve bü tün  bunlardan, Trans-K afkas- 
ya’da G ürcüler için ayrıcalıklı bir mevki doğacaktır. Tüm 
tehlike işte burada yatm aktadır.

Trans-K afkasya’da ulusal barışın çıkarlarına aldırm a
dan, G ürcüleri Erm enistan  ve Azerbaycan Cum huriyetleri 
karşısında ayrıcalıklı b ir du rum a sokacak koşullar y a ra ta 
bilir miyiz? Hayır, buna izin veremeyiz.

U lusları yönetm enin eski özel b ir sistem i vardır, bu sis
tem e göre, burjuva devlet gücü bazı milliyetleri kendine da
h a  çok çekerek, onlara ayrıcalıklar verir ve diğer uluslarla 
uğraşm ak zorunda kalm am ak için onları kendinden iter. 
Yani bir m illiyeti kendine daha çok çekerek, bu m illiyetin 
yardım ıyla diğerleri üzerinde baskı yapar. Örneğin Avus
turya, bu biçimde yönetilmekteydi. M acar bakam nı çağır
tıp , ona: «Sen kendi çapulcularını yönet, ben benimkilerle 
baş ederim», yani b ir  başka deyişle: M acaristan’daki milli
yetlerini ez ve boğ, ben de A vusturya’da benim kileri boğa
rım , diyen A vusturya bakam  B eust’un  açıklam ası herkesin 
hatırındadır. Sen ve ben — biz ayrıcalıklı uluslardanız, di
ğerlerine gelince, onları ezeriz.

Bizzat Avusturya’daki PolonyalIların durumunda da bu 
böyleydi. AvusturyalIlar PolonyalIları kendilerine daha çok 
çekmişler, onlara ayrıcalıklar vermişlerdi ki, PolonyalIlar 
AvusturyalIların Polonya’daki konumlarını pekiştirmelerine
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yardım  etsinler diye; buna karşılık  PolonyalIlara, Galiçya’yı 
boğma olanağı verdiler.

Bu, daha sonra öbür m illiyetlerin hakkından  gelmek 
üzere, bazı m üliyetleri yükseltm eye ve onlara ayrıcalıklar 
vermeye dayanan A vusturya’ya has özel bir sistem dir. Bu, 
bürokrasinin bakış açısından «tutumlu» bir yönetim  siste
midir, çünkü uğraşılm ası gereken b ir tek m illiyet vardır; 
am a siyasal açıdan bu, devletin kesin ölüm üdür, çünkü mil
liyetlerin eşitliği ilkesini çiğnemek ve belirli b ir m illiyete bir
tak ım  ayrıcalıklar tan ım ak  — bu, kendi u lusal siyasetini 
ölüme te rk  etm ek dem ektir.

İngiltere bugün H indistan’ı aynen bu biçimde yönet
m ektedir. B ürokrasinin bakış açısından H int milliyet ve 
aşiretlerin in  hakkından daha ra h a t gelmek için İngiltere, 
H indistan’ı B ritanya H indistanı (240 milyon nüfus) ye yer
li devletleri (72 milyon) olarak bölm üştür. H angi nedenle? 
İngiltere, diğer m illiyetleri daha ra h a t yönetebilmek am a
cıyla bir grup ulus seçmek ve onlara ayrıcalıklar vermek 
istediği için. Bizzat H indistan’da birkaç yüz milliyet bulu
nuyor, bunun  üzerine İngiltere kendi kendine şöyle dedi: Bu 
milliyetlerle niye uğraşayım , birkaç ulus seçip onlara bazı 
ayrıcalıklar tan ım ak  ve bun ların  yardım ıyla diğerlerini yö
netm ek daha iyi; çünkü birincisi, diğer u lusların  hoşnu t
suzluğu bu durum da İngiltere’ye karşı değil, bu ayrıcalıklı 
u luslara karşı yönelmiş olacak, ve İkincisi, iki-üç - ulus ile 
«uğraşmak» daha ucuz.

Bu da bir yönetim  sistem idir, İngiliz sistem i. Nereye 
gö tü rü r bu sistem ? Aygıtı «ucuzlatma»ya — evet, doğru. 
Ama yoldaşlar, eğer bürokratik  rahatlık  bir yana bırakılır
sa, H indistan’daki İngiliz egemenliğinin ölüm üdür bu. Bu 
sistem, iki kere ikinin dört etm esi kadar, kesin bir şekilde, 
tüm  İngiliz yönetim  sistem i ve İngiliz egemenliği için ölü
m ün ta  kendisidir.

Tüm  P arti yasalarım  çiğneyerek Federasyona karşı m ü
cadele ettiklerinde, ayrıcalıklı konum larını korum ak için 
Federasyon’dan  çekümek istediklerinde, yoldaşlarımız, G ür
cü sapm acıianm ız bizi işte bu tehlikeli yola sokm ak istiyor
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lar. O nlar bizi, E rm enistan  ve Azerbaycan Cum huriyetleri 
zararına kendilerine bazı ayrıcalıklar tan ım aya getirm ek is
tiyorlar. Biz bu yolu tutam ayız, çünkü bu bizim tü m  siya
setim izin ve K afkasya’da Sovyet ik tidarın ın  kesin ölümü 
olur.

G ürcistan’daki yoldaşlarımızın bu tehlikeyi sezmiş ol
m aları tesadüf değildir. Erm enilere ve AzerbaycanlIlara kar
şı yönelik bir saldırıya geçmiş olan bu Gürcü şovenizmi, 
G ürcistan  K om ünist P artisi’n i a larm a geçirdi. Yasal olarak 
varolduğundan beri iki P arti Kongresi yapmış olan Gürcis
ta n  K om ünist P artisi’nin, her iki P a rti Kongresinde de sap- 
m acı yoldaşların görüşlerini oybirliği ile reddetm esi tam a
m en anlaşılır birşeydir, çünkü m evcut koşullarda Trans-Kaf- 
kasya Federasyonu olmaksızın, K afkasya’da barışı sü rdür
mek ve eşitliği kurm ak olanaksızdır. Bir u lusun diğerinden 
daha ayrıcalıklı olm asına izin vermemeliyiz. Yoldaşlarımız 
bunu sezdi. İşte bu nedenle Mdivani grubu, iki yıllık m üca
deleden sonra bizzat G ürcistan’da bile P artin in  durm adan 
bir kenara fırla ttığ ı bir avuç adam  durum undadır.

Federasyonun tez elden kurulm ası için Lenin yoldaşın 
böylesine acele etm esi ve diretm esi de tesadüf değildir. Mer
kez Komitemizin, k ararla rı Cum huriyetler için bağlayıcı bir 
Merkez Y ürütm e Komitesi ve bir yürü tm e erki ile Federasyo
nun  zorunluluğunu üç kez ü st üste onaylam ası da  tesadüf 
değildir. Aynı şekilde, h e r ik i kom isyonun, gerek Cerjinski 
yoldaşın, gerek Kam anev ve Kuibişev’in kom isyonunun, Mos
kova’ya döndükten son ra  Federasyon’suz yapılamayacağım 
açıklam ış olm aları da tesadüf değildir.

Son olarak, «Sosyalistiçeski Vestnik»[69] Menşevikleri- 
nin, Federasyona karşı yürü ttük leri m ücadele için bizim 
sapm acı yoldaşlarımızı övmeleri, onları el üstünde, taşım a
ları da tesadüf değildir: Tencere yuvarlanm ış, kapağım  bul
muş.

Birleşmeye ket vu ran  üç ana etkenin: Büyük Rus şo
venizmi, fiili eşitsizlik ve özellikle şovenizme dönüştüğü hal
lerde yerel milliyetçiliğin üstesinden gelmemize yardımcı 
olacak araçları ve yolları tah lil etmeye geçiyorum. Halkla-
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rm  yakınlaşm asına ket vu ran  geçmişin tüm  bu m irasının 
acısız üstesinden gelmemize yardım cı olabilecek araçların  
sadece üçünden söz edeceğim.

Birinci araç: Sovyet ik tidarın ın  Cum huriyetlerde an la
yış bulm ası ve bizzat emekçi kitlelerin  kendi öz davası h a 
line gelmesi için, Sovyet ik tidarın ın  yalnızca Rus değil, bi
lakis tüm  ulusları kapsayan bir ik tidar haline gelmesi için 
tüm  önlemleri alm ak. Bu am açla sadece okulların  değil, tüm  
kuram ların , tü m  organların, gerek P a rti gerek Sovyet or
ganlarının adım  adım  ulusallaştırılm ası, bunların, kitlele
rin  anladığı b ir  dilde çalışm aları, ilgili halkın  yaşam  tarz ına 
uygun koşullar a ltında işlemeleri zorunludur. Sovyet ik ti
darın ı bir Rus ik tidarı olm aktan çıkarıp, tüm  ulusları kap
sayan bir ik tidar yapm ak, tüm  cum huriyetlerin  ve özellik
le iktisadi ve kültürel bakım dan geri kalm ış olanların emek
çi yığınlarında anlayış bulan, bun lara  yakın, ve senli-benli 
bir ik tidar yapm a olanağını ancak bu koşulla elde edebiliriz.

Çarlık ve burjuvaziden a rtak a lan  m irasın acısız üste
sinden gelme işimizi kolaylaştırabilecek ikinci araç, Cum
huriyetler Birliği’nde komiserliklerin o şekilde inşasıdır ki, 
hiç değilse en önemli m illiyetlerin çeşitli ku ram larda ken
di temsilcilerini bulundurm aları m üm kün olsun, çeşitli cum 
huriyetlerin sık ıntı ve gereksinim lerinin kesinkes ta tm in  
edümesinin koşulları yaratılsın.

Üçüncü araç: En üst merkezi organlarım ız arasında, 
ayrımsız tü m  cum huriyet ve m illiyetlerin taleplerini ve ge
reksinim lerini hesaba k a tan  bir organın bulunm ası zorun
ludur.

Bu son araç üzerine, dikkatinizi özellikle çekmek isti
yorum.

Eğer biz, Birlik Merkez Y ürütm e Komitesi (MYK) için
de, birincisi, m illiyetlerden bağımsız olarak Birlik Sovyet 
Kongresinde seçilen, ve İkincisi de, cum huriyetler ve u lu 
sal bölgeler ta ra fından  seçilip (yarısı cum huriyetler ve di
ğer yarısı ulusal bölgelerden), Sovyet Kongresi ta rafından  
onaylanan iki meclis kurabilirsek, o zam an kam m ca, en üst 
kademelerimiz, bileşimlerinde, yalnızca ayrımsız tüm  emek

216



çilerin sınıf çıkarlarını değil, bilakis salt-ulusal gereksinim 
lerini de dile getirirlerdi. Sovyetler Birliği topraklarında ya
şayan milliyetlerin, halk ların  ve kavim lerin özel çıkarlarım  
dile getiren bir organım ız olurdu. Yoldaşlar, Birlik içinde 
yaklaşık 6-5 ’ milyonu Rus olmayan, toplam  140 milyondan 
fazla insanın  b irarada bulunduğu bizim koşullarımızda, böy
le bir devlet, burada Moskova’da en yüksek organ içinde, 
bu milliyetlerin, sadece tüm  proletarya için o rtak  olan çı
karları değil, bilakis özel, kendine özgü, özgül u lusal çıkar
ları da dile getiren delegeleri bulunm aksızın yönetilemez. 
Bu' olmaksızın, yoldaşlar, yönetm ek m üm kün değildir. El
de böyle bir barom etre olmaksızın, tek  tek  m illiyetlerin bu 
özel gereksinim lerini formüle etm e yeteneğindeki insanlar 
olmaksızın, yönetmek m üm kün değildir.

Bir ülkeyi yönetm enin iki yöntem i vardır: Yöntemler
den biri, aygıtı «basitleştirmek» ve onun başına, ülkenin 
her yerinde, valilerin şahsında kollara ve gözlere sahip, di
yelim bir grup ya da bir tek  insanı geçirme yöntemidir. Bu, 
çok basit bir yönetim  biçimidir: burada ülkeyi yöneten baş 
kişi, valilerce toparlanan  bilgileri alır, ve dü rü st ve doğru 
yönettiği um uduna kapılır. Sonra sürtüşm eler başlar, sür
tüşm eler çatışm alara, çatışm alar da ayaklanm alara dönü
şür. Sonra ayaklanm alar bastırılır. Bu yönetim  sistem i bi
zim sistem imiz değildir, ayrıca, basit olm akla birlikte, son 
derece m asraflıdır. Ancak bir başka yönetim  sistem i daha 
vardır, Sovyet sistemi. Sovyet ülkesinde biz, başka bir yö
netim  sistem ini, hem köylüler hem  ulusal azınlıklar, hem 
«yabancı kökenli» denilenler hem  de R uslar arasındaki tüm  
değişiklikleri, tüm  durum ları ta m  bir dakiklikle önceden 
görmemizi olanaklı k ılan  bir yönetim  sistem i uyguluyoruz; 
en yüksek organlar sistem i içinde, her değişikliği gösteren, 
hem  bir Basm açlar hareke tin i[70] ve b ir haydu t hareketini, 
hem  de K ronstad t’ı ve olası her fırtına  ve her tersliği he
saba k a tan  ve önleyen bir barom etreler dizisinin bulunm a
sı gerekir. Sovyetik yönetim  sistem i budur. Bu sistem  ken
dini Sovyet iktidarı, halk  ik tidarı olarak adlandırır, çünkü 
en a lt katm an la ra  dayanan bu sistem , her değişikliği tez el

217



den sezer, gerekli önlem leri alır ve eğer çizgi bozulmuşsa 
onu zam anında düzeltir, çünkü kendi kendini eleştirir ve 
çizgisini düzeltir. Bu yönetim  sistem i Sovyet sistem idir, ve 
en yüksek kademelerimiz sistem i içinde, tüm  ulusal sıkın
t ı  ve gereksinim leri eksiksiz hesaba k a tan  örgütler bulun
m asını gerektirir.

Bu sistem in idareyi karışıklaştıracağı, yeni organların 
birikim ine yol açacağı itirazı getiriliyor. Doğrudur. Şimdiye 
kadar, RSFSC MYK vardı, sonra Birlik MYK’ni kurduk, 
şimdi de Birlik MYK i iki kısm a bölünmek zorunda kalına
cak. Elden birşey gelmez. En basit yönetim  biçiminin, başa 
bir adam  geçirmek ve onun yanm a valiler vermek olduğu
n u  söylemiştim. Ama Ekim ’den sonra a rtık  bu tü r  deney
lere girişm ek olanaksızdır. Sistem daha karışık bir durum a 
geldi, am a yönetimi kolaylaştırdı ve tüm  yönetimi tepeden 
tırnağa  Sovyetik kıldı. Bu yüzden P arti Kongresinin özel bir 
organ, m utlak  zorunlu bir organ olarak Birlik MYK içinde 
ikinci bir meclisin kurulm ası lehinde k ara r vermesi gerek
tiğ in i düşünüyorum .

Bunun, Birlik halkları arasındaki işbirliğini düzenleme
n in  en yetkin biçimi olduğunu söylemek istemiyorum ; bu
nun, bilimin son sözü olduğunu iddia etm ek istemiyorum. 
Ulusal sorunu daha birçok kez ele alacağız, çünkü ulusal 
ve u luslararası koşullar değişiyor ve daha da değişebilir. 
Cum huriyetler Birliği içinde kaynaştırdığım ız bazı Komi
serliklerin, eğer deneyim bize bu kom iserliklerin kaynaştı
rıld ık tan  sonra olumsuz sonuç verdiğini gösterirse, sonra
d an  bunları m uhtem elen ayırm ak zorunda kalm ayacağım ı
za garan ti veremem. Ama b ir şey açık: Şimdiki koşullar al
tın d a  ve şimdiki durum da, elimizde ne daha iyi bir yön
tem , ne de daha uygun bir başka organ var. Şimdilik, tek 
tek  Cum huriyetlerde o rtaya çıkan tü m  dalgalanm a ve de
ğişiklikleri gösterebilecek bir. o rganın  oluşturulm ası için, 
elimizde ikinci meclisin kurulmasından ne daha iyi bir araç, 
ne de başka bir yol var.

Elbette, ikinci mecliste, sadece birleşmiş bulunan bu 
dört Cum huriyet değil, bilakis tü m  halk lar tem sil edilmek
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zorundadır; çünkü burada söz konusu olan sadece resmen 
birleşmiş bulunan Cum huriyetler değil (bunların  sayısı 
d ö rttü r), Cum huriyetler Birliği’n in  tü m  halk ları ve kavim- 
leridir. Bu nedenle, elimizde ayrımsız tü m  halk ların  ve 
C um huriyetlerin  gereksinim lerini dile getiren bir biçimin 
bulunm ası zorunludur.

Özetliyorum yoldaşlar.
Ulusal sorunun önemi, uluslararası durum daki yeni va

ziyet ta ra fın d an  belirlenm ektedir, bizim burada Rusya’da, 
Federasyonumuzda, devrim in m uazzam  yedeklerini oluştu
ra n  Doğu’ya örnek vermek ve böylece Federasyonum uza 
karşı güvenlerini ve eğilimlerini pekiştirm ek için, u lusal so
ru n u  doğru bir biçimde, örnek b ir biçimde çözmek zorunda 
bulunm am ızla belirlenm ektedir.

İç durum  açısından bakıldığında, NEP koşulları, güç
lenen Büyük-Rus şovenizmi ve yerel şovenizm sonucu, yine 
ulusal sorunun özel önem ini vurgulam a yüküm lülüğü ile 
karşı karşıyayız.

Sonra, ulusal sorunun özünün, eski egemen ulus prole
ta ryası ile eski ezilen ulusların  köylülüğü arasında doğru 
ilişkiler ku rm ak ta  yattığ ın ı, bu görüş açısından, u lusal so
ru n u n  som ut biçim inin şu anda, Cum huriyetler Birliği için
deki, yekpare bir devlet içindeki halk ların  işbirliğini ve bir- 
a rad a  yaşam asım  sağlam a araç ve yollarını bu lm akta yat
tığ ım  söyledim.

D aha sonra halk ların  bu yakınlaşm asını teşvik eden 
faktörlerden söz ettim . Bu birleşmeye ket vu ran  faktörler
den söz ettim . Özellikle, büyüyen bir güç olarak, Büyük- 
Rus şovenizmi üzerinde durdum . Bu güç esas tehlikedir, 
eski ezilen halk ların  Rus proletaryasına güvenini yıkabilir. 
Bu, en tehlikeli düşm anım ızdır, onu yere sermemiz gere
kiyor; çünkü onu yere serersek, onunla birlikte, bazı Cum
huriyetlerde kendini korum uş ve gelişmekte olan m illiyet
çiliği de onda dokuz yere sermiş oluruz.

Devam; Bir grup yoldaşın, bizi, bazı m illiyetlerin za
rarına , diğer milliyetlere ayrıcalıklar tan ım a yoluna itm e
leri tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu yolu tu ta 
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mayacağımızı açıkladım; çünkü bu, ulusal barışı baltalaya
bilir ve diğer ulusların  kitlelerinin Sovyet ik tidarına güve
nini öldürebilir.

Ayrıca, birleşmeyi engelleyen bu faktörleri en acısız 
biçimde ortadan  kaldırm am ızı m üm kün kılabilecek en önem
li aracın, MYK içinde ikinci bir meclisin kurulm ası oldu
ğunu söyledim. Bu konuda Merkez Komitesi’n in  Şubat Ple- 
num unda daha açık konuştum , bu konuda tezlerde daha 
ü stü  örtü lü  bir dil ku llan ılm aktadır k i böylelikle yoldaşlar, 
m illiyetlerin çıkarların ı yansıtabilecek başka, daha esnek 
bir biçim, başka, daha uygun bir organ bulm akta bizzat 
olanağa sahip olsunlar diye.

Sonuçlar bunlardır.
Ulusal sorunu ancak bu yolda doğru bir biçimde çöze

bileceğimizi, proleter devrim bayrağım  dalgalandırm a ve 
devrimimizin büyük yedeklerini o luştu ran  ve proletaryanın  
emperyalizme karşı gelecekteki savaşlarında kesin bir rol 
oynayabilecek olan Doğu ülkelerinin sevgi ve güvenini bu 
bayrak için kazanm ayı becereceğimizi sanıyorum . (Alkışlar.)

4 —-PARTİ VE DEVLET İNŞASINDA 
ULUSAL ETKENLER ÜZERİNE RAPORU 

KAPAYIŞ KONUŞMASI

25 Nisan

Yoldaşlar! Size u lusal sorun seksiyonunun çalışm aları 
üzerine rapor vermeye geçmeden önce, raporum  üzerine söz 
almış bulunan, konuşm acıiara"karşı, iki temel' noktadaki iti
razım ı söylememe izin verin. Bu, topu topu yirm i .dakika 
kadar bir zam an alır, daha fazla değil.

İlk  sorun, başında B uharin  ve Rakovski olm ak üzere 
bir grup yoldaşın, ulusal sorunun önemini aşırı derecede bü
yütm üş, abartm ış ve u lusal sorunun üstünde sosyal sorunu, 
işçi sınıfının ik tidarı sorununu görmemiş olması ile ilgilidir.
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K om ünistler olarak bizler için, tü m  çalışmam ızın te
melinin, işçi ik tidarın ı pekiştirm ek olduğu açıktır; ancak 
taundan sonradır ki, diğer sorun, o çok önemli, am a birin
ciye bağımlı sorun karşım ıza çıkar — ulusal sorun. Bize, 
u lusal azınlıklara haksızlık edilmemesi gerektiği söyleniyor. 
Tam am en doğru, buna ben de katılıyorum  — onlara hak
sızlık edilm em elidir. Ama bundan, eski ezilen u luslar kar
şısında Büyük-Rus proletaryasının hak larına tecavüz edil
mesi gerektiği şeklinde yeni bir teori çıkarm ak, bir m üna
sebetsizliktir. Lenin yoldaşın ünlü  m akalesinde sözgelişi olan 
birşeyi, B uharin  başlı başına bir şiara dönüştürdü. Oysa, 
proleter d ik tatörlüğün siyasal tem elinin, her şeyden önce 
ve esas itibariyle köylü ülkeler olan kenar bölgeler değil, 
am a merkezi sanayi bölgeleri olduğu açıktır. Eğer biz, pro
leter bölgeler zararına, köylü kenar bölgelerin önem ini abar
tırsak, proletarya d ik tatörlüğü sistem inde bir çatlak  ortaya 
çıkabilir. Bu tehlikelidir, yoldaşlar. Siyasette de: Ne ifrat, 
ne tefrit!

H alkların  kendi kaderini tay in  hakkından  başka, bir de 
işçi sınıfının kendi ik tidarın ı pekiştirm e hakkı olduğunu, 
ve kendi kaderini tay in  hakkın ın  bu hakka tab i olduğunu 
akılda tutm alıyız. Kendi kaderini tay in  hakkının, daha  yü
ce bir başka hakla, ik tidara  gelmiş olan işçi sınıfının kendi 
ik tidarın ı pekiştirm e hakkı ile çeliştiği durum lar vardır. Bu 
durum da, •— bunu açıkça söylemek gerekir — kendi kaderi
ni tay in  hakkı, işçi sınıfının kendi d ik tatörlüğünü gerçek
leştirm e hakkın ın  engeli olamaz ve olm am alıdır. Birincisi 
İkincisi karşısında geri adım  atm ak  zorundadır. Örneğin 
1920’de işçi sınıfının ik tidarım  savunm anın  çıkarları doğ
ru ltusunda Varşova üzerine yürüm ek zorunda kaldığımız
da, bu böyle olm uştu.

Bu yüzden, bu P a rti Kongresinde bazı yoldaşların yap
mış oldukları gibi, u lusal azınlıklara her tü rlü  vaatler da
ğıtırken, milliyetlerin tem silcileri önünde secdeye yatarken, 
ulusal sorunun etki ve yetki alanının, içinde yaşadığımız 
dış ve iç koşullarda, ulusal sorunun etki alanının  ve deyim 
yerindeyse yetki alanının, tü m  sorunların  en başında gelen
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sorun olarak «işçi sorunu» n u n  etki ve yetki alanı ta ra fın 
dan  sınırlandığını unu tm am ak  gerekir.

Birçok yoldaş burada, Vladimir îlyiç’in  no t ve m akale
lerine başvurdu. Lenin yoldaş aram ızda olmadığı için ve ona 
belki yanlış, yersiz bir biçimde başvururum  korkusu ile, bu
rada, ustam dan bir a lın tı yapm ak istemezdim. B una rağm en, 
yoldaşların ulusal sorunun özgül ağ'ırlığı konusunda hiçbir 
kuşkusu kalm asın diye, kendimi, tab ir caizse bir aksiyom 
olan ve hiçbir yanlış anlam aya yer vermeyen bir pasajı ak 
ta rm ak  zorunda görüyorum. M arx’m  ulusal sorun üzerine 
bir m ektubunu incelerken Lenin yoldaş kendi kaderini ta 
yin üzerine makalesinde şu sonucu çıkarıyor:

«Marx’ın, «işçi sorununa» kıyasla, ulusal sorunun ikin
cil bir sorun olduğu konusunda hiçbir kuşkusu yoktur.» t71l

Bu yalnızca iki satır, am a her şeyi belirliyor. Bazı gay
retkeş yoldaşlar, bunu kulakların ın  arkasına yazsınlar.

İkinci sorun, Büyük-Rus şovenizmi ve yerel şovenizmle 
ilgilidir. Bu konuda Rakovski ve özellikle B uharin  konuştu
lar, Buharin, yerel şovenizmin zararlılığı üzerine m addenin 
kaldırılm asını önerdi. Ona göre, Büyük-Rus şovenizmi gibi 
bir «dev» varken, yerel şovenizm gibi küçük bir solucanla 
uğraşm aya değmez. Genel olarak B uharin  yoldaş, tövbekar 
bir havadaydı. Bu anlaşılırdır: Yıllar boyu milliyetlere k a r
şı günah  işledi ve kendi kaderini tay in  hakkını yadsıdı
— şimdi pişm anlık duym a zam anı. Ama pişm anlık duyar
ken, bu kez diğer aşırılığa düştü. T uhaf şey, B uharin  yol
daş, Partiyi, kendi örneğini izlemeye ve pişm anlık duym a
ya çağırıyor; oysa P artin in  böyle birşeye gereksinmesi ol
m adığını herkes bilir, çünkü o, kuru lduğundan beri (1898), 
kendi kaderini tay in  hakkını tan ım ıştır; dolayısıyla pişm an
lık duym ak için bir nedeni yoktur. Sorun şu ki, B uharin  
yoldaş, ulusal sorunun özünü kavram am ıştır. Ulusal sorun
da önplana Büyük-Rus şovenizmine karşı mücadeleyi koy
m ak gerekir denildiği zam an, bununla Rus kom ünistlerinin 
yüküm lülükleri belirtüm ek istenir, bununla Rus kom ünist
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lerinin yüküm lülüğü, Rus şovenizmine karşı mücadeleyi biz
zat yürü tm ektir, denm ek istenir. Eğer Rus şovenizmine k a r
şı, Rus kom ünistleri yerine T ürkistan  ya da G ürcü kom ü
nistleri mücadeleye girişselerdi, onların  bu mücadelesi an- 
ti-Rus şovenizm olarak algılanırdı. Bu, her şeyi karm akarı
şık eder ve Büyük-Rus şovenizmini güçlendirirdi. Büyük- 
Rus şovenizmine karşı mücadeleyi sadece Rus kom ünistleri 
üzerlerine alabilir ve sonuna kadar götürebilirler.

Yerel şovenizme karşı savaşm ak önerildiği zam an ne 
denm ek istenir? Bununla, yerli kom ünistlerin yüküm lülüğü, 
Rus olm ayan kom ünistlerin kendi şovenizmleriyle, savaşm a 
yüküm lülüğü belirtilm ek istenir. Anti-Rus şovenizmi yönün
de sapm aların  olduğu yadsınabilir mi? Tüm  P arti Kongre
si, yerel bir şovenizmin, bir Gürcü, bir Başkır ve diğer şove
nizm lerin olduğuna, onlarla mücadele edilmesi gerektiğine 
kendi gözleriyle k an aa t getirdi. Rus kom ünistleri, Tatar, 
Gürcü, Başkır şovenizmine karşı mücadele edemezler; çün
kü eğer Rus komünisti, T a ta r ya da Gürcü şovenizmine 
karşı mücadele etm e ağır görevini üstlenirse, bu mücadele, 
bir Büyük-Rus şovenistinin T a ta r ya da Gürcülere karşı m ü
cadelesi olarak algılanır. Bu her şeyi karm akarışık  eder. Ta
ta r, G ürcü ve diğer şovenizmlere karşı, ancak T atar, Gürcü 
ve diğer kom ünistler mücadele edebilirler, ancak Gürcü ko
m ünistleri, kendi milliyetçiliği ya da şovenizmine karşı ba
şarıyla mücadele edebilirler. Bu, Rus olm ayan kom ünistle
rin  yüküm lülüğü ve borcudur. Bu nedenle, tezlerde Rus ko
m ünistlerinin (Büyük-Rus şovenizmine karşı mücadeleyi 
kastediyorum ) ve Rus olm ayan kom ünistlerin (anti-Erme- 
ni, an ti-T atar, anti-Rus şovenizme karşı m ücadelelerini kas
tediyorum) bu ikili görevinin saptanm ası zorunlüdur. Aksi 
tak tirde tezler tekyanlı olacaktır, aksi tak tirde  ne devlet ne 
de P a rti inşasında enternasyonalizm e varılm ayacaktır.

Eğer sadece Büyük-Rus şovenizmine karşı mücadele yü
rütürsek, bu mücadele, T a ta r ve diğer şovenistlerin, ülkede 
gelişen ve özellikle bugün, NEP koşulları a ltında tehlikeli 
olan m ücadelesini gizleyecektir. M utlaka iki cepheli m üca
dele yürü tm ek zorundayız, çünkü ancak iki cephede m ü
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cadele yürüttüğüm üzde — bir yandan, inşa çalışmam ızdaki 
ana tehlike olan Büyük-Rus şovenizmine karşı, ve öte yan
dan yerel şovenizme karşı — başarı kazanılabilir; çünkü 
bu ikili m ücadele olm aksızın R us işçi ve köylüleri ile d i
ğer milliyetlerin işçi ve köylülerinin birliği sağlanam az. Ak
si halde yerel şovenizmi heveslendirmeye, yerel şovenizme 
prim  verme siyasetine varılabilir, ki buna izin vermeme
liyiz.

B urada da  Lenin yoldaşa başvurm am a izin verin. B u
nu  yapm ak istemezdim, am a P arti Kongremizde birçok yol
daş, olur olmaz alın tı yaptığı ve onu çarp ıttığ ı için, sizle- 
re Lenin yoldaşın herkesçe büinen bir m akalesinden bir
kaç cümle okum am a izin verin:

«Proletarya «kendi» ulusu tarafından ezilen sömürge
ler ve uluslar için siyasal ayrılma özgürlüğü talep etme
lidir. Aksi taktirde proletaryanın enternasyonalizmi boş 
bir la f  h a lin e  gelir; ezen  uluslarla ezilen ulusların işçileri 
arasında ne güven, ne de sınıf dayanışması mümkün  
olur.» [7:2 ]

Bunlar, deyim yerindeyse egemen ya da eskiden ege
men olan ulusun proleterlerinin yüküm lülükleridir. Lenin 
devamla, eskiden ezilen u lusların  proleterlerinin ya da ko
m ünistlerinin yüküm lülüğünden söz eder:

«Öte yandan, ezilen ulusların sosyalistleri, ezilen ulu
sun işçileriyle ezen ulusun işçilerinin tam ve kayıtsız-şart- 
sız birliğini, örgütsel birlik dahil olmak üzere, savunm alı 
ve gerçekleştirmelidirler. Bu olmaksızın, burjuvazinin lıer 
çeşit entrikaları, kalleşlikleri ve hileleri karşısında prole
taryanın bağım sız siyasetini ve işçi sınıfının, diğer ülke
lerin işçileriyle sınıf dayanışm asını ayakta tutmak imkan
sızdır. Çünkü ezilen ulusların burjuvazisi, işçileri aldat
mak için, ulusal kurtuluş şiarlarını sürekli istismar eder.»

Eğer Lenin yoldaşın izinden gitm ek isteniyorsa — bu
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rada  bazı yoldaşlar onun adı üzerine yem in ettiler —, o za
m an, gördüğünüz gibi, iki tezi de, hem  Büyük-Rus şove
nizmine karşı mücadele üzerine hem  de yerel şovenizme k a r
şı mücadele üzerine tezi de, kararda  olduğu gibi bırakm ak 
zorunludur, bir ve aynı görüngünün iki yanı olarak, bir bü
tü n  olarak şovenizme karşı m ücadele üzerine tezler olarak.

Böylece burada konuşan konuşm acılara yanıtlarım ı bi
tiriyorum .

Şimdi ulusal sorun seksiyonunun çalışm aları üzerine 
bir bildirim de bulunm am a izin verin. Bu seksiyon, MK’nin  
tezlerini tem el olarak kabul etti. Seksiyon, bu tezlerin altı 
maddesini hiç değiştirm eksizin olduğu gibi b ıraktı: 1, 2, 3, 
4, 5, ve 6. Seksiyon içinde h e r şeyden önce, Cum huriyetler 
Birliği’ne tek  başlarına katılabilm eleri için önce Özerk Cum
huriyetleri RSFSC’den ve sonra K afkasya’m n  bağımsız Cum
huriyetlerin i Trans-K afkasya Federasyonu’ndan  ayırıp ayır
m am a konusunda da m ücadele oldu. Bu, G ürcü yoldaşların 
bir bölüm ünün önergesiydi, Gürcü, Erm eni ve Azerbaycan 
delegasyonlarında hiçbir yankı bulm ayan bir önerge. Sek
siyon bu sorunu m üzakere e tti ve çok büyük çoğunlukla, 
tezlerde geliştirilen ilkeyi olduğu gibi bırakm ak lehinde gö
rüş belirtti, yani RSFSC ve Trans-K afkasya Federasyonu 
toplu bir yapı o larak kalm akta ve Cum huriyetler Birliği’ne 
bu biçimde m ensup olm aktadır. G ürcü yoldaşların bu ke
sim inin tü m  önerileri üzerine oylam a yapılmadı, çünkü öne
rilerin  sahipleri önerilerin yankı bulm adığım  gördüklerinde, 
Önerilerini geri çektiler. Bu sorunda ciddi b ir m ücadele ve
rildi.

U ğrunda mücadele edilen ikinci sorun, ikinci meclisin 
nasıl kurulacağı sorunuydu. Yoldaşların bir kısmı (azınlık), 
ikinci meclisin tüm  Cum huriyetlerin, m illiyetlerin ve Böl
gelerin temsilcilerinden değil de, bilakis dö rt Cum huriyetin: 
RSFSC, Trans-K afkasya Federasyonu, Byelo-Rusya ve Uk
rayna 'n ın  tem sil edilmesi ilkesine göre oluşturulm asını öner
di. Çoğunluk bu önergeyi benimsemedi, ve seksiyon da bu 
önergeye karşı çıktı, çünkü, ikinci meclisi, içinde bü tün  Cum
huriyetler (hem bağımsızlar hem  de özerkler) ve tüm  ulu
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sal bölgeler eşitlik ilkesine göre tem sil edilecek biçimde ya
pılandırm ayı am aca d aha  uygun görüyordu. Gerekçelerini 
getirmeyeceğim, çünkü azınlığın temsilcisi olan Rakovski, 
seksiyonda reddedilen önerisini gerekçelendirmek için bu
rada' söz alacak. O kendi görüşünü açıkladıktan sonra, ben 
de kendi gerekçelerimi ortaya koyacağım.

Ulusal sorunun çözümünde yalnızca Doğu’ya değil, bi
lakis B atı’ya da yönelmek gerektiği yolunda tezlerde bir de
ğişiklik yapılıp yapılm am ası sorununda d a  pek şiddetli olma
yan bir mücadele verildi. Seksiyon, bu değişiklik önergesi 
üzerine oylama yaptı. Azınlığın bu değişiklik önergesi, Ra
kovski’n in  bir önergesidir. Seksiyon bu değişiklik' önerge
sini reddetti. Bu sorun üzerine de, Rakovski görüşlerini açık
lad ık tan  sonra, söz etm e fırsatı bulacağım.

Bizim tarafım ızdan benimsenen değişiklik önergelerini 
okum ak istiyorum. Altı niadde itirazsız benimsendi. Madde 
7, ikinci paragraf, üçüncü satırda: «Bu yüzden... karşı ka
rarlı mücadele» sözlerinin önüne şun lar eklenecektir:

«Bir dizi ulusal cum huriyette (Ukrayna, Byelo-Rusya, 
Azerbaycan, T ürkistan) durum , Sovyet ik tidarın ın  tem el d i
reğini o luşturan  işçi sınıfının önemli bir bölüm ünün, Bü- 
yük-Rus milliyetine mensup olması yüzünden karışıklaşm ak- 
tadır. Bu bölgelerde şehir ile kırın, işçi sınıfı ile köylülüğün 
birliği, hem  P arti hem  de Sovyet organları içindeki Büyük- 
Rus şovenizminin kalın tıları biçiminde son derece güçlü bir 
engele çarpm aktadır. Bu koşullar altında, Rus kü ltü rü n ü n  
üstünlüğü gevezelikleri ve daha yüksek olan Rus k ü ltü rü 
n ün  daha geri kalm ış halk ların  kültürleri (Ukrayna, Azer
baycan, Özbek, Kırgız ve diğer kültürler) üzerindeki zafe
rin in  kaçınılmazlığı tezinin ileri sürülmesi, Büyük-Rus m il
liyetinin egemenliğini güçlendirm e denemesinden başka bir- 
şey değildir.»

Tezleri daha iyi hale getirdiğinden, ben bu değişiklik 
önergesini benimsedim.

İkinci değişiklik önergesi de yine 7. maddeye üişkindir. 
«Aksi tak tirde ... hesaba katm ak  için hiçbir neden yoktur» 
cüm lesinin önüne şu ek yapılmalıdır:
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«Bu yardım  ilk planda, eski ezilen ulusların. Cum huri
yetlerinde sanayi alan ları o luşturm ak ve yerli nüfusu, buna 
azam i ölçüde çekmek için, bir dizi p ra tik  önlemlerin alın
m ası biçiminde ifade bulmalıdır. Ve n ihayet bu yardım a pa
ralel olarak, X. P arti Kongresi’n in  kararı uyarınca, emekçi 
kitlelerin, NEP ile bağlantılı olarak güçlenen yerli ve dışar
dan gelen üst söm ürücü tabakala ra  karşı sosyal konum la
rın ı sağlam laştırm ak için yürü ttük leri mücadeleyle birleş
melidir. Bu Cum huriyetler çoğunlukla tarım sal bölgeler ol
duklarından, iç sosyal önlemler her şeyden önce, emekçi k it
lelere, serbest devlet fonundan toprak verilmesinden oluş
m ak zorundadır.»

B undan sonra, Gürcü, Azerbaycan ve diğer şovenizmler
den söz edilen aynı 7. m addenin 2. paragrafın ın  ortalarına 
şu eklenmelidir: «Ermeni şovenizmi ve benzeri».. Erm eni yol
daşlar, Erm enilerin de paylarına düşeni almasını, kendi şo
venizmlerinin de anılm asını istediler.

Devamla, tezlerin 8. maddesinde, «Bir ve Bölünmez» 
sözlerinden sonra şu eklenecektir:

«Aynı şekilde, RSFSC’nin  bazı m akam larının, Özerk 
Cum huriyetlerin bağımsız komiserliklerini kendi güdüm üne 
alm a ve bunların  feshedilmesini sağlam a çabaları da, geç
m işin m irasın ın  bir sonucu olarak görülmelidir.»

Yine 8. maddeye şu eklenecektir:
«ve ulusal cum huriyetlerin varlığının ve gelişiminin 

m utlak  zorunluluğunu ilan eder.»
Ayrıca 9. madde. Bu madde şimdi okuyacağım  biçimde 

başlayacaktır:
«Tek tek  cum huriyetlerin işçi ve köylülerinin eşitliği 

ve gönüllülüğü kuralına göre kurulm uş olan Cum huriyetler 
Birliği, proletaryanın, bağımsız ülkelerin u luslararası ilişki
lerini düzenlemenin ük  denemesi, ve geleceğin Emeğin D ün
ya Sovyet C um huriyeti’n in  oluşturulm ası yolunda ilk adımı 
a tm a anlam ına gelmektedir.»

10. m addenin bir «a» a lt maddesi var, bunun önüne şu 
içerikle b ir «a» alt maddesi eklenmelidir:

«a) Birliğin merkezi organların ın  inşasında, tek tek
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cum huriyetlerin  gerek kendi aralarındak i ilişkilerde, gerek 
Birliğin merkezi ik tidarı ile ilişkilerde hak  ve yüküm lülükle
rin in  eşitliği garan ti edilir.»

Ardından, d aha  önce «a» a lt maddesi olarak geçen «b» 
a lt maddesi, şu şekle giriyor:

. «b) Birliğin en yüksek organları sisteminde, istisnasız 
tü m  ulusal cum huriyetlerin  ve u lusal bölgelerin eşitlik il
kesine göre tem sil edildikleri özel bir organ kurulur, bu or
ganda, bu  cum huriyetlere m ensup olan tü m  milliyetlere 
m üm kün olduğunca bir tem silcilik verilir.»

Devamla, daha önceki «b» a lt maddesi, şimdi «c» a lt 
m addesi olarak, şu şekle geliyor:

«c) Birliğin yürü tm e organları, cum huriyetlerin  tem 
silcilerinin gerçek katılım ını ve Birlik halk ların ın  sık ın tı ve 
gereksinim lerinin ta tm in in i garantileyen kurallara  göre in
şa edilir.»

Sonra ek olarak «d» a lt m addesi geliyor:
«d) Cum huriyetlere, onlara devletsel-idari, kü ltü rel ve 

ekonomik alanda kendi inisiyatiflerini geliştirm e olanağım  
garan ti eden yeterince kapsam lı ekonomik ve özellikle bütçe 
hak ları verilir.»

B undan sonra «c» a lt' maddesi, «e» a lt maddesi olarak 
devam ediyor:

«e) Ulusal cum huriyetlerin  ve bölgelerin organları ağ ır
lıklı olarak, ilgili halk ın  dili, yaşam  tarzı, gelenek ve göre
nekleriyle içli-dışlı olan yerlilerden oluşturulur.»

Ayrıca ikinci bir a lt m adde daha  eklendi. Bu «f» a lt 
m addesi oluyor:

«f) Yerli ve u lusal nüfus ve ulusal azınlıklar için çalışan 
tüm  devlet o rganlarında ve kuru luşlarda anadil kullanıl
m asını garantileyen özel yasalar çıkarılır — ulusal hak ları 
ve özellikle ulusal azınlıkların  haklarım  çiğneyen herkesi 
tüm  devrimci sertlikle tak ip  eden ve cezalandıran yasalar 
çıkarılır.»

Sonra ek olarak «g» a lt maddesi geliyor:
«g) Kızıl O rdu’daki, Birlik halk ların ın  kardeşliği ve da

yanışm ası düşünceleri doğrultusundaki eğitim  çalışması
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güçlendirilir, ve Cumhuriyetlerin, ta m  savunm a gücünün 
sağlanm ası için gerekli tü m  önlemler göz önünde tu tu la 
rak, ulusal birlikler örgütlem ek üzere p ra tik  önlem ler almır.»

Seksiyon ta ra fından  benim senen tü m  ekler bunlardır 
ve bunlara  benim  bir itirazım  bulunm am aktadır, çünkü bun
larla  tezler daha da som utlaşm aktadır.

ik inci bölüme gelince, bu bölümle ilgili olarak, pek ciddi 
değişiklik önergeleri getirilmedi. Birkaç önemsiz değişiklik 
önergesi oldu, u lusal so run  seksiyonu ta rafından  seçilen ko
misyon, bunları gelecek MK’ne götürm e kara rı aldı.

Böylece ikinci bölüm, dağıtılm ış olan basılı m etindeki 
biçimiyle kalm aktadır.

5 — KARARLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 
ÖNERGELERİNE YANIT

25 Nisan

Rakovski, seksiyonda sunduğu kara rı üçte iki değiştir
mesine ve dörtte  üç k ısaltm asına rağm en, ben onun deği
şiklik önergesine kesinlikle karşıyım , nedeni şu: Ulusal so
ru n a  ilişkin tezlerimiz öyle inşa edüm iştir ki, deyim yerin
deyse yüzüm üzü tam am en Doğu’ya çevirdik, çünkü oradaki 
gizli önemli yedekleri göz önünde bulunduruyoruz. Tüm  u lu 
sal sorunu İlyiç’in  yazısıyla bağıntılı olarak ele aldık, ki Le- 
nin, anlaşıldığı gibi, B atı üzerine tek  kelime söylemiyor, 
çünkü ulusal sorunun merkezi orada değil, bilakis Doğu’ 
daki sömürgelerde ve yarı-sömürgelerde yatm aktadır. Ra
kovski, yüzüm üz Doğu’ya dönükken, aynı zam anda B atı’ya 
da dönmemizi istiyor. F ak a t bu olanaksızdır ve doğal değü- 
dir, yoldaşlar, çünkü genelde insan  yüzünü ya bu yana ya 
da öte yana çevirir — insan  yüzünü aynı anda iki yana bir
den çeviremez. Tezlerin genel tem el vurgusunu, temel Doğu 
vurgusunu değiştiremeyiz ve değiştir memeliyiz. Bu yüzden 
ben, Rakovski’n in  değişiklik önergesinin reddedilmesi ge
rektiğ i görüşündeyim.

★
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Bu değişiklik önergesinin tem el bir öneme sahip oldu
ğu görüşündeyim. Eğer P arti Kongresi onu kabul ederse, 
tezlerin tam am en çökertilmiş o lacağ ın ı, söylemek zorunda
yım. Rakovski, iki meclisin, devlet birliklerinin temsilcilerini 
kapsayacak biçimde inşa edilmesini öneriyor. Ona göre Uk
rayna bir devlet birliğidir, am a B aşkıristan değil. Neden? 
Biz, cum huriyetlerdeki Halk Komiserleri Konseylerini kal
dırmıyoruz ki. Yoksa Başkır Merkez Y ürütm e Komitesi, bir 
devlet kuruluşu değil m i?! Ve B aşkıristan neden bir devlet 
değildir? Yoksa U krayna, Birliğe katıld ık tan  sonra bir dev
let olm aktan çıkacak mı? Devlet fetişizmi Rakovski’yi şaş
kına çevirdi. Eğer milliyetler hakları itibariy le ' eşitse, eğer 
kendi dilleri, gelenekleri, yaşam  alışkanlıkları ve âdetleri 
varsa, eğer bu milliyetler kendi devlet kurum larını, Merkez 
Y ürütm e Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyi’ni kurm uş
larsa, o  zam an tüm  b u  ulusal oluşum ların devlet b irlik leri ol
duğu açık değil m idir? İkinci mecliste, cum huriyetlerin  ve 
milliyetlerin, özellikle Doğu m illiyetlerine ilişkin, eşitlik il
kesinden vazgeçmememiz gerektiğine inanıyorum .

Herhalde Rakovski, Prusya sistem i federal inşaya öze
niyor. Alman Federasyonu, devletler arasında kesinlikle bir 
eşitliğin bulunm adığı şekilde inşa edilmiştir. Sorunu öyle 
düzenlemeyi Öneriyorum ki, sınıfsal tem silin —bu, Birlik 
Sovyet Kongresinde seçilen birinci m eclistir— yanısıra, eşit
lik ilkesine göre bir m illiyetler temsilciliği kurulsun. Çin’le, 
H indistan’la organik olarak bağlı, dil, din, âdetler ve baş
ka şeyler dolayısıyla bağlı olan Doğu halkları, devrim  için 
her şeyin üzerinde önem lidir. Bu küçük kavim ler, Ukray
na’dan çok daha büyük b ir ağırlığa sahiptir.

U krayna’da ufak bir h a ta  yapsak, bu Doğu’da fazla his
sedilmez. Ama A caristan gibi ufak bir bölgede (120 000 n ü 
fuslu) yapılacak küçük bir hata , bundan hem en Türkiye’ 
n in  ve tüm  Doğu’nun  etkilenm esi için yeterlidir, çünkü T ür
kiye Doğu ile çok sıkı bağlıdır. Tibet ve Çin ile bağlı bulu
n an  K alm uklarm  ufak  bölgesinde yapılacak küçük bir h a 
ta  yeterlidir ve bu bizim çalışmamıza, U krayna’ya karşı ya
pılacak bir h a tad an  çok daha kötü etkilerde bulunacaktır.
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Doğu’da güçlü bir hareket perspektifiyle karşı karşıyayız ve 
çalışmamızı öncelikle Doğu’n u n  uyandırılm asm a yöneltme
liyiz, Doğu’daki kenar bölgelerdeki en küçük m illiyetin bile 
önemini herhangi bir şekilde, dolaylı da olsa azaltabilecek 
hiçbir şey yapmamalıyız. Bu yüzden, 140 milyon nüfuslu  
Cum huriyetler Birliği gibi büyük b ir  ülkenin idaresi bakış 
açısından, sorunu ikinci mecliste tü m  cum huriyetlerin  ve 
ulusal bölgelerin aynı ölçüde tem sil edildiği biçimde düzen
lem enin daha doğru, daha am aca uygun ve devrimci açıdan 
daha  avantajlı olacağı görüşündeyim. Sekiz özerk bölgemiz 
ve aynı şekilde sekiz bağımsız cum huriyetim iz var, Rusya 
Cum huriyet olarak katılacak  ve 14 bölgemiz var, işte bu 
da, milliyetlerin tüm  sıkıntı ve gereksinim lerini yansıtan  ve 
böyle büyük bir ülkenin idaresini kolaylaştıran ikinci mec
lis olacaktır. Bu yüzden, Rakovski’n in  değişiklik önergesinin 
reddedilmesi gerektiğine inanıyorum .

6 — ULUSAL SORUN KOMİSYONUNUN 
RAPORUNA EK

25 Nisan

Yoldaşlar, sizlere u lusal sorun seksiyonunun çalışm ala
rı üzerine rapor verirken, m utlaka değinilmesi gereken iki 
küçük ek üzerine daha söz etm eyi unu ttum . İstisnasız tüm  
ulusal cum huriyetlerin ve ulusal bölgelerin eşitlik kuralına 
göre tem sil edilecekleri özel bir organın oluşturulm asından 
söz edilen 10. paragrafın  ab» maddesine şu ek yapılm alıdır: 
«burada, bu cum huriyetlere dahil olan tüm  m illiyetler m üm 
kün olduğunca göz önünde tutulm alıdır», çünkü ikinci mec
liste tem sil edilecek olan  bazı cum huriyetlerde, b irçok mil
liyet vardır. Örneğin T ürkistan. O rada Özbekler dışında 
Türkm enler, K ırgızlar ve başka kavim ler de vard ır ve tem
silcilik, bu  kavim lerden h e r b irin in  tem sil edileceği biçimde 
inşa edilm elidir.

2. Bölüme 2. ek en sona geliyor. Şöyle:
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«Özerk ve bağımsız cum huriyetlerdeki, genelde kenar 
bölgelerdeki sorum lu fonksiyonerlerin faaliyetine düşen m u
azzam  önemi (ilgili cum huriyetin  emekçilerinin, geri kalan  
bü tün  Birlik emekçileri ile bağının kurulm ası) göz önünde 
tu ta rak , P arti Kongresi, MK’ni, u lusal sorunda P a rti k a ra r
ların ın  gerçekten eksiksiz uygulanm asını garantilem ek için 
bu fonksiyonerlerin özel bir titizlikle seçilmesine d ikkat e t
mekle görevlendirir.»

Şimdi de Radek’in  konuşm asındaki b ir ifade ile ilgili 
birkaç kelime. Erm eni yoldaşlar bunu benden rica  ettiler. 
Bu ifade bence gerçekliğe uygun değildir. Radek burada, 
Erm enilerin Azerbaycan’da AzerbaycanlIları ezdikleri ya da 
ezebileceklerinden, ve tersine AzerbaycanlIların E rm enistan’ 
da Erm enileri ezebileceklerinden söz etti. Böyle birşeyin 
yeryüzünde henüz görülm ediğini söylemek zorundayım. F a
ka t dünya, bunun tersini, nerdeyse tü m  Erm enilerin katle
dildiği N ahçivan’da olduğu gibi, Azerbaycan’da çoğunluk ola
rak  AzerbaycanlIların Erm enileri ezdikleri ve katlettik lerin i; 
aynı şekilde Zangezur’da olduğu gibi, Erm enilerin Erm e
n is tan ’da hem en bü tü n  T atarla rı katlettik lerin i görm üştür. 
F akat yabancı bir devlette azınlığın, çoğunluğun temsilcile
rin i ezmesi — böyle bir saçmalık, henüz görülm emiştir.
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KOLLEKTİF ÖRGÜTLEYİCİ OLARAK BASIN

«Köküne Kadar» ad lı yazısında (bkz. «Pravda» No. 98) 
İngulov, basın ın  devlet ve P a rti için önemi ü rerine  önem li b ir 
so runa değinm iştir. G örülüyor M İngulov, kendi görüşlerini 
güçlendirm ek için, basının  «Parti ile işçi sınıfı arasında gö
rünm ez b ir  bağ —gücü itibariyle, k itleleri kucaklayan her
hangi b ir  ak tarm a aygıtıyla eşdeğerde olan b ir  bağ— kurdu
ğunu; basının, onun aracılığıyla Partin in  h e r gün, h e r saat iş
çi sınıfına konuştuğu en güçlü silah olduğunu»* an la tan  MK 
örgütsel raporuna dayanm aktadır.

Ancak İngulov, sorunu çözmeye çalışırken iki h a ta  yap
m ıştır: Birincisi, MK raporundan  alıntının anlam ını çarp ıt
mış; İkincisi, basının son; derece önem li örgütsel ro lünü göz 
ard ı etm iştir. Sorunun önem i açısından, b u  hatâ ların  üzerine 
b irkaç cümleyle gitm ek gerektiğine inanıyorum .

1 — Rapor, P artin in  rolünün işçi sınıfıyla konuşmak 
göreviyle sın ırlı olduğu biçim inde anlaşılm am alıdır, aslında 
Parti işçi sınıfıyla sadece konuşm ak değil, tartışmak d a  zo
rundadır. «Konuşmak» form ülüyle «karşılıklı tartışm ak» fo r
m ülünü k arşı karşıya getirm ek, boş b ir  denge sağlam a sana
tından  başka birşey değildir. P ratik te  b iri diğeriyle aynlm az 
b ir b ü tündü r ve ifadesini, okuyucu ile yazar, P arti ile işçi sı
nıfı, devlet üe  emekçi k itleler arasındaki kesintisiz karşılıklı 
etkileşim de bulur. Bu olgu, b ir  p ro le ter k itle partis i varoldu
ğundan beri, eski «Iskra» zam anından b u  yana kaydedüebilir. 
İngulov, eğer b u  karşılıklı etküeşim in, Rusya’d a  işçi sınıfının

*  B kz. e lin izdeki cilt, s. 172, 173.
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ik tidarı ele geçirm esinden b irkaç yıl sonra başladığım  sanı
yorsa, yanılm aktadır. MK R aporundan alıntının anlam ı «ko
nuşm ak» kelim esinde değil, bilakis basının «Parti ile işçi sını
fı arasında bağ kurm asında», «gücü itibariyle kitleleri kucak
layan herhangi b ir  ak tarm a aygıtı ile eşdeğerde olan» b ir  bağ 
kurm asm da yatar. Alıntının anlam ı basının Örgütsel önem in
de yatm aktadır. İş te  bu  yüzden, basın MK Örgütsel R aporun
da, P arti ile işçi sınıfı arasındaki transm isyon kayışlarından 
b iri o larak  ele alınm ıştır. İngulov alıntıyı anlayamamış, ve an
lam ım  istem eden çarpıtm ıştır.

2 — İngulov, basının ajita tör, açığa çıkarıcı rolünü vur
guluyor ve periyodik basının görevinin bu rada  bittiğini düşü
nüyor. Ülkemizdeki b ir  dizi suiistim alleri ele alıyor ve bası
nın ifşa çalışm asının, basın  ajitasyonunun, sorunun «kökü» 
olduğuna dikkat çekiyor. Oysa basının a jita tö r ro lünün tüm  
önemine rağmen, onun örgütleyici rolünün, bugün bizim  inşa 
çalışmamız için en güncel önem e sahip olduğu açıktır. Sorun 
gazetenin sadece ajitasyon yapm ası ve açığa çıkarm ası değil, 
bilakis her şeyden önce tü m  ülkede, bü tün  sanayi ve ta rım  
bölgelerinde, tüm  ilçe ve bucaklarda kendi çalışanlarından, 
temsücUerinden ve m uhabirlerinden oluşan kapsam lı b ir  ağa 
sahip olması, Partiden  gelen iplerin  gazete üzerinden istisna
sız tüm  işçi ve köylü bölgelerine varm ası, b ir  yanda P arti ile 
devlet ve diğer yanda sanayi ile köylü bölgeleri arasındaki 
karşılıklı etkileşim in eksiksiz olm asıdır. Örneğin «Byedno- 
ta» I73] gibi popüler b ir  gazete, zam an zaman, ülkem izin çeşit
li bölgelerinde fik ir alışverişini ve deneyim aktarım ım  sağla
yan baş  tem süciler konferansları çağırsa ve bu  tem silcilerin 
her b iri kendi reyonlarında, bölgelerinde ve bucaklarında m u
habirlerin i aynı am açla konferansa, çağırsalar, o  zam an bu
nunla yalnızca P arti ile işçi sınıfı arasm da, devlet üe ülkem i
zin en ücra  köşesi arasında örgütsel bağın kurulm ası yolunda 
değil, bilakis bizzat basının iyileşmesi ve canlanması, periyo
dik basınım ızın tüm  çalışm a kadrosunun düzelmesi ve can
lanm ası için de ilk adım  atılm ış olurdu. Bence b u  tü r  konfe
ranslar ve toplantılar, «Tüm-Rusya» ve diğer gazeteci kongre
lerinden daha büyük reel önem e sahip tir. Gazeteyi Partin in
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ve Sovyet ik tidarın ın  elinde kollektif örgütleyici, ülkemizde 
em ekçi kitlelerle bağ kurm anın  ve bun ları Partin in  ve Sovyet 
ik tidarın ın  etrafında birleştirm enin aracı haline getirm ek — 
basının önündeki görev şim di budur.

Okuyucuya, Lenin yoldaşın «Nereden Başlamalı?» (1901’ 
de yazıldı) makalesinden, Partim izin yaşantısında periyodik 
basının örgütsel rolü üzerine b irkaç sa tırı anım satm ak gerek
siz olm ayacaktır sanıyorum .

«Ne var ki, bir gazetenin rolü, yalnızca fikirlerin ya
yılması, siyasi eğitim ve siyasi m üttefiklerin kazanılma
sıyla sınırlı değildir. Gazete sadece kollektif b ir -propagan
dist ve kollektif bir aiitatör değil, aynı zamanda kollektit 
bir örgütleyicidir de. Bu bakımdan, gazete, inşa halindeki 
bir binanın çevresine kurulan iskeleye benzetilebilir; bu is
kele yapının taslağını gösterir, inşaat işçileri arasındaki 
bağlantıyı kolaylaştırır ve böylelikle onların yapılacak iş
leri bölüşmelerini ve örgütlü çalışmalarından elde ettik
leri genel sonuçları kuşbakışı görmelerini sağlar. Gazete
nin yardımıyla ve onunla bağlantılı olarak, sadece yöre
sel değil, aynı zam anda düzenli genel çalışma ile de il
gilenen, üyelerini siyasi olayları dikkatle izlemeye, bu olay
ların halkın çeşitli tabakaları üzerindeki etkisini ve öne
mini doğru değerlendirmeye ve devrimci partinin bu olay
ları etkileyebilmesi için amaca uygun yöntemleri geliştir
meye alıştıran dayanıklı bir örgüt doğal olarak şekillene
cektir. Yalnızca, gazetenin malzemeyle doğru beslenmesi 
ve düzenli dağıtımı gibi teknik bir görev bile, yekpare 
partinin bir yerel temsilciler ağının, birbiriyle canlı iliş
kiler içinde bulunan, olayların genel durumunu bilen, tüm 
Rusya çapındaki çalışm anın kısm i görevlerini düzenli ola
rak yerine getirmeye alışan, kendi güçlerini şu ya da bu 
devrimci eylemin örgütlenmesinde sınayan bir yerel tem
silciler ağının kurulmasına zorlar. Bu tem silciler ağı, tam 
gereğini duyduğumuz türden bir örgütün iskeletini oluş
turacaktır: bütün ülkeyi kucaklayacak kadar büyük; sıkı 
ve ayrıntılı bir işbölümünü gerçekleştirebilecek ölçüde ge
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niş ve çok yönlü; k en d i çalışm asını her şart altında, bütün 
«ani dönemeçler»de ve her beklenmedik durumda düzenli 
olarak yürütebilecek kadar serinkanlı; bir yandan düşman 
bütün kuvvetlerini bir noktada topladığında, güçlü düş
mana karşı açık savaşa girişmekten kaçınmayı, öte. yan
dan, bu düşmanın hantallığından yararlanmayı ve ona 
saldırının en beklenmediği zam anda ve yerde saldırmayı 
bilecek kadar esnek bir örgüt.» t741

Lenin yoldaş p zam anlar gazeteden, Partim izi inşanın b ir  
aracı o larak  söz ediyordu. Fakat Lenin yoldaşın açıklam aları
nın, P arti ve devlet inşasında bugünkü durum um uza tam a
men uyduğundan kuşku  duym ak için h içb ir neden yoktur.

Periyodik basının bu  önemli örgütsel rolünü İngulov m a
kalesinde göz ard ı etm iştir. E sas ha tası budur.

Basınım ızın baş çalışanlarından birinin, bu  önem li göre
vi görm em esi nasü  m üm kün olm uştur? Dün b ir  yoldaş bana, 
İngulov’un  kendisine, basın  sorununun çözülmesi dışında 
herhalde b ir başka yan görev daha koym uş olduğunu ifade et
ti: «Birisini çim diklem ek ve birisin i gıdıklamak.» Ben ken
dim  bunu  iddia etm ek istem iyorum  ve birisinin elinden, do
laysız görevlerin yanısıra yan görevler de koym a hakkını al
m ak aklım dan geçmez. Ancak yan görevlerin, belki b ir  an  
için de olsa, P arti ve devlet inşam ızda basının örgütsel rolünü 
açıklığa kavuşturm a dolaysız görevini gölgelemesine izin ve
rilm em elidir.

«Pravcla» N o. 99, 
6  M ayıs 1923.

İm za: J. S t a l i  n.
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GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR

B asının örgütsel ro lü  üzerine «Pravda» No. 99’daki ya
zımda*, İngulov’un  basın  sorunundaki ik i hatasın ı vurgula
dım. Y anıt m akalesinde (bkz. «Pravda» No. 101) İngulov, 
bunların  h a ta  değil, «yanlış anlama» olduğu anlam ına gelen 
sözler söylüyor. Ben, İngulov’u n  hatalarım  «yanlış anlama» 
o larak  tanım lam aya hazırım . Yalnız, kö tü  olan  şu ki, İngulov, 
yanıt m akalesinde üç yeni hataya, ya da isterseniz, üç yeni 
«yanlış anlama»ya daha düşm üştür, bun ları suskunlukla ge
çiştirm ek, basının özel Önemi karşısında ne yazık k i kesinlik
le olanaksızdır.

1 — İngulov, b irinci m akalesinde, basın ın  örgütsel ro lü  
so rununa yoğunlaşm ayı gerekli görmediğini, «Parti gazetemi
zi kim in yaptığı»nı açıklığa kavuşturm a «özel görevi»ni güt
tüğünü  tem in  ediyor. Diyelim k i böyledir. M adem öyle, İngu
lov neden m akalesine başlık  olarak MK’nin  Ö rgütsel Rapo- 
r u ’ndan  b ir  alıntı, yalnızca periyodik basınım ızın örgütsel ro
lünü ele alan  b ir  alıntıyı seçm iştir? İkisinden b iri — İngulov 
ya  alın tın ın  anlam ım  kavram am ıştır, ya d a  tüm  yazısını, bası
n ın  örgütsel önem i üzerine MK’nin Ö rgütsel R aporu’ndan 
alın tın ın  açık anlam ına rağm en ve onunla çelişki üzerine inşa 
etm iştir. H er ik i durum da da İngulov’u n  hatası göze bat
m aktad ır.

2 — İngulov, «iki-üç yıl önce basınım ızın kitlelerle bağı 
olmadığım», onun «Partiyi k itlelerle bağlamadığını», genelde 
basın  ile k itleler arasında b ir  bağ «bulunmadığım» savun

*  B k z■ elin izdeki cilt, s. 233-236.
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m aktadır. İngulov’un  b u  iddiasının tüm  münasebetsizliğim , 
yaşam a yabancılığını ve gerçeklikten kopukluğunu görm ek 
için, onu dikkatle okum ak yeterlidir. Gerçekten de, eğer P ar
ti basınım ız ve ona bağlı olarak bizzat P arti «iki-üç yıl önce» 
işçi k itleleri ile «bağlı olma»saydı, Partim izin devrim in iç ve 
dış düşm anlarına k arşı dayanamayacağı, «göz açıp kapayın
caya kadar» yok olup, silinip gideceği açık değil m idir! Düşü
nün b ir  kez: İçsavaş bü tün  hızıyla sürüyor. P arti düşm anlara 
karşı savunm a durum unda, b ir dizi parlak  zafer kazanıyor, 
Parti, basm  aracılığıyla işçi ve köylüleri sosyalist anavatan! 
savunm aya çağırıyor, onbinlerce, yüzbinlerce emekçi, P arti 
çağrışım  yüzlerce k a ra rla  yanıtlıyor ve canlarım  hiçe sayarak 
cepheye gidiyorlar; gelgelelim tü m  bunları bilen İngulov, 
«iki-üç yıl önce basınım ızın kitlelerle bağı olmadığını, dolayı
sıyla Partiyi de kitlelerle bağlamadığım» savunabiliyor. Bu 
gülünç değil m idir? Kitle basım  aracılığıyla «kitlelerle bağlı 
olmayan» b ir  Partinin, onbinlerce ve yüzbinlerce işçi ve köy
lüyü harekete geçirebildiği nerede görülm üştür? Fakat eğer 
P arti onbinlerce ve yüzbinlerce emekçiyi harekete geçirdiyse
— o zam an b ir  k itle partisin in , bu işin  altından basın  aracı 
olm aksızın kalkam ayacağı açık değil m idir? Evet, kitlelerle 
kesinlikle bağım  yitirm iş b iri vardır, am a bu  bağı yitiren 
Partim iz ve basınım ız değil, b ir  başkasıdır. Basm a iftira  edil
memelidir! Sorun şudu r ki, Partin in  basm  aracılığıyla kitle
lerle «iki-üç yıl önce» m utlaka b ir  bağı vardı ve olm ak zorun
daydı, ancak X I. P arti K ongresi’nin haklı o larak  saptadığı 
gibi, b u  bağ görece zayıftı. Şim di görev, bu bağı genişletmek, 
tüm  olanaklarla güçlendirmek, onu  daha sıkı, daha düzenli 
hale getirm ektir. Şimdi sorun budur.

3 — İngulov devamla, «iki-üç yıl önce Parti ile işçi sınıfı 
arasında basm  aracılığıyla b ir  karşılık lı ■etkileşimin--olmadığı
nı» temin ediyor. Neden? Çünkü, deniyor, o zam an «basını
mız her gün mücadeleye çağırıyordu. Sovyet ik tidarın ın  ön
lem lerinden ve P arti kararlarından  haber veriyordu, ama 
bunlar işçi okurlarda b ir  yankı bulm uyordu». Beyaz üzerine 
siyah, aynen böyle yazıyor: «Bunlar işçi okurlarda b ir  yankı 
bulmuyordu.»
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İnanılm az, m üthiş birşey, ama, böyle yazıyor.
Parti, basın aracılığıyla: «Herkes Ulaşım  İşlerine» şiarını 

verdiğinde, bunun, ulaşım ı k u rta rm ak  için onaylarını ve bu
na hazır olduklarını dile getirdikleri yüzlerce k ara rı basm a 
gönderen ve ulaşım a yardım cı olm ak için onbinlerce oğulla
rın ı gönderen kitlelerde hep b ir ağızdan b ir  yankı bulduğunu 
bü tün  dünya biliyor. Ama İngulov bunu, işçi okurlarda yankı 
bulm ak olarak saym ak istem iyor, bunda, Parti ile işçi sınıfı 
arasında basın  aracılığıyla karşılıklı etkileşim i görm ek iste
miyor, çünkü bu  karşılıklı etküeşim , m uhabirlerden ziyade, 
P arti ile işçi sınıfı arasında dolaysız, tabii ki basın üzerinden 
gerçekleşm iştir.

Parti, «Açlığa K arşı Mücadeleye» şiarın ı verdiğinde, Par
tinin bu  çağrısının, P arti basınına sayısız k a ra r gönderen ve 
onbinlerce oğullarını ku laklara k arş ı m ücadeleye yollayan 
kitlelerde hep b ir  ağızdan b ir  yankı bulduğunu bü tün  dünya 
biliyor. Ancak İngulov bunu, işçi okurlarda yankı bulm ak ve 
P arti ile işçi sınıfı arasında basın  aracılığıyla karşılıklı etkile
şim  olarak  saym ak istem iyor, çünkü b u  karşılık lı etkileşim, 
«kurallara ta m  uygun olarak» cereyan etmedi, bazı m uhabir
le r atlandı vesaire.

P arti basınının çağrışm a onbinlerce, yüzbinlerce işçi ya
n ıt verirse, bu, İngulov’a  göre, P arti ile işçi sınıfı arasında 
karşılıklı etkileşim  değildir, fak a t P arti basınının aynı çağrı
şm a b irkaç düzine m uhabirden  yazılı b ir  yanıt gelirse, bu 
P arti ile işçi sınıfı arasında gerçek, hakiki karşılıklı etkileşim 
dir. Ve bunun  adı da, P arti basınının örgütsel rolünün tanım 
lanm ası oluyor! İngulov, karşılık lı etkileşim in M arksist yoru
muyla, sizin bü rokratik  yorum unuzu b irb irine karıştıracak 
kadar m ı şaşırdınız?

Oysa P arti ile işçi sınıfı arasındaki basın aracılığıyla kar
şılıklı etkileşim  b ir  büro  m em uru  gözüyle değil de b ir  Mark- 
sistin  gözüyle değerlendirildiğinde, b u  karşü ık lı etkileşim, 
her zam an cereyan etm iştir, hem  «iki-üç yıl önce», hem de 
daha önce, ve başka tü rlü  de olamazdı; çünkü aksi taktirde 
Parti, işçi sınıfının önderliğini elinde tu tam az ve işçi sınıfı ik
tidarı savunamazdı. Sorun şim di b u  karşılıklı etkileşimi daha
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devamlı ve sağlam hale getirmektir. îngulov yalnızca basının 
örgütsel önemini küçümsemekle kalmamış, Parti ile işçi sını
fı arasındaki basın , aracılığıyla karşılıklı etküeşimin Marksist 
yorumuna, bürokratik, yüzeysel, teknik bir yorum getirerek 
onu çarpıtmıştır da. Ve bunun adı da «yanlış anlama» olu
yor...

İngulov’un kesinlikle inkar ettiği «yan görevler»ine gelin
ce, şunu söylemeliyim ki, ikinci yazısı, önceki makalemde bu
na ilişkin belirttiğim kuşkularımı dağıtmamıştır.

«P ravda»  N o. 102, 
10 M ayıs 1923.

İm za: J. S t a l i n .
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RKP(B) MK’NİN, ULUSAL CUMHURİYETLERİN 
VE BÖLGELERİN SORUMLU 

FONKSİYONERLERİYLE DÖRDÜNCÜ 
DANIŞMA KONFERANSI1753

9-12 Haziran 1923

R K P (B ) M K ’nin, U lusal Cum huriyetlerin  
ve Bölgelerin Sorum lu Fonksiyönerleriyle  

D ördüncü D anışm a K onferansı.
Stenografik Rapor. 

M oskova  1923.

1 — IV. DANIŞMA KONFERANSI İÇİN ULUSAL SORUNA 
İLİŞKİN BİR PLATFORM TASLAĞI,

MK POLİTBÜROSU TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR l76J

Ulusal Sorunda P a rti Çalışm asının Genei Çizgisi

Ulusal sorunda P arti çalışm ası, X II. P a rti Kongresinin 
pozisyonundan sapm alara karşı m ücadele söz konusu olduğu 
ölçüde, bu  P arti K ongresinin u lusal soruna ilişkin kararının 
ilgili m addeleri tarafından  belirlenm iş olan b ir  çizgiyi izle
m ek zorundadır. Bu m addeler, kararın  birinci bölüm ünün 7. 
m addesi ve ikinci bölüm ünün 1, 2 ve 3. m addeleridir.
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P artin in  tem el görevlerinden biri, u lusal cum huriyetler
de ve bölgelerde yerli halkın  p ro le ter ve yan-proleter unsu r
larından genç kom ünist örgütler yetiştirm ek ve geliştirm ek, 
bu  örgütlerin  ayağa kalkm ası, gerçekten kom ünist b ir  eğitim  
görm esi ve başlangıçta sayısal açıdan güçsüz olsa da gerçek
ten  entem asyonalist, kom ünist k ad ro la r yaratm ası için, tüm  
olanaklarla katk ıda bulunm aktır. Sovyet iktidarı, Cum huri
yetlerde ve bölgelerde, bu rala rda  gerçekten ciddiye alınacak 
kom ünist örgütler varlığım  gösterdiğinde güçlü olacaktır.

Bizzat Cum huriyetlerdeki ve bölgelerdeki kom ünistlere 
gelince, onlar bulundukları yerlerde durum un, yalnızca hal
kın fark lı sosyal bileşim inden dolayı büe, Cum huriyetler 
Birliği’nin sanayi m erkezlerindeki durum dan kuvvetle ayrıl
dığını, bu  yüzden kenar bölgelerde sık  sık başka çalışm a 
yöntem lerinin uygulanm ası gerektiğini akılda tu tm alıd ırlar. 
B uralarda özellikle, yerli halkın  em ekçi kitlelerinin desteğini 
kazanm a çabasıyla, devrim ci-dem okrat veya sadece Sovyet 
ik tidarına sadakatli unsurlara , m erkezi bölgelerde olduğun
dan daha büyük ölçüde anlayış gösterm ek zorunludur. Cum
huriyetlerde ve bölgelerde yerli aydınlar, Cum huriyetler B ir
liği’nin m erkezi bölgelerindeki aydınlardan b irçok  açıdan 
farklı b ir  ro l oynam aktadır. K enar bölgeler yerli aydınlar bar 
kım ından o  kad ar yoksuldur ki, bun ların  her b irin i Sovyet 
ik tidarına kazanm ak için h içb ir zahm etten kaçm ılm amah- 
dır.

K enar bölgelerdeki kom ünist, kendine sürekli şunu söy
lemelidir. Ben kom ünistim , bu yüzden faaliyetim  sırasında 
içinde bulunduğum  ortam ı hesaba katm am  ve Sovyet sistem i 
çerçevesinde sadakatle çalışm ak isteyen ve çalışabilecek olan 
yerli u lusal unsu rlara  tavizde bulunm am  gerekir. Ancak bu, 
M arksizm in ilkeleri ve gerçek enternasyonalizm  uğruna sis
tem atik  b ir  ideolojik mücadeleyi, m illiyetçüik sapm asına 
karşı m ücadeleyi dıştalam az, b ilakis önşart koşar. Ancak bu  
biçimde, yerel milliyetçiliğin başarıyla üstesinden gelinebile
cek ve yerli halkın geniş tabakaları Sovyet ik tidarı için ka- 
zam labilecektir.
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Birlik MYK’nin  B ir ik inci Meclisinin O luşturulm ası
Ve Cum huriyetler Birliği Halk Kom iserliklerinin 

Örgütlenmesiyle B ağlantılı Sorunlar

Şim dilik tam  olm ayan verilere göre, b u  so run lar toplam  
yedi tanedir.

a) İk inci meclisin bileşimi üzerine. Bu meclis, özerk 
cum huriyetlerin ve bağım sız cum huriyetlerin  tem sücüerin- 
den (her Cum huriyetten d ö rt veya daha fazla) ve u lusal böl
gelerin tem silcilerinden (her bölgeden b ir  tane yeterlidir) 
oluşacaktır. Genel olarak, b irinci m eclis üyelerinin aynı za
m anda ikinci m eclis üyesi olm am alarını sağlayan b ir  düzen
lem e getirilm esi arzu edilm ektedir. Cum huriyetlerin ve Böl
gelerin tem silcileri, Cum huriyetler Birliği Sovyet Kongresi 
ta rafından  onaylanm ak zorundadır. B irinci m eclisin adı B ir
lik Sovyeti, ikinci m eclisinki M illiyetler Sovyeti olacaktır.

b) İkinci meclisin birinci meclise oranla hakları üzeri
ne. B irinci ve ikinci meclis aynı hak lara  sahip olm alıdır; iki
sinin de yasa inisiyatifi kalm alıdır, ve b irinci veya ikinci 
meclise getirilen h içb ir yasa tasarısın ın , ayrı ayrı oylama ya* 
pacak olan bu  iki m eclisin onayı olm adan yasa haline getiril
m em esine dikkat edilm elidir. Anlaşmazlık nok ta lan , iki m ec
lisin uzlaştırm a kom isyonuna gönderilerek, ve eğer b ir  an
laşm aya varılam azsa, iki m eclisin o rtak  o turum unda yapıla
cak yeni b ir  oylamayla halledilir; eğer b u  biçim de değiştiri
len anlaşm azlık konusu yasa tasarısı, iki meclisin oy çoğun
luğunu alamazsa, sorun  b ir  olağanüstü Cum huriyetler Birliği 
K ongresi veya olağan Sovyet K ongresine getirilir.

c) İkinci -meclisin yetkisi üzerine. İkinci meclisin (tıpkı 
birinci m eclis gibi) yetki alanı, SSCB A nayasasının 1. m ad
desinde öngörülen so run ları kapsar. B irlik  MYK Prezidyu- 
m unun ve B irlik H alk  K om iserleri Konseyi’n in  yasa koyucu 
fonksiyonları saklı kalır.

d) Cumhuriyetler Birliği MYK Prezidyumu üzerine. 
MYK’nin yalnızca bir Prezidyum u olacaktır. Bu, MYK’nin 
iki meclisi ta rafından  seçilecektir, ta b ü  k i bu rada milliyet
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ler, en  azından bunların  en  büyükleri tem sil edilm ek zorun
dadır. UkraynalIların, B irlik MYK’nin b ir  tek  Prezidyum u 
yerine, MYK’nin iki m eclisine uygun olarak, yasa koyucu 
fonksiyonlara sahip ik i Prezidyum ’u n  o luşturulm ası yönün
deki Önergesi am aca uygun değildir. Prezidyum , sürekli, ke
sintisiz, b ir  toplantıdan diğerine faaliyet halinde olan, Birli
ğin en yüksek ik tidar organıdır. Yasa koyucu fonksiyonlara 
sahip  iki prezidyum un oluşturulm ası, en  yüksek ik tidar o r
ganının bölünm esi dem ektir, k i b u  çalışm ada kaçınılm az ola
rak  büyük zorluklara yol açacaktır. M eclislerin kendi prezid- 
yum lan  olm alıdır, ancak bunlar yasa koyucu fonksiyonlara 
sahip olm am alıdır.

e) Birleşen Komiserliklerin sayısı üzerine. M K'nin da
h a  önceki Plenum  toplantıların ın  kararlarına  göre, beş tane 
birleşmiş K om iserlik (Dışişleri, Dış Ticaret, Ordu, Ulaşım 
ve PTT) bulunacak, direktif veren K om iserliklerin sayısı da 
beş o lacaktır (Maliye H alk  Kom iserliği, Y üksek Ekonom i 
Konseyi, Beslenme H alk  Kom iserliği, Çalışma H alk Kom i
serliği, İşçi-Köylü M üfettişliği), geri kalan K om iserlikler ta
m am en özerktir. UkraynalIlar, Dışişleri ve Dış T icaret H alk 
K om iserliklerinin birleşm iş K om iserlikler kategorisinden, 
d irek tif veren K om iserlikler kategorisine geçirilmesini, yani 
B irlik  Dışişleri ve Dış T icaret K om iserliklerine paralel ola
rak , aynı kom iserliklerin Cum huriyetlerde de  kalm asını ve 
on lara  B irlik  K om iserliklerinden d irek tif verilm esini öneri
yorlar. Dış dünya önüne birleşik  b ir  bü tün  o larak  çıkabile
cek olan  gerçekte bir federal devlet, oluşturduğum uz dikkate 
alınırsa, bu  öneri kabu l edüemez. Aynı şey, im zalanm ası 
Cum huriyetler B irliği’nde yoğunlaştırılm ası gereken konses- 
yon anlaşm aları için de geçerlidir.

f )  Cumhuriyetler Birliği Halk Komiserliklerinin yapısı 
üzerine. B u H alk K om iserliklerinin kuru lları genişletilmeli 
ve en büyük, en önemli m illiyetlerin tem silcileri ile tüm len- 
m elidir.

g) Cumhuriyetlerin bütçe haklan üzerine. Cum huriyetle
re  tanınan p a y '—bunun boyutu ayrıca saptanm alıd ır— çer
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çevesinde, Cum huriyetler bütçeleri açısından daha bağımsız 
hale gelmelidir.

Yerli N üfusun Emekçi U nsurlarım a P a r ti  Ve 
Sovyet İnşasına Çekilmesi İçin  Önlemler

H enüz tam  olm ayan verilere göre, daha, şim diden d ö rt 
önlem  önerilebilir:

a) Devlet ve P a rti aygıtlarının m illiyetçi unsurlardan  
(kastedilen ilk p landa Büyük-Rus, am a aynı zam anda anti- 
Rus ve diğer m illiyetçilerdir) temizlenmesi. Temizlik, özenle, 
gözden geçirilmiş bilgiler tem elinde, P arti MK’nin kontrolü 
altında yürütülür.

b ) Cum huriyetlerde ve Bölgelerde, yönetim de yerli hal
k ın  anadilinin yavaş yavaş uygulanm ası anlam ında, devlet ve 
P arti ku rum lann ın  m illüeştirilm esi için sistem li ve azimli ça
b a  gösterilmesi; sorum lu fonksiyenler yerli halkın  anadilini 
öğrenm ekle yüküm lüdür.

c) Yerli aydınların azçok sadık unsurların ın  seçilmesi ve 
Sovyet ku ru m lan n a  alınm ası; Cum huriyetler ve Bölgelerdeki 
so rum lu  fonksiyonerlerim iz, aynı zam anda P arti üyeleri ara
sından Sovyet ve P arti fonksiyoneli k ad ro la n  yetiştirm eye 
uğraşm ak  zorundadırlar.

d) Sovyet ik tidarın ın  en önem li önlem leri üzerine Halk 
K om iserlerinin ve genelde sorum lu P arti fonksiyone rlerinin 
rap o r sundukları Partisiz işçi ve köylü konferansları toplan
m ası.

Yerli H alkın K ültü r Düzeyinin 
Yükseltilmesi İçin Önlemler

Aşağı yukan  şun la r gereklidir:
a) Yerli halkın anadilinde faaliyet gösteren kulüpler 

(Partisizler için) ve başka aydınlatm a yerleri kurm ak;
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b) Yerli halkın anadilinde açlışan h e r kadem edeki eği
tim  k u ru m lan  ağım genişletmek;

c) Azçok sadık yerli halk okulu öğretm enlerini okulda 
çalışm aya çekmek;

d) Yerli halkın anadilinde okum a ve yazm a dersi veren 
b ir  dem ekler ağı kurm ak;

e) B ir yayınevi teşkilatı kurm ak.

Ulusal Yaşam Tarzının Özellikleri Göz Önünde T u tu larak
Ulusal C um huriyetlerde Ve Bölgelerde İk tisad i İnşa

Aşağı yukarı şun lar gereklidir:
a ) Göçleri düzenlemek, gerektiğinde tam am en durdu r

mak;
b ) Yerli em ekçi halka olanak ölçüsünde devlet fonundan 

top rak  dağıtm ak;
c) Yerli halka ucuz ta rım sal k red i sağlam ak;
d ) Sulam a çalışm alarını yaygınlaştırm ak;
e) K ooperatiflere, özellikle zanaat kooperatiflerine (za

naatçıların  yetiştirilm esi am acıyla) çok yönlü yardım da bu
lunm ak;

f ) F abrika ve işletm eleri, ügili ham m addelerin bolca bu 
lunduğu Cum huriyetlere kaydırm ak;

g) Yerli halk  için m eslek okulları ve teknik  oku llar k u r
mak;

h ) Yerli halk  için tarım sal k u rs la r açm ak.

Ulusal B irliklerin Örgütlenm esi İçin 
P ra tik  Önlemler Üzerine

Cum huriyetlerde ve Bölgelerde derhal, belirli b ir  süre 
içinde yerli güçler arasından, sonradan  u lusal b irlik lerin  ör
gütlenm esi için çekirdek görevini yerine getirebilecek b ir  ko
m utan  kadrosu  yetiştiren  askeri okullar kurm aya başlam alı
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yız. Tabii M burada, u lusal birliklerin, özellikle kom utan  kad
rosunun  Partisel ve sosyal bileşim i yeterince garanti altına 
alınm alıdır. Yerli güçlerden eski askeri kadro ların  bulundu
ğu yerlerde (Tataristan, kısm en B aşkıristan), derhal ulusal 
m ilis alayları kurulabilir. Sanıyorum  G ürcistan, E rm enistan 
ve Azerbaycan’da şim diden b ire r tüm en m evcuttur. Ukrayna 
ve Byelo-Rusya’da şim diden b ire r m ilis tüm eni (özellikle Uk
rayna’da) kurulabilir.

U lusal birliklerin, yaratılm ası b irinci dereceden önemli 
b ir  sorundur, hem  Türkiye, Afganistan, Polonya vs. ta rafın 
d an  gelebilecek olası sald ırılara vs. k a rş ı savunm a anlam ın
da, hem  de Cum huriyetler B irliği’nin kom şu devletlere karşı 
eylemlere zorlanm ası anlam ında bu böyledir. Ulusal birlikle
rin  Cum huriyetler B irliği’nin iç durum u için taşıdığı önemi 
kanıtlam aya gerek yoktur. Bununla bağıntılı o larak  ordum u
zun sayısal gücü tahm inen yaklaşık 20 000 ila 25 000 arasında 
yükseltilm ek zorunda kalınacaktır.

Partinin Eğitim Çalışmasının Örgütlenmesi

Aşağı yukarı şun lar gereklidir:
a> Yerli halkın anadilinde tem el siyasi bilgiler veren 

okullar kurm ak;
b ) Yerli halkın anadilinde b ir  M arksist lite ra tü r yarat

mak;
c) Yerli halkın  anadilinde, iyi yönetilen b ir  periyodik b a 

sm a sahip olmak;
d ) Doğu H alkları Ü niversitesi’n in  faaliyetlerini m erkez

de ve ta şrad a  geliştirm ek ve b u  Üniversiteyi m addi bakım dan 
sağlam laştırm ak;

e) Doğu Halkları Ü niversitesi’nde b ir  P arti ta rtışm a ku
lübü kurm ak, M oskova’da Oturan MK üyeleri bunun çalışma
larına çekilecektir.

f) Cum huriyetlerde ve Bölgelerde, Gençlik Birliği içinde 
ve kadın lar arasında çalışm ayı güçlendirmek.
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XII. P arti Kongresi T arafından  Ulusal Soruna İlişkin 
A lınan K ar arın  Gerçekleştirilmesi Amacıyla, P a rti Ve 

Sovyet Fonksiyonerlerinin Seçimi

Belli b ir  sayıda u lusal fonksiyoner (iki ya da üç tane), 
Kayıt ve Dağıtım D airesi’ne, A jitasyon ve Propaganda D aire
si’ne, Örgütlenm e D airesi’ne, K adın lar D airesi’ne ve MK’nin 
eğitmenler aygıtına alınm alıdır, böylece onların  yardım ıyla 
kenar bölgelerde MK’nin  günlük P arti çalışm asını kolaylaştır
mak, P arti ve Sovyet fonksiyonerlerini Cum huriyetlere ve 
Bölgelere doğru biçim de dağıtm ak ve böylece u lusal sorunda 
RKP X II. P arti K ongresi’n in  çizgisini sağlam a almak.

2 — ULUSAL CUMHURİYET VE BÖLGELERDE 
SAĞCILAR VE «SOLCULAR» ÜZERİNE

Konferansın birinci gündem maddesi üzerine konuşma.- 
«Sultan Galiyev Olayı»

10 H aziran

B urada yapılm ış bulunan yoldaşların konuşm aları üze
rinde b irkaç görüş belirtm ek üzere söz aldım. Sultan Galiyev 
olayı vesilesiyle o rtaya atılan  sorunun  ilkesel yanm a gelince, 
bunu ikinci gündem m addesiyle ilgili raporum da aydınlatm a
ya çalışacağım.

İlkönce b u  Danışm a K onferansı üzerine. B urada b irisi 
(kim  olduğunu u nu ttum ), şim diki Danışm a K onferansının 
olağandışı b irşey olduğunu söyledi. Bu doğru değildir. Bu 
tü r  danışm a konferansları, Partim iz için yeni b irşey değil
dir. Bu D anışm a K onferansı, Sovyet ik tidarın ın  varoluşun
dan beri dördüncüsüdür. 1919\m başlarına dek üç danışm a 
konferansı yapıldı. O sıralarda koşullar, böyle danışm a kon
feransları toplam am ıza izin veriyordu. Sonraları, 1919’dan
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sonra, kulağım ıza kad ar içsavaşm  içine battığım ız 1920 ve 
1921 yıllarında, bu tü r  danışm a konferansları yapm aya zama
nım ız yoktu. İçsavaşı sona erdirdikten, ekonom ik inşaya te
melli başladıktan, bizzat P arti çalışm ası da özellikle ulusal 
Bölgelerde ve Cum huriyetlerde daha som ut b ir  hale geldik
ten  sonrad ır k i — ancak bundan sonrad ır ki, şim di böyle b ir 
danışm a konferansı top lam a olanağına kavuştuk. Öyle sanı
yorum  ki, tabanda siyasetimizi uygulayanlarla, o siyaseti sap
tayanlar arasında tam  b ir  karşılık lı anlam a yaratabilm ek 
için, MK daha birçok kez bu  araca başvuracaktır. Bence bu 
gibi danışm a konferansları, yalnız bü tün  Cum huriyetlerin ve 
Bölgelerin tem silcileri ile değil, bilakis tek  tek  Bölge ve Cum
huriyetler çerçevesinde de yapılm alıdır ki, daha som ut ka
ra rla r  saptanabilsin. Sorunun ancak b u  biçim de ele almışı, 
hem  MK’ni hem  de yerel fonksiyonerleri m em nun edebilir.

Baza yoldaşların, Sultan  Galiyev’in, yanılm ıyorsam  Adiga- 
m ov’a gönderdiği ü k  gizli m ektubu okum a fırsa tı bulduğum 
da, onu  uyarm ış olduğum u konuştukların ı duydum. Adiga- 
m ov bu rada  her nedense susuyor ve söz almıyor, oysa her
kesten önce ve en  çok konuşm ası gereken odur. B u yoldaşlar 
beni. Sultan Galiyev’i çok fazla korum uş olm akla suçladılar. 
Evet, onu  gerçekten de, m üm kün olduğu ölçüde korudum ; 
bunu  yüküm lülüğüm  ve borcum  saydım  ve hâlâ  d a  sayıyo
rum . Ama onu sadece belli b ir  sın ıra  k ad ar savundum. Sonra 
Sultan Galiyev o  s in in  aşınca, ona s ır t çevirdim. Sultan  Ga
liyev’in ilk gizli m ektubu, onun daha o zam an P arti ile bağını 
kopardığının kanıtıdır, çünkü m ektubun  tonu  nerdeyse b ir 
beyaz m uhafızı andırm aktadır, çünkü MK üyeleri üzerine, an
cak düşm anlar üzerine yazılabilecek şeyler yazm aktadır. 
Onunla tesadüfen Politbüro’da karşılaştım , orada T arım  H alk 
Komiserliği sorunlarında T atar Cum huriyeti’n in  taleplerini 
temsil ediyordu. Daha o zam an kendisini uyardım : Kendisi
ne, içinde gizli m ektubunu P arti düşm anı o larak nitelendirdi
ğim, Validov’unkine benzer b ir  örgüt kurm akla suçladığım ve 
kendisine, illegal, P arti düşm anı çalışm asını durdurm azsa so
nunun kötü  olacağım ve benden h içbir destek görmeyeceğini 
açıkladığım b ir  pusula gönderdim . Bana pek sıkılganca b ir
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cevap verdi, yanıltıldığımı, gerçekten Adigamov’a yazdığını, 
am a söylenenleri değil başka şeyler yazdığını söyledi; eskisi- 
gibi Partiye sadık olduğunu ve böyle kalacağına dair şerefi 
üzerine söz verdiğini ekledi. B una rağm en sekiz gün sonra 
Adigamov’a  ikinci b ir  gizli m ektup gönderiyor ve bu  m ektu
bunda ona, B asm açlar ve önderleri Validov’la ilişki kurm ak 
ve m ektubu «yakmak» görevini veriyor. Yani, beni Sultan 
Galiyev’le bütün  bağlarım ı koparm ak zorunda b ırakan  b ir  al
çaklık, b ir  aldatm a söz konusuydu. O andan itibaren  Sultan 
Galiyev benim  için, P arti dışında, Sovyetler dışında duran  b ir 
adam dı, ve birçok  kez benim le «dertleşmek» için ıs ra r ettiyse 
de, onunla konuşm ayı m üm kün bulm adım . «Sol» yoldaşlar 
daha 1919’u n  başlarında beni, Sultan Galiyev’i desteklemekle, 
onu P arti için elde tu tm aya çalışm akla, m illiyetçilikten vaz
geçip M arksist olacağı um uduyla onu esirgem ekle suçladı
lar. Onu belirli b ir  ana kad ar desteklemeyi gerçekten de yü
küm lülüğüm  saydım. Doğu Cum huriyetlerinde ve Bölgelerin
de aydınlar, zihnen aktif, evet h a tta  sadece okuma-yazma bi
len insanlar o kadar az ki, bun ları parm akla sayabiliriz. — bu 
koşullar altında bun lara  nasıl değer vermeyiz? Doğu’nun  ya
ra rlı adam larım  çürüm eden korum ak ve onları P artide tu t
m ak için her tü rlü  çareye başvurm am ak canice b irşey olur
du. Ama her şeyin b ir  s ın ın  vardır. Ve Sultan Galiyev kom ü
nistlerin  kam pından B asm açlann  kam pına geçtiği anda, bu 
sın ırı aşm ış oldu. O zam andan itibaren, P arti için varolm ak
tan  çıktı. T ürk  elçisini, Partim izin M erkez K om itesi’nden da
h a  m akbul saym asının nedeni de budur.

B una benzer b ir suçlam ayı Şamigulov’dan duydum; 
onun, Validov’u  b ir  çırpıda halletm ekte ıs ra r etm esine rağ
m en, Validov’u  P arti için elde tu tm a çabasıyla korum uşum . 
Validov’un  m uhtem elen kendini düzelteceği um uduyla onu 
gerçekten de korudum . Yanlış yoldan dönenler çok olm uştur, 
siyasal partilerin  tarih inden  bunu  biliriz. Şamigulov’u n  soru
n u  çok basit biçim de ele aldığı sonucuna vardım . Onun öğüt
lerine uym adım . Gerçi Şamigulov’un  tahm inleri b ir  yıl içinde 
doğrulandı. Validov kendini düzeltmedi, Basm açlara katıldı. 
Ama yine de Validov’u n  P artiden  aynlm asım  b ir  3a! geciktir
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m ekle, P arti b u  işten  kazançlı çıkm ıştır. Eğer 1918’de Vali- 
dov’u  defterden silseydik, M urtazin, Adigamov, Halikov ve 
başkaları gibi yoldaşlar saflarım ızda kalm azlardı, bundan 
eminim. (B ir ses: «Halikov kalırdı.») Belki Halikov gitmezdi 
am a, saflarım ızda çalışan yoldaşlardan b ir  grup Validov’la 
b irlik te giderdi. H oşgörüm üzle ve üeriyi kollayarak davran
m akla elde ettiğimiz budur.

Rizkulov’u  dinledim, ve söylemeliyim ki, onun konuşm a
sı içten b ir  konuşm a değildi, yan-diplcm atik  b ir  konuşm aydı 
{B ir ses: «Çok doğru!»); konuşm ası genelde m aneviyat kırıcı 
b ir  etki yaptı. Ben ondan daha fazla açıklık ve daha fazla iç
tenlik  bekliyordum . Riskulov ne derse  desin, hiç kimseye 
gösterm em iş olduğu Sultan  Galiyev’in  iki gizli m ektubunu 
evinde sakladığı açıktır; Sultan  Galiyev üe  ideolojik olarak 
bağlı olduğu açıktır. R iskulov’un, Sultan  Galiyev olayı ile cü- 
rüm sel ilişkisini reddetm esi, B asm açlara giden yolda Sultan 
Galiyev ile b irlik  olm adığım iddia etm esi — bunun  konuyla 
alakası yoktur. Bu K onferansta söz konusu olan  b u  değildir. 
Söz konusu olan; Sultan  Galiyev olayı ile m anevi ve ideolojik 
bağdır. Riskulov ile Sultan Galiyev arasında böyle b ir  bağın 
var olduğu ise açıktır, yoldaşlar, bunu  Riskulov büe yadsı
yamaz. Ama burada, b u  kürsüden, kesin ve kayıtsız-şartsız, 
Sultan  Galiyev olayı ile arasına m esafe koym anın a rtık  zama
nı değil m idir? B u anlam da Riskulov’u n  konuşm ası, yan- 
diplom atikti ve ta tm in  edici değüdi. .

Aynı şekilde Yenbayev de diplom atik, içtenliksiz b ir  ko
nuşm a yaptı. Yenbayev’in  ve ideolojik bakım dan yeterince 
sağlam  olm am alarına rağm en m ükem m el pratikçiler saydı
ğım  b ir  grup T atar fonksiyonerin, Sultan  Galiyev’in  tu tuklan
m asında sonra, içinde onun derhal serbest b ırakılm asını ta
lep ettikleri, Sultan Galiyev için kefil o ldukları ve evinde ele 
geçirilen belgelerin hakiki olmadığını im a ettik leri b ir  yazıy
la MK’ne başvurdukları acaba olgu değü inidir? Bu olgu de
ğil m idir? Ama yapılan kovuşturm a neyi o rtaya çıkarm ıştır? 
B ütün b u  belgelerin hakiki olduğunu. Belgelerin hakikiliğini 
Sultan  Galiyev’in kendisi de kabul etm iş ve belgelerden çıka
rılabilecek olandan çok daha büyük günahlar işlediğini itiraf
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etm iştir; Sultan  Galiyev, suçunu tam  olarak sonuna kadar 
kabul etm iştir, kabul etm iş ve pişm anlığını belirtm iştir. Tüm 
bunlardan  sonra, Yenbayev’in  hata ların ı kesinlikle ve kati
yetle kabul etm esi ve Sultan Galiyev’le araşm a m esafe koy
m ası gerektiği açık değil m idir? Ancak Yenbayev bunu  yap
m am ıştır. O, «Sollar» ile alay etm e fırsatı bulm uş; Su ltan  Ga
liyev olayı ile, Sultan  Galiyev’in  içine yuvarlandığı uçurum la 
arasına kesin ve kom ünist ta rzda m esafe koym ak — bu aklı
na  gelm em iştir; besbelli ki, diplom asinin kendini k u rta raca
ğım sanm ıştır.

F irdevs’in  konuşm ası da A’dan  Z’ye diplom asiden başka 
birşey değildi. İdeolojik  bakım dan k im  kim i yönetm iştir: 
Sultan Galiyev Firdevs’i m i, yoksa Firdevs Sultan  Galiyev’i 
m i — b u  soruyu yanıtsız bırakıyorum . Ancak ben, ideolojik 
o larak F irdevs’in Sultan  Galiyev’i  yönettiği ve tersin in  doğru 
olm adığı kanısındayım . Ben, Sultan  Galiyev’in  teo rik  egzersiz
lerinde özel o larak  reddedilm esi gereken birşey görmüyo
rum . E ğer Sultan Galiyev, Pan-Türkizm  ve Pan-İslamizmin 
ideolojik alanıyla sınırlı kalsaydı, bu  o kadar büyük kö tü lük  
olmazdı; o  zam an derdim  ki, X. P arti Kongresi’n in  ulusal so
ru n a  ilişkin k a ra n  b u  akım ı yasaklam asına rağm en, b ir  ide
oloji o larak  Pan-Türkizm  ve Pan-İslam izm  henüz katlanılabi
lir  birşeydir, ve Partim izin sağlarında b u  akım lar eleştir
m ekle yetinilebüir. Ama ideolojik egzersizler, Basm aç liderle- 
riyle, Validov ve diğerleriyle bağ kurm akla sonuçlanırsa, bu
rada  B asm açlann pratiğ i, F irdevs’in  yapm aya çalıştığı gibi, 
m asum  b ir  ideoloji olarak asla m azur , gösterilemez. Sultan  
Galiyev’in faaliyetini böyle m azur göstererek kimseyi aidata^ 
mazsınız. Aynı şekilde em peryalizm  ve çarlık  için de b ir  ma
zeret bulunabilir, çünkü bunların  da bazen çok m asum  görü
nen b ir  ideolojisi v a rd ır . B u biçim de m uhakem e yürütülem ez. 
Siz, b u rada  m ahkem e önünde değilsiniz, sizden diplom asi de
ğil açıklık ve içtenlik bekleyen P artin in  sorum lu fonksiyoner- 
lerinin b ir  danışm a konferansı önündesiniz.

Bence Hocanov iyi konuştu. İkram ov’u n  konuşm ası da 
fena değildi. Ama b u  yoldaşlann  konuşm alarında b ir  pasaja, 
inşam  düşündüren b ir  pasaja  d ikkat çekm ek istiyorum . İk is i
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de bugünkü T ürk istan’la  çarlık  zam anının T ürk istan’ı arasın
da b ir  fa rk  olmadığını, yalnızca tabelanın değiştiğini, T ürk is
tan ’ın  çarlık  zam anındaki durum unda kaldığını söylediler. 
Yoldaşlar, eğer bu  yanlış b ir  dil sürçm esi değil de, düşünü
lerek söylenmiş b ir  darbım eselse, ve eğer bun la r tam  bilinçle 
söylendiyse, o zam an b u  durum da B asm açların haklı ve bi
zim  haksız olduğum uzu söylem ek gerekirdi. E ğer Türkistan, 
çarlık  altında olduğu gibi, bugün de gerçekten b ir  sömürgey- 
se, o zam an B asm açlar haklıdır, o  zam an Sultan Galiyev’i 
yargılam aya hakkım ız yoktur, asıl onun, Sovyet ik tidarı çer
çevesi içinde b ir  söm ürgenin varlığına göz yum an kim seler 
o larak  bizi yargılam ası gerekir. E ğer bu  doğruysa, sîzlerin d e , 
B asm açlara neden katılm adığınızı anlam ıyorum . Öyle anlaşı
lıyor ki, Hocanov ve İkram ov, konuşm aların ın  b u  pasajı üze
rinde uzun boylu düşünm em işler, çünkü bugünün Sovyet 
T ürk istan ’ının çarlık  T ürk istan ’ından tem elden fark lı oldu
ğunu bilm em ezlik edemezler. Üzerinde düşünüp yanılgılarını 
düzeltebilm eleri için, b u  yoldaşların  konuşm alarındaki bu  h a
ta lı noktaya işare t etm ek istedim .

İkram ov yoldaşın, MK’nin  faaliyeti konusunda, Doğu 
Cum huriyetleri ve Bölgelerinde koşulların  em redercesine gün
deme getirdiği p ra tik  sorun lara  her zam an yeterince dikkat 
etmediğimiz ve bu  sorunları h e r zam an zam anında ele alm a
dığımız yolundaki suçlam alarının b ir  kısm ını ben üstleniyo
rum . Elbette, MK’nin  işi başından  aşk ınd ır ve her yere za
m anında m üdahale edem em ektedir. Ama MK’nin h e r şeyi za
m anında yapabüeceğini sanm ak gülünç olur. E lbette, Türkis
tan ’da okul azdır. Yerli nüfusun anadilleri henüz devlet ku 
ram ların ın  işleyiş dili haline gelm em iştir, b u  kurum lar henüz 
ulusallaşm am ışlardır. K ültü r düzeyi genelde çok düşüktür. 
Tüm  bunlar doğrudur. Ama MK’nin  ya da b ir  bü tün  olarak 
Partin in  iki-üç yıl içinde T ürkistan’ın  kü ltü rünü  kalkındırabi
leceği ciddi olarak beklenebilir m i? Hepimiz, Rus kültürü
nün; Cum huriyetler B irliği’nde yaşayan öteki halklardan da
ha ileri olan Rus halkm m  k ü ltü r düzeyinin düşük oldûğun- 
dan yakınmaktayız. İlyiç, kü ltürel bakım dan az gelişmiş ol
duğumuzu, iki-üç, h a tta  on  yılda Rus kültürünü özlü b ir  bi-
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çimde kalkındırm anın olanaksız olduğunu birçok kez be lirt
ti. E ğer iki-iiç yılda, h a tta  on yıl içinde Rus kü ltü rünü  özlü 
b ir biçim de kalkındırm ak olanaksız ise, Rus olmayan, geri 
kalm ış, y an  okur-yazar bölgelerin k ü ltü r düzeyinin göz açıp 
kapayıncaya kadar yükselm esini nasıl isteyebiliriz? B urada 
«hata»nın onda dokuzunun koşullardan, geri kalm ışlıktan ile
ri geldiği ve, dendiği gibi, bunu hesaba katm aktan k a ç ın ı l 
mayacağı açık değil m idir?

«Sollar» ve sağlara gelince.
Çeşitli Bölgelerin ve Cum huriyetlerin kom ünist örgütleri 

içinde bun lar var m ıdır? E lbette vard ır. B u yadsınam az.
Sağcıların günah lan  nelerdir? N EP’le bağıntılı o larak ge

lişen ve güçlenen m illiyetçi eğilim lere karşı Sağcılann b ir 
panzehir, em in b ir  set oluşturm am ış ve oluşturam ayacak ol- 
m aland ır. Sultan Galiyev olayının m eydana gelebilmesi, Doğu 
Cumhuriyetlerinde, özellikle de B aşkıristan  ve T ataristan ’da 
belirli b ir  yandaş çevresi kazanm ış olm ası olgusu — bu, bu 
cum huriyetlerde büyük çoğunluğu teşkil eden sağ unsurların  
milliyetçiliğe k arşı yeterli b ir  set olm adıklarını kesin olarak 
tanıtlar.

U nutm am am ız gerekir ki, kenar bölgelerdeki, Cum huri
yetlerdeki ve Bölgelerdeki kom ünist örgütlerim iz, ancak m il
liyetçiliğin hakkından geldikleri zam an gelişebilirler, ayakla
rım  sağlam  yere basabilirler, gerçekten entem asyonalist 
M arksist k ad ro la r haline gelebilirler. K enar Bölgelerde ve 
Cum huriyetlerde M arksist kad ro lann , M arksist öncülerin ye
tiştirilm esinin önündeki başlıca ideolojik engel m illiyetçilik
tir. Partim izin ta rih i öğretiyor ki, Bolşevik P artin in  R us bö
lüm ü Menşevizme k arş ı m ücadele içinde büyüm üş ve güçlen
m iştir, çünkü Menşevizm burjuvazinin b ir  ideolojisidir, Men- 
şevizm, bu rjuva ideolojisinin Partim iz içindeki tem po tu tu 
cusudur, ve Menşevizmin hakkından gelmeden Partim iz ayak
larım  sağlam  yere basam azdı. İlyiç b u  konuda birçok  kez 
yazm ıştır. Bolşevizm, Menşevizmi örgütsel ve ideolojik b i
çim lerinde altettiği ölçüde, gerçekten yönetici b ir  p a rti o larak 
büyüm üş ve güçlenm iştir. K enar bölgelerdeki ve Cum huriyet
lerdeki kom ünist örgütlerim iz için aynı şey m illiyetçilik ile
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ilgili o larak  geçerlidir. Bolşevik P artisi için Menşevizm geç
m işte hangi ro lü  oynadıysa, milliyetçilik şu  anda b u  örgütler 
için aynı ro lü  oynuyor. K enar bölgelerde h e r çeşit burjuva 
etküer, Menşevik e tk ü er dahil, örgütlerim ize ancak milliyet
çilik kisvesi altında sızabilir. Cum huriyetlerdeki örgütlerim iz 
ancak, Partim iz içine sızan milliyetçi etkilere karşı; bu rjuva
zi yeniden canlandığı için, NEP geliştiği için, m illiyetçilik ge
liştiği için, aynı şekilde yerel milliyetçiliği körükleyen Büyük- 
Rus şovenizm inin kalın tıları varolduğu için, bü tün  olanakla- 
rıyla milliyetçiliği destekleyen yabancı devletlerin etkisi ağır 
bastığı için sızan m illiyetçi etkilere k arş ı direnecek durum da 
olduklarında gerçek M arksist olabilirler. Cum huriyet ve Böl
gelerdeki bu düşm ana k arş ı m ücadele — eğer u lusal Cumhu
riyetlerdeki kom ünist örgütlerim iz hakiki M arksist örgütler 
o larak  güçlenmek istiyorlarsa, bu  aşam ayı m utlaka geçirmek 
zorundadırlar. Başka b ir  yol yoktur. Ve b u  savaşta sağcılar 
güçsüzdürler. G üçsüzdürler, çiinkü Partim ize k arş ı güvensiz
liğe bulaşm ışlardır, çünkü m illiyetçilik etkisine kolayca ka
pılm aktadırlar. Cum huriyetlerdeki ve Bölgelerdeki kom ünist 
örgütlerin  sağ kanadının günahı işte budur.

Ama kenar bölgelerin «solcuları» da daha az günah işle
m iyorlar, belki de bun ların  günahı daha büyüktür. K enar 
bölgelerdeki kom ünist örgütler, milliyetçiliği altetm eden güç
lenemez ve hakiki M arksist k ad ro la r haline gelemezlerse, bu 
kadro lar bizzat ancak, eğer kendilerine tavizler verilm esi ge
reken azçok sadık ulusal unsu rların  tüm ünü devlet ku ram la
rım ıza çekm ek için yeterince esnek olm ayı öğrendikleri za
m an, P arti içinde milliyetçiliğe k arş ı k a ra rlı m ücadele ile, 
yerli halk  arasından azçok sadık unsurların , aydınların vs. 
Sovyet çalışm asına çekilm esi için aynı ölçüde kara rlı m üca
dele arasında m anevra yapm ayı öğrendikleri zaman, kitlesel 
örgütler haline gelebilirler ve emekçi kitlelerin  çoğunluğunu 
çevrelerinde toplayabilirler. K enar bölgelerdeki «Sol»lar, Par
tiye karşı o kuşkucu tu tum dan, m üliyetçi etkilere kapılm a 
eğiliminden azçok özgürdürler. Ama «Sol»lann günahı şudur 
ki, onlar burjuvEudemokratik ve sıradan  sadık unsu rlara  kar
şı esnek davranm ayı bilm iyorlar, b u  unsurları yakm laştıra-
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cak m anevra yapam ıyorlar ve yapm ak istem iyorlar, ülkede 
em ekçilerin çoğunluğunu kazanm aya yönelik P arti çizgisini 
çarpıtıyorlar. Oysa gerekli olan, m illiyetçilikle m ücadele ile, 
azçok sadık tüm  u n su rları devlet kuram larım ızda çalışm aya 
çekm e arasında m anevra yapm ak için b u  esnekliği ve b u  be
ceriyi her ne pahasına o lursa olsun elde etm ek ve kazanm ak
tır. B unu ancak, eğer Bölgelerimizde ve Cum huriyetlerim izde 
karşılaştığım ız tü m  çapraşıklığı ve özgüllüğü hesaba k a ta r
sak, eğer bu  bölgelere m erkezi sanayi bölgelerindeki örnekle
r i basit b ir  şekilde aşılam aya kalkışm azsak, çünkü b u  örnek
le r m ekanik b ir  şekilde kenar bölgelere aşılanamaz, eğer hal
kın milliyetçi eğilimli unsurların ı, milliyetçi eğilimli küçük- 
b u rjuvalan  top tan  reddetm ezsek, eğer b u  u n su rları devlet 
em rinde çalışm aya sevk edebüirsek elde edebiliriz ve kazana- 
büiriz. «Soblar, sekterliğe bu laştık ları ve Partin in  ulusal 
Cum huriyet ve Bölgelerdeki bu  çetrefü  görevlerinin muazzam 
önem ini anlam adıkları için günah işlem ektedirler.

Sağcılar milliyetçüik karşısındaki uysallıklarıyla kenar 
bölgelerdeki kom ünist kadro ların  büyüm esini zorlaştırıyor- 
larsa, «S ob lar da Partim izi, basitleştirilm iş ve aceleci «ko- 
münizm»leriyle Partim izi yerli nüfusun köylülük ve geniş 
katm anlarından koparm ak tehlikesiyle tehd it etm ektedirler.

B u iki tehlikeden hangisi daha büyük tehlikeyi o luştu
ru r?  E ğer «soba  sapan yoldaşlar, ülkede nüfusu  yapay ola
rak  katm anlara  bölm e siyasetini uygulamaya devam  etmeyi 
düşünüyorlarsa — ve bu  siyaset, yalnız Çeçenler Bölgesi’nde 
ve Y akutlar Bölgesi’nde, yalnızca T ürk istan’da izlenmemiş
tir ... (îbrahimov: «Bu ayırdetm e taktiğidir.») Şimdi de İbra- 
himov, katm anlara bölm e tak tiğ i yerine, ayırdetm e taktiğini 
koymayı akıl etti, am a b ü  birşeyi değiştirm ez — dediğim gibi, 
eğer b u  yoldaşlar, tepeden b ir  katm an lara  bölm e siyasetini 
uygulam aya devam etm eyi düşünüyorlarsa; eğer yaşam  ta r
zını ve som ut koşu llan  hesaba katm adan, Rus örneklerini öz
gül u lusal koşullara aşılayabileceklerini sanıyorlarsa; eğer 
bunlar, milliyetçiliğe k arşı savaşırken, aynı zam anda ulusal 
olan her şeyi de bordadan  denize atm ayı gerekli sayıyorlar
sa; tek  kelimeyle, eğer kenar bölgelerdeki «Sol» kom ünistler
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iflah olmaz kalm ayı düşünüyorlarsa — söylemeliyim ki, «sol» 
tehlike, iki tehlikeden daha tehlikeli olanı çıkabilir.

«Sol»lar ve Sağlar hakkında söylemek istediğim  bun lar
d ır. K onum u biraz aştım , am a ikinci nok ta üzerinde tartışm a
yı öngörerek bü tün  K onferans aynı davranm ıştır.

Yerli halk  arasından gerçek M arksist kadro lar yaratabil
m ek için, Sağcıları milliyetçiliğe k arşı m ücadele etmeye zor
lam ak, m ücadele etmeyi öğrenm ek için dürtüklem ek gerekir. 
Ama geniş halk  yığınlarını kazanabilm ek için, «Sol»lara es
nekliği ve ustaca m anevra yapm ayı öğrenm ek için, onları da 
dürtüklem ek gerekir. B ütün bunları yapm ak gereklidir, çün
kü  Hocanov yoldaşın da haklı olarak belirttiği gibi, hakikat 
«orta»da, Sağlar ile «Sollar» arasında yatm aktadır.

3 — XII. PARTİ KONGRESİNİN ULUSAL SORUNA 
İLİŞKİN KARARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

İÇİN PRATİK ÖNLEMLER

İkinci gündem maddesi üzerine rapor 
10 H aziran

Yoldaşlar! MK Politbürosu’nun ulusal so runa ilişkin 
p la tform  taslağı* herhalde elinize geçm iştir. (Aradan sesler: 
«Herkesin eline geçmedi.») Bu platform , bü tün  alt m addeleri 
ile b irlik te  gündem in ikinci m addesine ilişkindir. H erkes en 
azından konferansın gündem ini, MK’nin  gönderdiği şifreli 
b ir telgrafla alm ıştır.

Politbüro’nun  önerileri üç gruba ayrılabilir: B irinci so
run lar grubu, Cum huriyetlerde ve Bölgelerdeki yerli nüfus
tan  kom ünist kadro ların  güçlendirilm esine ilişkindir.

İkinci so run lar grubu, X II. P arti Kongresi’nin u lusal so
runla bağıntılı som ut kararların ın  p ra tik  gerçekleştirilm esi 
ile ilgili h e r şeye ilişkindir, yani: yerli nüfusun emekçi unsur-

*  B k z■ elin izdeki cilt, s. 241-248.
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larınm  P arti ve Sovyet inşasına çekilmesi; yerli nüfusun kül
tü r  düzeyinin yükseltilm esi için gerekli önlemler; yaşam  ta rz 
larının özgül özelliklerine uygun o larak  Cum huriyet ve Böl
gelerin ekonom ik durum unun  iyileştirilm esi; son  olarak, Böl
ge ve Cum huriyetlerde kooperatifler, fabrikaların  nakli, sa
nayi alanlarının o luşturulm ası ve benzeri sorunlar. B u sorun
lar grubu, yerel koşullara  uygun olarak Bölge ve Cum huri
yetlerin ekonomik, kü ltürel ve devletsel görevlerine değinir.

Üçüncü sorun lar grubu, genelde Cum huriyetler Birliği’- 
nin anayasası ve özelde bu  anayasada, Cum huriyetler Birliği 
MYK’nin ikinci b ir  m eclisinin oluşturulm ası açısından yapı
lacak değişikliklere üişkindir. Bu sonuncu so run lar grubu, 
büindiği gibi, Cum huriyetler Birliği MYK’nin önümüzdeki 
oturum uyla bağıntılıdır.

B irinci gruba geçiyorum, yerli halk  arasından, Sovyet 
ik tidarına kenar bölgelerde en önemli ve son tahlilde tayin 
edici dayanak o larak  hizm et edebilecek M arksist kad ro lar ye
tiştirm e ve sağlam laştırm a yöntem lerine geçiyorum. Eğer 
Partim izin gelişmesini (tem el bölüm  olarak  Rus bölüm ünü 
alıyorum ) göz önünde bu lundurur, gelişmesinin ana aşam ala
rını izler ve bununla benzetm e içinde Bölge ve Cum huriyet
lerdeki kom ünist örgütlerim izin önümüzdeki gelişmesini ta
savvur edersek, öyle sanıyorum  ki, kenar bölgelerde Partim i
zin gelişmesi bakış açısından bakılarak  bu  ülkelerin  özellik
lerini anlam ak için anah tarı elde etm iş oluruz.

Partim izin —yani onun Rus bölüm ünün—  gelişmesinin 
birinci dönem inde tem el görev, kadrolar, M arksist kadro lar 
yaratm aktı. B u M arksist kadrolar, bizde Menşevizme karşı 
mücadele içinde yaratıldı ve biçimlendirileli. Bu kadro ların  o 
zam anki, o dönem deki —burada  ele aldığım dönem, Bolşevik 
Partisin in  kuruluşundan, Menşevizmin en m ükem m el sözcü
sü olarak Tasfiyecilerin Partiden  kovuldukları ana kadarki 
dönem dir— ¡temel görevi, işçi sınıfının en canlı, en  dü rüst ve 
en saygm unsurlarım  Bolşeviklere kazanm ak, kadro lar yarat
m ak, b ir  öncü m üfreze kurm aktı. B urada m ücadele ilk plan
da, kadro ları birleştirm em ize, on lan  yekpare b ir  bü tün  ha
linde, Partin in  tem el çekirdeği halinde birleştirm em ize engel
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olan burjuva  karak terli ak ım lara karşı, özellikle Menşevizme 
k arşı yürüm ekteydi. O sıra lar P artin in  önünde henüz, işçi si
m im in ve emekçi köylülüğün m ilyonlarca yığınlarıyla kap
sam lı bağlar ku rm a görevi durm uyordu —bu henüz dolaysız 
ve yaşam sal önem de olan b ir  gereklilik değüdi—, b u  yığınla
rı kazanm ak görevi, ülkede çoğunluğu kazanm ak görevi du r
m uyordu. P arti henüz oralara  kad ar varm ış değildi.

Ancak Partim izin gelişmesinin b ir  sonraki basamağmda- 
d ır  ki, ancak ikinci aşam asındadır ki, bu  kadro ların  serpilip 
geliştiği, Partin in  tem el çekirdeği haline geldiği, işçi sınıfının 
en iyi unsurların ın  sem patisinin kazanıldığı ya da hem en h e
m en kazanıldığı aşam adadır k i — ancak bundan sonrad ır ki, 
Partin in  önüne dolaysız ve geciktirilem ez b ir  zorunluluk ola
rak, m ilyonlarca yığınları kazanm ak ve P arti kadrolarından 
gerçek b ir  p ro leter kitle partis i yapm ak görevi çıktı. Bu dö
nem de Partim izin çekirdeği, M enşevizmden ziyade; 1905’ten 
sonraki yeni koşulların  özelliklerini ciddi biçim de incelemek 
yerine, devrim ci lafazanlıkların arkasına sığman, basit «dev
rimci» taktikleriyle Partim izin kadro ların ın  gerçek b ir  kitle 
partisine dönüşm esine k e t vuran  ve faaliyetleriyle Partin in  
büyük işçi yığınlarından kopm ası tehlikesine kapı açan Par
tim izdeki «sol» u nsu rlara  karşı, h e r çeşit «Otzovistler»e karşı 
m ücadele etm ek zorunda kaldı. K anıtlam aya gerek yok tu r ki, 
Parti b u  «sol» tehlikeye karşı kararlı m ücadele olm adan, bu 
tehlikeyi gidermeden, m ilyonlarca em ekçi kitleleri kazana
mazdı.

İk i cephede mücadelenin, Sağlara karşı, yani Menşevikle- 
re karşı ve «Sollarsa karşı mücadelenin tablosu, Partim izin 
temel bölüm ünün, Rus bölüm ünün gelişmesinin tablosu aşa- 
ğı-yukan budur.

Lenin yoldaş, kom ünist partilerin in  b u  zorunlu, kaçınıl
maz gelişmelerinin tablosunu, «‘Sol Radikalizm’, Komüniz
min B ir Çocukluk Hastalığı» adlı yazısında yeterince inandı
rıcı b ir  biçim de çizm iştir. Lenin yoldaş orada, B atı’daki ko
m ünist partilerin in  aşağı-yukan aynı gelişme basam akların
dan geçmek zorunda olduklarını ve geçtiklerini kanıtlam ıştır. 
Aynı şeyin, kenar bölgelerdeki kom ünist örgütlerim izin ve
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kom ünist partnerim izin  gelişmeleri için de geçerli olduğunu 
bu rad a  ekleyebiliriz.

Bununla, birlikte, belirtm ek gerekir ki, Partin in  geçmişte 
geçirdikleri ile, kenar bölgelerdeki P arti örgütlerim izin şu  an 
da geçirdikleri arasındaki benzerliğe rağmen, ulusal Cumhu
riyet ve Bölgelerde Partim izin gelişmesinin m utlaka hesaba 
katm am ız gereken bazı özsel özellikleri vardır, çünkü bunları 
dikkatle hesaba katm azsak, kenar bölgelerin yerli nüfusun
dan  M arksist kad ro lar yetiştirm e alanında o rtaya çıkan gö
revleri sap tarken  b ir  dizi son derece kaba hata  işlem ek tehli
kesine m aruz kalırız.

Bu özelliklerin irdelenm esine geçelim.
K enar bölgelerdeki örgütlerim izin sağ ve «sol» unsurları

na karşı m ücadele zorunlu ve vazgeçilmezdir, çünkü aksi 
tak tirde kitlelere sıkı bağlarla bağh M arksist k ad ro la r yetiş
tiremeyiz. Bu anlaşılırdır. Ama kenar bölgelerdeki durum , 
Partim izin geçm işteki gelişmesinden fark lı olan b ir  özellikle, 
yani kenar bölgelerde kadro ların  biçim lendirilm esinin ve 
bunların  b ir  kitle partisine dönüştürülm esinin, Partim izin ta
rihinde olduğu gibi, burjuva rejim i koşullarında değil, Sovyet 
rejim i, p ro letarya diktatörlüğü altında olm asıyla öne çıkm ak
tad ır. Eskiden, bu rjuva rejim inde, dönem in koşu llan  gereği, 
ilkönce M enşevikleri yenm ek (M arksist kad ro lar yetiştirm ek 
için) ve sonra da Otzovistleri yenm ek (bu  k ad ro la n  b ir  kitle 
partisine dönüştürm ek için) m üm kündü ve zorunluydu, bu 
Sapmalara karşı mücadele, P arti tarihim izde iki koca dönem i 
doldurdu. Şimdi ise bunu, dönem in koşu llan  gereği, asla 
yapmamalıyız, çünkü bugün P arti ik tidardadır, ve ik tidarda 
olan b ir  partin in  kenar bölgelerde, yerli nüfustan, aynı za
m anda geniş halk  kitleleriyle bağlı olan güvenilir M arksist 
¡kadrolara gereksinim i vardır. Şimdi, Partim izin ta rih inde ol
duğu gibi, ilkin «S oM ann yardım ıyla sağ tehlikenin, ve son
ra  Sağlann yardım ıyla «sol» tehlikenin hakkından geleme
yiz —, şim di mücadeleyi, sonuçta kenar bölgelerde yerli nü
fustan, kitlelerle bağlı, M arksist eğitim li kadro lar elde etm ek 
için, iki cephede b irden  eşzamanlı yürütm ek ve ik i tehlikeyi
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de altetm ek zorundayız. Eskiden, heniiz kitlelerle bağ ku rm a
m ış, bilakis onlarla gelişmenin b ir  sonraki dönem inde bağ 
kuracak  olan kadro lardan  söz edilebilird i'— şim di bunun sö
zünü etm ek bile gülünç olur; çünkü Sovyet ik tidarı altında 
geniş halk  kitleleriyle şu  ya d a  b u  biçim de bağlı olm ayan 
M arksist kad ro  düşünülem ez. Böyle kadroların  ne Marksizm- 
le, ne de b ir  kitle partisiyle o rtak  h içb ir y an lan  olmazdı. Bü
tü n  bunlar, işleri önem li ölçüde çetrefilleştiriyor ve kenar 
bölgelerdeki P arti örgütlerim ize aynı zam anda hem  Sağlara 
hem  «Sol»lara k arşı m ücadele etm elerini em rediyor. İş te  Par
tim izin takındığı ik i cepheli m ücadele, iki sapm aya k arş ı eş
zam anlı m ücadele ta v n  buradan  çıkm aktadır.

Aynca, belirtm ek gerekir ki, kenar bölgelerdeki kom ü
nist örgütlerim iz, Partim izin Rus bölüm ünün ta rih inde oldu
ğu gibi, tec rit edilm iş b ir  dun u n d a  değü, bilakis yalnızca 
M arksist kadro ların  biçim lendirilm esinde değil, aynı zam an
da b u  kadroların  geniş halk  kitleleriyle bağını kurm akta, Sov
yet ik tid an  uğruna m ücadelede devrim ci m anevra yapm akta 
da  deneyimli otlan Partim izin tem el çekirdeğinin dolaysız e t
kisi altında gelişm ektedirler. B u  açıdan kenar bölgelerdeki 
durum , P arti örgütlerim izin, Sovyet ik tidarın ın  buralardak i 
gelişme koşullarına uygun olarak, geniş halk  kitleleriyle bağ
la n  sağlam laştırm anın ç ık a rlan  doğrultusunda kendi güçle
riyle m anevra yapabilm eleri ve yapm ak zorunda olm alan 
Özelliği ile öne çıkm aktadır; b u  am açla onlar, Partim izin geç
m iş dönem de edindiği zengin deneyim lerden yararlanm ak zo
rundadırlar. Son zam anlara k ad ar RKP MK, kenar bölgeler
de, dolaysız, bu ralardak i kom ünist örgütlerin  başı üzerinden, 
evet h a tta  bazen b u  örgütleri atlayarak m anevra yaptı, azçok 
sadakatli h e r tü rden  ulusal u n su rlan  Sovyet inşası genel ça
lışm asına çekti. K enar bölgelerin P arti örgütleri şim di b u  işi 
bizzat yapm ak zorundadır. Bu yolun, yerli M arksist kadrola- 
n , ülkede halkın  çoğunluğunu yönetebilecek gerçek b ir  kitle 
partisine dönüştürm ek için en iyi araç olduğunu akıldan çı
karm ayarak, bunu yapabilirler ve yapm ak zorundadırlar.

K enar bölgelerde M arksist kadro ların  yetiştirilm esi ve 
halkın geniş kitlelerinin b u  kadro lar ta rafından  kazanılm a
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sında P arti çizgimiz saptanırken  sıkı sıkıya riayet edilmesi 
gereken iki özellik işte bunlardır.

İkinci so run lar grubuna geçiyorum. P latform  tasarısı 
tüm  yoldaşların eline geçmediğinden, onu  okum ak ve açıkla
m ak istiyorum .

Birinci olarak, «Proleter ve yan-pro leter unsu rların  Parti 
ve Sovyet inşasına çekilm esi için önlşmler». Bu neden gerek
lidir? Partiyi ve özellikle Sovyet aygıtım  halka yakınlaştır
m ak için. Bu aygıtların, geniş halk  kitlelerinin anladığı dilde 
çalışm ası zorunludur, yoksa halka yakınlaşm aları m üm kün 
olmaz. Partim izin görevi, Sovyet ik tidarım  kitlelerin  Öz dava
sı haline getirm ek ise, b u  görev yalnızca bu  ik tidarın  kitle- 
lerce anlaşılır hale getirilmesiyle başarılabilir. Devlet ku rum 
lanılın  başında bulunan insan lar ve bizzat bu  kurum lar, hal
kın anladığı b ir  dilde çalışm ak zorundadırlar. Cum huriyetler 
Birliği h a lk lan  arasında dostluk ve dayanışm a duygularım  öl
düren şovenist un su rla r ku ram lardan  atılm alıdır, gerek Mos
kova’daki gerek Cum huriyetlerdeki kuram larım ız bu  unsu r
lardan  tem izlenm elidir ve Cum huriyetlerde devlet k u ru m lan 
ılın, başına, halkın dili ve gelenekleriyle içli-dışlı olan yerliler 
getirilmelidir.

İk i yıl önce K ırgızistan Cum huriyeti'nde, Kırgız dilini bil
meyen H alk K om iserleri Konseyi’nin  başkam  Pestkovski’yi 
anım sıyorum . Bu durum  daha o  zam anlar, K ırgızistan Cum
huriyeti hüküm eti ile Kırgız köylü kitleleri arasındaki bağla
rın  sağlam laşm asını m uazzam  ölçüde zorlaştırıyordu. İş te  bu 
yüzden Parti, K ırgızistan Cum huriyeti H alk K om iserleri Kon
seyi’n in  başkanlığına şim di b ir  Kırgızın getirilm esini sağla
m ıştır.

Geçen yıl, B aşkıristan’dan b ir  grup yoldaşın, B aşkıristan 
H alk K om iserleri Konseyi’nin başkam  olarak b ir  Rus yolda
şın atanm ası önerisiyle gelişlerini de anım sıyorum . P arti bu 
öneriyi kesinlikle reddetti ve b u  göreve b ir  B aşkır’m  getiril
mesini sağladı.

Görev, b u  çizginin gerçekleştirilm esi ve genelde tüm  ulu
sal Cum huriyet ve Bölgelerde, h e r şeyden önce de Ukrayna
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gibi önem li b ir  cum huriyette, hüküm et ku ram ların ın  tedri
cen ulusaUaştırılm asıdır.

İk inci olarak, «yerli aydınların  azçok sadık  unsurların ın  
seçilmesi ve işe çekilmesi, aynı zam anda P arti üyeleri arasın
dan Sovyet kadroları yetiştirm eye çalışm a zorunluluğu». Bu 
cümleyi özel olarak açıklam aya gerek yoktur. Şimdi, halkın 
çoğunluğunu etrafında toplayan işçi sınıfı ik tidarda  bulun
duğu için, eski «Gktobristler» dahil, azçok sadık  unsurların  
Sovyet inşasına çekilm esinden çekinmem ize h içb ir neden 
yoktur. Aksine bütün  b u  unsurlar, çalışm a sürecinde bizzat 
kendilerinin biçim  değiştirm esi ve Sovyetleştirilm esi için 
m utlaka ulusal Bölge ve Cum huriyetlerde çalışm aya çekilmek 
zorundadır.

Üçüncü olarak, «Sovyet ik tidarın ın  önlem leri üzerine Hü
küm et üyelerinin rap o r sunduğu Partisiz işçi ve köylü konfe
ransları toplanm ası». Cum huriyetlerde b irçok  H alk Komise- 
r i’nin, örneğin K ırgızistan Cum huriyeti’nde, ülkeyi gezmek, 
köylü toplantılarım  ziyaret etmek, gösterilerde konuşm ak, ge
niş kitlelere P artin in  ve Sovyet ik tidarın ın  özellikle köylüler 
için önem li o lan  so run larda yaptığı çalışm aları tan ıtm ak  için 
istekli olm adıklarını biliyorum . Bu durum a b ir  son verilme- 
lidir. M utlaka Partisiz işçi ve köylü konferansları toplam alı 
ve Sovyet ik tidarın ın  faaliyetini bu rada  kitlelerin  gözü önü
ne sermeliyiz. Bu olm aksızın, devlet aygıtının halka  yakınlaş
m ası düşünülemez. .

Devamla, «Yerli halkın  k ü ltü r düzeyinin yükseltilm esi 
için önlemler». Bazı önlem ler önerilm ektedir, elbette bunlar 
ayrıntılı sayılm am alıdır: a) «Yerli halkın anadilinde faaliyet 
gösteren kulüpler (Partisizler için) ve başka aydınlatm a yer
leri kurm ak»; b ) «yerli halkın' anadilinde çalışan her kade
m edeki eğitim  k u ru m lan  ağını geliştirmek»; c) «Azçok sadık 
yerli halk  okulu öğretm enlerini okulda çalışm aya çekmek»;
d) «Yerli halkın  anadilinde okum a ve yazm a dersi veren b ir 
dem ekler ağı kurm ak»; e) «Bir yayınevi teşkilatı kurmak». 
Bütün b u  önlem ler açık ve anlaşılırdır. Bu yüzden özel b ir 
açıklam a gerekmez.

Devamla, «ulusal yaşam  tarz ın ın  özellikleri göz önünde
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tu tu larak  Ulusal Cum huriyetlerde ve Bölgelerde iktisadi in
şa». Politbüro tarafından buna ilişkin önerilen önlem ler şun
lard ır: a) «Göçleri düzenlemek, gerektiğinde tam am en du r
durm ak»; b ) «Yerli em ekçi halka olanak ölçüsünde devlet fo
nundan top rak  dağıtmak»; c) «Yerli halka ucuz ta rım sal k re
di sağlamak»; d ) «Sulam a çalışm alarını yaygınlaştırm ak»;
e) «Fabrika ve işletm eleri, ilgili ham m addelerin bolca bulun
duğu Cum huriyetlere kald ırm ak»; f ) «Meslek okulları ve tek
nik  okullar kurm ak»; g) «Tarımsal k u rs la r açmak»; h ) «Koo
peratiflere, özellikle zanaat kooperatiflerine (zanaatçıların ye
tiştirilm esi am acıyla) çok yönlü yardım da bulunmak».

Özellikle önemli olduğundan, son  noktaya değinmek isti
yorum. Eskiden çarlık  altında gelişme, ku lakların  güçlenme
si, tarım sal serm ayenin artm ası, o rta  köylüler kütlesinin is
tikrarsız b ir  denge içinde bulunm ası doğrultusunda cereyan 
eder ve köylülüğün geniş kitleleri, küçük köylülerin geniş k it
lesi ise m ahva ve sefalete sürüklenirken, bugün a rtık  kred i
nin, toprağın, ik tidarın  işçi sınıfının elinde bulunduğu prole
tarya d iktatörlüğü altında gelişme, N EP koşullarına rağm en, 
özel serm ayenin yeniden canlanm asına rağmen, eski yolda 
yürüyemez. N EP’in  gelişmesi karşısında, köylülüğün çoğun
luğunun k itle  halinde m ahvolm ası pahasına kulakların  bes
lenmesi eski hikayesini yeniden tek rarlam ak  zorunda olduğu
muzu iddia eden yoldaşlar kesinlikle haksızdırlar. B ü yol b i
zim yolum uz değildir. Proletaryanın  ik tidarda  olduğu ve eko
nom inin ana iplerini elinde tu ttuğu  yeni koşullar altında, ge
lişm e yeni b ir  yol izlemek zorundadır — özel sermayeye kar
şı m ücadelelerinde devlet tarafından  desteklenen küçük köy
lülerin h e r tü rd en  kooperatiflerde b irleştirilm eleri yolunu, 
m ilyonlarca küçük köylünün kooperatifler aracılığıyla ted ri
cen sosyalist inşaya çekilm esi yolunu, küçük köylülerin (se
falete düşm esi değil) ekonom ik durum unun tedricen iyileşti
rilm esi yolunu izlemek zorundadır. Bu anlam da, «kooperatif
lere çok yönlü yardım da bulunm ak» önlemi, kenar bölgeler
de, çoğunlukla köylü olan b u  ülkelerde, Cum huriyetler Bir- 
liği’nin gelecekteki ekonom ik gelişmesi için birinci dereceden 
önem e sahiptir.
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Devamla, «Ulusal b irlik lerin  örgütlenm esi için p ra tik  ön
lem ler üzerine». B una ilişkin önlem lerin hazırlanm ası için 
b ir  hayli geciktiğimizi düşünüyorum .' Ulusal b irlik ler ku r
m akla yükümlüyüz. K uşkusuz bu, b ir  gün içinde oluşturula- 
maz, am a belirli b ir  süre içinde, sonradan  ulusal birliklerin 
örgütlenm esi için çekirdeği teşkil edecek olan, yerli güçler
den oluşan b ir  kom utan kadrosu  yetiştirm ek için, Cum huri
yetlerde ve Bölgelerde askeri okullar kurm aya şim diden baş
lanabilir ve başlanm alıdır. B u işe başlam ak ve ilerletm ek 
rmjiıtlaka gereklidir. T ürkistan, U krayna, Byelo-Rusya, Gürcis
tan , E rm enistan  ve Azerbaycan gibi cum huriyetlerde, başında 
güvenilir kom utan  kadrosu  ile güvenilir u lusal b irlik lere sa 
hip olsaydık, o  zam an C um huriyet’imiz hem  savunm a açısın
dan, hem  de zorlanabileceğimiz eylemler açısından şim dikin
den çok daha güvenlikli olurdu. Bu işi geciktirm eksizin ele 
alm ak zorundayız. K uşkusuz bununla bağlantılı o larak b irlik
lerim izin sayısal gücünü yaklaşık 20 000 ila  25 000 civarında 
yükseltm ek gerekecektir, ancak b u  aşılam az b ir  engel olarak 
görülemez.

Diğer nok ta lar üzerinde (bakınız P latform  taslağı) dur
m ak istem iyorum , çünkü kendiliğinden anlaşılırd ırlar ve iza
h a ta  gerek yoktur.

Üçüncü sorunlar grubu, B irlik  MYK’nin  ikinci b ir  mecli
sinin oluşturulm ası ve Cum huriyetler B irliği H alk Komiser- 
lik leri’n in  örgütlenm esi ile bağlantılı sorunları içerm ektedir. 
B urada başlıca sorunlar, en fazla göze batan  so run lar seçü- 
m iştir, b u  so run lar listesi tab ii k i ayrıntılı sayılm am alıdır.

Politbüro, ikinci meclisi, SSCB MYK’nin  b ir  bileşeni ola
rak  düşünm ektedir. V arolan MYK yanında, MYK’ne dahil ol
m ayan b ir  M illiyetler Y üksek Sovyeti kuru lm ası önerildi. Bu 
p ro je  reddedildi ve Politbüro, bizzat MYK’n i iki meclise ayır
m anın  daha am aca uygun olduğunda b irleşti; bun lardan  bi
rinci m eclisin adı B irlik  Sovyeti olabilir ve Cum huriyetler 
Birliği Sovyet K ongresi’nde seçilir; adı M üliyetler Sovyeti 
olacak olan ikinci m eclis ise Cum huriyetlerin Merkez Y ürüt
m e K om iteleri ve ulusal Bölgelerin Bölge K ongreleri tarafın
dan  seçilir —her Cum huriyetten beş ve h e r  Bölgeden b ir  tem 
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silci—, seçilen tem silciler Cum huriyetler Birliği Sovyet Kong
resi ta rafından  onaylanır.

İkinci meclisin, b irinci m eclis karşısındaki haklarına ge
lince, h e r iM meclisin hak  eşitliği ilkesinde anlaştık. İk i mec
lis de kendi Prezidyum una sah ip tir ve b u  P rezidyum lann ya
sa koyucu fonksiyonu yoktur. İk i m eclis b iraraya gelir ve 
MYK’nin o turum ları arasındaki sürede en yüksek ik tidar o r
ganı olarak o rtak  b ir  Prezidyum  seçer. M eclislerden birine 
getirüen h içbir yasa tasarısı, eğer h e r  iki m eclis tarafından 
onaylanm am ışsa, yasa haline gelemez, yani iki m eclis tüm üy
le eşittir.

Şim di MYK Prezidyum u üzerine. B u konuda çok yüzey
sel konuştum . Politbüro, yanyana ik i yasa koyucu Prezidyu- 
m un varolam ayacağı görüşündedir. E ğer Prezidyum  en yük
sek ik tidar organıysa, o zam an ik i veya daha çok parçaya bö
lünemez, en yüksek ik tidar tek  elde olm alıdır. Bu yüzden, b i
rinci ve ikinci meclisin Prezidyum larından ve ek  o larak  iki 
meclisin o rtak  toplantısında, yani MYK Plenum  oturum unda 
seçilecek olan bazı k işilerin  katılım ıyla o rtak  b ir  SSCB MYK 
Prezidyum unun o luşturulm ası am aca uygun görülm ektedir.

Devamla, birleştirilecek K om iserliklerin sayısı üzerine. 
Bildiğiniz gibi, geçen yü Cum huriyetler Birliği Sovyet Kong- 
resi’nde onaylanm ış olan eski Anayasa’ya göre, askeri işler ve 
dışişleri, d ış ticaret, PTT ve dem iryolu teşkilatı, Cumhuriyet
ler Birliği H alk  K om iserleri Konseyi’nin elinde toplanacak
tır, aynı zam anda beş başka Kom iserlik, d irektif altında bu
lunan kom iserlikler olacaktır, yani Yüksek Ekonom i Konse
yi, Beslenme İşleri H alk  Komiserliği, Maliye H alk  K om iser
liği, Çalışma H alk Komiserliği ve İşçi-Köylü M üfettişliği iki 
m akam ın em ri a ltında bulunm aktadır, geri kalan  a ltı Kom i
serlik  ise bağım sızdır. B u ta sa n , U kraynalIların b ir  bölüm ü 
tarafından, Rakovski, Skripnik  ve başkaları ta rafından  eleşti
rildi. Ancak Politbüro, UkraynalIların Dışişleri ve Dış T icaret 
H alk K om iserliklerini b irleşm iş K om iserlikler kategorisin
den, d irek tif veren K om iserlikler kategorisine geçirm e öneri
sini reddetti, ve Anayasa’n ın  ana tezlerini geçen yılki k a ra r
la r  doğrultusunda öz o larak  kabul etm iştir.
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Platform  taslağının hazırlanm asında Politbüro’ya yol gös
te rm iş olan düşünceler genel o larak  bunlard ır.

Sanıyorum  ki, Cum huriyetler Birliği Anayasası ve ikinci 
m eclis sorunlarında K onferans k ısa  b ir  ta rtışm a  ile yetinmek 
zorunda kalacaktır, çünkü b u  so run  MK Plenum u Komisyo
n u  I7rl tarafından  hazırlanm aktddır. X II. P arti Kongresi’nin 
kararların ın  gerçekleştirilm esi için p ra tik  önlem ler üzerine 
bence daha ayrıntılı konuşm ak gerekecektir. Yerli M arksist 
kadro ların  sağlam laştırılm ası sorununa gelince, tartışm anın  
büyük b ir  bölüm ünü bu  so runa  adam ak zorunda kalacağız.

Tartışm ayı açm adan önce, Cum huriyet ve Bölgelerden 
yoldaşların yerel örgütlerden m ateryallere dayanarak rapor, 
larm ı dinlem em izin uygun olacağını sanıyorum .

4 — SONSÖZ 

12 H aziran

H er şeyden önce, yoldaşların raporla rı ve bu rada verilen 
rapo rla ra  dayanarak genel o larak K onferansın k arak teri üze
rine b irkaç söz söylem ek istiyorum . B u D anışm a Konferansı, 
Sovyet ik tidarın ın  kuru luşundan  b u  yana dördüncüsü olm ası
na rağm en, yine de şimdiye dek yapılanlar arasında en eksik
siz olan, Cum huriyetler ve Bölğeler üzerine azçok eksiksiz ve 
gerekçeli raporların  verildiği ilk danışm a konferansıdır. R a  
porlardan, Bölgelerdeki ve Cum huriyetlerdeki kom ünist kad
ro ların  büyüdüğü, bağım sız çalışm ayı öğrenmeye başladıkları 
görülm ektedir. Y oldaşların b u rada  sergiledikleri zengin m al
zeme, yoldaşların bu rada ak tard ık ları Bölgelerin ve Cum huri
yetlerin çalışm a deneyimleri, b u  Danışm a K onferansının tu 
tanağı aracılığıyla m utlaka Partim izin o rtak  m alı haline gel
m elidir diye düşünüyorum . Y oldaşlar büyüm üşler ve ilerli
yorlar, yönetmeyi öğreniyorlar — bu  raporla rdan  çıkan ilk 
sonuç, ilk izlenim budur.

R aporların  içeriğine göre, sergilenen m alzem eler iki gra-

267



ba ayrılabilir: Sosyalist Cum huriyetlerden gelen rap o rla r ve 
sosyalist olmayan, H alk Cum huriyetlerinden (B uhara, H o  
rezm ) gelen raporlar.

B irinci grup raporla rı alalım . R aporlardan, en  gelişmiş 
ve en ileri Cum huriyet olarak —P artin in  ve özellikle devlet 
aygıtının halkın  diline ve yaşam  tarz ına  yakuılaştın lm ası b a 
kım ından— G ürcistan 'ın görülm esi gerektiği anlaşılm aktadır. 
G ürcistan’ı E rm enistan  izliyor. Sonra diğer Cumhujriyetler ve 
Bölgeler geliyor. Bu sonuç bana tartışılm az gibi görünm ekte
dir. B unun açıklam ası, G ürcistan ve E rm enistan 'ın  daha yük
sek k ü ltü r düzeyinde yatm aktadır. G ürcistan’d a  okuma-yaz- 
m a bilenlerin oranı b ir  hayli yüksektir, yüzde 80’e  varm akta
dır, E rm enistan’da da  yüzde 40’ın altında değildir. B u ik i ül
kenin diğer Cum huriyetlerden üerde olm asının s im  buradan  
ileri gelm ektedir. Demek ki, b ir  ülkenin, b ir  Cumhuriyetin, 
b ir Bölgenin eğitim  ve kü ltü r düzeyi ne kadar yüksekse, Parti 
ve devlet aygıtı d a  halka, onun diline, yaşam  tarz ına o kadar 
yakın olur. Tabii k i tü m  diğer koşulların  eşit olm ası halinde. 
Bu açıktır, ve b u  sonuç yeni birşey değildir, ve işte bu  yüz
den de, bunda yeni b irşey olm adığı için de b u  sonuç sık  sık 
unutu lur, ve kültürel ve buna bağlı olarak devletteki gerilik, 
Partin in  siyasetindeki «yanlışlara», çatışm alara vb. yüklenm e
ye çalışılır, oysa bü tün  bunların  tem eli eğitim ve k ü ltü r ek
sikliğinde yatm aktadır. E ğer ülkeni ü e ri b ir  ülke haline getir
m ek ve devletini yükseltm ek istiyorsan, halkın eğitim  düzeyi
ni yükselt, ülkenin kü ltü rünü  yükselt, gerisi kendiliğinden 
gelecektir.

Soruna b u  yüzden yaklaşıldığında ve tek tek  Cumhuriyet
lerdeki durum  verilen raporla ra  dayanarak değerlendirildi
ğinde, T ürkistan’daki durum un, bugünkü durum un, en ,elve
rişsiz, en  endişe verici durum  olduğunu kabul etm ek gerekir. 
K ültürel gerilik, korkunç küçük b ir  okuma-yazma bilenler 
oram , devlet aygıtının T ürk istan  halklarının dilinden ve ya
şam  tarzından kopukluğu, korkunç yavaş b ir gelişme tem po
su — tablo budur. Oysa, tü m  Sovyet Cum huriyetleri arasın
da T ürk istan’ın, Doğu’nun devrim cileştirilm esi açısından en 
önemli Cum huriyet olduğu açıktır; T ürk istan  yalnızca, Doğu
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ile en çok bağı bulunan m illiyetlerin b ir  kom binasyonunu 
tem sil ettiği için değil, bilakis coğrafi konum u açısından da, 
en fazla söm ürülen ve em peryalizm e k arş ı m ücadele için en 
çok patlayıcı maddeyi depolam ış olan Doğu’nun  kalbinin m er
kezine sarktığ ı için de. Bugünkü T ürk istan ’ın  Sovyet iktida
rının en zayıf noktasını o luşturm asının nedeni budur. Görev, 
T ürk istan’ı örnek b ir  cum huriyete dönüştürm ek, onu Doğu’
nun devrim cileştirilm esinin b ir  ileri karakolu  haline getir
m ektir. İş te  bu  yüzden, k itlelerin  k ü ltü r düzeyini yükseltmek, 
devlet aygıtını m illüeştirm ek vs. için dikkatleri T ürk istan’a 
yoğunlaştırm ak zorunludur. Ne pahasına o lursa olsun, gücü
m üzü esirgem eden, fedakarlık tan  çekinm eden b u  görevi yeri
ne getirmeliyiz:.

Sovyet ik tidarın ın  ikinci zayıf noktası o larak  U krayna gö
rülm elidir. K ültür, eğitim  düzeyi vs. açısından bu rada  durum , 
tıpkı veya hem en hem en tıpk ı T ürk istan ’daki gibidir. Devlet 
aygıtı halk ın  diline ve yaşam  tarz ına  tıpk ı T ürk istan’daki gibi 
uzaktır. Oysa Ukrayna, T ürk istan’ın  Doğu halk ları için sahip 
olduğu önem in aynısına B atı halk ları için sah ip tir. Ukrayna, 
ülkenin sınaî gelişmesinin bazı özellikleri sonucu, b ir  o kadar 
karış ık  b ir  durum  içinde bulunm aktadır. Söz konusu olan, 
U krayna’da sanayiin ana dallarının, köm ür ve m etalü rji sana
yiinin, aşağıdan yukarıya, ekonom inin doğal gelişmesiyle de
ğil, bilakis yukarıdan aşağıya, d ıştan  getirilen yapay b ir  aşı
lam ayla o rtaya çıkm ış olm asıdır. B unun sonucu olarak bu 
ekonom i dallarının pro letaryası yerin  yerlisi değildir. Ukray
n a  dilini konuşmaz. F akat b u  durum , kentin  köyü kültürel 
o larak  etkilem esinin ve pro letaryanın  köylülükle birleşm esi
n in  —bun lar arasında m üliyet fa rk ı olduğundan— önemli öl
çüde zorlaşm asına yol açm aktadır. E ğer U krayna örnek b ir 
cum huriyet olacaksa, bü tün  bun la r dikkate alınm alıdır. Ve 
onu örnek b ir  cum huriyet yapm ak, B atı halk ları için taşıdığı 
m uazzam  önem  göz önünde tutulduğunda, m utlak  b ir  zorun
lu luktur.

H orezm  ve B uhara üzerine rapo rla ra  geçiyorum. Horezm 
tem silcisi bu rada bulunm adığı için, H orezm  üzerine konuş
m ak  istem iyorum : Sadece MK’nin  elinde bulunan malzemeye
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dayanarak, Horezm  K om ünist P artisi’nin ve H orezm  Hükü- 
m eti’n in  çalışm asını eleştirm ek yersiz olur. B roido’nun  H o
rezm  üzerine söyledikleri, geçmişle ilgilidir. H orezm ’in  bu
günkü durum uyla çok az ilişkisi vard ır. P arti ile ilgili ola
rak, içinde yüzde 50 tüccar vs. n in  bulunduğunu söylem iştir. 
Belki eskiden böyleydi, faka t şu  anda b ir  tem izlem e yapü- 
m aktadır, ve henüz H orezm ’de b ir  tek  «ortak P arti üyelik 
defteri» verilm em iştir, esasen orada b ir  p a rti yoktur, b ir  
partiden  ancak tem izlikten son ra  söz edilebilir. O rada birkaç 
bin P arti üyesi bulunduğu söyleniyor. Sanıyorum  ki, P arti 
temizliğinden sonra o rada geriye b irkaç yüzden fazla P arti 
üyesi kalm ayacaktır. 16 000 P arti üyesi kayıtlıyken, tem izlik
ten  sonra geriye binden fazlasının kalm adığı B uhara’da da 
geçen yıl aynen böyle olm uştur.

B uhara üzerine rapo ra  geçiyorum. B uhara üzerine k o n u 
şurken, önce verilen raporların  genel ton  ve karak teri üzerine 
b irkaç söz söylemeliyim. Cum huriyetler ve Bölgeler üzerine 
raporla rın  genelde doğru  olduğu görüşündeyim; genelde ger
çeklikle çakışıyorlar. Yalnızca b ir  rap o r tam am en gerçekliğe 
aykırıdır — B uhara üzerine rapor. Aslında bu  b ir  rap o r de
ğil, tüm üyle diplomasiydi, çünkü B uhara’da varolan tüm  
olum suzluklar gizlenmiş ve hasıra ltı edüm iş, yüzeyde parılda
yan ve göze ba tan  her şey ise önplana çıkarılm ış ve gösteriye 
sunulm uştu. Çıkan sonuç şuydu: B uhara’da h e r  şey yolunda- 
,dır. B u K onferansa, birbirim izle diplom asi oynam ak, birbiri- 
'mize iltifat etmek, arkadan  da b irb irim izi aptal yerine koy
m ak için değil, bilakis tüm  doğruyu olduğu gibi söylemek, 
tüm  çıbanları kom ünist ta rzda ortaya dökmek, deşm ek ve ça
re bulm ak için geldiğimizi sanıyorum . Yalnızca b u  koşulla 
ilerleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, B uhara üzerine rapor, 
samimiyetsizliği ile bü tün  diğer raporla rdan  ayrılm aktadır. 
B urada raportöre , B uhara’da N azırlar Konseyi’nin  bileşim i
nin nasıl olduğu sorusunu tesadüfen sorm adım . N azırlar 
Konseyi, H alk K om iserleri Konseyindir. B unun içinde dih- 
kanlar, yani köylüler var mı? R aportö r yanıt vermedi. Ancak 
elimde b u  konuya üişk in  m alzem e var, ve şuna bakın  ki, Bu
hara  H üküm eti’nde b ir  tek  köylü yok. H üküm etin 9 veya 11
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üyesi arasında zengin b ir  tüccarın  oğlu, b ir tacir, b ir  entellük- 
teül, b ir  molla, b ir tac ir daha, b ir  entellüktüel, b ir  tac ir daha, 
fakat b ir  tek  dihkan dahi yok. Oysa B uhara, bilindiği gibi, 
salt köylü b ir  ülkedir.

Bu so run  B uhara H üküm eti’nin siyasetiyle doğrudan ilgi
lidir, Başında kom ünistlerin  bulunduğu b u  hüküm etin siyase
ti hangi tü rdendir, köylülüğün, kendi köylülüğünün çıkarları
n ı hesaba katm akta m ıdır? K om ünistlerin yönetim indeki Bu
h a ra  H üküm eti’nin siyasetini sergileyen yalnızca ik i olguya 
işare t etm ek istiyorum . E n  ü s t sorum lu yoldaşlar ve eski Par
ti  üyeleri ta rafından  im zalanm ış olan b ir  belgeden, örneğin 
B uhara devlet bankasının, tüm  varlığı süresince kredilerin  
yüzde 75'ini özel tüccarlara  verdiği, köylü kooperatiflerine 
ise sadece yüzde 2’sini verdiği anlaşılm aktadır. M utlak ra
kam larla ifade edildiğinde bu  şöyledir: 7 m ilyon altın  ruble 
tüccarlara  ve 220 000 altın  ruble köylülere. Devam edelim. Bu- 
h ara ’da to p rak  m üsaderesi gerçekleştirilm em iştir. Ancak 
E m ir’in hayvan m evcudu... köylülüğün yararına m üsadere 
edilm iştir. Ya sonra? Aynı belgeden öğreniyoruz ki, köylüler 
için m üsadere edüm iş olan  yaklaşık iki b in  hayvandan, köy
lü ler yalnızca yaklaşık 200 tanesini alabilm işlerdir, geri ka
lan lar satılm ıştır, tab ii k i varlıklı vatandaşlara.

Ve bu hüküm et kendine Sovyet hüküm eti, halk  hüküm e
ti diyor! K anıtlam aya gerek yok ki, B uhara hüküm etinin yu
karıda anlattığım ız faaliyeti içinde ne halkın  ne de Sovyetle- 
rin  yeri yoktur.

R aportör, B uhara halkının RSFSC ve Cum huriyetler B ir
liği ile üişkilerini tozpem be renklerde anlatm ıştır. Ona göre, 
bu  konuda da her şey yolundadır. B uhara Cumhuriyeti, Bir
liğe katüm ak istiyorm uş. R aportö r herhalde, Cumhuriyetler 
Birliği’ne katılm ak isteğinin yeterli olduğunu ve hem en kapı
ların  ard ına  kadar açılıvereceğini sanm aktadır. H ayır yoldaş
lar, so run  b u  kadar basit değildir. İlkönce, Cum huriyetler 
Birliği’ne alınıp alınmayacağı sorusu  sorulm alıdır. Birliğe gi
rebilm ek için, önce B irlik  halklarının gözünde Birliğe girme 
hakkım  kazanm ak, b u  hakkı elde etm ek gerekir. B uhara’dan
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yoldaşlara şunu hatırla tm ak  isterim  ki, Cum huriyetler B ir
liği çöplük olarak görülm em elidir.

R aporlar üzerine sonsözüm ün birinci bölüm ünü bitiriyor 
ve son olarak, bu raporla rda karak teris tik  b ir  etkeni belirt
m ek istiyorum . H içbir raportö r, am a b ir  teki bile, K onferan
sın gündem inde bulunan b ir  soruyu, yani yararlanılm ayan, 
boşta  du ran  yerli fonksiyönerler yedeğinin ölüp olmadığı so
rusunu  yanıtlam adı. B u soruya G rinko dışında hiç k im se —o 
da rap o rtö r değildir— yanıt verm edi ve değinmedi. Oysa bu 
sorun  birinci derecede önem lidir. Cum huriyetlerde ve Bölge
lerde, yerli halktan, boşta  duran, yararlanılm ayan fonksiyo- 
nerle r var m ı, ve eğer varsa — neden yararlam lm adıklan; ve 
eğer b u  tü r  yedekler yoksa ve buna rağm en fonksiyoner sıkın
tısı çekiliyorsa, P arti ve Sovyet aygıtlarında boş m akam la
rın  hangi u lusal unsu rlarla  doldurulduğu — bütün  b u  sorun
lar, P arti için en  büyük önem e sahiptir. Cum huriyetlerde ve 
Bölgelerde, bazen yerli fonksiyonerlerin yükselm esine izin 
vermeyen, bunların  belli m akam lara yükselm esini engelleyen, 
onları m ağdur eden b ir  kısım  yönetici, öncelikle Rus fonksi- 
yonerin olduğunu biliyorum . B u tü r  olaylar oluyor, ve Cum
huriyet ve Bölgelerdeki hoşnutsuzluğun nedenlerinden b iri 
budur. F akat hoşnutsuzluğun en büyük ve en tem el nedeni, 
çalışm a için uygun olan yerlilerden korkunç derecede az ya 
d a  daha doğrusu h iç yedeğe sahip olm am am ızdır. Sorun tam  
da budur. Yerli fonksiyonerler olmayınca, besbelli ki yaban
cı fonksiyonerlerin, d iğer uluslarm  fonksiyonerlerinin çalış
m aya sokulm ası zorunlu olm aktadır, çünkü zam an bastırıyor, 
inşa etm ek ve yönetm ek gerek, fakat yerli k ad ro la r çok ya
vaş yetişiyor. Sanıyorum  Bölge ve Cum huriyetlerin fonksiyo- 
nerleri b u  durum u sessizlikle geçiştirirken, belli b ir  hileye 
başvurdular. Oysa anlaşm azlıkların onda dokuzunun yerli 
fonksiyoner eksikliğinden ileri geldiği açıktır. B uradan  b ir 
tek  sonuç çıkm aktadır: Partiye acele olarak, yerli halktan  
Sovyet ve P arti fonksiyoneri kad ro ları yetiştirm ek görevi ver
m ek.

R aporlardan, konuşm alara geçiyorum. Yoldaşlar, hiçbir 
konuşm acının, b ir  tekinin  bile, Politbüro tarafından  getirilen
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platform  taslağının ilkesel bölüm ünü eleştirm ediğini vurgula
m am  gerekiyor. (Aradan bir ses: «Burada eleştirilecek birşey 
yoktur.») Beri bunu K onferansın onayı o larak, Konferansın, 
p latfo rm un ilkesel bölüm ünde saptanan kurallarla  dayanış
m ası olarak kavrıyorum . (Ara sesler: «Çok doğru!»)

Troçki’nin sözünü ettiği ek, ya da ekleme (ilkesel bölüm e 
ilişk indir), kabul edilm elidir, çünkü k ara rın  ilkesel bölüm ü
nün  karak terin i kesinlikle değiştirm em ekte, bilakis âdeta 
onun içinden çıkm aktadır. T roçki’nin eki, özü itibariyle, P e t
rograd  ve M oskova örneklerinin Bölgelere ve Cum huriyetlere 
m ekanik b ir  ak tarım ın ın  caiz olm adığını söyleyen X. Parti 
Kongresi’nin u lusal soruna ilişkin kararın ın  büinen  m addesi
nin b ir  tek ra rı olduğundan, b ir  o kadar gereklidir. Tabii ki bu 
b ir  tek ra rd ır, fa k a t bazen belirli şeylerin tekrarlanm asın ın  za
ra rlı olm adığım düşünüyorum . B u yüzden k ara rın  ilkesel bö 
lüm ünün üzerinde daha fazla durm ak  istem iyorum . Skripnik'- 
in  konuşm ası, bu  ilkesel bölüm ü kendine göre yorum ladığı ve 
en  büyük tehlikeyi o luştu ran  Büyük-Rus şovenizmine karşı 
m ücadele gibi en  önem li görev karşısında, diğer tehlikeyi, ye
rel m illiyetçilik tehlikesini hasıra ltı etmeye çalıştığı vargısını 
uyandırm aktadır. F akat b u  yorum  tem elden yanlıştır.

Politbüro platform unun ikinci bölüm ü, Cumhuriyetler 
B irliği’n in  karak teri ve Cum huriyetler Birliği Anayasası’nda, 
ikinci b ir  meclisin kuru lm ası görüş açısından getirilen bazı 
değişiklik önergeleriyle ilgilidir. B urada Politbüro ile Ukray
nalI yoldaşlar arasında belli görüş ayrılıklarının olduğunu 
söylem ek zorundayım . P olitbüro’nun p la tfo rm  taslağında kay
dedilen şeyler, Politbüro ta rafından  oybirliğiyle kabul edildi. 
F akat Rakovski bazı nok ta lara  itiraz  etm ektedir. Bu, diğerle
rin in  yanında MK Plenum u Kom isyonu’nda düe geldi. Belki 
de b u  konu üzerine konuşm am ak gerekir, çünkü b u  sorun bu
rada  k a ra ra  bağlanm ayacak. P latform un b u  bölüm ü üzerine 
daha önce rapo r verdim  ve b u  sorunun MK Plenum u Komis
yonu’nda ve B irlik  MYK Prezidyum u’n un  b ir  komisyonun
d a !78] hazırlanacağım  açıkladım. Fakat şim di bu  so runa deği
nildiği için, ele alm adan geçemiyorum.

Konfederasyon ve federasyon sorununun önemsiz b ir so
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ra n  olduğu doğru değildir. C um huriyetler Birliği K ongresi’il
de onaylanm ış olan anayasa tasarısın ın  incelenmesi sırasın
da, UkraynalI yoldaşların, Cum huriyetler «b ir  federal devlet 
halinde birleşirler» cüm lesinin üstünü  çizmeleri b ir  tesadüf 
m üydü yoksa? B u b ir  tesadüf m üydü, ve böyle birşey yapma- 
d ü ar m ı acaba? B u cümleyi neden çıkardılar? UkraynalI yol
daşların  k arşı tasarısında, Dış T icaret H alk K om iserliği ve 
Dışişleri H alk K om iserliği’n i birleştirm em eyi, bilakis d irektif 
verenler kategorisine geçirmeyi önerm eleri b ir  tesadüf müy
dü acaba? Eğer her Cum huriyetin Dışişleri ve Dış T icaret için 
kendi H alk Komiserliği olursa, nerde kaldı yekpare federal 
devlet? UkraynalIların, k a rş ı tasarılarında, MYK Prezidyu- 
m u’nun gücünü, iki m eclisin ik i Prezidyum u arasında paylaş
tıra rak  sıfıra indirm eleri b ir  tesadüf m üydü acaba? Rakovs- 
k i’nin bü tün  b u  değişiklik önergeleri MK Plenüm u Komisyo
nu  ta rafından  yazıya döküldü, tah lü  edildi ve reddedildi. O 
halde b u rada  b ir  kez daha niye tekrarlanıyor? Belli Ukray
nalI yoldaşların bu  inatçılığında, Birliğin karakterin i, konfe
derasyonun ağır bastığı, konfederasyon ile federasyon arası 
birşey olarak belirlem e arzusu  görüyorum . Oysa bizim  b ir 
konfederasyon değil, bilakis b ir  Cum huriyetler Federasyonu, 
askeri işleri, dışişleri, d ış ticareti ve başka işleri b irleştiren  
bir federal devlet, tek  tek  Cum huriyetlerin egemenliğini k ısıt
lam ayan b ir  devlet kurduğum uz açıktır.

B irlik  çerçevesi içinde Dışişleri, Dış T icaret vb. H alk  K o
m iserliklerim iz o lur ve bü tü n  b u  H alk  K om iserlikleri aynı za
m anda Birliğe m ensup olan Cum huriyetlerde de olursa, o za
m an bü tün  Birliğin dış dünya önüne a rtık  yekpare b ir  devlet 
o larak çıkamayacağı aşikârd ır, çünkü ikisinden biri: Ya bu 
aygıtları b irleş tirir  ve dış düşm anlar önüne yekpare Birlik 
olarak çıkarız, ya da b u  aygıtları birleştirm eyiz, federal b ir 
devlet değil, b ir  Cum huriyetler topluluğu [konglom era — 
ÇN] kurarız, ve o zam an h e r Cum huriyet kendi paralel aygıt
larına sahip  olm alıdır. Sanıyorum  b u rada  doğru, M anuilski 
yoldaştan yanadır, Rakovski ve Skripnik’ten  yana değil.

Devlet sorunlarından, sa lt som ut, p ra tik  karak terde  so
run lara geçiyorum, bun lar kısm en Bolitbüro’nun  p ra tik  öne
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rileri ile, kısm en burada, p ra tikçi yoldaşlar ta rafından  öneri
lebilecek olan değişiklik önergeleri ile bağıntılıdır. Politbüro 
rap o rtö rü  sıfatım la ben, Politbüro’nun  som ut p ra tik  önerile
rin in  ayrıntılı olduğunu iddia etm edim  ve edemezdim. Tam  
tersine, başlangıçtan itibaren, boşlukların  olabileceği ve ekle
rin  kaçınılm az olduğu sınırlam asını yaptım . B u eklerden biri 
olarak Skripnlk, sendikalar üzerine b ir  pasaj öneriyor. Bu ek 
kabul edilebilirdir. M ikoyan yoldaşın bazı eklerini de kabul 
ediyorum . Bazı geri kalm ış Cum huriyetlerde ve Bölgelerde 
yayınevi ve genelde basın  için o luşturu lacak  fona üişkin  b ir 
düzeltm e gerçekten gereklidir. B u sorun  göz ard ı edildi. Bazı 
Bölgelerde ve h a tta  Cum huriyetlerde okul sorunu da göz ardı 
edildi. B irinci basam ak okullar, devlet bütçesine katılm adı. 
Bu gerçekten b ir  ihm aldir ve buna benzer b ir  yığın ihm al 
olabilir. B u yüzden daha çok örgütleriııin durum u üzerine ko
nuşan  ve som ut olm aya çalışm ayan p ra tikç i yoldaşlara, bu  
konu üzerine düşünm elerini ve ügili som ut ek ve değişiklik 
önergelerini vs. MK’ne iletm elerini öneriyorum , MK sonra 
b u n la n  derleyecek, ilgili m addelere ekleyecek ve örgütlere da
ğıtacaktır.

G rinko’nun  önerilerinden, kü ltü re l o larak  daha az geliş
m iş ve belki de daha az p ro le te r m illiyetlerin yerli güçlerine, 
Partiye girm eyi ve yönetici P arti organlarına çıkmayı kolay
laştıran , bazı ayncalik  koşu llan  hazırlanm asını zorunlu ola
rak  tanım layan b ir  tanesine değinm eden geçemeyeceğim. Bu 
önerge doğrudur, ve bence--kabul edilm elidir.

Sonsözümü, Politbüro ta rafından  önerilen u lusal soruna 
ilişkin p la tfo rm  taslağının, T roçki’nin  değişiklik önergesi de 
göz önünde tu tu larak  tem el alınm ası önergesiyle bitiriyorum . 
MK’ne, getirilm iş o lan  ve belki daha getirilecek olan pratik  
önerileri sınıflandırm ası ye p latfo rm un ügili m addelerine ek
lem esi önerilm elidir. MK’ne, p la tfo rm  taslağım , tu tanak lan , 
k a ra n , raportö rlerin  en önemli belgelerini b ir  hafta  içinde 
bastırm ası ve örgütlere gönderm esi önerilm elidir. Platform  
taslağı, özel b ir  kom isyon o luşturulm adan kabul edilmelidir.

MK’nde b ir  ulusal sorun  kom isyonunun o luşturulup oluş
turu lm am ası sorununa değinmedim . Yoldaşlar, böyle b ir  ör
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gütün am aca uygunluğu konusunda b iraz kuşkuluyum , çünkü 
birincisi, Cum huriyetler ve Bölgeler hiç kuşkusuz bize b u  ça
lışm ada önemli b ir  katk ıda bulunabilecek unsu r gönderm e
yeceklerdir. Bundan eminim. İkincisi, Bölge kom itelerinin ve 
ulusal M erkez Kom itelerinin, fonksiyonerlerin dağılımı ko
nusundaki hakların ın  b ir  bölüm ünü de olsa Merkez Kom itesi 
nezdindeki b ir  kom isyona devretm eye razı olm ayacaklarım  
düşünüyorum . Bugün güçlerin dağılım ında norm al o larak  
Bölge kom itelerine ve ulusal M erkez Kom itelerine danışıyo
ruz. B ir kom isyon olduğunda, doğal o larak  ağırlık bu  kom is
yona kayacaktır, B ir ulusal so run  kom isyonu ile kooperatif 
kom isyonu ya da köylüler arasında çalışm a kom isyonu ara 
sında h içb ir benzerlik yoktur. K ırda çalışm a kom isyonu ya 
da kooperatif kom isyonu, norm alde genel d irek tifler hazır
lar. Ancak ulusal sorunda genel d irektiflere değil, b ilakis ge
nel b ir  kom isyonun yapam ayacağı, te k  -tek Cum huriyetler ve 
Bölgeler için som ut adım ların  saptanm asına, ihtiyaç vardır. 
Örneğin U krayna Cum huriyeti için herhangi b ir  k a ra r  hazır
lam ak ve kabul etm ek, b ir  kom isyon için olanaksızdır: Uk
rayna tem silcisi o larak  iki veya üç kişi, Ukrayna K P(B ) 
MK’nin  yerini tutam az. B u yüzden, b ir  kom isyonun önemli 
b ir iş yapam ayacağı kanısındayım . B urada önerilen adım ın 
—MK’nin  ana dairelerine u lusal güçlerin alınm ası— şim dilik 
tam am iyle yeterli olacağım sanıyorum . Altı ay içinde başarı 
elde edemezsek, o zam an özel b ir  kom isyonun o luşturulm ası
nı o rtaya atabiliriz.

5 — TARTIŞMA KONUŞMALARINA YANIT 

12 H aziran

Üzerime atılındığı için (Gülüşmeler). «Bir ve Bölünmez» 
konusunda yanıt verm em e izin veriniz. Ulusal so runa ilişkin 
kararın  7. m addesinde, «Bir ve Böliinmez»i m ahkûm  eden, 
S talin’den başkası değildi. Besbelli k i söz konusu olan, «Bö
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lünmez» değil, bilâkis Federasyondur, U kraynalIlar ise bize 
konfederasyonu dayatm aya çalışm aktadırlar. B irinci sorun 
bu.

İkinci sorun, Rakovski ile ilgilidir. Daha önce söylemiş 
olduğum  şeyi tekrarlıyorum : SSCB I. Sovyet K ongresi ta ra 
fından kabul edilen Anayasa’da, şu  ve şu  Cum huriyetler «bir 
federal devlet halinde birleşirler»  — «Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği» denm ektedir. UkraynalIlar MK’ne kendi 
karş ı-tasan lann ı gönderdiler. O rada şöyle deniyor: şu  ve şu 
Cum huriyetler « bir Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluştu
rurlar». B urada «b ir  federal devlet halinde birleşirler» söz
cüklerin in  üzeri çizilm iştir. B eş kelim enin ü stü  çizilm iştir. 
Neden? Bu b ir  tesadüf m üdür acaba? N erde kaldı federas
yon? Rakovski’de konfederalizm in tohum larını, ayrıca şurada 
da görüyorum : I. K ongre tarafından  kabul edilen Anayasa’- 
m n bilinen maddesinde, Prezidyum un «toplantılar arasındaki 
zam an içinde en  yüksek ik tid ar organı» olduğu şeklindeki söz
lerin  üstünü  çizm iştir, böylece ik tid an , ik i m eclisin başkan
lık ları arasında bölm ektedir, yani B irlik  ik tidarım  b ir  hayale 
dönüştürm ektedir. B unu neden yapm ıştır? Çünkü federal 
devlet düşüncesine, gerçek b ir  federal ik tidara  karşıd ır. Bu 
İkincisi.

Üçüncüsü, UkraynalIların taslağında, Dışişleri H alk Ko
m iserliği ve Dış T icaret H alk Kom iserliği birleştirilm em ekte, 
bilakis birleşm iş K om iserlikler kategorisinden, d irek tif ve
ren ler kategorisine geçirilm ektedir.

Rakovski’n in  önergelerinde konfederasyon to h u m lan  gör
m em e neden olan üç  gerekçe bun lard ır. U krayna delegasyonu 
tarafından  d a  kabul edüm iş olan Anayasa m etninden b u  şe
kilde uzaklaşm anız nereden kaynaklanm aktadır? (Rakovski: 
«Bu arada X II. P arti Kongresi toplanm ıştır.»)

K usura bakm ayın. X II. P arti K ongresi sizin değişiklik 
önergelerinizi reddetti ve «Cumhuriyetlerin bir federal devlet 
halinde birleşm esi»ni kabul etti.

Bakıyorum  bazı UkraynalI yoldaşlar, Cum huriyetler Bir- 
liği’nin I. K ongresi’nden X II. P arti K ongresi’ne ve bugünkü 
K onferansa kadark i süre içinde, federalizm den konfederaliz-
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m e doğru belirli b ir  evrim  geçirm işlerdir. Bana gelince, ben 
fedeasyondan yanayım, yani konfederasyona karşıyım , yani 
Rakovski ve Skripnik’in  önerilerine karşıyım .
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EKİM DEVRİMİ VE 
ORTA KATMANLAR SORUNU

O rta katm an lar sorununun işçi devrim inin tem el so run
larından  b iri olduğuna kuşku  yoktur. O rta  katm an lar — bu 
köylülük ve kentin  em ekçi küçük insanlarıdır. Buna, onda 
dokuz o r ta  katm anlardan  oluşan ezilen ulusları da  eklemek 
gerekir. Yani bunlar, ekonom ik bakım dan tam  d a  proletarya 
ile kapitalistler sınıfı arasında d u ran  katm anlard ır. B u kat
m anların  ağırlığı, iki husus ta rafından  belirlenir: Birincisi, 
bu  katm anlar, varolan devletlerin nüfusunun çoğunluğunu ya 
da h e r halükârda h a tır ı sayılır b ir  azınlığını o luştu rurlar; 
İkincisi, bun la r kapitalistler sınıfının proletaryaya k arşı or
dusuna asker sağladığı önemli yedeklerdir. Proletarya, özel
likle bizim  Cum huriyetler B irliği’m iz gibi b ir  ülkede, o rta  k a t
m anların  ve en b aşta  köylülüğün sem patisi, desteği olm adan 
ik tidarı elinde tutam az. Bu katm anlar en  azından tarafsızlaş- 
tın lm adığı, kapitalistler sınıfından kopm adığı, ana kütlesi iti
bariyle hâlâ serm ayenin ordusunu oluşturduğu durum larda, 
p ro letarya ik tidarı eline geçirmeyi ciddi o larak  düşleyemez 
bile. O rta  katm anlar uğruna m ücadelenin, köylülük uğruna 
mücadelenin, kızıl b ir  çizgi gibi 1905’ten 1917’ye kadar bütün 
devrimimizi kateden mücadelenin, henüz son bulm aktan 
uzak olan ve gelecekte de devam edecek m ücadelenin nedeni 
budur.

F ransa’daki 1848 Devrimi, başka nedenlerin yam sıra, dev
rim  Fransız köylülüğünde olum lu yankı bulm adığı için yenil
giye uğram ıştır. Paris Kom ünü, diğer nedenlerin yam sıra, o r
ta  katm anların , en b aşta  da köylülüğün direnm esiyle karşılaş
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tığı için başarısızlığa uğram ıştır. Aynı şey, 1905 Rus Devrimi 
için de geçerlidir.

Avrupa devrim lerinin deneyiminden hareketle, b aşta  Ka- 
u tsky olm ak üzere, bazı vulgar M arksistler, o rta  katm anların  
ve hepsinden önce köylülüğün, işçi devrim inin doğuştan düş
m anları olduğu, bundan dolayı, pro letaryanın  u lusların  ço
ğunluğunu oluşturacağı b ir  gelişme dönem ine —ki b u  süre 
içinde işçi devrim inin zaferinin reel önkoşulları yaratılm ış 
olacaktı— kendini ayarlam ak gerektiği sonucuna vardılar. Bu 
sonuca dayanarak, b u  vulgar M arksistler, proletaryayı «za
mansız» b ir  devrim e k arş ı uyardılar. Bu sonuca dayanarak, 
«ilkesel m ülahazalar»dan ö tü rü  o rta  katm anları tam am iyle 
sermayeye te rk  ettiler. Bu sonuca dayanarak, bize Rusya’da- 
k i Ekim  Devrimi’n in  çökeceği kehanetinde bulundular ve bu
na Rusya’da proletaryanın  azınlığı oluşturduğunu, Rusya’nın 
b ir  köylü ülkesi olduğunu, ve b u  yüzden Rusya'da m uzaffer 
b ir  işçi devrim inin olanaksız olduğunu delil gösterdiler.

K arak teristik  olan, bizzat M arx’in, o rta  katm anları ve 
hepsinden önce köylülüğü bam başka b ir  biçim de değerlendir
m esidir. Vulgar M arksistler köylülüğe kayıtsız kalıp, onu ta 
m am en burjuvazinin siyasi ta sa rru f yetkisine te rk  ederek, gü
rü ltü lü  b ir  şekilde «ilkesel tu ta r lı lık la r ıy la  böbürlenirken, 
Marx, bü tün  M arksistler arasında ilkelere bağlılıkta en has
sas olan b u  M arksist, kom ünist partisine ısrarla , köylülüğü 
gözden yitirmemeyi, onu proletaryaya kazanmayı ve yaklaşan 
p ro leter devrim de onun desteğini sağlam a almayı öğütlüyor- 
du. Bilindiği gibi, M arx 50’li yıllarda, F ransa  ve Almanya’da 
Şubat Devrimi’nin  yenilgisinden sonra, Engels’e ve onun ara
cılığıyla Almanya’daki kom ünist partisine şöyle yazıyordu:

«The whole th ing in  Germany» (Almanya’da her şey), «to 
back the P roletarian  revolution by som e second edition of the  
Peasants war» (pro leter devrim ini Köylü Savaşı’m n b ir  tü r  
ikinci baskısı ile desteklem e) «olanağına bağlı olacaktır.»!79]

Bunlar, 50’li yılların Almanya’sı için; proletaryanın küçü
cük b ir azınlık oluşturduğu, 1917 Rusya’sındakinden daha az 
örgütlü olduğu, köylülüğün, durum u itibariyle, p ro le ter dev
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rim i desteklem e konusunda, 1917 Rusya’sında olduğundan 
daha az hazır olduğu b ir  köylü ülkesi için yazılmıştır.

H iç kuşkusuz Ekim  Devrimi, M arx’ın  tü m  «ilke» geveze
lerine rağm en sözünü ettiği «köylü savaşı» ile «proleter dev- 
rim »in başarılı birleşmesiydi. E kim  Devrimi b u  birleşm enin 
m üm kün ve gerçekleştirilebilir olduğunu ispatladı. E k im  Dev
rim i, proletaryanın, o rta  katm anları ve her şeyden önce köy
lülüğü, kapitalistler sınıfından koparm ayı başarırsa , b u  k a t
m anları serm ayenin yedeğinden proletaryanın  yedeği haline 
getirm eyi b aşarırsa  ik tidarı ele geçirebileceğini ve elinde tu 
tabileceğini ispatladı.

K ısacası: Ekim  Devrimi, tü m  dünya devrim lerinde ilk 
o larak  o rta  katm anlar ve lıer şeyden önce köylülük sorununu 
önplana çıkardı ve II. Enternasyonal kahram anların ın  bü tün  
«teori»lerine ve bü tün  yakınm alarına rağm en bu  sorunu ba
şarılı b ir  biçim de çözdü.

E ğer bu rada  kazanım dan söz edilebilirse, bu, E kim  Dev- 
rim i’nin  ilk  kazanım ıdır.

Ama iş bununla kalm adı. E kim  Devrimi, ezilen u lusları 
p roletaryanın  çevresinde toplam aya çalışarak daha ileriye git
ti. Y ukarıda da söylendiği gibi, b u  u lusların  onda dokuzu köy
lülerden ve kentin  em ekçi küçük insanlarından oluşur. Ama 
«ezilen milliyet» kavram ı bununla sınırlı değildir. Ezilen m il
liyetler sadece köylülük ve kentin  emekçi nüfusu o larak  değil, 
m illiyet o larak  da, yani belirli b ir  m illiyete m ensup, belirli 
b ir  dili, kü ltürü , belirli yaşam  tarz ları, gelenekleri, âdetleri 
olan em ekçiler o larak  da eziliyorlar. Boyunduruğun b u  çifte 
baskısı, ezilen u lusların  emekçi kitlelerini devrim cileştirm e- 
den edemez, onları baskının  tem el gücüne k arş ı savaşım a, 
serm ayeye karşı savaşım a itm eden edemez. İş te  proletarya, 
«proleter devrimi» yalnız «köylü savaşı» üe  değil, aynı zam an
da «ulusal savaş» ile de birleştirm eyi b u  tem el üzerinde ba
şarm ıştır. B ütün bunlar, p ro leter devrim in etki alanını Rusya 
sınırlarının çok ötesine yaym adan ve serm ayenin ta  derin 
cephe gerisindeki yedeklerini sarsm adan edemezdi. Egem en 
ulusun o r ta  katm anları uğruna savaşım , serm ayenin ilk ye
dekleri için savaşım sa, ezilen sınıfların  ku rtu luşu  uğruna sa
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vaşım  da, zorunlu olarak, bazı yedekleri, serm ayenin ta  derin 
cephe gerisindeki yedeklerini kazanm a savaşımına, söm ürge 
ve tüm  haklarına sahip  olm ayan halk ları serm ayenin boyun
duruğundan k u rtarm a savaşım ına dönüşm eden edemezdi. Bu 
sonuncu savaşım bitm iş olm aktan uzaktır; h a tta  henüz ilk ta 
yin edici başarılarım  bile elde edem em iştir. Ama derin cephe 
gerisindeki yedekler uğruna bu  savaşım  E kim  Devrimi saye
sinde başladı ve em peryalizm  geliştiği, Cum huriyetler Birliği’- 
m izin gücü arttığı, B atı’da p ro le ter devrim  geliştiği ölçüde de 
kuşkusuz adım  adım  gelişmeye devam edecektir.

Kısacası: E kim  Devrimi, serm ayenin ta  derin  cephe geri
sindeki yedekler uğruna, ezilen ve tüm  haklarına sahip o lm a
yan ülkelerin  halk  yığınları uğruna proletaryanın  savaşım ının 
başlangıcı idi, ilk olarak o, bu  yedeklerin kazanılm ası uğruna 
savaşım  bayrağım  yükseltti — bu, onun ikinci kazam m ıdır.

Bizde köylülüğün kazanılm ası, sosyalizm bayrağı altında 
gerçekleşti. Toprağa proletaryanın  elinden kavuşm uş olan, 
çiftlik sahiplerini proletaryanın yardım ıyla yenmiş olan ve 
proletaryanın önderliğinde ik tidara  yükselm iş olan köylülük, 
kendi kurtu luş sürecinin proletaryanın bayrağı altında, onun 
kızıl bayrağı altında gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam 
edeceğini kaçınılm az olarak hissetm ek, kavram ak zorunday
dı. Bu durum  sayesindedir ki, önceleri köylülüğün korkulu  
rüyası olan sosyalizm bayrağını, şim di a rtık  köylülüğün iti
b a r ettiği ve onun ezilmişlikten, yoksulluktan ve baskıdan 
kurtu lm asına yardım  eden b ir  bayrak haline getirm eden ede
mezdi.

Aynı şey, am a daha güçlü b ir biçimde, ezilen m illiyetler 
için de geçerlidir. M illiyetlerin kurtu luşu  için savaşım  çağrı
sı, F inlandiya'nın kurtu luşu , İra n  ve Çin’den askerlerin  geri 
çekilişi, Cumhuriyetler' B irliği’nin kuruluşu, Türkiye, Çin, 
H indistan, M ısır halklarına m anevi yardım ın ilan edilmesi gi
bi olgularla doğrulanan bu  çağrı, ilk kez, Ekim  Devrimi’nde 
galip gelmiş insanların  ağızlarından duyuldu. Daha önce, ezi
len m illiyetlerin gözünde baskının simgesi olan Rusya’nın, bu
gün, sosyalist olduktan sonra, kurtu luş simgesi olm ası olgu
suna b ir  raslan tı denemez. Ekim  Devrimi’nin önderinin, Le-
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nin  yoldaşın adının, bugün söm ürge ve tam  haklarına sahip 
olm ayan ülkelerin  ezilen ve boyunduruk altında tu tu lan  köy
lülerinin ve devrimci aydınlarının dudaklarında en sevilen 
ad  olm ası da  b ir  raslan tı değildir. Eskiden hıristiyanlık, koca 
Rom a İm paratorluğu’nun boyunduruk altındaki ve ezilen kö
leleri ta rafından  son çare o larak  görülm üşse, bugün gelişme, 
sosyalizmin, em peryalizm in m uazzam  söm ürge devletlerin 
m ilyonlarca yığınları için ku rtu luş bayrağı haline gelebilmesi 
yönünde o lm aktadır (ve şim diden olm aya başlam ıştır!). Bu 
durum un, sosyalizme k arş ı önyargılarla savaşım ı büyük ölçü
de kolaylaştırdığından ve sosyalizm düşüncelerine ezilen ül
kelerin  en ücra  köşelerine kadar yolu açtığından kuşku duyu
lamaz. B ir sosyalistin eskiden, ezilen ya d a  ezen ülkelerin p ro 
leter olmayan, o rta  katm anları önüne açık alınla çıkabilm esi 
zor idiyse, bugün o, b u  katm anlar arasında sözlerinin dinle
neceği ve h a tta  izleneceği um uduyla açıkça sosyalizmin dü
şüncelerinin propagandasını yapabilir; çünkü onun Ekim  
Devrimi gibi güçlü b ir  argüm anı vardır. Aynı şekilde b u  da 
Ekim  Devrim i’nin b ir sonucudur.

K ısacası: E kim  Devrimi, tüm  m illiyetlerin ve kavim lerin 
o rta  katm anlarına, p ro leter olm ayan katm anlarına, köylü 
katm anlarına sosyalizmin görüşlerinin yolunu açtı, sosyaliz
m in bayrağım  onlar arasında popüler b ir  bayrak  haline getir
di. Ekim  Devriminin üçüncü kazanım ı budur.

«Pravda» N o. 253, 
7  K asım  1923.

İmza: 1. S t a l i n .
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BİRİNCİ İŞÇİ VE KÖYLÜ KADINLAR 
KONGRESİ’NİN BEŞİNCİ 

YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA1801

Beş yıl önce Partim izin Merkez K om itesi ta rafından  Mos
kova’da, ilk İşçi ve Köylü K adınlar Tüm-Rusya Kongresi top
lanm ıştı. B u kongreye, en az b ir  m ilyon emekçi kadım  tem sil 
eden binden fazla ,delege geldi. B u Kongre, Partim izin em ek
çi kad ın lar arasm da çalışm asında b ir  dönüm  noktası oldu. 
Bu K ongrenin paha biçilmez kazanım ı, Cumhuriyetimizin işçi 
ve köylü kadınların ın  siyasi aydınlanm asının örgütlenmesi 
için tem eli atm ış olm asıdır.

Bazıları, bunda özel b irşey olmadığını, Partin in  h e r za
m an kitlelerin, bun la r arasında kadın ların  da siyasi aydınlan
masıyla uğraştığım , işçi ve köylüler arasından sağlam  kad
ro lara  sahip olunduğunda, kadın ların  siyasi aydınlanm asının 
ciddi b ir  önem e sahip olamayacağım düşünebilir. Bu görüş 
ta m  tem elden yanlıştır. Şimdi ik tidar işçilerin ve köylülerin 
eline geçtiğine göre, em ekçi kadınların  siyasi aydınlanm ası b i
rinci derecede önem e sahiptir.

Ve bunun  nedeni şudur:
Ülkemizin nüfusu 140 milyon civarındadır,’ bunun en az 

yansı kadındır, esas olarak sinik, az bilinçli, bilgisiz işçi ve 
köylü kadınlar. Eğer ülkem iz yeni, Sovyetik b ir  yaşam  inşası
nı ciddi olarak ele alıyorsa, o zam an nüfusun yansım  oluştu
ran  bu  ülkenin kadınlarının sinik, az bilinçli, bilgisiz kalm aya 
devam etm elerinin, ileriye doğru h e r harekette b ir  ayak bağı 
olacağı açık değil m idir?
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Kadın, işçi o larak erkekle b irlik te  om uz om uzadır. Onun
la b irlik te  o rtak  eserde, sanayim izin inşasında çalışm aktadır. 
E ğer bilinçli, eğer siyasi olarak aydınlanm ış ise, o rtak  esere 
katk ıda bulunabilir. Ancak, sinik ve bilgisizse, o rtak  eseri 
m ahvedebilir, tabii k i kö tü  niyetle değil, bilgisizliği yüzün
den.

K adın, köylü o larak  erkekle omuz om uzadır. O nunla b ir
lik te  o rtak  eserde, tarım ım ızın geliştirilm esi, ilerletilmesi, 
kalkm dınlm asına çalışm aktadır. E ğer bügisizliğinden ve ca
hilliğinden kurtu lursa, bu  esere m uazzam  ölçüde yardım cı 
olabilir. Ve tersine: Bilgisizlik içinde kalm aya devam ederse, 
b ü tü n  eseri engelleyebilir.

İşçi ve köylü kadınlar, tıpkı erkek işçi ve köylüler gibi, 
özgür vatandaştırlar. Sovyetlerimizi, kooperatif organlarım ızı 
seçiyorlar. Sovyetlere, kooperatif o rganlarına seçüebiliyorlar. 
İşçi ve köylü kadınlar, siyasi o larak  aydınlanm ış olurlarsa, 
Sovyetlerimizi ve kooperatiflerim izi iyileştirebilir, sağlam laş
tırab ilir ve geliştirebilirler. İşçi ve köylü kadınlar, eğer ay
dınlanm am ış ve bilgisizlerse, Sovyetleri ve kooperatifleri za
y ıflatabilir ve baltalayabüirler.

Son olarak, işçi ve köylü kad ın lar annedir, gençliğimizi 
— ülkem izin geleceğini eğitm ektedirler. O nlar çocuğu ruhsal 
o la rak  sakatlayabüir veya bize, ülkem izi ilerletebilecek, ruh 
sal o larak sağlıklı b ir  gençlik yetiştirebüirler; bu, kadının, 
annenin Sovyet rejim im ize sem pati duym asına, ya da  papaz
ların, kulakların, burjuvazinin yedeğinde bulunm asına bağlı
dır.

İşçi ve köylülerin, yeni yaşam ın inşasına başladıkları bu
gün, işçi ve köylü kadınların  siyasi aydınlanm asının birinci 
dereceden önem li b ir sorun, burjuvazi üzerinde gerçek zafer 
için son derece önemli b ir  önkoşul olm asının nedeni budur.

Em ekçi kadın ların  siyasi aydm lanm asım n örgütlenmesi 
için tem eli o luşturan  ilk İşçi ve Köylü K adın lar K ongresi’nin 
paha biçilmez öneme sahip olm asının nedeni budur.

Beş yıl önce, ilk İşçi ve Köylü K adınlar K ongresi’nde, 
P artin in  önünde duran  görev, yüzbinlerce işçi kadım yeni, 
Sovyetik b ir  yaşam ın inşa çalışm asına katm aktı. B urada sa
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nayi bölgelerinin kadın işçileri, em ekçi kadınların  en uyanık 
ve en bilinçli unsurları olarak ön sıralardaydılar. Beş yıl için
de b u  doğrultuda yapılanların, daha yapılacak çok şey bulun
m asına rağm en, hiç de az olmadığı kabul edilmelidir.

Şim di P artin in  en yakın görevi, m ilyonlarca köylü kadı
nı, Sovyet yaşam ım ızı biçim lendirm e o rtak  çalışm asına çek
m ektir. Beş yıllık çalışma, halihazırda, köylü kadınların  saf
larından çok sayıda yönetici kad ın  çıkarm ıştır. Yönetici köy
lü kadınların  saflarının yeni siyasi bilinçli köylü kadınlarla 
dolacağım um anz. Partinin, bu  görevin d e  üstesinden gelece- 
ğini um anz.

10 K asım  1923.

«K om m u nistka»  dergisi 
(K om ünist K adın) N o. 11, 

K asım  1923.
İm za: J. S t a l  i n.
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ASKERİ AKADEMİ’DEKİ 
TÖREN OTURUMUNDA KONUŞMA

17 K asım  1923

(Kısa gazete haberi)

Kızıl Süvarim izin dördüncü yıldönüm ü dolayısıyla yapı
lan törende, Süvari O rdum uzun kurucusu  ve onun fah ri üyesi 
Stalin yoldaş söz aldı.

Stalin yoldaş, gelecekteki süvari o rdusunun nüvesi ola
rak  süvari sınıfının ana çekirdeğinin oluşturulduğu dönem 
de, Kızıl Süvari’nin kurucularının, ileri gelen askeri çevre
lerde ve askeri uzm anlar arasında, b ir  süvari sınıfının oluş
turu lm asına hiç de gerek olm adığı görüşüyle karşılaştığım  
vurguladı.

Süvari O rdusunun ta rih inde en  karak teris tik  yaprak, Sü
varim izin 1919 yazında, b ir  m akineli tüfek ve süvari kitlesi b i
leşimi haline gelmesi olgusudur. Ünlü «Taçanka»* bu  bileşi
m in b ir  belirtisidir.

Süvarim iz ne kadar büyük o lu rsa  olsun — eğer eylemle
rinde atın  gücünü, m akineli tüfeğin ve topçu sınıfının gücü 
ile birleştirm eyi bilmezse, o zam an ciddiye alınm ası gereken 
b ir güç olm aktan çıkacaktır.

Süvari O rdusunun tarih inde en şanlı sayfa, 1919 yılının 
sonunda, düşm anin yaklaşık 22 alayı, süvarim izin 12 alayı ta 

*  M akineli tüfek arabası. Çn.
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rafından Voronej önlerinde parçalandığında yazılm ıştır. Bu 
anla birlikte, Süvari K olordusunun Süvari O rdusuna fiili dö
nüşüm ü başlam ıştır.

Bu dönem in karak teris tik  özelliklerinden biri, süvarim i
zin bu  evrede, Denikin’in  süvarisi üzerinde zafer sağlam asını 
m üm kün kılan yeni b ir  nitelik daha kazanm ış olm asıdır: Ona 
bazı piyade birlik leri bağlandı, bun lar norm al o larak  araba
la rda  taşm ıyor ve bu  arabalar, siper altında dinlenm ek ve 
toplanm ış güçlerle yeniden düşm ana saldırm ak için, düşm a
na k arşı siper o larak  kullam lıyordu. Bu, süvari ile, yardım cı 
güç olarak piyadenin b ir  birliğiydi. Bu büeşim , bu ek yeni 
özellik Süvarimize, düşm anı korkuya düşüren ciddi b ir  vuru
cu güç ve m anevra yeteneği sağladı.

«Yoldaşlar», diye b itird i konuşm asını Stalin yoldaş, «ben 
çabuk coşkuya kapılm ayan b ir  adam ım , ancak şunu söyle
meliyim ki, eğer Süvari O rdum uz bu  yeni özellikleri koruya
bilirse, o  zam an Süvarim iz ve onun önderi Budyonni yoldaş, 
yenilmez olacaklardır.»

« İzvestiya » N o. 265, 
20 K asım  1923.
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PARTİNİN GÖREVLERİ ÜZERİNE

RKP(B) Kraznaya Preznya İlçe Komitesi’nin, grup 
örgütleyicileri, tartışma kulübü ve hücre büroları 

üyeleri ile genişletilm iş toplantısında rapor

2 Aralık 1923

Yoldaşlar! H er şeyden önce şunu söylemeliyim ki, b u ra 
d a  rap o rtö r o larak  kendi adım a konuşuyorum , P arti MK adı
n a  değil. E ğer toplantı böyle b ir  rap o r dinlem ek istiyorsa, 
emrinizdeyim. (Aradan sesler: «Rica ediyoruz.») Bu, benim 
b u  so run  üzerine MK’nden fark lı görüşlere sahip olduğum  
anlam ına gelmiyor — kesinlikle değil. B urada kendi adım a 
karşınızdayım , çünkü MK’nin, Parti, içi durum u düzeltme 
am acıyla önlem ler hazırlayacak olan Komisyonu [811, çalışma
sının sonuçlarını bu  günlerde MK’ne sunacaktır; b u  sonuçlar 
henüz sunulm am ıştır, ve b u  yüzden, b iraz  sonra size ak ta ra 
cağım şeylerin, özü itibariyle MK’nin bu  sorunlara  ilişkin tav
rım  dile getireceğinden em in olm am a rağm en, şim dilik res
m en MK adına konuşm aya hakkım  yok.

TARTIŞMA — PARTİNİN GÜCÜNÜN 
BİR BELİRTİSİ

B urada o rtaya atm ak  istediğim  ilk  sorun, şu  anda basın
da ve hücrelerde yürüyen ta rtışm anın  anlam ının ne olduğu 
sorunudur. B u ta rtışm anın  anlam ı ned ir ve neyi kanıtlam ak
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tadır? Bu, Partin in  sakin yaşam ı üzerine çöken b ir  fırtına  de
ğil m idir, bu  ta rtışm a —bazılarının zannettiği gibi— Partin in  
parçalanm asının, dağılm asının b ir belirtisi değü m idir, veya 
—başkaların ın  zannettiği gibi— Partin in  yozlaşm asının b ir  
belirtisi değil m idir?

İnanıyorum  ki, yoldaşlar, bun lardan  ne b iri ne de diğeri 
söz konusudur: ne yozlaşm a ne de parçalanm a. Sorun, P arti
nin son zam anlarda büyüm üş olm asıdır, P arti kendisini ge
reksiz safradan  yeterince kurtarm ış, daha p ro le ter hale gel
m iştir. B iliyorsunuz ki, ik i yıl önce en  az 700 000 P arti üyesi
ne sahiptik, biliyorsunuz ki, b irkaç bin Parti üyesi Partiden 
çıktı ya da atıldı. Aynca P arti bu  sü re  içinde, işçi sınıfının 
m addi durum u sanayideki kalkınm a ile  bağıntılı o larak iyi
leştiğinden, eski kalifiye işçiler köyden geri döndüğünden, sa
nayi işçileri arasm da yeni b ir  kü ltü rel yükseliş dalgası söz 
konusu olduğundan, bileşim  itibariyle iyileşti ve nitel o larak 
daha yüksek b ir  düzeye ulaştı.

Tek kelimeyle, bü tün  bunların  sonucu o larak  P arti büyü
dü, nitel o la rak  daha yüksek b ir  düzeye erişti, gereksinim le
r i a rttı, koyduğu talepler yükseldi, şim diye dek  bildiğinden 
daha çok şey bilm ek, şim diye dek olduğundan daha çok ka
ra r  verm ek istem ektedir.

Başlamış olan tartışm a, —parçalanm a veya yozlaşm a şöy
le du rsun—  P artin in  b ir  zaaf belirtisi değü, bilakis Partin in  
b ir  kud re t belirtisid ir, b ir  güç belirtisidir, n itel bileşim inin 
iyileşmesinin b ir  belirtisi, a rtan  faaliyetinin b ir  belirtisidir.

TARTIŞMANIN NEDENLERİ

Önümüzde yükselen ikinci soru, P a rti içi siyaset sorunu
nun neden tam  da içinde bulunduğum uz dönemde, tam  da bu  
yılın sonbaharında b u  k ad ar aku t hale geldiği sorusudur. Bu 
nereden ileri gelmektedir? Nedenler nerede yatm aktadır? Bu
la d a  iki neden olduğunu sanıyorum , yoldaşlar.

B irinci neden, b u  yılın Ağustos ayında Cumhuriyetimizin
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bazı bölgelerinde esm iş olan, ücre t sorunuyla bağıntılı hoş
nutsuzluklar ve grevler dalgasında yatm aktadır. Sorun, bu 
grev dalgasının, örgütlerim izdeki yetersizlikleri, bazı örgütle
rim izin —hem  Parti, hem  sendikal örgütlerim izin— işletm e
lerdeki olaylardan kopukluğunu ortaya çıkarm ış olm asıdır, 
bu  grev dalgası ile bağıntılı o larak  Partim izin içinde, onu par
çalam aya yeltenen bazı illegal, aslında anti-köm ünist örgütle
rin  gün yüzüne çıkm ış olm asıdır. İş te  grev dalgasıyla bağıntılı 
o larak su  yüzüne çıkan bü tün  bu  yetersizlikler, Partiye du ru 
m u o  k ad ar göz kam aştırıcı ve aklım  başına getirir biçimde 
aydınlatm ıştır ki, o Parti-içi değişiklikler yapm ayı zorunlu 
bulm uştur.

P arti içi siyaset so rununu tam  d a  şu  anda keskinleştiren 
ikinci neden, Partili yoldaşlarım ızın kitlesel izin durum u ya
ra tm alarında yatm aktadır. |Tabü k i b u  izinler tam am en anla
şılırd ır, ancak kitle karak te ri taşım asından dolayı, P arti yasa
nım ın tem posunun, ta m  d a  işletm elerdeki m ayalanm a anında 
önem li ölçüde düşm esine yol açm ıştır, b u  da, b irikm iş olan 
yetersizliklerin tam  da bu  dönem de, b u  yılın sonbaharında 
gün yüzüne çıkm asına büyük ölçüde yardım cı olm uştur.

PARTİ İÇİ YAŞAMDA EKSİKLİKLER

B u yılın sonbaharında su yüzüne çıkan ve P arti içi yaşar 
m m  iyileştirilm esi so rununu aku t hale getiren, P arti yaşamı
m ızdaki eksikliklerden söz ettim . P arti içi yaşam daki b u  ek
sik lik ler nelerdir? Bazı yoldaşların  inandığı gibi, P arti çizgisi
n in  yanlış olm asında mı, yoksa P a rti çizgisi doğru  olm asına 
rağm en, p ra tik te  doğru yoldan sapm ası ve bazı sübjektif ve 
objektif koşullar karşısında çarpıtılm asında m ı yatm akta
dır?

Sanıyorum , P arti içi yaşam ım ızın tem el eksikliği, Parti 
Kongrelerim izin kararla rında  ifadesini bulan doğru Parti 
çizgisine rağm en, yerel örgütlerde (tabii ki h e r yerde değil> 
fakat bazı bölgelerde) pratiğ in  yanlış olm asıdır. Partimizin 
doğru proleter-dem okratik  çizgisine rağmen, yerel örgütlerin
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pratiğinde, bu  çizginin bü rok ra tik  b ir  çarpıtılm ası hallerine 
rastlanm aktadır.

Tem el eksiklik budur. P arti çizgisini uygulam a açısından 
yerel örgütlerim izin pratiği, K ongreler (X., X I., X II.)  ta ra 
fından saptanan P arti ilkeleriyle çelişkiler gösterm ektedir — 
P arti içi yaşam daki tü m  eksikliklerin tem eli budur.

P arti çizgisi, P arti pratiğim izin en  önem li sorunlarının, 
tab ii k i ertelenem eyecek o lan lar veya askeri ya d a  diplom atik 
s ır  teşkil edenler hariç, m utlaka P arti toplantılarında ele alın
m asını gerektirir. P arti çizgisi bunu  gerektirm ektedir. Ancak 
yerel örgütlerin  P arti pratiğinde, h e r yerde olm asa da, şu  gö
rü ş  savunulm uştur: MK ve diğer yönetici örgütler bu  sorun
ları kendileri k a ra ra  bağlayacaklarından, P arti içi p ra tik  üze
rine b ir  dizi sorunu P arti top lan tılarında ele alm anın aslında 
özel b ir  gereği yoktur.

P arti çizgisi, buna örneğin P arti üyeliğinin sü resi vb. gibi 
kaçınılm az engeller olm adıkça, Partim izin  fonksiyonerlerinin 
m utlaka seçilm esini gerektirir. P arti Tüzüğüne göre, b ir  il 
kom itesi sekreteri için, P arti üyeliğinin, Ekim  öncesine da
yanm ası gerektiğini, b ir  ilçe kom itesi sekreteri için üç yıllık, 
b ir  hücre sekreteri için b ir  yıllık P arti üyeliğinin gerekli oldu
ğunu biliyorsunuz. Ancak P a rti p ratiğ inde b irçok  kez, belirli 
b ir  P arti üyeliği süresi zorunlu olduğuna göre, gerçek seçim
lerin  yapılm asına gerek olm adığı görüşü savunulm uştur.

P arti çizgisi, ekonom ik organların, fabrikaların  ve trö s t
lerin  çalışm aları üzerine P arti üyesi kütlesinin sürekli haber
d a r edilmesi gerektiğini saptam aktadır, çünkü P arti hücrele
rim iz doğal o larak, Partisiz  k itleler önünde, fabrikalardaki 
eksiklikler için m anevi sorum luluk taşım aktadırlar. Buna 
rağm en, P arti p ratiğ inde şü  görüş savunulm uştur: Ekonom ik 
organlara d irek tifler veren b ir  MK m evcut olduğuna, ve eko
nom ik organlar bu  direktiflere bağlı bulunduğuna göre, veri
len d irektifler aşağıdan P arti kitlelerinin kontrolü  olm aksızın 
da  yerine getirilecektir.

P arti çizgisi, çeşitli iş dalların ın  sorum lu  fonksiyonerleri
nin, is te r P arti işçisi, ekonom ist, sendikacı veya askeriyeden 
olsun, kendi işlerinde u laştık ları tüm  uzm anlığa rağm en b ir
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birlerine bağlı bulunduklarım  ve b ir  bü tünün  ayrılm az par
ça lan  olduklarını tesp it eder; çünkü bunların  hepsi b ir  ve ay
nı dava için, parça lara  aynlam ayan pro letarya davası için 
çalışm aktadırlar. P arti pratiğinde ise şu görüş savunulmakta^ 
dır: B ir iş  uzm anlaşm ası, asıl P arti çalışm ası, ekonom i, ordu 
çalışm ası konusunda b ir  işbölüm ü m evcut olduğuna göre, bu  
durum da P arti işçileri ekonom istler için, ekonom istler Parti 
işçileri için sorum luluk taşım azlar, ve genel olarak bun lar 
arasında bağın gevşemesi ve h a tta  kaybolm ası kaçınılm azdır.

Yoldaşlar, X. P arti Kongresi’nden başlayarak, X II. P arti 
K ongresi’ne dek, P arti Kongrelerim izin b ir  dizi kararında 
saptanm ış olan P arti çizgisi ile, P arti p ra tiğ i arasındaki çeliş
k iler genelde bunlardır.

P arti çizgisini b u  biçim de çarp ıtm alan  yüzünden yerel ör
gütleri suçlam ak aklım ın ucundan geçmez, çünkü sorunun 
tem eline inildiğinde, ortaya yerel örgütlerim izin b ir  suçundan 
çok, uygunsuzluğu çıkm aktadır. B u uygunsuzluğun neden ile
ri geldiğini ve olayların nasıl böyle gelişebildiğim daha sonra 
ele alacağım, ancak b u  çelişkiyi açıklam ak ve düzeltilmesi 
için önlem ler önerm ek am acıyla b u  olguyu saptam ak istedim.

Aynı şekilde, MK’m izi yanılm az o larak  görm ek de aklı
m ın ucundan geçmez. MK’nin  de, bü tün  diğer ku rum  ve ö r
gütlerde olduğu gibi, küçük günah lan  vard ır, b u rada  d a  kıs
m en suç, kısm en uygunsuzluktan söz edilebilir; en  azından 
MK şu  ya da bu  nedenden dolayı b u  eksiklikleri zam anında 
ortaya çıkarm adığı ve giderilm eleri için önlem ler alm adığı öl
çüde suç.

F akat şim di sorun  b u  değildir. Şim di sorun, b iraz önce 
sözünü ettiğim  eksikliklerin nedenleri üzerine açıklık kazan
m aktır. Gerçekten de, b u  eksiklikler nereden kaynaklanm ak
tadır, ve nasıl giderilebüirler?

EKSİKLİKLESİN NEDENLERİ

Birinci neden, P arti örgütlerim izin, savaş döneminin 
—gerçi geçmiş olan, faka t fonksiyonerlerim izin kafalarında
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Parti içinde askeri bakış açısının kalın tıların ı bırakm ış olan 
b ir  dönem in— bazı kalın tıların ı henüz atm am ış veya hâlâ 
atam am ış olm asından kaynaklanm aktadır. Bu kalın tıların  o r
taya çıkış biçim lerinden b iri bence, P artin in  bağımsız b ir  o r
ganizma, proletaryanın  bağım sız b ir  m ücadele örgütü  değil, 
bilakis b ir  çeşit ku rum lar sistem i, a lt ve ü s t m em urları bulu
nan b ir  çeşit ku rum lar dizisinin ta  kendisi olduğu görüşüdür. 
Bu, yoldaşlar, M arksizm le h içb ir o rtak  yanı olmayan, tem el
den yanlış b ir  görüştü r — Partiyi m ilitarize ettiğimiz, P arti 
kitlelerinin bağımsız hareketi sorununun iyi-kötü arka p lana 
itildiği ve savaş em irlerinin tayin edici öneme sahip olduğu 
savaş zam anından kalm a b ir  görüş. B u görüşün herhangi b ir 
zam an tam  o larak  ifade edildiğini anım sam ıyorum , ancak bu 
görüş veya bu  görüşün u n su rları hâlâ çalışm am ızın üstünde 
yüktür. Yoldaşlar, b u  görüşlere k arş ı tüm  gücümüzle m üca
dele etmeliyiz, çünkü bunlar, Partim izin özü itibariyle doğru 
olan çizgisinin, p ra tik te  çarpıtılm ası için elverişli önkoşullar 
yaratan  en  reel tehlikelerden b irid ir.

İk inci neden, önem li ölçüde bü rok ra tik  olan devlet aygı
tımızın, Partiye ve P arti fonksiyonerlerine belli b ir  baskı 
yapm asıdır. 1917 yılında E kim ’e doğru ilerlerken,- K om ün’e 
sahip  olacağımızı, bunun em ekçilerin b ir  birliği olacağım, 
resm i dairelerde bürokratizm e b ir  son vereceğimizi ve devle
ti, çok k ısa zam anda olm asa da, iki-üç k ısa  dönem den sonra 
b ir em ekçiler birliği haline getirm eyi başarabileceğim izi dü
şünüyorduk. Ancak p ratik , henüz bu idealden çok uzak oldu
ğumuzu; devleti bürokratizrn. unsurlarından  kurtarm ak , Sov
yet toplum unu em ekçilerin b ir  birliği haline getirm ek için, 
halkın  yüksek b ir  kü ltü r seviyesine sahip olm ası gerektiğini; 
varlık ları bü tün  diğer devlet ku ram larına  dam gasını vuran, 
büyük kaynaklar ve han ta l idari m akam lar gerektiren güçlü 
askeri kontenjan lar tu tm a  zorunluluğundan kurtulm am ız 
için çevremizde tam am en güvenlikli barışçıl b ir  atm osferin 
egemen olm ası gerektiğini gösterdi. Devlet aygıtımız önemli 
ölçüde bü rok ra tik tir  ve daha uzun sü re  de öyle kalacaktır. 
Bu aygıtta Partili yoldaşlarım ız çalışm aktadır ve b u  bürokra
tik  aygıtın o rtam ı —atm osferi dem ek istiyorum — öyledir ki,
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P arti fonksiyonerlerim izin, P arti örgütlerim izin bürokratlaş- 
m asm ı kolaylaştırm aktadır.

Eksikliklerin üçüncü nedeni, yoldaşlar, bazı hücrelerim i
zin yetersiz faaliyetinde, özellikle kenar bölgelerdeki gerilik 
ve h a tta  bazen tam am en bilgisizlikte yatm aktadır. Bu bölge
lerdeki hücreler az aktif ve siyasi ve kü ltü rel o larak  geridir
ler. K uşkusuz b u  du ru m  da, aynı şekilde P arti çizgisinin çar
pıtılm ası için elverişli b ir  zem in yaratm aktadır.

D ördüncü neden, yerel örgütlerde, P arti ta rafından  eği
tilm iş yeterli sayıda yoldaşın bulunm am asında yatm aktadır. 
K ısa sü re  önce, b ir U krayna örgütünün tem silcisini MK’ne ra
po r verirken  dinledim. 130 hücreden 80 hücrenin, ü  kom itesi 
ta rafından  atanm ış sekreterlere  sahip olduğunu söylüyordu. 
Bu örgütün b u  durum da belki de doğru  davranm adığının be
lirtilm esi üzerine b u  yoldaş, hücrelerde belli b ir  eğitim e sa 
h ip  yoldaşların  bulunm adığını, b u n lan n  uzun sü red ir Partide 
olm adıklarım  ve hücrelerin  kendilerine sekreter gönderilmesi 
için bizzat istekte bulundukların ı vs. kan ıt gösterm eye başla
dı. B u yoldaşın yüzde 50 abarttığım , b u rada  aslında sorunun 
yalnızca hücrelerde eğitilm iş yoldaşların  eksikliği değil, b ila 
kis il kom itesinin eski geleneklere bağlılıktan dolayı dozu ka
çırdığım  varsayalım . Ancak il kom itesi yüzde 50 haklı olsa 
bile, b u  tü r  hücreler U krayna’da varolduğuna göre, örgütle
rin  genç, P arti kadro ların ın  az ve eğitim  düzeyinin U krayna’- 
dakinden düşük olduğu kenar bölgelerde, b ir  o k ad ar çok bu
lunm aları gerektiği açık değil m idir? Özü itibariyle doğru 
olan P arti çizgimizin p ra tik te  çarpıtılm ası için elverişli önko
şu lla r yaratan  nedenlerden b iri de budur.

Son olarak beşinci neden, enform asyon zayıflığıdır. Biz
de, h e r  şeyden önce de MK’nde belki de işi başından aşkın 
olduğundan, enform asyon kötü  durum dadır. Yerel örgütler 
tarafından  kö tü  bilgilendiriliyoruz. B una b ir  son verilmelidir. 
Partim izde eksikliklerin birikm iş olm asının ciddi nedenlerin
den b iri de budur.
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PARTİ İÇİ YAŞAMDAKİ EKSİKLİKLER 
NASIL ORTADAN KALDIRILABİLİR?'

Bu eksikliklerin giderilm esi için hangi önlem lerin alın
ması zorunludur?

Birincisi, Partim iz içindeki, savaş dönem inin alışkanlık
larına ve kalıntılarına karşı; Partim izin, eskiyi yıkan ve yeni
yi yaratan, proletaryanın  zihnen aktif, bağımsız, yaşam  fışkı
ran  b ir  m ücadele örgütü  değil de, b ir  kurum lar sistem i oldu
ğunu sanan  yanlış anlayışa k arşı tüm  olanaklarla yorulm aksı
zın m ücadele etm ek gerekir.

İkincisi, P arti k itlelerinin eylemliliğinin yükseltilm esi, 
kendilerini ilgilendiren tüm  sorun ları —açık incelemeye su
nulabilecek oldukları ölçüde— tartışm aların ın  sağlanm ası ve 
böylece P arti m ercilerinin bü tün  ve h e r tü rlü  taşan la rın ın  öz
gürce eleştirilm esi olanağının garanti edilmesi gerekir. Çün
kü P arti disiplini yalnızca bu  yolla gerçekten bilinçli, gerçek
ten dem irden b ir  disiplin haline getirilebilir; çünkü yalnızca 
bu yolla, P arti k itlelerinin siyasi, ekonom ik ve kü ltü rel dene
yim leri zenginleştirilebilir; çünkü yalnızca bu  biçim de, P arti 
kitlelerinin adım  adım  yeni aktif güçler, tabandan yeni yöne
tici fonksiyonerler çıkarm ası için gerekli olan koşullar hazır
lanabilir.

Üçiincüsü, tü m  P arti örgütlerinin ve tüm  fonksiyonerle- 
rin  seçilebilirliği ilkesinin —önünde P arti üyeliği süresinin 
yetm em esi vs. gibi kaçınılm az b ir  engel olm adıkça— pra tik te  
uygulanm ası gerekir. A rtık pratik te , örgütlerde yoldaşların 
sorum lu P arti fonksiyonlarına yükseltilm esinde çoğunluğun 
iradesinin  göz ard ı edildiği durum lar olm am alıdır, seçilebilir
lik ilkesinin p ra tik te  uygulanm ası sağlanm alıdır.

D ördüncüsü, MK’nde, il ve bölge kom itelerinde tüm  iş 
dallarının sorum lu fonksiyonerlerinin, iktisatçıların, P a rti iş- 
çüerinin, sendikacıların  ve askeriyenin sürekli danışm a kon
feranslarında b iraraya gelmesi; bu  konferansların  düzenli 
aralık larla yapılm ası, konferansa, konferans üyelerinin ele 
alınm asını zorunlu gördükleri sorunların  getirilmesi; bü tün
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askerlik  sınıflarının foriksiyonerleri arasındaki bağın kopm a
m ası, tü m  b u  fonksiyonerlerin kendilerini, o rtak  kopm az bir 
dava için, p roletaryanın  davası için çalışan bir P arti ailesinin 
üyeleri o larak  hissetm eleri; hem  M K’riin hem  de yerel örgüt
lerin  etrafında, Partiye tüm  çalışm a alanlarındaki sorum lu 
fonksiyonerlerim izin çalışm a deneyim lerini kendine m aletm e 
ve gözden geçirme olanağı veren b ir  a tm osfer oluşturulm ası 
gerekm ektedir.

Beşincisi, fabrikalardaki P arti hücrelerim izi, fabrikalar
da ve tröstlerde  işlerin  yürüyüşü, olayların gidişatı ile ügili 
so run larla  içli-dışlı k ılm ak gerekir. Sorun, fabrikalarım ızın 
ve kurum lanm ızm  yönetim  organların ın  çalışm asından hüc
re le r düzenli haberdar olacak, b u  çalışm ayı etkilem e olanağı
na  sahip olacak biçim de ele alınm alıdır. Sizler, hücre tem sil
cileri olarak, fabrika hücrelerim izin, Partisiz k itleler önün
de, fabrikadaki işlerin  gidişatı konusunda ne kad ar büyük b ir 
m anevi sorum luluk taşıdığım  biliyorsunuz. Fabrikada P arti
siz kitleyi yönlendirebilm ek ve yönetebilm ek için, fabrikada 
işlerin  yürüm esi ile ilgili sorum luluğu taşıyacak durum da ol
m ak için hücre —ki o, Partisiz k itleler önünde fabrikadaki 
yetersizlikler için m anevi sorum luluğu m utlaka taşım akta
d ır— bu  sorun lar hakkında düzenli hab erd a r olm ak, olayları 
şu  ya da b u  biçim de etkilem e olanağına sahip olm ak zorun
dadır. Bu yüzden, hücrelerin  fab rika  ile ilgili ekonom ik so
run ların  tartışılm asına çekilmesi, b ir  trö s te  a it o lan fabrika
la rın  hücre tem silcilerinin, trö s tü n  m eseleleriyle ilgüi sorun
la rı ta rtışm ak  için zam an zam an ekonom i konferansları yap
m ası m utlaka zorunludur. H em  P arti kitlelerinin iktisadi de
neyim lerini zenginleştirm ek hem  de aşağıdan denetim i örgüt
lem ek için tu tu lm ası gereken en  em in yollardan b iri budur.

Altıncısı, P arti hücrelerim izin n itel bileşim ini iyileştir
m ek gerekir. Zinovyev’in  yazısında, P arti hücrelerim izin nitel 
bakım dan civarlarındaki Partisiz kitlenin çeşitli bakım lardan 
gerisinde kaldıkları söz konusu edilm ektedir.

Tabii k i b u  iddia genelleştirilm em eli ve tüm  hücrelero ge- 
nişletilm em elidir. Şu biçim de form üle edilmesi daha doğru 
olurdu: P arti hücrelerim iz, eğer bu  hücreleri güçten düşür
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mesek, eğer zorunlu  o larak  ekonom ide, yönetimde, sendika- 
larda ve daha başka her tü rlü  çalışm ada görevlendirmemiz 
gereken güçleri b u  hücrelerden çekip alm asak, kü ltü rel ola
rak  şim dikinden çok daha yüksek b ir  basam akta bu lunur ve 
Partisizler arasında çok daha büyük b ir  otoriteye sahip o lur
du. Eğer bu  altı yıl içinde hücrelerden çekip aldığımız tüm  
işçi yoldaşlarımız, kadro la r hücrelerine geri dönseler, o za
m an bu  hücrelerin  herhangi b ir, h a tta  çok gelişmiş Partisiz 
işçileri bile üç  boy fark ı geçeceklerini kanıtlam aya gerek var 
m ı? İşte  Parti, devlet aygıtının iyileştirilm esi için başka kad
ro lara  sahip olm adığından, tam  da Parti, b u  kaynaktan y arar
lanm aya devam etm ek zorunda olduğundan — işte b u  yüzden 
hücrelerim iz, eğer nitel bileşim lerinin iyileştirilm esi için ace
le önlem ler almazsak, kü ltü rel düzeyleri açısından biraz to 
pallam aya devam  edeceklerdir. H er şeyden önce, hücrelerde 
Parti eğitim  çalışm asının azam i ölçüde güçlendirilmesi gere
kiyor. Ayrıca, işçi sınıfı saflarından  yoldaşlar Partiye alına
cak olduklarında, yerel Örgütlerimizin bazen sergilediği ge
reksiz form alizm den ku rtu lm ak  zorundayız. Form alizm e düş
kün olunm am ası gerektiğini düşünüyorum ; Parti, işçi sınıfı 
saflarından yeni üyelerin alınm a koşulların ı hafifletebilir ve 
hafifletm elidir. Yerel örgütler bu  göreve başlam ış durum da- 
lar. Şimdi b u  sorunu P arti ele alm alı ve fabrika işçileri saf
larından yeni üyelerin Partiye girişini kolaylaştırm ak için ö r
gütlü b ir  kam panya başlatm alıdır.

Yedincisi, Partisiz işçiler arasında çalışmayı güçlendir
m ek gerekir. P arti içi durum u iyileştirebilecek ve P arti kitle
lerinin eylemliliğini yükseltebilecek araçlardan  b iri de budur. 
Ö rgütlerimizin, Partisiz işçileri Sovyet organlarım ızda çalış
maya çekm e konusuna hâlâ gereken önem i verm ediklerini 
söylemek zorundayım . Sadece şu  anda yapılan M oskova Sov- 
yeti seçim lerini ele alm ak yeter. Bence b u  seçimin büyük ek
siklerinden b iri, çok  az Partisizin  seçilecek olm asında yat
m aktadır. Ö rgütün en az şu  kadar sayıda Partisizin, şu kadar 
oranda vs. seçilmesini öngören b ir  kararın ın  olduğu söyleni
yor. Ama görüyorum  k i gerçekte bu  oranın  çok altında P arti
siz seçilm ektedir. K itlelerin yalnızca kom ünistleri seçmek
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için yanıp tu tuştuğu  söyleniyor. B undan kuşkuluyum  yoldaş
lar. Sanıyorum  ki, Partisizlere asgari ölçüde belirli b ir  güven 
gösterm ezsek, o zam an Partisizler bunu örgütlerim ize karşı 
büyük b ir  güvensizlikle yanıtlayabilirler. Partisizlere gösteri
lecek b u  güven m utlaka gereklidir yoldaşlar. K om ünistler 
adaylıklarını geri çekmeye teşvik  edilm elidir. K onuşm alar sa
vurup, sadece kom ünistlerin  seçilmesi talep edilmem elidir, 
Partisizler teşvik edilmeli, devlet işlerine çekilm elidir. Bunda 
yalnız avantajım ız olacaktır ve karşılığında Partisizlerin  ö r
gütlerim ize güvenini kazanacağız. M oskova’daki seçim ler, ö r
gütlerim izin faaliyet alanlarını genişletecekleri ve Partisizleri 
adım  adım  etraflarında toplayacakları yerde, kendi P arti ka
buk larına ne denli kapanm aya başladıklarına tipik b ir  ö rn ek  
tir.

Sekizincisi, köylüler arasında çalışm ayı güçlendirm ek ge
rekir. Y er yer dum ura uğrayan, içinden unsurların  b ırakıp  
gittikleri, köylüler arasında büyük b ir  güvene salıip olm ayan 
(bunu kabu l etm ek zorundayız) köy hücrelerim ize neden, ör
neğin, ik i p ra tik  görev verilemeyeceğini bilm ek isterim : Bi
rincisi, köylülerin yaşam ı ile ilgili Sovyet yasalarını yorum 
lam ak ve yaym ak ve İkincisi, en  tem el ta rım sal bilgileri öğret
m ek ve yaym ak, örneğin, ta rla la rın  zam anında sürülm esi ge
rektiği, tohum ların  temizlenm esi gerektiği vs. gibi. H er köylü, 
tohum ların  tem izlenm esi için çök az b ir  çaba harcam ayı göze 
alsa, h içb ir ıslah ve yeni m akine olmaksızın, desiyatin başına 
10 pud  ü rü n  a rtış ı elde edilebileceğini bü iyor m uydunuz yol
daşlar? Desiyatin basm a 10 p ud  ü rü n  artışın ın  anlam ı nedir? 
Bu, yılda toplam  b rü t ü rünün  üzerinde b ir  m ilyar pud  artış  
anlam ına gelir. Ve bütün  bunlar büyük b ir  çaba sarfetm eksi- 
zin başarılabilir. Köy hücrelerim iz neden bu  tü r  şeylerle uğ
raşm asın? Bu, Curzon’u n  siyaseti üzerine lakırdı etm ekten 
daha m ı az önemlidir? O zam an köylü, kom ünistlerin  boş- 
sözcülük etm eyi b ıraktık ların ı, işe koyulduklarım  görecektir, 
ve bundan sonra köy hücrelerim iz köylülerden en büyük gü
veni göreceklerdir.

P arti yaşam ının iyileştirilm esi ve canlandırılm ası için, ye
ni kadro lar sağlayan gençlik arasında, Kazıl O rdu’da, kadın
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delegeler arasında ve genel olarak tiim  Partisizler arasında 
P arti eğitim  çalışm asını ve siyasi eğitim  çalışm asını a rtırm a
nın ne  kadar gerekli olduğundan hiç söz etm iyorum .

Enform asyonun güçlendirilm esine —b u  konudan daha 
önce söz ettim —, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya b ir  
enform asyon güçlendirm esine ne kad ar gereksinim  duyduğu
m uza d a  hiç değinmiyorum.

Yoldaşlar, iyileştirm e önerileri bunlard ır, MK’nin daha 
bu yılın Eylül ayında saptadığı ve aşağıdan yukarıya dek ger
çekleştirilm esi gereken P arti içi dem okrasi ro tası budur.

Şim di işçi dem okrasisi konusunda «Pravda»nın bazı ta r 
tışm a m akalelerinde ifade edilen iki aşırılık, ik i abartm a üze
rinde durm ak istiyorum .

Birinci aşırılık, seçilebilirlik ile ilgilidir. Bu, bazı yoldaş
ların  «sonuna dek» b ir  seçilebilirlik am açlam alarında yat
m aktadır. E ğer seçilebilirlik varsa, o zam an alabildiğine seç! 
Uzun süreli P arti üyeliği mi? Neden? Gönlün kim i çekiyorsa 
onu seç. Bu anlayış, yoldaşlar, yanlıştır. P arti bunu  kabul et
meyecektir. Tabii, şu  anda savaş yok, barışçıl b ir  gelişme dö
nem inden geçiyoruz. Ancak NEP var. B unu unutm ayın, yol
daşlar. P arti, tem izlik işlem ini savaş sırasında, değil, savaştan 
sonra yapm ıştır. Neden? Çünkü savaş sırasında yenilgi ko r
kusu, Partiy i b ir  bü tü n  halinde b irleştiren  çem berdi, ve ol
m ak ya da olm am ak sorusuyla k arş ı karşıya bulunan P arti
de, bazı bölücü unsurlar, P artin in  genel çizgisine uym ak zo
rundaydılar. Şimdi a rtık  böyle çem berlerim iz yok, çünkü sa
vaş yok, şim di NEP var, kapitalizm e izin verdik, burjuvazi 
yeniden canlanıyor. K uşkusuz, tiim  bun la r Partin in  arınm a
sına, sağlam laşm asına yol açm aktadır, ancak ö te  yandan bizi 
yeni b ir  atm osfer, yeni oluşan ve gelişen burjuvazinin, henüz 
fazla güçlü olm ayan, fakat iç ticare t alanında baza, kooperatif
lerimizi ve ticaret organlarım ızı yenmeyi beceren burjuvazi
nin atm osferi çevrelem ektedir. N EP’in  getirilm esinin hem en 
ardından, P arti temizliğe başladı ve Partin in  sayısal gücünü 
yarıya indirdi; N EP’in getirilm esinin hem en ard ından  Parti, 
örneğin örgütlerim izin N EP’in  etkilerine k arşı korunm ası 
için, p ro le ter olm ayan unsurların  Partiye girişini zorlaştır
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m ak gerektiği, P arti fonksiyonerleri için daha ussun b ir  Parti 
üyeliği süresi şa rt koşm ak gerektiği vs. k a rarın ı aldı. Parti, 
«gelişkin» dem okrasiyi kısıtlayan b u  önleyici önlem leri alır
ken doğru m u  davrandı? Ben doğru  davrandığına inanıyo
rum . İş te  b u  yüzden, dem okrasinin  gerekli olduğuna, seçüm e 
hakkının gerekli olduğuna, am a X I. ve X II. P arti Kongreleri
n in  k a ra ra  bağladığı kısıtlayıcı önlem lerin, en azından tem el 
olanlarının d a  yürürlük te  kalm ası gerektiğine inanıyorum .

İkinci aşırılık, ta rtışm an ın  şuurlarıy la  ilgilidir. Bu, bazı 
yoldaşlarin, P arti çalışm asının alfabesini, sorun ların  tartışıl
m asında gören, ve P arti çalışm asının diğer yanını, yani Parti 
kararla rın ın  gerçekleştirilmesini talep eden aktif yanını unu
ta n  bazı yoldaşların, sınırsız b ir  ta rtışm a  yapm ak istem ele
rinde yatm aktadır. Eiı azından, sınırsız ta rtışm a  ilkesini, gü
ya: «Parti, aynı düşüncede olanların  gönüllü birliğidir» dem iş 
o lan T roçki’ye a tıfta  bu lunarak  gerekçelendirm eye çalışan 
Radzin’in  m akalesi bende işte  b u  izlenimi uyandırdı. Ben bu 
cümleyi T roçki’nin yazılarında aradım , am a bulam adım . 
T roçki bununla herhalde, Partiy i tanım layan tam am lanm ış 
b ir  form ül verm ek istem em iştir de, ve söylemiş o lsa bile, 
herhalde buraya b ir  nok ta koym am ıştır. P arti, yalnızca aynı 
düşünenlerin  birliği değü, ay n ca  aynı hareket edenlerin b ir 
birliğidir, o rtak  b ir  ideolojik esas (Program , T aktik) tem e
linde savaşan, aynı hareket edenlerin m ücadele birliğidir. 
T roçki’ye yapılan atıfı yanlış sayıyorum , çünkü ben  Troçki’yi, 
P arti çalışm asının aktif yanını en  fazla vurgulayan MK üye
lerinden b iri olarak tanıyorum . B u yüzden Radzin, kendi ta 
nım ının sorum luluğunu üstlenm ek zorundadır. Fakat b u  ta 
n ım  nereye götürm ektedir? İk i olasılıktan birine: Parti ya b ir 
mezhebe, b ir  felsefe okuluna -yozlaşır, çünkü ancak böyle dar 
örgütlerde tam  b ir  düşünce aynüığı m üm kündür; ya da ilele
bet ta rtışan  ve ilelebet atıp tu tan , fraksiyonların  oluşm asına, 
evet P artin in  bölünm esine k ad ar varan  b ir  daim i tartışm a 
kulübüne dönüşür. B u olasılıklardan hiç b iri Partim iz tarafın
dan  kabul edilemez. B u yüzden, sorunların  görüşülmesinin, 
b ir  ta rtışm anın  gerekli olduğu, ancak tartışm aya, Partiyi, 
proletaryanın  b u  savaş birliğini b ir  ta rtışm a  kulübüne yoz
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laşm aktan koruyan sın ırların  çekilmesi gerektiği düşüncesin
deyim.

R aporum un sonunda, yoldaşlar, sîzlere bu  iki uçtan  sa
kınm anızı ikaz etm ek zorundayım . Sanıyorum, ki, eğer bu  iki 
aşınlığı geri çevirir ve M K tarafından  b u  yılın Eylül ayında 
saptanm ış olan P arti içi dem okrasi ro tasını gerçekleştirm eyi 
dürüstçe ve kararlılık la ele alırsak, P arti çalışm am ızda m ut
laka b ir  iyileşmeyi başarırız. ( Alkışlar.)

«Pravda» N o . 277, 
6 A ralık  1923.
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TARTIŞMA'ÜZERİNE, RAFAİL ÜZERİNE, 
PREOBRAJENSKİ VE SÂPRONOV’UN 

MAKALELERİ ÜZERİNE VE TROÇKİ'NİN 
MEKTUBU ÜZERİNE

TARTIŞMA ÜZERİNE

Birkaç hafta  önce başlayan P arti içi du rum  üzerine ta r 
tışm a, M oskova ve Petrograd söz konusu olduğu ölçüde, sona 
erm eye başlam ıştır. Bilindiği gibi, Petrograd, P arti çizgisi ya
nında olduğunu belirtm iştir. M oskova’nın  en  önem li ilçeleri 
de MK çizgisi yanında olduklarını belirtm işlerdir. Moskova 
örgütü  aktif fonksiyonerlerinin 11 Aralık’taki ken t toplantısı, 
P arti M K'nin Örgütsel ve siyasi çizgisini tam am en ve bü tü 
nüyle onaylam ıştır. B ir süre sonra  yapılacak olan M oskova 
örgütü  genel Parti konferansının, ilçelerin aldığı tav rı alaca
ğından kuşku  duym ak için h içb ir neden yoktur. «Sol» kom ü
nistlerin  (Preobrajenski, Stukov, Pyatakov ve diğerleri) b ir 
kısm ı ile D em okratik M erkeziyetçiler denilenlerin (Rafail, 
Sapronov ve diğerleri) b ir  bloku olan  m uhalefet yenilm iştir.

T artışm anın  seyri ve ta rtışm a  dönem inde m uhalefetin 
geçirdiği m etam orfozlar ilginçtir.

M uhalefet, son iki yılda, tüm  NEP dönem inde Parti-içi 
inşa ve Parti-içi siyasetteki tem el P arti çizgisinin revizyonun
dan  ne daha az ne de daha fazla birşey istem ekle başladı. Mu
halefet, X. P arti K ongresi’nin Parti-içi dem okrasi üzerine ka
rarın ın  tam am en uygulanm asını talep ettiği halde, aynı za
m anda X., XI. ve X II. Parti K ongreleri tarafından  kabul edi
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len kısıtlam aların  (gruplaşm aların  yasaklanm ası, belirli b ir 
P arti üyeliği süresi vb.) kaldırılm asını istedi. Ama M uhalefet 
bununla kalm adı. M uhalefet, P artin in  aslında ordu tip i b ir  
örgüte dönüştüğünü, P arti disiplininin askeri disiplin haline 
geldiğini iddia etti, ve tü m  P arti aygıtının tepeden tırnağa sar
sılm asını, en  önemli fonksiyonerlerin görevden alınm asını 
vesaire ta lep  etti. Tabu k i MK üzerine ağır söz ve küfürler 
eksik değildi. «Pravda», MK’nin  h e r tü rlü  günahla suçlandığı 
m akale ve yazılarla dolup taştı. B ir tek , MK’nin  Japon  depre
m inin sorum lusu olm akla suçlanm adığı kaldı.

Bu dönem de b ir  bü tün  o larak  MK, «Pravda»daki ta rtış 
m aya m üdahale etm eyerek P arti üyelerine tam  eleştiri özgür
lüğü tanıdı. MK, m ünasebetsiz suçlam aları b i l e —ki bunlar 
eleştiriciler ta rafından  pek  seyrek getirilm iyordu— çürütm e 
gereği duymadı, çünkü P arti üyelerinin ta rtışm a konusu  olan 
sorunlarda kendi basm a k a ra r  verebilecek bilinçte olduğu gö- 
şünde idi.

Bu, ta b ir  caizse, ta rtışm anın  birinci dönemiydi.
Bu ağır sözlerden bıkıldığında, kü fü r etkisini yitirdiğinde 

ve P arti üyeleri sorunun ciddi b ir  şekilde ele alınm asını ta 
lep ettiklerinde, ta rtışm an ın  ikinci dönem i başlam ış oldu. Bu 
dönem, MK ve MKK’nin, P arti inşası i821 üzerine kararın ın  
yayınlanmasıyla başladı. Parti-içi dem okrasi ro tasını onayla
yan MK’nin  E kim  P lenum ununl83] kararından  yola çıkan MK 
Politbürosu ve MKK Prezidyum u, Parti-içi dem okrasinin uy
gulanm ası için k oşu llan  saptayan ünlü  k a ra n  hazırladı. Bu 
edim, tartışm aya b ir  dönüm  noktası getirdi. A rtık genel eleş
tiriyle yetinüemezdi. MK ve MKK tarafından  sunulan som ut 
plan, m uhalefetten, ya b u  planı kabu l etm esini ya da Parti-içi 
dem okrasinin uygulanm ası için b ir  başka, paralel ve bunun 
k ad ar som ut b ir  p lan  sunm asını talep etti. Ve m uhalefetin, 
MK’nin planına karşı P arti örgütlerinin taleplerini tatm in 
edebilecek b ir  kendi planım  koyacak durum da olmadığı gö
rüldü. M uhalefet rica ta  başladı. M uhalefetin silah deposun
dan, son iki yılda P arti inşasında P artin in  tem el çizgisinin 
kald ın lm ası ta leb i kalktı. M uhalefetin, X., X I. ve X II. Parti 
Kongreleri ta rafından  kabu l edilen dem okrasi kısıtlam alarını
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kald ırm a talebi sa rarıp  soldu. Aygıtın tepeden tırnağa adam 
akıllı sarsılm ası talebi geri p lana itild i ve azaltıldı. M uhalefet 
tüm  bu  ta lep ler yerine, «fraksiyonlar so rununu tam  form üle 
etme», «daha önce atam a yoluyla o luşturulan tüm  P arti or
ganlarını yeniden oluşturm a», «fonksiyonerlerin atanm ası 
sistem ini kaldırm a» vb. gerekliliğinden söz eden öneriler ge
çirm eyi gerekli buldu. K arak teristik  olan, m uhalefetin b u  k a t 
k a t azaltılm ış önerüerinin tele, MK ve MKK’nın  kararın ı ezi
ci oy çoğunluğuyla selam layan K raznaya Preznya ve Samosk- 
voreçye ilçeleri ta rafından  ezici oy çoğunluğuyla reddedilm e
sidir.

Bu, ta b ir  caizse, tartışm an ın  ikinci dönemiydi.
Şim di üçüncü döneme girm iş bulunuyoruz. Bu dönem in 

karak teris tik  çizgisi yeni b ir  gerilem edir, m uhalefetin bozgun 
içinde geri çekilm esidir dem ek istiyorum . Öyle ki, m uhalefe
tin  solm uş ve defalarca azaltılm ış talepleri bile a r tık  onun 
kararından  çıkarılm ıştır. PreobrajensM 'nin, M oskova örgütü
nün aktif fonksiyonerlerinin top lantısına (1000’den fazla k işi) 
sunulan son k a ra n  (herhalde b u  üçüncü oluyor) şöyledir:

«Yalnızca Politbüro’nun kararlarının hızla, tek adam
m ışçasına ve dürüstçe uygulanması, özellikle Parti-içi ay
gıtın yeni seçimlerle yenilenmesi, Partimizin sarsıntısız ve 
iç mücadele olmaksızın yeni bir rotaya geçişini garanti 
edebilir, saflarının hakiki dirlik-düzenliğini güçlendirebi
lir.»

Toplantının, m uhalefetin b u  tam am en zararsız önerisini 
bile reddetm esi olgusu, b ir  tesadüf olarak görülemez. Toplan
tının, «MK'nin siyasi ve örgütsel çizgisinin onaylanması» üze
rine k a ra rı ezici b ir  oy çoğunluğuyla kabul etm esi de  b ir  tesa
düf değildir.

RAFAİL ÜZERİNE

Bugünkü m uhalefetin, daha doğrusu  bugünkü muhalefet 
blokunun en tu tarlı ve en  m ükem m el tem silcisinin Rafail ol-
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duğtsna inanıyorum . T artışm a toplan tılarından  b irinde Rar 
fail, Partim izin aslında "bir askeri örgüte dönüştüğünü, onun 
içindeki disiplinin b ir  askeri disiplin olduğunu, ve b u  neden
den ö tü rü  tüm  P arti aygıtını tepeden tırnağa adam akıllı sars
m ak gerektiğini, çünkü onun işe yaram az ve hakiki P arti di
siplinine yabancı olduğunu açıkladı. Bugünkü m uhaliflerim i
zin kafasında b u  ve benzeri düşüncelerin bulunduğu, ve fa 
kat bunların  çeşitli nedenlerden dolayı söylenmediği kanısın
dayım . Rafail’in  b u  konuda m uhalif arkadaşlarından daha ce
su r göründüğünü kabul etm ek gerekir.

Fakat Rafail buna rağm en tem elden haksızdır. O sadece 
biçimsel o larak değil, sorunun özü itibariyle de  haksızdır. 
Eğer Partim iz gerçekten b ir  askeri örgüte dönüşseydi veya 
dönüşm eye başlam ış olsaydı, bizim, ne kelimenin tam  anla
mıyla b ir  Partiye, ne p ro letarya diktatörlüğüne ne de devrim e 
sahip olmadığımız açıktır.

N edir ordu?
O rdu, yukarıdan aşağıya inşa edilen kapalı b ir  örgüttür. 

O rdunun niteliği, ordunun başında, yukarıdan atanan  ve o r
duyu zor ilkesine göre biçim lendiren b ir  kurm ayın  durm asını 
şa rt koşar. K urm ay, orduyu sadece biçim lendirm ez, o rdunun 
bakım ı, giyimi ve ayakkabısı vb. ile de ilgilenir. O rdunun tüm  
üyelerinin kurm aya m addi bağımlılığı tam dır. Başka şeylerin 
yanısıra o rdu  disiplini —ki k arş ı gelme halinde en yüksek ce
zalan özgül biçim i ku rşuna  dizm ektir— buna dayanır. K ur
m ayın orduyu, sa lt kendi s tra te jik  planlarından yola çıkarak, 
istediği yerde ve zam anda harekete geçirebilmesi olgusu b u 
nunla açıklanır.

P arti nedir?
Parti, aşağıdan yukarıya, gönüllülük ilkesine göre inşa 

edilen proletaryanın  öncü m üfrezesidir. Partin in  de b ir  k u r
mayı vardır, ne var k i b u  yukarıdan  atanm az, tüm  P arti ta ra 
fından aşağıdan seçüir. Partiyi biçim lendiren kurm ay değil, 
tam  tersine, kurm ayı biçim lendiren Partid ir. B urada b ir  bü
tün  o larak  P arti ile P a rti’n in  kurm ayı arasında, yukarıda o r
duya ilişkin o larak  sözü edilen o m addi bağım lılık d a  yoktur. 
P arti kurm ayı, Partiye bakm az, Partin in  bakım ı ve giyimiyle
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uğraşm az. P arti kurm ayının, P arti kolların ı istediği yerde ve 
zam anda keyfince harekete  geçirememesi, P arti kurm ayının, 
b ir  bü tün  olarak P arti üzerinde önderliğini, P artin in  b ir p a r
çası olduğu sınıfın ekonom ik ve siyasi ç ıkarları ile ancak 
uyum  içinde yerine getirebilm esi bununla açıklanır. Özde zor 
yöntem ine dayalı o rdu  disiplinine karşılık, özde ikna yönte
m ine dayalı P arti disiplininin özel k arak teri bu radan  kaynak
lanır. Partideki en yüksek ceza (Partiden çıkarm a) ile o rdu
daki en  yüksek ceza (kurşuna dizme) arasında tem el fa rk  bu
radan  kaynaklanır.

R afaü’in  hatasın ın  tüm  korkunçluğunu anlam ak için, bu 
iki tanım ı karşılaştırm ak  yeterlidir.

P arti b ir  o rdu  örgütüne dönüştü, diyor Rafail. Fakat kur
m ayına m addi bağımlılığı olmayan, gönüllülük ilkesine göre 
aşağıdan inşa edilen, kurm ayını kendisi biçim lendiren Parti, 
hasıl b ir  askeri örgüte dönüşebilir? Böyle b ir  durum da işçile
rin  Partiye akın akın akm ası. Partisiz k itleler arasında [Par
tin in  — ÇN] etkisinin artm ası, dünyanın tü m  em ekçi katm an
ları arasında popülaritesi ne ile açıklanırdı?

İkisinden biri:
Ya P arti son derece pasif ve k a ra r  verm e yeteneğinde de

ğildir — am a o  zam an bu  pasif ve k a ra r verm e yeteneğinde 
olm ayan Partinin, dünyanın en devrim ci proletaryasını yönet
m esi ve uzun yıllardan beri ise dünyanın en  devrim ci ülkesini 
yönetm esi olgusu nasü  açıklanırdı?

Ya da P arti aktif ve kendi başına k ara r verm e yeteneğin- 
ded ir — am a o  zam an bu aktif ve kendi başına k a ra r  verme 
yeteneğindeki Partinin, bu  süre içinde, Partin in  içindeki aske
r i rejim i —eğer b u  gerçekten P artin in  bağrında varlığını sü r
dürüyorsa— devirm em esinin nedeni anlaşılır değildir.

Üç devrim  yapm ış olan, K olçak ve Benikin’i yenilgiye 
uğratan  ve bugün dünya em peryalizm inin tem ellerini sarsan 
Partim izin, Rafail’in  o kadar önemsizce ve tasasız sözünü et
tiği askeri re jim  ve em ir ruhuna b ir  hafta  bile sabretmeyece
ği, bunu  anında b ir  kenara atıp, R afairin  çağrışım  beklemek
sizin yeni b ir  re jim  kuracağı açık değil m idir?

F akat rüya korkuluysa d a  tan rı m erham etlidir. Sorun şu

307



dur; birincisi, Rafail Partiy i orduyla, orduyu Partiyle karış
tırm ıştır, çünkü besbelli o ne Partiy i ne de orduyu doğru dü
rü s t bilm ektedir. İk inci o la rak  Rafail, besbelli k i b u  keşfine 
kendisi de inanm am aktadır — bugünkü m uhalefetin tem el şi
arların ı gerekçelendirirken o, «korkunç» sözcüklere • ihtiyaç 
duym aktadır: a) F raksiyon gruplaşm alarına özgürlük; b) 
Partinin yönetici unsurların ın  tepeden tırnağa görevden alın
ması.

Besbelli k i Rafail, bu  sloganların «korkunç» sözcükler ol
m aksızın ifade edilemeyeceğini hissetm ektedir.

Sorunun özü budur.

PREOBRAJENSKİ’NİN MAKALESİ ÜZERİNE

Preobrajenski, Parti-içi yaşam ın eksikliklerinin ana nede
nini, P arti inşasında P artin in  tem el çizgisinin yanlış olm asın
da görm ektedir. P reobrajenski, «Partinin iki yıldan beri P ar
ti-içi siyasetinde öz o larak  yanlış b ir  çizgi izlediği»ni, P arti
nin «NEP dönem inde Parti-içi inşada ve Parti-içi siyasetteki 
tem el çizgisinin» yanlış olduğunun o rtaya çıktığını iddia et
m ektedir.

N EP dönem inde Partin in  tem el çizgisi nedir? Parti, X. 
P arti K ongresi’nde işçi dem okrasisi üzerine b ir  k a ra r  kabul 
etti. P arti b u  k a ra n  kabul etm ekle doğru davrandı mı? P re
obrajenski, Partin in  doğru  davrandığı görüşünde. P arti, aynı
X. P arti Kongresinde, g rup laşm alan  yasaklayarak önemli 
b ir dem okrasi k ısıtlam ası kararlaştırd ı. P arti b u  kısıtlam a 
kararım  alm akla doğru davrandı mı? Preobrajenski, P arti
nin yanlış davrandığı,görüşünde, çünkü ona göre bu  kısıtla
m a Partin in  bağımsız düşünm esini engellem ektedir. Parti,
XI. P arti K ongresi’nde, belirli b ir  P arti üyeliği süresi vb. 
şa rt koşan kara rla rla  yeni dem okrasi k ısıtlam alan  getirdi.
X II. P arti Kongresi b u  k ısıtlam alan  sadece doğruladı. X II. 
Parti Kongresi, N EP koşulları altında küçük-burjuva eğilim
lere k arşı b ir  savunm a önlemi olarak bu  kısıtlam aları, karar-
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¡aştırm akla doğru davrandı mı? Preobrajenski, P artin in  yan
lış davrandığı görüşünde, çünkü ona göre b u  kısıtlam alar, 
P arti örgütlerinin kendi başına k a ra r  verm e yeteneğini k ısıt
lam ıştır. Sonuç açıktır: P reobrajenski bu  konuda. X. ve XI. 
P arti K ongresi tarafından  NEP koşulları altında kabul edi
len P artin in  tem el çizgisini kaldırm ayı öneriyor.

Ne var ki, X, ve X I. P arti K ongreleri Lenin yoldaşın doğ
rudan  yönetim i altında yapıldı. G ruplaşm a yasağı üzerine ka
ra r  (B irlik Üzerine K arar), X. P arti K ongresi’nde Lenin yol
daş tarafından  önerildi ve kabul edilmesi sağlandı. Belirli bir 
P arti üyeliği süresi vb. gibi diğer dem okrasi kısıtlam aları,
XI. P arti K ongresi ta rafından  Lenin’in  dolaysız katılım ı ile 
kara ra  bağlandı. P reobrajenski, aslında N EP koşulları altın
da P arti çizgisini, Leninizmle organik o larak  bağlı b ir  çizgiyi 
kaldırm ayı önerdiğini anlam ıyor m u? Preobrajenski, NEP 
koşu llan  altında P arti inşasında P artin in  tem el çizgisini kal
d ırm a yolundaki önerisinin, aslında Leninizmin revizyonunu 
talep eden ve yeterince bilinen «anonim pla tfo rm sun  t84] be
lirli önerilerinin te k ra n  olduğunu kavram ak istem iyor mu?

P artin in  Preobraj enski’nin  izinden gitmeyeceğini anla
m ak için, b u  so ran lara  yalnızca değinmek yeterlidir.

F akat P reobrajenski ne  öneriyor? O, P arti içi yaşamın 
«1917 ve 1918 yıllarındaki tipte» te k ra r canlandırılm asından 
ne daha az ne de daha fazla b irşey öneriyor. B u açıdan 1917 
ve 1918 y ıllan  ne  ile öne çıkıyor? O sıra la r Partim izde grup
laşm alar ve fraksiyonların  var olm ası ile, açık b ir  g ru p laş  
m a la r m ücadelesinin cereyan etm esi Ue, o  s ıra lar Partinin, 
olm ak veya olm am ak sorunuyla bağıntılı k ritik  b ir  an  geçir
m esi ile. Preobrajenski, X. P arti K ongresi ta rafından  kaldı
rılan  b u  P arti rejim inin en azından «kısmen» yeniden kuru l
m asını istiyor. P arti b u  yolu tu tab ilir mi? H ayır, asla. Asla, 
çünkü birincisi, P arti yaşam ının, N EP'in gündem de olm adı
ğı 1917-1918 yıllarındaki ilkelerinin, N EP'in gündem de oldu
ğu 1923 yılında, Partin in  gereksinim lerine uym adığı ve uya
mayacağı için. Çünkü İkincisi, geçm işteki fraksiyon m ücade
leleri rejim i, kaçınılm az olarak, özellikle Lenin yoldaşın ol-
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m adiği bugün, P artin in  birliğinin yok olm asına yol açacağı 
içiıı.

Preobrajenski, 1917-1918 Farti-içi yaşam  koşullarını, a r
zulanır ve ideal birşey olarak gösterm e eğilimindedir. Ne var 
k i biz, P arti içi yaşam ın b u  dönem inin, Partiyi çok derin  sal
lan tılarla  k arşı karşıya b ırakan  sayısız gölgeü yanlarını bili
yoruz. Bolşevikler arasında P arti içi m ücadele h içb ir zaman, 
bu  dönemde, B rest barışı dönem inde olduğu k ad ar acım a
sız b ir  karak tere  bürünm em işti. Örneğin, o  s ıra la r a y n  b ir 
fraksiyon o luştu ran  «sol» kom ünistlerin, arsızlıklarını ciddi 
ciddi o  dönem deki m evcut H alk K om iserleri K onseyi’ni, 
«sol» kom ünistler fraksiyonuna m ensup kişüerden o luşturu
lacak yeni b ir  H alk K om iserleri Konseyi ile değiştirm ekten 
söz etm eye kad ar vard ırd ık ları bilinir. Bugünkü m uhalifle
rin  b ir  bölüm ü —Preobrajenski, Pyatakov ve diğerleri— o 
dönem lerde «sol» kom ünistlerin  fraksiyonu içinde yer alı
yorlardı.

Y oksa Preobrajenski, Partim izdeki b u  eski «ideal» duru
m u «yeniden kurm ak» m ı istiyor?

H er halükârda şu açık tır ki, Partim iz b u  «yeniden kur- 
ma»yı kabul etmeyecektir.

SAPRONOV’UN MAKALESİ ÜZERİNE

Sapronov, P arti içi yaşam ın eksikliklerinin ana nedeni
ni, «Parti üyelerinin eğitimini» «okul yöntem lerine göre» ya
pan  ve bu  şeküde m ücadele sürecinde Parti üyelerinin ger
çek eğitim lerini engelleyen P arti aygıtlarındaki «Partili bil
giçler» ve «mürebbiyeler»de görüyor. Böylece P arti aygıtımı
zın fonksiyonerlerini «mürebbiyeler»e dönüştüren Sapronov, 
şu  soruyu sorm ayı akim dan büe geçirmiyor: B u insanlar ne
reden geldi, ve nasıl oldu da b u  «Partili bügiçler» P arti çalış
m asında üstünlüğü ele geçirdiler? Bu kanıtlanm ış olm aktan 
ziyade cüretkâr ve dem agojik iddiayı getiren Sapronov, b ir 
M arksistin sadece sentezlerle yetinemeyeceğini, b ir  olguyu,
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eğer b u  olgu gerçekten varsa, düzeltm ek am acıyla etkin ön
lem ler saptayabilm ek için, h e r şeyden önce anlam ası ve açık
lam ası gerektiğini unu tm uştur. Ama Sapronov M arksizme 
ald ırış etm iyor. Onun bü tün  derdi, he r ne pahasına olursa 
olsun P arti aygıtım kötülem ektir, gerisi kendiliğinden gelir. 
«Partili bilgiçlerdin kö tü  n iy e ti—  Sapronov’a  göre Partim iz
deki eksikliklerin nedeni budur. G erçekten de  güzel b ir  açık
lama.

Ne var ki, şun lar anlaşılm am aktadır:
1 — N asıl oldu da b u  «mürebbiyeler» ve «Partili bilgiç

ler» dünyanın en devrim ci proletaryasının yönetim ini elle
rinde tutabildiler?

2 — N asü oldu da «mürebbiyeler»e eğitilm eleri için bı
rak ılan  «Partili okul çocuklarımız» dünyanın en devrim ci ül
kesinin yönetim ini ellerinde tutabildiler?

H er halükârda, «Partili bilgiçler» üzerine gevezelik etme
nin, P arti aygıtımızın son derece büyük yararlarım  kavra
m ak ve değerlendirm ekten daha kolay olduğu açıktır.

Sapronov, P arti içi yaşam ım ızın eksikliğini hangi çare
lerle gidermeyi düşünüyor? Onun çaresi, teşhisi kadar basit
tir. «Subay heyetimizi revizyona tab i tutm ak», m evcut fonk- 
siyonerleri görevden alm ak — Sapronov’un  çaresi budur; 
Sapronov, P arti içi dem okrasinin uygulanm ası için tem el gü
venceyi bu rad a  görm ektedir. D em okratizm  bakış açısıyla ya
pılan  yeni seçim lerin P arti içi yaşam ım ızın iyileştirilm esi için 
sahip  olduğu önemi inkar etm ek aklım ın ucundan geçmiyor. 
F akat tem el güvenceyi bunda görm ek, ne P arti içi yaşamı 
ne de eksikliklerimizi anlam am ak dem ektir. M uhalefet safla
rında, «demokratizm»i bugüne değin Rostov işçilerinin hafı
zasında kalan Ryeloborodov gibi; deniz ve dem iryolu işçile
rim izin, «demokratizm»ini acı tecrübeleriyle bildikleri Ro- 
senholz gibi; «demokratizm»i ile tüm  Don H avzası’nı sadece 
bağırtan  değil, feryat e ttiren  Ryatakov gibi; «demokratizm»i 
herkesçe bilinen Alski gibi; bugün tüm  H orezm ’i «demokra- 
tizm»i ile inim  inim  inleten Byk gibi adam lar bulunm akta
dır. Yoksa Sapronov, bugünkü «Partili bilgiçler»in yerini yu-
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k an d a  sözü edilen «sayın yoldaşlar» alırsa, dem okrasinin 
P arti içinde zafer elde edeceğini m i sanıyor? Bundan biraz 
kuşku duym am a izin veriniz.

Besbelli ki, iki tü r  dem okratizm  var: inisiyatif geliştir
m ek ve P arti yönetim ine ak tif o larak  katılm ak için yanıp tu 
tuşan  P arti kitlelerinin dem okratizm i; ve dem okratizm in özü
nü  bazı kişilerin  başka bazı kişilerle değiştirilm esi o larak gö
ren  hoşnutsuz P arti kodam anların ın  «demokratizm»i. P arti 
birinci tü r  dem okratizm den yanadır ve bunu dem irden b ir 
elle uygulayacaktır. H oşnutsuz P arti kodam anlarının «de- 
m okratizm »ini ise süpürüp atacak tır, çünkü bunun  gerçek 
Parti-içi işçi dem okrasisi ile b ir  ügisi yoktur.

Parti-içi dem okrasiyi güvence altına ataıak  için, he r şey
den önce, bazı fonksiyonerlerirm zin kafasındaki savaş döne
minin artık ların ı ve geleneklerini —k i Parti, bun lar sayesin
de kendi başına k a ra r  alm a yeteneğindeki b ir  organizm a ola
rak  değil, b ir  ku ru luşlar sistem i o larak  kavranm aktadır— 
aşm ak gerekir. Fakat b u  a rtık la r kısa sürede aşılamaz.

P arti içi dem okrasiyi güvence altına alabilm ek için, İkin
cisi, b ir  m ilyon hizm etlisi olan bü rok ra tik  devlet aygıtımızın, 
20 000 ila 30 000 fonksiyonere sahip P arti aygıtımıza yaptığı 
baskıyı aşm ak zorunludur. Ne var ki b u  han tal m ekanizm a
nın yaptığı baskıyı k ısa sürede aşm ak ve onu  kendim ize tabi 
kılm ak düşünülem ez.

P arti içi dem okrasiyi güvence altına alabilm ek için, üçün- 
cüsü, b ir  dizi geri hücrelerim izin kü ltü r seviyesini yükselt
m ek ve aktif foriksiyonerleri doğru b ir  biçim de tü m  Birlik 
topraklarına dağıtm ak zorunludur, k i b u  da kısa sürede ba
şarılam az.

Gördüğünüz gibi, eğer dem okratizm den, Sapronov’un 
içeriksiz biçim sel dem okratizm i değil de, hakiki proleter, k a 
tışıksız dem okratizm  anlaşılıyorsa, tam  b ir  dem okrasiyi gü
vence altına alm ak hiç de o k ad ar b asit değildir.

Besbelli ki, hakiki Parti-içi dem okrasiyi güvence altına 
alm ak ve gerçekleştirm ek için tabandan  tavana P artin in  tü 
m ünün iradesinin harekete geçirilm esi gerekir.
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■TROÇKİ’NİN MEKTUBU ÜZERİNE

MK ve MKK’nin  P arti içi dem okrasi üzerine 7 Aralık’ta  
yayınlanan k ara rı oybirliğiyle kabul edildi. Troçki b u  k ara r 
lehinde oy kullandı. Bu nedenle, MK üyelerinin, bu  arada 
T roçki’nin  de, tek  cephe halinde ortaya çıkacağı ve P arti üye
lerini, MK’ni ve onun kararın ı hep b irlik te desteklem eye ça
ğıracağı sanılabilirdi. Ne var k i b u  varsayım  gerçekleşmedi. 
Troçki bu  günlerde, P arti toplantılarına, ancak MK’ni ve 
onun tavrım  desteklem ede P arti üyelerinin b irlik  iradesini 
zayıflatm a o larak  yorum lanabilecek b ir  m ektupla başvur
m uştur.

Kendiniz k a ra r  verin.
T roçki P arti aygıtının bürokratizm inden ve eski kuşak

tan  devrim cilerin, yani Leninistlerin, Partim izin tem el çekir
değinin yozlaşm ası tehlikesinden söz ediyor ve şöyle yazıyor:

«‘Eski kuşaktan devrim cilerin’ yozlaşması tarihte de
falarca gözlemlenmiştir. En yeni ve en  çarpıcı tarihsel ör
neği alalım: II. Entem asyonal’in önderleri ve partileri. 
W ilhelm Liebknecht, Bebel, Singer, Viktor Adler, Kautsky, 
Bernstein, Lafargue, Guesde ve diğerlerinin, Marx ve En- 
gels’in doğrudan ve dolaysız öğrencileri olduğunu biliyo
ruz. Fakat biz tüm bu liderlerin — bazıları kısmen, bazı
ları tam amen — oportünizme yozlaştıklarını da biliyoruz»... 
«Eğer Partinin, genç kuşağı pasif bir eğitim malzemesine 
dönüştüren ve kaçınılm az olarak aygıt ile  kütle arasında, 
eski ile yeni arasında yabancılaşm aya yol açan politika
sının, aygıt-bürokratiksel yöntemlerin daha da gelişip güç
lenmesine maruz kalacağı varsayılırsa, bizler, tam  da biz 
‘eskiler’, doğal olarak Partide yönetici rolünü oynayan bi
zim kuşağımızın, proleter ve devrimci ruhun tedricen ve 
farkedilmeksizin zayıflam asına karşı mutlak bir garanti 
olmadığını söylemek zorundayız»... «Gençlik — Partinin 
bu en güvenilir barometresi —, Parti bürokratizmine kar
şı en keskin biçimde tepki gösteriyor»... «Gençliğin, dev
rimci formülleri mücadele içinde zaptetmesi zorunludur...»
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B irinci olarak, olası b ir  yanlış anlam ayı giderm ek zorun
dayım. Troçki, m ektubundan anlaşıldığı gibi, kendini Bolşe
viklerin eski kuşağına saym akta ve b u  eski kuşaktan  devrim 
cilere —gerçekten yozlaşm a yolunu tu ttuğunda— yapılabile
cek suçlam aları üstlenm eye hazır görünm ektedir. Bu feda
kârlığın, kuşkusuz soylu b ir  davranış olduğu kabul edilmeli
dir. F akat ben, T roçki’ye karşı T roçki’yi korum ak zorunda
yım, çünkü anlaşılır nedenlerden ö tü rü  eski Bolşevik kuşağın 
olası b ir  yozlaşm asının sorum luluğunu Troçki taşıyam az ve 
taşım am alı. Özveri tabii k i iyi birşeydir, fakat eski Bolşevik- 
lerin bu  özveriye ihtiyaçları var mı? Ben olmadığı inancında
yım.

İk inci o larak, B em stein, Adler, K autsky, Guesde ve di
ğerleri gibi oportün ist ve M enşeviklerle, tü m  zam an boyunca 
oportünizm e, M enşeviklere ve II . E n ternasyonale  k a rş ı m ü
cadele etm iş ve, öyle um uyorum  ki, m ücadele etm eye devam  
edecek olan Bolşeviklerin eski kuşağım  aynı kefeye koym ak 
anlaşü ır şey değil. Bu karışık lık  ve dağınıklığa ne üe yol açıl
m ıştır, eski kuşak tan  devrim cüeri korum ayı asla amaçlama- 
yan bazı yan niyetler değ il de P arti çıkarların ı gözetm ek söz 
konusuysa, buna ne ihtiyaç var? Oportünizm e k arş ı m ücade
le içinde büyüyen eski Bolşeviklere yönelik bu  oportünizm  
im alarının anlam ı nedir?

Üçüncü o larak  ben h içb ir şekilde, eski Bolşeviklerin yoz
laşm a -tehlikesine k arş ı m utlak  güvencede oldukları görüşün
de değilim, tıpkı diyelim ki b ir  deprem  tehlikesine k arş ı m ut
lak  güvencede olduğum uzu iddia etm ek için h içbir gerekçem 
olmadığı gibi. Olası olarak gündem e gelebilecek böyle b ir  teh
likenin m üm kün olduğu kabul edilm elidir. Fakat bu, söz ko
nusu  tehlikenin gerçekten varolduğu anlam ına m ı gelir? Ben 
bu  anlam a gelmediği düşüncesindeyim. T roçki’n in  kendisi de 
yozlaşm a tehlikesini gerçekten b ir  tehlike olarak kanıtlaya
cak herhangi b ir  olgu ileri sürm em iştir. Oysa Partide, P arti
mizin belirli saflarını yozlaşm akla tehd it edebilecek b ir  dizi 
unsu r vardır. Başka çare kalmadığı için Partim ize girm iş ve 
eski oportünist alışkanlıkları henüz aşam am ış M enşeviklerin 
b ir bölüm ünden söz ediyorum . Lenin yoldaş, Partim izin antı-
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darılması döneminde, bu M enşevikler ve bu  tehlike üzerine 
şun ları yazıyordu:

«Her oportünist; kendini uyarlam a yetisiyle öne çıkar 
... ve oportünistler olarak Menşevikler, öyle denilebilir ki, 
kendilerini «ilke olarak» işçiler arasında egem en olan eği
lim e uyarlarlar ve kışın beyaz renk alan tavşan gibi bir 
kamuflaj rengi alırlar. M enşeviklerin bu özelliğini bilmek 
ve bunu hesaba katmak zorunludur. Bunu hesaba katm a
nın anlam ı ise, 1918’den sonra, yani Bolşeviklerin zaferi
nin ilk önceleri muhtemel daha sonra da kesin hale gel
meye başladığı bir dönemde RKP’ne katılan her yüz Men- 
şeviğin doksan dokuzundan Partiyi arındırmak demektir.» 
(Bkz. 4. baskı, cilt 33, s, 19/20, Rusça.)

Nasıl o ldu da, gerçekten varolan bu  ve benzeri tehlikele
ri göz ard ı eden Troçki, potansiyel b ir  tehlikeyi, eski Bolşe
viklerin yozlaşm a tehlikesini önplana sürebildi? Bolşevikle
rin  eski kuşağının önder çekirdeğini tem sil eden MK çoğunlu
ğunun otoritesin i baltalam ayı am açlayan m ülahazalar gütme- 
yip de, P arti çıkarlarını gözeten birisi, nasıl o lu r da gözlerini 
gerçek tehlikeye kapar ve aslında gerçek olmayan, potansi
yel b ir  tehlikeyi önplana çıkarabilir? B u tü r  «yöntem»lerin 
ancak m uhalefetin değirm enine su  taşıyacağı açık değil m i
dir?

D ördüncü olarak Troçki, yozlaşabüecek «eskiler» ile, gü
ya «Partinin en  güvenüir barom etresi» olan «gençlik»i, bü- 
rokratlaşabilecek «eski kuşaktan  devrim ciler» ile, «devrimci 
form ülleri m ücadele içinde zaptetm ek» zorunda olan «genç 
kuşağı» nasıl olup da karşı karşıya getirmektedir? Bu karşı 
karşıya getiriş nereden kaynaklanıyor, buna ne gerek vardı? 
E ski kuşaktan  devrim ciler ile gençlik, iç ve dış düşm anlara 
karşı h e r zam an b ir safta  yürüm edi mi? «Eskiler» ile «genç
lersin  b irliğ i devrim im izin tem el gücü değil m i? Partim izin 
bu  iki ana birliği arasında b ir  çatlakçık açm ak ve onu geniş
letm ek için eski kuşaktan  devrim cileri karalam ak ve dem a
gojik b ir  biçim de gençliğe yaltaklanm ak niye? Eğer Parti çı-
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k arlan , P artin in  birliği, beraberliği gözetiliyorsa ve am aç m u
halefet yararına  b u  birliği sarsm ak değilse, tüm  bun lara  ne 
gerek var?

Bu m udur MK ve P arti içi dem okrasi üzerine MK k a ra n  
—ki oybirliğiyle kabul edilm iştir— yanında tav ır alm ak?

Zaten Troçki, m ektupla P arti top lan tılanna başvuru r
ken, b u  görevi Önüne koym am ıştır bile. B urada başka b ir  ni
yet yattığı görülm ektedir. O1 da şudur: MK kararın ı savunm a 
m askesi altında, P arti MK’ne karşı m ücadelesinde m uhalefeti 
diplom atik o larak  desteklemek.

Troçki’nin  m ektubunun taşıdığı ikiyüzlülük dam gası da 
aslında bundan ileri gelmektedir.

Troçki, D em okratik M erkeziyetçiler ve «Sol» kom ünistle
rin  b ir  bölüm ü ile b ir  blok halindedir — Troçki’nin  eylemi
nin siyasi anlam ı bu rad a  yatm aktadır.

« Pravda» N o. 285, 
15 A ralık  1923.

İm za\ J. S t a l  i n.



ZORUNLU BİR NOT

(Rafail üzerine)

«Pravda»daki (No. 285) «Tartışm a üzerine, Rafail üzeri
ne vb.» adlı m akalem de, Rafairin Preznya ilçesindeki b ir  top
lantıda, «Partim izin aslında b ir  askeri ö rgüte dönüştüğünü, 
onun içindeki disiplinin b ir  askeri disiplin olduğunu, ve bu 
nedenden ötürü, işe yaram az olan tüm  P arti aygıtım  tepeden 
tırnağa adam akıllı sarsm ak  gerektiğini» açıkladığından söz 
etm iştim . R afaü b u  nedenle «Pravda»da yayınlanan m akale
sinde, onun görüşlerini yanlış yansıttığım ı, görüşlerini «pole
m ik ateşi» içinde «basitleştirdiğim i» vb. söylem ektedir. Rafa
il, kendisinin sadece P a rti ile o rdu  arasında b ir  analoji (kı
yaslam a) yaptığım , ve analojinin özdeşlik olm adığım yazmak
tadır. «Partinin yönetim  sistem i ordunun yönetim  sistem ine 
benzeşir, fakat bu», diyor o, «onun tam  b ir  kopya olduğu an
lam ına değü, bilakis sadece b ir  paralellik  çekildiği anlam ına 
gelir.»

R afaü haklı m ıdır?
H ayır, haksızdır. Şu nedenlerden haksızdır:
Birincisi. Rafail, Preznya ilçesindeki top lan tıda yaptığı 

konuşm ada, şim di tem in ettiği gibi, Partiy i sadece orduyla 
karşılaştırm am ış, büakis aslında Partiy i orduyla özdeşleştir
m iş ve Partin in  ordu m odeline göre inşa edildiği sonucuna 
varm ıştır. Önümde Rafail’in  konuşm asının, kendi okuyup 
onayladığı stenografisi var. B urada şöyle deniyor: «Tüm Par
timiz, aşağıdan yukarıya k ad ar o rd u  tip inde inşa edilmiştir.» 
Burada, P artin in  inşasıyla o rdunun  inşasının sadece basit b ir
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benzetm esinin değil, bilakis b ir  eşitlenm esinin, özdeşleştiril
m esinin sözkonusu olduğu inkar edilemez.

Partim izin o rdu  tipinde inşa edildiği iddia edilebilir m i? 
Açıktır k i b u  iddia edilemez, çünkü Parti, kendisi tarafından, 
Parti tarafından  seçilen kurm aya m addi bağımlılığı olm aksı
zın, aşağıdan yukarıya doğru  gönüllülük ilkesine göre inşa 
edilir; o rdu  ise, bilindiği gibi, zor kuralına göre inşa edilir, 
hiç kim se tarafından  seçilmeyen, fakat yukarıdan atanan  k u r
maya m addi o larak  tam am en bağım lı vs. vb. dir.

İkincisi. Rafail P artin in  yönetim  sistem ini ordunun yöne
tim  sistem i ile sadece karşılaştırm ıyor, tersine bu  ikisini «te
reddüt etmeden» eşitliyor ve özdeşleştiriyor. Rafail m akale
sinde şöyle yazıyor: «Biz P artin in  yönetim  sistem inin ordu
nun yönetim  sistem i ile özdeş olduğunu, ta li bazı m ülahaza
lara  dayanarak değil, P artin in  durum unun  objektif tahliline 
dayanarak saptıyoruz.» Rafail’in  b u rad a  Partin in  yönetim i 
ile ordunun yönetim i arasında b ir  benzetm e ile yetinmediği 
inkar edilemez — çünkü o bun ları «basitçe» «tereddüt etm e
den» özdeşletirm ektedir.

B u iki yönetim  sistem i özdeşleştirilebüir mi? Hayır, bu  
yapılamaz: çünkü ordunun  yönetim  sistem i sistem  olarak  ne 
Partin in  niteliğiyle, ne de onun gerek üyelerini gerek Partisiz 
kitleleri etkilem e yöntem leriyle bağdaşmaz.

Üçüncüsü. Rafail m akalesinde, genelde tüm  Partin in  ve 
Özelde P arti üyelerinin kaderinin, son tahlilde MK K ayıt ve 
Dağıtım D airesi’ne bağlı olduğunu iddia ediyor, «Parti üyele
rin in  seferberlik  halinde sayıldığını, K ayıt ve Dağıtım  Daire- 
s i’nin herkesi işe yerleştirdiğini, hiç kimsenin kendisi üzerin
de herhangi b ir  şekilde k a ra r  alm a hakkına sahip olmadığını 
ve bakım ın, yaiıi m aaşın, iş tü rünün  vs. nasıl saptandığının 
K ayıt ve Dağıtım D airesi’ne  ya da «kurm ay’a  bağımlı olduğu
nu» iddia ediyor. Tüm  bun la r doğru m udur? Tabu k i hayır! 
Barış zam anlarında genelde yılda ancak 8000 ila 10 000 kadar 
kişi MK K ayıt ve Dağıtım  D airesi’nden geçm ektedir. MK’hin  
RKP X II. P arti Kongresine R aporu’n d an l80) bilinm ektedir 
ki, 1922 yılında 10 700 kişi (yani 1921’dekinin yarısı kad ar) 
MK K ayıt ve Dağıtım  D airesi’nden geçm iştir. Bu sayıdan, ye
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rel örgütlerce eğitim  kurum larına gönderilen 1500 kişi, ve izi
ne gönderilen hasta lar (400 kişiden fazla) çıkarılırsa, geriye 
8000 k işiden biraz fazla kalır. B unlardan b ir  yıl içinde 5167 
kişi (yani K ayıt ve Dağıtım D airesi’nden geçen toplam  sayı
nın yarısından az) MK tarafından  sorum lu fonksiyoner ola
rak  atanm ıştır. Fakat Partin in  üye sayısı o zam anlar 5000 de
ğil, 10 000 değil, nerdeyse 500 000 idi ve bunun  tem el kütlesi 
MK K ayıt ve Dağıtım D airesi’n in  dağıtım  faaliyetinden etki
lenm em iştir ve etkilenemezdi de. Rafail, MK’nin  barış  za
m anlarında sadece sorum lu fonksiyonerleri atadığını, MK 
K ayıt ve Dağıtım D airesi’nin, say ılan  400 000’i aşan tüm  P ar
ti fonksiyonerlerinin «maaş»ını tayin etmediğini, tayin ede
meyeceğini ve tayin etm em esi gerektiğini herhalde unutm uş 
bulunuyor. Rafail bu  gülünç abartm aya neden, gerek duym uş
tu r?  H erhalde Partin in  yönetim  sistem inin ordunun  yönetim  
sistem i üe «özdeşliği»ni «olgular temelinde» gösterm ek için.

Olgular bunlardır.
Rafail’in  «ne Partiy i ne de orduyu doğru  dü rüst bilm e

diği» kanısını taşım am an ve hâlâ da b u  kanıda olm am ın nede
n i budur.

Rafail ta rafından  ileri sürülen X. P arti K ongresi kararla 
rından  alın tılara gelince, b u  durum da bu n lan n ' anlam ı kendi
liğinden o rtadan  kalkar, çünkü bun la r sadece Partim izdeki 
savaş dönem i artık larına ilişkindir, güya «Partinin yönetim  
sistem iyle ordunun yönetim  sistem inin özdeşliği» ne ilişkin 
değil.

Rafail, yanlışları düzeltm enin zorunlu olduğunu ve h a ta 
la r  üzerinde ina t edilmem esi gerektiğini söylerken haklıdır, 
îş te  bunun  için ben, Rafail’in, işlediği hatayı sonunda düzel
teceğine dair um udum u yitirm edim .

«Pravda» N o. 294, 
28 A ralık  1923.

İm za: 3. S t a l  i n.
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«KOMÜNİST»186̂ GAZETESİNE 
KUTLAMA MESAJI

«Komünist» gazetesinin birinci sayısının çıkm asını kalp
ten  kutlarım . Doğu’nun  emekçi k itlelerinin yolunu kom üniz
m in tam  zaferi için aydınlatan güvenilir b ir  fener olm asını 
dilerim .

RKP MK Sekreteri Stalin

«~Bdk.in.ski R a b o ç i», 
(Bakûlu İşçi), 

N o. 294 (1022), 
30 A ra lık  1923.
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TÜMLEME

EK NO. 1

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B iıiiği’nin 
Kuruluşu Üzerine Deklarasyon

Sovyet Cumhuriyetlerinin kurulmasından bu yana, dünya 
devletleri iki kampa bölünmüş bulunuyorlar: kapitalizm kampı 
ve sosyalizm kampı.

Orada, kapitalizm kampında, ulusal düşmanlık ve eşitsizlik, 
söm ürgeci kölelik ve şovenizm, ulusal baskı ve pogromlar, em
peryalist canavarlıklar ve savaşlardan başka birşey yok.

Burada, sosyalizm kampında, karşılıklı güven ve barış, ulu
sal özgürlük ve eşitlik, halkların barış içinde birarada yaşama 
ve kardeşçe işbirliği var.

M illiyetler sorununu, halkların özgür gelişmesini, insanın  
insan tarafından sömürülmesi sistem i ile bağdaştırarak çözme 
yolundaki kapitalist dünyanın onlarca yıllık denemeleri verim
siz çıkmıştır. Tersine, ulusal çelişkiler yumağı, gitgide daha kar
m aşık bir duruma geliyor ve bizzat kapitalizm in tüm varlığını 
tehdit ediyor. Burjuvazinin, halkların işbirliğini örgütlemekte 
aciz kaldığı ortaya çıkmıştır.

Ulusal baskıyı kökünden yıkma, bir karşılıklı güven ortamı 
yaratma ve halkların kardeşçe işbirliğinin temellerini atmanın 
ancak Sovyetler kampında, ancak nüfusun çoğunluğunu kendi 
çevresinde toplamış bulunan proletarya diktatörlüğünde olanak
lı olduğu ortaya çıkmıştır.

Sovyet Cumhuriyetlerinin, iç ve dış, tüm dünya emperya-
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üstlerinin saldırılarını püskürtmesi, yalnızca bu koşullar saye
sinde mümkün olmuştur.

İçsavaşa başarıyla son vermeleri, varlıklarını güvence altı
na almaları ve barışçıl iktisadi inşaya geçmeleri yalnızca bu 
koşullar sayesinde mümkün olmuştur.

Ama savaş yılları hiç de iz bırakmadan geçip gitmemiştir. 
Savaşın mirası olan yakılıp yıkılmış tarlalar, işlem ez olmuş fab
rikalar, yakılıp yıkılmış üretici güçler ve tükenmiş iktisadi kay
naklar, tek tek Cumhuriyetlerin ekonomiyi inşa etme alanın
daki münferit çabalarının yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Ulusal ekonominin yeniden inşasının, Cumhuriyetler ayrı ayrı 
varoldukları sürece imkansız olduğu ortaya çıkmıştır.

Öte yandan, uluslararası durumun istikrarsızlığı ve yeni sal
dırılar tehlikesi, kapitalist kuşatm aya karşı Sovyet Cumhuriyet
lerinin birleşik cephesinin kurulmasını kaçınılm az kılmaktadır.

Son olarak, sınıf niteliği itibariyle enternasyonal olan Sov
yet iktidarının tüm yapısı, Sovyet Cumhuriyetlerinin emekçi yı
ğınlarını sosyalist b ir  aile içinde birleşme yoluna itmektedir.

Bütün bu koşullar, Sovyet Cumhuriyetlerinin, aynı zam an
da hem dış güvenliği, hem iç iktisadi gönenci ve halkların ulu
sal gelişme özgürlüğünü güvence altına almaya yetenekli b ir  
federal, devlet halinde birleşmesini buyurmaktadır.

Kendi Sovyet Kongrelerinde kısa süre önce «Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği »ni kurma kararını oybirliği ile ka
rarlaştırmış bulunan Sovyet Cumhuriyetleri halklarının iradesi, 
bu Birliğin, eşit haklara sahip halkların özgür bir birleşmesi 
olduğunun, her Cumhuriyetin Birlik’ten özgürce çıkma haklanın  
güvence altında bulunduğunun, Birliğe girişin varolan ya da ge
lecekte ortaya çıkacak tüm sosyalist Sovyet Cumhuriyetlerine 
açık olduğunun, yeni federal devletin, halkların barış içinde bir- 
arada yaşam a ve kardeşçe işbirliğinin 1917 Ekim’inde atılan te
melinin ona layık bir taçlandırması olduğunun, onun dünya 
kapitalizmine karşı güvenilir bir kale olacağının ve bütün ül
keler emekçilerinin bir Dünya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
halinde birleşmesine giden yolda yeni bir adım oluşturacağı
nın güvenilir garantisidir.



Tüm bunları bütün dünya önünde ilan eden ve bizlere ve
kalet vermiş bulunan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin ana
yasalarında ifadesini bulan Sovyet iktidarının temellerinin sar- 
sılm azlığım  resmen ilan eden biz işbu Cumhuriyetler delege
leri, -bize verilmiş bulunan vekalet gereğince, «Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği»nin kuruluşu üzerine sözleşmeyi im 
zalamayı kararlaştırırız.

EK NO. 2

Sovyet Sosyalist Cum huriyetler B irliği’niri 
K uruluşu Üzerine Sözleşme

Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti (RSFSC), Uk
rayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (USSC), Byelo-Rus Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti ÎBSSC) ve Trans-Kafkasya Sosyalist Fe
deratif Sovyet Cumhuriyeti CTSFSC — Gürcistan, Azerbaycan 
ve Ermenistan) şu temel üzerinde b ir  federal devlet — «Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği» — halinde birleşme üze
rine işbu federal sözleşmeyi imzalarlar:

.1 — : Şu yetkiler, en yüksek organları aracılığı ile, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’ne aittir:

a) uluslararası ilişkilerde Birliği temsil etmek;
b) Birliğin ülke sınırlarını değiştirmek;1
c) yeni Cumhuriyetlerin Birliğe kabulüne ilişkin sözleşme

leri imzalamak;
d) savaş ilam  ve barış anlaşması;
e) dış devlet borç sözleşm eleri yapmak;
f) uluslararası sözleşmeleri onaylamak; .
g) dış ve iç ticaret rejimlerini belirlemek;
h) Birliğin tüm ulusal ekonomisinin ilkelerini ve genel pla

nını saptamak ve imtiyaz sözleşm eleri imzalamak;
i) ulaştırma ve PTT işlerini düzenlemek;
j) Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği, silahlı kuvvetle

rinin örgüt ilkelerini saptamak;
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k) Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği’nin birleşik büt
çesini onaylamak; madeni ve kağıt para ve kredi sistem ini ve 
Birlik, Cumhuriyet ve yerel vergiler sistem ini saptamak;

1) Birliğin tüm topraklan üzerinde toprak ıslahı ve toprak
tan -yararlanma ve yeraltı zenginlikleri, ormanlar ve sulardan  
yararlanmanın genel ilkelerini saptamak;

m) iskan işleri üzerine genel Birlik yasalanm  saptamak,- 
n) Birlik’te mahkemelerin örgütlenmesi ve muhakeme usu

lüne ilişkin temel ilkeleri -ve sivil hukuku ve ceza hukukunu  
saptamak;

o) temel çalışma yasalarını saptamak; 
p) halk eğitim i konusunda genel ilkeleri saptamak; 
q) halk sağlığının korunması alanında genel önlemleri sap

tamak;
r) ölçüler ve ağırlıklar sistem ini saptamak; 
s) federal istatistiği örgütlemek;
t) federal yurttaşlık alanında yabancılann haklarına ilişkin 

temel yasaları saptamak; 
u) genel af hakki;
v) Sovyet Kongrelerinin, Merkez Yürütme Komitelerinin ve 

Federe Cumhuriyetler Halk Komiserleri Konseylerinin, işbu fe
deral sözleşmeye aykırı olan kararlannı kaldırmak;

2 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin en yüksek 
iktidar organı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sovyet 
Kongresi ve — kongreler arasındaki zaman dilimlerinde — Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürütme Komite- 
s i’dir.

3 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sovyet Kongre
si, kent Sovyetleri temsilcileri —■ 25 000 seçmen başına 1 tem
silci — ile, il Sovyet Kongreleri temsilcilerinden — 125 000 kişi 
başına 1 temsilci — bileşir.

4 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sovyet Kong
resine delegeler, il Sovyet Kongreleri tarafından seçilir.

5 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin olağan Sov
yet Kongreleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez 
Yürütme Komitesi tarafından yılda bir kez toplantıya çağrılır; 
olağanüstü kongreler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
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Merkez Yürütme Komitesi tarafından kendi karan  üzerine ya 
da en az iki Federe Cumhuriyetin talebi üzerine toplantıya çağ- 
nlır.

6 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sovyet Kong
resi, Birlik Cumhuriyetlerinin temsilcileri arasından, işbu Cum
huriyetlerin nüfusu ile orantılı olarak, toplam 371 kişi olmak 
üzere, Merkez Yürütme Komitesi’ni seçer.

7 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürüt
me Komitesi olağan oturumları, yılda üç kez toplanır. Olağan
üstü oturumlar, Birlik Merkez Yürütme Komitesi Prezidyumu- 
nun kararı ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Halk 
Komiserleri Konseyi’nin talebi üzerine, aynca Federe Cumhu
riyetlerden birinin Merkez Yürütme Komitesi’nin talebi üzeri
ne toplanır.

8 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sovyet Kong
releri ile  Merkez Yürütme ‘Komitesi oturumları, Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürütme Komitesi Prezid- 
yumu tarafından saptanacak bir düzene göre, Birlik Cumhuri
yetlerinin başkentlerinde toplanır.

9 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürüt
me Komitesi, Birlik Merkez Yürütme Komitesi oturumları ara
sında Birliğin en yüksek iktidar organı olan t>ir Prezidyum  
seçer.

10 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürüt
me Komitesi Prezidyumu’na 19 üye seçilir, bunlar arasından  
Birlik Merkez Yürütme Komitesi, Birlik Cumhuriyetlerinin sa
yısına uygun olarak 4 Birlik Merkez Yürütme Komitesi Başkanı 
seçer.

11 — Birlik Merkez Yürütme Komitesi’nin yürütme organı, 
Birlik Merkez Yürütme Komitesi tarafından, bu Komitenin gö
rev süresine eşit bir görev süresi için seçilen Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Halk Komiserleri Konseyi’dir (Sovnar- 
kom Soyuza*); şunlardan oluşur:

Birlik Halk Komiserleri Konseyi Başkanı;

*  S o vyet Sosyalist Cum huriyetleri Birliği H alk K om iserleri K onseyi’nin R us
ça kısaltm ası. Çn.
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Başkanın, vekilleri;
Dışişleri Halk Komiseri;
Ordu ve Donanma Halk Komiseri;
Dış Ticaret Halk Komiseri;
Ulaştırma İşleri Halk Komiseri;
PTT Halk Komiseri,-
Îşçi-Köylü M üfettişliği Halk Komiseri;
Yüksek Ekonomi Konseyi Başkanı;
Çalışma Halk Komiseri;
Beslenme Halk Komiseri;
Maliye Halk Komiseri.

12—  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği topraklan üze
rinde devrimci yasallığı pekiştirmek ve karşı-devrime karşı m ü
cadelede Federe Cumhuriyetlerin çabalarını birleştirmek üzere, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürütme Komi
tesi nezdinde, fonksiyonları yüksek tüzel denetim olan bir Yük
sek Mahkeme ile, Birlik Halk Komiserleri Konseyi nezdinde, 
başkanı danışma oyuna sahip olarak Birlik Halk Komiserleri 
Konseyi’ne dahil olan birleşik bir Devlet Siyasi Yönetim Organı 
kurulur.

13 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Halk Komi
serleri Konseyi’nin kararname ve kararlan bütün Federe Cum
huriyetler için bağlayıcıdır ve tüm Birlik topraklan üzerinde 
doğrudan yürürlüğe konulur.

14 — Birlik Merkez Yürütme Komitesi ve Halk Komiserleri 
Konseyi’nin karam am e v e  talimatnameleri Federe Cumhuri
yetlerde konuşulan dillerde (Rusça, Ukraynaca, Byelo-Rusça, 
Gürcüce, Ermenice, Türkçe) yayınlanır.

15 — Federe Cumhuriyetler Merkez Yürütme Komiteleri, 
Birlik Halk Komiserleri Konseyi’nin kararname ve talim atna
melerine karşı, bunlann yürürlüğünü durdurmaksızın, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürütme Komitesi Pre- 
zidyumu nezdinde itiraz edebilirler.

16 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Halk Komiser
leri Konseyi’nin talim atnam e. ve emirleri ancak Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Merkez Yürütme Komitesi ve onun 
Prezidyumu tarafından yürürlükten kaldmlabilir; Sovyet Sos
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yalist Cumhuriyetleri Birliği’nin tek tek Halk Komiserlerinin 
önlemleri ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez 
Yürütme Komitesi, onun Prezidyumu ve Birlik Halk Komiser
leri Konseyi tarafından yürürlükten kaldırılabilir.

17 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Halk'Komiser
lerinin emirleri, Federe Cumhuriyetlerin Merkez Yürütme Ko
m iteleri ya da bunların Prezidyum lan tarafından, ancak söz 
konusu emirlerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Halk 
Komiserleri Konseyi ya da Merkez Yürütme Komitesi kararlan  
ile açık bağdaşm azlığı durumunda, istisna olarak askıya alı
nabilir. Federe Cumhuriyetlerin Merkez Yürütme Komiteleri ya 
da bu Merkez Yürütme Komitelerinin Prezidyumlan-, emrin as
kıya alınm asından derhal Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Halk Komiserleri Konseyi ile Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği’nin ilgili Halk Komiserini haberdar ederler.

18 — Federe Cumhuriyetlerin Halk Komiserleri Konseyi’ne 
şunlar mensuptur:

Halk Komiserleri Konseyi Başkanı,
Başkanvekili,
Yüksek Ekonomi Konseyi Başkanı,
Tarım Halk Komiseri,
Beslenme İşleri Halk Komiseri,
Maliye Halk Komiseri,
Çalışma Halk Komiseri,
İçişleri Halk Komiseri,
Adalet Halk Komiseri,
İşçi-Köylü M üfettişliği Halk Komiseri,
Halk Eğitimi Halk Komiseri,
Sosyal Yardım Halk Komiseri,
M illiyetler Halk Komiseri, 

ayrıca danışma oyuna sahip olarak Dışişleri, Ordu ve Donan
ma, Dış Ticaret, Ulaştırma, PTT Birİik Halk Komiserliklerinin 
temsilcileri.

19 — Federe Cumhuriyetlerin, Federe Cumhuriyet Merkez 
Yürütme Komitesi’ne ve Halk Komiserleri Konseyi’ne doğru
dan bağlı Yüksek Ekonomi Konseyi ile, Beslenme İşleri, Maliye,- 
Çalışma ve İşçi-Köylü M üfettişliği Halk Komiserliklerine, faali
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yetlerinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’n in  ilgili 
Halk Komiserlerinin direktifleri yol gösterir.

2Q —- Birlik mensubu Cumhuriyetler, kendi öz bütçelerine 
sahiptir, bu bütçeler, Birlik Merkez Yürütme Komitesi tarafın
dan onaylanacak olan Birlik bütçesinin bileşenidirler. Cumhu
riyetlerin bütçeleri, gelir ve gider kısmı bakımından Birlik Mer
kez Yürütme Komitesi tarafından saptanır. Federe Cumhuri
yetlerin bütçelerinin oluşturulmasına harcanan g e lir le r  lis te s i  
ila gelir sektörlerinin yüksekliği, Birlik Merkez Yürütme Komi
tesi tarafından saptanır.

21 — Bütün Birlik Cumhuriyetlerinin yurttaşları için yek
pare bir federal yurttaşlık saptanır.

22 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin kendi bay
rağı, arması ve devlet mühürü vardır.

23 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’n in  başkenti 
Moskova’dır.

24 — Federe Cumhuriyetler, bu sözleşmeye uygun olarak  
kendi anayasalarında gerekli değişiklikleri yaparlar.

25 — Federal sözleşm esinin onaylanması, değiştirilmesi ve 
tümlenmesi, ancak ve yalnız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Sovyet Kongresinin yetkisindedir.

26 — Federe Cumhuriyetlerin her birinin, Birlik’ten özgür
ce çıkma hakkı saklıdır.
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NOTLAR

[1] RKPCB) MK tarafından çağrılan RSFSC Türk milli
yetleri komünistlerinin danışma konferansı, 1 ve 2 Ocak 1921’ 
de M oskova’da yapıldı. Danışma Konferansına Azerbaycan, 
Başkıristan, Türkistan, Tataristan, Dağıstan, Terek Bölgesi, Kır
gızistan ve' Kırım’dan Parti fonksiyonerleri katıldı. Danışma 
Konferansında, Doğu Halkları Komünist Örgütleri Merkez Bü- 
rosu’nun raporları, örgütlenme sorunu ve başka sorunlar ele 
alındı. 2 Ocak’ta J. V. Stalin örgütlenme sorunu üzerine bir ra
por okudu (rapor stenoya çekilmemiştir). Danışma konferansı, 
J. V. Stalin’in «RSFSÇ Türk Halkları Arasında Çalışma İçin 
Merkez Bürosu Üzerine Kararlarca ilişkin raporunu kabul etti. 
Bu «kararlarca uygun olarak, 1918’den bu yana varlığını sür
düren Doğu Halkları Komünist Örgütleri Merkez Bürosu, RSFSC' 
nin Türk Halkları Arasında Ajitasyon ve Propaganda İçin Mer
kez Bürosu olarak reorganize edildi, (s. 15)

12] VIII. Parti Kongresi tarafından kabul edilen RKPCB) 
Programı, «Ekonomik Alanda» bölümü, ve RKP(B) IX. Parti 
Kongresi’nin «Sendikalar ve Örgütleri Sorunu Üzerine» kararı 
kastedilmektedir (bkz. «Parti Kongrelerinin, Parti Konferansla
rının ve MK Plenum Oturumlarının Kararlarında SBKP(B)»  
Bölüm I, 1941, s, 289-291, 337-340, Rusça.) (s. 17)

[31 RKP(B) VIII. Parti Kongresi ve onun askeri sorunlar 
ve diğer sorunlar üzerine kararları hakkında bkz. «SBKP(B) 
Tarihi, Kısa Ders», s. 222-225 ve «Parti Kongrelerinin, Parti Kon
feranslarının ve MK Plenum Oturumlarının Kararlarında SB 
KP(B)», Bölüm I, 1941, s. 280-313 (Rusça) . J. V. Stalin RKP(B)
VIII. Parti Kongresi’nde askeri sorun üzerine bir konuşma yap
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tı (bkz. J. V. Stalin, «kserler», cilt 4, s. 256/257 Tjirkçe baskı) 
ve Kongre tarafından, askeri sorun üzerine bir karar hazırlan
ması amacıyla oluşturulan askeri komisyona katıldı, (s. 18)

[41 VIII. Sovyet K ongresinin, Tüm-Rusya Sendikalar Mer
kez Konseyi’nin ve Moskova kenti Sendika Konseyi’nin RKPCB) 
fraksiyonlarının 30 Aralık 1920’de yapılan ortak oturumu kas
tedilmektedir. (s. 23)

1.5! «Ulusal Sorunda Partinin En Yakın Görevleri Üzerine» 
tezler, 5 Şubat 1921’de RKPCB) MK Politbüro oturumunda ele 
alındı. Tezlerin nihai redaksiyonu için V. 1 Lenin ve J. V. Sta- 
lin ’in önderliğinde bir komisyon görevlendirildi. Tezler «Prav- 
da»nm 29. sayısında 10 Şubat’ta yayınlandı ve 1921 yılında özel 
broşür olarak çıktı. Cs. 26)

[61 Dinci-siyasi bir ideoloji olan Pan-İslamizm, İslamı ka
bul eden tüm halkların birleşmesini vaaz eder. Pan-İslamizm  
19. yüzyıl sonlarında Doğu ülkelerinin sömürücü sın ıflan  ara
sında yaygındı ve Türkiye tarafından dünyanın tüm müslü- 
manlarını, «tüm müminlerin halifesi» olarak Türk sultanına ta
bi kılmak için kullanıldı. Lenin Pan-İslamizmi, «Avrupa ve Am e
rika emperyalizmine karşı kurtuluş hareketlerini hanlann, top
rak ağalarının ve m ollalann vb. güçlendirilmesi ile birleştir
mek- is te yen  b ir  a k ım  olarak değerlendirir (bkz. V. İ. Lenin, 
«Eserler»; 4. baskı, cilt 31, s. 127, Rusça)

Tüm Türk halklarını Türk egem enliğine almayı amaçlayan  
Pan-Türkizm, Balkan savaşlan  döneminde (1912-1913) ortaya 
çıktı. 1914-1918 arasında Pan-Türkizm, aşın  saldırgan ve şove- 
nist bir ideolojiye dönüştü. Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm Rus
ya’da Ekim Devriminden sonra karşı-devrimci unsurlar tara
fından Sovyet iktidarına karşı mücadele için kullanıldı, (s. 36) 

[7 ] RKP(B) X. Kongresi 8-16 Mart 1921 arasında toplandı. 
Parti Kongresi, MK ve MKK’nm  raporlannı, ülkenin ekonomik 
yaşamında sendikalar ve oynadıklan rol üzerine, aynı vergi 
üzerine, Parti inşası üzerine, Partimizin ulusal sorunda en ya
kın görevleri üzerine, Partinin birliği üzerine, anarko-sendika- 
list sapma ve başka sorunlar üzerine raporlan ele aldı. V. İ. Le
nin, MK Siyasi Raporu’nu sundu ve aynî vergi, Parti birliği, 
anarko-sendikalist sapma üzerine raporlar sundu. Parti Kong
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resi, sendikalar üzerine tartışmayı sonuçlandırdı ve ezici bir 
çoğunlukla Leninist platformu onayladı. Lenin tarafından ha
zırlanan «Partinin Birliği Üzerine» kararda, Parti Kongresi, tüm 
fraksiyonel grupları mahkûm etti, bu grupların derhal dağıtıl
ması kesin direktifini verdi ve proletarya diktatörlüğünün ba
şarısı için Parti birliğinin tem el koşul olduğuna işaret etti. Par
ti Kongresi, Lenin’iiı «İşçi M u h alefetin i mahkûm ettiği ve anar- 
ko-sendikalist sapmanın düşüncelerinin propagandasının Ko
m ünist Partisine üyelikle bağdaşm az olduğunu açıkladığı «Par
timizde Sendikalist ve Anarşist Sapma Üzerine» adlı kararı ka
bul etti. X. Parti Kongresi, teslimat yükümlülüğünden aynî ver
giye geçişi, Yeni Ekonomik Politika’ya geçişi kararlaştırdı. J. V. 
Stalin, «Ulusal Sorunda Partimizin En Yakın Görevleri» adlı 
raporu 10 Mart’ta sundu. Parti Kongresi J. V. Stalin’in tezlerini 
oybirliğiyle temel kabul etti ve bu tezlerin geliştirilm esi için 
bir komisyon seçti. Komisyonun çalışm asının sonuçlan üzerine 
J. V. Stalin, 15 Mart’taki akşam oturumunda rapor sundu. Ko
misyon adına J. V. Stalin tarafından sunulan karar, Parti Kong
resince oybirliğiyle kabul edildi. Parti Kongresi ulusal soranda 
Parti düşmanı sapmaları mahkûm etti: Komünizm ve proleter 
enternasyonalizm i için zararlı ve tehlikeli olan büyük güç şo
venizmi (Büyük-Rus şovenizmi) ve yerel milliyetçilik. , Parti 
Kongresi esas darbeyi, esas tehlike olarak büyük güç şoveniz
mine indirdi. (RKP(B) X. Parti Kongresi üzerine bkz. «SBKP(B) 
Tarihi, Kısa Ders», s. 242-246, Rusça.) (Parti Kongresinin karar
ları için bkz. «Parti Kongrelerinin, Parti K onferanslannm  ve 
MK Plenum Oturumlarının Kararlannda SBKP(B)», Bölüm I, 
1941, s. 356-395, Rusça.) (s. 37)

İS] «RSFSC’ıiin Elektriklendirilmesi Planı. Rusya’nın Elek- 
triklendirilmesi İçin Devlet Komisyonunun VIII. Sovyet Kong- 
resi’ne Raporu» adlı derleme, Yüksek Ekonom i' Konseyi Bilim- 
sel-Teknik Dairesi tarafından Aralık 1920’de yayınlandı, (s. 50)

[91 «E konom içeskaya Jizn»  (Ekonomik Yaşam) — Günlük 
gazete, RSFSC ve SSCB’nin ekonomik ve m ali alanlarda faaliyet 
gösteren Halk Komiserlikleri ve ekonomik kuruluşlannın (Yük
sek Ekonomi Konseyi, Çalışma ve Savunma Konseyi, Devlet 
Planlam a Komisyonu, Devlet Bankası, Maliye Halk Komiserli

331



ği vb.) Kasım 1918’den Kasım 1937’ye kadar yayınlanan organı, 
(s.,51)

[101 II buçukuncu Enternasyonal — «Sosyalist Partilerin 
Uluslararası İşçi Birliği» —, 1921 Şubat’inda Viyana’da yapılan 
kuruluş konferansında, devrimci işçi kitlelerinin' baskısı altında 
zaman zam an II- Enternasyonal’den tecrit olan merkez parti
leri ve grupları tarafından oluşturuldu. Sözde II. Enternasyonal’i 
eleştiren II buçukuncu Entem asyonal’in liderleri CF. Adler, O. 
Bauer, L. Martov ve diğerleri) gerçekte proletarya hareketinin  
en önemli sorunlarında oportünist bir siyaset izlediler ve işçi 
kitleleri üzerinde komünistlerin artan etkisine karşı koyabilmek  
için oluşturulan birlikten yararlanma çabasında oldular. 1923’ 
te II buçukuncu Enternasyonal II. Enternasyonal ile yeniden- bir
leşti. (s. 52)

U ll «Doğu Halkları Eylem ve Propaganda Konseyi», 1920 
Eylülünde Bakû’da toplanan Doğu Halkları I. Kongresi’nde oluş
turuldu. Konseyin amacı Doğu’da kurtuluş - hareketlerini des
teklemek ve birleştirmekti; varlığı yaklaşık bir yıl sürdü, (s. 55)

[121 Sovyet Sosyalist Dağ Cumhuriyeti Emekçi Kadınları
nın I. Kongresi 16-18 Haziran 1921 arasında Vladikafkas’ta top
landı. Kongreye Çeçen, Osset, Tatar, Kabartay, Balkar ve sapa 
dağ köylerinin kadınlan  olmak üzere 152 delege katıldı. Kong
re şu sorunları ele aldı: Doğu kadm lannın ekonomik ve hu
kuksal açıdan dünü ve bugünü, ev çalışm ası ve Dağ halkları 
kadınlarının buna katılımı, halk eğitimi ve Doğu’nun kadını, 
ana ve bebek sağlığı üzerine bir rapor ve başka sorunlar. J. V.
S talin’in Kongreye gönderdiği telgraf 18 Haziran’daki gece otu
rumunda okundu. Kongre J. V. Stalin’e bir selam  telgrafı gön
derdi. Cs. 59)

[131 Özerk Sovyet Sosyalist Dağ Cumhuriyeti, Tüm-Rusya 
Merkez Yürütme Komitesi’nin 20 Ocak 1921 tarihli kararname
siyle- kuruldu. Sovyet Sosyalist Dağ Cumhuriyeti kapsamında 
esasen Çeçen, Nasranov, Vladikafkas, Kabartay, Balkar ve Ka- 
raçay Bölgeleri bulunmaktaydı. 1921’den 1924’e kadar Özerk 
Sovyet Sosyalist Dağ Cumhuriyeti’n d en . birbiri ardına bir dizi 
özerk ulusal bölge oluştu. Tüm-Rusya MYK’nin  7 Temmuz 1924 
tarihli kararnamesiyle Sovyet Sosyalist Dağ Cumhuriyeti feshe
dildi. (s. 59)
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I14İ 6 Ağustos 1920’de Komintem II. Kongresi tarafından  
onaylanan Komünist E ntem asyonal’e üye olmanın 21 koşulu  
kastedilmektedir, (s. 63)

[15 i V. İ. Lenin’in «Bugünkü Devrimde Proletaryanın Gö
revleri Üzerine» Nisan tezleri kastedilmektedir Cbkz. «Eserler»,
4. baskı, cilt 24, s. 1-7, Rusça), (s. 63)

[161 Kronstadt’ta Mart 1921’deki karşı-devrimci ayaklanma 
kastedilm ektedir (bkz. «SBKP(B) Tarihi, Kısa Ders», s. 239, Rus
ça) . (s. 63)

[17] V. Î.Lenin, «Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin 
İki Taktiği» (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 9, s. 1-119, Rusça), 
(s. 64)

[181 Bkz. V .İ.Lenin, «Eserler», 4. baskı, cilt 8 (Rusça), 
(s. 64)

[19] V., İ. Lenin, «Kadetlerin Bir Zaferi ve İşçi Partisinin  
Görevleri» (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 10, s. 175-250, Rusça), 
is. 64)

[20] Bkz. V. İ . Lenin, «Eserler», 4. baskı, cilt 26, s. 217-229 
(R usça). (s. 66)

[211 V. İ. Lenin’in «Sovyet İktidarının En Yakın Görevleri» 
kastedilm ektedir (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 27, s. 207-246, Rus
ça ). (s. 66)

[221 «Credo» — bir grup «Ekonomist»in manifestosu. (Cre- 
do üzerine bkz. V. İ. Lenin, «Rusya Sosyal-Demokratlarmm  
Protestosu», «Eserler», 4; baskı, cilt 4, s. 149-163, Rusça.) (s. 67)

[23] V. İ. Lenin, «‘Sol Radikalizm’, Komünizmin Bir Çocuk
luk Hastalığı» (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 31, s. 1-97, Rusça), 
(s. 70)

[24] Demokratik Konferans, 14-22 Eylül 1917 tarihlerinde 
Petrograd’da yapıldı. Konferans, İşçi ve Köylü Temsilcileri Sov- 
yetleri Tüm-Rusya. Merkez Yürütme Komitesi ve Köylü Temsil
cileri Sovyetleri Yürütme Komitesi’nin M enşevik ve Sosyal-Dev- 
rim ci liderleri tarafından toplantıya çağrılm ıştı ve sosyalist par
tilerin, uzlaşm acı Sovyetlerin, sendikaların, Zemstvo’nun, tica
ret ve sanayi çevrelerinin ve ordu birliklerinin temsilcilerinden 
oluşuyordu. Konferans, Geçici Hükümet içinde bir danışma or
ganı olarak bir Ön Parlamento (Geçici Cumhuriyet Konseyi)
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oluşturdu. Uzlaşmacılar, Ön Parlamento'nun yardımıyla dev
rimi durduracaklarına ve ülkeyi Sovyet devrimi yolundan çı
kararak burjuva-anayasal gelişme yoluna sokabileceklerine 
inanıyorlardı, (s. 71)

i25J V. İ. Lenin, «Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky» (bkz. 
«Eserler», 4. baskı, cilt 28, s. 207-302, Rusça), (s. 75)

[26i V. İ. Lenin’in «Ne Yapmalı?» adlı eseri kastedilm ekte
dir (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 5, s. 319-494, Rusça), (s. 75)

(271 Bkz. K. Marx ve F. Engels, «Komünist Partisi Mani
festosu», 1939, S. 40/41, Rusça, (s. 75)

128] J. V. Stalin, Haziran 1921 sonunda üstirahatte olduğu) 
Nalçik’ten, RKP(B) MK Kafkasya Bürosu’nun yerel Parti ve  
Sovyet ö rg ü tleriy le  b ir lik te  y a p tığ ı plenumunun çalışmalarına 
katılmak üzere Tiflis’e geldi. Plenum, 2-7 Temmuz arasında ya
pıldı ve Trans-Kafkasya Sovyet Cumhuriyetlerinin inşasının en  
önemli ekonomik ve siyasi sorunlarını ele aldı. J. V. Stalin’in 
yönetiminde hazırlanan siyasi durum üzerine rapor için ha
zırlanan kararla plenum, Trans-Kafkasya komünistlerinin gö
revlerini saptadı ve m illiyetçi sapmaların temsilcilerine kesin  
bir darbe indirdi. Plenum, Trans-Kafkasya Sovyet Cumhuriyet
lerinin ekonomik faaliyetlerini birleştirmek için bir komisyon  
kurma kararı aldı ve Trans-Kafkasya demiryollarının durumu, 
Trans-Kafkasya Sovyet Cumhuriyetlerinde para dolaşımı, Na- 
gomo-Karabağ Bölgesinin özerkliği, Acaristan, Abazistan’da du
rum ve başka sorunlar üzerine görüştü. 6 Temmuz’daki Tiflis 
Parti örgütü üyelerinin toplantısında J. V. Stalin, «Gürcistan ve 
Trans-Kafkasya’da Komünizmin En Yakın Görevleri» başlıklı 
bir rapor sundu. Bu rapor 13 T em m uzda «Pravda Gruzii» (Gür
cistan Pravda’sı) No. 118’de yayınlandı ve 1921’de RKP(B) MK 
Kafkasya Bürosu tarafından özel broşür olarak çıkarıldı, (s. 81) 

Ü29İ ..Mussavatçılar — «Mussavat» Partisi — 1912’de ortaya 
çıkan, Azerbaycan burjuvazisinin ve çiftlik sahiplerinin m illi
yetçi partisi. Ekim, Devrimi ve içsavaş döneminde bu parti, 
Azerbaycan’da temel karşı-devrimci güçtü. Türk ve daha son
ra İngiliz müdahalecilerin desteği ile M ussavatçılar Azerbay
can’da 1918 Eylül’ünden 1920 N isan’m a kadar iktidarda kaldılar, 
sonra M ussavatçı hükümet Bakû işçilerinin, Azerbaycan köylü
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lerinin v e  onların yardımına koşan Kızıl Ordu’nun birleşik ça
balarıyla devrildi, (s. 87) ,

[301 Taşnaklar — «Taşnakzutyun» Partisi — 19. yüzyılın  
doksanlı yıllarında ortaya çıkan, Ermeni burjuva-milliyetçi par
ti. 1918’den 1920’ye kadar Taşnaklar Ermenistan burjuva-milli
yetçi hükümetinin başında bulundular ve Ermenistan’ı Sovyet 
Rusya’ya karşı savaşta İngiliz m üdahalesinin bir üssüne çevir
diler. Taşnak hükümeti, Kızıl Ordu tarafından desteklenen Er
m enistan emekçileri tarafından 1920’de devrildi. (s. 87)

[311 1904 yılında İngiltere ile Fransa arasında' yapılan ve 
A ntant’m (İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya’sının emperyalist 
ittifakı) kuruluşunun başlangıcı olarak hizm et eden askeri-si- 
yasi anlaşm a kastedilmektedir.: (s. 88)

, l32l «îsfera» (Kıvılcım) —- 1900 yılında V. İ. Lenin tara
fından kurulan tüm-Rusya çapında ilk illega l Marksist gazete 
(«Iskra»nın önemi ve . rolü üzerine bkz. «SBKP(B) Tarihi, Kısa 
Ders» s. 30-38, Rusça), (s. 91)

[33] V. İ. Lenin, «‘Sol Radikalizm’, Komünizmin Bir Çocuk
luk Hastalığı», Petrograd 1920 (bkz. V. İ. Lenin, «Eserler», 4. bas
kı, CÜt 31, s. 1-97, Rusça), (s. 92)

[343 Bkz. V. İ. Lenin, «Eserler», 4. baskı, cilt 28, s. 269, Rus
ça. (s. 95)

[35] 12 Kasım 1921’den 6 Şubat 1.922’ye kadar W ashington’ 
da toplanan, silahlanm anın sınırlandırılması, Pasifik Okyanusu 
ve Uzak-Doğu sorunları üzerine konferans kastedilmektedir 
Konferansa ABD, dominyonları i l e . birlikte İngiltere, Japonya, 
Fransa, İtalya, Çin, Belçika, Hollanda ve Portekiz katıldı. Sovyet 
Hükümetinin protestolarına rağm en konferansa davet edilmedi. 
W ashington Konferansı savaştan sonra dünyanın yeniden pay
laşılm asını tamamladı ve Pasifik Okyanusunda emperyalist güç
lerin yeni bir dengesini kurmaya uğraştı. W ashington’da im
zalanan anlaşmalar, em peryalist güçlerin denizdeki silahlanma
larının boyutunu, Pasifikteki adalar üzerindeki haklarını sapta
dı ve Çin’de «açık kapı» siyasetini, yani «Çin’de tüm ulusların 
ticaret ve sanayi için eşit olanaklara sahip olması» siyasetini 
düzenledi. W ashington Konferansı em peryalist güçler arasın
daki çelişkileri gidermedi, tam tersine keskinleştirdi, (s. 106) -
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[36i «Zvezcta» (Yıldız) — 16 Aralık 1910’dan, 22 Nisan 1912’ 
ye kadar (ilkönce haftalık, daha sonra haftada iki-üç kez) 
Petersburg-’da yayınlanan legal Bolşevik gazete. Gazete ideolo
jik olarak V.î. Lenin tarafından yönetiliyordu; V. İ. Lenin dü
zenli olarak yazılarını yurtdışmdan gönderdi. «Zvezda»mn en 
yakın çalışanları V. M. Molotov, M. S. Olminski, N. N. Poletayev, 
N. N. Baturin, K. S. Yeremeyev ve başkalarıydı. A. M. Gorki de 
gazetede çalışıyordu. Petersburg’da bulunduğu 1912 baharında 
J. V. Stalin gazetenin dolaysız yönetim ini ele aldı ve  gazetede 
bir dizi makale yayınladı (bkz. J. V. Stalin, «Eserler», cilt 2, 
s. 225-247 [Türkçe baskı s. 197-215]). Gazetenin bazı sayılarının  
tirajı 50 000 ila 60 000’e ulaşıyordu. «Zvezda», Bolşevik günlük  
gazete «Pravda»nın yayınlanm asını hazırladı. 22 Nisan 1912’de 
Çarlık hükümeti «Zvezda»yı yasakladı. «Zvezda»nm devamı 
«Nevskaya Zvezda», 1912 Ekimine kadar yayınlandı, (s. 115)

[37] 22 Nisan 1912 tarihli «Pravda» No. 1'de yayınlanan J. 
V. Stalin’in «Hedeflerimiz» adlı m akalesinden alıntı yapılmak
tadır (bkz. J. V. Stalin, «Eserler», cilt 2, s. 248 [Türkçe baskı s. 
2161). (s. 116)

[381 Bkz. J. V. Stalin, «Eserler», cilt 2, s. 249 [Türkçe baskı
S. 2161. ( s .  116)

[391 Sosyal-Devrimciler davası 8 Haziran’dan 7 Ağustos 
1922’ye kadar Moskova’da yapıldı. Yüksek Devrim Mahkemesi 
tarafından dava açılan 34 sanık arasında Sosyal-Devrimci Par
ti MK’nin 11 üyesi de vardı. Dava sonunda, Sosyal-Devrimci- 
lerin sosyalist Ekim Devrimi’nin ilk günlerinden başlayarak Sov
yet iktidarına karşı mücadele ettikleri, silahlı ayaklanm a ve 
komplolar örgütledikleri, müdahalecileri destekledikleri ve Bol
şevik Parti önderlerine ve Sovyet Hükümetine karşı terör ey
lemleri düzenledikleri ortaya çıktı, (s. 119)

[401 Cenova (10 N isa n -19 Mayıs 1922) ve Lahey’de (15 Ha
ziran - 20 Temmuz 1922) yapılan uluslararası iktisat konferans
ları kastedilmektedir. Cenova Konferansı, kapitalist dünya ile 
Sovyet Rusya arasındaki ilişkileri aydınlatmak amacıyla çağrıl
dı. Konferansa bir yanda İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve 
diğer kapitalist devletler ve öte yanda Sovyet Rusya katıldı. 
Kapitalist devletlerin temsilcileri, Sovyet delegasyonuna, yeri
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ne getirilm esi halinde Sovyet ülkesini Batı sermayesinin sö
m ürgesine dönüştürecek talepler getirdiler Ctüm savaş borçla
rının ve savaş-öncesi borçların ödenmesi talebi, millileştirilmiş 
mülklerin yabancı sahiplerine geri verilm esi talebi vb.). Sov
yet delegasyonu, yabancı kapitalistlerin bu taleplerini reddetti. 
Sorunların ele alınması Lahey’de toplanan uzmanlar konferan
sına devredildi. Lahey Konferansı da iki tarafın görüşlerinin  
uzlaşm azlığı nedeniyle bir anlaşm aya varamadı, (s. 119)

Î41İ RKP(B) MK Plenumu tarafından 6 Ekim 1922’de RS 
FSC, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Trans-Kafkasya 
Federasyonu ve Byeio-Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği halinde birleşmesi üze
rine bir yasa tasarısının hazırlanması için kurulan komisyonu 
J. V. Stalin yönetti. Komisyon, SSCB I. Sovyet Kongresi için tüm 
ön çalışm ayı yönetti, (s. 122)

[42] 22 Şubat 1922’de M oskova’da bağımsız Cumhuriyetler 
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Byelo-Rusya, Ukrayna, Ho- 
rezm, Buhara, Uzak-Doğu Cumhuriyeti ve RSFSC’nin tam yet
kili temsilcileri tarafından, Cenova’daki genel Avrupa Ekono
mik Konferansında, yukarıdaki Cumhuriyetlerin RSFSC tara
fından temsil edilmesi üzerine im zalanan anlaşm a kastedilmek
tedir. (s. 124)

[43] Uzak-Doğu Cumhuriyeti N isan 1920’den Kasım 1922’ye 
kadar varlığını sürdürdü. Uzak-Doğu Cumhuriyeti’ne Baykalin, 
Trans-Baykal, Amur Bölgesi, Kamçatka ve Sahalin’in kuzey kıs
mı dahildi, (s. 124)

[44] Trans-Kafkasya Federasyonu — Trans-Kafkasya Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Federatif Birliği — 12 Mart 1922’de 
Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Merkez Yürütme Komi
tesi temsilcilerinin tam yetkili konferansı tarafından kuruldu. 
Aralık 1922’de Federatif Birlik, Trans-Kafkasya Sosyalist Fede
ratif Sovyet Cumhuriyeti CTSFSC) haline dönüştürüldü. Trans 
-Kafkasya Federasyonu 1936 yılına kadar varlığını sürdürdü. 
1936 A nayasasına göre Ermeni, Azerbaycan ve Gürcü Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri, Federe Cumhuriyet olarak Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği’ne dahildir; (Trans-Kafkasya Fe
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derasyonu üzerine bkz. elinizdeki cilt, s. 227-232, 251-257 [Türk
çe baskı s. 192-194, 210-2151). (s. 126)

145] Buhara ve Horezm Sovyet Halk Cumhuriyetleri, eski 
Buhara ve Hiva hanlıklarının topra k la rı üzerinde muzaffer 
halk ayaklanmalarının zaferi sonucunda 1920’de kuruldu. 1924 
sonu ve 1925 başında Orta Asya’nın ulusal etkene göre devlet- 
sel ayrışması ile bağıntı içinde Buhara ve Horezm Cumhuri
yetlerinin topraklan, yeni oluşturulan Federe Cumhuriyetlere, 
yani Türkmen ve Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, Tacik 
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Kara Kalpak Özerk Böl
gesin e  katıldı, (s. 126)

(461 X. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi, 23-27 Aralık 1922 ta
rihleri arasında Moskova’da toplandı. Kongrede, SSCB I. Sov
yet K ongresine katılm ak üzere sözleşm eci Cumhuriyetlerden
— Trans-Kafkasya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, Uk
rayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Byelo-Rus Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti — Moskova’ya gelen, ve X. Tüm-Rusya Sov
yet Kongresi’ne şeref konuğu olarak davet edilen 488 delege ol
mak üzere, toplam 2215 delege katıldı. X. Tüm-Rusya Sovyet 
Kongresi, Tüm-Rusya Merkez Yürütme Komitesi ve Halk Ko
miserleri Konseyi’nin, Cumhuriyetin iç ve dış politikası üze
rine hesap verme raporunu, Tanm  Halk Komiserliği’nin ra
porunu (köylü ekonomisinin kalkındm lm ası için çalışmaların 
sonucu), Eğitim Halk Komiserliği’nin raporunu, Maliye Halk 
Komiserliği’nin raporunu ve sözleşm eci Sovyet Cumhuriyetleri
nin bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B irliğin in  kurulması 
önerisini ele aldı. Sovyet Cumhuriyetlerinin birleştirilmesi üze
rine raporu J. V. Stalin 26 Aralık’ta sundu. J. V. Stalin tarafın
dan sunulan karar, Kongre tarafından oybirliğiyle kabul edil
di. J. V. Stalin’in raporundan sonra Ukrayna, Azerbaycan, Gür
cistan, Ermenistan ve Byelo-Rusya temsilcileri söz aldı ve ken
di halkları adma Sovyet Cumhuriyetlerinin yekpare bir fede
ral devlet halinde, SSCB’nde birleşmesini onayladılar, (s. 128) 

1471 Sovyet Hükümeti’nin, İngiliz sanayicisi Urquhart ile, 
Urallar ve Kazakistan’ın yeraltı zenginliklerinin işletilmesi için 
bir Konsesyon anlaşm ası üzerine görüşmeleri kastedilmektedir. 
Anlaşma tasarısı, 6 Ekim 1922’de Halk Komiserleri Konseyi ta
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rafından, Urquhart tarafından önerilen köleleştirici koşullar ve 
muhafazakar İngiliz hüküm etinin Sovyet Rusya’ya karşı düş- 
m anca politikası dikkate alınarak reddedildi. Urquhart ile an
laşm anın Sovyet Hükümeti tarafından reddedilmesi, burjuva 
basınında anti-Sovyet kampanyanın güçlenm esi için vesile ol
du. (s. 130)

[48] Lozan Konferansı C2p Kasım 1922-24 Temmuz 1923), 
Fransa, İngiltere ve İtalya’nın inisiyatifinde Yakm-Doğu soru
nunun görüşülmesi için çağrıldı (Yunanistan) ve Türkiye ara
sında bir barış anlaşm asının imzalanması, Türk sınırlarının be
lirlenmesi, Boğazlar üzerine bir konvansiyonun kabul edilmesi 
vb.). Adı geçen ülkelerden başka Konferansa Japonya, Roman
ya, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye katıldı 
(ABD temsilcileri gözlem ci olarak hazır bulundu). Sovyet Rus
ya Konferansa sadece Boğazlar Sorununun (İstanbul Boğazı, 
Çanakkale Boğazı) görüşülm esi için davet edildi. Konferansta 
Sovyet delegasyonu, Boğazlar sorununa ilişkin komisyonda, Bo
ğazlan  barış zamanında olduğu gibi savaş zam anında da savaş 
gem ileri için açık tutma projesine karşı çıktı ve Boğazlann, Tür
kiye dışında hangi ülkeye ait olursa olsun, savaş gemilerine 
tamamen kapalı tutulması şeklindeki kendi projesini getirdi. 
Sovyet delegasyonunun projesi komisyon tarafından reddedil
di. (ş. 131)

[49] SSCB I. Sovyet Kongresi, 30 Aralık 1922’de Moskova’da 
toplandı. Kongreye RSFSC’den 1727 delege, Ukrayna Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nden 364 delege, Trans-Kafkasya Fede- 
rasyonu’ndan 91 delege ve Byelo-Rus Sovyet Sosyalist Cumhu
riyeti’nden 33 delege katıldı. Konferans, J. V. Stalin’in Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin kuruluşu üzerine raporunu 
ele aldı, SSCB’nin kuruluşuna ilişkin Deklarasyonu ve Federal 
Sözleşmeyi onayladı ve SSCB Merkez Yürütme Komitesi’ni seç
ti. (s. 137)

[501 RSFSC, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve 
Trans-Kafkasya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti tam 
yetkili delegasyonları konferansı 29 Aralık 1922'de toplandı. 
Konferans, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin kurulu
şuna ilişkin Deklarasyonu ve Sözleşmeyi görüşerek karara bağ
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ladı. J. V. Stalin bir konuşma yaparak, SSCB I. Sovyet Kongre- 
si’nin gündem ini konferansa bildirdi. Konferans, J. V. Stalin’i 
Kongrede SSCB’nin. kuruluşu üzerine rapor sunm akla görev
lendirdi. Tam yetkili delegasyonlar 30 Aralık sabahı SSCB’nin  
kuruluşuna ilişkin Deklarasyon ve Sözleşm eyi, imzaladılar, (s. 
139)

[511 J. V. Stalin’in «Rus Komünistlerinin Stratejisi ve Tak
tiği Sorunu Üzerine» m akalesi «Pravda»nın 56. sayısın da , 
RKP(B)’nin 25. kuruluş yıldönümüne ayrılan 14 Mart 1923’te ve  
«Petrogradskaya Pravda»nın (Petrograd Pravda'sı) 57, 58 ve 59. 
sayılarında 14, 15 ve 16 Mart 1923’te ve «Kommunistiçeskaya Re- 
volutsiya» (Komünist Devrim) adlı derginin 7. sayısında Nisan  
1923’te yayınlandı. Daha sonra bu makaleden bir parça, 1932’ 
de Moskova’da yayınlanan J. V. Stalin’in «Ekim Devrimi» adlı 
yazısında «Ekim Devrimi ve Rus Komünistlerinin Stratejisi» baş
lığıyla yayınlandı, (s. 140) '

Î52] Sverdlov Üniversitesi — J. M. Sverdlov’un  adını alan 
Komünist İşçi-Köylü Üniversitesi, J. M. Sverdlov'un inisiyatifiy
le 1918’de Tüm-Rusya Merkez Yürütme Komitesi nezdinde, İ919’ 
de Sovyet Çalışma Okulu adını alacak o lan  a jita syon  v e  pro
paganda için kısa kurslar düzenlendi. Bu okul temelinde, RKP(B)
VIII. Parti K ongresinin karan  uyarınca Sovyet ve Parti çalış
ması için merkez okulu oluşturuldu. 1919 yılının ikinci yan sın 
da Sovyet ve Parti çalışm ası için merkez okulu, J. M. Sverdlov. 
Komünist Îşçi-Köylü Üniversitesi adını aldı. (s. 140)

[531 «Emeğin Kurtuluşu» grubu — 1883’te Cenevre’de G. V. 
Plehano'v tarafından kurulan ilk Rus Marksist grubu. (Grubun 
faaliyetleri ve tarihi rolü üzerine bkz. «SBKP(B) Tarihi, Kısa 
Ders», s. 10-17, Rusça.) (s. 149)

1541 20 ve 21 N isan 1917’de Petrograd’da siyasi kitle göste
rileri sırasında Bolşevik Parti Petrograd Komitesi üyelerinden  
bir grup (Bagdatyev ve başkalan), Bolşevik MK’nin gösterilerin  
banşçıl karakteri üzerine direktiflerine karşı Geçici H üküm etin  
hemen devrilmesi sloganını gündeme getirdi. Parti MK bu «sol» 
m aceracılann tavrını mahkûm etti (bkz. V. İ. Lenin, «Eserler»,
4. baskı, cilt 24, s. 181-182, Rusça.) (s. 149)

[551 V. İ. Lenin, «Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasi-
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nin İki Taktiği» (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 9, s. 1-119, Rusça). 
Cs. 152)

Î56İ Çaydze, Steklov, Suhanov, Filippovski ve Skobelev’den 
oluşan (daha sonra. Ç em ov ve Tsereteli de katıldı) «İrtibat Ko
misyonu», Petrograü İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti’nin Men
şevik ve Sosyal-Devrimci Yürütme Komitesi tarafından 7 Mart 
1917’de Geçici Hükümet’!  «etkilemek» ve onu «denetlemek» için 
Geçici Hükümet ile irtibat kurmak amacıyla oluşturuldu-. Ger
çekte ise «İrtibat Komisyonu» Geçici Hükümet’e burjuva siya
setini sürdürmekte . yardım ediyor ve işçi kitlelerini tüm ikti
darın Sovyetîere geçmesi için aktif devrimci mücadeleden alı
koym aya çalışıyordu. «İrtibat Komisyonu», M enşevik ve Sosyal 
-Devrimcilerin temsilcilerinin doğrudan Geçici Hükümete ka
tıldıkları 1917 Mayıs’m a kadar varlığını sürdürdü, (s. 153)

[57] V. I. Lenin, «Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görev
leri Üzerine» (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 24, s. 1-7, Busça). 
(s. 153)

[58] XII. Parti Kongresi’ne ulusal sorun üzerine tezlerin 
taslağı, RKP(B) MK Plenumunda 21 Şubat 1923’te görüşüldü. 
Tezlerin redaksiyonu için J. V. Stalin başkanlığında bir komis
yon oluşturuldu. RKP(B) MK Politbürosu tezleri gözden geçir
di ve tezler 22 Mart’ta onaylanarak 24 Mart’ta «Pravda» No. 65’ 
te yay ın lan d ı, (s. 157)

159] Smena-Vek akımı — 1921’de yurtdışmda sürgünde 
olan Rus beyaz muhafızları arasında ortaya çıkan, başında N. 
Ustryalov, J. Klyuçnikov ve diğerlerinin bulunduğu, «Smena 
-Vek» (Yol işaretlerinin Değişmesi) gazetesini çıkaran burjuva 
siyasi akım. İdeolojik  o la ra k  Smena-Vek akımı, S o v y et. iktida
rına karşı açık silahlı mücadeleden vazgeçen burjuvazinin gö
rüşlerini yansıtıyordu. Sovyet Rusya’nın Yeni Ekonomik Poli- 
tika’ya geçişiyle Smena-Vekçiler, Sovyet sistem inin tedricen bur
juva demokrasisine dönüşeceği hesabı içindeydiler, (s. 161)

i601 RKP(B) X. Parti K ongresinin «Ulusal Sorunda Parti
nin En Yakın Görevleri Üzerine» karan için bkz. «Parti Kongre
lerinin, Parti Konferanslarının ve MK Plenum Oturumlarının 
Kararlarında SBKP(B) », Bölüm I, 1941, s. 386, Rusça, (s. 162)

(611 RKP(B) XII. Parti Kongresi, 17-25 Nisan 1923 arasında



toplandı. Bu kongre, Sosyalist Ekim Devrimi’nden sonra Lenin’ 
in  katılmadığı ilk kongre idi. Kongre, MK ve MKK’nin rapor
larını, Komintern Yürütme Komitesi’ndeki Rus temsilciliğinin  
raporlarını, sanayi üzerine, Parti ve devlet inşasında ulusal et
kenler üzerine, kırda vergi politikası üzerine, reyonlaştırma ve 
diğer sorunlar üzerine raporları ele aldı. Parti Kongresi, karar
larında, V. î. Lenin’in son makale ve mektuplarında verdiği tüm  
işaretleri dikkate aldı. RKP(B) XII. Parti Kongresi, Yeni Eko
nomik Politika’nm  ilk iki yılındaki sonuçların bir bilançosunu  
çıkardı ve NEP’i sosyalist pozisyondan geri çekilme olarak kav
rayan Troçki, Buharin ve yandaşlarına kesin bir red yanıtı ver
di. 17 Nisan akşamı yapılan oturumda J. V. Stalin, MK’nin Ör
gütsel Raporu’nu sundu. MK Raporu üzerine kabul edilen ka
rarda, Kongre, İşçi-Köylü M üfettişliği ve MKK’nin reorganizas- 
yonu üzerine Leninist planı onayladı ve MK’nin örgütsel aygı
tının ve tüm örgütsel çalışmanın iyileştirilm esini saptadı. 23 
N isan’da J. V. Stalin, Kongreye «Parti ve Devlet İnşasında Ulu
sal Etkenler Üzerine» rapor sundu. Bu konu üzerine tartışma
22 ve 23 N isan’da yapıldı; sorunun derin incelenmesi, Parti 
Kongresinin doğrudan J. V. Stalin’in yönetiminde çalışan ulu
sal seksiyonuna götürüldü. 25 N isan’da Kongre, bu seksiyon ta
rafından sunulan kararı onayladı; bu kararda J. V. Stalin’in tez
leri temel teşkil etti. Kongre, m illiyetçi sapmaların tem silcileri
ni teşhir ederek ulusal sorunda sapmalara karşı — Büyük-Rus 
şovenizmi ve yerel burjuva m illiyetçiliğine karşı — daha kesin 
ve kararlı mücadele için Partiye ça ğ n  yaptı. (RKPCB) X. Parti 
Kongresi üzerine bkz. «SBKP (B) Tarihi, Kısa Ders», s. 250-252, 
Rusça. Parti Kongresinin kararlan için bkz. «Parti Kongrele
rinin, Parti Konferanslarının ve MKJPlenum O turumlannm Ka- 
rarlannda SBKPCB)», Bölüm I, 1941, s. 472-524, Rusça.) (s. 168) 

1621 «I zv e s tiy a  Z en tra ln ovo  K o m ite ta  R ossiskoi K om m unistin  
çeskoi P artü  (B )» (Rusya Komünist Partisi (Bolşevik) Meirkez 
Komitesi Haberleri) — VIII. Parti Kongresi’nin karan üzerine 
kurulan ve 28 Mayıs 1919’dan 10 Ekim 1929’a kadar varlığını 
sürdüren (ilk 20 sayısı «Pravda»nın eki olarak yayınlandı) en
formasyon dergisi. «İzvestiya MK» giderek bir enformasyon bül
teni karakterinden çıktı. Partinin merkezi bir dergisi haline gel
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di ve 1929’de «Partinoye Stroitelstvo» (Parti İnşası) dergisine 
dönüştü. «RKP(B) MK’nin XII. Parti Kongresine Raporu», «İz- 
vestiya MK’nrn Nisan 1923 tarihli 4. (52.) sayısında yayınlandı, 
(s. 168)

[631 J. V. Stalin, «İşçi-Köylü M üfettişliği’ni Nasıl Reorgani- 
ze Etmeliyiz» ve «Az Olsun Ama İyi Olsun» adlı makaleleri 
kastediyor (bkz. V. İ. Lenin, «Eserler», 4. baskı, cilt 33, s. 440-460, 
Rusça), (s. 176)

(641 J. V. Stalin, «Sanayideki Fonksiyoner Kadromuz. (RKP 
MK Kayıt ve Dağıtım Dairesi’nin M ateryallerine Göre)» adlı 
broşürü kastediyor. Moskova 1923 (Rusça), (s. 179)

[651 Sosyal-Devrimciler Partisi’nin sade üyelerinin Tüm-, 
Rusya Kongresi, 18-20 Mart 1923’te Moskova’da yapıldı. Kongre, 
Sosyal-Devrimciler Partisi’nin kesin olarak dağıldığım  ve sür
gündeki yönetici organlarının, varlığı olmayan Parti adına or
taya çıkmaya haklarının olmadığını saptadı, (s. 188)

[66] Tartışma gazetesi, «Pravda»da RKP(B) XII. Parti 
Kongresi’nden kısa süre önce «Parti Kongresi için Tartışma Ga
zetesi» adıyla basıldı. Beş sayı çıktı, bunlardan dördü Kongre
den önce, birisi ise Kongre sırasında yayınlandı (1, 24 Mart ve
5, 15, 20 N isan 1923 tarihli «Pravda»nm. 46, 65, 75, 82 ve 86. sa
yıları). (s. 189)

[67] J. V. Stalin, Parti düşmanı «Demokratik Merkeziyetçi
lik» grubunu kastetmektedir. (Bu grup üzerine bkz. «SBKP(B) 
Tarihi, Kısa Ders», s. 229, 242, Rusça.) (s. 190)

[681 24-29 Nisan 1917 arasında toplanan RSDİP(B) VII. Tüm 
-Rusya Konferansı (Nisan Konferansı) kastedilmektedir. Bu 
Konferansta J. V. Stalin ulusal sorun üzerine raporu sundu; bu 
rapor üzerine karar taslağını V. İ. Lenin kaleme aldı: (Konfe
rans kararları için bkz. «Parti Kongrelerinin, Parti Konferans^ 
larınm  ve MK Plenum Oturumlarının Kararlarında SBKP(B)», 
Bölüm I, 1941, s. 225-239, Rusça.) (s. 196)

[691 «S osya lis tiçesk i V e s tn ik » (Sosyalist Ulak) — Martov 
tarafından Şubat 1921’de kurulan menşevik beyaz mültecilerin 
organı; Mart 1933’e kadar Berlin’de; Mayıs 1933’ten Haziran 
1940’a kadar Paris’te ve sonra Amerika’da çıktı. «Sosyalistiçes-
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ki Yestnik», en gerici em peryalist çevrelerin bir borazanıdır, 
(s. 215)

I70J .Basm aç hareketi — 1918-1924 yılları arasında açık si
yasi haydutluk biçiminde Orta Asya’da (Türkistan, Buhara, Ho- 
rezm) ortaya çıkan karşı-devrimci m illiyetçi hareket. Bu hare
ketin başında, Orta A sya cumhuriyetlerini Sovyet Rusya’dan 
ayırmayı ve sömürücü sınıfların egem enliğini yeniden kurma
yı amaçlayan beyler ve mollalar bulunuyordu. Basmaç hareke
ti, Orta Asya’yı kendi sömürgeleri haline getirmeyi amaçla
yan İngiliz em peryalistlen tarafından aktif olarak desteklendi, 
(s. 217)

[711 Bkz. Y. İ. Lenin, «Uluslann Kendi Kaderini Tayin Hak
kı», «Eserler», 4. baskı, cilt 20, s. 406, Rusça, (s. 222)

[72] V. İ. Lenin, «Sosyalist Devrim ve U luslann Kendi Ka
derini Tayin Hakkı» (bkz. «Eserler», 4. baskı, cilt 22, s. 136, 
Rusça), (s. 224)

[73] «Byednota»  (Yoksulluk) — Günlük gazete, SBKP(B) 
MK’nin organı, Mart 1918’den Ocak 1931’e  kadar yayınlandı, 
(s. 234)

[741 V. İ. Lenin, «Eserler», 4. baskı, cilt 5, s. 10-11 (Rusça), 
(s. 236)

Î75l J. V. Stalin’in inisiyatifiyle RKP(B) MK’nin Ulusal 
Cumhuriyetler ve Bölgeler Sorumlu Fonksiyonerleriyle Dördün
cü Danışma Konferansı Moskova’da 9-12 Haziran 1923 arasında 
toplandı. RKP (B) MK üye ve adaylanm n dışında toplantıya  
Ulusal Cumhuriyetler ve Bölgelerin 58 temsilcisi katıldı. Toplan
tının gündem inin temel noktasını J. V. Stalin’in «XII. Parti 
Kongresinin Ulusal Soruna İlişkin K ararlannın Gerçekleştiril— 
rnesi İçin Pratik Önlemler» adlı raporu oluşturdu. Ulusal Cum
huriyetler ve Bölgelerin 20 Parti örgütünün temsilcisi, m ahallî 
örgütlerin durumu üzerine rapor verdi. Toplantı aynı zamanda. 
MKK’nin Sultan Galiyev’in Parti ve Sovyet düşmanı faaliyetleri, 
üzerine raporunu da ele aldı. (Danışma Konferansının karar
lan  için bkz. «Parti Kongrelerinin, Parti K onferanslannın v e  
MK Plenum Oturumlarının Kararlarında SBKPCB)», Bölüm I,. 
1941, s. 525-530, Rusça.) (s. 241)

[761 Ulusal soruna ilişkin bir platform taslağı, J. V. S talin»
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tarafından 1923 Mayıs sonlarında IV. Danışma Konferansı ha
zırlığına bağlı olarak kaleme alındı ve 4 Haziran’da RKPCB) 
MK Politbürosu tarafından onaylandı. Söz konusu taslak, Da
nışm a Konferansı tarafından J. V. Stalin’in «XII. Parti Kongre- 
si’nin Ulusal Soruna İlişkin Kararlarının Gerçekleştirilmesi İçin 
Pratik Önlemler» üzerine raporuna ilişkin karar olarak kabul 
edildi, (s. 241)

[771 RKPCB) MK Plenumu SSCB üzerine pratik önerilerin 
hazırlanm ası için Komisyon, RKPCB) MK Plenumunun 24 Şubat 
1923’te aldığı karar uyarınca kuruldu. Tüm Federe Cumhuriyet
lerin Parti örgütlerinin temsil edildiği komisyonun başında J. 
V. Stalin bulunuyordu. Bu komisyon SSCB Anayasa-tasarısının  
hazırlanmasını yönetti, (s. 267)

[781 SSCB Anayasasının hazırlanması için  kurulan SSCB 
MYK Prezidyumu Komisyonu, Federe Cumhuriyetlerin 25 tem
silcisinden oluşmaktaydı. J. V. Stalin komisyonda RSFSC’ni tem
sil ediyordu. Anayasa tasarısının görüşüldüğü komisyonun Ple
num  oturumları 8-16 Haziran 1923 tarihleri arasında yapıldı. 
Cs. 273)

[79] J. V. Stalin, K. Marx’m  F. Engels’e 16 Nisan 1856 ta
rihli mektubundan, K. Marx/F. Engels, «Mektuplar», Moskova 
1922, adlı kitaba göre alıntı yapıyor Cbkz. K. Marx, F; Engels, 
«Eserler», cilt XXII, s. 139, Rusça). Cs. 280)

[801 Birinci Tüm-Rusya İşçi ve Köylü Kadınlar Kongresi 
16-21 Kasım 1918’de Moskova’da yapıldı. 19 Kasım’da V. İ. Lenin 
kongrede bir konuşma yaptı. Kongre, Parti komitelerinde ka
dınlar arasında; çalışma için özel organların kurulması dileğini 
belirtti. Kongreden sonra RKPCB) MK karan  uyarınca Parti 
komitelerinde kadınlar arasında ajitasyon ve propaganda için 
komisyonlar oluşturuldu ve RKP CB) MK içinde bir merkezi ko
misyon kuruldu. Cs. 284)

[811 Politbüro karan  uyannca 23-25' Eylül 1923’te yapılan 
RKPCB) MK Plenumu tarafından atanan komisyon kastedilmek
tedir. Cs. 289)

[82i Parti inşası üzerine karar, RKPCB) MK Politbürosu ve 
MKK Prezidyumunun ortak oturumunda 5 Aralık 1923’te kabul 
edildi ve «Pravda» Nö. 278’de yayınlandı, (s. 304)
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[83] RKPCB) MK ve MKK’nin, 25-27 Ekim 1923'te on Parti 
örgütünün temsilcileri ile birlikte yaptığı ortak plenumu kas
tedilmektedir. (Plenumun karan  için bkz. «Parti Kongrelerinin, 
Parti Konferanslarının ve MK Plenum Oturumlarının Kararla
rında SBKP(B)», Bölüm I, 1941, s. 531/532, Rusça.) (s. 304)

[84] RKPCB) XII. Parti Kongresi’nden kısa süre önce, kendi
ne «İşçi Grubu» diyen karşı-devrimci illegal bir grup tarafın
dan yayınlanan anonim platform kastedilmektedir. («İşçi Gru
bu» 1923’te Moskova’da, Partiden çıkarılan Myaznikov ve Kuz- 
netsov tarafından kuruldu ve önemsiz sayıda katılım sağladı; 
1923 sonbaharında tasfiye edildi.) (s. 309)

[85] J. V. Stalin, «RKP(B) MK İzvestiya» dergisinin Nisan  
1923 tarihli 4. (52.) sayısında yayınlanan «RKP(B) MK’nin XII. 
Parti Kongresi’ne Raporu»nu kastetmektedir, (s'. 318)

[86] «Kommunist» — Günlük gazete, Azerbaycan dilinde 
yayınlanan Azerbaycan Komünist Partisi (Bolşevik) Merkez 
Komitesi ve Bakû Komitesi’nin organı. İlk sayısı, Azerbaycan  
Bolşevik örgütü tarafından 29 Ağustos 1919’da illegal olarak ya
yınlandı; ilk sayının çıkmasından sonra gazete M ussavat’çı hü
kümet tarafından yasaklandı. Azerbaycan’da Sovyet iktidarının  
kurulmasıyla birlikte gazete 30 N isan 1920’de yeniden yayınlan
m aya başladı. J. V. Stalin’in mesajı «Kommunist»t3 29 Aralık 
1923’te ve «Zaryavostokat» (Doğu’nun Şafağı) gazetesinde 3 Ocak 
1924’te Rusça olarak yayınlandı, (s. 320)
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KRONOLOJİK BİYOGRAFİ

1-2 O cak

5 O cak  

14 O cak  

17 O cak

18 O cak

19 Ocak

(1921 — 1923)

1921

J. V. Stalin, RSFSC Türk halkları komünistleri
nin danışm a konferansını yönetir; konferansın  
açılış konuşmasını yapar ve örgütsel sorun 
üzerine raporu sunar.
J. V. Stalin, «Pravda»nın 19 Ocak 1921 tarihli 
12. sayısında yayınlanan, «Görüş Ayrılıkları
mız» m akalesini yazar.
J. V. Stalin, Birinci Sahil Koruma Birliği’nin 
(Petrograd) tiyatrosundaki bir toplantıda, gün
cel durum üzerine bir konuşm a yapar.
J. V. Stalin, RKP(B) Moskova Komitesinin ge
nişletilm iş oturumunda, üretimde sendikaların  
rolü sorunu üzerine bir konuşma yapar, Troçki 
ve Buharin’in tezlerine karşı tavır alır ve Le- 
ninist «10’lar Platformu»nu savunur.
J. V. Stalin, RKP(B) Moskova Komitesinin ge
nişletilm iş oturumunda, orduyu milis sistem iy
le yeniden örgütleme önerisine karşı çıkar ve 
kadro ordusunu güçlendirme ve pekiştirme öne
risini savunur.
J. V. Stalin, Milliyetler İşleri Halk Komiserliği’ 
nin M illiyetler Konseyi oturumuna başkanlık
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7 Ş u b a t 

10 Ş u b a t

12 Ş u b a t

15 Ş u b a t

16 Ş u b a t  

28 Ş u b a t  

3 M art

5 M a rt

8-16 M art

5 Şubat

yapar ve M illiyetler Konseyi üzerine hükümle
rin tasarısını hazırlayacak komisyona seçilir.
J. V. Stalin’in «Ulusal Sorunda Partinin En Ya
kın G örev leri Ü zer in e» tezleri, RKPfB) MK Po
litbüro oturumunda görüşülür-, tezlerin son re
daksiyonu için V. İ. Lenin ve J. V. Stalin baş
kanlığında bir komisyon atanır.
J. V. Stalin ve V. İ. Lenin, komisyonun diğer üye
leri ile birlikte RKP(B) X. Parti Kongresi için  
ulusal sorun üzerine tezleri redakte ederler.
J. V, Stalih’in, «Ulusal Sorunda Partinin En Ya
kın Görevleri Üzerine» tezleri «Pravda»nm 29. 
sayısında yayınlanır.
J. V. Stalin, Dağıstan Sosyalist Özerk Sovyet 
Cumhuriyeti temsilcileriyle görüşür.
J. V. Stalin, Baku’da bulunan G. K. Orkonikid- 
ze’ye, RKP(B) MK’nin XI. Ordu Devrimci Savaş 
Konseyi’ne direktifleriyle birlikte bir telgraf 
gönderir ve Kafkasya’da gidişat üzerine gün
lük bilgi ister.
J. V. Stalin, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbay
can’daki durum üzerine G. K. Orkonikidze’den  
bilgi talep eder.
J. V. Stalin, V. İ. Lenin’e Batum’u Türklere karşı 
savunm a zorunluluğu üzerine bir mektup gön
derir.
J. V. Stalin, doğrudan hat üzerinden, Gürcistan 
komünistlerine selam ve V. İ. Lenin’in direktif
lerini iletir.
J. V. Stalin, . M illiyetler İşleri .Halk .Komiserliği 
M illiyetler Konseyi oturumunda, > M illiyetler 
Konseyi üzerine kararların hazırlanması için  
oluşturulan komisyonun çalışma sonuçlan üze
rine bir rapor sunar.
J. V. Stalin, RKP(B) X. Parti Kongresi’nin çalış- 
m alanna katılır.

348



8 M art

9 M art

10 M a rt

13 M a rt

14 M a rt

15 M a rt

16 M a rt

M a rt 

16 N isan

19 N isan

22 N isan  

25 N isan

RKP(B) X. Parti Kongresi, J .V .S ta lin ’i Parti 
Kongresi Prezidyumuna seçer:
J. V. Stalin, Sovyet Hükümetinin bir Türk dele
gasyonuyla yaptığı görüşmelere katılır.
J. V. Stalin, RKP (B) X. Parti Kongresi’nde «Ulu
sal Sorunda Partinin En Yakm Görevleri Üz©’ 
rine» raporu sunar.
V. İ. Lenin J. V. Stalin’e, RKP(B) X. Parti K ong
resi1 ne, ulusal sorun üzerine kararı hazırlaya
cak olan komisyon hakkında bilgi verir.
RKP(B) X. Parti Kongresi, J .V .S ta lin ’i  RKPCB) 
MK üyeliğine seçer.
J.V . Stalin, RKP (B) X. Parti Kongresi’nde ulu
sal sorun üzerine karar hazırlayacak olan ko
misyon hakkında bilgi verir.
RKP(B) MK Plenumu J .V .S ta lin ’i Parti MK 
Politbürosu ve Örgütlenme Bürosu üyeliğine se
çer.
J. V. Stalin, V. İ. Lenin'e Rusya’nın elektriklen- 
dirilmesi planı üzerine bir mektup yazar.
J.V . Stalin, V. İ. Lenin’e Yakıt İkmali Merkez 
İdaresi üzerine kararlar taslağına ilişkin görüş
lerini yazar.
J. V. Stalin, Halk Komiserleri Konseyi oturumu
na katılır ve Azerbaycan Petrol Komitesi’nin 
etki alanının genişletilm esi üzerine bir karar
nam e taslağı hazırlayacak olan komisyona ka
tılır.
J. V. Stalin, Tüm-Rusya MYK Prezidyumuna, 
Milliyetler İşleri Halk Komiserliğinin Özerk. Ko
mi Bölgesi’nin oluşturulması- için hazırladığı 
bir tasarı metni gönderir.
J. V. Stalin, M illiyetler işleri Halk Komiserliği 
M illiyetler Konseyi, oturumunda, .«Milliyetler 
Konseyi Üzerine K ararlarda Tüm-Rusya«MYK 
Prezidyumunun yaptığı düzeltmeler üzerine
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2 M ayıs  

5 M ayıs

10 M ayıs  

16 M ayıs

16-25 M ayıs

18 M ayıs

19 M ayıs

M ayıs sonu  
12 H aziran
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bilgi verir ve tartışmalarda Özerk Komi Böl- 
gesi’nin oluşumu sorununda söz alır.
J. V. Stalin, «Ulusal Sorunun Ele Alm ışı Üze
rine» adlı bir makale yazar ve bu makale 8 
Mayıs 1921 tarihli «Pravda» No. 98’de yayın
lanır.
J. V. Stalin, M illiyetler İşleri Halk Komiserliği 
Heyeti’nin oturumunda, m illiyetler sorunu ile 
ilgili bir kararname taslağı üzerine konuşur, bu 
kararnameye göre tüm Halk Komiserleri, çeşit
li m illiyetleri ilgilendiren yasa tasarılarını ve 
kararnameleri, onay için, M illiyetler İşleri Halk 
Komiserliği’ne sunmak zorundadırlar.
J. V. Stalin, Halk Komiserleri Konseyi’nin otu
rumunda, İşçi-Köylü M üfettişliği’nin yerel or
ganları üzerine konuşur.
J. V. Stalin, M illiyetler İşleri Halk Komiserliği 
Heyeti’nin oturumuna başkanlık yapar. Heyet, 
Özerk Yakut Bölgesi’nin oluşturulması sorunu
nun görüşülm esi için, bir emekçi Yakutlar kon
feransı toplama karan alır.
J. V. Stalin, IV. Tüm-Rusya Sendikalar Konfe- 
ransı’m  hazırlayacak ve gerçekleştirecek olan 
RKP(B) MK komisyonunda çalışır.
J. V. Stalin, RKP(B) MK’ni temsilen, IV. Tüm- 
Rusya Sendikalar Konferansi’nm komünist 
fraksiyonunun oturumunda, Tüm-Rusya Sendi
kalar Merkez Konseyi Prezidyumu’nun kongre
ye raporu üzerine anarko-sendikalist grubun  
karar tasansm a karşı konuşur.
J .V . Stalin, RKP(B) MK Plenumu tarafından  
atanan, IV. Tüm-Rusya Sendikalar Konferan
sın d a  Tomski’nin Parti düşmanı tavnnı incele
mek için komisyonda çalışır.
J. V. Stalin, dinlenmek için Nalçik’e gider.
J. V. Stalin, Kabartay Bölgesi IV. Sovyet Kong- 
resi’ne bir selam telgrafı gönderir.



17 H aziran  

H aziran  sonu  

2-7 T em m u z  

4 T em m u z

6 T em m u z

7, 8, 14 
T em m u z

25 T em m u z

8 A ğ u sto s  
18 A ğ u sto s

22 A ğ u sto s  

28 A ğu stos  

6-8 E ylül

J. V. Stalın, Dağlı Halklar II. Kadınlar Kongresi’ 
ne selam telgrafı gönderir.
J. V. Stalin, RKPCB) MK Kafkasya Bürosu Ple- 
num una katılmak için N alçik’ten Tiflis’e gider. 
J. V. Stalin, RKPCB) MK Kafkasya Bürosu Ple- 
num una katılır.
V. İ. Lenin G. K. Orkonikidze’ye bir telgraf gön
dererek, J. V. Stalin’in istirahatine neden ara 
verdiğini sorar ve J. V. Stalin'in sağlığına iliş
kin tıbbi değerlendirmeyi kendisine gönderme
sini ister.
J. V. Stalin, Tiflis Parti örgütünün üyeler top
lantısında «Gürcistan ve Trans-Kafkasya’da Ko
münizmin Görevleri Üzerine» bir rapor sunar. 
Bu rapor, 13 Temmuz 1921 tarihli «Pravda Gru- 
zii» No. 108’de yayınlanır.
J. V. Stalin, Gürcistan KPCB) MK Plenumunun 
çalışmalarına katılır. J. V. Stalin Plenumda, 
Gürcistan Komünist Partisi’nin ulusal ekonomi
nin yeniden kurulması ve Sovyet iktidarının  
sağlam laştırılm asına ilişkin siyasetini izah eder. 
/ .  İ. Lenin G. K. Orkonikidze’ye, J. V. Stalin’in 
istirahatine kaç gün ara verildiğini sorar, ve 
J. V. Stalin’i tedavi eden doktorların isim ve ad
reslerinin kendisine bildirilmesini ister.
J. V. Stalin, N alçik’ten Moskova’ya hareket eder. 
V. Î. Lenin, Devlet Planlama Komisyonu’na, J. 
V. Stalin’i tüm ekonomik verilere ulaşm ada ve 
özellikle altın sanayii ve Bakû petrol sanayii 
konusunda desteklemesi direktifini verir. 
RKPCB) MK J. V. Stalin’i, Parti Merkez Komi- 
tesi’nin Ajitasyon ve Propaganda Dairesi’nin 
genel yönetimi -ile görevlendirir.
J. V. Stalin’in «İktidarı Ele Geçirmeden Önce ve 
Sonra Parti» adlı makalesi, «Pravda» No. 190’ 
da yayınlanır.
J. V. Stalin, merkezi demiryolu aygıtının iyileş
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27 Eylül

3 K asım  

5 K asım  

13 K asım

17 Kasrnı

18 Kasım,

28 K asım

29 K asım  
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22 Eylül

tirilmesi için kurulan RKP(B) MK komisyonun
la  çalışır.
J. V. Stalin, Tüm-Rusya MYK Prezidyumu tara
fından Dağ halkları (Çeçenler) ve Kazaklar 
arasındaki toprak dağıtımı sorunu ile ilgilene
cek komisyona seçilir.
J. V. Stalin, V. İ. Lenin’den «İşçi-Köylü Müfettiş- 
Liği’nin Görevleri, Bunların Kavranışı ve Uygu
laması Sorunu »na ilişkin bir mektup alır ve  
V. İ. Lenin’e «Müfettişlik Üzerine Yanıt »ı yazar. 
J. V. Stalin, Tüm-Rusya MYK Prezidyumu tara
fından IX. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi’n i ha
zırlayacak olan komisyona seçilir.
J. V. Stalin’in «Ekim Devrimi ve Rus Komünist
lerinin Ulusal Siyaseti» adlı yazısı, . «Jizn Nat- 
sionalnostey»in 24 (122.) sayısında yayınlanır. 
J. V. Stalin, Kraznaya Preznya ilçesi Parti ko
mitesinin kulübünde, «Komünistlerin Siyasi 
Stratejisi ve Taktiği Üzerine ve Yeni Ekonomik 
Politika Üzerine» bir konuşm a yapar.
J. V. Stalin, Tüm-Rusya MYK Prezidyumunun 
oturumuna katılır, bu oturumda tarımsal kol- 
lektifler, toprağın toplumsal olarak işlenm esiy
le ilgili komünler, arteller ve kooperatifler üze
rine görüşülür.
J. V. Stalin, Parti MK tarafından, RKP(B) MK’ 
nin dergisi «Vyestnik agitatsii i propagandy» 
nin  (Ajitasyon ve Propaganda Ulağı) redaktör
lüğüne atanır.
J. V. Stalin, V. İ. Lenin’den bir Trans-Kafkasya 
Cumhuriyetleri Federasyonu kurulması üzerine 
bir öneri taslağı alır ve kendi görüşlerini ve 
tasarıya ilişkin bir değişiklik önerisini yazar. 
V, İ. Lenin, J. V. Stalin’in değişiklik önerisini ka
bul eder.
RKP(B) MK Politbürosu, V. İ. Lenin ve J. V. Sta
lin ’in Trans-Kafkasya Cumhuriyetleri Federas
yonu üzerine kararını kabul eder.



20 A ra lık

23 A ra lık

28 A ra lık

29 A ra lık

A ra lık

9 O cak

14 O cak  

16 O cak

21 Ocak

18 Aralık J. V, Stalin’in «Perspektifler» adlı makalesi 
«Pravda» No. 286’da yayınlanır.
J. Y. Stalin, Halk Komiserleri Konseyi’n in  diğer 
üyeleriyle birlikte, RSFSC’nin elektriklendiril- 
m esi planı üzerine Halk Komiserleri Konseyi’ 
nin  karar tasarısını imzalar.
IX. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi, J. V. Stalin’i 
Prezidyuma seçer.
IX. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi, J. V. Stalin’i 
Tüm-Rusya MYK üyeliğine seçer.
J. V. Stalin, IX. Yasama Dönemi Tüm-Rusya 
MYK birinci toplantısında, Tüm-Rusya MYK 
Prezidyumu üyeliğine seçilir ve M illiyetler İş
leri Halk Komiseri ve İşçi-Köylü M üfettişliği 
Halk Komiseri olarak görev yapar.
J. Y. Stalin, kırda çalışm a sorununa ilişkin  
RKP(B) MK komisyonunda çalışır.

1922

J. Y. Stalin, M illiyetler İşleri Halk Komiserliği 
Heyeti oturumuna başkanlık yapar ve Karaçay 
-Çerkez Bölgesi’nin oluşturulması sorununa iliş
kin söz alır.
J. V, Stalin, RKP(B) MK’nin Türkistan Komü
nist Partisi’ne bir genelge tasarısını, V. M. Mo- 
lotov’a  gönderir.
J.V . Stalin, RKP(B) MK Politbüro oturumunda, 
Cenova Konferansı’nda birleşik temsil üzerine 
tartışmak için bağım sız Cumhuriyetlerin MYK 
Başkanlarınm bir konferansını toplamayı öne
rir.
J. V. Stalin İşçi-Köylü, M üfettişliği Halk Komi
serliği Heyeti’nin oturumuna başkanlık yapar 
ve 1922 yılı bütçesinin revizyonu üzerine konu
şur.

353



27 Ocak

28 O cak

14 Şu bat 

22 Ş u ba t

28 Ş u ba t

21 M art

27 Mart- 
2 N isan
27 M art

28 M art 

29-30 M art

J. V. Stalin, Cenova Konferansı’na bir delegas
yon gönderme sorununun tartışıldığı IX. Yasa
ma Dönemi Tüm-Rusya MYK İkinci Olağanüs
tü Toplantısı’na katılır.
J. V. Stalin, «Eski Bolşevikler Dem eği»nin ku
ruluş oturumunda derneğin tüzüğü sorunu üze
rine konuşur.
J. V. Stalin, İşçi-Köylü M üfettişliği Halk Komi
serliği Heyeti’nin oturumuna başkanlık yapar 
ve İşçi-Köylü M üfettişliği Halk Komiserliği böl
ge temsilcileri üzerine kararnameler için direk
tif kaleme alınm ası sorunu üzerine konuşur.
J. V. Stalin ve A. D. Curupa, teknik yüksek okul
ların tem silcisi bir grup profesörle görüşürler. 
J. V. Stalin, Gürcü komünistlerine gönderdiği 
bir yazıda, V, İ. Lenin’in Gürcistan Kızıl Ordu- 
su ’nun güçlendirilmesi üzerine direktiflerinin 
uygulanması için pratik önlemler alınm ası zo
runluluğunu bildirir.
J. V. Stalin, V. İ. Lenin’den, İşçi-Köylü M üfettiş
liği Halk Komiserliği’nde özel kurumlar ve iş
letm eler üzerinde bir İşçi-Köylü M üfettişliği 
kontrol projesi hazırlanm asını teşvik eden bir 
mektup alır.
J. V. Stalin, V. İ. Lenin’den, kararların uygulan
m asını kontrolde destek olmak için, Halk Ko
miserleri Konseyi aygıtına İşçi-Köylü M üfettiş
liği Halk Komiserliği çalışanlarını atamayı teş
vik eden bir mektup alır.
J .V . Stalin, RKPCB) XI. Parti Kongresi’nin ça- 

■ lışm alanna katılır/ ' -
RKPCB) XI. Parti Kongresi, J. V. Stalin’i Kongre 
Prezidyumuna seçer.
J .V . Stalin, RKPCB) XI. Parti Kongresi’nde 22’ 
ler olayını Ceski «İşçi Muhalefeti» grubu) irde
lemek için kurulan' komisyona seçilir.
J. V. Stalin, RKP (B) XI. Parti Kongresi’nde 22’
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2 N isan

3 N isan

28 N isan

4 M ayıs

5 M ayıs  

12-17 M ayıs

19 M ayıs

7 H aziran  

15 H aziran

31 M art

9 Tem m uz

ler olayını irdeleme komisyonunun çalışmaları
na katılır.
RKP(B) XI. Parti Kongresi, J. V. Stalin’i, Parti
nin m ali siyaseti üzerine kararın s o n , biçimini 
kaleme alacak olan kom isyona seçer.
RKP(B) XI. Parti Kongresi, J. V. Stalin’i Parti 
Merkez Komitesi üyeliğine seçer.
RKP(B) MK Plenumu, V. İ. Lenin’in  önerisi üze
rine J. V. Stalin’i Parti Merkez Komitesi Genel 
Sekreteri seçer.
J'. V. Stalin, V. İ. Lenin’e yazdığı bir mektupta, 
köylülerin tohum ihtiyacının karşılanm ası sis
teminin değiştirilmesi konusunda uyarıda bu
lunur.
J. V. Stalin, «‘Pravda’nm  Onuncu Yıldönümü  
Dolayısıyla (Anılar)» m akalesini yazar, bu ma
kale 5 Mayıs 1922 tarihli «Pravda» No. 98’de 
yayınlanır.
J. V. Stalin’in, «Pravda»mn on yıllık varlığı ve
silesiyle yazdığı selamlama mesajı, «Pravda» 
No. 98’de yayınlanır.
J. V. Stalin, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhu- 
ri3̂ eti ile RSFSC merkez organlarının karşılıklı 
ilişkileri üzerine kararnameleri hazırlayacak  
RKP(B) MK komisyonunda çalışır.
J. V. Stalin tarafından imzalanan RKP(B) MK’ 
nin, Komintem Yürütme Komitesi’ne Birleşik 
Cephe taktiği üzerine mektubu «Pravda» No. 
110’da yayınlanır.
J. V. Stalin, Komintern Yürütme Kom itesinin
II. G enişletilm iş' Plenumuna katılır.
J. V. Stalin tarafından imzalanmış olan, RKP(B) 
MK’nin Kırgızistan Cumhuriyeti komünistleri
n e’ gönderdiği mektup, «Jizn Natsionalnostey» 
dergisi No. 12 (147)’de yayınlanır.
J. V. Stalin tarafından imzalanmış olan, RKP(B) 
MK’nin, tüm il ve ilçe komitelerine ve MK’nin
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13 T em m uz
14 T em m u z

3 A ğu stos

4-7 A ğu stos

4 A ğu stos

5 Ağustos

11 Ağustos

15 Eylül 

23-24 E ylül

27 Eylül

6 Ekim 
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tüm ulusal ve bölge bürolarına, ayni vergi kam
panyası başlatılm ası üzerine yazısı «Pravda» 
No. 151’de yayınlanır.
J.V . Stalin V. İ.Lenin’i Gorki’de ziyaret eder.
J. V. Stalin, G. K. Orkonikidze’ye V. İ. Lenin’in  
sağlık durumu üzerine telgrafla bilgi verir.
J. V. Stalin, XII. Parti Konferansı için kurulan  
RKPCB) MK Plenumunun örgütleme komisyo
nuna başkanlık yapar.
J. V. Stalin, RKPCB) XII. Tüm-Rusya Konferan
sı’nm  çalışm alarına katılır.
J. V. Stalin, RKPCB) XII. Konferansı tarafından 
Prezidyuma seçilir.
V. İ. Lenin J. V. Stalin’i Gorki’ye çağırır ve XII. 
Tüm-Rusya Konferansı’na selamlarını iletmekle 
görevlendirir.
Akşam oturumunda J. V. Stalin, Konferansa V. 
İ .. Lenin’in selamlarını iletir.
Parti Merkez Komitesi tarafından, J. V. Stalin 
başkanlığında, RSFSC, Ukrayna Sovyet Sosya
list Cumhuriyeti, Byelo-Rusya Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti ve Trans-Kafkasya Federasyonu 
arasında karşılıklı ilişkiler sorununu RKPCB) 
MK Plenumu için hazırlayacak olan bir kom is
yon oluşturulur.
J. V. Stalin, V. İ. Lenin’i Gorki’de ziyareti üzeri
ne notlarını yazar.
J. V. Stalin, RSFSC, Ukrayna Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti, Byelo-Rusya Sovyet Sosyalist Cum
huriyeti ve Trans-Kafkasya Federasyonu ara
sındaki karşılıklı ilişkiler sorununa ilişkin  
RKPCB) MK komisyonunun çalışmalarına ka
tılır.
J. V. Stalin, Sovyet Cumhuriyetlerinin bir fede
ral devlet halinde birleşmesi sorunu üzerine V. 
İ. Lenin ile görüşür.
J. V. Stalin, RSFSC, Ukrayna Sovyet Sosyalist



16 E kim

30 E kim  

5 Kasım,

18 K asım  

21-28 K asım  

30 K asım

5 A ralık

Cumhuriyeti, Byelo-Rusya Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti ve Trans-Kafkasya Federasyonu 
arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerine RKPCB) 
MK Plenumunda bir konuşma yapar. Plenum, 
J. V. Stalin başkanlığında, ' Sovyet Cumhuriyet
lerinin bir federal devlet halinde birleşmesinin  
ön hazırlığını başlatacak olan bir komisyon  
atar.
J. V. Stalin, Gürcistan Komünist Partisi MK’ 
ne, Trans-Kafkasya Federasyonu’nun varlığını 
sürdüreceği, RSFSC, Ukrayna, Byelo-Rusya 
Cumhuriyetleri ile birlikte Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği’nde birleşeceği üzerine 
B„KP(B) MK Plenumunun kararını bildirir. 
Parti Merkez Komitesi, J. V. Stalin’i, Komintern
IV. Kongresi’nin delegesi olarak onaylar.
J. V. Staliıı’in, Ekim’in beşinci yıldönümü do
layısıyla Petrograd’a gönderdiği selam, «Pet- 
rogradskaya Pravda» No. 251’de yayınlanır.
J. V. Stalin’’in, bağımsız Ulusal Cumhuriyetlerin  
birleşmesi sorunu üzerine bir «Pravda» muha
biri ile yaptığı söyleşi, «Pravda» No. 261’de ya
yınlanır.
J. V. Stalin’in yönettiği RKP(B) MK Plenumu  
komisyonu, «Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Anayasasının Temel M addelerin i ha
zırlar.
J. V. Stalin, RKPiB) MK Politbüro oturumunda, 
Cumhuriyetler Birliği üzerine konuşur. J. V. 
Stalin’in konuşmasından sonra Politbüro, «Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Anayasası
nın Temel Maddeleri»ni onaylar.
J. V. Stalin, RKP fB) MK Plenumu komisyonu 
oturumunda, Cumhuriyetler Birliği Anayasası’ 
um  ve Deklarasyon’un m etnini hazırlayacak  
olan a l t . komisyona seçilir.
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,5-16 A ra lık  
arasın da

16 Aralık,

18 A ra lık

20 A ra lık

23-27 A ra lık  

23 A ra lık  

28 A ra lık

27 A ra lık

28 A ra lık

29 A ra lık

J. V. Sîalin, «Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği’nin kuruluşu üzerine Deklarasyon »un 
taslağını yazar.
J. V. S talin başkanlığındaki RKP CB) MK Plenu- 
mu komisyonu, SSCB’nin kuruluşu üzerine Söz
leşm eyi ve J. V. Ştalin tarafından sunulan Dek
larasyon taslağını kabul eder.
J. V. Stalin, RKP (B) MK Plenumunda, Sovyet 
Cumhuriyetleri arasındaki federal sözleşme tas
lağı üzerine bir konuşma yapar. Plenum, SSCB 
I. Sovyet K ongresinin hazırlanması için, J. V. 
Stalin başkanlığında bir komisyon atar.
J. V. Stalin, SSCB I. Sovyet Kongresi’nin çalış
malarını hazırlayacak komisyonun oturumunu 
yönetir.
J. V. Stalin, X. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi’nin  
çalışmalarına katılır.
X. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi, J..V. Stalin'i 
Prezidyuma seçer.
J. V. Stalin, X. Tüm-Rusya Sovyet Cumhuriyet
lerinin birleşmesi üzerine raporu sunar.
J. V. Stalin, X. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi’nin  
komünist fraksiyonunun oturumunda, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği üzerine konu
şur.
X. Tüm-Rusya Sovyet Kongresi, J. V. Stalin’i 
Tüm-Rusya MYK üyeliğine seçer ve SSCB I. 
Sovyet Kongresi’nde RSFSC delegesi olarak gö
revlendirir.
X. Yasama Dönemi Tüm-Rusya MYK birinci 
toplantısı, J. V. Stalin’i Tüm-Rusya MYK Pre- 
zidyumu üyeliğine seçer ve Milliyetler İşleri 
Halk Komiseri olarak onaylar.
J. V. Stalin, RSFSC, Ukrayna Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti, Trans-Kafkasya - Sosyalist Federa
tif Sovyet Cumhuriyeti ve Byelo-Rusya Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti tam yetkili delegasyonla-
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30 A ra lık

31 Aralık

2 Ocak

10 O cak

23 O cak

4 Ş u ba t

21-24 Şubat

n n m  konferansında, SSCB I. Sovyet Kongresi 
gündem i üzerine bilgi verir. Konferans, J. V. 
Stalin’i Konferansta Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği’nin kuruluşu üzerine rapor sun
makla görevlendirir.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği I. Sov
yet Kongresi, J. V. Stalin’i Kongre Prezidyumu- 
na seçer.
J. V. Stalin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği I. Sovyet Kongresi’nde SSCB’nin  kuru
luşu üzerine rapor sunar. Kongre, J. V. Stalin’i 
SSCB MYK üyeliğine seçer.
J. V. Stalin, I. Yasama Dönemi SSCB MYK bi
rinci toplantısında bir konuşm a yapar ve MYK 
Prezidyumuna seçilir.
J. V. Stalin’in 1923 yılı için yeni yıl dilekleri «İz- 
vestiya» No. l ’de yayınlanır.

1923

J. V. Stalin, M illiyetler İşleri Halk Komiserliği 
komisyonunun, Buryat-Moğol Özerk Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması sorununa 
ilişkin oturumuna katılır.
SSCB MYK Prezidyumu, J. V. Stalin’i SSCB 
Halk Komiserliklerinin inşası üzerine bir tas
lak hazırlayacak olan komisyona seçer.
J. V. Stalin, J. M. Sverdlov Komünist Üniversite- 
si’nde «Partinin Stratejisi ve Taktiği Üzerine» 
bir konferans verir.
J. V. Stalin, RKPCB) MK Politbürosuna, SSCB 
MYK içinde ikinci bir meclisin, SSCB’nin tüm  
halklarının çıkarlarını temsil edecek bir orga
n ın  kurulması önerisini sunar.
J. V. Stalin, RKP(B) MK Plenum çalışmalarına 
katılır.
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21 Ş u b a t

24 Ş u ba t 

11-12 M art

14 M art

22 M art

24 M art

3 N isan

17-25 N isan  

17 N isan
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RKPtB) MK Plenumu, J. V. Stalin tarafından  
hazırlanan XII. Parti Kongresi için - ulusal so
runa ilişkin tezleri inceler. Tezlerin son redak
siyonu için J. V. Stalin başkanlığında, bir ko
misyon kurulur.
RKP(B) MK Plenumu, J .V .S ta lin ’i RKP(B) MK’ 
nin XII. Parti Kongresi için örgütlenme sorun
ları üzerine tezleri son biçimiyle hazırlayacak  
komisyona seçer.
RKP(B) MK Plenumu, J. V. Stalin’in yönetimi 
altında SSCB Anayasası’nın bir taslağını ha
zırlayacak komisyonu onaylar.
J. V. Stalin, RKPCBJ MK Politbürosu adına, tüm
il ve ilçe komitelerine, ulusal komünist parti
lerin Merkez Komitelerine ve MK üyelerine,
V. İ. Lenin’in sağlık durumu üzerine telgrafla  
bilgi verir.
J. V. Stalin’in, «Rus Komünistlerinin Stratejisi 
ve Taktiği Sorunu Üzerine» adlı makalesi, 
RKP (B) ’nin 25 yıllık varlığına ayrılmış olan  
«Pravda» No. 56’da yayınlanır.
J. V. Stalin, RKP(B) MK Politbüro oturumunda, 
XII. Parti Kongresi için ulusal sorun üzerine 
tezleri gerekçelendirir. Politbüro, tezlerin RKP 
(B) MK tarafından onaylanmış olarak yayın
lanm ası kararı alır.
J. V. Stalin’in «Parti ve Devlet İnşasında Ulu
sal Etkenler Üzerine» tezleri «Pravda» No. 65’ 
de yayınlanır.
Partinin X. Moskova İl Konferansı, J. V. Stalin’i 
RKP(B) XII. Parti Kongresi için delege olarak 
seçer.
J. V. Stalin, RKP(B) XII. Parti Kongresi çalış
m alarına katılır.
RKP(B) XII. Parti Kongresi, J .V .S ta lin ’i Kong
re Prezidyumuna seçer.



23 N isan

24 N isan

25 N isan

19 Nisan

26 N isan

6 M ayıs

10 M ayıs  

24 M ayıs

M ayıs-
H aziran

4 H aziran

J. V. Stalin, RKP (B) XII. Parti Kongresi’nde 
RKPCB) MK’nin Örgütsel Raporunu sunar. 
J.V . Stalin, RKPCB) XII. Parti Kongresi’nde MK’ 
nin Örgütsel Raporuna ilişkin kapayış konuş
masını yapar.
J. V. Stalin, RKPCB) XII. Parti Kongresi’nde 
«Parti ve Devlet İnşasında U lusal Etkenler Üze
rine» raporu sunar.
RKPCB) XII. Parti Kongresi, J. V. Stalin’i Parti 
Merkez Komitesi üyeliğine seçer.
J.V . Stalin, RKPCB) XII. Parti Kongresi ulusal 
seksiyonunun çalışmalarını yönetir v e  seksiyon
da SSCB Anâyasası’nm  sorunları üzerine ko
nuşur.
J. V. Stalin, RKPCB) XII. Parti Kongresi’nde 
«Parti ve Devlet İnşasında Ulusal Etkenler Üze
rine» raporuna son sözü söyler.
RKPCB) MK Plenumu, J.V . Stalin’i Politbüro ve 
Örgütlenme Bürosu üyeliklerine, MKK’nde MK 
tem silciliğine seçer ve onu Parti Merkez Komi
tesi Genel Sekreteri olarak onaylar.
J. V. Stalin’in «Kollektif Örgütleyici Olarak Ba
sın»» adlı makalesi «Pravda» No. 99’da yayın
lanır.
J. V. Stalin’in «Gittikçe Kötüleşiyor» adlı maka
lesi, «Pravda» No. 102’de yayınlanır.
RKPCB) MK Politbürosu, J. V. Stalin’i, SSCB 
MYK Prezidyumu tarafından atanan, SSCB 
A nayasası’nı hazırlayacak olan genişletilmiş 
komisyonun RSFSC için üyesi olarak onaylar. 
J. V. Stalin, SSCB MYK Prezidyumunca atanan, 
anayasa hazırlayacak genişletilmiş komisyonun  
çalışmalarına katılır.
J. V. Stalin, RKPCB) MK Politbüro oturumunda, 
RKPCB) MK’nin ulusal Cumhuriyetler ve Böl
gelerin sorumlu fonksiyonerleri ile IV. Danış
m a Konferansı’nm  hazırlığı üzerine rapor su

361



9-12 H aziran  

10 H aziran

12 H aziran  

14 H aziran

22-23 H aziran  

26 H aziran  

8 T em m u z

14 T em m u z

nar. Politbüro, J. V. Stalin tarafından hazırla
nan ulusal soruna ilişkin bir platform tasarı
sını onaylar.
J. V. Stalin, RKP(B) MK’nin ulusal Cumhuri
yetler ve Bölgelerin sorumlu fonksiyönerleri ile 
IV. Danışma Konferansı’n ın  çalışmalarını yö
netir.
J. V. Stalin, RKP(B) MK’nin ulusal Cumhuri
yetler ve Bölgelerin sorumlu fonksiyonerleri ile 
IV. Danışma Konferansı’nda, ulusal Cumhuri
yetlerde ve Bölgelerde sağcılar ve «sol»cular 
üzerine bir konuşma yapar ve RKP(B) XII. 
Parti Kongresinin ulusal soruna ilişkin kararı
nın uygulanm ası için pratik önlemler üzerine 
konuşur.
J. V. Stalin, RKPCB) MK’nin ulusal Cumhuriyet
ler ve Bölgelerin sorumlu fonksiyonerleri ile 
IV. Danışma Konferansı’nda, sunduğu rapora 
ilişkin son sözü söyler.
J. V. Stalin, SSCB MYK Prezidyumu tarafından  
atanan, anayasayı hazırlayacak genişletilmiş 
komisyonun oturumunda, yekpare Birlik yurt
taşlığı üzerine konuşur.
J. V. Stalin, RKPCB) Merkezi Kontrol Komisyo- 
nu ’nun çalışmalarına katılır.
J. V. Stalin, RKP (B) MK Plenumunda SSCB 
Anayasası üzerine bir rapor sunar.
RKPCB) MK’nin J. V. Stalin tarafından imzala
nan, V. İ. Lenin’in tüm notları, mektupları, tu
tanaktan ve Lenin’in kalem e almış olduğu di
ğer dokümanları, Moskova’da kurulan V. İ. Le
nin Enstitüsü’ne devretme çağrısı «Pravda» No. 
151’de yayınlanır. .
SSCB Anayasası’nm  onaylanm ası vesilesiyle  
MYK toplantısı tarafından yayınlanan ve J. V. 
Stalin ve MYK Prezidyumu’nun diğer üyeleri
nin imzasını taşıyan «Tüm Dünya H alklanna
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23-25 E ylül 

25-27 Ekim

7 K a sım

10 K asım

17 K asım

2 A ra lık

5 A ra lık ’tan  
önce

15 A ra lık

28 A ralık

ve Hükümetlerine» çağrı «Pravda» No. 156’da 
yayınlanır.
J. V. Stalin, RKPCB) MK Plenumu çalışmalarım  
yönetir.
J.V . Stalin, RKPCB) MK ve MKK’nin on Parti 
örgütü ile birlikte birleşik Plenum çalışm ala
rını yönetir.
J. V. Stalin’in «Ekim Devrimi ve Orta Katman
lar Sorunu» adlı makalesi «Pravda» No. 253’te 
yayınlanır.
J. V. Stalin, 1923 Kasım’ında «Kommunistka» 
No. l l ’de yayınlanan «Birinci İşçi ve Köylü Ka
dınlar Kongresinin Beşinci Yıldönümü Dolayı
sıyla» adlı makaleyi yazar.
J. V. Stalin, Süvari O rdusunun dördüncü yıldö
nümü için yapılan Askeri Akadem i’nin tören 
oturumunda bir konuşma yapar.
J. V. Stalin, RKPCB) Kraznaya Preznya İlçe Ko- 
m itesi’nin genişletilm iş toplantısında «Partinin 
Görevleri Üzerine» bir konuşma yapar.
J. V. Stalin, Parti inşası üzerine bir karar tas
lağı hazırlayacak RKPCB) MK alt komisyonu
nun çalışmalarına katılir. Karar, RKPCB) MK 
Politbürosu ve MKK Prezidyumu’nun ortak otu
rumunda 5 Aralık’ta  kabul edilir ve 7 Aralık 
tarihli «Pravda» No. 278’de yayınlanır.
J. V. Stalin’in «Tartışma Üzerine, Rafail Üzeri
ne, Preobrajenski ve  Sapronov’un Makaleleri 
Üzerine ve Troçki’nin Mektubu Üzerine» adlı 
makalesi ve RKPCB) MK’nin, J. V. Stalin’in im
zasını taşıyan, Parti içi • durum üzerine tartış
maya ilişkin RKPCB)’nin tüm örgütlerine yap
tığı çağrı, «Pravda» No. 285’de yayınlanır.
J. V. Stalin’in «Zorunlu Bir Not CRafaîl Üzeri
ne)» adlı makalesi «Pravda» No. 294’te yayın
lanır.
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ÎNTER YAYINLARI

ÖRGÜTLENME ÜZERİNE (3. Baskı) 
Lenia-Stalin

: KADIN SORUNU ÜZERİNE 
M arx-Lenin-Stalin-Kom intem  & Clara Zetkin 
(2. Baskı)

U luslararası K om ünist H areketin  Genel Çizgisi 
H akkında POLEMİK (1963)
— Dokuz Yorum ve Ekler
— SBKP MK’n in  ÇKP MK’ne M ektubu
— SBKP MK’n in  Açık M ektubu

KADIN SORUNU ÜZERİNE SEÇME YAZILAR 
Clara Zetkin & CLARA ZETKİN ÜZERİNE,
(N. Krupskaya-W . Pieck)

MATERYALİZM ve AMPİRİOKRİTİSİZM 
Cilt: I V.î. Lenin

MATERYALİZM ve AMPİRİOKRİTİSİZM 
Cilt: II  V.İ. Lenin

SBKP (B) XIX. (1952) ve SBKP XX. (1956) 
PARTİ KONGRE RAPORLARI

ÖZGÜRLÜK (Roman)
Per Wahlöö

KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN (Roman) 
Güney Dal

SENDİKALAR ÜZERİNE (I) M uharebe Olarak 
Grev A.S. LOSOVSKY 
(B eraat etti)



SENDİKALAR ÜZERİNE (II) M arx ve Sendikalar 
A.S. LOSOVSKY

PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜNÜN TARİHSEL 
DENETİMLERİ (Toplatıldı)

BİRÇOK HAYAT YAŞADIM 
Aleksandra K ollontai (Otobiyografi)

TARİH ÇARPITICILARI
SSCB. Enform asyon Bürosu & J. V. Stalin

ESERLER Cilt 1
Stalin

ESERLER Cilt 2
S talin

ESERLER Cilt 3
Stalin

ESERLER Cilt 4
Stalin

ESERLER Cilt 6
Stalin

BRECHT’in  LAİ-TU’su 
R u th  Berlau (Biyografi)

FRANSIZ DEVRİMİNİN KISA TARİHİ 
Albert Soboul

TARIM VE KÖYLÜ SORUNU 
Leninizm Dizisi 5. D efter 
(Toplatıldı)

DEVRİM YILLARI (1905)
Tarihi Roman 
Sergey Mstislavski

ULUSAL SORUN VE SÖMÜRGE SORUNU 
Leninizm Dizisi 6. Defter
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