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«iLiM vE CEM|nET» yAyıN SERiSi

tr iki.r .haı]atımızın en çü.r4 furofı, galibo, ı§uıo§t : Birbiri-- mızı doğru aı.lıgacak tek oe kesin monalı ifade oosıta-
larından, gerli ılerine konmuş, şoşmaz ııe kagmaz dişüııce
mefhumlarından mahrum oluşumuz. Bclki bu qüzden olacaı.,
dişincc dilımiz bir gığın tekerleme oe pelteklikler içindc
boğulup giderkcn, fikir gazımızda acsaz-bucaksız bir <<paro-
phraseıı l,cga <<Plöonasmeı> dergası içinde gizıip ,gitmektc,
Az çok ı etin bir ilim konusunu elc aldık ını, sİğa, solo;

gerige evirip çeairigoruz; fakat bir tirlü işrİ iç,naen
çıkamıgaruz. Bazan tck bir kclimc ılerine sahifelcr dolusu
gazı gaza, ız da qine söglemek istediğimizi tam olorak anla-
tamıgoruz. Bu bakımdan okuılu,culaıımızın duramu gazaıla-
rımızınkinden çok daha berbattır.

yazı dilimiz asırlarca Şark duggu ııe düşince dingasının
sis/eıi içinde bucalagıp kalmıştır. o dünganın 

"r"ok" ilh,om
kag.nakları oe zcngin, hagalleıi duggu lügatimizi bir hauli
şişirmçfır. Fakat duggu alanındaki bu kabınclan toşmış İü-
baldgalı söz bereketi aüşünce alanında kendisini gırt r"^"-
miştir. Bu q1ıizden fikir me|humları goluncla 

"İ"s go,"on
kalmışızdır.

İıi^ dilimiz bıisbütün çocu,ktur. Meseld Sosyoloji gibi
araştırma konularını mikroskopıik denilecen *"a"r- gİ)ıİ)""
küçıicük bölümlere agıran ae her birine agrı agrı adlar takan
geniş bir düşünce alrını için ciilimizae kullaİgelaiçi^İ. t-"l,oe kesin mrrnalı sözlerin soyı§r, bilmem ki beş,"oru'g"çrr-i?
Misdl olar.a!< <ıccmiget>> kclimesini ele atabiüijz. aİii ç"E"Fransızca'dan çevrilmiş_ sosgoloji kitaplarımız hq İor:İİİİo
luluklorın topuna bu adı takmışİır. Ş"hir Aunduro", 

""ro\rnİnar*larında istigerek, aüşiiııerek oc hesaplagarak 
^eg'do,na
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getirdikleri topluluk ııegahut bağtılık bir cemigcttir; agrı
0ıgrı gerlerde oe agrı ogrı mesleklerde binlerce - hattd
milgonlaıca- arstandaşın istigerek, istemigarek, düşünerek,
elüşünmigerek, şuurlu, şuu; sıuz kıırdukları topluluk ııe bağlılık
da gine bir cemigettir !

Sosgokıjinin kendısıne türkçe bir ad bulmaktan oazgeçtik;
bunu lizum da goktuı. Fııkat bu ilmın anakonusu rıe temel-
laşı olan <<cemiget» meflıumunun bir lorifını gapmak oe tam
bir tasnifinı meqdan,, getirmek muhakkak ldzımdır. Bunsaz
bu i,limde ileriegemegiz,

***

Kısaca işaret ettiğimiz bu olag, bızim gelişi güze! fikir
hagatımızın norrnal bir olagıaır; gani sulh içinde gaşadığımız
zcınıQnlıra mahsustuı . Harp ıçİnde gaşadığımız zamanlaı da,
hele bugünkü gibi liarp sonrası 'deı,relerde, bızdeki bu mef-
hı,m buhranı bisbiııin bügür ıJe çığırı,ıdan çıkor. Sıycsi
ihtirasların, sokak politikasının birdenbire şahlanması, bu
deurenin kendisine hds tabit bir cilaesidir. o zaman bu
olağanıistü coşkunlıık dalgaları içinde sen gelde fiki, oe mef-
hum tarlumızın çöplerinİ agıkla!

Bir kaç agdanberi günlik gızete sütunlarında ae hqttd
bazı mecmua sahifelerinde çıkan gazıIarın çoğu, bu karma
karışık söz ugdurma hastalığımızııı hazin aesikalarıdıı. Sözde
fikir münakaşalaıımızda kullandığımız ilmi mef humlorın
topu. ilmi manalarını kaı1 be,ı er e k tamamig le sig asilcşmişlerdir.
Bizde - ae harp sonrası dearede hemen hemen her gerdc -

sigaset dilinde, hele parti <ıe ideolaji sıaasigle boganmış po,
leınik gazılarıla, meflıum dige ne oqrsa bir kaoga mefhu,
mudur. Meseld gere scr.mek istedlğimiz bir kalem adamına
«Foşisf» ı]aftasını gurmakta oegahut kafamıza ugmagan bir
muarızımıza <«Bolşeoİkı» .damgasını basmakta hiç güçIÜk

çekmegiz. Bu bögıe bir müddet d,aha deoam edip gığgrşg,
değil galnız Ankara caddesi, fakat mektepli .§ençig7iai2ğ.,
hattd baştan başa bıitiin şu zogıf oe cılız fikir düngamızda,
ncrede ise Babil kulesine dönecek !

Halbuki Faşizm, Komünizm, Sosgalizm, Bolşeoizm, Ka,

J
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pitaliznı, Nazizm oe bitün diğer «izm" ler, birer politika
sil6hı olmadan eınıel agrı agrı birer fikir qıarlıklarıdır, Bun,
ların manalarını belirten, hudııtlarıni çizen, aralarındaki gakın
ııe uzak benzarıikleri, agrılış çiıgilerini ııc fikir aüngasındaki
gerlerini togin oe tesbit eden ,Sigasef degit, İlimdir. Bu ilmin
adı da Sosyolojiair, Meseld <<Faşizm»> i bu ilme ait bir mef,
hum olarak kr,oramagan bir kimse, bunun F. sini bile anlamq
sagılamaz. Aı]ni şeg meseld <<Komünizm» için de söglenebilir.
Nitekim bu konuda gazı yazarlarımızın çoğu hıfrld K. harfinin
etrafında pineklegip durugor.

***
Fikir dilimizde kullandığımız kelimelcre bir düzen ııermek

oe her şegden eooel bunların ilmi şohsfu1etlerini benimsemek
işi, hakikt bir fıklr haılatı gapıcıIığının ilk işidir. Bizde b,ı

iş o kadar karışmış oe o kadar geri kalmıştır ki insanın.
baştan başa bir Sosgoloji liıgatine oega Ansiklopedisine ihti-
gacımız var, digeceği gcligor. Bunu ılapmak şimdilik galnız
güç ve birazda ma,nasız değil, fakat agni zamanda imk6n,
sızdır da

İşU bu imkdnsızlığı mümkin mertebe gidermek maksadile
bugün birinci kitabını gaı]ınladığı^ı, <<İi^ ııe Cemiget)> gaqın
serisini ııicude getirdik. Gagemiz. cemiget hagatı ile ilgili
ilim mefhumlarıuı birer birer cle alarak bunların kagnak-
larını belirten, hudutlarını çizen ııe muhteualarını izah, tahlil
ııe tınkit eden girmige gakın kiçik sosgoloji kitaplorını, aglık
fasılaıarla ııe her orta agdının anlagoeağı bir dil ile, gazıp
gagınlamaktır. Bu suretle hem zamanımızı gakından ilgilen-
diren bir çok içtima? daııaları daha igi kaoramaöa doğru
soğlam bir adım atmak, hem de bazı geni sosgoloji qraş.
tırmalarını gagınlamak gagesine, giicümüz gettiği kadar,
hizmet etmek istigoruz.
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sosyoıoJi BAKIMINDAN

Faşistllk vç Bolşevlklik

E asistlik Benitto Mussolini Roma'daki tacsız tahtından dev-ı rlİaiğl gün mezara gömülmüştür. Fakat ölmemiştir. Onun
gömüleı kısmı - ölüsü - bir devlet rejimini temsil eden

siyasi realitesidir ; yoksa na2ariyesi ilim önündeki mü-

nakaşası ve hüviyeti - dünya tarihini içten ilgilendiren her

içtimai olay gibi , eI'An sağdır. Nitekim siyasi ölümünden

sonra da adı ve varlığı dillerde dolaşıp duruyor; mezarı etrı,
fında uyandırılan edebiyat ve propaganda dedikodusu fışır fışır
devam edip gidiyor.

Faşistlik bir siyasi realite bakımından halis,muhlis bir

ltalyan mahsutüdür. Öyle bir mahsul ki İtatyan devtet, cemiyet

ve iktisadiyatına kendi damgasını vurmak emeli peşinde bir
hayli çabalamış durrnuş; fakat ne nazariye, ne de tatbikat ala,

nında hiçbir netice elde edemeden, hiçbir olgunluğa varmadan

çöküp gitmiştir. Zaten şu son yirmi, otuz,.sene zarf ında Avru,
pa'nın doğu ve bazı kuzey ve güney bölgelerinde bir müddet

için yerleşmiş gibi görünen yeni devlet şekilleri, birer deneme

teşeUUtistl olmaktan öteye geçememişterdir. Ne meseli İtalya'

da F.'ğin türeyip iktidarı ele almasile o memleketin içtimai ve

iktisadi kaynayışında nisbi olsun bir sükünet devresi açıl,
mıştır; ne de meselA Rusya'da B.'ğin galebesile o henüz ilk
gelişme safhasını iyice bitirip atlatamamış koca ülkenin sayı,

sız içtimai ihtiyaçlarına kat'i bir cevap bulunmuştur. Rusya
gibi içtimat yaptst henüz çocukluk çağında bulunan bir mem,

l.k.tt. .protetarya diktatörlüğü» nam ve hesabına yeni bir
omüstahsiller devletini, kurmak gayesini gllden B., buna var-
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mak için ilk hamlede ezip yıktığı individualist - kapitalist ik-
tisat nizımrnın harabelerini temiztemek işi ite el'6n uğraşıp
duruyor.

Devlet ve cemiyet başlı başına bir realite, nazariye ve ide-
oloji kalıbına bürünmüş aktif siyasi hareketlerde yine başlı
başına başka bir realitedir. Dünyanın her tarafında bu iki çeşit
realite kategorileri arasında bir takım farklar ve bir takım ay-
rılıklar vardır. Fakat bu cins münasebetler dünyanın hiçbir
tarafında ltalya ile Rusyada olduğu kactar bariz şekil ve çiz-gilerle göze çarpmamaktadır. Bu itibarla her ikisi de birer
iki dünya harbi arası, olayı olan F.'le B. den herhangi
birisini, parti göziyle değil de, sosyoloji göziyle kavramak
istiyecek bir kimse, şayet bu olaylara doğmak imkinını veren
özel şartları ve bunların içinde gizlenen tarihi - içtimai kuvvetleri
hesaba katmadan sırl rejimlerin dış kalıplarına, yürüklüğü koy-
dukları devlet ve iktisat hukukunun şekil ve maddeleiine ba-
karak düşünmeğe ve ona göre muhakeme yürütmeğe kalkışırsa
F.' yi de B.' yi de bütün derintikleriyle kavrayabilmekten çok
uzak kalır.

Bu noktayı gözününde tuttuğumuz lçin B. ve F.' ğin sos-
yoIojik manalarını araştırırken, bunların iş başında bu|unduk-
ları yıllar zarfında vücude getirdikleri kanunların çerçevesi
içinde kalacak değiiiz. Böyle bir araştırma usulü, yarı yolda
kalmış veyahut daha doğmadan ölüp gitmiş bir takım deneme
kırıntılarından başka bir şey meydana çıkaramaz. zaten içtimai
ve iktisadi müesseşe ve organların bu şekildeki araştırmala-
rından olsa olsa diş kabuğ"u, .;n. ,. .engını aniayabiliriz ;bir dereceye kadar da bunun parlaklık veya sönüklük derece-
lerini meydana çıkarabiliriz ; yoksa bu çeşit araştırmalar - ne
kadar geniş olursa olsun - kabuğun içinde kaynaşıp akan
hayatın kendisinder1 pek az haber verir

F., halis , muhlis bir İtalyan mahsulü olmakla beraber, İtal-
yay| bütün teferruatı önceden hazırlanmış bir yapı plinına
göre yeni baştan kurmak iddiasiyle de ortaya çıkmamıştıİ. Mus-
solini'nin dayandığı ilk prensip, İtaııanıia : İtrly"nl,k pren-
cibi idi. onun iddiası da şu idi : İtdianita'nın kenai başına
kendi taiihi gelişmesi içinde, yoğurup hazırladığı unsurları bir
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araya toplamak, bunları parça parça hayat alanına sokmak ve
bu sözde yeni veya yeniIeştirilmiş malzeme ile İtalya'yı yeni

baştan kurmak.-Görülüyor ki F.'ğin sosyolojik bir tarifini elde
etmek ve tahlilini yapabilmek için, bu iki dünya harbi arası
olayınıh içinde kaynaştığı tarihi durumun bütünlüğünü gözö,
nüne almak lizımdır. Bunu yapabilmek için de konunun _bir

çok cazibeli taraflarını, meselA hareketi bir diktatör selAhiyeti
ile idare eden şei'in kendisine sadakat veya' korku iIe bağlı
halk ile münasebetleri, «g;gal.nin tarihi rolü, veyahut «ekalliye,
tin tahakkkilpii» gibi bir haylı ilgi ve merak uyandıran çeşitli
meseleleri bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz. Bunlar daha
ziyade ruhi sosyolojiyi ilgilendlren bahislerdir. Biz araştırrnala,
rıİnızı şu dört ana mesele üzerinde yürüteceğiz:

1 - F . ve B.'ğiıt sosyolojik karakterleri;
2 -- Devlet ve parti yapıları;
3 - İdeoloji cepheleri;
4 - Avrupa buhranı ile ilgileri ve gidiş yolları.

a

a

a

a
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I. FAŞİSTLİK

Faşistliğin §osyolojik Karakteri

F_ lrl.qiiv.ecileri . .eşerlerinin « henüz sona ermemiş bir' ' ihtilal hareketi » olduğunu söyteyip durmıışlardır. Bunu
böylece kabul edebilmek için evveli "ihtilAl» mefhümu etra-
fında iyice anlaşmak ve karl Mdrx'ın ihtilil tarifini reddetmek
lAzımdır. K. M.'a göre ihtilAl bir sınıf hareketidir: Protetarya
sınıfının ayaklanarak iktidarı ete geçirmek istemesi. Bir cemiyet
muayyen bir iktisadi seviyeye varır; istihsal kuvvetleri cemiye-
tin kucağında adam akıllı yayıtarak hAkim bir ndzıni rolünü
oynayacak derecede kuwetlenir; kıvamına erişir ve işte o za-
man "ezilen» stntf (proletarya) kendisini «ezen» sınıfın tahakkü-

. münden kurtulmak gayesite büyük çapta bir içtima? yıkma ve
kalkınma hareketine geçer. K. M.' a göre «ihtitil» budur. Hat-
buki F. ne doğum şartlarına, ne de ideolojik gayeterine görq
muayyen bir içtimal sınıfın eseri otarak meydana çıkmamıştır;
ne enerjisini, ne de hızını sınıf farklarından almamıştır. Biltkis
F,' ğin kendisine has içtimal hususiyeti, taraftarlarını başlan.
gıçtan beri çeşitli içtimai.taıakatar arasında aramış ve kısmen
de bulmuş olmasında toplanmaktadır. F. bazan sınıf hareketi
rengine bürünmüş ise, yani bugün meselA orta sınıfa, yarın
büyük burjuazı sınıfına dayanır gibi bir tavır takınmış iıe,
bunu sınıf kavgasından Joğan bir ideolojiicabı otarak yrp.rrrşj
tır; belki sırf kendi durumunu sağlagnak maksadiyle siyasi bir ma-
nevra ve bir oportunizm icabı olarık yapmıştır. F., genet
olarak, elindel i parti ve devlet vasıtaları arttığı nisbette her
tüılü sınıf bağlarından uzaklaşmıştır. Binaenaleyh K. M.' in
tarifi bakımından F. bir ihtitil hareketi sayılamaz.

l
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\sadece birincidünya harbinden sonra ltalya'da Parlamen,
furtzm'in sakatlığı yüzünden doğan siyasl ve içtimal buhranın

çocuğudur. Parlamentarizm' in o harp sonrast olağanüstü
devreye mahsus kifayetsizliği, ltatya'da bir çok kargaşalıklara
yol açmış; memleketi müdhiş bir anarşiye ve netice itibariy,le
zora dayanan bir polis nizamına doğru sürüklemiştir. F. işte
böyle bir ihİilal hareketinin elebaşılığını yapmıştır. Fakat bu

hareket, siyasetce renksiz ve sırf iktisadi bağlara göre küme,
Ieşmiş bir sınıfın eseri değildir; belki ,F. nazariyecilerinin de
iddia ettiği gibi - «anıudl olarak kümeleşmiş devlet şuurlusu
aydınlar zümresiıı nin eseridir.

***

F.'ğin sosyotojik ınanasını araştırmadan evvel, orrn *.tir*"
tarzı ile ilgili şu üç suale birer cevap bulmak lizımdır :

l - F.'ğin İtalya'da bulduğu tarihi,siyast muhit ne idi?
2 - F. hangi içtimai kuwetleri kendine çekti?
3 - Şef ne gibi siyas? taktik vasıtalarına başvurdu ?

ltalya 1919 yılında ağır bir manevt ve iktısadi buhran
içinde çalkalanıp gidiyordu. Muharebe (Birinci Dünya Harbi)
yarımadayı baştan başa sarsmış, son kavnaklarını da tüket-
miş ve kurutmuştu. Memleketin yüksek tabakaları , o ana

kadar milll düşüncenin ananevl tem:ilcileri, şaşırmtş kalmış,

adeta müzmin bir bunatma hastalığına tutulmuştu. Bu umumi

çözüntü ve çöküntü içinde şöyte böyte ayakta tutunan tek

parti, sosyalist partisi idi. Bunun teşkilAtı zayıf ve dağınık
olmakla beraber, manevl durumu oldukca kuvvetli idi. Bütün
harp boyunca prensiplerine sadık kalmış; Fraısa ve Alman,
ya'daki hemşire partilerin aksine harp aleyhdarlığını asla
gizlememiştir. Sosyalistler şimdi ha,p sonrası buhranının
gittikce artan sarsıntıtarına bakarak fırsat'bu fırsattır diyor
ve harekete geçmek saatinin geldiğine kani bulunuyordu,
Güzey İtalya'nın endüstri merkezlerinde geniş grevler tertip

etmek suretile harekete geçtiler. Bunların asıl kaynaşma yuva-

ları güzey itatya,nın işçi ve çiftçİ böIgelerinde idi. Buralardan

başIayan hareket az zamanda ti Sicilya'ya kadar İtalya'nın

bir ucundan öbür ucuna kadar yayılıvermişti,
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İtalya'nın 'siyasi mukadderatı, şayet §üzey İtalya'daki en-
düstri sahasile güney İtalya'daki kesif bir çiftci proletaryasile
meskün çiftlikler sahası arasında küçük toprak sahiplerinden
müteşekkil geniş bir mıntaka bulunmuş olmasaydı, belki büs-
bütün başka bir gelişme yolunu. aln ve belki sosyatist ha-
reketi daha o zaman sağlamca yayılır, duruma hAkim olurdu.
Fakat İtdiya'nın reel içtimai ve iktısadi şartları iadikal dene_-melere 

hiçte müsait değiIdi. Küçük toprak. sahipIeri hem maddi,
hem manevi bakımlardan şartsız ve kayıtsız orta sınıfa ka-
tılmış bulunuyordu. Bun]arı sosyalistliğe meylettirmek imkAn
dışında idi. Hele harp sonrasının geııel çöküntüsü içinde
şöyle böyle muvazenesi sarsılmayan tek tabaka, bu. oıta halli
küçük toprak sahibi çiitçilerdi. Burası o kadar muhakkak ki
bizzal Mussolinı bile sonraiarı eserinin tarihinden bahsederken,
bu orta halli çiftçi tabakayı r<F.'ğin doğum beşig;» dile vasıf-
landıımıştır. F.'ğin duruma hAkim oluşunu sosyalist partinin
"hath, larına atfeclenler de olmuştur. Bizce bu işin mes'uliyetini,
parti taktik ve siyasetinin doğruluk veya yanlışlığında değil,
{akat İtalyan içtimai hayatının bünyesinde aramak daha
doğru olur.

***

İtalya'yı her taraftan . saran ka|ın anarşi dumanları ,o;ta-

sında kuvvetli bir şhhsi hamle ile sahneye ilk atılan adam, Mus-
solini olmuştur. Fikir kaynağı bakımından fransız Oeorges
Sorel ınektebinden geime Miıitınte : faal bir sendikalist olan
bu adamın ilk dayandığı . tek unsur, kendi şahsiyetindeıı
ibaretti; elindelıi program bir tezatlar haiitasınclan başka bir
şÖy değiidi. Mussolini daha ilk adımda bir disip|in veya tıaskı
vasıtası gibi işe yarayacak bir kuvvete ihtivaç duydu. "Fasci
di Combattimento=Faşist Hücum Birlikleri, bu düşüncenin
ilk teşkilAtıdır. Bunlar eski muhariplerden, sendikalistlerden,
Üniversite tatebesinden ve Şair d'Annunzio'nun bazı eski
arkadaşlarından mü-ekkep dernıe çatma şeyterdi. Mussolini
bu her telden öten başı bozuk alayını kısa birzaman zarfıııda
askeri bir disipline göre 'teşkilAtlandırdı ve sonradan ötede
beıide başsız kalan bazı akraba grupları, meseli «nasyona-

L
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list» leri de bunlara katarak emri altınclaki kuvvetle:i çoğalt.
mağa çalıştı. İlk kuvvetsizliğini halkın gözünden gizlemek
rnaksadiyle de bunlara sıksık gürültülü nümayişler yaptırıyor,
«sokığı zaptetmek» taiin:lerine sevkediyordu. Bu suretie yavaş
yaııaş emrine körükörıjne bağlı kiiçük, fakat gözü kararmış,
tek görüşlü, tek inanışlı ve bir dağ ,<övü'papası kadar mu-
taassıp bir icra organını elde etmiş bulunuyordu.

Mussoiiı,ıi bu ilk filiz dal budak sallayarak bir parça büyür
gibi oltınca, hiç vakit ka.ybetmeden ve tereddürle kapılmadan
hemen anın ihtiyaçiarına uykun bir takım oyurılara giristi. Ha.
reketin ilk giinlerinde sendikalist ı.ınsıırlar-eski arkadaşları.bit-
tabi çoğunluğu teşkil ediyordu. İşte bir taraftan bunları, bur-
juazı ve hususile orta halli tabakıların lehine sessiz ve gürül-
tüsüz tısfiyeye tibi tularken, diğer taraftan da artık bir haylı
kuvvetlenen hücum hirliklerini de her türlü grev hareketlerine,
sosyalist partisi büıosuna ve halk şüralarına karşı istediğigibi
kullanmağa başladı. İşte asıl bu olaylardan sonradır ki F. ha-
reketi henıen hiç yoktan bir önem kazanmağa ve var|ığını her
kese hissettirmeğ,e başlamıştır. lıalya' yı baştan başa sarsan
aharşi dalgaları içinde disiplinli tek kuvvet, ,.Vussolini'nin elinde
kör bir icra vasıtasına dönen bu hiicum hirlikleri idi. Artık
bir taraftan bu birliklerin.proleter çekirdeği etrafında şhirli ve
kövlü orta sınıflsrın geniş kümeleri toplanıp dururken, diğer
taraflan da içtimai ehramın ucundaki biiyük toprak sahiplerile
endüstri burjuaziside anarşi dalgası ortasında birdenbire bir ni
zam ve intizam haı,asını yaratan Şef'in huzuruna ge|iyor, ona
minnet ve hiznıetleıini sunuyor, para kasalarını ağzına kadar
açarak altınları önüne döküyordu.

İşte Kasım 192l yılıııa kadar F. hareketi, ondan sonra rla
F, pıırtisi (1) bu ik| temel unsurun biıbirine katılıp kaynaş-
masından d<ığm.ıştur:

(l):r. gibi inhisarcı ve biitıincıi teşekkıillere sosqoloji di-
linde \«parti»> demek ganlıştır. Bu bahise gakında basılacak
olan,ı,<üsosgolojİ g1zİgle sıyosi partİler»> adlı kitabımızda temas
edeeğiz.i Şimdilik Bk. «Cumhurigetimiz ııc Demokrasi»», Ak-
şam, 16 Haziran 1945
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a) Eski sendikalist arkadaşlardan mürekkep sağlam çekirdek;
b) Çeşitli içtimai kaynaklardan - günlük hayatın baskısı

altında- kopup gelen havai ve derme çatma teraftarlar halkası...

. ***

Mussoliniiktidar kuvvetini filen ele geçirmek için 192O-|922
yıllarında çeşit çeşit taktik ve siyaset vasıtalarına başvurmuştur.
Bir taraftan nasyonalist gibi görünmüs; öbür taraftan da ihti-
lAli, daha doğrusu ihtilAlcılık heyecanını, var kuvvetiyle destek,
lemiştir. Faşist gazete ve mecmualar koyu bir nasyonalizm;
havasını yaratmağa çalışıyor; hem parlAmentarizme, hem hü-
kümete, hem sosyalizmg hem de pasifizm : barışseverliğe
karşı iasılasız ve şiddetli hücumlar yapıyordu. Bu arada şef
de boş durmamış; taıaftarIarını ardı ardına cebri hareketlere,
kuvvet ve tahakküm deneme ve gösterişlerine sevketmiş our-
muştur. Bunlar işçilerin toplu yaşadığı semtlere giriyor, fab-
rikalara saldırıyor, rahat ve refaha susamış hatkın gözünde
bir nazım kuvvet rolünü oynuyordu. Propaganda cihazı bu j
düzene girerek faal varlığını her tarafa hissettirmeğe muvaffak
olduğu lir anda, Mussolini başka bir taktik tedbirine dalİa
başvurmuştur: Hükimet mekanizmasına nüfuz etmeğe baş-
l mış, tarattarlarırıdan bir çoğunu hükümet dairelerine yer-
Ieştirmqğe koyulmuştur. Bu su:etle de « filen bir kanun kuv-
veti olmadan evvel kendisini bir kanun kuvveti imiş gibi
saydıran, (l) Fransız ihtilAlinin «Etat Postiche» sini taklit
etmiştir.

Program meselesine gelince: ı\4ussolini ilk yayınladığı pro-
gramt birbirini tutmaz bir lAkırdı yığını şeklinde kaleme almış-
tır. Bu vüzuhsuzluk da kasdi ve sırf bir taktik oyunudur. Mus-
solini bu suretle, yani açık, kesin ve farklı ideoloji prensiple-
rinden kaçınmak suretile, harp sonrası İtalyasının küme küme
küskün ve şaşkınlarını, çeşitli halk tabakaları arasından, daha
büyük bir kolaylıkla avlıyabilecek; bunlarda fırıl fırıl kayna-

*İ*
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şan serseri yıkıcılık ve ihtililcilik ihtirazlarından kendi hesa-
bına.iıtedigi gibi istıfade edecekti. İlk F. taraftarlarının çoğu
neyin' nesirıe işe karışlıklarının farkında bile olmamışlardır.
Zalen F. gibi mcs|ek, otışün'ce ve ge|enek bakımlarından bir-
birinden ayıı, birbırine yabancı orta sınıf mensuplarını bir
araya toplamak gayesini güoen bir hareket, nerede olursa ol-
sun ve hangi şekıloc olursa olsun, muvaffakıyetini daima bir
menii hava yaratmak sureıiyle saglamağa mahkümdur. Bunun
için de en kestırme yol, program sarahatıni bır kenara bırak-
mak, ortaya kapa|ı, muphem ve oynak bir sürü vaıtlar fırlat-
mak ve kuru kuvvet nümayişlcriyle orta|ığı karartarak mümkün
olduğu kadar fazla taraitar, yanı İnanış|ı emır kulu kazanmaktır.

F. nazaıiyecıleri haretetlcıİnİn bu ilk safhasına «Baş|angıc
Zihniyeti, adını takmışlardır. Bun|ar, kendi tabirlerine göre,
«Hareket kuvvetini bir programdan değil, fakat tarihi hayat
akışından alan bu ilk zihnıyet» ın «diııamik yaptsı» noktası
üzerinde ısrarla durmuşlardır. Bızce bu noktada doğru olan
tek burasıılır: F.'ğın keırdısıne göre bır <«İçtımai Yapı, p|Anı
yoi(tur. İçtımai program ve son gaye olarak ortaya utt,g,
bİrİcİk iİı<iı, "Korpoıaııf Dev|et, fixrırlir. Bunun dınamikIiği,
tek taraı|ı ve nazari oIcluğu için, bir hayli şüphe|iclir. Bu
biricik fıkrin ilk tohumIaıı - ki sonradan filizlenerek Faşist ka-
nunculuğunun t:n eltaşı olmuştur - haıeketin daha ilk gün-
lerindenberi, yani Miıano şehı inde yapılan Faşist teşkilitı
birinci genel top antısı zamanında, ortaya serpilmiştir. Burası
doğrudur. Fakat, ileride göreccğimiz gibi, 'Korporatif Devlet,
fikri, F.'ğin hüküm sürdüğü bütün devre zarfıııda sadece bir
tasarı veyahut bir yarım teobir olmaktan öteye geçememiştir.

***
F. hareketinin iktidarı ele geçirdiği 1922 son baharına ka-

dar gösterdiği gelişmeyi, siyasi , sosyolojİk bakımdan şöylece
hülAsa edebiliriz: F.'ği yaratan Mussolininin şahsiyeti ve onu
yaşalan da Elıte (l) zümresidir. Bu şef ve bu zümre, yalnız
İtalya'nın siyasi mukadderatını birinci dünya harbine girişine

(l) Buroaa bu me|humu Poreto'nun taıifıni gözöninde
tutaıok kullanıgoruz.
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kadar elinde tutmuş olan eski «Libgal» veyh <«Demo - liberalı
classe dirigente : İdareci tabakaya karşı değit, fakat aynı
zamanda harp sonrası devresinğe bir haylı kuwetlenmek fır-
satına nlil olan sosyalist ve hristiyan halk partilerinin şef ve
teşkilitlarına karşı da kat kat üstün ve becerikli bir hareket
kabiliyelini göstermişlerdir. Bu başarı, hiç şüphe yok, yu-
karıda kısaca kaydettiğimiz taktik tedbirlerden vc siyasl tahak,
küm usullerinden azaml faidelenmek suretiyle sağlanmış bir
başarıdan ibarettir. Öte tarafta F, başarısını buna karşı or,
dunun takındığı .pasif» tavır ve duruma atfedenlei de bütün
bütün haksız değildir. Yalnız şurast da var ki «orduı şeklinde
teşkilltlanmış bir silAhlı kuwetin pten sadece varlığı bile, ne,
rede olursa olsun, siyaıi olayın bu veya şu istikamette geliş-
mesi üzerinde rol oynar. Nitekim Mussolini hükümete. geçme-
den az önce cumhuriyetçi fikirlerini feda ederek krallık rejimini
benimsemişse, onun bu kararı almasına sebep, kra|'ın, yanı
başında mwcut ordunun, bir talebi değl, sadece varlığı
olmuştur.
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Faşistlikte Parti ve Devlet

lJ er partin:n son atnacı bliİt:n milleti sarmak, kendisinil ı ona benimsetmek ve onunla kaynaşmaktır. F. bu amact

iktidar yerinde tutunduğu yıllar zaifında gerçekleştirmiş gibi
görünmüştür. Faşist partisi, yapı, ge|işme ve ödevine bakılırsa,
otoriter bir temel üzerinde m.uayyen bir <Hierarchie:Meralip
sırası» na göre tasarlanmış ve böylece kurulmuş bir teşkilAttır.

İçtimai sınıf fark|arını ufki tasnif yerine amudi tasnif ustılüne
göre ayıran bu teşkilAt, idare mekanizmasının kuvvet vasıta,
larına dayanaıak devleti her tarafian sarmı.ş, bunu adeta bir

çember içine almıştır. Bu bakımdan F., karşılığı sayılan B.den

şu üç önemli ana noktalarda ayrılmaktadır:
l _ Bi <ıtek partili devletıı yerine, rrtek sınıflı. devletıı

amaclnl güder.
2 - B. veya daha doğrusu komünizm bakışı, içtimai sınıf

farklarını amudi değil, ufki bir tasnife göre ayırır.
s - Memleket nüfusunun kesafetine nisbetle F. deki

halk iştirak payı, B. ğinkisinden daha geniş ve daha çeşitlidir.
Bu ayrılıklarıiı yant başında F. ile B. arasında bir takım

benzerlikler göze çarpmaktadır. MeselA:
1 - F. de, B. de, kendi tabiatlarına . göre, birer uakalliyet

tahakkünıü, damgasını taşır.
2 - Her ikisi de birer "Terbiyecl' Diktatörlük, dür.
3 - Her ikisi de bir sürü sonradan ilAvelerle, reel durum,

lara yanaşmalar ve günlük icaplara uymalarla, asri hayat akışı-
nın bütün alanlarında.hikim önderlik iddiasındadır.

4 - F. bir dereceye kadar, fakat B. kelimenin bütün ma-

nasile, mevcut cemiyet yapısınt yıkdıktan sonra boş ıaha
üzerinde ileride lyeni bir cemiyet, kurmak gayesini takip eder.
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F., sosyoloji bakımından, bir oParti,, değil, bir otarikat,tır.

C)nuıı bu tarikatcı karakteri, otoriter vasfında ve meratipli
teşkilAt tarzında göze çarpar. "Parti, hayatıııın bütün ip
ucları Şet'iıı elinde toplanmıştır. Bı_ından mAdd "Parti,, yapısı.
nın biitün kademe ve mertebı.ierinde şef şahsiyetleıin kuvvet
ve seiAhiyetleri körporatif oıgan|arınkisinden üstündür. NasıI ki
Mussolini -Şeflerin Şeii- "Büyiik Faşist Şuras:,, ında hAkim
bir rol oynamışse, viIAyetierdeki birliklerin sekreterleri de
kendi direktörlerine karşı ayni lı6kim rolü oynamışIaıdır. zaten
bu vilAyet şubelerinin üyeleriıii bunlar seçer. F. teşkilitının
tarikatci karakterini gösteren Lıir üçüncii Amil, §ef seçiminin
yukarıdan aşağıya doğru yapılmasıdır. Şef seçimi aşağıdan
yukarıya doğru yapılsaydı, teşkilitın bütün otoriter ve tari-
katci kuruluşu günün birinde çökmek tehlikesile karşıtaşa-
bilirdi. Çünkü seçilenin seçenlere karşı nufuzu, otoritesi ve
üstünlüğü zamanla azalabilirdi.

Batı Avrupa telikkisine uygun seçim usulü, gerek F.,
geıek B. nazarında düşman ve yabaııcı bir mefhumdur. İtatya'da
l926 son baharına kadar rrparti» teşkiiitı içinde seçim hareketleri
günlük işlerdendi. Ondan sonra bu usulün son kırıntıları da
ortadan kaldırılmıştır ve «Partiıı bundan sonra'tıpkı ordu
disiplinine benziyen otoriter ve emre bağlı bir teşkilAt olmuştur.
Rusya'ya gelince, $ef'in mutlak tahakkümü bir takım fiktif
seçimlerle örtülmektedir; F, teşkilitında itaat zorunun hududu
yoktur. İçeriye alınan kim olursa otsun, evve|A bir yemin
uerecektir ve bununla «'Duçe'nin ,her emrine şartsız, kayıtsız
itaat edeceğine ve icap ederse faşist ihtilnlini kanile de des-
tekliyeceğine» söz verecektir.

F. teşkilAtının tarikatciliği şaşmaz bir meratip §trasına
bağlanmıştır. Bunun t'emeli, Duçe . Genel Sekreter - vilAyet
veya köy sekreterleri meidivenine dayanır. Fakat bu merdiven,
sadece zaptu raptı sağIamak için kurulmuş bir teknik tedbir-
den ibaret değilcıir. Faşistlere göre Hierarchie bütün bir kıy-
metler sisteminin toplu ifadesidir. Bu.da şu üç kaynaktan
tışkırır :

1 - Mussolini'nin ıCharisma» sından, yani oüstün insan>
vasfından ;



l9

2 - Şef tabakayı temsil eden Elite den ;

3 - Parti cihazının yrıkarıdan aşağıya doğru büyüyen
hüküm ve tahakkümünden,.

Faşist İialya'da «her şeyden üstün devlet, ile «tek başına

üstün, parti, birbirine karışmış ve tek bir vücudun içinde eri-

yip gitmişlerdir; yani parti devleie intikal, devlet de partiye in-

hisar 
, 
etmiştir, 

**-

F. ihtilAlci hareket safhasını kapatıp da fi'li htlkümet saf,

hasına ayak bastıktan sonra, yukarıdaki ameliyeyi tamamlamak

için şu iki tedbire başvurmuştur :

l - Devlet bünyesinin otoriter ve meratipli parti isteğine

ayarlanması. Bu iş, icra kuvvetine ait bütün selAhiyetin bir

darberıe Duçe,ye devri suietile halledilivermiştir. Bu suretle

teşrii kuvvetin selAhiyetleri de ortadan kaldırılmış oluyordu.

Devlet idare mekantzması sıkı bir surette merkezıleştirilmiştir.

vil6yet ve komünların her türlü mahalli seıAhiyetleri de elle-

rinden alınmıştır.
2 -- «Devlet» ve «partiıı arasında hukukİ bİrlİk yarat-

mak. Bunun ilk adımı, Roma üzerine yürüyüşten sonra Mu-
' solini:nin bizzal kendi şahsında hem parti başkanlığını, hem

hükümet başkanhğını birleştirmesile atıImıştır.. Bundan sonra

parti milisi ordu teşkilitına katılmıştır. Faşist iiçi teşekküllerinin

iıukuki şahsiyetleri tanınmıştır. Faşist «gençlik teşkilAtıı resmi bir

devlet müessesesi vasfını kazanmıştır.,son olarak da, Roma

yürüyüşünden sonra en yüksek parti organı iIAn edilen

" utiyiıı. iaşist şürası , italyan anayasasıntn en önemli

müessesesi olmuştur. Bu organ Mussolini,nin öIümü takdirinde

ha]efini seçmek üzere bir aday listesi hazırlayacak ve bunu

kral,ın tasvibine sunacaktır. Bu suretle rejim,in devamlığı

mesuliyeti, "Büyuk Faşist Şurası, ile kral'a yükleniliyor, her

ikisi arasında paytaşılıyordu.
'Bütün bu tedbirler gerçekleşdirildikten sonradır ki F,

iktidarı avucuna almış, orada iyice yerleşmiş, itatya,nın idareci

kuvveti otmuştur. parIamentolu demokrasi rejimi artık maziye

karışmıştır. Fakat bunun sonu neye varacak, bu gjdişin yartnı

t

+
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ne olacaktı ? F. ve onun gibi zora dayanan totaliter rejimler, bu
problemi kendi lehlerine çözmek emeli ile hep ayni tedbire
başvurmuşlardır : Cenç nesle, okul çocuklarına, hattA kun-
daktaki minimini yavrulara el uzatmak ve buniarı özel bir
terbiye sisteminin içine alarak parti ve rejim akidelerine göre
yetiştirmek.

, Gürülüyor ki her siyasi zor, varavara, bir terbiye ,prob,
lemine varıyor.

ı

l

t

t
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" Stato Corporativo ,,

[KoRPoRArir or,vı-Er]

E asist devlet nazariyesinin anatemeli, devlet şeklinde_teş-r ıiıatırn,i millet içinde şartsız kayıtsız önderlik ve idare,

cilik hakkının yalnız <<sosyal bağımll kuvvetlere» ait oluşu fik_

rine dayanır. F. anti , indiviCualist ve a,nti, Liberaldir,
Bu fikrin ne herhangi sırf ilmi tır görüşle ve .ne de her

hangi bir içtimai düşüncenin realitesile ilgisi yoktur, Bu ve

buna beılzer id jia ve nazariyeler tarilrin herhangi bir devre_

sinde ileri sürlilerek siyasette kullanı!mışsa, müiılıasııan ken,

disile mücadele edilen mücerret bir muarıza karşı bir polemik

silihı ve bir tahakküm vasltası olarak kullanılmıştır. Bundan

ınaıda F. bu. iddiasile apaçık 
' bir tezad çukuruna düşmüştür.

çünkü bir tiraftan (serbest teşebbüs) ile'Kapitalist nizamı

sözde reddediyor; diğer taraftan"da birincisini (faideli ve te,

sirli bir vasıta olarak millet, menfaati namına) sağlamak ar4u,

suna kapıtıyor; ikincisini ise bir(istihsalmetod) u gibi kutlanmayı

tasarlıyor. Birbirini çürüten bu çeşitli gaye ve emeller içinde

F.akidesinehasdüşünceacebahangisi?BiıcetekŞurasl:
F.,.ne (serbest teşebbüs), ne de (kapitalist nizam) prensiplerine

,n,tı,tbirkıymetveitibaratfetmediğigibibundansakın.
mak yolunu d"'.up.,ştır. F. (liberalizm:hürriyetçiliğ)e, ne ce_

miyet, ne de iktisat hayatında en küçük bir yer bile ayırmtş

oegııaır. F. ,bilAkis individualist rekabet iktisadını kendi haline

terİeden, ona (azami kAr) temin ettiren, kendi tabiri}e (haklı

dağıtımı) emniyet altına alan ve bütün bu işlere sırf bir siyası

orgrn göziyle baktığı devleti karışmaktan meneden liberalizm,

in:zıddİdır.- F. ortaya httığı (korporatif devlet) fikrile bu libe,
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,ralizm düşmanlığına bir şekil vermekten ve onun yerine F. ği
ye:-Ieştirmekten başka bir emel takip etmiş değildir. Fakat içti-
mai yapıcılık alanında giriştiği bti'tlln Olger teşebbüslerde ol.
duğu gibi, bunda da muyaffak olamamış, tam ve olgun bir
netice elde edememiştir.

(Carİa del Lavoro : İşçi anayasası) nın 9 uncu macl-
desine göre, devlet, hususi teşebbüslerin kifayetsizliği veya bazı
siyasi mülAhazaların zarureti takdirinde iktisadi istihsale müda-
hale edebilecektir. F.ğin iş verme ve iş atma kanunu, sendikalist ya-
pılı bir kanı_ındur. Bu kanunla sosyal istihsalin kapitalist dağıtıını
bir düzene sokulmuş, işçilere mİıayyen bir ücret seviyesi
sağlanmıştır. İktısadi hayatın kapitalist nizamına dokunmadan
ona sadece ilflve edilen bu sendikalist yapı, bütün lıayat
ihtiyaçIarını, istihsal imkdnlarını karşılayacak, iş kArlarını sağ-
layacak, içtimai haksızlıkları ortadan kaldıracaktır. (Carta del
Lavoro, Madde 12)'. Görülüyor ki Faşist İş Kanunu, işin
teferruatında kalmıştır. Bunda- esaslı bir reform fikri yoktur.
İktısadi teşebbüs serbestliğini esas itibarile kabul eder gibi
görünen carıa del Lavoro bunu devIet lehind o kadar ukı,
ezici ve adeta keyfi kayitlerle tahdit altına a!ınmıştır ki yasa-
daki (Serbest Teşebbüs) sözü ve buna ait fıkralar, kuru söz-
lerden ibaret kalmıştır. Faşist lş kanununun tek teel ve önemli
noktası, mukavele.ahkAmına bağlı ücret zorunda toplanıyor.
Bundan ötesi menfi bir zihniyetin eseridir. Bu kanuna rağmen
Mubsolini'nin dışarıdan epey debdebeli görünen İtalyaİinda
içtimai hayat şartları, olduğu gibi kalmış, hatti gittikce güç-
leşmiş, halk tabaka|arının ihtiyaç ve ıstırapları artmıştır. Çünkü
iş pazarı bir tür!ü genişletilememiştir, İtalya'nın ilk ihtiyacı,
anavatan nüfusunu anavatan toprağına bağlamak ve herkesin
geçim imklnını memleket içinde sağlamak noktası etrafında
toplanmaktadır. Flalbuki serbest hareketler sekteye uğratıl-
dıktan sonra toprak - nufus meselesi bir düzene girememiş,
yani iktısadi iş pazarı genişletilememiştir. Diğer taraftan
endüstride önemli bir gelişme gösterememiştir.

a**
F.'ğin ileri sürdüğü (Korporatif Devlet) fikri,, sırf iktısadl

bir düşüncenin mahıulü değildir. Çünkü sendikalist bit yapı
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gibi tasarlanan bu devlet şekli ile yaın,) iş mtınasebet.erini

dür.n. sokmak ğayesi takip edilmemiş; ayni zamandı biı,de

(ahlaki). ve (milli) gayede gözetilmiştir, F,'ğin esaslı amaçların,

Or" Ul.i y.ni Ui, (Öo.cien,a Nazionale: Milli Suur) yaratmak

olmuştur. Bununla sınıf kavgası ortadan kaldırılacaktı,

carta del Lavoro,nun 6 ıncı maddesine göre, korporasyonlar

devlet organl vasfını haiz olacak ve bunlar .(oiitıın isıihsal

kuvvetterinin birleşik teşkilAtı) olarak ferdi istihsali kontrol

altına alacaktır. yani kurulmak istenilen iktısat sistemi, kelime,

nin geniş ve müstakil manasile' plinlı ve devlbtci bir iktısat

sistemi değildir; sadece devlet kontrolü altında işleyen bir

nevi iktısadi muhtariyet sistemidir. itaıyaı iktısadiyatı zaten

F.,den öncede individualist Kapitalizm,den plAnlı kapitalizm,e

doğrugidiyordu.ŞufarklakiindividualistKapitalizm,bi.
rinci tltinya harbinden evvel bazı. memleketleıde, mesdli

AImanya'da, devletci sosyalist unsurhrı da içine almıştı,

F, bunlara bile iltifat etmemiş, oitadan kaldırmış

ve sözde plAnlı kapitalizm'e doğru yürürken yol üzerinde

rastladığı hendeklerin üzerinden atlamış, mAniaları olduğu

gibi yerinde bırakmıştır. F. den evvelki İtalyan iktisat

sistemı ile F. ğin tasarladığı iktisat sistemi araşında muhakkak

bir fark arayanlar, ne kadar arayıp tarasalar bundan başka

türlüsünü veya fazlasını bulamıyacaklardır. Bu bikımdan F.,

İtalyanın iktİsadi gelişmesinde iIeriye doğru bir adım değil,

belki yerinde saplanmış kalmış bir duraklamadır,

'

l
l
'
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***
, Devlet bünyesine katılan ve devletin kontrolüne bağlanan

sendikalai teşkilAtı ile Mussolini,nin diktatörlüğü arasındaki mü,

nasebetler ne suretle tesbit ve tanzim edilmiştir ? Oariptir ki

F. nazariyecileri bu konuya hiç temas etmemişlerdir, Halbuki

meydandadır ki diktatörlüğü çerçeveleyen asıl unsur, bu sen,

dikalar teşkilitıdır. parti ve ılevlet meratip sıraIarı yanı başında

bir de sendikalar meratip sırası kurutmuş vc hattA hAkimiyet

ehramının en üst tepesine yerleştirilmiştir. Bu teşekkül, biri
(üst birlikıer), yani konfederasyonlarla federasyonlar, diğeri de

ialt birlikler),.yani sendikalar.diye iki kısma ayrılmıştır. Hatt1

L
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bütün bunların üstü'nde olmak üzere son zamanlarda bir de
(korporasyontar bakanlığı) bile kurulmuştur. Mussolini bu su-
retIe yalnız devlet ve partiyi k'endi şahsında temessül ye tem-
sil etmekle iktifa etmiş olmuyor, fakat iktisadi hayatın bütün
ip uçlarını da gitgide kendi elinde toplamış oluyordu. Vakıa
faşist kanıarasının teşekkülünde sendikalara siyasf bir rol ay-rılmıştır. Aday listelerini bunlar hazırlıyacak, bunları büyük
faşist şürası inceleyip ayıklıyacak ve hajkın öyüne ,rn...kt,..
Demek oluyor ki adayların büyük çokunluğu sendikalar tııra-
fından seçilecektir. Fakat buni rağmen kamaranın terkibinde
sendikaların nüfuzu yine ikinci plinda kalacaktır. F. nazariye
ve tatbikatının gelişme tarihinde bu noktanın kondisine has
bir yeri vardır. Çünkü F. iç münakaşalarının en önemlilerinden
biri, (devlet kontrolüne bağlı bir sendikalizm mi?), yoksa
(doğrudan doğruya devteti temsil eden bir sendikalizm mi?)
mes'elesi etrafında dönüp dolaşmış ve bunun gürültüsü gizli
gizli bir haylı devim edip gitmiştir. yukarıdaki kanun tasaiısı-
na bakılırsa, davayı nihayet birinci cereyan, yani Mussolini ka-
zanmış demektir.

F. ğin bu devlet kontrolüne bağlı
bazılarının ( iktisadi demokrasi ) dedikleri
çeşididir.

sendikacılık fikri,
uydurmanın bir

t
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Faşistl|k ve Avrupa Bu hranı

F hiç şüphe yok, Avrupa devlet ve iktısat hayatının en azı
' ' te birinci dünya harbi zamanındanberi içindebucalayıp dur-
duğu buhranın cilvelerinden biridir. Bu buhranın memleketten
memlekete gösterdiği öze| şekil ve gelişmel€r, bu memleketler
arasındaki ayrı bünye değişikliklerinin sosyolojik ifadelerinden
başkarbir şey değildir. Avrupa, nisbi medeniyet ve kültür bir-
liğine rağmen, sosyolojik bir bütün olmaktan henüz uzaktır.
Avrupanın siyasi alandaki ayrılığı ve parçai|ğı da bu sebepten t

ileri gelmektedir. Hatti şu son iki asır zarfında şahidi o|duğu-
muz bütün Avrupa buhranlarının-son iki dtinya harbi de dahil-
derin ve esaslı sebeplerini, bu kıtanın ıki, üç ve belki de dört
par{aya, ayrı ayrı dört ilerleme ve gelişme muhitine ayrılmış'
olmasında aramak hiç de yanlış olmaz. Ve yine asıl bu ayrı-
lış sebebi ,yüzündendir' ki meselA bir Avrupa memleketinin
siyasi olayı - demokrasi, parlAmentarizm, diktatörlük, totalitari zm
v,s.- o bir Avrupa memleketi iÇin ya z,amanı geçmiştir ve-
yahut henüz zarnanı gelmemiştir. Avrupanın biricik ceph e
birliği - ( Avrupalı|ık) diyebileceğimiz şey - içtimai - felsefi dii-
şünce beraberliğinden öteye geçmgmiştir. Bundan maada
hürriyet (l) ideali de her, Avrupalı aydının kafasını kurcalayan
bir son gayedir. Herkes buna doğru koşuyor; fakat başka

( l ) Buradaki hıirriget sözinü hürrigetcilik dige tercüme
ettiğimiz liberalizm mukabili şagmagınız. Burada hürriget
derken, herkesin dilinde doloşan hürriget lakırdısını kasdet-
migoruz. Bu kelimegi burada btigtik İıolgon Filosof u
Benedetto Croce'nin bu mc|hume ııerdigi felseft değerile
kullanıgoruz.
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başka yollardan ve başka başka çıkış nokta|arından hareket
etmek şartile. Bu idealin hızı, içinden fışkırdığı (cemiyet) lerin
sosyoloiik _ yapılarına göre, başka başka sesler vermiştir.
Bu ses, b? memlekette Ahenkli bir nağmedir; öbüriisünde
sert bir asker adımıdır; daha bir başkasında da kuru bir
yumruk patırdısı, F. bu patırdıların en çatlağıdır.

F., ğiq hiçbir sınıf temeline dayanmadığını evvelki sahife,
lerde kaydettik. Buna rağmen F. sonraki gelişmesinde kendi,
sine bir kök aramış; bıınu orta tabakalarda, hususi|e çiftçilerde
gerçekleştirmek istemiştir. Bunun için de sanayi|eşmenin
ilerlemesine, genişlemesine karşı koymuş; memleketin hemen
hemen bütün ekonomik kaynaklarını çiftçi iktısadının geliş-
mesine hasr ve tahsis etmiştir. F. ğin bu temavü|ü, kendi
tabiatinin en tabii bir cilvesidir. F. ğin temsil ettiği (kuvvetli
devlet) isteği daima orta tabakalardan gelmistir. Çiirlkn bu
tabakalar kendilerini hem kapitalizm'in, hem de pro|etarya'nın
ayni derecede tehdidi altında görmiişlerdir. İtalva'da buna
bİr üçüncü Amil daha katılmıştır ki o da nufuz ve itibarını
henüz geniş mikyasta idame eden kilise müessesesidir. Opor.
tunist F. nihayet bununla da uyuşmak yoluna sapmıştır.' İktısadi sahaya gelince: F,, kapitalizm'i mukadder "bir
mukadderat kuvveti ad eden ve bunun her türlii içtimai
gelişmeler üzerinde kat'i bir rol oynadığını iddia eden Marksizm
teziııi çürütmeğe çıbalamıştır. Fakat buna muvaffak olabilmek
için başvurduğu çare, İtatyan iktısadi hayatını, içtima? yaptsınt
ve milli çehresini olduğu gibi muhafaza etmekten ibaret kal-
mıştır. Mussolini'nin benimsediği ekonomik Autarchie prensibi,
(korporatif devlet) sistemi ve nihayet orta tabakatarı ve hu-
susile çiftçileri koruyan iktısadi siyaseti, hep bu tek amacın
vasıtalarİ olarak tasarlanmış ve kullanılmıştır. İtalva içtimai
yapt bakımından orta tabaka temeline dayanan bir memte-
kettir. Mussolini bu memleketi, kapitalizm'in doğurduğu dünya
buhranının sarsıntı ve akislerinden uzaklaştırabileceğini ümit
ediyordu.

İşte Avrupa buhranı göziyle F., ğin blrinci karakteristik
vasfı bııdur.

İkincisine gelince: Bu, Avrupa partAmentarizrn sisteminin
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geçirdiği buhranla ilgilidir. F., bu alanda ke!imenin tam ma-

nasile menfi bir durum takınrnıştır. Çünkü oıtaya attığı
devlet nazariyelerile meseleye yeni bir ışık saçamamış, bilakis
mevcut buhrani bir kat daha derinleştirmiştir. Bu faşisi devlet
nazariyesinin iki cepheşi vardıri

l ,- Pareto'nrın (Elite) telAkkisi. Buna ,göre Elite yalnız
her hAkimiyet yapısının mücerret temel taşı değildir; fakat

ayni zamandİ .bunun birde tarihi rolü vardır ve bu rol reji,
min hem temelleşrnesine, hem de benimsetilmesine yararmtş..

2 - F. İdeoloğu Oiovanni Gentiles'nin demokrasi telAkkisi.
Bu fikir adamı, en nıutlak bir tahakküm rejiminin kürsüsüne

çıkmış; oradan faşist devletin demokratik karakterini haykır-
m ıştır. Buna göre F. bir (Democrazia accentrata ed autoritaria),
yani (Merkeziyetci ve otoriter bir demokra§i) imiş !

Şu son bir kaç yıl içinde F. ği demokrasi kategorisine katan
bazı s osyologlarda görülmüştür. Fakat bu tezi neresinden
ervirirseniz ve hangi tarafa çevlrirseniz yine tutunur bir
taraf ını bulamazsınız. Çünkü:

1 - Demokrasi,. siyaset hayatını partili, cemiyet'hayatını
ise sınıflı otarak kabul eder ve bu demokraside hem esasfır;
hem de onun başlıca sebebi ve birinci hikmetidir.

2 - Demokrasi, tek parti mefhumunun zıddıdır. Tek
parti'içinde demokrasinin ne yeri vardır; ne de lüzumu his-
edilir. Demokrasi demek, bir tek parti içinde değil, fakat
birden iazla ve müteaddit partiler arasında bir Ahenkleşme
sistemi demektir.

Bu iki anatemele dayanan demokrasi, ne bir tek devrin,
ne de bir tek şahsın eseri değildir. Demokrasi, uzun bir
tarihi iç tecrübenin meyvesi, yüksek bir siyasi kültürün
semeresi ve -nisbi de olsa- bir iktısadi refahın ifadesidir.
Her hangi bir cemiyet demokrasiye ulaşabilmek için, hiç
olmazsa, çift yürüyüşIü bir hareket içinde bir hayli zaman
yuğuruIup çalkalanınalı ve kaynaşıp olgunlaşmalıdır. Yani,
başka bir ifade ile, cemiyetin aşağıdan tepeye doğru lırmanan
içtimai şuur hızı ile tepeden aşağıya doğru inen içtimai şuur
akışı, cemiyet alanının her hangi bir noktasında birbirini
karşılayacak hadar, biri diğerini ezmeden yanyana ve muvazi

]
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bir çizgi ile birbirine uyarak, birbirine yaklaşara( bazan des,
tekliyerek birlikte ileriye doğru yürüyebilecek kadar siyasi
görgü ve gelenekce tekevvlin etmiş, kaşerhnmiş clmalıdır.

Sosyoloji bakımından önemli son mesele, F. nizamına
halk iştirik paytnın derece 've kıymeti ile faşist rejiminin
halkın çoğunIuğu tarafından benimsenip benimsenınediği
meselesidir. Faşist rejiminin l929 yılİnda yaptırdığı Plebizit'in
resmi neticeleri bu meselenin bir aynesı olmhktan e|bette
uzaktır. Fakat bu mesele artık kesin bir surette halledilmiştir.
Bu sualin cevabını şu anda İtalyada gelişmekte olan olaylar
bütün dünyanırı gözü .önünde veriyor ve F. ğin itlAsını
haykırıyor...
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lI._BoLŞEViKLİK

R ııs Sosyalizmine Toplu Biı, Bakış

|İ arl Maı x'ın nazariyeleri Rusya'ya geçeru asrın, sorılarına
" dogru (1B70) girmiştir. _Yirmi yil sonra Rus milli iktısat
cılığının hemen hemen bütün ileri unsur|arını Marksizm
bayrağı altında toplanmıs buluyoıuz. (Rus Sosyal, Demokrat
İşçi Partisi), Marksit temeller üzerinde, lB98 de kurulmuştur.
Fakat mem|ekrt içinde gizli çalışmak zorunda kaldığı için
bir kaç yıl sıra ile öneınli bir yer tutamamış, göze çarpacak
bir faaliyet gösterememiştir.

[lus Sosyal- Demokratları 1903 yılında Londra'da toplanan
konğrelerinde, biri Bolşeviki : ç9ğunluk(l), öbürü Menşe,
viki : azınlık(2) diye iki kola ayrılmışlardır. Lenin Bolşeviki-
lerin. yani bizim (Bo'şevik) dediklerimiziri, önderi olmuştur.
Bunların ötekilerden farkı, daha sıkı bir merkeziyetciliğe
taraftar çluşlarında ve daha kuvvelli bir siyasi vaziyet almak
isteyişlerinde idi. Lenin, o zamanlar, ihtilAlciliği meslek edinmiş
klmseleıden küçük grııplar vüçude ğetirmeği ve parti faaliye,
tini bunlarla idare etmeği düşünüyordu. Menşevikilere gelince,
bunlar daha zlyade sendi,ka teşkilAtına dayanıyor, parti'nin
esaslı çalışmalarını kiiltür gelişmesinden bekliyor, yani sendika
teşkilAtını ilerletmek ve halkı likren hazırlamak .işine önem
veriyordu.

Parti'nin içinde patlak veren bu ilk görüş ,ayrılığı gitgide
büyümüş, iki ko! arasındaki uçurum zamanla derinleşmiştir.

(l) Rusca bolşe _ fazla (bol), çoğunluk.
(2) Ilflenşc : dohq az, azınlık.
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Menşevikiier ihtililcı ve ,oıortunist o|muşlar; rus kapitaliz_

minin devamına göz yummuşlar; eski feodat kuvvetlere katşı

burjua slnıfı İıe iş beraberliğiııi n,ıaksada ulaşdıracak bir 
.yol

dive kabul etmişier; öy çoğunluğuna ve parlAinentarizm

usuılerirıe riayet bakımındaıı da demokrasi taraıtarı görün-

müşlerdir. Buna karşı Bolşeviki kolu, sosyaliznıi kuvvete da_

yanan ihtilAl ve ihtilA|cilik hareketlerile, fakat herşeyden. evvel

sınıf şuurlusu proletaıya Diktatörlüğü ile gerçexleştlrmekten _

başka bir şey düşünmüyordu. İki taraf ancak bir noktada,

o da Rusya'da sosyalizmin endüstri proletaryasilc yapılabileceği

ve ilk önce işi bunlara yükletmek lAzım geleceği noktasında

birleşiyordu.
Ote tarafta 1902 de kurulan (İhtilaüci Sosyalist) partisi baş,

ka bir çığır açmıştı. Bunlar asıl emeği çiftçi.davasına veriyorlar,

köylüye hitab ediyorlardı. Ve topluca diyorlardı ki Rusya her

ş.ya.n önce bir ziraat memleketidir. İşi bu temele dayatmalı.

Zateıı Rus köylüsünü sosyalizmden ayıran ne var ki? Obştçi,

na'lar _ Rus köylü birlikleri . ötedenberi bir kollektivist çif tçi teş,

kilAt değil midir ? Davayı bu temele dayatırsak maksada daha

kestirme yoldan va,rmış oluruz..

***

İşte ilk Rus sosyalist hareketlerinin genel çizgileri bunlar_

dır. Burada ilk göze-çarpan nqkta şudur: Bir taraftan menşe,

viki ve bolşeviki kolları arasındaki ihtilaf, diğer taraitan da

ihtililci sosyalistlerin bunlarla ayrılığı, yalnız <<endüstt'i (amele)

sosyalizmi mi? Voksa çiftçi (köylü) soşyalizmi mi?» kavgasın,

dan çıkmıyordu. Bu ilk adım kavgasının daha derin kökleri
vardı. Bu, doğrudan doğruya milletlerarası sosyalizm telAk,

kisi ile sırf Rus sosyalizm telAkkkisi arasında bir çarpışma idi.
Aşağıda göreceğiz ki bu göi tış larkı bir haylı uzayıp gitmiş ;

B,'ğin tA köbeğine kadar sokulmuş, devam ctmiştir. Ve yine
göreceğiz ki B.:ğin ana hedeflerinden biri bu ayrı|ığı ortadan

kaldıracak bir uyuşma}ia çare bulmaktır. Fakat şurası da mu-
hakkak ki menşeviki kolunun batı parlamentarizm ve demok-
rasi hkidesine bağlılığı, bugünkü Rusya'da hiçbir rol oynama-
maktadır. lstikbalde oynayacak mıdır? Bu bir problemdir. San-
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tralizm:.merkeziyetçilik ile federatizm arasındaki davanın büyük
kısmı da artık çözüimüştür. Rus sosyalizminin kurduğu devlet,
yani B., merkeziyetçi olmuştur. sovyet bir|iği vakıa fıderalist
bir kaııba bürüıımüş gibi görünüyor. Fakat-bu noktaya da aşa-
ğıda temas ' edeceğiz - B. devlet teşki|Atında ferleralizm ikinci
pıAnda kalrnıştır ve Sovyet Rusya tam merkeziyetçi bir
<levlet o|muştur. Aktif propaganda ile şatisi terör (bunu prole-
letarya dıktatörlüğünden doğan içtimai sınıf terörile karıştır-
mamalıdır) konusu etrafında bir taraftan bolşeviki ile menşe-
vikiler, diğer taraftan da ihtilAlci sosyalistler arasındaki görüş
ayrılışı ve iş başkalığı da artık tarihe karışmıştır. Çarlık İ^^^-
nında menşevikiler olduğu kadar bolşevikiler de suikasd
silihını bir muhalefet vasıtası olarak kullanmaktan, kaide itiba-
rile, çekinmişlerdir. Buna mukabil ihtililci sosyalistler bu vası{ayı
gittıkçe artan bir şiddet ve bollukla kullanmışlar ve bu suretlebir Netçayef'in yıkıcı anarşizmine yaklaşmışIardır. Bu işde
en ileıi giden ve bir çok suikastter tertip eden adam, ihtilAlci
sosyalist mücadele şebekesinin yılIık Başkanı sawinkof ol-
muştur. Fakat bütün bunlara rağmen B., kendisini anarşizm'in
tesir ve mirasından bütün bütün kurtaramamıştır. Aşağıda
stra§ı geIınce anlatacağımız vechile, B., ğin kurduğu Şuralar
sisteminde bazı . anarşiıt izler hAIi belirmektedir.

***

Göıülüyor ki Çarlık zamanında kurulan üç sosyalist
parti arasında, bütün iş ve görüş farklarına rağmen, bir takım
muayyen ve bariz benzerlikler ve hattA birbirine girmeler de
vardır. Çarlık zamanında Tıuciowiki adlı bir dördüncü sos-
yalist partisi daha türemişti ki, Çarlığın her dört Duma'sında
Kerenski bu partiye başkanlık etmiştir. Fakat bunun güttüğü
sosyalizm sadece bir kitap sosyalizmi idi: Sınıf kavgası dü-
şüncelerine kulak asmayan uslu ve yumuşak entelektüeller
sosyalizmi. Bazı batı Avrupa memleketlerindeki (Hıristiyan
Sosyalist) pariilerinin eşi gibi bir şey. Trudowiki'|er (Başkanları
Kerenski müstesna) daima sönük bir roI oynamışlar ve ilk
ihtililcien sonra (ı9l7) hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybol-
muşlardır.

-l
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Sovyet Sisteminin Sosyoloİisi

l9l7 yılının Şubatında, harp fırtınasına rağmen, Çarlık
henuz saglamca ayakta duruyordu. Ayni yılın birinci teşrininde

ise Rusya hemen baştan başa Bolşeviklerin eline geçiverm,işti,

Bu kadar kısa bir zaman içinde ,bu kadar derin bir rejim

değ§ikliğinin gerçekleşmesi, bazı sosyoloğların mütalAasına

gtl7., nr. içtİmaİ gelişmesi,ıin garip bir cilvesi ve tarihi

ğlOişir" bütün bütün aykırı bir sıçramadır, Biz bu bakıma

ilalılanlardan değiliz. Bizce Botşevik relimi Rus ihtilAlciliğinin

ve Rus ihtilAl olaylarının organik bir neticesidir,

olayl ,rı incetjyelim: Çar ikinci Nikola,nın hükümranlık

haklarlndan feragatinden sonra Rus demokrasi Burjuazi,sinin

büyük kısmı htıkümdar|ık rejiminin devamını sığlamak iste_

miİtl; bunun için de Milyukof çekiten Çarın yerine kardeşi
gtjyüı( oiik Mihail,in naipliğini ileri sürmı,ştü. Bu hal çare_

sinin artık tutuııamıyacağı kısa bir zamanda ortaya çıktı,

O zaman Rus burjuazisi ikinci bir çareye başvurdu ve sırf

burjuvatardan, yahut hiç olmazsa bir burjua çoğunluğundan
müieşekkil bir hükümeti iş başına getirmek istedi ve getirdi de_

Bu suretle kurulan muvakkat hükümetin Başkanı prens Lwof

bir Kadet'ti; keza Dış "lşleri Bakanı Mi|lukoi'la diğer, beş

bakan da kadet,lere mensuptu. Milli savunma ve Deniz Bakanı

oüşkof,da, kadetlerin sağ kolunu teşkil eden oktobrist,lerin

tideri idi. Muvakkat hükümetin tek yeni çehreli bakanı,
'Adliye Bakanlığını üstüne alan ve bir yarım sosyalist sayılan

kerenski idi. Bu bakan, muvakkat hükümete proletarya,nın mü_

rahhası sııatı ile katıldığını söylüyor, Ivtilyukof ise bunu mülk_

süz demokrasinin mümessiti gibi halka takdim ediyordu. El

altında çarçabuk vücude getirilen bu hükürnet taslağı daha ilk
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adımlarda amele ve asker şüralarının mümessillerile karşılaş-
mış, şiddetli bir muarıza çarpmıştı. Bu §6y_yet, parlamentarizm
aleyhtarı, fakat halis Rus ruhlu bir unsıır olarak ortaya çıkmıştı.(Halis Rus ruhlu) diyorum ; çünkü bu teşekkül itıtilai dalga-
sının köpüklerinden kopup kazara alevlenmiş bir kuru hız ve-
ya galeyan kı,,,ıIcımı deği|di. BilAkis Ruı ihtilAlciliğinin içtimai
göIişmesinde ve_geteneslnQe yeri olan kuvvetli, İçıı ve 

-ı,oı<ıtl

bir kaynayışın ifadesi idi. Bu sovyet unsuru ta ı905 deki ilk
ihtiıal zamanındanberi Rus ihtilAlcilik hareketlerinde canlı bir
varlık göstermiştir ve fa'al bir rol oynamiştır. Bu birinci amele
şfırası (ilk sovyet) «amele mürahhaslarının şürası» adı aitında
t905 ihti|a|inde Petrogard'da çarlığa karşı ayaklanmıştır ve o
zamandanberi ihtilal_ olaylarında daima ön safta yürüyerek
bütün Rus ihtildlciliğini nüfuz ve cazibesine ram etmiştir.

Burası böyle. Sovyetlerin tarihi kuruluş kaynağını l87l
paris komün teşkilAtında arayan Bo|şevik edebiyatının iddia.
sına gelince, bunun daha önemli, belki de daha asilbir örneğe
dayanarak daha parlak bir çekme kuvvetini sağlamak gayre-

!ı_noe| faz.la bir drğeri yoktur. Çünkü Rus Sovyetlerile Franslz
Komünleri arasında hiçbir kaynak birliği mevcut olmadığı
gibi, yapı itibarile de aralarında bariz farklar vardır. paris
şehir komünleri genel seçimlerden doğmuş demokratik teşek-
küllerdir ve bunlar proleter ve küçük burjuazi sınıflarının mü-
messilliği vasfını sonradan üzerlerine almıştaldır. Halbuki lg05
petrograd sovyeti daha ilk doğuş dakikasından itibaren sırf
Proletarya'nın bir mücadele teşkilitı olarak ortaya çıkmış,
sınıfçılığı önceden gütmüş ve gerçekleştirmek istemiştir. Bu
ttnsur ta o zamandanberi doğrudan doğruya bir kitle ayaklan-
ması ve işe vasıtaıı_z müdahalesi, toplu bir sözle, proletar-
ya'nın sırf kendi menfaatlerini düşüneh ve ıırf kendi'kuvvet-
lerine dayanan bir aksiyonu mAna ve değerini taşımıştır. İşte
l9l7 Sovyetinin karakteri de bunun aynıdır. Bu bakımdan
19ı7, 1905 in daha geniş ve bu sefer daha başarılı bir deva-
mıdır. kerenski cin ve oynak zekisile bu içtimai sırrın derhal
farkına varmış, bakanlık vazifesini kabul etmeden evvel bu
Sovyetin ikinci başkanlığını elde etmiştir; amma işin sonunugetirememiştir.] 

,ı.
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Yukarıda ilk Petrograd Sovyetinin kitleciliğini ve parla-

mentarizm aleyhtarcılığını işaret ettim. Bu nokta üzerinde biraz

durmağı faideli bulııyorum. Çünkü bunun Rus kitle sosyolojisi
ve kitle psikolojisi bakımından kendisine has bir önemi vardır.

Petrograd Sovyetinin kitle içinden doğuşu ve kitleciliğe
doğru akışı, benim ortaya aıtığım bir görüş değildir; sadece

kaydettiğim bir olaydır. Bu Sovyeti vücude getiren üye|erin

saytsı müteııadiyen artmıştır. Nihayet 2000 asker ve 1000

ameleye varmıştır. Tck başına bu ınütemadi artış bile ona

parlAmentaıizm aleylıtarı bir çehre vermiştir ve bu da bu Sov-
yetin meşrutiyetçi bir parlAmeııto'nun toplantıya çağırılmasına
muhaleieti aıttığı nisbette gitgide kesinleşmiş, daha bariı bir

şekil almıştır. Bu durumda hikim fikir, halkın her türlü genel

mümessi|ciliğine karşı koymak ,,ıe bu suretle buna atfedilen par-

lAmento kırtasiyeciliğirıi öşlemektir. Bir tek cümle ile, batı par-

lAmentaıizminin yerini Sovyet Rusya'da haIkın içinden gelen,bol,

şevik dili ile : amele ve asker kitleleri içinden,ve sık sık yeni-

leştirilen sade bir temsil hey'eti alacaktı.
Bu Sovyetcilik sisteminde devlet, yahut daha doğrusu

cemiyet yapısının aşağıdan yukarıya doğru kuruluş isteği

vardır; fakat ayni zamanda sınıf kavgası fikri de. Çünkü Sov,
yete üye olmak ve buiıa katılmak hakkı munhasıran (lşçi

Halk) ın hakkıdır. Bu suretle - Bolşevik görüşüne göre, Pro-
Ietarya'nın tabii tesanüdü Sovyete intikal etmiş olacaktır;
tt ki bu da (parlimento gibi gelişi güzel top|anıvermiş karma

karışık bir aykırılık halitası olmasın, fakat birbirlerile iç bağ,
larla birleşmişlerin toptuluğu olsun)...

Bcsbelli ki bu Sovyet düşüncesinde anarşizm ve sendi-

kalizm'den geçmiş veya arta kalmış izler vardır. Bunların
kaynağı, Fransız içtimal felsefesinin örneklerinde değilse bile,
mesetl Proudhon gibi bazı Fransız örnekcilerindedir.

a**

Özünü topluca anlattığım Sovyet sisteminde (İçtimai

tıbaka) iikrini aramak beyhudedir. Çünkü tabaka nizamının
yapısı bir muvazene ve ihenk temeli üzerinde kurulmuştur.
Sovyet sistemi ise sınıf kavgasından doğmuştur ve her şeyden
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evvel bir sınıf kavgası vasıtası gibi tasarlanmış ve böylece
teşkilAtlandırı Imı ştır.

Astında Fransız damgasını taşıyan bu fikirlerin Rusya'da
yayıtıp dalbudak salmaları hiç te hayretle karşılanacak bir
olay sayıIamaz. Bu fikirlerin kökünü zaten Rus cemiyetinin
kenc]isine has gelişme ve geleneğinde diri diri buluyoruz.
Bu kitabın birinci faslında adı geçen Obştçina'Ierle bir eski

Rus iş ve istihlAk kooperatifi olan Arteı,Ierin ana fikri budur.

sovyet sisteminin burada yaplığl iş, Rusya,nın içtimai hayatında

hazır bulcluğu bu esasları memleketin siyasi hayatına sokmaktan

ve bunları rejim hesabına benimsemekden ibaret kalmıştır,

Kendisini kendi başına idare edecek küçük topluluk fikri , bu

anarşist iikir - yukarıdan gelen tahakküm 761u olayı ile aşağıda

kaynaşan düşünce ve menfaat ortaklığı sevgi§i arasında ezel-

den çalkalanıp durmuş Rus ruhunun en derin kök İikirlerin_

den biridir. Bunu şöylece de ifade edebiliriz: Rus|ar, her içti_

mai adım ve denemelerinde dar topluluğun içtimai yapının

kuruluşuna yetmediğini her defasında görüp farkına vardıkları

için, döne dolaşa yine yukarıdan gelen tahakküm zorunun
jençesine düşmüşler ve buna 6deta dini bir tevekkülle boyün

eğmişlerdiri Çarhğı yıkanlar bunun yerine kanlı harabeler üze_

rinde kurduktarı yapıya bir bakmışlar _ meğer eskisinin bir ye-

nisi imiş ! iıAve edeyim : Daha diricesi, daha iyisi; belki de

daha lam rusçası !



Rus Burjuazı§ının Yıkıiışı

A| us burjuaları 19l7 nin ihtilA| aylarında oldukça kuvvetli,
' ' fakat son bir hamle yapmışlardır. Bunlar günden güne
şahlanan ihtilAi dalgısının uğultusuna kulak asmadan kendi-
lerince gayet tabii gördükleri ciüz yol üzerinde yürüyor; Rus-
ya'yı batı demokrasisinin bir şubesi olııağa yanaştııacaklarını
ve yatıştıracaklarını umuyorlardı. Bu daha önceden iflisa mah-
küm bir düşünce idi. Çünkü, evvelki sahifelerde gösterdiğimiz
sebeplerden ma'da, burjua tabakaları böyie bir yapının ustalı,

ğını yapabilecek kudretten çok aşağı bir gelişme durumunda
idi. Çarlık zamanında hAkim rol oynayanlar, asıllar, trıprak sahibi
asıltarla saray asıl|arı, ordu ve yüksek memur tabakaları idi.
Hakikatta bu üç tabaka aynı şeydi. Çünkü ordu" ve memur-
lardan daima yeni yeni asıllar türemiş. en uçtaki asıller ise
yine ordu ve memur kadrosunu durmadan besleyüp durmuş-
lardır. Çarlık devleli, feodal, da!a doğıusu (Çarın kendisini,
bir özel AmiI telAkki ettiğimiz için) bir feodal - müstebit dev-
letti. Kapitalizme gelince, Çar Rusya'sında henuz kendisine
haz bir gelişme gösterememişti. Ve ası| bu yüzden de böyle
bir devletin kucağında burjuvazinin çeşitli tabakaları ve tema,
yülleri kendi başlarına yürümüş, boş bir aIan içinde açık ve
serbest gelişme yollarını ve imkAnlarını bulmuşiur. Çarlık zama-
nındaki Rus kapitaliıminin büyük kısmını dışarıdan gelmiş
unsurlar temsil ediyordu. Bu kapitalizm o kadar köksüz ve
zayıf idi ki -biraz mubalagalı da olsa- onu Batı Avrupa Kapi-
talizm'inin bir sömürgesi diye de vasıflandırabiliriz.

Bu darma dağınık burjuva gruplarının yanı başında gelişen
aydınlar zümresine gelince, bu büsbütün başka bir karakter
taşıyordu. Memleketin genel küItür seviyesi ve kültür kesafetjne

l
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nisbgtle oldukca geniş bir kalabalık teşkil eıien tıu aydıniarın
anavasfü, kesin ve sumurtkan tıir entelle!<tiiaiizm'clen ibaretti.
Fakat bunların ancak bir kısmı - soıyalist cereyaniara kat:l-
r,layan kısmı - yani en küçiik kısını, burjuvaziye iigi ve yakınlık
gösteriyorıiıı; çünkü entellektüellerin genel temıyülü rejim aleyh-
darlığına kayıyor; bunlar hemen ıımumiyet itibarile muhalefet
saflarıııda kendilerine yer arıyordu.. Bundan nıAda bu enteiiektü-
eller böyle bir kaııaate de sapmışlartı : Kapitalizm'in henuz adam
akıllı gelişı,me,liği ve !:urjuvaziside zayif bir ieodal memlekette
burjuva tabakaiaıile iş biriiği yaparak rejirni devirmek, neticesi
olmayan boş bir maceradiıı başka bir şey olamazdı. İşte Çarlık
devrinin aydınları böyle Lıir zihniyet içinde - sosyalizme sarılıp
ona ümit bağlayanlardan madası - Rus edebiyatında rneşhur
Oblomof tipini yaratınışlar; salonlarının rahat koltuklarına ve
kiiap|arına gömülerek hırçın htılyalar kurmuşlar; zekA
ve enerjilerini boş yere tükete tükete nihayet Nihilism'in ölüm
kucağında eriyip gitmişlerdir.

Bütün bunlara rağmen, aydınların burjuvazi tabakasının
faaliyetine katılan kolu bir çok iş görmüş, bir hayli faydalı
olmuştur. MeselA burjuva matbuatını ve bunun oldukca yüksek
seviyesini bu kol ayakta tutrnuş; Oktobrist'ler ve Kadet'ler
gibi burjuvazinin anapartilerinin az çok kudret ve itibarını da
yine bu faal aydınlar beslemiştir. Fakat bu burjuva partileri
bir hükümet kurarak filen iş başına geçtikleri vakit, içtimai
yapılarındaki dermansızlık bütün çıplaklığile ortaya çıktı.
Şurasını da unutmamalı ve hatti önemle gözönünde bulun-
durmalıdır ki burjuvazi sınıfı ve telAkkisi, Rus halkının ruhi-
yatıncla 4sla yer tutamamıştır. Bu konuda Rus mütefekkiri
Alexander Herzen'in şu meşhur sözü pek manalıdır: uRusya

hiçbir zaman altın orta yolu takip etmiyecektir., .

Vukarıda kısacı anlattığımız sebeplerin zoru a!tında ]9l7
yılının ilk ihtilal rejimi (Milyukof, Kerenski'ter v. s.) kısa bir
zarnan zarfında tasfiye edilmiştir. Vakıa bir müddetcik daha
tepinmedi değil. Halkın ve ordunun rnilli duygularını galeyana
getirmek teşebbüsünde bulundu ve ((sonuna kadar harp !»

,İ
,<t
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parolasınt yükseltti. Bu suretle hem iç buhranı_,öli:,^?'
İ"l,ş,yor, hdm de müttefiklerin mali yardımını sağlamış oıu-

vordu. Fakat bütün bu tepinme ve denemeler hep boşa gitti;

yıkıtışın önüne geçilemedi.- 
Bu akibetin orduyu saran bozgunculuk havasından başka

veçokdahaderinsebeplerivardır.ProleterihtilAlinparolası
burİuva parotasından çok daha çekici idi, Çünkü milli parola,

nın öz bir rus sesi olduğun-a kimse inanmadı. Halkın gözünde

bu ses Batı Avrupa devtetlerinin bir emri aksini uyandırıyor;.

merkezi Avrupa devletlerine karşı savaşta Rus ordusunun

iş birliğini devam ettirmtk emelini güden mütteıiklerin son

Ulr teşeUUllsü addediliyordu. Rus halkının büyük kısmı zaten

muhaİebeyi benimsememişti. Bolşevik propagandası halkın

buruhihaletinietealarakmutteİiklerindökülenruskanı
pahasına Rusya'yı bir kapitalist sömürge durumunda muha,

İaza etmekten başka bir gaye gütmediklerini söylüyor, bağrı,

yor; her gün yeni yeni deliller ve yeni yeni heyecanlar yara,

iarak bu menfi telAkkiyi durmadan yağıyor, halka mal ediyordu.

Fakat ordu saflarında asıl bozgunculuk hıvası, amele ve

asker sovyeti toprak dağıtımı ve çiftçi isteklerini kendi pro,

paganda bayrağına kattıktan sonra ayaklanmış ve şahlanmıştır,
zaten askerin çoğu, yuvalarından alınarak benimsenmiyen bir

harp yüzünden cephelere ve şehir garnizonlarına dağıtılmış
köylülerden mürekkepti. Bu erler toprağın büyük toprak sa,

hip,terile kilise ve vakıf mütevellil:rinin elinden alınarak köy,
lüye dağıtılacağını duyunca, pek tabii otarak, eve dönmek

hasret ve heyecanına kapı|mışlar; silih omuza kitle kitle köy

yolunu tutmuştardı. Toprak dağıtımı saatinde kimse geç kal,

rna\ istemiyordu
- '(]örülüyor ki rus ihtilAlinin tatbikat alanında köylü istek,
lerini canlandıran ve destekliyen, yalnız ötedenberi köylüye
mütemayit ihtitAlci sosyalistler olmamıştır. Şimdi iş başına
geçmeğe hazırlanan Bolşeviklerde son daklkada köyiü unsu,
run önemini kavrıyor ve onu var kuvvetlerile destekleliyorlardı.
Bu suretle l9O3 Londra kongresinde ve daha sonraları ihtilili
labrika işçisiı,e yaptıracaklarını düşünen Bolşevikler o ilk dar
zihniyetlerinden artık sıyrılmışlardır.
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Rus burjuvazisinin yıkılışının bundan sonraki olayları, Sos-
yoloji bakımından pek o kadar önemli değildir. Bununla bera-
ber sırayı tamamlamak için bunları da kısaca kaydedelim:
Yarı Sosyalist Kerenski'nin omuzIarına dayanan muvakkat
buriuva hükümetinin artık tutunur tarafı kalmamıştı. 30 Nisan
l9t7_de hükümet yeniden tensik edildi. Kerenski yeni kabine-
de Mil|t Savunma ve Deniz Bakanlıklarına geçti. Menşevik-
lerden bazıları, hatti ihtilAlci sosyalist tanılan bir iki ad, yeni
kabine listesinde birer bakanlığa yerleştirildi. Milyukof ve
Outşkof gibitanınmış burjuvalar yeni kabineye alınmadı. Fakat
bu devşirrqe denemesi de hiçbir işe yaramadı. Yeni hükümet
türlü partilerin iş birliğinden doğmuş olmakla beraber
halkın umumi te|Akkisinde bir itimat havasını uyandırama-
mıştır. Bir kaç ay sonra (3 - 5 Temmuz) Bolşevikler kanlı bir
kıyama kalkıştılar. Bu ayaklanma zorla bastırıldı. Amma hü-
kümetin durumu başka bir cepheden iena halde sarsıldı.
Kuvvetlerinin kifayetsizIiğini gören BolşevikIer, işi politika
oyunlarına vermişler; ihtilAlci sosyalistlerin sol kolu ile gizli
bir anlaşmağa vaımışlardır. Bundan sonra, blran için duruma
hdkim gibi görünen iş başındaki hükümetin kolu kanadı
kesilmişti. 27 Ağustostaki Oeneral Kornilof isyanı orduyu
yeni baştan tbşkilAtlandırmak gayesini gütmüştür. Bu da mu-
vaffakiyetsizliğe uğradıktan sonra Burjuva rejimini desteklemek
ve savaşa devam etmek kararına sadık kalan ordunun küçük
kısmı da artık tepelenmış ve dağılmıştı. Bolşevik ihtililinin
yolu üzerindeki son engeller de ortadan kalkmış bulunuyordu.

1
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tsoişevikier in Ga lebeai

Fl us Sosyalist Partileii içindeki aile kavgası Bolşeviklerin
' ' galebesile neticelenmiştir. Bunun başlıca iki sebbbi vardır :

Birincisi Menşevik ve İhtilalci Sosyaiist Liderlerine karşı Bol-
şevik Lideri Lenin'nin üstün şahsi kabiliyeti, ikincisi -ve en
önemlisi- içtimai olayların mukadder zoru.

Bu iki sebebi inceliyelim : Bir taraftan burjuvazi tabakası
kuvvetli bir hükümet teşkili hususunda gösterdiği aciz içinde
sönüp gittikten sonra, diğer taraftan da eski çarlık kuvvetleri
hiçbir iz bırakmadan ortadan süpürülüp ka|kdıktan sonra,
artık sosyalizm'in zafer saati çalmıştı. Fakat nasıl bir sosya-
lizm ?- Sosya|ist partiler arasındaki kavganın talii bu suale
verilecek cevaba, yani şimdi tutulacak yolun içtirnai reılitelere
uygun olmasına bağlı idi. Bolşevikler bu meselede öbür fikir
ve gave ortaklarını gölgede bırakacak derecede üstün bir anlayış
ve davranış kabilıyetini gösterdiler ve bu sayede duruma
hAkim oldtılar.

Bakın nasıl : İhtlial olaylarının akışı ayni zamanda hen1
fabrika işçilerini, hem Öe köylüleri ayni nisbette tatmin
edecek bir sosyalizme doğru gidiyordu. Evvelki sahifelerde
anlattığımız sebeplerden dolayı harbe son verilmesini ve mem-
leketin sulha kavuşmasınt, fabrika işçilerinden ziyade, köylüler
istiyordu. Menşevikleıle İtıtilalcl Sosyalistier - bunların bilhassa
sağ kolu - bu önemli olayı ve zarureti tam zamanında kav.
rayamadılar; bilikis harbe devam taraftarı koalisyon hüküme-
tine girerek köylü nazarında itibarlarını kaybettiler. Bu yet-
miyormuş gibi MenşevikIer munhasıran fabrika işçilerine,
ihtililci sosyalistler ise munhasıran köylü kittelerine dayanmak
noktasında elan ısrar ediyorlardı. Bu kadar önemli bir karar

ı
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vğ ha|eket anütlJı ya|nız Bolşevikler takip edilecek yolu bul-
dular Hem işçi, hem de köylü duygu ve isteklerini ayı,ıi

nisbei ve kudretle destekliyerek her ikisini de kucaklarıııa
aldılar ve bıı suretle çeşitli sosyaiist cereyaniarını kendi par-

tilerinde merkezileştirdiler. Toprağı köylüye dağıtan karar,
birinci teşrın ihtijiliırin hemeıı eriesi günü a|ınmış ve derhai
yal,ınlanmışt ı.,.

***

İntllalln Uu safhasında yukarıda söylediklerimizi adeİa
yalaıılayan bir olayla karşılaşırız ki o da şudur: Bolşevik
ıhtilAlinden sonra yapılan müessisan seçimlerinde Bolşevikler
ancak beşte bir nisbette bİr başarı elde etmişlerdiı; öylerin
büyük çoğunluğu ihtilAlci sosyalistlere verilmiştir. Bu seçim
ııeticesi Bolşeviklerin ne kadar zayif olduklarını ve hiç değilse
azınlıklarını göstermez mi?- Bu sual zihni karıştırabilir. Fakat
seçimi takip eden olaylır bu müşkülü çözmekte gecikmemiştir.
BoIşevikler müessisanı daha birinci topiantısında (a ikinci
kdnun l9l8) dağıttıiar ve bu işi o kadar büyük bir kolaytıkla
başardılar ki bu, seçilen heyetin içıimai realiteler önünde
müthiş zayiiliK ve geriliğinden başka bir şey ile izah edilemez.
Toplu oldrak hakikat şudur ki Bolşevikter ihtilAlin ilk safha-
larına kadar Batı Sosyalizmine haz Proletarya fikirlerinden
yakalarını bir ıürlü kurtaramamışlardır; bu bakımdan ihtilAlci
sosyalistlerin telikkileri onlarınkin'e nisbetle çok daha rusca
idi. Bolşevık partisi ıhtilAlin başlangıcında ne öz rus kafa ve
kalbinin düşünüş ve duyuş tatzına, ne de toprak ve çiftçi
meselelerinin özel önemine nufuz edememiştir. Fakat bu ya-
bıncılık uzun sürmedi. Bolşevikler ihtilat olaylarının gelişme-
lerinden mütemadiyen faydalandılar ve menfi n_.ticelerden
ümitsizliğe düşmeden hareket tarzlarını tecrübelerin gerçek
derslerine göre değiştirmek ve daima yeni usuller bulup kul.
lanmak hıısusunda büyük bir uyanıklık ve realitelere ayak
uydurmak kabiliyetini gösterdiler. Bolşevik başarısının sırrını
bir parça da partinin bu (zamana uymık) hüner ve kabiliye-
tinde aramak lAzımdır.

ı

ı

ı

ı

*{.
*



ı

42

Oörülüyor ki Rus Bolşevik partisi siyasi bir hıreket
parti-sinin bütün vasıf ve kudretlerile mücehhezdir. Parti yine
bu hareket çevikliği sayesinde Marksizm'in ana prensiplerin-
den zahiıi hiç bir fedakArlık yapmadan nazari ve pratik alan-
da bunları istediği gibi evirmiş çevirmiş ve nihayet Marksizmin
rusçe kalıbı olan Leninizm'i doğurmuştur. Bunun ilk temeltaşı
iktidara geçmeden az önce bizzat Lenin'in yazıp yayınlac{ığı
«Devlet ve İhtilil, adtı kitapla atılmıştır. Fakat Leninizm'in
kendisi ancak iktidarı filen ele geçirdikten sonra gerçekleşmiş-
tir. B. yalnız bu kitapla kaImış olsaydı, rus fikir hayatının
kaynayışları içinde çoktan sönmüş, gitmişti. B.'ği yaşatan ve
ayakta tutan başlıca .kuvvet, artık iktidarı ele geçiren partinin
bu kitab-ın içindekilerini bir rehber gibi-ıle alarak tereddütsüz
ve korkusuz hayata tatbik etmiş olmasıdır. Kitabın baş|ıca
ana hatları şuntardır : iktidarı muhafaza etmek için tutulaeak
yol, gittikçe artan bir şiddetle «proletarya diktatörlüğünü» des-
teklemekten ibarettir, Sonra sırasile : Eski burjuvazinin arta ka-
lan izlerini ortadan ıilip süpürmek, bir yenisinin horttamasına
asla imkAn vermemek ve her türlü İstismarları - insafsızcasına
ezmek gibİ şeyler. - Bu ana hatlar, rus sosyalist ve federatif
Sovyet Cümhuriyetinin l0 Temmuz l9l8 tarihli aRayasasının
da ana hatlarıdır. Stalin, Leninizm'i .Kapitalizm devresinin ve
proletarya ihtilAlinin Marksizmi» diye vasıflandırmıştır.
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Sovyet Anaya8a§ı vg B, partisi

K HL J,ii u:,,İi,iil,i:İ,.,],!,*i,l, l:' ül $,i' h J " ?*,|iü,,i' U:

savvur' bile etmediği Sovyet anayasası otmuştur, Buharin'in_de

o zamanlar dediği gibi, iqız ihtilAlinden evvel proletarya dik_

t İorİllcii etrafında bir hayli söz söylenmiş, fakat bunun hangi

şekilde gerçekleşeceğini kİmse söyliıememiştir, Kızıl reiim.ni-

r,avet ui şetıı yuırriıdaki anayasa ile temeli atılan sovyet dev_

letinde bulmuş oluyordu. Petİograd Sovyeti bir çırpıda. bolşe-

vikleştirilmişti; bu sayede B., -işin esasında meİkeziyetçilik

cereyantnı güttüğü halde ve fikir, anarşist - sendikalist karak,

terterile ve devletin aşağıdan yukarıya doğru kurulması istek-

leriIe asıl ihtilAlci sosyaİstıerin maıı iken- Sovyetciliği ..T.q:di
hesabına benimsemeyİ muvaffak olmuştu, Bolşevikler iktidarı

ele geçirdikten sonra - ilk adımlarda kendilerini yeter derecede

kuvvetli hissetmedikleri için _ ihtilxlci sosyatistterin sol kolu ile

İrbİl"lri devam ittirmişlerdir. Fakat yalnız bir miiddetcik,

rİrnlaİ iktidar yerine adamakıllı yerleştikten sonra aralarına so-

kutan bu Maksimalistleri, liderleri Lenin'in şahsl mahareti sa-

yesinde, kısa zamanda tasfiye elmekte güçlük çekmemişlerdir,

Sovyetfikrive«bülüniktidarkuvvetlerişuralaraverilmeli!»
parolasİ, Bolşeviklerin iktidarı ete geçirmek gayesile sarfettik,

İeri ilk gayret ve teşebbüslerinde önemli bir rol oynamıştır; o

J.r...aJti uBolşevik hükümetl, ve uSovyet hükümeti, tabirleri

biribirine karışmış, Adeta ayni mAnayı ifade eder olmuştu, Bu

ifade tarzı, aradan birçok olaylar gelip geçtiği ve işler_ farklı

şekillere bürünüp bir hayli Oeğiştlğl halde e|Xn kullanılmakta-

dlr. ,

İşin başlangıcında Sovyet fikrile şüratar parolasının hikim

--'
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rol oynamalarıniıı sebepleıini şöy|ece hülisa eılebiliriz: Sovyet
n,ıüessesesi, yeni rejinıin iktidar kuvvetierinin üçiü böltirnüne
ciayanan b.tı devlet telAkkisiııe karşı topyekün aleyhtarlığını
ve ayni zamanda her türlü anti - demokrat ceıeyanlarla (teçim
hakkı yalnız tabrika işçilerine verilmişiir) tjiktatörtük teınıyülle-
rini pek iyi t*ınsil ediyoı,du. Sovyet sailece kanun y.p,.i bir
organ değildir; ayni zamanda bir idaıe organıdır da. Bundan
maada hak dağıtımı, yani ada|et müessesesi de Sovyete bag-
lanmıştır; halk mahkemeierinin başkanlarıııı dogrııdan doğruya
Sovyetler seçer. Mahkemelere, bütün diğer hüiürıet u.- i.r.
organlarına olduğu gibi, sırı proletarya sınıfıııın zihniyet ve
menfaatlerine uygun bir şekiltie vazife görmek zoru vrıtı.tıı-
miştir. Bu suretle hükümet iktidar kuvvetlerinin her türlü ır,ıııı*
ve ayrılığı, kaynağını halk iradesinden alan devlet bütünlüğü
hesabına, ortadan kaldırıimıştır. Fakat "halk iradesi, demek
"proletarya iradesi, demektir.

***

kızıl rejimin geiişme sırasile, yani sovyet anayasasından
sonra, ikinci direği, .Bolşevik partisi> dir. Bu parti kurııluşun-
dan bugüne kadar dört defa ad değiştirmiştir. partinin dogum
adı .Bolşevik partisi» idi; l9l7 Şubat ihtilAlinden sonra o-Ru,
Komünist Firtisi» (R K P), sonra .Rusya Komünist Partisi»(« n P;, daha sonra da .Sovyet Birtiği Komünist Partisi»
adlarını almıştır. Olayların gelişme akışı içinde biı.az da 

- 
k;".diliğinden meydana çıkan bu yeni ve |eşitli adlamaların buna

rağmen kondilerine göıe özel birer önemleri varıiır. Bu adtama
strasl, partinin sadece bir Rus partisi ve hattA sadece oı. par-ti kolu olmaktan çıkarak milletlerarası bir teşekkül oımagadoğru gittiğini ve başka memteketterin buna benzer partilerine
bu ana teşekkülün Adeta birer şubeleri göziyle b;k,;;;;r,
göstermektedir.

Kızıl rejim, Rusyaya sıkı bir parti yasağını vazettiği Tçin,yani başka partilerin teşekküllinü kat'i oıarak menettıt? lıın,«komünist partisiıı memleketin tek partisi olmuş; pırtıcııığı,
yani siyasi hayal ve faaliyeti'lnhisar altına almıştır. partinin
bu inhisaı'cı gasfı bütün devlet mekanizmasını etine avucuna

-,-/
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almış; sovyet müesseserinin önemini yavaş yavaş ikinci plAna
itmiştir.

Bu gelişme kızıl rejime çetin bir imtihan tecrübesini ge-

çirien sivil harbin, yani iç siyasi savaşların. hemen hemen ta-

bii bir neticesidir. Batı kapitalist devletlerden yardım ve hima-
ye gören beyaz generaller türlü istikametlerden Moskova üze-
rine yürüyordu. Rejimi tehlikeden kurtaracak tek çare, bütün
karşı kuvveİleri bjr araya toplayan sıkı bir merkezcilik usulü
olabilirdi. Bunu ise merkezciliğe dayanmıyan Sovyet sislemi
deği!, ancak parti temin edebilecekti. Parti SoVyetleri emir ve
nüfuzu aitına alacak; bunları istediği gibi sevk ve idare ede-
cekti. Merkez'ci bir zihniyet temeline dayanan parti ,bu i$ pek,
Ali becerel;ilecek bir durumda idi. Sırası gelmişken şurastnt
da kaydedelim ki Bolşevik partisi ta lg05 Petrograd Sovyeti
zamanındanberi Sovvetçilik sistemine, öbür sosyalist partileri
derecesinde önem veımemiş, ona bağlanmamışlır.

İşte bu,gelişmeler sonunda asıl kuwetin Sovyetlerde de-

ğil de partide toplanması düşüncesi doğmuş ve hükmünü yü-
rütmüştür. Bu olayı sivil harpten biraz sonra bizzat Sinovyef
şu kısa sözlerle açık bir surette anlatmıştır : oSovyetleri Ko-
münist partisi idare eder. Parti Sovyet devletinin dimağıdır.
Sovyetler, Sovyetçiliğin gövdesi, parti ise onun kafasıdır.,

Bu düşüncenin yanı başında ve bunun 6deta tabii bir ne-
ticesi oiarak şöyle bir düşünce daha kendisini göstermiş ve
bu da hükmünü yürütmüştür: Sovyet sistemi ile rejimin ayak-
ta tutunmak ve kökleşmek için varlığıııa ihtiyaç duyduğu Elite'i
yani «aydınları zümresini yetiştirmek münıkün değildir. Sovy,et
sisteminde böyle bir zümreırin teşekkül imk6nları pek zayıftır;
hatti parlamentarizm sisteminden de daha zayıf. Çünkü Sov-
yetlerin terkibi, üyeler ancak kısa müddetlerle iş başında ka|dık-
ları için, sabit ve devamlı bir şekil a|amıyacak; sık sık değişe-
cek ve yahut değişmesi icap edecektir. Bu yüzden sistemin
işe yarayacak adan,ı yetiştirmek hu_susundaki kabi|iyeti muay-
yen bir devıe için seçilerek uzüf,ca bir zaman iş başında ka-
lan parlamentolıra kıyasen pek geridir. .HaIbuki diktatörtüğün

aü
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Rus cemiyetinin içtimai seviyesine ait bu genel , ve doğru,
düşünceden, partinin bütün proleterleıi değil de bunların ancak
ileri unsurlarını ihtiva edebileceği yolundaki özcl düşünceye
varmak ve buna sarılmak için hiçbir güçlük çekilmemiştir. Za,
ten bu iki düşüncenin aralığı ancak bir tek adımlık yerdir.

Ve bu iki düşüncenin bir araya gelmesinden şu netice doğ,
muştur: Parti kapalı bir teşıkkül şeklini aImış, giriş şartları
ona göre bir takım tahditlere tflbi tutulmuştur. Daha doğrusu,
parti - kelimenin sosyoloiik manasile , parti olmaktan çıtarak
bir komünist yuvası veyahut bir komünist tarikat şebekesi
hatini ılmıştır. Oiriş kapısını her istiyene açık bulunduran
batı Avrupa parti telikkisini ve parti karnesi fikrini kat'iyetle
reddeden Ruı komünist partisi, olayların zoru altında kapa,

*

ı

kuvvetli ve. geniş bir Elite'in varIığına mübrem ihtiyacı vardır.
Kendisine bağlı bir Elite'e dayanrıladan proletarya diktatörlü-

ğünü yürütmek güç, hattA imkAnsız bir iştir. Proletaryanın ken-
disi devlet idaresini doğrudan doğruya ele alacak mertebede
henüz yetişmemiş ve olgunlaşmamıştır. Bu böyle olmayıp ta

yetişmiş ve olgunlaşmiş bir proletarya mevcut olsaydı, dikta,
törlük iikrine sapmağa ve bunu gerçekieştirmeğe zaten lüzum
kalmazdı ve o taktirde - mademki memleket nüfusuııun büyük
kısmını proletarya teşkil ediyor - normal demokrasi yoIu ile
de gayeye ulaşmak imkAn dahiline girmış olurdu.

tsugiinkü realite şudur ki Rus cemiyetinin genel içtimai
seviyesi henüz çok geri bir durumdadır. Bunun sebebini ve

kabahatini de yine ihtilAlden evvelki rejim zamu,ııındaki zayıi
Rus kapitalizminin mahdut gelişme imkAnlarında ve geri şart-
larında aramak lizımdır. Eski rejim zamanında en ziyade ezilen

ve en fazla geri kalan sınıf, proletarya sınıfı olmuştur. Bina-
t naleyh ihtilal umdeleıini gerçekIeştirmek işi proIetaryadan

bekltnemez. Bunun uyanık ve ilerlemiş parçası , yani : öncü-
teri - aralarında ıoplanıp sahneye atılacaklar ve proletarya dik-
tatörlüğünü kurarak bunu vekAlet ve vesayet suretile sevk ve

idare edeceklerdir; tA ki proletaryanın kendisi yetişip olgun,
Iaşıncaya kadar...
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lılığını gitgide artırmış, kayıt ve kabul şartlarını giltikçe daha
ziyade darlaştırmıştır. Bunı mukabil partiye bir giriş hazırlığı
ve bir ikmal mektebi şeklinde tasar|anan büyük üslüpta bir
(kençlik teşkilAtı) yaratılmıştır. İleride partiye kabul edilmek
hakkını kazanmak için bu teşkilAtın (pionnier) ve (komssomolz)
kurslarını ikmal etmek şartiır. 1927 den sonra İtalyan faşistleri
bu rus örneğin! taklid etmişlerdir. Nazi Almanyasının (Hitler-
Yugend) adlı mAhud Gençlik teşkilAtı da bu rus modelinin
bir kopyesidir.

Fabrika işçilerile çittçi proletaryası, gençlik teşkilAtına ve
bundan sonia komünist partisine girmek hususıında rüchan
hakkına maliktir. Bu tercih hakkı kızılordu mensuplarına da
bahşeditmiştir, Zaten Kizılorduyı - bu ikinci dünya harbiiçinde
Almanya'nın taarruzundan sonra y:pılan ordu genel seierber-
liğıne kadar . partice tezkiye edilmemiş kimseler alınmamıştır.
Eski burjua sınıfının mensuplarile bunların ne şekil ve dere-
cede olursa olsun ilgilileri ordudan uzak tutulmuştur. Bu kadar
kayıt ve kuyuttan sonra ordu hizmetine aIınanlar da sistemli
bir paıti propagandısının telkin ve terbiyesine tAbi tutulmuş-
tur. Orta halti çittçilerin bile partiye girmeleri güçtür; şehir
burjuazısının artıklarile daha geniş çiftçi kitlelerine gelince,
bunlar için büsbütün imkAnsızdır. Dev|et memurları için de
bir çok kayıtlar konulmuştur. Rusya'daki komünist rejiminin
oldukça garip bir hususiyeti de şudur ki, diktatörlüğe rağmen,
devlet memurlarının büyük çoğunluğu partiye yazılı değildir.
t/azılmalarını istiyen olmadığı gibi, bilakis bunu tahdit eden
pek çok kayıtlar ve engeller konulmuştur. Bugünkü Rus rejimi
kimseyi partiye yazılmağa zorlamaz. BilAkis yazılmak istiyenlere
güçlükler gösterir. Partiye kayıt hakkı, bir takım şartlar ve
hazırlıklar altında, yalnız işçi ve çiftçilere hasredilmiştir. Bol-
şevik devlet cihazında memurun durumu öbür devletlerinkisin-
den farklıdır. Memur, ne devlet fikrini temsil eder; ne de dev-
let mekanizmasının şu veya bu şekilde işlemesi üzerinde her
hangi bir nüfuz ve tesiri vardır. O aldığı emirleri ifı ile mü-
kellettir. O kadar. Devlet iikrinin temsilcisi parti üyesidir. Dev,
let mekanizmasına gelince onun sevk ve idaresi yalnız partinin

etindedir. Sovyet devleti, kelimenin tam mAnasile, bir parti dev,

a
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lttidir: Komünist partisinin devleti. - Fakat bir kere parti üyesi
olan kimse partiden çıkarılmak tehlikesine daimi surette ma-
ruzdur. Çünkü parti yalnız devleti konlrol etmekle kalmaz.
Fakat bizzat kendi kendisini de, hem de fasılasız ve sık sık
kontrol eder. Diğer laraftan parti rekabeti mevcut olmadığı
için mevcut lek partinin içindeki disiplin de başka memleket
partileri1,le kıyas kabul etmiyecek derecede sert ve kesindir.

***

İşte bu çetin parti disiptinini sağlamak için bir takım özet
vasıtalara başvurulmuş, muayyen bazı müesseseler kurulmuş-
tur. Bunlara 'kontrbl komisyonları, adı verilmiştir. Parti mer-
kezindeki kontrol komisyonundan başka her parti şubesinde
de mahalli kontrol komisyonları vardır. Kontrol rnerkez ko-
misyonu, tıpkı partinin organizasyon bürosu ve hususile siya-
si bürosu [kısaca: Politbüro] gibi, partinin merkez komitesi
tarafından seçilmektedir,7 -9 üyeden müteşekkil olan bu merkez
komitesi, partinin ruhu ve dolayısile bütün Rusyanın ruhudur.
Fakat siyasi büronun içinde en önemli yer, parti gÖne! sekre-
teri Lenin'e, bunun ölümünden sonra da onun yerine geçen
Staline ayrılmıştır. Parti cihazının devlet cihazına karşı hAkim
ve rüçhanlı durumu, Stalin'in yıllarca devlet cihazı içinde her-
hangi bir makam veya memuriyeti üstüne atmamış olmasından
da anlaşılmaktadır. Stalin harpten ancak bir iki yıl önce .iş ve
savunma şürası» nın üyeliğini - üyeliğini, başkanlığını deği| -

üzerine almıştır.(t) Lenin'in sağlığında bu iş başka türlü idi. O
ayni zamanda hem parti genel sekreteri, hem halk komiserteri
şürasının başkanı . yani batı Avrupa ve bizim Cilimizde : Hü-
kümet başkanı - hem de .oiş ve savunma şürası, nın da baş-
kanı idi. 

.];

(l) Stalin'in harp iğnde ordu başkomutanlığı ııc <<More-

şoi» ritbesi, bf,sbfitün geni bir. olagdır. Nitekim horb gi-
zindcn genel'seferberliğin ildnı ilc orduga şartsız kogıI"ız
bütdn millet ocga milletler efradının kabİla de, ögledir. Bu-
nun netice ııe tesirleri ğolşeııik rejiminin harp sonrası geliş
iesih itğli bir konu otduğundan'aro§tır^o^rrrn drşrndo|İr:
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Halk komiserleri şürası fikri, Sovyet anayasasıntn şu pren-
sipinden mülhemdir: Alt Sovyetlerin kendi aralarında yapacak-
ları seçimlerle ve murahhas heyetleri vasıtasile üst Sovyet te-

şekkülleri vücude gelecek; bu stra ta rrşüralar kongresiı ne
kadar böylece devam edip gidecek; nihayet kongrenin ken-
disi merke2 icra komitesile buhun başkanlığını seçecek ve
bunun aksi olarak da merkez icra komitesinin asıl icra organı
yine halk komiserleri şfirasıpda toplanacak. Fakat böyle bir sız-
ma sistemine dayaııan bu aşağıdan yukarıya yapılı Sovyet teşki-
l6tı, bunun aksine yukarıdan aşağıya yapılı pırti ıeşkilAtı ile
hemen hemen hükümsüz bırakı!mış, gölgede kalmıştır. Bu
usulün müessisi, parti sekreterlerini bir sıraya bağlayan Sta-

lin'in kendisidir. Bunun verdiği emirler, bir sıraya lAbi olarak
alttaki parti organlarına gider. Yani partinin üst teşkilAtındaki
parti sekreteri bu emirleıi alır ve sıra bakımından hemen

kendisinden sonra gelen alt parti teşkilitı sekreter vL, sekre,
terlerine bildirir ve bildirtir. Stalin'in asıl büyük nüfuz ve kuv,
veti, kendi icat ettiği bu sıra sistemini bugüne kadar tam bir
başarı ile ve hiç bir pürüze uğramadan tatbik edebilmiş o|ma-

sındadı.r.

4

-l



Pro|etırya Dll(tatörlüğü
ve " Aydınlır,,

El uraya kadar yazdıklarımızla sarih bir surette an|aşıldığıP gibİ, Elite düşüncesi, yani (Aydınlar) zümresinin fa'al bir

ön - saf rolünü oynaması zarureti. Sovyet Rusya'da da kabul

edilmiş ve geniş bir miıyasta tatbik alanına konulmuştur. Fa,

kat Sovyet Elite tellkkisi ile, bu kitabın ilk kısmında belirtti,

ğimiz iaşist Etite telAkkisi arasında önemli farklar vardır. F,

bu bakımdan hemen münhasıran Duçe'nin 'Charisma : üs-

tün insan, vasfına dayanmıştır. o rejıçnin şefi bir takım yüktek
kudret ve erişilmez meziyetlerle .mücehhez tasavvur ediien ola-

ganüstü bir şahsiyettir. Adeta bir evliya, hıistiyan din tari,

hinde eşıerine boIca rastlanan bir azız veyahut halk dilindeki
manasile gizli sır taşıyan bir si!:irbaz gibi bir şeydir. Böy,le bir

telAkkinin kaynagı bu cünyada değildir. Cünkü reel hayat gö-

rüşünün bir ifadesi değildir, Sadece bir tek adamın veyahut

birkaç seçkinin her nasılsa sihrine kapıldıkları (bdlAdan bir
ses) tir. Halbuki bo|şevik Elite telAkkisinin kaynağı bu dünya-

dadır ve onun ilhamları da yer yüzünden gelir, Vakıa partinin

yapıst yukarıdan aşağıya bakan bir temele göre kurulmuştur;

fakat buna karşı aşağıdan yukarıya çıkan bir proleter sızıntısı
vardır. Böyle bir teşekkül içinde en kuvvetli şef, şef olmağa lAyık

ve muktedir şahsiyet, proletarya ideolojisini şahsında en bariz
ve en kudretli bir vuzuhla cem ve temsil eden adamdır. F.'te
bir «<efsaneıı ıien bahsedilebilir. B.'te bunun yeri yoktur. Çün,
kü B. her türlü ruhi ananelerle manevi inanış ve bağlıIık-
tarı önceden reddetmiştir. Bunların yerine günlük hayatın reel

ifadelcrinden fışkıran bir takım tıli iktısad? ve kültürel ihtiyaç-
ları koymuş, düşüncesini ve hareket tarzını da bunlaıa göre

a

ı
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ayarlamıştır. Bu tipteki bir siyasi teşekkülün şefi, fikirlerini ne
- Mussolini veya Hitler gibi - olağanüstü kaynakların ilhamla,
rından bekler; ne de kararlarını tek başına kapandığı odasının
duvarları arasında alır. Onun gözü yere doğru çevrilmiştir ve,

kulağını toprağın derinliklerinden gelen seslere vcrmiştir. Bol-
şevik teşekküllerin tepe!erindc yerleşenler, aşağıda cereyan etmek,
te olan hAdiseleri, hususile çiftçi halk kitleleri arasında göze çar,
pan gelişme ve didişmeleri dikkat ve indişe ile ve günü günü,
ne takip zorundadır. Hiç şüphe yok, ihtilAl yürüyecek, kolIek-
tivizm fikri ve tatbikatı köylere de sokulacaktır ve bir çiftçi
burjuvazisinin türemesini önlemek için büyük çiftçiler - kuıak,
lar, yok ediIecektir. Fakat bu ihtilal vargıstna uIaşmak için
başvurulan cebri tedbirler ne nisbette artar ve şiddetlenirse,
bunların çiftçi kitlelerinde uyandırdığı tepki ve reaksiyonlar
üjerindeki dikkat de o nisbette artacak ve derinleşecektir. Bu
sayede çiftçi kitlelerin iç dünyasını kap|ayan büyük sırrın daha
yakından tetkik ve müşahede altına alınması da imkAn dahi,
line girecektir.

Bir proletarya diktatörlüğü yerine proletarya üzerine zorla
konu|muş bir diktatörlükten bahsedince, batı Avrupa telAkkisi
nazarındı kanun dışı bir icra vasıtası sayılan ve bu bakımdan
haklı olarak nefretle karşılanan Terör'ün ve G. P. V. siyasi
polis teşkilAtının Bolşevik Rusyadaki rollerini kavramak bir
hayli güçleşir. Evveli şurasını gözden kaçırmamak lAzımdıİ ki
bütün bu işlerde ananenin - Çar|ık zamanının en önemli hü-
kümet müesseselerinden biri o zaman|ar <ıÜçüncü şube» diye
adlanan jandarma teşkilAtı idi, epey büyük bir payı vardır.
Yani Ruslara has bir idare usulünün karşısındayız. Bundan sarfı-
ıezar, G. P. V. teşkilitı şahsi maksatlar güden bir «Ql;gxlçhie»nin
emrinde değildir; şartsız kayıtsız proleter devletin hizmetinde-
dir. Bundan maada Kızılordu da (ihtiyat sınıflarından ziyade
_muvazzaflar) yüzde yüz emin sayılamadığı için, Bolşevik reji-
min kendisine şartsız kayıtsız itimat edebileceği bir özel mu-
haiaza teşkiIitına, yani bir siyaİi polise ihtiyacı meydandadır.
Bunun proleter olmıyan unsurlara, hele buriuvacılıkla veya ona
taraftarlıkla zan ve şüphe altında tutulan diğer halk tabakala-
rına reva gikdüĞ:ü zulürnleri ve kayıtıız şarlsız imha tedbirle"
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rini haklı göİterecek ve alkışlayacak, değiliz. Bu başka bir
meseledir. Yalnız şÜrasını belirtmek isteriz ki bütün .bunlar
proletarya diktatörlüğünün zaruri icapları, - iyi, kölü , bir
içtimai divanın mücad,=,le usul ve vasıtalarıdır; loksa şatısi bir
intikam duygusunun ifadeleri ıleğildir. Kaldı ki Bılşevik idare,
cileri,,proleter sınıfına karşı da onun namına her şeyi
yapmağa serbest ve salAhiyetli vekilleri gibi hareket eder-

ler ve iş başıııda bu vasıflarından ilham alırlar. Proletaryanın
bizzat kendisine gelince, bu - hususile fabrika işçisi - kendisini
hAkiın idareci tabakaııın tabii bii paıças! gibi duyar; hatti
kendisi partiye yazılı değilse bile., - Bu duygu, Rubienin git-
tüçe düşen satın alııa kudreti ile lıir türlü ayak ııyd ıramıyan
gündeliğinin bir nevi tamamlal,ıcİ ücreti ve mükafatıdır.

***

Sırası gelmişken şurasını da kaydedelim ki Kızıl rtjiınin
iş başına geçtikten soıra aldığı iktisadi tedbirleri, kendi bakı-
mtmıza göre değil, fakat sözü geçen rejimin takip ett;ği mak-
satlarınıgerç:kleşmesi ve kendi tabiatı bakımından tetkik etıne-
miz lAzımdır. Bunun tersile işe sarılan bir araştırma, hem ilim
ölçüsüne zıttır; hem de bizi yanlış neticelere sürükler. MeselA
iktisadi işlemelerin |üzum göıterdiği işçi kuvvetlerin plAnlaş-
tır{ması hakkındaki iş halk koıniserliğinin 1l ekim l930 tarihli
talimatı.na ve yine ayni madde hakkında komünist partinin 2c
ekim l930 da yayınladığı direktiflere, iş esaretine doğru bir
adım göziyle bakmak, hiç te doğru degildir. Çünkü ilk beş
senelik kalkınma plAnının tatbiki yüzünden sanavileşmenin al-
dığı büyük ve hattA mübalAgalı hız, yalnız işsizliği ortadan
kaldırmakla kalmamış; fakat hissedilir derecede bir işçi kuvveti
kifayetsiz-liğini de meydana çıkarmıştır. Bu olay karşııında iş'bürosu iktısad? isleme|ere lAzım işçilerin sevk ve idaresini bir
plAna bağlamak zorunda kaimışlır. Demek oluyor ki iş paza-
rının plinlı düzeni, iktısadi ka]kınmanın plAnlı düzeni il6 be-
raber yürümüş, onun yanıbaşında yer almıştır

Burası böyle olmakla beraber b.öyle bir vaziyetle karşıla-
şan Sovyet Birliğinin istihsal,gayreilerini sık sık yer değiştir-
melerle veyahut işlemekten her ne şekil ve surette otursa ol-
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sun çekinmek yolu ile sekteye uğratan işçilere karşı aldığı
ceza tedbirleri de, kelimenin tam mAnasile, bireı zoı tedbiri

olmaktan uzakıır. Çünkü bu tedbirler söz,ti geçen işçilere hiç
bir iş zorunu yükletmemekte. sadece bu gibilerin isimlerini iş

borsası listelerinden çıkarmakla iktifa etmektedir. Bu ve buna

benzer diğer tedbirlerin toplu olarak ve ileri bir medeniyet

görüşü bakırnından doğruluğu veya iğriliği, ayrı bir mesele,

dir. Fakat bir Sovyet rejimi için bu gibi işlerde başka

türlü hareket etmek ve btınu ondan istemek, bilmem ki doğru

mtıdur? Rejimin esası, kol,Iektif .ihtivaçların zarııret Ve icapla,

rlna dayanmıyor mu? ve her türiü ferdi hak mefhumlarını

önceden reddetmiyor n u?
yine bu zihni,yetin ve hu zaruretin bir neticesi olarak

sovyet Rusya,da işçinin grev hakkı tanılmamıştır. Bundan tabii

bir şey olabilir mi? proleter işçinin. proletarya diktatörlüğü

devletine karşı grev lrapması, sovyet liderlerinin kafalarına sığ,

mayan bir iştir. Doğru muduı? _ Bu da bir meseledir. Fakat

SÖvyet Rıısya'da bu böylectir. Hiç şüphe yok ki, bütün bu

meseleler kompieksini inııiviotıaıist - liberal bir görüş zaviye,

sinden ele alırsak, brında bir nevi iş esareti ve boyunduruğu

zihniyetinden başka bir şey göremeyiz, Fakat bu .-doğru da

olsa : yine tek taraf lı bir görüştür. İşi sırf nazariye alanından

uzaklaştırarak slrf Rus iktlsadi ve içtimai hayatıııın realiteferi

önüılde ince|ersek, büsbütün başka bir takım ' neticelere var_

maıTıız hiç te güa ve imkAnsız değildir. sovyet rejimini gözö,

nünde btılundıırurken, sırf nazariye ve idt,o|oji düşüncelerine

dalaıak Rusya,nııı kendisini unutmak, yanlış bir tetkik yoluna

sapmak demektir. Misal olarak yukarıda kaydettiğimiz o|aylar,

evvela sovyet rejiminin kenclisine verdigi vqsıf ve karakterin

pek tabii cilvelerıdir. saniyen şurasını da unutmamalıyız ki

Rusya,nın karşıladığı içtimai ve iktlsadi problemlerin belki en

önemtisi, Rusun babadan kalma göçehelik heves ve temayü_

lüne sed çekmek, ona bir yerde meskün bir adam halini ver,

mektir. Kaldı ki günlerimizin Rus işçisi, hem kendi başına

henüz pek az ilerlemiştir; hem de öbür nıemleketler, meselA

Anglo _ sakson memIeketteri işçisi ile bir kıyas esası olamıya,

cak derecede geri ve aşağıdır. Bugünkü Rus işçisi bunun pek
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ilA farkındadır ve kendisinin rehbere ve himayeye mühtaç ol-
duğunu her hali ile gösterir. 

ı
B.'ğin - kendisine göre - O', O. demokrasi telAkkisi vardır.

Anglosakson telikkisine taban tabana zıt oIan ve zaten kendi
kendiliğinde de bir öz mAna ifade etmiyen bu telnkkinin ma-
hiyeti nedir? - Bir devlet organi ve müesses'esi şeklinde iş gö-
ren Bolşevik matbuatı, geniş çiftçi kitlelerini mürakabe ve ta-
rassut altında bulundurmak üzere bir «köy nıuhbirleri» teşki-
[6tı vücude getirmiştir. Bunuıı iki vazifesi vaıdır: Yüzbinlerce
Rus köylerine dağılarak oralarda olup bitenleri merkeze bildir-
mek ve ayni zamanda köylüler arasında yaşayarak köyde bir
nevi mürakıp işini görmek. Bundan maada her köy ve her
şehir ve h:ttA büyük, küçük her çeşit işleme merkez ve şube-
lerinde, yani Rusya'nın bütün köşe ve bucaklarında, <<Komünist
yuvaları, diye adlanan bir özel teşkilit kurulmuştur. B. bu
yuvalar sistemini yeni devlet içindeki proletarya hAkimiyetinin
en öz ifadesi gibi telAkki etmektedir.

lşte B.'ğin anladığı demokrasi budur. Bolşevik liderleri
ferdi hakları bir müsavat esası dairesinde şimdiden tanımanın
mümkün olmadığı kanaatindedirler. Bunu yapabilmek için
evveli buıjuazının bütün izleri ve son artıkları da ortadan
tamamen kalkmalı ve bundan sonra (te k sınıflı devlet) akidesi
gerçekleşinceye kadar da bekleme|idir. Sözün özü, bolşevik
Rusya'da bir demokrasi yoktur, amma ona utaşmak gayesi
vardır. Fakat bolşevik akidesinin günün birinde gerçekleşece-
ğini kabul edelim; aceba bu takdirde artık demokrasiye yer
kalır mı ? Ve bunun lüzumu duyulur mu ? Bu sual cevapstz
kalmakla beraber bolşevik diktatörlüğü son gayeye bir an ev-
vel varmak maksadile parti Elite sisteminden faydalanmaktadır.
Demek oluyor ki bu Elite'nin varlığı muvakkat bir varlıktır;
işin sonunda kendisini lüzumsuz kılacak ve vazifesini yapıp
bitirdikten sonra ortadan ka|kacaktır. İşte B. Elite telAkkisi ile
F. Elite telAkkisi arasında asıl esaslı fark ve başkalık burada-
dır: F., Elite'i ebedlleştirmeğe çalışırken, B. bilikis buna sırf
işe yaraması .bakımından muvakkat bir vasıta göziyle bakar
y€ yalnız bu maksada göre ve bu hizmette kullanır.
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Bol şıvikliktı Mjlletlerarısı ve
MillEtiçi Cereyanlar

§| us protetaryası ve onun namtna başarılan ihtilal, dünya
' ' proİetaryasıııın ihtilAline, yani Komünist dünya ihtiliıine bir
başlangıç ve onun hareket noktası olacaktı. Sosyalizmin dünya
alanında zateri ile de sınıfların yuIİarıdan TAkimiyeti temel;ne

dayanan eski devlet sistemleri yıkılıp gidecekti. B. işte bu ba,

kımdan bir internationalist karıkter taşir. Bu da şu üç temel

düşünceve dayanmakta ve kısaca şöyle ifadelenmektedir:
a) uRusya, ketimesi, gerek yeni Rusya devletinin ve gerek

BoIşevik partinin unvanlarından kaldırılmıştır. Resmen yalnız
bir nSovyet Birliği, daha doğrusu bir "Sosyalist Sovyet Cüm,
huriyetleri Birliği, (U S S R) vardır. Bu resml adlama dış
memleketlerde de epey yayılmış, Rusyadan bahsedilirkeıı bir

çok yerltrde sadece nSovyet Birliği, denilırrk 6det haline gir,

miştir. Rusyanin içinde uRuıya, sözü, yalnız "Rus Sosyalist
Sovyet Cümhuriyet, inden, yani Bılşevik Rusyayı leşkil eden

cümhuriyetlerin büyüğünden veya buna bağlı ayni hakhrı
haiz diğer altı tali cümhuriyetlerden, mesell 'Büyük Ukranya
Cümhuriyeti, inden bahsedilirken ağza alınır.

b} Sovyet sistemi, ekalliyetler mes'elesini, yani nasyonaliztti

ve (millt ekalliyetler) davasını, kökünden hallettiği iddhsında,
dlç. Bolşevikler kendi devletlerini muhtelif (cumhuriyet) lere

ayırırken milliyet prensibine dayanmışlardır. Rusva, büyük
cumhuriyetlerden başka, bir de ikinci dereceli ttll cumhuriyet,
lere bölünmüş ve ştırada burada dağılmış milli kümelerde

çışitli idareli muhlar mınhkaları ayrılmıştıt. Bu sovyet birliği,
gerck genet devlet ve gerek özel memleket ve mıntaltı
menfaat ve ihtiyaçları gözönüne alınarık bir takııa feügratlf



ı

56

bağlarla inceden inceye işlenmiş, birbirleri arasınıla ve merkeze
karşı sıkı sıkı bağlanmış, dikkat ve itina ile örülmüştür. B.
nazariyecileri bu (Sovyet birliği) iJare ve bölme sistemine ya-
rınki dünya idare sisteminin bir örneği göziyle bakarlar. Bun-
lara göre, bütün dünya milletleri - dünya devletleri değil;
çünkü bunlar günün birinde ortadan kalkmağa mahkimdur -
yıvaş yavaş bu sistemi benimsiyeceklerdir. Demek oluyor ki
B.'ğin sovyet birliği sistemi ile ortıya attığı federalizm'in bi-
rinci vasfı beynelmilelciliktir; milli vasıf ond.n sonra gelir.
zalen bolşeviklerin başlıca iddialarından biri de Enternaiyo-
nalism'in ancak Bolşevik sistemlni kabul ve tatbik etmek ,rr.tiı.
mil|iyetçiliği tatmin edebileceği noktası etrafında toplanır.

c) Moskova'daki (Komünist E nternasyonal')i Ollnyu yü.
zündeki bütün korfrünisı pdrtilerin merkezidir. Bu teşı<iıAt, batı
Avrupa sosyalist partilerinin işbirliği ile vücude getirilen ikinci
(Enternasyonal') a karşı koymak ve ona rekabet etmek maksa-
dile kurulmuştur. Bu üçünçü (Enternasyonal')in başlıca vazifesi
dünya ihtilA|ini hazırlamaktır.

*(**
(komintern) sözü etrafında gerek ikinci clünya harbinden

evvelki yıllar zarfında, gerek bu dünya harbinin haşlangıç saf-
halarında ve gereli. Rusya ile Anglo-sakson devlet|eri arasında
bir askeii işbirliğini yaratan dünya harbinin içincle kopan fırtı-
naları vs girişilen münakaşalarla i|eri sürü en lstekleri've yapı-
lan resmi demeçleri hepiniz hatırlarsınız. Harpten önce Rusyaile batı devlet|eıi ve hustısile ingiItere aras,ncla *.r.ut g.r-
ginliklerin büyük kısmı sözde bundan doğuyorCu. İngilİ....
hükümeti uzun müddet (komintern) iie Rus hükümeti arasındabir fark buIunmadığını ileriye sürerek bu vaziyet devam ettiği
müddetçe sovyet birliği i|e normal siyasi münasebetlerin ku-rulmasına yanaşmıyacağını tekrar edip durmııştur. Hakikat
bambaşkadır. Rus hükümetini bizim bildiğimiz' ,rnlJ, iı,(devlet cihazı) olarak değil de bolşevikıerin ona verdikleri
mAn_a ile, yani bolşevik partisinin en yüksek rıİakam ,.v"selihiyet merkezi olarak almak şartile, hiç şnphe vok ki (Ğ-
mintern) sovyet birliği devletine bağlı bir teşkilıttır. Ral<at

ı
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işte asıl bu bağlılık yüzündendir ki ilk ihtiıal ve hükümet

devrelerinde bolşevik Rusya,da vücude getirilen bir çok devlet

müesseseleri gibi (Komintern)de zamanla mahiyet değiştirmiş,

başka kalıplara bürünmüştür, Yıllar geçtikçe bolşevik partisi

mtltemaalyen kuv'vetl:nmiş, Rus toprağında kök sallamıştır ve

bu saha üzerinde kurulan yeni devlet gitgide daha saf bir

Rus damgasını almış, hattA bir (büyük Rus), varlığı olmaya

doğru yoİ almıştır. Bu gelişme içinde(Komintern)in ilk doğum

,yılÜrında oynaclığı role artık liizum kalmamış; hele bunun
'.ru..n 

işten ziyade söze bağlı beynelmilelciliği bir haylı sön_

müştür.Bolşevikpartisiyerinibolşevikdevletebırakmıştır.
Bu olaydan sonra bu parti : devlet, (Komintern) in kendi

sırtı arkasında özel bir varlık gibi ayakta durmasına müsaade

etmemiştir ve edemezdi de.

Binaenaleyh.budünyaharbindenevvelkendilerinegöre
muayyen bir takım siyasi emeller ve ihtiraslar güden mihver

devletlerinin imzaladığı mahut (Anti , komintern) paktı sade

bir politika oyunu, harp içinde askeri müttefıkleri sıfatı ile

ingiliere ile Birleşik Amerika hükümetlerinin (Komintern) in

liğvi hakkında Rusya'dan istekleri kuru bir harp propaganda

ruliyatı ihtiyacı, Rusya'nın da bunu hemen ilina kaikışması

ise İam bir şantajdan başka bir şey değildir, Bu noktayı sa,

decekaydederekgeçiyoruz;bahsiderinleştirmeksıdedimizin
dışındadır.

***

Yukarıda muayyen ve sarih sebeplere dayanarak Sovyet

Birliğinin beynelmilelciliğini kayt ve bunun devlet unvanında

da mündemic bulunduğunu gösterdik; şim,di yine ayni sebep,

lere dayanarak bu beynelmılelciliğin öz mana ve mahiyeti

bakkımindan milli ve hattA meihumun rusca muhtevasile milli

olduğunusöyleyebiliriz.Sovyetrejimveideolojisindebukadar
önemli bir rol oynayan dünya ihtılAli İikri ve hızı, dıha ya_

kından tetkik edilirse, görülecekrir ki haIis muhlis bir Rus

Joşıın...i olan (rurtuluş) akidesinin, yani kendi selAmetini

başkalarının selimetin,Ce arayan akidenin, yeni bir tepki ve

kainayışından başka bir şey değildir. Federalizm fikrine ve
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bunun tatbik suret ve hikmetine gelince, bu da eski bir Rus
temayülü olan (mechullere doğru akış) ın yeni bir ifadesi,yani Çarlık zamanındaki dış siy4setin ,ahui zorlama ve ya-, yılma umdesinin bir ikinci ntishasıdır. Bundan mada pek
tabiidir ki B., ğin Rus toprağına dalbudak salması ,.-ı.o*[l-
mesi, Bolşevik idarecilerini Rus devletinin hayat sahası şartları. ve ihiiyaclarile karşılaştırmış, onları döne dolaşa Çarlık zama-nındaki dış siyasetin ayak izlerine s,lrüklemiş; bu da onları

1 ister istemez ayni a,, siyaseti benimsemek zorunda
ı ,ırakmıştır.. 

_ 
Devlet nazariye Ve realitesine ge|ince, bu da

ı .amanla ve bir devlet mekanizmasını fi|'len idare etmenin va-i rattığı reel düşünceterin zoru altınrla başlangıçlakı ,.tiiri j.-. ğiştirm!§, baınbaşka ve bazı tevillerle taban tabana zıd birkalıba sokulmuştur. Nazari,,,e alanında devleti - her devtete' bir sınıf hAkimiyeti ı.ş.lı.tlıtı gibi baktığı için . reddeden B.,
şimdi pratik alanda devleti - olarg, ğbi,' ,rr, - yoğıı ve
takımiyle - kabul etmek zorunda 1.1mıştı.. ve bu devşirmeyi
sebep|endirmek hususunda - bermu'tad . hiçbir güçlük çekme-mlştir: Öyle'ya, şimdi devlet eldedir ve ona ı.rt'i uıi ihtivaç vardır.
çünkü (görüş değişmesinin sebebi böyle izah edilmiştir) onun

' yardımı ile, onu ilet gibi kullanmak suretile, yukarıdan aşağı-ya doğru kurulu sınıf hAkimiyeti sistemi yikılacak ve onunyerine aşağrdan yukarıya doğru kurulu yenisi meydana gelecek !Böyle bir devletin sadece bir (intikaD olayı ve sırf gayeyet, ulaştırıcı bir köprü gibi telAkki edilişi, işii ileriye gelirilme-, sinde menfi, müsbet bir rolü zaten otamıyacak. Çünlü dünya
ihtiıaıi fiyaskosu sayesinde bu intikal devresinin uzun, çok uzun
süreceği evvelden bilinmekledir. Bu arada - bu uzun işıer olup
bitinceye tadar - sovyet birliği devteti diğer dünya devtetlerii .rasında bir devlet olmak ve öylece kalmaı mecburiyetindedlr

i ve bunun en tabii netieesl olaiak da (Sovyet birliği) *ıdı eskiI Rus devlell adı yerine dünyada ne kadar daha çok yayılır'ı,l Pusyanın içinde de bu uıriıı< o kadar daha İoı. ,. ıJaha ko-lay benimsetilecek, o mertebede ve o nisbetie Ruslaşacaktır.
Moskova merkezinde idare edilen ve buradan bütün Rusva'yı
elinde tutan parti'de halis muhlis bir Rus, hatt6 bir (bıivri*
Rus) teşkilitıdır. Stalin'in bizzat kendi§i de, oürcü 

'Strıın,
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tıpf<ı Korsikatı Napoleon, yahudi Disraeli ve Gambetta 'veya,

hut Prusya ile hiçbir ilgisi olmıyan Von Stein_'|er gibi :.:,l,-
nun bütün kuvveti ile Rus toprağına bağlı halis muhlis bir

nr.trr., B. Rusya'yı yeni bir Rusluğa doğru getiriyor, Bu

Ruslaşma işinde iktisadi ve ruhi bir mahpes dıvarı için,le ye,

tiştirilen yeni nesilin payı pek büyüktür, Etrafında çevrilen

çin seaal içinde sıkışıp kalan ve hususile birinci dünva har_

İlrİln ,onrnaa batı vi|iyetlerin kaybedilmesi yüzünden dış

dünya ile ilgisl büsbiitün kesilen bu yeni nesil, geniş dünya

çevrelerinOe olup bitenlerden habersiz büyümüştür, Diğer ta,

raftanRusparasınınancakbiriçakcegibiklymetlendirilmesi
de bu çerilber içinde ttıtuş ve büyütüşü bir haylı kolaylaştır,

mıştır. Fakat aceba bu ikinci dünya harbinden sonra da , mil,

yonlarcaRususeferberettiktenvemuhtetifdünyamilletleri,
otıny, orduları ve dünya olaylariyle ister istemez çesit çesit

temas ve münasebetlere girişildikten sonra da , bu ayrı|ış

çemberini eskisi gibi muhaİaza etmek mümkün olacak mıdır?

Öilriyorrr. Bu sualin cevabını önümüzdeki yıllar zarfında

şahidi olacağımız otaylar verecektir,



Bolşeyikliğin yeni' rnuhtevalırı
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Hy.:^so.syalizmini ..v3ı39n ye B.,ği. iktidar makamına getirenrus ayoınları, büsbütün başka bir hava içinde yeti§tiriıen
yeni nesil tarafından artık modası geçmiş Ulİ het.e gİnl Ul,köşeye atılmak faciasına maruztur. Neisİnde Ulr y:ıgln s;rri
inanışlar ve hulyalarla karışık, melez.bir rasyonalizm taşıyan buyeni nesil, ihtilA|den sonraki Bolşevik devlet o.r...İnın ıı,
mahsu|ü , ve halis rus, halis asiyaı ve bir dereceyb kadar da
bazı Amerikan taklitlerinden mürekkep görü|memij Ulr garibe-
ler halitasıdır. Bunun tekevvününde her hangi bir fwupar
tesirin izi bile yoktur. Bu halitanın Amerikan payı, iyimser
enerjiye, kemiyete ve tekniğe ve_riİen önemdir. nu,'pjy,, Uuteknigin buııu yaratan tabiiyyat ilim|eri bakımından .eüeiıe.lnı
araştırmadan sırf muayyen maksatları yine teknik bir zihniyetlegerçekleştirmeğe uğraşan bir kudretle değil, fakat bunun tam
1ksıne daima ilk sebepleri ve son gayeleri araştıran ve buyolun sonunda bir gün materiyalist tarih teıaı<ı<islnin ı<iiavet-siz|iği ile de karşılaşması mukadder olan hırçın ve enJişeııbir ruhla işletilmesindedir. Asiyai prya gelince. ferdi hernerede olursa olsuıı ve daima tepelemeğe hazır iptidai top-luluk cluygusudur.

_ Bu son nokta yanlış anlaşı|rnasın. Sovyct Rusya'da ferd in
büsbütün ihmal edildiğini ve hiç bir ferdi kıymeiin tanı|ma-dığını söylemek istemiyoruz. BilAkis Sovyet genci dıha ilk
okul yıllarından başlayarak bütün ömrü boyu-nca teroi ı<abı-
liyetlerine geniş gelişme imkinlarını bulmaktajır. Bütün İrrl.t
müesseselerinde hAkim prensip, kendi kendini idare pr.n.ipıo;r.
Geniş bir sahayı kaplayan (klüp) teşkilitı, hususile'ilçi
klüpleri, ferdi kabiliyet gelişmelerinin uyanma ve hızlanma-
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stnda önemli bir rol oynar. Fakat bütün bunlara rağmen

şahsi olan ve sivrilmiş bir ş,hşiyet damgasını taşıyan her iş

ve her arlım, şeyi ve kollektii hududu aşmıyacak ve ferdi gay,

retler kollektif gayretlerin loplu kanalına akacaktır; tAki her

ferdi kabiliyet gösterişi ve artışı, ferdin değil, kollektivitenin

kııvvetlenmesine ve yükselmesine yarasın",

*1

Sovyet Birliği_ Rusyası, glış.rit Rusya, \,.aratmak istediği

yeniRuslukclünyasilebuişinyapıcllığındakullandığıaydınlar
arasında keskin bir çizgi çizmiştir. Trolzki ve arkadaşları bu

çizgiyi atlamak istedikleri için cüretlerini mevkileriyle ve hayat,

ürivı" öriemişlerdir. Bolşevikler ellerindeki aldınları öze| bilgi

ve iht|sasa ihtiyaç giisteren işlerde kullanmıkla, fakat hunların

iş bışına geçmelerine sert çekmektedir, Bu surelle B,,

gitgide iptiJai|eşiyor ve bir . taıaitan halka daha ziyade

İrİ'rş,rk.n, diğer .t_araftan da eski Narodniki'leı e, yani

l9 uncu asrın Rus ha|k aosyalistlerine yaklaşıyor. B,u geriye

doğrııgictişi,nebüyiikbirhızladesteklenensanaİleşme,
ne cle bu yüzden milli iktisadın kesiıleşmesi durduramıyor.

BilAkis kıiliıır iptidai|eşmesiyıe halk intisatçılığınin gelişmesi pek

. nli yan yana yürüyebiliyor. Yürüyebiliyor; çünkü milli iktisadın
' 
verimini artırmak işinde güdülen gaye, bunu dünya ölçüsüyle

en yüksek haddine vanlırmak gal,esi değildir; sadeçe İerdi ih_

tıyaçıarı milli iktisat veriminin artışı nisbetinde azaltmaktır. Fa,

kat bu gaye n,-, zamana kaılar güdülebilecek ve bu had ne,

,amanaiadar muhafaza edilebilecektir? Bu da bir mes,eledir.

a*.

Buraya kadar parça parça antattığım Sovyet iç gel şmesi,

sinin neticeşi toplu olarak şu şekli alıyor ve şuna varıyor:
partinin asketık durumu yuvasından taşarak halka nüfuz et,

miştir.Bunakarşıhalkve.iptidailiğipartininiçineakmıştır'
Bu iki taraflı akışın neticesi olarak da bolşevik sistemin bütünü

beynelmitetcimarksistfıkirkırıntılarındanvehalisRusiçtimai
ihtitilcilikduygudalgalarındanmürektepbirhalitayadönmüş.
tür. B. gitgide anti_entellektüel, diri, kaba ve eneıjik bir haıe,

§*.
4-,"' j

fı.ş,
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ke,t olmağa doğru gitmektedir. spor hevesihin' ancak sovyet
rejimi zamanında Rusya'da uyanmış otması, kuru bir tesaitıt
değildir. keza hukuk şekilleri bakımından erkeğe karşı, erkeli-
ten az veya fızla hiçbir aşağılığı tanılmıyan kadına, bu hukuk
beraberliğine rağmen, yüksek şeflik mevkilerinde, hususile si-
yasetle ilgili iş alanlarında hemen hemen hiçbir.yer ayrılma-
mış olmas'ı, bu bakımdan önemle dikı<ate diğer bir oıaydır.
Sovyet devleti erkeklere mahsus bir iş saha-s,O,İ. nİİ.in
temel vasfi erkekçiliğidir. Erkek. tıpkı F.'te o1duğu gıuı, .İehıı-
keli hayatı, arayacaktır. Çünkü B.'ğin ayakta tuİunması, yayıl-
masl ve gerçekleşmesi, güç yolların zahmet ve meşakkati ıiın-
de yoğurulup pişmiş dev seçkinlerin çoğalmasına bagıı bır ııtır.

ı
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Bolşeviklik vc Yoni Ru§y.ı

B.ğl:,il,,Jifjt3,i,i:,illlj,""|,Lif;'[Ti.J.,1i,',T,n"'i|".#
hatta _kısaca_ incelemiş bulunuyoruz. Şimdi Bolşevik rejimin

son genel gayelerine ve bu arada meseli (Beş senelik plAn)

gibi muazzam kalkınma teşebbüslerine bir göz atmanın srrasl

ğelnıiştir. Fakat bu son bahsa girme den evve| şurasını kayt

itmex isteriz ki Bolşevik rejimi ve umumiyetle B., konusu

etrafında şimdiy.e kadar çeşitli dünya dillerinde yayılan neş_

riyat, kemiyetce epey zengin olmak|a beraber, keyfiyetce bir

haylı küçük ve şüphelidir. Bu keyfiyet değersizliğinin başlıca

sebebı, bütün bu neşriyatın ya doğrudan doğruya Rus ko,

münisıleri tarafındaıı hazlrlanmış parti propaganda kitapların_

dan, ya Batı Avrupa demokrasi telakkısini gözönüne alarak

yapılmış tetkik ve tenkitIerden veyahut ta bugünkü Rusya'yı

hiç tanımayan ve pek tabiİ olarak intikam duygusunuıi tesir,

ıerinden kendilerini kurtaramayan Rus muhacirIerinin eserlerin,

den ıbaret olmasıdır. Bolşevık Rusya, fikir araştırmaları bakı_

mındanda,kapılarınıdüıryayakapamışbırmemlekettir.Harp.
tenevveltektuk,harpiçindeVesonrabirazdahabolcaçıkan
gazete muharrir ve muhabirlerinin yaıılatı da bu vaziyeti değiş_

tirmek şöyle dursun, bilakis bir kat daha güçleştirrniştir. Belki

nu yllzOenOir ki B.'ğin sosyolojisi hakkında bugüne kadar

hiçnirdünyadilindeazçokdeğerliblrkitapbasılmamıştır.
ıenin ve Leninizmhakkında en.iyi kitap, hilA |924de Viyana,

da basııan Stalinıin eseridir. B.'ten evvelki Rus içtimai haya,

tİna gelince, bu {<onunun da en iyi kitabı, Çekoslovakyanın

birincİ cumhur başkanı müteveifa_ Th, Masaryk'in t9lı de

İ.İ";O" bastığı (Rus tarih ve din felscfosi) ıdlı iki ciltlik
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kitabıdır. Bu kadar kıt malümat ve kaynak eksikliği karşısında
şimdi inceliyeceğimiz konunun bir çok noksan|arı ve belki de
münakaşalı taraf|aıı olacağı meydandadır.

***

Bolşevik rejimin dünyada çeşitli akisler uyandıran (beş
senelik kalkıııma pldnı), gerek yeni Rus içtimai - iktisadi yapı.
cılık hamlesi, gerek genel olarak bolşevik rejimin gerçekten
takip ettiği gayeler ve çalışma usııiieribakımlarından, ğzeıinde
önemle durınaya değer bir örnektir. Bu plAıı ü,sasen bütün
teferruatiyle tatbik edilmek kabiliyeti ile nıücehhez değildi.
Çünkü bunun tam ve toptan talbikine lüzumlu makinelerin
ve teknik tesislerin temini belki mümkündü; ,fakat bunları
işletecek ve kullanacak insan kuvvetlerini, teknik eleman|arı
tedarik etmek imki,n dışında bir işti. Nitekim bu çeşit müşkü-
lAt. hususiyle ziraatin makineleştirilmesi saihasında, kendini
açıkça göstermiş, pl6nın bu sahadaki ıesir ve faydaları pek
mahdut kalmıştır. Fakat bolşeviklerin - pek haklı olarak - asıl
önemle sarıldıkları nokta, plAnın teferrüatı ve bunun ,tam
veya yarı tatbik kabiliyet ve imkAnı ciheti dİğildi; onların na.
zarında plAnın öz önemi ve hatti bütün değeri yepyeni bir
sosyalist yapıcılığı denemesini teşkil etmtsinde ve takip edilen
muazzam gayenin gerçekleşmesi yoIunda atı|ınış büyük bir
adım olmasıııda idi. Meseltye bu gözle bakılırsa, plAnın bazı
müsbet neticeler verdiğini ve madrl1 faydalar sağladığını kabut
etmek 16zımdır. plAnın tatbika konulması ve hattA sırf ilAn
şeklinde bildirilmesi bile Sovyet dünyasında bamt,aşka bir iş
havasını yaratmış; fabrika ve tarla|ardaki faaliyet temposu bir-
denbire yükselmiş, a|evlenmiştir. Birçok işleme meıkezlerinde
küçük grup|ar halinde - bir nevi "işçi aydınları» şeklinde- iş
hücum taburları vücude gelmis; buntarın yanı başında şahsi te-
şebbüs yasağını Adeta unutturacak derecede bir takım sosyalist
rekabet zümreleı i türbmiş; bunlar daha yüksek bir verim
rakamına varmak hırs ve heyecanı içinde birbirleri|e müsaba-
kaya girişmiştir. Hiç şüphe yok, plinın bu .faydalı neticeleri
Materyalist tarih akidesinin ana düşüncelerine aykırı düşüyor-
du. Zaten Bolşevik hükümet ve idare faaliyetleri arttıkça-naza-

-IIı



riye ite iş arasındaki bu mukadder aykırıtık gitgide büyümüş; Sov,
yet Birliğinin Markist ana'akideteriyle münasebet ve alAkası

resmt devlet unvanındaki işarete inhisar etmiştir, Olıy budur,

Bu hakikat zamanta, yıllar gelip geçtikçe, fiili iş alanları büyü,
yüp gcnişleyince ; hete bundan ötesi, kendisini daha ziyade

belirtecek ve dıha bariz bir şekil alacaktır.

***

Sovyet siyasl cihazı, "beş senelik plinı ın tatbikine girişil-
dikten sonra, dış propagandadan yüz çevirerek iç propagın,
daya dönmüş, tek ihtilil ve sosyalizm hamlesi olarak ta kit,

lelirdeki kızıl atevin sönmemesine önem vermiştir. çünkü bu

devletin bir gayesi daha vardtr; bu da gayelerin gayesidir:

aşğı içtimai tıbakatarı İa büsbütün yok etmek veya hiç ol,

mazıa zarar veremiyecek blr hale sokarak baştan başa bütün

memteket nüfusuna yeni bir kaftan giydirmtk. Bunu gerçekleş,

tirmek için müteaddit tedbirler atınıTıştır. En başta evlenme

mllessesisi basitleştirilmiştir. Evti1ik siyasl alakaları gevşetecek,

cvti adam aıle gaiIesine dılarak politika piyasasından uzak_

laşacaktır. Çocuklara getince, bunların bakımını devletin ken,

disİ üzeçine almışhr. İkinci adım olarak sendikalar proletei

bağlılık ve birbirine yardım organları olmaktan çıkmış,. devlete

uaEıı devlet müesieseleri şekline dökütmüştür. lhtiıaıoen

sonr" bir kaç yıl sıra ile . İkinci dünya harbinden az evveline

kadar, dine karşı açıtan ve devam ettirilen cidal de, bu ted,

birler meyanına sokulmalıdır. Fert ile devlet araıında hiçbir
aravasıta kalmıyacaktır. Vakıa geniş halk kitleleri böyle bir
aravasıtacılık vaziyetinde bırakıtmış ve.hatlfl bunların bu vaziyet

ve rıasıftarı bir hayli deıteklenmiştir; fakat bunun ayrı ayrı

sebepleri vardır: Küçük adamın reiime karşı sevgi ve bağlı-

lığını sağlamak için, ona kendi dili ite hitap etmek ve onunla

temas ederken daima kendi kültür seviyesini gözönünde bu,

lundurmak gerektir. Buna karşı bu usulün günün blrinde

aLsayıp gğınndan çıkmamaıı için, Rusya'yı teşkil eden çeşitli
halk .zümreteri arısındı ıyrılık veyı istiklıJ temayüllerinın

uyanmasına meydan vermemek için, artan bir dikkat ve titiz,
uile merteziyetcitiğin takviyesino doğru gidilmiştir. Sovy_et

ğ
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cunıhuriyetlerinin milliyet prensibine dayanan ilk taksim siste-
mini zayıilatnıak maksadiyte son yıllardabaşka bir taksim sistemi
tıüşünülrnüş; cumhuriyetlerin milliyet prensibi yerine iktısadt
bölge prensibine göre taksimi tasarlanmıştır. Devlet yapısının
kendisi de ,adım adım merkezileştirilmiştir. Ayni zamanda hem
Sı-ıvyet Btrligine, hem Sovyet Cumhuriyetlerine bağlı halk
komiserlikleriie cumhuriyetlerin kendi özel halk komiserlikleri
azaltılınış, kaldırılmış; bunların yerine doğrudan doğruya
Sovy,et birliğine -merkeze- bağlı halk komiserlikleri kurulmuş;
bunların hem sayıları, hem nufuz ve salAhiyetleri arttırılmıştır.
llk teşkilAt kadrosundaki muhtelif Sovyet Cumhuriyetlerinin
iç işleri halk komiserIikleri sonradan lağvedilmiştir. Bolşevik iç
siyasetinin gerçek amocı, Moskova'yı Çarlık zamanındaki Peters-
burg veya Petrograd yerine, bütün Rusya'nın tek merkezi
haline sokmak ve bu şehri yeni rusluğun sembolu yapmaktır.

***

B., ğin Rus içtimai bünyesinde gerçekleştirmek istediği
inkılipların en önemlisi, köylünün veyahut kendi tabirile (top-
rak işçisi) nin ruhi vasfını esaslı bir istihaleyc uğratmaktır.
Köylünün ananevi özel tipi - yılnız büyük köylü değil, fıkat
orta halli ve küçük köytü de - yok edilecek, bunun yerini
yeni bir tek tip, .Kızıl Arkadaş, tipi alacaktır. Ziraatin ma-
kineleştirilmesi hamlesile güdülen son gaye budur. Bunun
içindir ki stalin köy iktısadi hayatının kollektifleştirilmcsine
büyük önem vermiş, bütün gücü ite bu gayreti desteklemiştir.
[iu, tarih ölçüsünü ve en geniş içtimal istihale ve inkılip
deneme ve gerçeklerini" fersah fersah aşan muazz:}m bir
teşebbüstür. Bolşevikler buna .Smitşka, adını vermişlerdir ki
şehir ile köyün birbirile iyice kaynaşarak tek bir şekil alması
manasına gelir. İlk adımlarda Lenin bunu elektrik tesislerini
bütün memlekete yaymakla, yani köylüyü elektrik santrıllarına
bağ|ayarak varlığını bunlara borçlu kılmakla gerçekleştirmek
istenıiştir. Stalin daha ileri gitmiş, köylünün çehresini baştan
başa değiştirmek istemiştir. Bununla köylüyü kelimenin kaba
manasile bir fabrika işçisi yapmak maksadının güdüldüğünü
söylemek haksızlık olur. İsteniten şey, fabrika işçiai ile toprak
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işçisni biri birine yaklaştırmak, birini ötekisine benzetmek ve
böyle bir birieşmeden daha yükıek bir tip ctde etmektir. TAki
toprak işçisi (yani bizim bildiğimiz köytü veya çiftçi) protcter
şuuru benimsesin; fabrika işçisi de kendisini şehrin kurak.
lığından kurtararak mümkün otduğu kadar fazla toprak ilgi
ve sevgisine kavuşsun

İşte Bolşeviklerin sayıktadıkları Yeni Rus insan tipi budur.
Bu Bolşevik insan, orta seviyeli, fakat canlı, diri ve enerjik
bir hüviyet taşıyacak ve menfi ruhunun endişe vc miskinliEi
içinde kendisini btrş yere yıpratan Dostoyefski insanını nihayet
yere serecektir. Ve bundan da bir (Yeni Rusya) doğacektır.
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