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giriş 3 

"Gerçeğe," demişti Lenin, Kronstadt isyanı üzerine, "bundan 
iyi ışık tutan bir şey olamazdı."! 1921 yılının Mart ayında, Fin
landiya körfezinin donanma istihkamlarındaki Rus Devriminin 
"onuru ve gururu" denizciler, iktidara gelmelerine yardımcı ol
dukları Bolşeviklere karşı ayaklandılar. Ordu buzların üzerinden 
geçip ayaklanmayı ezene kadar, "Özgür sovyetler" sloganı altın
da 16 gün yaşayan ihtilalci bir komün kurdular. Uzun ve vahşi 
bir mücadeleden ve her iki taraf da ağır kayıplar verdikten son
ra isyancılara zorla boyun eğdirildi. 

Bu ayaklanma, derhal, bitmez tükenmez, keskin tartışmalara 
yol açtı. Denizciler niçin ayaklanmışlardı? Bolşeviklere göre, on
lar, Rus mültecileri ve onların destekleyicileri olan Müttefik 
Devletler tarafından komplo yapmak üzere Batı'da eğitilmiş bir 
Beyaz Muhafızın ajanlarıydılar. Denizcilerin yandaşlanna göre 
ise, onlar, Bolşevik diktatörlüğe karşı sovyet idealini yeniden ha
yata geçirmek için mücadele eden ihtilalci kahramanlardı. Onla
rın gözünde, ayaklanmanın bastırılması, Rusya'nın bir "işçi ve 
köylü devleti" olduğu efsanesini paramparça eden barbarca bir 
eylemdi. Dahası, Rusya dışındaki çok sayıda Komünist, samimi 
bir kitle protestosunu böylesine kabaca bastıran bir yönetime 

1- V. 1. Lenin, Polnoe sobranie sochineııii, 5. baskı, 55 cilt, Moskova, 
1958- 1965, Xllll, 138. 
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olan inançlarını sorguladılar. Bu bağlamda, Kronstadt, hayal kı
rıklığına uğramış radikallerin hareketle olan bağlarını koparma
larına ve ideallerinin orijinal saflığına dönmelerine yol açan da
ha sonraki olayların prototipini oluşturmuştur. Kulakların tasfi
yesi, Büyük Temizlik, Nazi-Sovyet paktı, Kruşçev'in Stalin'i suç
laması -bunların hepsi, devrimin ihanete uğradığına inanan 
parti üyelerinin ve taraf tarlarının parti saflarından ayrılmalarına 
yol açtı. "Ne ki, denek taşı Kronstaclt'clı," diye yazıyordu Louis 
Fischer, 1949'da, "onun ortaya çıkışına kadar, duygusal olarak 
sallantılı, entelektüel kuşkulan olan, hatta davaya karşı olan in
sanlar bile iş ona saldırmaya gelince bunu reddettiler. Ben ise, 
uzun yıllar 'Kronstadt'sız yaşamıştım. "2 

Diğerleri ise kendi "Kronstadt"larım daha sonraki yıllarda 
buldular ,-1956 Macar ayaklanmasında. Çünkü, Kronstadt'da 
olduğu gibi, Budapeşte'de de isyancılar, otoriter ve bürokratik 
bir rejimi gerçek bir sosyalist demokrasiye dönüştürmeye çalışı
yorlardı. Bolşeviklere göre, böylesi bir sapma, sosyalizmin ilke
lerine karşı doğrudan muhalefetten daha büyük bir tehditti. Ma
caristan -keza 1968 Çekoslovakya'sı- karşı-devrimci olduğu 
için değil, Kronstadt gibi, kendilerini Sovyet liderliğinden, sos
yalizm ve devrim kavramlarıyla keskin bir şekilde ayırdıkları 
için tehlikeliydiler; yine de, Moskova, Macar ayaklanmasını, 
192 1'de olduğu gibi karşı-devrim olarak suçladı ve bastırmaya 
girişti. Sovyet politikasının muhaliflerinden birinin belirttiği gi
bi, Budapeşte'nin ezilmesi bir kere daha gösterdi ki, Komünist
ler, keneli otoritelerine meydan okuyanları yerle bir etmekten bir 
an bile geri durınazlar. 

Yine de böylesi karşılaştırmalar fazla ileri götürülmemelidir. 
Olayların arasında 35 yıl gibi bir zaman dilimi vardır ve tama
men farklı insanların yer aldığı, farklı ülkelerde meydana gelen 
bu olaylar arasındaki benzerlikler yüzeysel kalmaya mahkum
dur. l 92l 'deki Sovyet Rusya, geçtiğimiz onlarca yıldaki Leviat
han * değildi. O zamanlar Sovyet Rusya, iç erde isyancı bir halk
la, dışarda, Bolşeviklerin iktidardan düştüğünü görmek için can 
atan amansız düşmanlarla yüz yüze olan, genç ve kendini 
güvenlikte hissetmeyen bir devletti. Daha da önemlisi, Krons
tadt, Rusya'nın içindeydi; öyle ki, Bolşevikler, Petrograd'ı batılı-

2- Richard Crossman, cd., The God That Failed, New York. 1950, s.207. 
* Otokraıik monarşi. ç.n. 
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)ardan koruyacak bu en stratejik ileri karakolda bulunan kendi 
donanmalarında ortaya çıkan bir isyanla karşı karşıya kalmışlar
dı. Onlar, Kronstadt'ın, Rus anakarasını tutuşturmasından ya da 
yeni bir anti-Sovyet işgal için sıçrama tahtası olmasından korku
yorlardı. 

Rus mültecilerinin bu ayaklanmaya yardım ettiklerine ve onu 
kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıklarına ilişkin yığınla delil 
vardır. Ne ki, Beyazların faaliyetleri, Bolşeviklerin denizcilere 
karşı yaptıkları gaddarlıkları mazur gösteremez. Ancak hüküme
tin ayaklanmayı ezmek için gösterdiği aceleciliği anlaşılır kılar. 
Birkaç hafta içinde Fin Körfezinin buzlan eriyecek ve batıdan 
gemilerle gelecek malzeme ve yardım, Kronstadt'ı yeni bir mü
dahalenin üssü haline getirecekti. Yapılan propaganga bir yana, 
öyle görünüyor ki, Lenin ve Troçki bu olasılıktan gerçekten en
dişelenmişlerdir. 

Ne yazık ki, çok az Batılı tarihçi bu endişeleri gözönüne al
mıştır. Öte yandan Sovyet yazarlarına göre, uygulanan küçüm
senmeyecek şiddet, isyancıların bir Beyaz komplonun ajanları ya 
da aldattığı kişiler olmaları olgusundan kaynaklanmaktadır. Eli
nizdeki kitap isyanı daha gerçekçi bir perspektifle incelemeyi 
amaçlıyor. Bunu başarmak için Kronstadt, daha geniş bir bakış 
açısıyla, politik ve sosyal olayların koşullan içinde ele alınmalı
dır, çünkü bu ayaklanma, Savaş Komünizminden Yeni Ekono
mik Politikaya dönüşmeye işaret eden daha geniş bir krizin par
çasıdır, o kriz ki, Lenin ondan, iktidara geldiklerinden beri kar
şı karşıya kaldıkları en ciddi durum olarak söz etmektedir. Ayn
ca, bu ayaklanmanın, Kronstadt'daki ve bütün Rusya'daki çok 
eski kendiliğinden isyan geleneğiyle bağını kurmak da gerekli
dir. Böyle bir yaklaşım, bir umut, isyancıların tavır ve davranış
larına ışık tutacaktır. 

Bunun ötesinde, titizlikle tahlil edilmesi gereken çok sayıda 
özel problem söz konusudur. Bunların en önemlileri arasında, 
donanmanın sosyal kompozisyonu, ulusal çaptaki huzursuzlu
ğun rolü, Beyaz müdahale sorunu ve isyanın ideolojik doğası 
bulunmaktadır. Elbette bu sorunlardan bazılarının, ilgili Sovyet 
arşivleri incelemeye açılıncaya kadar -ki, bu bir süre için pek 
mümkün görünmemektedir- kesin yanıtlarına kavuşması 
mümkün görünmemektedir. Bunun için, bu kitap, izin verilen 
mevcut kaynaklardan yola çıkarak isyanın tam bir anlatımını 
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sağlama girişimidir. Batı arşivlerinin çok sayıda ilgili dökümanı 
ve genellikle propagandaya yönelik yayımlanmış Sovyet malze
mesi dikkatle kullanıldığında, bazı son derece önemli konuların 
aydınlanmasında gerçekten değerli olabilmektedir. 

Özellikle isyancıların ve onların Bolşevik hasımlarının birbiri
ne zıt güdüleri önemlidir. Bir yanda, tarih boyunca ortaya çıkan 
bütün tutkulu idealistler gibi, geçmiş çağa ve iktidarın zorunlu
lukları tarafından kirletilen ideallerinin temizliğine yeniden ka
vuşmayı özleyen, ihtilalci tutkuya sahip denizciler vardır. Diğer 
yanda , kanlı bir lç Savaştan zaferle çıkmış, otoritelerine herhan
gi bir yeni meydan okumaya hoşgörü gösteremeyecek Bolşevik
ler bulunmaktadır. Her iki taraf da çatışma boyunca kendi özel 
amaçlarına ve tutkularına göre hareket etti. Bu, ahlaki yargıların 
gerekliliğini inkclr etmemek anlamına geliyor. Ancak, Krons
tadt'ın verili koşullarında, tarihçi, isyancılara sempati duyabile
ceği gibi, Bolşeviklerin onları bastırmasının haklılığını da kabul 
edebilir. Bunu anlamak, gerçekten de, Kronstadt trajedisini bü
tünüyle kavramaktır. 





1921 
Dıiııya Savaşı, Devrim ve h Savaşın ardından 
büyük bir açlık ortaya çıktı. Güney Rusya'da 
açlıktan en çok etkilenen bölgelerden biriydi. 
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1920 yılının sonbaharında, Sovyet Rusya, savaştan barışa geç
me döneminin sancılarını yaşamaya başlamıştı. Altı yıldan fazla 
bir zamandır sürekli karışıklıklar içinde bulunan ülkede, dünya 
savaşından, devrimden ve iç savaştan sonra dumanlar nihayet 
dağılmaya yüz tutuyordu. 12 Ekim'de Sovyet hükümeti, Polon
ya ile bir ateşkes imzaladı. Üç hafta sonra, Beyaz generallerin so
nuncusu olan Baron Peter Wrangel'in güçleri denize döküldü ve 
bütün ülkeyi kana boğan, parçalayan lç Savaş kazanılmış oldu. 
Güneyde, anarşist partizan Nestor Mahno varlığını sürdürüyor
du, fakat bir zamanlar korku salan ordusu 1920 Kasım'ında da
ğıtıldı ve o andan itibaren de Moskova için bir tehdit oluştur
maktan çıktı. Sibirya, Ukrayna ve Türkistan'ın yanısıra Donet 
kömür madenleri ve Bakü petrolleri yeniden ele geçirildi; ve 
1921 Şubat'ında Bolşevik ordu Tillis'i alıp Gürcistan'ın Menşe
vik hükümetini devirerek Kazakistan'ın yeniden fethini tamam
lamış oldu. Üç yıl boyunca varlık yokluk mücadelesi veren, ka
deri gün be gün pamuk ipliğine bağlı olan Sovyet rejimi, artık 
devasa Rus toprağında ve en uzak bölgeler üzerinde etkili bir 
kontrol kurmakla övünebilirdi. 



10 kronstadt 1921 

lç Savaşın sonu, diğer ülkelerle Sovyet Rusya arasındaki iliş
kilerde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bolşevikler, acil bir 
dünya devrimi umutlannı rafa kaldırdılar ve iç çatışmanın pat
lak vermesiyle 1918 yılından beri yoksun kaldıkları "nefes alma" 
fırsatını kullanmanın yollarını aramaya başladılar. Aynı şekilde, 
Batıdaki iktidarlar arasındaki, Lenin'in iktidarının yakında çöke
ceği beklentisi de sönmeye yüz tuttu. Her iki taraf da daha nor
mal ilişkiler kurulmasını özlemeye başladı ve 1920'nin sonunda 
böyle ilişkilerin gerçekleşmemesi için bir neden kalmadı; Mütte
fik ambargosunun kaldırılması ve Avrupa Rusya'sındaki silahlı 
müdahaleye son verilmesi, diplomatik ilişkilerin kurulması ve 
ticari ilişkilerin yeniden başlatılmasının önündeki en ciddi en
gelleri kaldırmıştı. Ayrıca, aynı yıl içinde, Rusya'yla komşuları 
olan Baltık ülkeleri, Finlandiya, Estonya, Latviya ve Litvanya 
arasında resmi barış antlaşmaları yapılmıştı ve 1921 Şubat'ında, 
lran ve Afganistan'la barış ve dostluk anlaşmaları imzalanırken, 
Türk'lerle benzer bir anlaşmanın yapılmasının da eli kulağınday
dı. Bu sırada, önemli Sovyet temsilcilerinden Krasin Londra'da, 
Vorovsky de Roma' da, bir dizi Avrupa ülkesiyle ticaret anlaşma
ları yapmak için görüşmelerde bulunuyorlardı ve bu görüşme
lerden parlak sonuçlar elde edilmesi işten bile değildi. 

Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen, 1920-1921 kışı, Sovyet 
tarihinde olağanüstü kritik bir dönemdir. 1920 Aralık'ında, Se
kizinci Sovyetler Kongresinde Lenin, barışçı bir ekonomik ve 
sosyal yeniden yapılanmaya geçmenin hiç de kolay olmayacağı
na dikkat çekmiştir.3 Askeri mücadelenin kazanılmasına ve dış 
ilişkilerin hızla düzelmesine rağmen, Bolşevikler ciddi iç zorluk
larla karşı karşıyadırlar. Rusya bitmiş tükenmiştir. Savaşın yara
lan ülkenin her yanında göze çarpmaktadır. Son iki yılda ölüm 
oranı büyük artış göstermiştir, savaşta ölen milyonların ötesin
de, açlık ve salgın hastalıklar milyonları tehdit etmektedir. 
Onyedinci Yüzyıldaki Istıraplar Döneminden* beri ülke böylesi
ne acı çekmemiş ve viran olmamıştır. Tanmsal ürün feci bir 
düşüş göstermiştir; endüstri ve ulaşım harap durumdadır. O 

3- Vos'nıoi vserossiiskii s"e:::d sovecov rabochikh, krest'ianshihh, 
hrasnoarmeiskikh i kazach'ilılı deputatov: sterıograflcheskil otchet (22-29 dt'habrla 
1920 goda). Moskova. 192 1 ,  s .16. 
• Rusya'nın tarihinde, 1 584-1613 dönemine verilen ad. Bu dönemde monarşi, 
yabancı istilalarla, toplumsal kanşıklıklarla ve ekonomik krizle büyük bir 
istikrarsızlık yaşamıştır. ç.n. 
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dönemi bizzat yaşayan birisinin deyişiyle, lç Savaştan çıkan Rus
ya'nın ekonomik yıkımının, "insanlık tarihinde eşi benzeri 
görülmemiştir. "4 

Ulusun yaralarını sarmak zamanı gelmişti ve dış ilişkilerde 
başlayan gevşemenin iç politikaya da uygulanması gerekiyordu. 
Bu, her şeyden önce, lç Savaşın aciliyetlerine yanıt veren "Savaş 
Komünizmi" programının terkedilmesi anlamına geliyordu. İs
minden de anlaşılacağı gibi, Savaş Komünizmi, zorlama ve mu
rakabenin sert baskısına dayanır. Ekonomik kıtlık ve askeri za
ruretler tarafından yönlendirilen Savaş komünizmine, sosyal ha
yatın her alanını kontrol eden aşın merkeziyetçi hükümet dam
gasını vurur. O, köylünün ürününe zorla el konması esasına da
yanır. Şehirleri beslemek ve beş milyon kişilik bir güç olan Kızıl 
Orduya erzak sağlamak amacıyla artı ürüne el koyacak silahlı 
müfrezeler kırsal alanlara gönderildi. Köylülere kişisel ihtiyaçla
rı olan yeterli miktarın bırakılması talimatına rağmen, ürünlere 
el koyına müfrezelerinin, ürünü kişisel tüketimi ya da gelecek 
seneki ekim için ayırmaya niyetlenenlere silahın ucunu göster
mesi genel bir uygulamaydı. Bizzat Lenin, " 'Savaş Komüniz
mi'nin özüne uygun olarak aslında köylünün yalnızca artı ürü
nüne el koyınamız gerekirken zaman zaman yalnız artı ürüne 
değil, fakat köylünün yiyeceği için gerekli olan hububata el koy
duğumuz da olmuştur. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve iş
çileri beslemek için bu yola başvurduk"5 diyerek bu gerçeği ka
bul etmiştir. Yiyecek müfrezeleri, hububat ve sebzenin yanısıra, 
askeri kullanım için, genellikle herhangi bir ödeme yapmadan, 
atları, hayvan yemlerini, yük arabalarını da gasp ediyorlardı, öy
le ki, köylüler, bırakın sabun, ayakkabı, kibrit ve tütünü ya da 
gerekli tamiratlar için elzem olan çivi ve metal parçalarını, şeker, 
tuz, gazyağı gibi temel ürünlerden bile yoksun kalmışlardı. 

Bolşevik rejimin zorla el koyınayla (Rusçada prodrazvastlta) 
yenilgiden kurtulduğuna en ufak bir şüphe yoktur, çünkü, hü
kümetten aldığı belirleyici destek olmasaydı, ne ordu, ne de şe
hir nüfusu ayakta kalabilirdi. Ancak bunun kaçınılmaz bedeli, 
köylünün yabancılaşmasıydı. Silahların gölgesinde artı ürünleri
ni teslim eden, fena halde ihtiyaç duydukları tüketim maddele-

4- L. N. Kritsman, Geroiclıeslıii peıiod vrlilıoi nısslıoi revoliutsii, 2. baskı. ,  
Moskova, 1926, s. 166. 
5- Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, XLlll, 219. 
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rinin bedeli ödenmeyen köylüler buna beklenen şekilde yanıt 
verdiler: Yiyecek müfrezeleri, açık direnişle karşılaşmadıkları 
zaman. köylü yaratıcılığının akla hayale gelmez kaçamaklı tak
tikleriyle engellendiler. 1920'de, önde gelen bir otorite, toplam 
ürünün üçte birden daha fazlasının, hükümetin ürün toplama 
birliklerinden başarıyla gizlendiğini tahmin ediyordu.b Ayrıca 
köylüler, yalnızca kendi doğrudan ihtiyaçlarını karşılayacak ka
dar toprak ekmeye başladılar, böylece, 1920 sonunda, Avrupa 
Rusya'sında ekilen toprak miktarı, savaşın ve devrimin patlak 
vermesinden önceki son normal yıl olan 1913'deki ekilen toprak 
miktarının beşte üçüne düştü.7 Bu firenin büyük kısmı, elbette, 
Rusya'nın kırsal bölgelerinin yaşadığı yıkımın sonucuydu, fakat 
prodrazverstma politikasının da, lç Savaş döneminde tarımsal 
üretimdeki bu ölümcül düşüşe önemli bir katkıda bulunduğu 
kesindir. 1921 yılında üretim, savaş öncesi üretimin yarısından 
daha aza ve çiftlik hayvanlarının sayısı .da üçte ikiye düştü. 
Özellikle keten ve şeker pancarı gibi temel ürünlerin, normal 
düzeylerinin onda ·birine ve beşte birine düşmesi şiddetli bir 
darbeydi.B 

Aynı zamanda, ürünlere zorla el konması, kırsal nüfus ile 
kent temelli devlet otoritesi arasındaki eski mücadeleyi yeniden 
alevlendirdi. Bunu uzun süre önce farkeden Lenin, Rusya'nın 
ekonomik ve sosyal koşullarının yavaş gelişmesi pahasına, par
tisinin iktidarı kazanması ve elde tutması için köylülerle zorun
lu bir taktik ittifaka girmişti. Bolşevikler, köylülüğü, en azından 
tarafsız bir durumda tutmak zorundaydılar. 1917 Aralık'ında Sol 
Sosyalist Devrimcilerle ortak hükümet kurulmasının başlıca ne
deni buydu; Bolşevikler arasında az sayıdaki köylü kökenliler
den biri olan ve bu yönüyle tanınan M. 1. Kalinin'in Sovyet Cum
huriyeti'nin başkanı seçilmesini etkileyen de bu düşünceydi. Fa
kat köylülerin desteğini almanın esas yolu, toprak dağıtımıyla, 
onların eski dıernyi peredel düşünü gerçekleştirmekti. 26 Ekim 
1917  ve 19 Şubat 1918 tarihli Bolşevik toprak kararlan, kırsal 
ahalinin popülist ve eşitlikçi talepleriyle aşağı yukarı uyum için
deydi. Köylünün isteklerine uygun olarak doktrine edilmiş olan 
Sosyalist Devrimcilerin tarım programını ödünç alan genç Sov-

6- Kritsman, Gaoiclıeskii miaıezh 1921 g., Leningrad, 1931, s.39 
7- A.S. Pukhov, Kronshtadtskii nıiatezh 1921 g., Leningrad, 193 1 ,  s.8. 
8- Bkz. Kritsman , Greoilheslıii period velikoi nısskoi revoliııısii, ss. 163-6 1 .  
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yet hükümeti, topraktaki özel mülkiyeti bütünüyle ilga etti ve 
toprakların, yardımcı emek kiralamaksızın, kendi emekleriyle 
çalışan emekçiler arasında eşit olarak paylaşılmasını emretti. Bu 
iki karar, 1917  yazında ve 1920'de bizzat köylülerin aylarca ön
ce başlattığı, toprağı bağımsız aile birimlerine dağıtarak 20 mil
yondan fazla küçük parçaya bölme girişimine yeni bir atılım ka
zandırdı. 

O zaman kırsal nüfusun, Bolşeviklerin imzasını taşıyan bu ka
rarlan sevinçle karşılamasında, bu sevincini yalnızca, devletten 
gelen fermanlara karşı duyduğu geleneksel güvensizlikle yatış
tırmasında şaşılacak bir şey yoktur. Köylüler için Bolşevik Dev
riminin anlamı, her şeyden önce toprağa olan açhklannı gider
mesi ve asilleri tasfiye etmesiydi, şimdi onlann istediği tek şey 
huzurdu. Yeni toprak parçalarına yerleşen köylüler, dışardan ge
lecek herhangi bir davetsiz misafire karşı gözlerini dört açmış
lardı. Çok geçmeden korkulan gerçek oldu. lç Savaşın büyüme
siyle ve ürünlere el koyma birliklerinin köylük bölgelerin üzeri
ne çullanmasıyla birlikte, köylüler, Bolşevikleri, dost ve velini
metten çok, düşman olarak görmeye başladılar. Köylüler, Lenin 
ve partisinin, efendileri kovup halka toprak vermekteki amaçla
rının yalnızca onlann ürünlerine el koymak olduğunu söylüyor 
ve Bolşeviklerin, toprağı uygun gördükleri gibi özgürce kullan
malarmı önlediklerinden şikayet ediyorlardı. Aynca köylüler, 
otoritelerin, lç Savaş sırasında, bazı büyük aristokrat topraklan 
üzerinde kurduklan devlet çiftliklerinden de rahatsızdılar. Köy
lülere göre, gerçek dıenıyi peredeliıı anlamı, bütün toprakların 
halk arasında paylaşılmasıydı. Bu da, devlet çiftlikleriyle ebedi
leştirilen "ücretli köleliğin" ilgası demekti. Bunu Lenin de belirt
miştir: "Köylü şöyle düşünür: Eğer bir yerde büyük bir çiftlik 
varsa, o zaman ben yeniden emek kiralıyorum demektir." 10 

Bu politikaların sonucunda, hatırı sayılır sayıda köylü, Bolşe
viklerle Komünistlerin farklı insanlar olduğuna inanmaya başla
dı. Köylüler, Bolşeviklerin kendilerine değerli toprak parçalarını 
bahşettiğini düşünürken, asillerin yerine devleti koyarak, üzer
lerinde yeni tip bir kölelik düzeni kuran Komünistleri -özellik-

9- Bkz. E.H.Carr, Tlıe Bolshı:vilı Rcvolutioıı, 1917-1923, 3 cilt, New York. 
1951- 1953, 11, 39-46. Türkçesi: Bolşevik Del'rinıi, 1. Cilt. çev: Orhan Suda, 
Metis, 1989. 

10- Lenin, Polıuıe rnl11 mıic sııdtinmii. XXXV!ll, 200. 
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le çok iyi tanınan, "yabancı" kökenli Troçki, Zinovyev ve diğer 
Komünist liderleri- sert bir şekilde suçluyorlardı. "Biz Bolşevi
ğiz, Komünist değil. Bolşeviğiz, çünkü onlar toprak sahiplerini 
sürüp attılar. Komünist değiliz, çünkü onlar bağımsız toprak 
mülkiyetine karşılar." 1 1 Lenin, 192l'de köylülerin tavnnı böyle 
tanımlamaktadır. Smolensk bölgesinden bir polis raporunun 
gösterdiği gibi, köylülerin düşünüşlerinde bir yıl sonra da pek 
bir değişme olmamıştır: "Burada köylüler arasında Sovyet hükü
metine ve Komünistlere karşı homurdanmaların haddi hesabı 
yoktur. Bırakın kulakları, orta köylüler ve yoksul köylüler ara
sındaki sohbetlerde bile şu sözleri duyabilirsiniz: 'onlar bizim 
için özgürlük değil, kölelik tasarlıyorlar. Köylülerin toprak sa
hiplerine bağlandığı Gudanov devri başlamıştır. Şimdi biz, Mod
kowskki, Aronson, vb türünden Yahudi burjuvazisine bağlanmış 
bulunuyoruz.'" 12 

Yine de, köylülüğün ana gövdesi, Beyaz restorasyona göre eh
venişer bulduğu Sovyet rejimine lç Savaş boyunca hoşgörü gös
termeye devam etti. Köylüler, yönetici partiye karşı keskin bir 
antipati duymalarına rağmen, toprak sahiplerinin geri dönme
sinden ve topraklarını kaybetmekten fazlasıyla korkuyorlardı. 
Yiyecek müfrezelerinin, pek de azımsanmayacak sayıda Bolşevi
ğin hayatına malolan bir direnişle karşılaştıkları doğrudur, an
cak köylüler, yine de, hükümetin varlığını tehdit edecek çapta 
bir silahlı direnişten kaçındılar. Gerçi, Wrangel'in ordusunun 
1920 sonlarında yenilmesiyle birlikte durum hızla değişti. Beyaz 
tehlikesinin kalkışıyla birlikte, köylülerin prodrazverstkdya ve 
devlet çiftliklerine karşı kızgınlığı kontrolsüz bir biçimde alev
lendi. Köylü kalkışmaları Rusya'nın kırsal alanlarını sardı. En 
ciddi patlamalar, Tampov eyaleti, orta Volga bölgesi, Ukrayna, 
kuzey Kazak bölgesi ve batı Sibirya gibi, hükümet kontrolünün 
görece zayıf ve halk ayaklanma geleneğinin uzun bir şecereye sa
hip olduğu çevre bölgelerde meydana gelcli. 13 

Ayaklanmalar, 1920-1921 kışında güç toplayıp hızla yayıldı. 

1 1- Age . . XLIV, 43. Bolse.vikler , Mart 1918'de isimlerini resmen Komünist 
olarak degiştirdiler. 
1 2- Merle Fainsod. Smo!eıısh undcr Soviı•t Rule. Caınhridge, Mass, 1958. s.4 3. 
13- Sovyet Rusya'ııın çeşidi bölgelerindeki köylü ayaklanmalarımn ayrıntılı bir 
haritası 1. la. Trifonov tarahndan verilmiştir. Klassy i lılassovaia bor'ba v SSSR v 
ııuchule ııepu (1921-1923 gg.), cilt.!: Bor'ba s vooruzhennoi hulutslwi 
lıontrrevoliutsiei, leningrad, 1964. 
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Lenin'in de işaret ettiği gibi, bu dönemde, "onbinlerce, yüzbin
lerce terhis olmuş askerin" köylerine dönmesi gerilla güçlerinin 
saflarının kabarmasına yol açtı.1'1 1921  yılının başlarında, devle
tin bünyesini tehdit eden bir şiddet ve sosyal huzursuzluk at
mosferinde 2,5 milyon kişi -bütün Kızıl Ordunun neredeyse 
yarısı- terhis edildi. Birinci Dünya Savaşından hemen sonraki 
yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde büyük çaplı terhislerin 
var olan ekonomik gerilimi arttırdığı ve halktaki huzursuzluğu 
gerginleştirdiği bilinmeyen bir olay değildir. Fakat Rusya'da du
rum özellikle ciddiydi. Yaklaşık yedi yıldır süren savaş, devrim 
ve iç kargaşalığın beslediği kanun tanımazlık ruhunun sökülüp 
atılması zordu. Kökünden kopmuş sivil nüfus henüz yerine 
oturmadan ordunun terhisi, Lenin'in de sözünü ettiği gibi, sava
şı iş edinmiş ve doğal olarak enerjisini çeteciliğe ve isyana yönel
tecek huzursuz insanlar kalabalığının ortaya saçılmasına yol aç
mıştı. Lenin'e göre durum yeni bir lç Savaşı andırıyordu, üstelik 
daha farklı ve tehlikeli bir boyutta -Lenin'in de gördüğü gibi, 
daha tehlikeli boyutta, çünkü tarihe gömülmüş iflas etmiş sosyal 
unsurlar tarafından değil, doğrudan doğruya halk kitleleri tara
fından sürdürülen bir savaş söz konusuydu. Devasa jacquerie is
yanının* hayaleti, yeni bir Pugaçev ayaklanması, Puşkin'in ünlü 
"kör ve acımasız" deyişini hatırlatan bir biçimde, hükümetin 
karşısına dikilmişti- bu sırada, Bolşeviklerin geleneksel destek
çisi olan şehirler tükenmiş ve iyice zayıflamış durumdaydı ve 
onlar da derin bir huzursuzluğun pençesindeydiler. 

1920 Kasım'ıyla 1921  Mart'ı arasında çok sayıda kırsal patla
ma meydana geldi. Yalnızca 1921  Şubat'ında, Kronstadt isyanı
nın arifesinde, Çeka, ülkenin çeşitli yerlerinde 1 18 köylü ayak
lanması meydana geldiğini rapor ediyordu. ıs Batı Sibirya'da is
yan dalgası neredeyse bütün Tiumen bölgesini ve yakınındaki 
Cheliabinsk, Orenburg ve Omsk'u kapladı. Trans-Sibirya demir
yolu iletişiminin ciddi bir şekilde kesintiye uğraması, Avrupa 
Rusya'sındaki büyük kentlerde var olan şiddetli yiyecek sıkıntı
sını had safhaya çıkarttı. Stenka Razin ve Pugaçev'in en büyük 
takipçilerinin çıktığı orta Volga'da, köylülerden, eski askerler-

14- Desiııt_yi s"e::d RKP(b), mım 1921 godıı. Moskova. 1963, s.23. 
* 1358 yılında Fransa'cla, Yüz Yıl Savaşlarının yol açtığı zorlukların sonucu 
patlak veren bir köylü isyanı. ç.n. 
15- Seth Singleton, "The Tambov Revolt (1920-1921)," Slavic Review, XXV 
(Eylül 1 966), 499. 
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den, asker kaçaklarından oluşan silahlı yağma çeteleri yiyecek 
aramak ve talan yapmak için kırsal alanlarda başıboş dolaşıyor
lardı. Çetecilikle sosyal devrimi yalnızca ince bir çizgi ayırıyor
du. Her yerde umutsuz insanlar ürünlere el koyma müfrezeleri
ni pusuya düşürüyor ve kendilerini önlemeye cüret eden herke
se karşı vahşi bir kararlılıkla savaşıyorlardı. Belki de en şiddetli 
mücadele, onyedinci yüzyıldan beri köylü ayaklanmalarına ya
taklık etmiş T ambov kara toprak* eyaletinde meydana geldi. Es
ki bir Sosyalist Devrimci, yetenekli bir partizan savaşçısı ve N es
tor Mahno ile karşılaştırılacak ölçüde Robin Hoodvari bir üne 
sahip A.S. Antonov tarafından liderlik edilen bu isyan, Krons
tadt'da ayaklanan denizcileri yeni ezmiş Kızıl Kumandan Mihail 
Tukaçevski, büyük bir güçle gelip isyancılara boyun eğdirinceye 
kadar, bir yıldan fazla bir zaman kontrolsüz bir şekilde yayıldı. 16 

1920-1921 kışındaki büyük çapta köylü isyanlarının yanısıra, 
isyancı saflara katılanların sayısındaki artış da çarpıcıdır. En 
yüksek noktasında Antonov'un hareketi 50.000 isyancıya var
mıştı, öte yandan, batı Sibirya'nın tek bir bölgesindeki gerillala
rın, bazı kaynaklara göre, 60.000 olarak tahmin edilmesi muhte
melen abartma olmasa gerektir. 17 Baltalarla, sopalarla, tırmıklar
la, bilyeli tüfek ve pistollarla silahlanmış sıradan köylüler, dü
zenli ordular biçiminde örgütlenerek meydan savaşlarına girdi
ler, onların umutsuzluktan doğan cesaretlerinden etkilenen bü
yük oranda hükümet askerinin -ki, bu askerlerin çoğu isyancı
larla aynı sosyal katmanlardan geliyor ve aynı tavrı paylaşıyor
lardı- ordu saflarını terkettiği, hükümete bağlılıklarından en 
ufak bir kuşku duyulamayacak özel Çeka birlikleri ve Komünist 
Subay Okulu öğrencileri tarafından rapor edilmiştir. Modem si
lahlardan ve etkili bir örgütlenmeden yoksun dağınık köylü çe
teler, sonuç olarak düzenli Kızıl Ordu güçleriyle boy ölçüşecek 
durumda değillerdi. Aynca, her yerde ortaya attıkları, "ürünlere 
el koymaya son," "yiyecek müfrezeleri defol," "artı ürününü ver
me," "Komünistleri ve Yahudileri alaşağı et," türü benzer slo-

* Rusçada dıemyi.;:elmyu. Rusya'nın ılıman bölgelerinde çürümüş bitkilerin 
mayalanmasıyla meydana gelmiş kara toprak alanları. ç.n . 
. 16- Bkz. Age., pp. 497-512; veAnıonovshchina, Tambov. 1923. 
17- Trifonov, Klassv i lılassorniıı lıoı·'lıa v SSSR 1, 4-5; lu. A. Poliakov, 
Perekhod lı nepu i sovetslıoe lırest'inastvo, Moskova , 1967, s.205-206. Harvard 
Üniversitesindeki Trnçki arşivleri de 1920-1921 köylü ayaklanmaları hakkında 
çok sayıda doküman içermektedir. 
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ganlara rağmen, isyancıların tutarlı bir programı yoktu. Bunun 
ötesinde, isyancı köylüler, komiserlerin ve yiyecek müfrezeleri
nin geldiği, bu davetsiz misafirleri gönderen hükümetlerin bu
lunduğu şehirlere nefret duygularıyla doluydular. Bölgenin Bol
şevik askeri komutanı, Tambov halkının, Sovyet otoritelerinden, 
"çapulcu komiser ve görevlilerin" babalan, insanların ocağına 
incir ağacı diken tiranlık güçleri olarak söz ettiklerini belirtmek
tedir. Bu yüzden, Tambov'daki isyancı gruplardan birinin, ilk 
hedefini, "ülkeye sefalet, ölüm ve utanç getiren Komünist-Bolşe
vik iktidarını alaşağı etmek"ıe olarak ilan etmesinde şaşılacak 
bir şey yoktur. 

Silahlı direniş ve ürünlerini kaçırmak gibi güçlü silahların ya
nısıra, köylüler oyuna başka geleneksel protesto araçlarını da 
soktular: Merkezi hükümete, aciz kullarının dilekçelerini sun
mak. 1920 Kasım'ıyla 1921 Mart'ı arasında Moskova'daki resmi 
makamlar, ülkenin her bölgesinden, Savaş Komünizminin cebri 
politikalarına son verilmesini talep eden dilekçe ve mektup 
bombardımanına tutuldular. Dilekçeciler, artık Beyazların yenil
diğini, dolayısıyla ürünlere zorla el koymanın gerekçesinin de 
ortadan kalktığını ileri sürüyorlardı. Köylüler, bunun yerine, yö
neticilerin uygun göreceği ölçüde bir artı ürünün vergi olarak 
alınması çağrısında bulunuyorlardı. Ve üretim için bir ek mü
şevvik olarak köylüler, kırsal alandaki tüketim maddesi tedari
kinin yükseltilmesini talep ediyorlardı. ı9 

Gerçi bu temel talepler, küçük mülk sahibi köylüleri, toprak 
elde etmek ve devrime olan desteklerine son vermek isteyen if
lah olmaz küçük burjuvalar olarak gören Sovyet yönetici çevre
lerinin kulaklarında pek hoş yankılar yapmıyordu. Her şey bir 
yana, Bolşevikler, Rus köylerinde bir kapitalist canlanmadan 
korkuyorlardı. Hatta tarihi bir paralellik kurarak, Batı Avru
pa'da, 1848'de, reaksiyonun kalkanı rolünü oynayan köylülüğü 
hatırlıyor ve kendi ülkelerinde bağımsız köylü mülkiyetinin 
güçlenmesine yol açabilecek herhangi bir ayrıcalığı tanımaktan 
çekiniyorlardı. Ayrıca, azımsanmayacak sayıda Bolşevik için, 
ekonominin merkezileşmiş devlet tarafından yönetilmesine da
yanan Savaş Komünizmi, rüyalarının sosyalist toplumunun esas-

18- Singleton, "The Tambov Revolt, .. Slavic Review, XXV, 500; kalı ıanıbovs�ıie 
hrest'iane boıiatsia za svobodu, n.p., 1921, s.12-13. 
19- Poliakov. Peı-elıhod lı nrpu, s.213 dipnot. 
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lı bir özelliğiydi ve serbest pazarı geri getireceği, köylülüğü kalı
cı kılacağı için onu terketmekte isteksizdiler. 

Bu görüşün etkili bir açıklaması, Komünist Partisi içindeki 
sol kanat Demokratik Merkeziyetçilerin liderlerinden biri olan 
Valerian Osinsky (asıl adı Obolensky) tarafından yapılmıştır. 
Osinsky, 1920 yılının ikinci yansında yayımlanan ve yankı ya
pan makaleler dizisinde tavrını ortaya koymuştur. Herhangi bir 
ürünle vergi ödeme biçimine dönmeyi ya da serbest ticaretin ye
niden canlandınlmasını reddeden Osinsky, devletin tanmsal ha
yata müdahalesinin azaltılması bir yana, daha da arttırılması 
çağrısında bulunuyordu. Tanmsal köylü krizinin tek çözümü, 
diye yazıyordu, hükümet görevlilerinin kontrolü ve yönlendir
mesi altında "zorunlu kitlesel üretim örgütlenmesini" oluştur
maktır.ıo Bunu başarmak için, diye öneriyordu, her bölgede ku
rulacak olan "ekim komitelerinin" başta gelen görevi ekim alan
larını genişleterek verimi arttırmak olmalıdır. Bu yeni komiteler 
aynı zamanda araçlann kullanımını, ekim yöntemlerini, çiftlik 
hayvanlannın bakımını, etkili ve verimli bir üretim için gerekli 
diğer işleri düzenleyeceklerdi. Osinsky, bundan sonra, köylüle
rin tohumlannın genel bir tohum deposunda toplanarak, dağıtı
mının hükümetin denetimininde yapılmasının gerekli olduğu 
yolunda diğer bir öneri yapmaktaydı. Onun temel görüşü, bütün 
küçük mülklerin kolektifleştirildiği ve tanmsal emeğin toplum
sal bir temelde değerlendirildiği sosyalleştirilmiş bir çiftlik siste
mine dayanmaktaydı. 

Ne ki, Osinsky'nin tavsiyeleri, yalnızca Savaş Komünizmiyle 
kısıtlı kalmamakta, gerçekte kırsal yaşamın her aşamasını ele al
mayı amaçlamaktaydı. Önerileri, köylüleri yatıştırmak bir yana, 
onların alarma geçmeleri için yeni bir sebep oluşturdu ve köylü
ler seslerini duyurmakta gecikmediler. 1920 Arahk'ının sonun
da, Moskova'da, Sekizinci Sovyet Kongresi toplandığı zaman bu
nun için bir fırsat doğmuş oldu. Osinsky'nin projesi tartışmala
rın odak noktasını oluşturdu. Ezici bir çoğunluğa sahip olan Ko
münistler planı onaylarken, bu çeşit ulusal çaptaki bir toplantı
da son kez boy gösteren Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler 
muhalefetlerini seslendirdiler. Menşevikler adına Fyodor Dan ve 
David Dallin, Sağ ve Sol SR'ler adına V. K. Volsky ve I .N .  Stein-

20- N. Osinskii, Gosııc:larstveıınoe regulirnvcmie lırest'ianslıogo lıho;:iaustva, 
Moskova, 1920, s.8-9 
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berg, Savaş Komünizminin "iflas eden" politikalarını ittifak ha
linde suçladılar. Onlar, ürünlere el koyma politikasının, ürün 
üzerinden vergi ödenmesi politikasıyla acilen yer değiştirmesi ve 
köylünün devlete olan yükümlülüğünden arta kalan ürün için 
serbest ticaret hakkının tanınması çağrısında bulundular. Dan, 
her türlü zorlamacı yaklaşımın, yalnızca ekim alanlarının hızla 
azalmasına ve büyük ihtiyaç duyulan hububat üretiminin düş
mesine yol açacağını belirtti; zora başvurulmaya devam edilme
si, şehirle köy arasındaki uçurumu büyütecek ve köylüyü silah
lı karşı-devrime sürükleyecekti. Benzer bir şekilde, Volsky, hü
kümetin gönüllü kooperatifleri teşvik etmesinde ve köylülerin 
kesinlikle karşı oldukları devlet çiftlikleri kurma politikasından 
vazgeçmesinde ısrar etti. Ve Dallin, Osinsky'nin ekim komitele
rine atıfta bulunarak, her türlü yeni zorlama aracının, yalnızca 
var olan krizi arttırmaya yol açacağını belirtti. 21 

Hükümetin tarım politikasına bundan sonraki itiraz, tanın 
delegeleri kongresinin kapalı oturumunda, bizzat köylüler tara
fından ortaya kondu. Lenin'in bizzat bulunduğu kongrede aldı
ğı ve parti Merkez Komitesiyle Halk Komiserleri Kurulu'na sun
duğu notlar büyük bir ilgiyle karşılandı. Lenin'in notlarında 
açıklandığı gibi, Osinsky'nin projesine karşı ittifak halinde ve 
sert bir muhalefet söz konusuydu. Sibirya'dan bir köylü -bura
sı, köylü isyanının acılarını derinden _yaşayan bir bölgeydi-, 
ekim komiteleri ve devletin köylere müdahalesinin arttırılması 
fikrini, gizlemediği bir horgörüyle mahküm et�i: "Osinsky Sibir
ya 'yı bilmiyor. Ben orada otuz sekiz yıldır toprak sürüyorum, fa
kat Osinsky'nin dünyadan haberi yok." Diğer delegeler de hükü
metin tarımı kolektifleştirme çabalarına saldırdılar, fakat onların 
en çok diş biledikleri, silahlı müfrezelerin, aylaklarla çalışkan 
köylüler arasında ayrım yapmaksızın kendi keyfi kotalarını dol
durmak için ürünleri müsadere etmeleriydi. Bir delege, böylesi
ne el konan çoğu ürünün ne insanların ne de hayvanların işine 
yaradığını belirtti. Tula'dan bir köylü, ürünlere aşırı ölçüde el 
konması yüzünden, merkezi Rusya'nın (kendisininki de dahil) 
on ilindeki kara toprakların ekilmeden bırakıldığını söyleyerek 
protestosunu ortaya koydu. Perm'den bir delege, eğer yiyecek 
üretiminin yükselmesi isteniyorsa, dedi, ürünlere zorla el koy
manın kamçısı altında inleıneınize son verilmesi gerekir. 

21- Vos'moi vscrossiislıii s"e:;:d sovetov, s.37-43, 50-57. 122-123, 200-201. 
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Birbiri ardından kürsüye çıkan konuşmacılar ürünlerinin kar
şılığının verilmemesini ya da çok az bir karşılık ödenmesini pro
testo ettiler. "Eğer bütün topraklan ekmemizi istiyorsanız," de
di Minsk eyaletinden bir köylü, "tuz ve alet verin bize. Daha öte
sini söylememe gerek yok. Ata, tekerleğe, tırmığa, koronun ge
rekli diğer elemanlarına ihtiyacımız var. Aletlerimizi tamir et
mek için metal verin bize ya da madeni para verin ki, marango
za ve nalbanta yaptıkları işin karşılığını ödeyelim."  Kostroma 
eyaletinden bir delege şunları belirtirken, bütün delegelerin dü
şüncelerini ifade ediyordu: "Köylü teşvik edilmezse çalışmaz. 
Kamçı altında odun kesebilirim, ama hiç kimse kamçı altında 
ekim yapmaz."  Novgorod'dan bir köylü, "teşvik nasıl olur?" di
ye soruyordu. "Gayet basit: hububat kadar sığır yükümlülüğü
nün de uygun bir yüzdeye bağlanmasıyla olur. "22 

Lenin, köylünün bu kötü durumuna kesinlikle kayıtsız kala
mazdı. Örneğin, özel bir bölgedeki köylülere aşırı müsadere uy
gulandığını ve ekim için gerekli tohumdan yoksun bırakıldıkla
rını öğrendiği zaman, olaya köylüler adına bizzat müdahale et
ti.23 Daha 1920 Kasım'ında. köylülerin kesin bir dille talep ettik
leri, "yiyecek yükümlülüğünden, ürün üzerinden vergiye -<lö
nüş "24 olanakları üzerine düşünmeye başlamıştı. Fakat en azın
dan o an için böyle bir adımı erken bularak reddetti. Sekizinci 
Sovyet Kongresinde, lç Savaşın yeniden başlama tehlikesinin ta
mamen ortadan kalkmadığını söyledi. Polonya ile barış henüz 
imzalanmıştı; Rusya'nın burnunun dibindeki Türkiye'de konuş
lanan ve Fransa tarafından beslenen Wrangel'in ordusu ilk uy
gun fırsatta saldırmaya hazır bekliyordu. O zaman, yeni bir ba
rış dönemi ekonomi politikasına geçmekte kesinlikle acele et
memek gerekiyordu.25 Lenin. daha önce, bir keresinde, bu nok
tayı bir Rus fablı anlatarak t•bvir etmişti. Ekim 1920'de yapılan 
Moskova bölgesi tanın temsilcileri toplantısında konuşan Lenin, 
köylülerin ağır vergi yükü altında homurdandığını, bu yükün 
şehirle köy, işçiyle köylü arasında ciddi bir çatlağa yol açtığını 
(dinleyicilerin onaylayan bağırışları arasında) kabul etti. Fakat, 
eğer koçla keçi kavga ederlerse, dedi proletarya ile köylülüğü 

22- Lenin, Pıılnor .�ıı/ırmıic sodıiıırnii. XLil, 382-86. 
23- Bkz. Lenin'in , Yiyecek Koıliiser Temsilcisi N. P. Briukhanov·a gönderdiği 
21 Ekim 1920 tarihli not: :\ge., Ll, 313. 
24- Age., XLII. 5 l.  
25- \'os'ınoi vserossiishii s"ezd scıverov, s.  10 dn. 
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kastederek, karşı-devrimci vaşağın her ikisini de yutmasına yol 
açmış olmazlar mı?26 

Böylece, artan kuşkularına rağmen, Savaş Komünizminin es
ki politikalarına bağlı kaldı. Aralık 1920'deki Sovyetler Sekizin
ci Kongresinde, Osinsky'nin, kolektif tohum deposu kurma ve 
gelecek baharda bir ekim kampanyası açma projesini onayladı. 
Bunun sonucu olarak kongre, Tanın Komiserliğinin genel yön
lendirmesi altında, "ülke çapında zorunlu ekim planı" yönünde 
çağrı yapan bir karan kabul etti. Bütün bölge, eyalet ve kasaba
larda ekim alanlarını genişletmek için gerekli araçları ve insan 
gücünü temin etme işini üstlenecek ekim komiteleri kuruldu.27 
Fakat, Lenin, en azından şimdilik, tarımın kolektivizasyonu yö
nünde yeni bir adım atmanın uygun olmadığını düşünüyordu. 
Artık sosyalizme yakın gelecekte ulaşılabileceğine inanmıyordu. 
Sekizinci Sovyetler Kongresinde, Rusya'nın bir küçük köylü ül
kesi olarak kaldığını ve köylülerin de "sosyalist olmadığını" söy
ledi. Onlara aynı şekilde davranmaya devam etmek Rusya'nın 
geleceğini kayan kumun üzerine inşa etmekten farksızdı. Sukha
revka (Moskova'nın ünlü karaborsa pazan) kapatıldığı halde, 
her küçük mülk sahibinin gönlünde yaşamaya devam ediyordu. 
"Bir küçük köylü ülkesinde yaşadığımız sürece," dedi Lenin, 
"kapitalizm Rusya'da komünizmden daha güçlü bir temele sahip 
olacaktır. "  Fakat, diye ekledi, "eğer sosyalizme geçmek zorsa ve 
çok zaman alacaksa, bu, kırsal bölgelerde kapitalist güçler karşı
sında geri çekilmemek için daha da önemli bir sebeptir. " Böyle
ce, serbest dolaşımdansa zorlama, Bolşevik tanın politikasının 
parola sözcüğü plarak kalmaya devam etti.28 

O zamana kadar Bolşeviklerin kalesi durumunda olan şehir
lerdeki durum, birçok bakımdan kırsal bölgelerden kötüydü. Al
tı yıllık karışıklık, ulusal sanayii tahrip etmişti. Basılı istatistik
ler birçok ayrıntıyı değiştirse de, manzara, çöküş noktasına ge
lindiğini apaçık gösteriyordu.29 1920'nin sonunda, toplam sana
yi üretimi, 1913'deki seviyesinin beşte birine düşmüştü. Yaka-

26- lenin, Polnoc sobranie sodıininii. Xll, 362-63. 
27- Vfö'mcıi vserossiishii s"ezıl sovewv, s.268 . 
28- A,ı:e . . s.30. 
29- Za .5 let, 1917-1922: Ts.K.R.K.P., Moskova. 1922, s.408: Kritsman. 
Geroicheshii period velihoi rnsshoi revoliutsii, s.163-64. CL N.A. Kornatovskii 
(yayına hazırlayan)'deki rakkamlar, Kron�hcacltshii miacc::h: sbornih statı:i, 
vospomtnanll t dohumentov, leningrad, 193 l, s.8-9: ve Gra::hdanslıaia voina'da, 
1918-1921, 3 cilt., Moskova, 1928-1930, 1, 361. 
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cak ve hammadde miktarı özellikle kritik bir noktaya ulaşmıştı. 
Bakü petrolleri ve Donets kömür yatakları 1920 baharında ve 
sônbahannda yeniden ele geçirilmesine rağmen tahribat çok 
büyüktü ve tamiri zordu. Birçok madeni su basmıştı ve diğer 
birçok işletme yıkılmıştı. Rusya'nın toplam kömür üretimi, 
1920'nin sonunda, savaş öncesi seviyesinin dörtte biri, toplam 
petrol üretimi ise üçte biri kadardı. Daha da kötüsü, pik demir 
üretimi, 1913'deki seviyesinin yüzde üçünden daha aza düşmüş
tü ve bakır üretimi neredeyse durmuştu. Bu temel malzemeler
den yoksun kalan ülkenin sanayi merkezleri, üretimlerini büyük 
oranda azaltmak zorunda kaldılar. Birçok büyük fabrika, yalnız
ca part-time çalışabiliyordu ve bu fabrikaların iş güçleri parça 
parça küçülerek dört beş yıl önceki hallerine irca olmuşlardı. 
Ağır sanayinin bazı önemli sektörleri tamamen durmuştu. Tüke
tim maddeleri üreten tesislerin toplam üretimleri ise savaş önce
si seviyelerinin dörtte birinden daha aza düşmüştü. Ayakkabı 
imalatı normal üretimin onda birine inmişti ve tekstil tezgahla
rının yalnız yirmide biri çalışıyordu. 

Bu felaketi, iki ek faktör şiddetlendiriyordu: Müttefiklerin son 
zamanlara kadar süren ambargosunun·boğucu etkisi ve ülkenin 
ulaşım sistemindeki başıbozukluk. 1919'-0a imzalanan Brest-Li
tovsk anlaşmasının etkisiyle ambargo nihayet 1920'de kalktı, fa
kat ertesi yıla kadar dış ticaret canlanmadı, daha ertesi yıl ise çok 
az ölçı:ide bir canlanma oldu. Sonuç olarak, Sovyet Rusya, fena 
halde ihtiyaç duyduğu teknik araçlardan, makinelerden ve ham
maddeden yoksun kaldı, bunların yokluğu, sanayi sisteminin 
hızla toparlanmasını önledi. Aynı zamanda ulaşım alanında da 
ciddi kayıplar söz konusuydu. Geri çekilen ordular ülkenin ço
ğu yerinde tren yollarını tahrip etmiş ve köprüleri yıkmışlardı. 
Sekizinci Sovyetler Kongresinde ulaşımın durumu hakkında bir 
rapor veren Troçki, Rusya'daki lokomotiflerin yarıdan fazlasının 
tamir edilemeyecek durumda olduğunu ve yeni lokomotif üreti
minin 1913'deki seviyesinin yüzde 15'ine düştüğünü belirtmiş
tir.Jo Normal yakıt tedariki ancak zaman zaman mümkün oldu
gundan tren sürücüleri trenleri odunla çalıştırıyorlardı ve bu da 
makinelerde birçok arızalara yol açıyordu. Hemen hemen her 

30- Vas'moi ı·serossiishii s"e:::d svvcwı·. s.160, Za 5 leı. s.408. Toplam olarak. 
3,762 ckmiryolu köprüsü ve 3,597 karayolu köprüsü yıkıldığı gibi. 1,200 mil 
demiryolu ve 60,000 mil telgraf teli tahrip edilmiştir: Erich Wollenberg, 
Tlır Rrd A.nny. Londra. 1938, s.110. 
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yerde iletişim araçları büyük bir azalma göstermişti ve bazı böl
gelerde tamamen felce uğramıştı. 

Tren yollarının tahribatı, açlık içindeki şehirlere yiyecek nak
liyatını önledi. Yiyecek erzak o kadar azdı ki, işçiler ve şehir hal
kı açlığa talim ediyordu. Elde bulunan çok az miktardaki yiye
cek, savaş sanayisinde çalışan işçilere öncelik veren, ayrıcalığa 
dayanan bir sisteme göre dağıtılıyordu ki, bu sistem savaş sona 
erdikten sonra bile devam etti. Böylece, 192l'in başında, Petrog
rad'ın metal ve maden eritme ocaklarında (goriachie tsekhi) çalı
şan işçiler günde 800 gram, şok işçileri (udamiki) 600 gram ve 
daha aşağı kategoride bulunanlarsa 400, hatta 200 gram kara ek
mek tayını alıyorlardı.3ı Fakat bu yetersiz tayınların dağıtımın
da bile düzensizlik söz konusuydu. Ulaşım işçilerinin bir günde 
aldıkları söylenen ortalama 700 ila. 1 ,000 arasındaki kalori mik
tarı32, bütün gün çalışan bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari kalo
ri'nin çok altındaydı. 

Şehirlerdeki yiyecek krizi, lç Savaş sırasında düzenli piyasa
nın dağılmasıyla daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Savaş 
Komünizmi sistemi altında, özel ticaret bütünüyle ilga edilmiş 
ve şehirlerle kırlar arasında var olan normal mal ve ürün değiş 
tokuşu hemen hemen kesilmişti. Bu boşlukta, karaborsa çabu
cak devreye girdi. Köyden köye dolaşan "çerçi" sürüleri, şehirle
rin aç nüfusuna satmak ya da takas etmek üzere ekmek ve seb
ze satın alıyorlardı. 1920 yılının sonunda, yasa dışı ticaret öyle 
büyük bir orana ulaştı ki, geniş ölçüde resmi dağıtım kanalları
nın yerini aldı. Aynı zamanda, enflasyon baş döndürücü bir hız
la yükseldi. Yalnızca l 920'de ekmek fiyatları on mislinden fa:z;la 
artış gösterdi.JJ Sovyet hükümeti, kendi masraflarını karşılaya
bilmek için matbaa makinalarını gece gündüz çalıştırdı ve bu
nun sonucu olarak, 191  Tde 7 kağıt ruble, 85 kopek olan bir al
tın ruble, üç yıl sonra 10,000 kağıt ruble oldu.34 1920 sonunda, 
resmi tahminlere göre, Petrograd'daki fabrika işçilerinin gerçek 
ücretleri savaş öncesi seviyelerinden yüzde 8.6'lık bir düşüş gös
termişlerdi.35 Paranın değeri kalmadığı için işçilerin ücretleri 

31- Lazarevich, "Kroshıadıskoe vossıanic," Bor'b,ı, 192 1 .  Nos. 1-2, s.J-5.  
32- Pupkov, Kmnslı tadtslı i i  m iatezh. s .23 
3 3 - A. Slepkov. Kronslıcudıslı i i  micııe:::lı. Mo�kuva. 1928, � . 1 3 .  
34- Pupkov, Kroııshıadtskii miaıezh, s. 1 1 . 
35- Age. , s.23: Lazarevich, "Kronshıadtskoe vossıanie," Bor'ba, 1921, 
Nos. 1-2, s.3-5. ' 
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gittikçe artan miktarda ayni olarak* ödeniyordu . Yemek tayını, 
işçinin ücretinin esasını oluşturuyordu, ek olarak hükümet tara
fından verilen ayakkabı ve giyecek alıyordu, zaman zaman da 
randımanının bir bölümünü yiyecekle takas edebiliyordu. 

Yine de fabrika işçilerinin çok azı kendilerinin ve ailelerinin 
beslenmesini sağlayabildiğinden, çoğunluğu , evlerini terkederek 
kırsal alanlarda yiyecek aramaya çıkan şehirli kalabalıklara katı
lıyordu. 1 9 1 7  Ekim'iyle, 1920 Ağustos'u arasında (yeni nüfus sa
yımı bu tarihte yapılmıştı) Petrograd nüfusu yaklaşık üçte iki 
oranındaki nüfusunu kaybederek, 2,5 milyondan 750 bine düş
müştü. Aynı dönem içinde Moskova nüfusunun yansını kaybe
derken, toplam şehir ahalisi üçte bir oranında azalmıştı. Bu göç
menlerin büyük kısmı kendi doğdukları köye ve eski köylü kim
liklerine dönen sanayi işçileriydi. Örneğin, 1920 Ağustos'unda, 
üç yıl önce fabrika işçisi olmakla övünen aşağı yukan 300.000 
işçiden geriye ancak üçte biri kalmıştı ve bütün Rusya'da işçi 
oranındaki düşüş yüzde 50'yi geçiyordu.36 Elbette bu dramatik 
düşüşün, kısmen cephedeki yüksek ölüm oranından, kısmen ek 
toprak dağıtımına katılabilmek için köylere dönülmüş olmasın
dan kaynaklandığı düşünülebilir; endüstrideki yıkım ile yakıt ve 
giyecek azlığı da bu büyük göçe katkıda bulunmuştur. Fakat ço
ğunluğun, özellikle 1 9 19 ve 1920'de, şehirler hızla açlık sınırına 
yaklaşırken yiyecek aramak için yola çıktığı açıktır. 

Şehirlerde kalmayı tercih eden işçilerin çoğunluğu bile zaman 
zaman gidip yiyecek getirmek, hastalıkları sırasında kalmak ya 
da hasada yardımcı olmak için köyleriyle eski bağlarını yeniden 
pekiştirmişlerdi. Ne kadar ironiktir ki, bütün bunlar, Bolşevik 
partinin ideolojik kriterlerine göre, ülkenin kentsel ve endüstri
yel karakterinin tesis edilmesi ve yükseltilmesinin zorunlu oldu
ğunun ilan edildiği bir zamana rast gelmekteydi. Oysa, toprak 
bölüşümü ve iç savaş, Rusya'yı, daha yeni yeni gelişmeye başla
yan bir kentsel toplum olmaktan, büyük ölçüde ilkel tarımsal bir 
topluma geri döndürmüştü. Sanayi proletaryası adma toplumu 
yöneten Sovyet hükümetine göre, bu durum, büyük tehlike arz 
ediyordu. Yalnız, nüfusun şehirden köye kaymasının Bolşevik 

• Malla ö<lcmc. ç.n. 
36- Yukarıdaki rakamlar �uralardan ahnmışur: Krasncıia Gazetcı, 9 Subat 192 1 :  
Kritsınan, Geroicheshii period velilıoi russlıoi revoliuısii,  s.52; Pukhov, 
l\rmıshcadtslıii ıniııce:::h .  s. 19. 
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iktidarın sosyal temelini zayıflatması yüzünden değil, aynı za
manda köylülerle işçiler arasındaki bağlantıları yenileyerek va
rolan kitlesel gerilimi arttırdığı için. Köylülerin çektikleri, Savaş 
Komünizminin kırsal alanlardaki etkisini köylere gelerek kendi 
gözleriyle gören şehirli işçiler arasında son derece güçlü bir tep
kiye yol açmıştı. Ve bu memnuniyetsizlik, işçi ve köylülerden, 
hızla, ordu ve donanmadaki plebyen kuzenlerine yayıldı. Şehir
lerde yükselen rahatsızlık, endüstriyel ajitasyon ve ordudaki 
hoşnutsuzluk dalgası, 1921 Mart'ında, Kronstadt'da patlama 
noktasına geldi. 

O dönemde, şehir ve kasabaların durumu gün be gün kötüye 
gidiyordu. 192l'in başlarında şehir hayatı birçok yanıyla işlemez 
hale gelmişti. Yakacak krizi nedeniyle, alışılmışın ötesinde şid
detli geçen kış ayları boyunca, işyerleri, ikAmetgahlar ve bürolar 
tamamen yakacaksızdı. Kışlık giyecek ve ayakkabı hiçbir yerde 
satılmıyordu ve gün geçmiyordu ki, insanların evlerinde soğuk
tan donarak öldüğü duyulmasın. Şehirleri kasıp kavuran tifüs ve 
kolera salgını alarm çanlarını çalıyordu. Ancak yine de en yakı
cı sorun yiyecekti: Şehir nüfusundaki büyük düşüşe rağmen hcl
la herkese yetecek miktarda yiyecek yoktu. Emekçilerin fiziki 
enerjileri tükenmiş ve her türlü manevi bozulmanın içine düş
müşlerdi. l 920'nin sonunda verimlilik ortalaması l 9 13'deki ora
nın üçte birine düşmüştü.37 Açlığın ve soğuğun yönlendirdiği 
insanlar, sonunda makinelerini terkedip kırsal alanlarda odun 
toplamaya ve yiyecek aramaya çıkıyorlardı. Yürüyerek ya da aşı
rı kalabalık vagonlarda yolculuk yaparak, yanlarında getirdikle
ri kişisel eşyalarını ya da fabrikadan yürüttükleri malzemeleri 
bulabildikleri yiyeceklerle takas ediyorlardı. Hükümet, bu yasa 
dışı ticareti durdurmak için elinden geleni ardına koymadı. Si
lahlı yol kesme müfrezeleri (zagraditel'nye otriady) şehirlerin gi
rişlerinde mevzileniyor ve ailelerine erzak taşıyan "spekülatörle
rin" değerli yiyecek çuvallarını müsadere ediyorlardı. Yol kesme 
müfrezelerinin zalimliği ülke çapında dilden dile yayılmış ve bu 
müfrezelerin keyfi yöntemleri hakkındaki şikayetler Mosko
va'daki komiserler hükümetine sel gibi akmaya başlamıştı.38 

37- S. N. Prokopovitch, Tlıe Economic Conditioıı of Sovieı Russiu, Londra, 
1924, s.20-25. Bkz. aynı zamanda, K. Leites, Recenı Economic Developmeııts in 
Russia, Londra, 1922, s . 131  dn. 
38- Bkz. Alexander Berkman, The Kronstadı Rebellion. Berlin 1922, s. 10. 
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lşçi sınıfının başta gelen bir diğer şikayeti, Savaş Komünizmi 
sistemi altında, emeğin gittikçe büyüyen oranda askeri disipline 
tabi tutulmasıydı. Bu gelişmenin ardındaki itici güç, Savaş 
Komiseri Troçki'ydi. Kızıl Orduyu kısa zamanda kamçıyla düze
ne sokmasının getirdiği başarıdan cesaretlenen Troçki, çökmek
te olan endüstriyel ekonomiye benzeri askeri disiplin yöntemle
ri uygulamayı öneriyordu. Halk Komiserleri Kurulu, Ocak 
1920'de, büyük ölçüde Troçki'nin teşvikiyle, bütün sağlıklı ye
tişkinleri zorunlu emek çalışmasına tabi tutan ve aynı zamanda 
o anda savaşmayan ordu mensuplarının sivil işlerde çalışmasını 
zorunlu kılan bir karar aldı. lç savaşın sonuna doğru, Kızıl Or
du birliklerindeki askerler, terhis edilmek yerine, büyüyen yaka
cak ve ulaşım krizinin giderilmesi ve temel sanayinin çökmek
ten kurtarılması çalışmasına seferber edilen "emek ordusunun" 
elemanları olarak tutuldular. Binlerce kıdemli asker, ağaç kesi
mi, kömür çıkamrn ve demiryolu tamiri işine gönderilirken, bin
lercesi de şehirlerdeki büyük fabrikalarda ağır işlere seferber 
edildiler. Aynı dönemde, sivil işçi gücü içinde, malzeme hırsızlı
ğına ve işten kaçmalara karşı emek disiplinini güçlendirmek ve 
verimliliği arttırmak amacıyla bir kampanya da başlatılmıştı. 
Gerçi. bu politikaların sonuçları hayal kırıcı oldu. Tahmin edile
ceği gibi, disiplinin sıkılaştırılması ve fabrikalardaki askeri bir
liklerin varlığı, düzenli işçileri fena halde rahatsız etti, işyerlerin
cleki ve sendikalardaki toplantılarda "emeğin militarizasyonuna" 
karşı keskin bir çığlığın yükselmesine yol açtı. Askerlere gelin
ce, onlar ela, artık savaş bittiğinden, bir an önce evlerine dönmek 
için sabırsızlanıyorlardı. Birçok Rus, tam da hükümetin, "eme
ğin militarizasyonunu·· uzatmayı düşündüğü bir sırada, bu uy
gulamanın haklılık gerekçelerini yitirdiğini düşünmeye başla
mıştı. Menşevikler, emeğin disipline edilmesi uygulamasını, fira
vunların, piramitlerin inşası için zorla insan çalıştırdıkları Mısır 
köleliğiyle bir tutuyorlardı. Zorlama, sanayide, tarımdakinclen 
bile daha başarısız olur, diye vurguluyorlardı.J9 Hüküınet göz
lemcileri, böyle saptamaların, Bolşevikler ve onların Savaş Ko
münizmi programından hayal kırıklığına uğramış sanayi işçileri 
tabanında sempati kazanmasının rejime karşı açık gösteriler 
noktasına yaklaşıldığını gösterdiği uyarısında bulunuyorlardı. 

39- Bkz. james Bunyaıı. Tlıe Origiıı of Forced Labor in ıhe Savieı State, 
1 91 7-1 921 :  Docuınents and Matericıls. Balıimore, 1967, s.89dn . . 1 35-36. 
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"Emeğin militarizasyonu."  sarsılan ulusal ekonomi üzerinde 
merkezi kontrol kurma çabalarının bir parçasıydı. 1917  ve 1918 
yıllarında, sanayi işçileri, üretim üzerinde "işçi kontrolü" kurma 
sendikalist sloganını pratiğe geçirdiler.-ıo Bunun anlamı, yerel 
fabrika ve atölye komitelerinin, işçi alma ve çıkarmayı denetle
mesi, ücretlerin, çalışma saatlerinin ve iş koşullarının belirlen
mesine katılması ve işyeri yönetimlerinin faaliyetlerini gözlem
lemesiydi. Bazı işletmelerde sevilmeyen müdürlerin, mühendis
lerin ve ustabaşıların kovulup işçi komitelerinin yönetimi doğ
rudan doğruya üzerlerine alması genellikle feci sonuçlara yol aç
tı. 1918 yılının yazında, Rus sanayisinde etkili yönetim diye bir 
şey kalmamış ve ülke ekonomik çöküşün eşiğine gelmişti. 
191  Tde, Geçici Hükümeti çökertmenin araçlarından biri olarak 
işçi kontrolünü teşvik eden Bolşevikler, şimdi, haleflerini silip 
süpüren aynı dalganın kendilerini de yııtmasını önleyecek ön
lemleri almak zorunluğunu hissediyorlardı. Böylece, 1918  Hazi
ran'ının başından itibaren, daha büyük fabrikalar kamulaştırıldı 
ve işçi kontrolü, yerini tedricen tek kişi yönetimine, sıkı emek 
disiplinine bıraktı. 1920 Kasım'ında büyük işletmelerin beşte 
dördü bireysel yönetime geri dönmüştü ve kamulaştırma en kü
çük fabrika ve atölyelere kadar yayılmıştı.41 "Burjuva uzmanla
rı," büyük ihtiyaç duyulan teknik tavsiyelerde bulunmak ve tek
nik kontrolü sağlamak için, mümkün olan her yerde görevlerine 
geri döndüler. O yılın başında beyaz yakalı işçilerin kol işçileri
ne oranı, 1917'ye göre yaklaşık ikiye katlanmıştı. 42 Yeni bir bü
rokrasi serpilmeye başladı. Çok karışık bir durum vardı, kıdem
li yönetsel personel, acemi çaylaklarla bir arada bulunuyorlardı; 
değerleri ve bakış açıları birbirinden tamamen farklı olsa da, tez
gilhtaki işçiden farklı ortak çıkarları paylaşıyorlardı. 

lşçi tabanına göre, sınıf düşmanının fabrikadaki hilkim mev
kini restore etmek, devrimin ideallerine ihanetten başka bir an
lam taşımıyordu. Onların gözünde, 191 Tde bir an için gerçekle
şen proleter demokrasisi düşü uçup gitmiş, yerini, kapitalizmin 
zorlayıcı ve bürokratik yöntemlerine bırakmıştı. Bolşevikler, 

40- Bkz. Paul Avrich, "The Bolshevik Revoluıion and Workers' Control in 
Russian lndustry , "  Slavic Rcview. XXll (Mart 1963) , 47-63. 
41- Kriısınaıı, Gnoiı:lıcskii period wlilıoi rnss/ıoi rcvol iııtsii ,  ,;. 2ll6. 
42- Age., s. 197-98. 2 Şubat, 1921 ,  Lenin, "Moskova'mn nüfusunun beyaz 
yakalılar tarafından şişirildiğinden" şikayet euniş ve bu konuda bir şeyler 
yapılması gerektiğini belirtmiştir: Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, Lll, 65. 
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fabrikalarda "demir disiplini" empoze ediyor, fabrika yönetimle
rinin isteklerini dayatmak için silahlı müfrezeler kuruyor ve 
"Taylor sistemi" türünden iğrenç randıman yükseltme yöntem
lerini kullanmayı tasarlıyorlardı. Üstelik işçilere bu acı ilacı yut
turmaya kalkışan, güvenlerini kazanmış ve kendileri adına ikti
dar eden bir hükümetti. 1920-1921 kışında, ekonomik ve sosyal 
karışıklığın kritik bir noktaya ulaştığı bir zamanda, işten atılma 
ve tayınını kaybetme tehditlerinin bile artık huzursuzluk mırıl
tılarını bastıramaması şaşırtıcı değildir. lşyerlerindeki toplantı
larda konuşmacıların sanayinin militarizasyon ve bürokratizas
yonunu şiddetle suçlamaları, Bolşevik memur ve görevlilerin 
konfor ve ayrıcalıklarından eleştirerek söz etmeleri, dinleyicile
rin öfkeli bağırışlarıyla onaylanıyordu. Belirtmek gerekir ki, Ko
münistler, daima en iyi işleri kapıyor, açlığın ve soğuğun acısını 
herkesten daha az tadıyorlardı. işçilerin içinde, ağırlıklı olarak 
kendiliğinden anti-Seınitizm ve aydın düşmanlığı gelişmeye baş
lamıştı; Bolşevikler, Rus halkına ihanet eden ve devrimin saflığı
nı kirleten Yahudi entellektüel yetiştirmeleriyle müttefik olmak
la suçlanıyorlardı. 

Bu gittikçe büyüyen hayal kırıklığı ruh hali, Savaş Komüniz
mi politikalarına karşı muhalefetin hiç eksik olmadığı Komünist 
Partisi'nin kendi içindeki çatışmanın iyice keskinleştiği bir za
mana rastgeldi. 1920 Aralık'ından 1921 Mart'ına kadar devam 
eden bu iç çatışma, Kronstadt isyanı sırasında toplanan Onuncu 
Parti Kongresinde, Sovyet toplumunda sendikaların rolü üzeri
ne yapılan tartışma sırasında doruk noktasına ulaştı.43 Bu uzun 
ve çalkantılı tartışmada birbirinden farklı üç tutum ortaya çıktı. 
Savaş Komiseri olarak, işgücüne askeri bakış açısının yol göster
mesi gerektiği fikriyle şekillenmiş Troçki, sendika görevlilerinin 
tayini ve işten alınması yetkisini elinde tutacak olan devletin 
sendikaları bütünüyle denetimi altına alması taraftarıydı. Bu pla
nın en kararlı muhalifleri, kendi proleter köklerine bağlı kalan 
işçilerin ve eski işçilerin (en tanınmışları Alexander Şilyapnikov 
ve Yuri Lutov1.nov) çoğunluğunu oluşturduğu işçi Muhalefeti
nin üyeleriydi . işçi Muhalçfeti, özellikle, Sovyet rejiminin, pro
leter olmayan ayrıcalıklı bir azınlık tarafından domine edilen ye-

43- Sendika sorunu üzerine yapılan tartışmalar için bkz. Robert V. Daniels, 
Tlıe Corıscience of the Revolution, Cambridge, Mass., 1960, s . 1 19-36; ve Isaac 
Deutscher, Sovyet Scndihalan, Londra, 1950, s.42-52. 
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ni bir bürokratik devlete doğru gözle görülür bir şekilde sürük
leniyor olmasından rahatsızdı. Şilyapnikov, Lutovinov, Alexand
ra Kollontay ve taraftarları, emeğin militarizasyonunu ve fabri
kalarda tek kişi yönetiminin yürürlüğe konmasını kınıyorlardı. 
Onlar, yalnızca sendikaların devletten ve parti kontrolünden 
tam bağımsızlığını savunmakla kalmıyor, aynı zamanda sanayi
nin yönetiminin, sendikalara ve Tüm Rusya Üreticiler Kongresi 
bünyesinde örgütlenecek yerel fabrika komitelerine devredilme
sini talep ediyorlardı. Parti, işçilerin yaratıcı inisyatiflerinin 
"burjuva kapitalist üretim ve kontrol sisteminin tekdüzelik ru
hunu benimsemiş bürokratik makine tarafından sakatlanması
na "44 izin vennemelidir, diye ısrar ediyorlardı. 

Lenin ve taraf tarları (ki, parti üyelerinin büyük çoğunluğunu 
oluşturuyorlardı) Troçki'nin sendikalara boyun eğdirme öneri
siyle, lşçi Muhalefetinin sendikalist programı arasındaki yarığı 
kapatmaya çalışıyorlardı. Onlara göre, sendikalar ne devlet aygı
tı tarafından masedilmeli, ne de onlara sanayi üzerinde kontrol 
kurma hakkı verilmeliydi; öte yandan, sendikaların kendi lider
lerini seçme, işçi sorunları üzerine serbest tartışmalar düzenle
me haklarını ve özerkliklerini büyük ölçüde korumalarına izin 
verilirken, hükümet ekonominin dizginlerini ellerinde tutmaya 
dt:vam etmeliydi. Lenin, kendi uzlaştırmacı önerisinin farklı 
grupları bir araya getireceğini umut ediyordu. Onun, Sovyet ta
rihinin şu kritik anında, partinin pamuk ipliğine bağlı birliğini 
tehdit eden bu tartışmadan büyük rahatsızlık duyduğu açıktı. 
Parti içi çatışmanın en şiddetli noktasında, 1921 Ocak'ında, "acı 
gerçeği bütün çıplaklığı ile görmeliyiz," dedi. "Parti hastadır. 
Parti ateşler içinde kıvranmaktadır." Bu hastalık "çabuk ve kök
lü bir şekilde" tedavi edilmedikçe, diye uyardı, devrimin ölümü
ne yol açacak, "bölünmenin ortaya çıkması kaçınılmazdır. "45 

Komünist Parti içindeki tartışmalar, kış aylan boyunca Rus 
toplumunda büyüyen gerilimin daha da artmasına yol açtı. Ge
çen üç yıl boyunca halk, devrimin meyvelerini korumak ve da
ha rahat ve özgür bir topluma ulaşmak için kıyasıya bir mücade
le vermişti. Halk, artık düşman yenildiğine göre, hüküınetin sa
vaş zamanının katı disiplinine son vermesini ve Savaş Komüniz-

44- Alexandra Kollontay, The Workers' Oppositioıı lıı Rııssia, Chicago, 192 l ,  
s.22-23. Cf. Pravda'da. işçi Muhalefetinin tezleri. 25 Ocak 192 1 .  
45- lenin,  Polnoe sobranie soclıiııennii. XLII. 234. 
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mi sistemini, gecikmeden, tarihteki ızdıraplar çağının solmuş 
anılarının yanına göndermesini bekliyordu. Fakat bu beklentile
rin hiçbiri gerçekleşmedi. lç Savaş kazanıldığında Savaş Komü
nizmi kaldırılmadığı gibi, gevşetilmedi bile. Wrangel'in yenilgisi
nin üzerinden aylar geçtiği halde, hükümet, ne ekonomik ne de 
politik alanda temel özgürlükleri yeniden geri getirmek yönünde 
en ufak bir işaret veriyordu. Tersine, zorlamaya ve sert kontrole 
dayanan aşın yorucu politikalar yerli yerinde kaldı. Sonunda, bü
yük bir hayal kırıklığı hızla yayıldı. Yayılan krizin temelinde ya
tan, bu büyük hayal kırıklığıydı. Savaş Komünizminin, Beyazlara 
karşı verilen ölüm kalım mücadelesinde orduyu yenilgiden, şe
hirleri açlıktan kurtarmak için gerekli olduğunu kabul edenler 
bile onun gereğinden fazla yaşadığına ikna olmuşlardı. Onların 
gözünde Savaş Komünizmi, acil bir durumda baş vurulan geçici 
bir önlemden başka bir şey değildi; bir barış zamanı programı ola
rak ise, artık tahammülü kalmamış olan halkın üzerinde büyük 
bir yük oluşturacağından kesin başarısızlık getirirdi. 

Ancak, Bolşevikler, Savaş Komünizmini ıskartaya çıkarmakta, 
politik muhalefetin üzerindeki baskıya son vermekte olduğundan 
daha az gönülsüz değildiler. Parti sözcüleri, bu tutumu, savaş dö
nemi aciliyetlerinin henüz sona ermediği, ülkenin güçlü düşman
lar tarafından her yandan tecrit ve kuşatma altında tutulmaya de
vam ettiği, en ufak bir iç zayıflık işareti gördükleri an saldırmaya 
hazır oldukları türü gerekçelere sarılarak mazur göstermeye çalı
şıyorlardı. Fakat, ekonomik ya da politik aciliyetler tarafından 
dikte edilmiş bile olsa, her baskı önlemi, hükümetin demokratik 
ve eşitlikçi iddialarına yeni bir darbe indiriyordu. Bolşeviklerin 
devrimin ideallerine ihanet ettikleri yönünde eleştirel sesler yük
seliyordu. lç Savaş sırasında Sovyet rejimini destekleyen önde ge
len bir anarşist olan Alexander Berkman'a göre 191 Tnin slogan
ları terkedilmiş, halkın en büyük umutlan ayaklar altına alınmış
tı. 192 l'de, adaletsizliğin her yerde kol gezdiğini ve sözde zorun
luluğun, ihaneti, aldatmayı ve baskıyı gizlemenin bahanesi oldu
ğunu yazıyordu; Bolşevikler, işçilerin ve köylülerin adına hüküm 
sürerken, devrimin büyümesi ve gerçekten hayatta kalması için 
zorunlu olan inisyatifi ve öz güveni yıkıyorlardı.46 

Berkman'ın, iktidarı ele geçiren Bolşevikler tarafından kabaca 

46- Alexander Berkman, The Bolslıevih Myth (Diary 1 920- 1 922) , 
New York, 1925, s.319; Berkman, The "Anti-Climax," Berlin, 1925, s .12 .  
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bir kenara atıldıklarına ilişkin düşünceleri, anarşistler gibi, 
Sol'daki diğer partiler tarafından da geniş ölçüde paylaşılıyordu. 
Sovyetler Sekizinci Kongresindeki konuşmasında Menşevik li
der Fyodor Dan, halk inisyatifinin bastırılmasıyla, tek parti dik
tatörlüğünün cilası olmanın dışında bütün Sovyet sisteminin 
tüm fonksiyonlarının sona erdiği suçlamasını yapacak kadar ile
ri gitti. Dan, konuşma ve toplanma özgürlüğünün vahşice bastı
rıldığını, vatandaşların yargılanmaksızın hapse atıldığını ve sür
güne gönderildiğini ve politik idamların kitlesel çapta devam et
tiğini belirtti. Bu terörist uygulamaları takbih eden Dan, politik 
ve sivil özgürlüklerin derhal geri getirilmesini ve her bölgede ye
ni sovyet seçimleri için çağn yapılmasını talep etti. Dan'ın talep
leri, önde gelen Sol Sosyalist Devrimcilerden l.N . Steinberg tara
fından da tekrarlandı. Kendisi de Sovyet hükümetinin eski Ada
let Komiseri olan Steinberg, yerel düzlemde geniş özerkliğe ve 
öz-yönetime dayanan "sovyet demokrasisinin" yeniden canlan
dırılması çağrısında bulundu.47 

Görüldüğü gibi, eski Leninist "bütün iktidar sovyetlere" tale
bi, sol kanat eleştiricileri tarafından Bolşeviklerin aleyhinde kul
lanılmaya başlanmıştı. lç Savaş sırasında politik yetkinin aşırı 
merkezileşmesinin giderilmesi için yerel Sovyetlere daha fazla 
iktidar verilmesini savunan Demokratik Merkeziyetçiler ise, 
doğrudan doğruya Komünist Partisinin saflarından geliyorlardı. 
Aynca, böylesi talepler bir avuç radikal entelektüelle sınırlı kalı
yor değildi. Kış aylan boyunca halk öfkesi iyice kabardı ve bir 
yandan sosyal istikrarın geri gelmesini ve kan dökülmesinin, 
ekonomik sıkıntıların son bulmasını arzularken, aynı zamanda 
191  Triin anarşik özgürlük ortamını da arzulayan işçilerin ve 
köylülerin yanısıra denizcileri ve askerleri de içine aldı. Bu istek
lerin bir ölçüde çelişkili karakteri bir yana, Bolşevikler, iktidarı 
ele aldıklarından bu yana en ciddi iç krizle karşı karşıyaydılar. 
1921 Mart'ında, Sovyet rejimi, gittikçe kabaran köylü isyanları, 
işçi hareketleri ve Kronstadt ayaklanmasıyla doruk noktasına 
ulaşan ordu içindeki galeyan dalgasıyla silinip süprülme tehlike
siyle yüz yüze gelmişti. 

Aynca, açlık ve yoksunluk bir kriz noktasına ulaşmıştı, elbet
te bu noktada, Savaş Komünizmi sistemini bırakarak erzak teda-

47- Vos 'moi vserossiislıii s"c::cl sovetov, s.55-57, 1 22- 1 2 3 .  
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rikinde bir rahatlama yaratmayan Bolşevikleri eleştirmek kolay
dır. Ancak, karşı karşıya kaldıkları yeni duruma ayak uydurmak 
için Bolşeviklerin, en az Batı Hükümetlerinin gereksindiği kadar 
zamana ihtiyaçları olduğu da açıktır. Lenin'in Sovyet Sekizinci 
Kongresinde belirttiği gibi, savaştan barışa geçmek öyle kolay iş 
değildi. Kimse izlenecek en iyi yolun hangisi olduğunu bilmi
yordu; ortada ne bir stratejik plan vardı, ne de izlenecek bir ör
nek. lktidan aldıkları andan itibaren Bolşevikler politikalarını el 
yordamıyla, deneme yanılma yöntemiyle ve belirsizlikler içinde 
yürütmüşlerdi. Şimdi, üç yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra 
dahi tartışma ve eylemlerine günübirlikçi yöneliş damgasını vur
maya devam ediyordu. Lenin de içlerinde olmak üzere bazı par
ti liderleri daha 19 20 Kasım'ından itibaren Savaş Komünizmini 
yumuşatmanın yollan üzerinde düşünmeye başlamışlardı, fakat 
durum henüz büyük bir sosyal karışıklığı önlemek için acilen 
dümen kım1anın gerekliliğini anlamayı sağlayacak kadar açık 
-bu açıklık ancak iki üç ay içinde ortaya çıkacaktı- değildi. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, iç meselelerde gevşeme öyle 
çabuk gerçekleşen bir şey değildir. Hcllcl savaş dönemi psikoloji
si içinde bulunan ve ideolojik önyargılannı bırakmaya istekli ol
mayan Bolşevikler, Savaş Komünizmi politikalarına sıkı sıkıya 
yapışmışlardı ve Lenin, 1921 Şubat'ında Yeni Ekonomik Politika 
(NEP. ç.n.) yönünde ilk adımları atıncaya kadar da bırakmaya 
hiç niyetleri yoktu. Ne var ki, artık, Kronstadt trajedisini önle
mek için çok geçti. 
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Kronstadt isyancılannın toplantılannı yaptıkları 
Petropavlovsk gemisi. 
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1921 Şubat'ında Bolşevik rejimle, onun başlıca desteği duru
mundaki işçi sınıfı arasında büyük bir çatlak meydana geldi. Rus 
standartlarına göre bir hayli soğuk geçen kış, açlık ve Savaş Ko
münizminin devam eden sert uygulamalarıyla bir araya gelince, 
büyük şehirlerde oldukça gergin bir ortamın doğmasına neden 
oldu. Bu, özellikle, patlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen 
Moskova ve Petrograd için doğruydu. Nitekim, 22 Ocak'ta hü
kümetin, şehirler için zaten yetersiz olan ekmek tayınlannın aci
len üçte bir oranında kesileceğini açıklaması bu patlamanın işa
retini verdi. 4s Bu büyük bir kesintiydi, ama galiba kaçınılmazdı. 
Kuzeyin ve merkezin açlık içindeki şehirlerini beslemek için ku
zey Kazakistan'dan ve Sibirya'dan toplanan artı ürünleri taşıyan 
trenler şiddetli kar ve yakacak kıtlığı nedeniyle yerlerine ulaşa
mamışlardı. Şubat ayının ilk on günü, tren yolları bütünüyle ka
pandığından Moskova'nın boş ambarlarına tek bir hububat yük
lü vagon bile ulaşamamıştı.49 Ancak, şurası bir gerçektir ki, ta
yınlardaki kesintiye acil ve öngörülemeyen koşulların neden ol-

48- Prnwfa. 22 Ocak 192 1 .  
49- Poliakov, Pı:r-ekhod Jı ııepıı, s. 23.3. 
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ması, açlık içindeki şehir halkını çok az ilgilendiriyordu. Bir fe
veranın patlaması kaçınılmaz gibiydi. 

llk ciddi olay, Şubat ortasında, Moskova'da patlak verdi. Savaş 
Komünizminin terkedilerek yerine derhal "özgür emek" sistemi
nin konması çağrısında bulunan öfkeli işçiler kendiliğinden fab
rika toplantıları yapmaya başladılar. Böylesine kararlı bir şekilde 
ortaya sürülen bu talep karşısında hükümet, fabrikalara temsil
ciler göndererek politikalarını izah etmeye çalıştı. Gerçi, bu öy
le kolay iş değildi. Aşın düşmanca bir tutum içinde olan dinle
yicilerle karşı karşıya kalan hükümet sözcülerinin çoğu daha 
sözlerini bitirmeye fırsat bulamadan yuhalanıp yaka paça kürsü
den indiriliyorlardı. Bir habere göre, Moskova metal işçilerinin 
gürültülü bir toplantısında bizzat Lenin kürsüye çıkmış ve Bol
şevikleri ülkeye yıkımdan başka bir şey getirmemekle suçlayan 
dinleyicilerine, Beyazların geri gelmesini isteyip istemediklerini 
sormuştu. Lenin'in sorusu sert bir karşılık bulmuştu: "Kim ge
lirse gelsin -ister beyaz, ister siyah ya da doğrudan doğruya 
şeytanın kendisi- yeter ki, siz çekip gidin. " so 

Başkentteki huzursuzluk, fabrika toplantılarını izleyen grev 
ve gösterilerle hızla yayıldı. İşçiler, "özgür ticaret," daha fazla ta
yın ve ürünlere el konmasına son verilmesi türü talepler yazılı 
flamalar ve pankartlarla sokaklara döküldüler. İşçiler, ekonomik 
taleplerle de sınırlamıyorlardı kendilerini. Bazı göstericiler, poli
tik hakların ve sivil özgürlüklerin geri verilmesini talep ediyor, 
hatta şurada burada, Kurucu Meclis'in yeniden çalışmasını talep 
eden pankartların yanısıra, "Komünistleri ve Yahudileri defe
din," türünden, eski hikayeyi yeniden gündeme getiren daha da 
nahoş sloganlar göze çarpabiliyordu.sı Resmi makamlar önce, 
durumu düzelteceklerine söz vererek gösterileri durdurmaya ça
baladılar, fakat bu etkili olamayınca asayişi tesis etmek için dü
zenli birlikler ve subay okulu öğrencileri (Kursanty) devreye 
sokuldu. 

Moskova'daki karışıklıkların yatışmaya başlamasının üzerin
den çok geçmemişti kL bu sefer eski başkent Petrograd'ı çok da-

50- New Yorlı Times. 6 Mart 1 921 . 
5 1- "Sobytiia v Petrograde." Maklakov Arşivi . Dizi. A. Paket 5. No. 13;  
·'Pis'mo iz Pctrograda ot poloviny fevralia 1921 goda," Miller Arşivi, Dosya. 
5M, No.5; Novyi Mir, Mart 1, 1921, Ulusal Arşiv, 861 .00/8245. Quarıon'a 
göre, diğer şehirlere yayılmasını önlemek için bu gösteriler Sovyet basınında 
verilmemiştir. 
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ha ciddi bir grev dalgası sardı. "Eskisinin bir hayaletinden ibaret 
olan" bu şehrin yaşadığı trajedi havasını, o günleri yaşayanlar
dan birisi, "devrim ve karşı-devrimle yıpranmış ve geleceği iyice 
belirsiz,"52 diye tanımlamaktadır. Rusya'nın kuzeybatı köşesinde 
yer alan, yiyecek ve yakacak sağlayan başlıca merkezlerden 
uzakta bulunan Petrograd, açlığın ve soğuğun acısını Mosko
va'dan da fazla duyuyordu. Mevcut yiyecek stoklan Birinci Dün
ya Savaşı öncesinin beşte birine düşmüştü.53 Şehir sakinleri, 
üzerlerinde kışlık giyecekler ve ayaklarında uygun ayakkabılar 
olmadığı halde kilometrelerce yürüyerek çevredeki ormanlara 
gidip evlerini ısıtmak için odun kesiyorlardı. Şubat başında, Pet
rograd'ın altmışın üzerindeki en büyük fabrikası yakacak yoklu
ğundan kapanmayla yüz yüze kalmıştı.54 Bu sırada yiyecek nak
li tamamen durmuştu. Menşevik tanık Fyodor Dan'a göre, aç iş
çiler ve askerler sokaklarda bir parça ekmek için dileniyordu.55 
öfkeli vatandaşlar bazı kesimleri kayıran eşitsiz tayın sistemini 
protesto ediyordu. Gerilim, parti üyelerine yeni ayakkabı ve gi
yecek dağıtıldığı haberlerinin yayılmasıyla iyice artmıştı. Ger
ginlik ve zorluk zamanlarında bol bol üretilen ve büyük ölçüde 
inanılan bu çeşit söylentiler Kronstadt'daki ayaklanmanın önce
sindeki kargaşalıkta önemli bir rol oynadı. 

Petrograd'ın çalışmayan çok sayıda fabrika ve atölyesindeki 
öfkeli protesto toplantıları, Moskova'daki gibi, sokak gösterileri
nin habercisi oldu. Ekonomik sıkıntılar bir bir sıralandı, hepsi
nin başında yiyecek sorunu geliyordu. Konuşmacılar birbiri ar
dından çıkıp, ürünlere el konmasına, yol kesme müfrezelerine , 
ayrıcalıklı tayın sistemine son verilmesi ve kişisel eşyaların yiye
cekle takas edilmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyorlardı. 
23 Şubat'ta, üç ya da dört yıl önce işçi gücünde kısmi bir azalma 
olmasına rağmen hala Petrograd'ın en büyük metal üreten fabri
kalarından biri olan Trubochny fabrikasında gürültülü bir top
lantı yapıldı. Toplantı dağılmadan önce, yiyecek tayınlarının art
tırılmasını ve eldeki bütün ayakkabı ve kışlık giyeceklerin der
hal dağıtılmasını talep eden bir önerge kabul edildi. Ertesi sabah 
işe gelen işçiler tezgahlarını terkettiler ve yürüyüşe geçtiler. So
runlarım dile getirmek üzere bir kitle mitingi örgütlemek için 

52- Angclica Balabanoff, Mv Life as a Rebel, New York, 1938, s .26 1 .  
5.3- Pukhov, Krnııslııcıdt, /ıii miıııezlı, s.19 
54- Prnvdcı, 12 Subaı 1 Yl 1 .  
55- f .  1.  Dan. Dva grıda slııtcm i i  ( 1919-192 1) .  Berlin, 1922, s. 104-105. 
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Neva'nın kuzey yakasındaki Vasili Adasına doğru ilerlediler. 
Finlandiya Alayının kışlalarına bir heyet gönderildi, fakat asker
leri gösteriye çekmek mümkün olmadı. Bununla birlikte, yakın 
fabrikalardan işçilerin ve Madencilik Enstitüsünden öğrencile
rin katılmasıyla çok geçmeden, hükümet aleyhtarı sloganlar atan 
kalabalık 2.000 kişiyi buldu. Bir anlatıma göre, Petrograd Sendi
kalar Konseyi'nin Bolşevik başkanı N. M. Antselovich olay yeri
ne gelip işçilerin derhal işlerinin başına dönmesini istemiş, an
cak arabasından sürüklenerek çıkarılan başkan tartaklanmış
tır. 56 Petrograd parti başkanı ve Sovyet başkanı Zinovyev, durum 
tamamen kontrol dışına çıkmadan gösterinin dağıtılması emriy
le, subay okulu öğrencilerinden oluşan bir askeri birliği işçilerin 
üzerine sevketti. Biraz itip kakma ve bağırmadan, ardından da 
havaya sıkılan birkaç mermiden sonra işçiler kan dökülmeden 
dağıldılar . 57 

Vasili Adasındaki gösteri, olacakların yalnızca bir işaretiydi. 
Ertesi gün, 25 Şubat'ta, Trubochny işçileri yeniden sokağa çıktı
lar ve fabrika bölgelerinde ajitasyona girişerek işçi arkadaşlarına 
işi bırakma çağrısında bulundular. Çağrılan derhal karşılık bul
du. Laferme Tütün Fabrikası, Skorokhod ayakkabı fabrikası, 
Baltık ve Patrônny metal işletmeleri greve gittiler; aynca, önceki 
gün, Vasili Adasındaki göstericilerden bazılarının askeri birlikle
rin açtığı ateş sonucu öldüğü ve yaralandığı yolundaki söylenti
lerin de etkisiyle, grev, Donanma Tersanesi ve Galernaya Gemi 
Bakım Tesisleri de içinde olmak üzere diğer büyük işyerlerine 
yayıldı. Çeşitli yerlerde toplanan kalabalıklar hükümetin politi
kalarına karşı irticalen yapılan konuşmaları dinlediler ve 
Kursanty, bir kere daha bu kalabalıkları dağıtmak üzere göreve 
çağınldı. 

Moskova'daki grevlerden sonra, Zinovyev yönetimindeki Pet
rograd'ın yetkili makamları kendi bölgelerinde meydana gelme
si muhtemel olaylar nedeniyle diken üzerinde oturuyorlardı. 
Olaylar başladığı an asayişi sağlamak için hızla harekete geçtiler. 
Daha Vasili Adası gösterilerinin meydana geldiği gün olan 24 
Şubat'ta Komünist Partisi Petrograd Komitesi toplanmış ve Sov-

56- "Sobytiia v Petrograde,'· Maklakov Arşivi, Dizi. \. ı· . . "cı ). No. 1 3; 
Nov<1ia N.usslwia 21ıizıı, 8 Mart 192 1 .  
57- Prnvda o Kroııshtadte, Prag, 1921.  s.6; Pukhov, Kroııshtadslıii miatezlı. 
s.29-30; Kurnaıovskii, Yayına hazirlayan., Kronshıadıskii miaıezh. s . 130; 
Berkman, Tlıe Bolslıevik Myth, s.291-92. 
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yet Cumhuriyeti Devrimci Savaş Konseyi üyesi M .  N .  Lashevich, 
Petrograd Garnizon Komutanı D. N .  Avrov ve Sendikalar Kon
seyinden N. M. Antselovich'den oluşan üç kişilik Savunma Ko
mitesi kurmuştu . Olağanüstü yetkilerle donanan Petrograd Sa
vunma Komitesi, şehrin bütün bölgelerine, karışıklığın yayılma
sını önlemek üzere kendi ''devrimci troyka"larını kurmaları em
rini verdi. Savunma Komitesini model alan bu reı1troilu'ler, böl
ge parti temsilcisi, yerel garnizon komutanı ve bölge sovyet baş
kanı ya da yerel askeri okulun komiserinden oluşuyordu. Aynı 
zamanda, Zinovyev'in başkanlığındaki Petrograd Sovyeti Yürüt
me Komitesi bütün şehirde sıkıyönetim iloln etti. Gece onbirden 
sonra sokağa çıkına yasağı kondu ve sokaklarda herhangi bir şe
kilde toplanmak yasaklandı.5B 

Trubochny grevcileri fabrikaları dolaşıp işçileri resmi ma
kamlara karşı kitle protestosuna katılmaya davet ederken, Zi
novyev ve arkadaşları kan dökülmesini önlemenin yollarını arı
yorlardı. 25 Şubat'ta, Petrograd Sovyeti, Sendikalar Konseyi ve 
parti komitesi, "Kızıl Petrograd'ın İşçilerine," başlıklı, işçileri iş
lerinin başında kalmaya çağıran ortak bir duyuru yayımladılar. 
Duyuru, işçilerin birçok sıkıntılar yaşadıklarını kabul ediyor, 
ancak bunların, düşmana karşı devrimi savunmanın bedeli ol
duğu açıklamasını yapıyordu. Duyuru , şu anda bile, Mcnşcvik
lerden ve Sosyalist Devrimcilerden destek alan Beyaz Muhafızla
rın kendi haince emelleri için yiyecek krizini istismar etmeye ça
lıştıklarını belirtiyordu. "Kızıl Peter"in işçileri, Yudeniç'leri, 
Kolçak'ları, Denikin'leri ve Wrangel'leri unutmuşlar mıydı? Be
yaz restorasyon halka ne verebilirdi? Yalnızca "toprak sahipleri
nin kamçısını ve Çarlığın tacını. " Fabrikaları terketmek ne so
nuç getirecekti? Daha büyük açlık, daha büyük yakacak sıkıntı
sı. İşçiler gerçekten de çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar
dı, işte tam da bu nedenden, zaferi kazandıkları şu anda devrimi 
ter ketmemeliydiler. 59 

Petrograd Bolşevikleri, bu duyuruyla birlikte, şehirdeki hu
zursuzluğa son vermek için büyük bir propaganda kampanyası 
başlattılar. Bütün resmi kurumlar, grevcileri karşı-devrimcilerin 

58- p,·rıo,grnrls/wia Prnvda. 25 ve 26 $ubaı 192 1 ;  J::vcsria Perrngıml.�/wgo 
Sovcıa. 2t) Şub;ıı 1 92 1 .  A nbclcıvich. Peırogrnd Savunma Koııı i ıesiııdc. ) <ıl n ı:c,ı 
ilk bir kaç gün göründü. Daha sonra komitenin bütün rnıir ve kararları, 
Zinovyev . Lashevich ve Avrov ıararından imzalandı. 
59- Kmsnakı Ga::.eta, 24 Şubat 192 1 .  
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elinde oyuncak olmamalan konusunda uyardılar. Hükümet, aç
lık, bitkinlik ve soğuğun bütün ülkeyi baştan başa kaplayan "Ye
di Yıllık Savaşın" kaçınılmaz sonucu oldugunu ileri sürüyordu. 
Böylesine pahalıya malolan bir zaferi ·'Beyaz Muhafız Domuzla
rına" ve destekçilerine hediye etmenin anlamı var mıydı? Pet
rograd Sovyeti, grevlerden ve gösterilerden tek yararlananın gö
rüşme masasında daha büyük ayrıcalıklar talep etme fırsatı ara
yan Riga'daki Polonyalı toprak sahipleri ve Lonclra'daki lngiliz 
kapitalistleri olduğunu açıklıyordu. Aynı şekilde, bir bildiri ya
yımlayan Petrograd Kursan�y, Trubochny işçilerinin eyleminin 
ancak ve ancak ''İngiliz, Fransız ve diğer ülkelerden toprak sa
hiplerinin, her yere yayılmış Beyaz Muhafız ajanlarının ve onla
rın hizmetkarlarının, kapitalizmin uşağı SR'lerin ve Menşevikle
rin "60 hoşuna gideceği suçlamasını yapıyordu. Petrograd Savun
ma Komitesi, şehre sızarak karışıklıktan yararlanmak isteyecek 
İngiliz, Fransız ve Polonya casuslarına karşı uyarıda bulunuyor
du . Bu sırada günlük basın, Petrograd fabrikalarından ve sendi
kalarından yollanan ve karışıklıklardan "provakatörleri" ve "ay
lakları" sorumlu tutan kararlarla dolup taşıyordu.61 Kargaşalık 
çıkaranlara karşı kullanılan en yaygın lakap, kendinden başka 
bir şey düşünmeyen anlamında shkurniki ya da "çıkarcı"ydı. Ve 
"grev'' için her zaman kullanılan (stadıka ya da zahastoı'fw) ye
rine, günlük dilde yalnızca iş bırakımını değil, aynı zamanda 
oturma grevi yapanları ve iş yavaşlatanlan da içeren volynka te
rimi kullanılıyordu. Fyodor Dan'a göre, resmi makamlar, "işçi 
hükümeti"ne karşı kalkışmaya girişenleri gerçek grevci kabul et
memek için bu alçaltıcı terimlere baş vunıyordu.62 

26 Şubat'ta karışıklıklar daha da büyüdü ve Petrograd Sovye
ti bundan sonra alınacak önlemleri görüşmek üzere özel bir top
lantı düzenledi. Daha sonraki haftalarda kötü bir ün yapacak 
olan Baltık Donanması komiseri N. N. Kuzmin'in denizcilerin 
içindeki gerginliğin arttığına dikkat çekmesi ve eğer grevlerin 
devamına izin verilirse bir patlamanın meydana gelebilecegi yö
nünde uyarıda bulunması pek hayra alamet değildi. Aynı şekil
de. Petrograd Savunma Komitesinin üyesi Lashevich de grevci
lerle ilgili olarak sert önlemler almaktan başka çare olmadığını 

hÜ· l�w;ıiia l'ctrognırukog,o Sovcta, 25 �ubat l 92 1 :  l'etrogrndslwia l'ravda. 
26 Şubat 192 1 .  
61- Bkz. örneğin, Kornatovskii, ed . .  Kronslıtadtslıii miatezh, s. 138- 1 44. 
62- Dan, Dm gucla skitcıııii ,  s .  105. 
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açıkladı. Özellikle, hareketin baş kışkırtıcısı Trubochny işçileri
ne karşı lokavta gidilerek otomatik olarak tayınlarından yoksun 
bırakılmaları sağlanmalıydı. Sovyet fikir birliğine vardı ve derhal 
gerekli emirleri yayımladı. lşçi hoşnutsuzluğunun bir diğer pat
lama noktası olan Laferma fabrikası da kapatıldı ve diğer işyer
lerindeki işçilere tezgilhlarının başına dönmeleri, aksi takdirde 
aynı cezanın kendilerine de uygulanacağı söylendi. 63 

Aç işçileri boyun eğdirmeye yönelik bu kör parmağım gözü
ne girişim varolan gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramadı. 
Şubatın geri kalan günlerinde hareketin yayılmaya devam etme
si, fabrikaların birbiri ardından geçici olarak kapatılmasını getir
di. Ayın 28'inde grev dalgası, Birinci Dünya Savaşı sırasındaki te
sislerinin yalnızca altıda biri çalışsa da Mlil muazzam bir yapıya 
sahip olan 6 .000 işçili dev Putilov kombinasına ulaştı. 

Şubat Devriminin dördüncü yıldönümü yaklaşıyordu ve 
Dan'ın da belirttiği gibi, huzursuz Petrograd 1917'de otokrasinin 
düşmesinden hemen önceki ruh hali içindeydi.64 Resmi makam
ların endişelerini besleyen diğer bir unsur ise, işçilerin taleple
rindeki niteliksel değişimdi. Başlangıçta, fabrika tÔplantılarında 
kabul edilen kararlar büyük ölçüde bildik ekonomik konular
daydı: Tayınların dağıtımında düzenlilik, ayakkabı ve kışlık el
biselerin tevzii, yol kesme müfrezelerinin kaldırılması, kırsal 
alanlara yiyecek için yapılacak yolculuklara izin verilmesi, köy
lülerle alış verişte serbestlik, işçiler içindeki özel kategorilere ay
rıcalıklı tayın verilmesinin sona erdirilmesi ve bunun gibi şeyler. 
Şubat ayının son iki gününde bu ekonomik talepler daha vurgu
lu bir ton kazandı; örneğin bir bildiri, evlerinde açlıktan ve so
ğuktan ölü bulunan işçilerden söz ediyordu.65 Fakat yetkililer 
açısından daha da uyarıcı olan, grev hareketinde politik şikayet
lerin gittikçe daha fazla yer tutmaya başlamasıydı. Diğer şeylerin 
yanısıra, işçiler, kesinlikle polisiye fonksiyonlar yerine getiren 
silahlı özel Bolşevik müfrezelerinin fabrikalardan çıkarılmasını 
olduğu kadar, son zamanlarda bazıları Petrograd'ın daha büyük 
tesislerinde göreve başlayan sililhlı emek müfrezelerinin de orta
dan kaldırılmasını talep ediyorlardı. Başlangıçta pek sık görül
meyen daha köklü, politik ve sivil hakların iadesi talepleri ise 
gittikçe ısrarla tekrarlanır ve yayılır olmuştu. 

63- PıcıvJcı o Krcınshtııdcc, s .6;  Berkman, Thr Kronstııdt Rebellion, s.7. 
64- Dan, Dva goda slıiımıii ,  s. 1 07. 
65- Berkman. Thc Bolshevilı Mvth , s.292. 
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Böyle bir anda, politik muhalefetin eyleme geçmesinde şaşıla
cak bir şey yoktu. Tutuklamalarla ve polis baskısıyla büyük güç 
kaybetmelerine rağmen, Petrograd'daki Menşevik ve SR örgütle
ri işçi sınıfı içinde çok sayıda bildiri dağıtmayı başarabilmişler
di. Örneğin, 27'sinde, şehrin sokaklarında dağıtılan manifestoda 
şunlar yazıyordu: 

Hükümetin politikalarında köklü bir değişiklik kaçınılmaz 
hale gelmiştir. İşçiler ve köylüler, her şeyden önce özgürlüğe ih
tiyaç duyuyorlar. Onlar kendi kaderlerine sahip çıkmak istiyor
lar. Yoldaşlar, devrimci düzeni destekleyin. Örgütlü ve kararlı 
bir tavırla şunları talep edin: 

Bütün tutuklu sosyalistlere ve partisiz işçilere özgürlük; sıkı
yönetim kaldırılsın; bütün işçiler için konuşma, basın ve toplan
ma özgürlüğü; fabrika komitelerinin, sendikaların ve sovyetlerin 
özgür seçimi. 

Toplantılar düzenleyin, kararlar alın, yetkililere heyetler yol
layın, taleplerinizin gerçekleşmesini sağlayın. 66 

Manifesto imzasız olmasına rağmen, kendilerinin de kabul et
tiği gibi, Şubat sonunda son derece aktif olan Dan ve Menşevik 
yoldaşlarının damgasını taşımaktadır. Menşevikler arasında da
ima geniş bir taraf tar kesimi bulan bu örgüt, sempatizan matba
acıların da yardımıyla, sovyetlerde ve işçi sendikalarında serbest 
seçim, sivil özgürlüklerin iadesi, teröre son verilmesi ve sosya
listlerle diğer sol kanat politik tutukluların Komünist hapisha
nelerden salıverilmesi yönündeki çağrıları içeren birçok bildiri 
ve broşürü basabilmişti. Menşevikler, ekonomik alanda ise, hü
küınetten, ürünlere zorla el konmasına ve zora dayanan devlet 
çiftliklerinin kurulmasına son verilmesini ve spekülasyonu ön
lemek üzere şehirlerle köyler arasındaki serbest ticaretin geri ge
tirilmesini talep ediyorlardı. 

Bunlar, Menşeviklerin İç Savaşın başlangıç aşamalarından be
ri geliştirdikleri ve Fyodor Dan'la David Dallin'in, 1 920 Ara
lık'ında Sekizinci Sovyet Kongresinde büyük bir çabayla savun
dukları taleplerdi. Aslında Menşeviklerin istediği, mevcut düze
nin gereklerinin yerine getirilmesiydi, öyle ki, bütün sosyalist 
partiler Sovyet sisteminde yer alabilmeli ve işçiler, Bolşe'Vik dik
tatörlük tarafından keyfi olarak ortadan kaldırılan özgürlükler-

66- Kornatovskii. ed . . Kronshtadtskii nıiate::lı. s.26. 
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den yararlanabilrneliydiler. 1917'den beri oynadıkları yasal mu
halefet rolüne bağlı kalan Menşevikler, hükümetin silah zoruyla 
devrilmesi yönündeki her türlü öneriden uzak duruyorlardı. 
Tersine, yukardaki manifestonun da gösterdiği gibi, onlar, Pet
rograd işçilerini toplantılar yapmaya, kararlar kabul etmeye ve 
yetkililere dilekçeler sunmaya - kısacası, politik ve ekonomik re
form için, "örgütlü ve kararlı bir tavır içinde" her türlü yasal bas
kı yoluna başvurmaya çağınyorlardı. Ne var ki, Menşeviklerin 
eleştirileri, hükümetin endişesini arttırmaya ve öfkesine yol açtı, 
çünkü bu eleştiriler, Bolşeviklerin, devrimin temel ilkelerine 
ihanet ettiği suçlamasından başka bir anlama gelmiyordu. Ayrı
ca, bir kere eyleme geçen işçilerin yasal protestolarla sınırlı kala
cağını ve açık bir isyana girişmeyeceğini kim garanti edebilirdi? 

Menşeviklerin tersine, Sosyalist Devrimciler, uzun zamandır 
umutlarını, Lenin'in rejimini iktidardan uzaklaştıracak bir kitle 
ayaklanmasına bağlamışlardı. Bu rejimin yerine, partilerinin, 
sandalyelerin çoğunluğunu kazandığı ve 19 18 Ocak'ında Bolşe
viklerin dağıttığı Kurucu Meclis'in halk tarafından yeniden seçil
diği bir rejimin kurulmasını hedefliyorlardı. 192l'de, bu ikili he
def -Bolşeviklerin iktidardan devrilmesi ve Kurucu Meclisin 
yeniden açılması- SR'lerin programının özü olmaya devam edi
yordu ve 28 Şubat'ta duvarlara yapıştırılan, ""N eva Bölgesi Sosya
list İşçileri" imzalı aşağıdaki bildiri de muhtemelen SR'ler tara
fından kaleme alınmıştı: 

Biz, Kurucu Meclis'ten kimlerin korktuğunu çok iyi biliyoruz. 
Onlar, artık halkı soymak ne kelime, halkın temsilcileri önünde 
aldatmacalarının, soygunlarının ve suçlarının hesabını vermek 
zorunda kalacak olanlardır. 

Nefret edilesi komünistleri alaşağı edelim! Sovyet hükümeti
ne son verelim! Yaşasın Halkın Kurucu Meclisi ! 67 

Bu bildiri (ve bunun gibi diğerleri) , Menşeviklerin yayımladı
ğı herhangi bir bildiriden çok daha militan ve uzlaşmazdı. Aslın
da, ton ve içerik olarak bu bildiri, Bolşevik iktidarına son verme 
yakıcı tutkusunu paylaşan liberaller ve sağ kanat sosyalistler it
tifakının ürünü olan Rusya'nın Dirilişi Birliği gibi yeraltı örgüt
lerinin propagandasına daha yakındı. 

--- · -----

67- Age. Bu bildirinin ve yukarda alıntı yapılan Menşevikll"rin bildirisinin 
metni PravJa o Kronslııaclte'de dl' bulunabilir. s.6-7; Berkman . The Kroııclstcult 
Rebellion, s .7-8; ve Slepkov, K ronshtadtslı i i  nıiaıe::h, s . 18 .  
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Şubat grevleri sırasında dizginlerinden boşanan bu anti-ko
münist propaganda, hareketin liderliğinin kimler tarafından ya
pıldığı sorusunu gündeme getirdi. Hükümetin iddia ettiği gibi, 
işçileri sokaklara döken Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler 
miydi? Her iki grubun da grevler patlak verdiği an, grevcileri bü
tün güçleriyle cesaretlendirdiklerine kuşku yoktur. Bu özellikle, 
191  Tde kaybettikleri işçi sınıfı desteğini 192l'de büyük ölçüde 
yeniden kazanan Menşevikler açısından doğrudur. Petrograd'da
ki karışıklıklar sırasında Menşevikler, Trubochny fabrikasını ve 
diğer huzursuz işyerlerini önemli ölçüde etkilemişlerdir.6B Men
şevik ajitatörler işçi toplantılarında ilgiyle dinleniyor, bildirileri 
ve broşürleri elden ele dolaşıyordu. Bütün bu faaliyetlerin olay
ların gelişmesinde bir rolü olduğuna kuşku olmamakla birlikte, 
Menşeviklerin ya da başka herhangi bir grubun olayları planla
dığına ve örgütlediğine ilişkin bir delil yoktur. Gördüğümüz gi
bi, Petrograd işçilerinin hükümete karşı açık protestolarının pat
lak vermesi için haddinden fazla sebep vardı. Önceden planlan
mış olmayan -patlak vermesi için yeterince neden söz konu
suydu- Şubat grevlerinin kitlesel huzursuzluğun kendiliğinden 
bir ifadesi olduğu söylenebilir. 

Bir haftalık kargaşalıktan sonra Petrograd yöneticileri duru
mu kontrol altına almayı başardılar. Elbette bu başarı, Zinovyev 
ve arkadaşlarının zor ve ayrıcalıktan ibaret politikalarını kararlı 
bir şekilde uygulamalarıyla sağlanmıştı. Onların görevlerini zor
laştıran, genel ortamdan etkilenen düzenli ordu birliklerinin hü
kümetin emirlerini yerine getireceklerine güvenememeleriydi. 
Güvenilemeyen birlikler silahsızlandırıldı ve kışlalarına kapatıl
dı. Askerlerin, dört yıl önce olduğu gibi kışlalarını terkedip ka
labalıkların arasına katılmalarını önlemek için postal dağıtımı
nın yasaklandığı söylentileri bile yayılmıştı.69 Resmi makamlar, 
düzenli ordu birlikleri yerine yakın yerlerdeki askeri akademi
lerden getirilip şehirde üslenen ve Kursan�}' denen yüzlerce Ko
münist subay okulu öğrencisine güveniyordu. Ayrıca, asayişin 
tesisinde görev almak üzere bütün parti üyeleri de bölgeye sefer
ber edilmişti. 

Petrograd, anında bir askeri kampa dönüştü. Yayalar her kö-

68- Bkz. P. !. Boldin, " Men'sheviki v Kronshtadtskom ıniatezhe," Krnsııuicı 
Letopis', 1 9.3 1 ,  No . .3 ,  s. 1 .3- 1 4 .  
69- Dan, Dvcı goda slıircınii.  s . 107.  
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şebaşında durduruluyor ve kimlik kontrolü yapılıyordu. Tiyat
rolar ve lokantalar kapatıldı ve sokağa ı,:ıkma yasağı sıkı bir şe
kilde uygulandı. Sokaklarda tek tük silah sesleri duyuluyordu. 
Gerilimin arttığı bu anda, özellikle sanayi işçileri arasında, Pet
rograd Sovyetinin, Beyaz ajitatörler tarafından dağıtılan Yahudi 
düşmanı yayınlara atfettiği bir Yahudi karşıtı öfke de ortaya çık
mıştı.70 Rus işçi ve köylülerinin, olağanüstü sıkıntılı dönemlere 
geleneksel olarak Yahudi düşmanlığıyla tepki gösterdiği bilin
mekle birlikte, bu düşmanlıkta Beyazların rol oynadığı suçlama
sı ela yabana atılacak bir iddia değildi. Her ne olursa olsun, Pet
rograd'ın Yahudi nüfusu diken üstündeydi, bir kısmı ise, hükü
metin çökmesiyle yığınların sokaklara döküleceği ve bir kıyımın 
başlayacağı korkusuyla şehri ter ketmişti. 71 

Şehre askeri güç yığmanın yanısıra Bolşevikler, greve giden 
çok sayıda fabrikaya lokavt uygulayarak protesto hareketini kır
maya çalıştılar. Bu, -Trubochny ve Laferme'ye karşı uygulan
dığı gibi- işçilerin tayınlarını kesmek için düşünülmüş bir ön
lemdi. Aynı zamanda. Petrograd Çeka'sı tarafından geniş çaplı 
tutuklamalar sürdürülüyordu. Fabrika toplantılarında ve sokak 
gösterilerinde rejimi eleştiren konuşmacılar gözaltına alınıyor
du. Dan'ın tahminlerine göre, Şubat'ın son günlerinde 500 ka
dar boyun eğmeyen işçi ve sendika görevlisi içeri alınmıştı. 72 Bir 
çoğu muhalif parti ve gruplara dahil olan ve sayıları binleri bu
lan öğrenci, aydın ve işçi olmayan kesimden birçok kişi de Çe
ka'nın ağına takılmıştı. Özellikle Petrograd'daki Menşevik ör
güt ,  Çeka'nın baskınlarıyla sert bir darbe yemişti. Hapse atıl
maktan kurtulabilmiş hemen hemen tek bir lider yoktu. Kazu
kov ve Kamensky bir işçi gösterisi düzenledikten sonra Şubat'ın 
sonuna doğru tutuklanmışlardı. Rozhkov ve Dan da içlerinde 
olmak üzere çok az sayıda lider, polis tarafından içeri alınınca
ya kadar, en fazla bir iki gün daha bildiri ve açıklamalarını yay
ma ve dağıtma olanağı bulabildi. Toplam olarak söyleyecek 
olursak, 1921  'in ilk üç ayı içinde, partinin bütün merkez komi-

70- l;:vcsti ı <ı l'ctrogı,1</slıogo Sıneta, l Mart 192 1 .  
7 1 - Novaiıı Russlıairı Z:lıi�ıı', 8 Mart 192 1 ;  Ulusal Arsiv, 861 .00/8253. Yahudi 
düşınanlıgının yeııiılen dirilmesi üzerin!" bkz. Pukht;v, Kroııshıudıshıi nıiııtf�h. 
s .32;  ve Enuna Goldınan, Liv iııg .vry Life. 'le" Yo_rk. 1 93 1 ,  s .675 676.  
(Türkçesi: Hcıy<ıtı ını l'aşarlıeıı, c .  il, ÇC\': Emine Ozkaya, Kaos-Metis, 1997, 
s.832-834) 
72- Dan, Dvcı goclıı skicmıii, s. 108. 
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tcsi de içinde olmak üzere, Rusya'da yaklaşık 5000 Menşevik'in 
tutuklandığı tahmin edilmektedir.73 Aynı zamanda, hala dışarda 
olan birkaç önde gelen SR ve anarşist de içeri alınmıştı. Victor 
Serge'nin, Memoirs ofa Revolutionary'de (Bir Devrimcinin Anrla
n) anlattığına göre, Çeka, Menşevik tutukluları, grevlerin başta 
gelen kışkırtıcıları olarak kurşuna dizmek istemiş, Menşevikle
rin hayatı, ancak Maksim Gorki'nin araya girmesiyle bağışlan
mıştı. 7-1 

Bu sırada Bolşevikler, grevcileri kan dökülmeden işlerinin ba
şına dönmeye ikna etmek için dişlerini tırnaklarına takmış yo
ğun bir propaganda yürütüyorlardı. Basının yanısıra parti üyele
ri ele -özellikle halk nezdinde saygınlığı olanları- sokaklarda, 
fabrikalarda ve kışlalarda ajitasyona seferber edilmişlerdi. Tüm 
Rusya Sovyetlerinin Başkanı Mikhail Kalinin (muhtemelen kö
ken olarak yoksul halktan geldiği için) şehrin çevresindeki aske
ri garnizonlarda ve işyerlerinde dinleyici bulmak konusunda ço
ğu yoldaşından daha başarılı olduysa da, parti üyeleri genellikle 
soğuk karşılandılar. Ajitatörlerin başta gelen teması, grevleri ve 
gösterileri, Beyaz Muhafızlar ve müttefikleri Menşeviklerle 
SR'ler tarafından tezgahlanan karşı-devrimci komplolar olarak 
suçlamaktı. Bu formül, Emma Goldman'ın da belirttiği gibi, üç 
yıldır tekrarlana tekrarlana büyük ölçüde bayatladığı halde,75 
özellikle Menşevikler ve SR'ler karışıklıklarda aktif rol oynadık
larını gizlemedikleri için hala kısmen etkili olabiliyordu. 

Fakat Petrograd'da düzen, yalnızca zor ve propaganda yoluy
la sağlanamazdı. Muhalefet hareketinin çanına ot tıkamak için 
bir dizi ayrıcalığın yürürlüğe sokulması bunlarla eşit öneme sa
hipti. Amerika'nın Viborg'daki konsolosunun bildirdiği üzere, 
·'yiyecek nakliyatının gittikçe azalması dolayısıyla yiyecek stoku 
büyük ölçüde tükenen"76 Petrograd'da, acil bir adım olarak, as
kerlere ve fabrika işçilerine fazladan gündelik tayın olarak kon
serve et ve yediyüz elli gram ekmek dağıtılması sağlandı. Aynı 
zamanda, diğer yerleşim bölgelerinden, var olan yiyecek stoku 

7 J- Leonard Schapiro, Tlıc Oıigiıı c� tlıe Communist Autocı-acy, Cambridge, 
Mass .. 1956, s .205.  
74- Victor Serge, Mı�moirs of <1 Revolulioıımy, 190 1 - 1941 , Londra. 1 963. s . 1 30. 
Gorki'nin kendisi de. bundan kısa bir süre sonra ülkeyi ıerkcui. 
75- E. Goldnıan. Havatıım Yasarken, c . 1 1 ,  s.884. 
76- Quarton'ı.lan Arrıerikan Dışişleri Sekreterliğine, 4 Mart 192 1 ,  
Lllusal Ar�iv, 861 .00/824 1 .  
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tükendiği zaman kullanılmak üzere acil yiyecek nakli yapıldı. 
Bunun yanısıra, Zinovyev, 27 Şubat'ta, işçilerin önde gelen ta

leplerine karşılık olmak üzere bir takım önlemlerin kabul edildi
ğini açıkladı. Bundan böyle işçilerin yiyecek bulmak için şehir 
dışına çıkmalarına izin verilecekti. Hatta Zinovyev, bunu kolay
laştırmak için ek tren seferlerinin konacağı sözünü bile verdi. 
Ayrıca, Petrograd çevresindeki yol kesme müfrezelerine, kendi
lerini gerçek vurgunculara karşı koruduklarına güvenilen sıra
dan işçilerin yiyeceklerine el koymama talimatı verilmişti. Zinov
yev, hükümetin, yurtdışından 300.000 ton kömür satın aldığını 
ve pek yakında ülkeye ulaşacak bu kömürün Petrograd ve diğer 
şehirlerin yakacak sıkıntısını gidereceğini de belirtti. Fakat en 
önemlisi, köylülerin ürününe zorla el koymanın yerine, ürün 
üzerinden vergi alırı.ması planının eli kulağında olduğunun Zi
novyev tarafından ilk kez açıklanmış olmasıydı.77 Diğer bir de
yişle bu, Savaş Komünizmi sisteminin, nihayet, şehirle köy ara
sındaki ticareti en azından kısmen serbest bırakan yeni bir eko
nomik politikayla yer değiştirmesi demekti. 1 Mart'ta, sanki bu 
niyeti doğrulamak istermiş gibi, Petrograd Sovyeti, Petrograd 
bölgesindeki bütün yol kesme müfrezelerinin geri çekildiği açık
lamasını yaptı. Aynca aynı gün, Petrograd'daki fabrikalarda çalış
maya gönderilmiş Kızıl Ordu askerleri -tamamı iki ya da üç bin 
kadardı- terhis edildi ve memleketlerine dönmelerine izin veril
di. Resmi açıklamalara göre, imalatta meydana gelen azalma on
ların üretimde daha fazla tutulmasını gereksiz hale getirmişti.78 

Sonuç olarak, günlerce süren gerginliğin ardından Petrog
rad'daki olaylar hızla durulmaya doğru gitti. 2 ya da 3 Mart'ta , 
hemen hemen grevdeki bütün fabrikalar yeniden çalışmaya baş
lamıştı. Kitlesel hoşnutsuzluğa diğer her şeyden daha fazla açlık 
ve soğuk yol açtığı için verilen bu ödünler işçilerin işe dönmele
rini sağladı. Yine de, silahlı zorun ve yaygın tutuklamaların etki
si inkar edilemez, yöneticilerin acil olarak asayişi sağlamak için 
yürüttükleri ısrarlı propagandanın sözünü etmeye bile gerek 
yok. Bu bağlamda, özellikle yerel parti örgütünün gösterdiği di
siplin dikkat çekicidir. Kendi iç tartışmalarını bir yana bırakan 

77- Krasııala Cıızcııı. 27 5uhaı 1 92 1  .100.000 ınn kömür s a l l n  alına kararı .  
Emek ve Savunma Konseyi tarafından 1 Şubat'ta zaten almımşu: Bkz. Lenin. 
Polıwe sobrnııic sodlinrnııi, Lll. tı3. 
78- Izvestiicı Peırogracl�hogo Soveta, 1 Mart 192 1 ;  Krcısnaia Gazeta. 
1 Mart 192 1 .  
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Petrograd Bolşevikleri, saflarını hızla sıklaştırdılar, hiç de hoş 
olmayan bastırma görevini etkili ve hızlı bir şekilde yerine getir
diler. Bu konuda, yerel parti şefi Zinovyev de emrindeki parti 
üyelerinden geri kalmamıştır. Tehlike anlarında paniğe kapıldı
ğı ve korkağın biri olduğu yolundaki yaygın ününe rağmen Zi
novyev'in karışıklığın bastırılması sırasında olağanüstü bir so
ğukkanlılıkla davrandığı görülmüştür. 

Aslına bakılırsa, Petrograd halkı öylesine bir moral bozuklu
ğuna uğramasaydı hareket de bu kadar aniden çökmeyebilirdi. 
İşçiler, herhangi bir politik faaliyeti ayakta tutamayacak kadar 
bitkin düşmüşlerdi. Açlık ve soğuk, kayıtsızlık durumunu tam 
bir uyuşukluğun sınırına getirmişti. Dahası, işçiler, bir eylem 
için gerekli olan etkili liderlikten ve tutarlı bir programdan yok
sundular. Eskiden bu tür şeyler radikal aydınlar tarafından yeri
ne getirilirdi. Fakat, Emma Goldman'ın belirttiği gibi, 192l'de, 
Petrograd'ın aydınları, bırakın aktif önderlik yapmayı, işçilere 
anlamlı bir destek sunacak koşullara sahip değillerdi. Devrimci 
protestoların bir zamanki meşale taşıyıcıları, yılmış ve pısmışlar, 
muhalif olarak seslerini yükseltmek için bireysel çabaların boşu
nalığını görerek felç olmuşlardı. Yoldaşlarının çoğu hapishane 
ya da sürgündeydi, bazıları idam edilmişti, çok az sayıda kalan 
ve aynı kaderi göze alanlar ise karşılarındaki büyük gücün kar
şısında çaresizdiler ve seslerini biraz yükselttikleri an ailelerinin 
aldığı tayınların kesilmesi kaçınılmazdı. Aynca, çok sayıda aydı
na ve işçiye göre, Bolşevikler bütün hatalarına rağmen Beyaz 
tehlike ve devrimin yıkılması karşısında hala en etkili engeli 
oluşturuyorlardı. 79 

Bu nedenlerle Petrograd grevlerinin kısa ömürlü olması kaçı
nılmazdı. Aslında, rejime karşı silahlı ayaklanma noktasına hiç 
bir zaman ulaşmayan bu grevler, nasıl aniden başladılarsa yine 
öyle aniden sona erdiler. Bununla birlikte sonuçları muazzamdı . 
Bu grevler, eski başkentteki ihtilalci gelişmelerle çok yakından 
ilgilenen, Petrograd'ın kapı komşusu Kronstadt'daki denizcileri 
harekete geçirerek Sovyet tarihindeki en ciddi isyanın habercisi 
oldu. 

Kronstadt, Petrograd'ın yaklaşık 20 mil batısındaki Finlandi
ya Körfezinde bulunan Kotlin adasında kurulu bir müstahkem 
kent ve donanma üssüdür. Neva'nın üzerindeki yeni Rus baş-

79- E. Goldman, Hayntımı Yaşarheıı. c . 1 1 ,  s.893. 
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kentini - Büyük Petro'nun ünlü deyişiyle "Batı'ya açılan pencere" 
-açık denizden koruması tasarlanan bu özgün müstahkem 
kent, Büyük Petro tarafından onsekizinci yüzyılın başında kurul
muştur. Gerçi bu ada, Neva'nın ağzının, "Varangian'lardan* Yu
nanlılara uzanan" ünlü su yolunun başlangıç noktası olarak bi
çimlendiği dokuzuncu yüzyıldan bu yana stratejik bir öneme sa
hipti. Bugün, Kotlin'in güneydoğusundaki anakaı:anın üzerinde 
bulunan Petro'nun görkemli sarayı PeterhoPa gidecek olan bir 
ziyaretçi kıyıda durup, eski başkenti denizden gelecek olanlara 
karşı koruyan adanın uzaktaki çizgilerini belli belirsiz görebilir. 
Dar kısım yaklaşık sekiz mil uzunluğunda olan ve en geniş kıs
mı bir buçuk mil kadar tutan ada, harita üzerinde kenar çizgile
ri eğri büğrü bir üçgeni andırmaktadır. Adanın kıyıları, yabancı
ların geçmesini önlemek amacıyla kuzeyden ve güneyden deni
zin içinde uzanan doğal kayalıkların üzerine kurulmuş kaleler 
ve bataryalar zinciriyle gayet sıkı bir şekilde korunmaktadır. 

Adanın Petrograd'a bakan doğu ucunda Kronstadt kenti bu
lunmaktadır. Ana giriş noktasını doğudaki Petrograd kapısının 
oluşturduğu kalın antik surlar, kenti çepeçevre sarmaktadır. 
Şehrin güney tarafı, Baltık donanmasına ait gemilerin kullanımı 

* Dokuzuncu yüzyılda Rusya'da hükümdarlık kuran lskandinav 
denizcilerinden biri. ç.n. 
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için inşa edilmiş limanlara ve tersanelere kadar uzanmaktadır. 
Finlandiya Körfezi, Kasım ortalarından Mart sonu ya da Nisan 
başına kadar, dört aydan fazla bir zaman buz tutar. Birinci Dün
ya Savaşından önce, yazları, seyir vapurları Petersburg'la Krons
ıadt arasında düzenli seferler yapardı. Kışın Kotlin adasının beş 
mil güneyinde, anakara üzerinde bulunan ve aynı zamanda bir 
askeri üs olan Oranienbaum kasab-asına kadar trenle gelinir, ora
dan körfezin kalın buz tabakası üzerinde oluşmuş kar yolundan 
kızaklarla adaya geçilirdi. Herkesin kabul ettiği gibi, Kronstadt, 
Yirminci Yüzyılın ilk yıllarında son derece pitoresk bir yerdi. 
Çok sayıda kanalı, ağaçlıklı yolları ve yanıbaşındaki imparator
luk başkentindekilerin benzeri görkemli kamusal binaları vardı. 
Başlıca tarihi yapıları arasında, altın kubbesi ve kırmızıya çalan 
duvarlarıyla dikkat çeken St. Andrew Katedrali, eski Tersane ve 
Deniz Kuvvetleri binaları ve Deniz Mühendislik Okulu ( 19 1 7'de 
Eğitimevi adını almıştır) bulunmaktadır. Geniş Çapa Meydanı 
ve Ondokuzuncu Yüzyılın sonunda inşa edilen Denizci Katedra
li (Morskoi Sobor) şehrin merkezine damgasını vurmaktadır. 
Meydan, adını, burada Onsekizinci Yüzyılın ortalarında gemi ça
paları için büyük ambarlar kurulduğunda almıştır.sa 25.000'den 
fazla insan alan bu alan sonradan askeri talimler ve gösteriler 
için kullanılmıştır. 1905 ve 1917  yıllarında Çapa Meydanı, eski 
çağlardaki Kazakların toplantılarım hatırlatan bir şekilde kaba 
ama etkili bir çeşit doğrudan demokrasi uygulayan coşkulu de
nizci, asker ve işçi kalabalıklarının günlük toplantı yeri ve 
Kronstadt'ın ihtilalci forumu oldu. 

192l'de Kronstadt, Baltık Donanmasının ana üssü olarak kul
lanılıyordu. 50.000'i bulan kent nüfusunun yarısını sivil halk, 
yarısını ise askerler oluşturuyordu. Askeri nüfus, donanma mü
rettebatı (çoğunluğu oluşturuyordu) ve garnizondaki, çoğunlu
ğu ana tabyalarda, dış istihkamlarda ve makineli tüfek yuvala
rında görevde bulunan topçu sınıfından askerler olarak iki kı
sımdan meydana geliyot:du. Sivillerin çoğu istihkamlarda ve do
nanmaya ait merkezlerde ya orduya bağlı sivil personel ya da li-

80- Kronslııadc: kraıkii putevoditcl', Leningra<l, 1963, s.77. Kronstadt hakkında 
diger bilgiler Eııtsilılopediclıeslıii slovar', St. Peıersburg, 1 895, XVIA'da. 
s .823-24'de: Briwnnirn :\ıısik/opcdis i ,  1 1 .  baskı. X\' , s.927-28'dc: ,-e Voliııc, 
La Revolutioıı iııwnııuc ( 1 9 1 7- 1 92 ! )  . Par is, 1 94 7.  s .408- 1 O'da bulunabilir. 
Kronsıa<lı'ın daha eski tarihi için bkz. A. V. Shdov, htoıidıfskii oclıerk krtposti 
Kronshtadt, Kronsıadt, 1 904. 



petrograd ve kronstadt 51 

manlarda, ambarlarda ve diğer kıyı tesislerinde işçi olarak çalışı
yordu. Sivil nüfusun geri kalanı ise, başta fabrika işçileri olmak 
üzere, zanaatkarlardan, balıkçılardan, küçük esnaflardan, ko
operatiflerde ve kente ilişkin hükümet kurumlarında çalışanlar
dan oluşuyordu.sı 

Kentin başta gelen sakinleri olan Baltık denizcileri sürekli hu
zursuzlukla kaynadığından Kronstadt'ın üzerinde yer aldığı Kot
lin adasının adı -Kazan- kendisine uygundu. Her türlü ayn
calıktan ve otoriteden nefret eden huzursuz ve bağımsız ruhlu 
denizciler kuşağı cebri ve yabancı bir güç olarak gördükleri mer
kezi hükümete ve subaylanna karşı her an patlamaya hazır bir 
barut fıçısından farksızdı. Mizaç olarak eski çağlann cüretkar 
maceracılarıyla, Onyedinci ve Onsekizinci yüzyıllarda buntarst
vo ya da kendiliğinden isyanlara yataklık eden garnizonlardaki 
Kazaklarla ve stre/'tsy'lerle (silahşör) büyük benzerlikleri vardı. 
Özgürlüğe ve maceraya aşık denizciler de, başına buyruk ataları 
gibi dışsal disipline karşı içgüdüsel bir dirence, vol'nitsy'e ya da 
dizginlenmez bir ruha sahiptiler. Söylentilerle ya da içkiyle tepe
leri attığında halefleri gibi onlar da ayaklanma yoluna gider, zen
ginliğe ve iktidara öfkelerini boşaltırlardı. 

Kronstadt'ın aniden parlayıp sönen radikalizminin tarihi, Yir
minci Yüzyıl Rusya'sının ilk büyük ayaklanmasına, 1905 devri
mine kadar uzanır. Donanma üssünde ilk yasadışı yayınlar 1901 
yılında ortaya çıktı ve bundan. kısa süre sonra Denizciler, politik 
ve sosyal sorunları ve kendi · problemlerini -öncelikle düşük 
ücretler, kötü yiyecek ve tepelerinden eksik olmayan sert disip
lin- tartıştıklan çevreler oluşturdular. 1902 ve 1905 yılları ara
sında ülkeyi kasıp kavuran grev, köylü ayaklanmaları ve terö
rizm dalgası denizcilerde olumlu yankılar yaram ve onların sos
yal ve politik uyanışını hızlandırdı. Subaylara karşı itaatsizlik ve 
diğer disiplin ihlalleri günlük olaylar haline geldi. 1905'de sava
şın ve devrimin patlak vermesinin ardından disiplinin son kalın
tıları da, Japonlar tarafından donanmanın büyük bölümünü boz
guna uğratan Tsushima Boğazındaki yıkıcı darbe ile tuzla buz 
oldu. Eğer gerek duyulursa, devrimci faaliyetlere yol açan bun
dan sonraki saikler, Karadeniz Donanmasında 1905 Haziran'ın
da meydana gelen dramatik Potemkin isyanında bulunabilir. 

81- Pukhov, KrnnsluaJtslıii nıiaıezlı, s.49 
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Kronstadt'da ilk ciddi karışıklık, Ekim l 905'de. devrimin en 
yüksek noktasında ortaya çıktı. Bu, ilerki yıllarda gittikçe artan 
benzeri olaylara bir örnek oluşturdu. Önce Çapa meydanında bir 
kitle mitingi yapıldı. Binlerce kızgın denizci ve asker toplanarak 
hoşnutsuzluklarını dile getirdiler. Daha iyi yiyecek ve giyecek, 
daha yüksek ücret ve seferlerin daha kısa tutulması, sıkı askeri 
disiplinin gevşetilmesi gibi bildik taleplerin yanısıra, Çarlık des
potizminin derhal alaşağı edilmesi ve tüm özgürlükleri gerçek
leştirecek demokratik bir cumhuriyetin kurulması yönündeki 
taleplerini de haylmdılar. Bunu izleyen günlerde olaylar şaşırtı
cı bir hızla gelişti. 25 Ekim'de, birisinin yemeklerden şikayet et
mesi üzerine denizciler yemekhanesinde karışıklık çıktı. Ayak
ların yere, tepsilerin masalara vurulmasıyla oluşan gürültünün 
orta yerinde "komutana ölüm" bağırışları yükseldi.B2 Ertesi gün 
Kronstadt, açık isyana girişti. Başlangıçta bütünüyle kendiliğin
den olan ayaklanma kısa sürede, Büyük Petro zamanındaki 
strd'tsy isyanlarını andırır bir şekilde yıkım ve yağma alemleri
ne dönüşerek yozlaştı. Denizci ve askerlerin oluşturduğu kala
balıklar öfkeyle sokaklara dökülerek dükkanların camlarını aşa
ğı indirdiler ve binaları ateşe verdiler. Barikatlar kuruldu ve bir
çok ev, Petersburg'dan ceza birliklerinin gelmesi olasılığına kar
şı sığmak olarak kullanılmak üzere işgal edildi. Hükümet birlik
leri asayişi sağlayıncaya kadar iki gün süren isyanda 17 kişi öl
dü, 82 kişi yaralandı. Yaklaşık 3.000 isyancı tutuklandı. Ölüm 
cezası verilmese de isyancılardan bir çoğu yıllarca tutan hapis ve 
sürgün cezalarına çarptınldılar.B3 

1905 Devriminden sonraki alacakaranlıkta, 1 9  Temmuz 
l 906'da, Kronstadt'da, kardeşi Sveaborg limanındaki ayaklan
madan kıvılcımlanan ikinci ve daha ciddi bir patlama meydana 
geldi. Önceki Ekim ayaklanması gibi bu yeni olay da, hüküme
tin takviye birlikleri tarafından ezilinceye kadar iki gün boyun-

82- F. Kogaıı. Krı.mslııadt v 1 905-1 906 gg . . Moskova, 1926, s .7-1 .3 .  
83- V .  Voroııcvsk i i  ve N .  Klıeııri kso n ,  T<ronslıtadtslıaio hı'cpost '  - /ıliudı h 
Lrningrndıı. Leııingrad. 1926. s. l0-16;  hı .  Korablrv, Revııliııısiımn_ve vıı.,.sraniia 
na Balıilıc v 1 905- 1 906 gg., Leni ngrad, 1956. s.24-30; L A. Lenısner, 
Kronslırcıdr v 1 906-1 906 gg., vospominaniicı, Moskova, 1956, s.156-65. 1905 ve 
1906 yıllarındaki Kronstadı ayaklanmaları hakkında daha fazla malzeme için 

bkz. ıhe Jocumenıs colle�ıed in vornııyc vossıaııiia v Bultike ,, 1 905-06 gg., 
Moskcwa, 1933; ve Voennyc moriaki v period pervoi nısshoi revoliutsii, 
1 905 - : 907 gg . . Moskova, 1955. 
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ca kontrolden çıkmış bir şekilde süren kendiliğinden ve örgüt
süz bir öfke patlamasıydı. Önceki isyan bile başarısızlığa uğra
mışken bu isyanın taleplerinin, geçen aylardaki yenilginin ardın
dan acı bir hayal kırıklığıyla sonuçlanması kaçınılmazdı. Deniz
cilerin öfkesinin ardındaki harekete geçirici güdü yine otorite ve 
disiplin düşmanlığıydı .  Kargaşalığın orta yerinde bir bahriyeli
nin bir subaya, "kanımızı emdiğiniz yeter artık! " diye bağırma
sı, bütün isyancıların duygularının özetiydi.84 Her iki taraf da eşi 
benzeri görülmemiş bir vahşetle savaştı, isyancıları yönlendiren 
hayal kırıklığı ve aşağilanma, yöneticileri yönlendiren ise, Rus
ya'da artık geri çekilmeye başlayan devrim dalgası sayesinde hız
lı bir zafer kazanmış olmanın verdiği güvendi. Bu sefer, sert bas
kı ortamında 36 isyan elebaşısı idam edildi ve yüzlercesi hapse 
atıldı ya da Sibirya'ya sürgüne yollandı.85 

Kronstadt'daki bu ilk kendiliğinden isyanların üzerinde dur
mamız önemlidir, çünkü, birazdan göreceğimiz gibi, bunlar bir
çok bakımdan 1921 Mart fırtınasının habercileridir. Bu, Krons
tadt'ı bir kere daha devrimci faaliyetin gemi azıya almış merkezi 
haline getiren 1 9 1 7  ayaklanması açısından özellikle doğrudur. 
Kotlin Adasının dehşetengiz kitlesini o yıl ideolojik bakımdan 
baştan başa saran aşın solun etkisi altında Kronstadt, tarihte bir 
toplunı5al isyan efaanesi olarak kutsanan 187 1  Paris Kumününü 
örnek alan bir devrimci komün kurdu. Mayıs 1917'de, Bolşevik
lerin, anarşistlerin, sol SR'lerin, anarko-popülist eğilimdeki ba
ğımsız radikallerin çoğunluğu oluşturduğu başına buyruk Krons
tadt, Geçici Hükümetin yetkesine boyun eğmeyi reddetti ve ken
disini "şehrin tek hakimi" ilan etti.86 Bundan sonra Sovyet, he
men hemen her gün yapılan Çapa Meydanındaki mitinglerin de 
desteğiyle iktidarım tam anlamıyla oturttu. Kronstadt Sovyetinde 
bir anarşist konuşmacı olan Efim Yarchuk'un anlatımıyla, Çaba 
Meydanı, her renkten devrimci hatibin, öğrenmeye aç denizcile
rin, askerlerin ve işçilerin oluşturduğu geniş kalabalıklara nutuk 
çektikleri bir "özgür üniversite"ye dönmüştü. Bir yerel Bolşevik 

84- "Kronshtadtskoe vossLanie 1906 g.," Krasııyi Arkhiv, 1 936, No.4, s. 1 03. 
85- Korablev. Revolüıtsioıınyc vosstaniia na Baltihc. s.69-103: Lentsner. 
Kroııshıarlr v 1 905- 1 906 gg . .  s . 1 0 1 -24 Lcntsneı"e göre. 70 isyancıya ölüm cezası 
wrilıni�ti llıazıbrıııırı ceza�ı uygulanmamı� ohıhilir) . 
86· R. P. Browder ve A. F .  Kerensky, Yayıırn lıazı ıfayanhır . . Tlu' Ru,;iwı 
Provisional Govcnmıeııt. 1 91 7 , J .  cilt, Stanford. 1961, lll. 1 296-99. 



54 kronstadt 1�21 

lider olan lvan Flerovsky, orta çağlarda Rusya'nın şehirlerinde 
gelişen gürültülü halk toplantılarına atıfta bulunarak bu meyda
nı, "Kronstadt'ın veche"si olarak adlandmnaktadır.B7 

Sovyet ve Çapa Meydanındaki forum, birlikte, Kronstadt hal
kının politik ihtiyaçlannı karşıladılar. Anlaşılan o ki, halkta, 
ulusal bir parlamento ya da herhangi bir merkezi yapıya hiç bir 
özlem yoktu. Çünkü, şehrin ekonomik ve sosyal hayatının bü
yük kısmı özgürlükçü bir ortamda gelişip serpilen her çeşit ko
mite aracılığıyla -ev komiteleri, gemi komiteleri, yiyecek komi
teleri, fabrika ve atölye komiteleri- halkın kendisi tarafından 
yürütülüyordu. Adanın egemenliğini dıştan gelebilecek herhan
gi bir saldınya karşı savunmak üzere bir halk milisi örgütlenmiş
ti. Kronstadt sakinleri kendiliğinden özörgütlenme konusunda 
gerçekten yetenekli olduklannı gösterdiler. Çeşitli komitelerin 
dışında, aynı yerde çalışan ya da yakın yerlerde oturan kadın ve 
erkekler yaklaşık 50 kişilik küçük tarımsal komünler kurarak 
Adanın boş topraklarını ektiler. Yarchuk'un anlattığına göre, bu 
kolektif sebze bahçeleri lç Savaş sırasında şehrin açlıktan kurtul
masını sağladı. BB 

Kendi yerel özerkliğinin üzerine titreyen Kronstadt halkı, 
191 7'de lenin ve partisi tarafından ortaya atılan "Bütün iktidar 
sovyetlere" talebini coşkuyla karşıladı. Bu sloganı tamı tamına 
sözcük anlamıyfa benimseyen Kronstadtlılar, onu, her özerk 
bölgenin kendi işini kendisinin yürütmesi ve herhangi bir mer
kezi iktidann en küçük bir müdahalede bulunmaması biçimin
de yorumladı. Yarchuk'un söylediğine göre, onlar bunu, "sosya
lizm"in gerçek özü olarak kabul ediyorlardı.B9 Onlar, kendi dev
rimci komünlerini ademimerkeziyetçi özyönetim modeli olarak 
görüyor ve ülkenin geri kalan kısımlarının da bu modeli izleye
ceğine inanıyorlardı. lvan Flerovsk'un belirttiğine göre, "Krons
tadt bahriyelileri bütün devrimci dürüstlüklerinin yanısıra ciddi 
bir zaafa sahiptiler: Onlar, kendi coşkularının bütün Rusya'da 
sovyet iktidarının kurulmasına yetecek bir güç olduğuna safça 
inanmışlardı. "90 Gerçi böylesi umutlar gerçekleşmedi ve Bolşe-

87- E. larchuk. Krun5hıadı v russlıoi rrvoliutsii. Nt'w York, 1923. s.54: 1. P .  
Flerovskii, Bııl\lıcvistshii Kronshıadt v I 9 I 7 godu (polichııynı vııspomiııuiicmı) .  
Leningrad, 1957,  s .  l 7 .  
88- larchuk, Kıwıslıtudı v russlwi n:vuliursi i ,  s.22-23. 
89- Age, s.37, 50. 
90- l. P. Flekovskii, " !iul'skii poliıicheskii urok, "  Proleıurslwiu Revoliııtsiiu, 
1 926, No. 7, s. 58-59. 
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vik diktatörlüğün kurulmasından bir yıl sonra, 1 9 1  Tnin özgür
lükçü komünü kaybolan devrimci bir ütopyanın uzaklarda kal
mış bir silüeti haline geldi. Aslında 1921 ayaklanması, Krons
tadtlıların, kendiliğindenliğin ve "bütün iktidar yerel sovyetlere" 
sloganlarının altın çağını yeniden ele geçirme çabasıydı. 

191 7 Devrimi boyunca Baltık Donanması politik ve askeri 
yetkenin her çeşidine karşı şiddetli patlamalarla noktalanan çal
kantılar içinde yüzdü durdu. 1905'de olduğu gibi, denizciler, en 
büyük öfkeyi ipliği pazara çıkmış ayncalıklann ve keyfi iktida
rın yaşayan sembolü olarak gördükleri subaylarına karşı göster
diler. Kronstadtlılar özellikle Kotlin Adasına "denizcilerin Sak
halin'i" ününü kazandıran şiddetli disiplin ve ağır ceza atmosfe
rinden kendilerini kurtarmak için yanıp tutuşuyorlardı.91 Şubat 
Devriminin patlak vermesiyle prangalı denetim sistemini orta
dan kaldırma ve nefret ettikleri üstleriyle hesaplaşma fırsatını el
de etmiş oldular. 28 Şubat'ta kızgın bir bahriyeli kalabalığı üs 
komutanı Amiral R. N. Viren'i karargahından sürükleyerek çı
kardı ve Çapa Meydanına götürerek yargılamaksızın idam etti. 
Bu eylem, 40'dan fazla Kronstadtlı donanma ve ordu subayının 
öldürülmesiyle sonuçlanan bir kan dökme çılgınlığının başlan
gıcıydı. Ayrıca 200 kadar subay tutuklandı ve demir parmaklık
ların ardına kondu. Şubat karışıklığı sırasında, bir şiddet dalgası 
Baltık Donanması üslerinin oluşturduğu bütün kompleksi içine 
aldı. Toplam 76 donanma subayı (askeri garnizondakilerden söz 
etmiyoruz) askerleri tarafından öldürüldüler. Viren'in yanısıra, 
onun Sveport'daki meslektaşı Amiral Butakov ve o sırada Helsin
ki'de karargah kurmuş olan Baltık Donanması Baş Komutanı 
Amiral Nepenin de bu sayıya dahildir.92 

Bu kişisel intikam açlığı, Kronstadt'da Şubat ayaklanmasıyla 
dizginlerinden boşanan ihtilalci aşırılığın yalnızca bir yönüydü. 
Öte yandan özgürlükçü bir ruh almış başım gidiyordu. Elbette , 
Bolşevikler, anarşistler, Maksimalist SR'ler ve diğer aşın radikal 
gmplar bunu ellerinden geldiğince körüklüyordu ve bu gruplar, 
bahriyelilerle Kronstadt halkının geri kalan kısmı üzerinde çok 
önceden güçlü bir etki kurmuşlardı. Bu grupların baş hedefi su-

9 1 - F.  F. Raskol'nikov, Krııııshtadt i Piter v 1 9 1  i godıı , Moskova. 1 92 5 .  
s . 29-32. 
92- Baltiiskic moıialıi v podgotovlıe i provedrnii Velikoi Oktiııbr'slıoi soısialistich
e.�lwi revoliutsii, Mosknva, 1957, s. 19-22; V. V. Peırash, Moıicılıi Balıiiskogo 
/1ota v bor'be :::a pobedu Oktlabrla, leningrad, 1 966. s 52.  
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baylar değil . Geçici Hükümetin kendisiydi. Ve onlar, takip eden 
aylarda, denizcilerin yeni rejime karşı her türlü devrimci çıkışı 
destekleyeceğinden emindiler. Kronstadtlılar, 1917  Nisan'ında 
Petrograd'daki sokak gösterilerinde ve muhtemel bir hükümet 
saldırısına karşı kendilerini siper eden bir grup anarşistin yardı
mına koştuklan Haziran olaylarında önemli bir rol oynadılar. Yi
ne, çalkantılı Temmuz günlerinde, daha çatışmaların ilk haber
leri ulaşır ulaşmaz Petrograd'a koştukları ve erken doğan ayak
lanmada merkezi bir rol oynadıkları için Troçki tarafından "dev
rimin gururu ve şerefi" olarak adlandırıldılar. (SR Tarım Bakanı 
Victor Çernov'un, kendisini linç etmek isteyen bir grup bahriye
linin elinden ancak Troçki'nin hızlı ve etkili konuşmasıyla kur
tulabildiği çok iyi bilinen bir olaydır.)93 

Ağustos sonunda, General Komilov'un başkente yürümesi 
üzerine bahriyeliler devrimi savunmak için toplandılar. Tem
muz ayaklanmasının öncüsü olan Petropavlovslı krüvazörünün 
mürettebatı bir kere daha iktidann sovyetlere devredilmesi ve 
Komilov'un tutuklanıp idam edilmesi çağrısında bulundu. Kar
şı çıkan dört subay yakalanıp idam edildi.94 Takip eden haftalar
da denizciler, ihtilalci uzlaşmazcılıkları hakkındaki ünlerini 
doğrular bir biçimde Geçici Hükümetin alaşağı edilmesi için 
baskılarını sürdürdüler. 25 Ekim'de Lenin, iktidarı alma yönün
de harekete geçtiğinde onlara gün doğdu. Botlanna atlayan de
nizciler isyancılara destek olmak üzere başkentin yolunu tuttu 
ve onlar Kışlık Saraya saldıran Petrograd'daki Kızıl Muhafızlara 
katılırken, Petrograd krüvazörü Aurora da Sarayı savunan hükü
mete bağlı birlikleri deınoralize etmek için Saray ve çevresini to
pa tuttu. Kronstadtlılar Ekim'de oynadıkları rolle, Troçki'nin 
Temmuz Günlerinde onlar için söylediği "devrimin gururu ve 
şerefi" sözlerini hakettiklerini gösterdiler. 

Kerenski'nin düşüşünden sonra da Kronstadt'ın devrimci ka
rarlılığında en ufak bir azalma olmadı. Aslına bakılırsa zafere 
ulaşmak, bahriyelilerin iktidardan uzaklaştırılan sosyal unsur
lardan intikam alma hırslannı bilemişti. Onlann şiddetli patla
malara olan düşkünlükleri, 6-7 Ocak 1918 gecesi bir kısım öfke-

93 N .  N .  Sukhanov, Ihı' Rı.ss iaıı R!'volulimı .. 1 9 1 7 . New York, 1 955 ,  ;.444-46. 
Perrograd'daki Haziran ve Temmuz olayları haklunda, bkz. Alexander 
Rabinowiıch, Prelude to Revolution, Bloomingıon, lnd . . 1968 
94- Browder ve Kerensky, Tlır Russian Provisional Govcnıment, 111,  1581-82. 
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li Kronstadtlı bir Petrograd hastanesini basıp .  burada gözaltında 
tutulan Geçici Hükümetin Katlet bakanlan Shingarev ve Ko
koshkin'i yataklarında öldürdüklerinde özellikle trajik bir nok
taya ulaştı. Lenin'in talimatı üzerine Adalet Komiseri 1. N. Stein
berg bu olay hakkında kovuşturma başlattı, fakat Lenin yeniden 
düşününce, denizcilerle karşı karşıya gelmektense bu olayı ka
patmanın daha doğru olacağına karar verdi.95 Aslında Lenin'in, 
bahriyelileri tam da acımasızlıkları dolayısıyla yanında görmek 
istediği kesindir. O, Sovyetlerin davası için her an silahı ele al
maya hazır olan bahriyelilerin bir çeşit özel muhafız birliği rolü 
oynadığını gözardı ediyor değildi. Nitekim, bu cinayetlerden bir 
gece önce, Anatoli Zhelezniakov adlı ateşli genç bir anarşistin li
derliğindeki bir Kronstadt birliğini Bolşeviklerin azınlıkta kaldı
ğı Kurucu Meclis'i dağıtmaya göndermiştir.96 Bahriyelilerin, Ku
rucu Meclis'e karşı olmaları için elbette kendi nedenleri vardı. 
Gördüğümüz gibi onlar, herhangi bir merkezi politik kurumdan 
zaten hazetmiyorlardı, nerede kaldı ki, onlara göre fazlasıyla 
muhafazakar partilerin hakimiyetindeki böylesi kurumlardan 
hoşlansınlar. Bahriyelilerin gözünde, geleceğin politik dalgası 
yerel sovyetler aracılığıyla uygulanacak doğrudan demokrasiydi; 
bir ulusal parlamento ise tersine, ancak geriye doğru atılmış bir 
adım, tasfiye etmek için onca acılar çektikleri Geçici Hükümetin 
temsil ettiği türden bir "burjuva" toplumuna geri dönüş anlamı
na geliyordu. 

1 918-1920 yıllarındaki lç Savaş boyunca Kronstadt'ın ve tüm 
Baltık Donanmasının denizcileri ihtilalci kararlılığın öncüsü ola
rak kaldılar. 40.000'den fazla bahriyeli kendini Beyazlara karşı 
verilen savaşın en ön saflarına attı.97 Savaşlardaki cesaret ve dö
vüşkenlikleri dikkate alınarak, nehir filolarına, zırhlı trenlere ve 
her cephedeki Kızıl Ordu saflarını takviye etmeye gönderildiler. 
Son derece kritik Sviiazhsk muharebesinde -"Rus Devriminin 
Valmy'si"- en gayretli şok taburlarını oluşturarak, Bolşevik 
bölgesinin içlerine sızma tehdidinde bulunan büyük bir düşman 
gücünün bozguna uğratılmasında Troçki'ye en büyük yardımı 
yaptılar. 

95- 1. N. Steinhl'rg, Als idı \'olh.;lwmmimıı 'nır, Münih 1929 ,  s . Utı-6 3 .  
9b· ilk:. Paul Avrich, Tlıc Rtıssicırı ArıarcltisLs, l'rincetoıı, 1 9()7, s. 1 56. 
Türkçesi: Rusycı'dcı Aııarsistlcr. çev: Celal Kanat. Metis. 199.3. 
97- P.  G. Sofinov, Isıoricht"Slıii povoroı (pcrclılıod lı novoi elıonornicheslıoi 
politilıe) , Moskova. 1964, �.+5.  
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Gerçi aynı zamanda denizcilerle hükümet arasında ciddi ayn
lıklar da baş göstermeye başlamıştı. Kayda değer ilk uyuşmazlık 
Ekim darbesinden hemen sonra Lenin'in Bolşeviklerden oluşan 
kabineyi açıklamasıyla ortaya çıktı. Yetkenin merkezileşmesine 
karşı tam bir uyanıklık içinde bulunan Kronstadt Sovyeti'nin bü
tün sosyalist grupların temsil edildiği bir koalisyon hükümeti 
yönünde baskıya girişmesi, Kronstadt'ın 1921 Mart programının 
ilk işaretiydi. Denizcilerden yükselen hoşnutsuzluk mırıltıları 
yeni bir diktatörlük rejimi olasılığına karşı bir uyanydı. Eğer ye
ni Halk Komiserleri Konseyi devrimin demokratik ideallerine 
ihanet etmeye cüret ederse, denmek isteniyordu, o zaman Kışlık 
Saray'a yönelen siliihlar anında, yeni yönetimin merkezi duru
mundaki Smolni Enstitüsüne çevrilecektir.98 1 9 1 7  Kasım'ında, 
bazı arkadaşlarının, diğer sosyalistlerin de hükümete alınması 
yolundaki taleplerine, "denizcilere başvurma" tehdidiyle yanıt 
veren Lenin ise, bu düşmanca duyguların pek farkındaymış gibi 
görünmemektedir. 99 

1918 başlarından itibaren Komünist yönetimin keyfi ve bü
rokratik karakterinden şikayet etmek artık vaka-i adiyeden sayı
lıyordu. Aynı yılın Mart ayında donanmanın kendi seçtiği mer
kez komitesi ( Tsentrobalt) dağıtılıp, görevleri, parti tarafından 
atanan bir komiserler konseyine aktarılınca durum daha da kö
tüye gitti. Gittikçe artan sayıda denizcinin devrimin ihanete uğ
radığı yönündeki inancı aynı ay imzalanan Brest-Litovsk anlaş
masıyla daha da güçlendi. Bir çoğu, Alman emperyalizmine tes
lim olmak ve dünya devrimi hedefinden vazgeçmek olarak gör
dükleri bu anlaşmaya karşı çıkan Sol Komünistlerle, anarşistler
le ve Sol SR'lerle aynı safta yer aldı. Nisan ayında Baltık donan
masının çeşitli gemilerindeki mürettebat, hükümeti, Alman ta
leplerine uygun olarak donanmayı tasfiye etmeyi planlamakla 
ağır şekilde suçlayan bir karar aldı. Bu karar, Bolşevikleri ikti-' 
dardan indirmek ve devrimin ilkelerine daha büyük bir inançla 
bağlanacak yeni bir rejim kurmak üzere genel bir ayaklanma 
çağrısı yapacak kadar ileri gidiyordu. Bu, çok sayıda denizcinin, 
1918 Teınmuz'unda Moskova'daki Sol SR'lerin ayaklanmasına 
katılmasından, Çeka merkezlerine baskınlar düzenlemesinden 
ve yüksek rütbeli bir subay olan M. 1. Latsis'in bahriyeliler 

98- Voline, La Revoluıion inconnue, s.200. 
99- Bkz. Schapiro, Tlıe Origin of the Commuııist Autocracy, s. 7 4. 
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tarafından kısa süreli olarak tutuklamasından başka bir sonuç 
vermedi. 100 

· Bundan sonraki olay, Ekim'de, Petrograd donanma üssünde
ki bir kitle mitinginde, Brest-Litovsk barışını tanımayan ve de
nizcilerin bir çoğunun memleketi olan Ukrayna'yı işgal eden Al
man güçlerine karşı direnmeyi öngören bir karar alınmasıydı. ıoı 
Denizciler, aynı zamanda Bolşevik iktidar tekeline karşı çıkma 
karan da aldılar. Anarşistlerin ve muhalif sosyalistlerin baskı al
tına alınmasını kınayarak, çeşitli sol parti temsilcilerinin sovyet
lerde daha geniş ölçüde temsil edilebilmesi için özgür seçim çağ
rısında bulundular. Son olarak, hükümetin yeni başlattığı ürün
lere zorla el koyma politikasını telin ederek, yiyecek müfrezele
rini "köylüleri yağmalayan hırsızlar" olarak damgaladılar. ıoı 

Ekim 1918'deki bu başkaldırı, yayılma olanağı bulamadan, 
çağrılan askeri birlikler bahriyelileri kısa sürede hizaya soktu. 
Fakat onların talepleri kesinlikle, 1921 Mart Kronstadt progra
mında atılan "özgür sovyetler" ve "komiserokrasiye son" slogan
larının habercisiydi. Aslında bu iki olay, uzun bir tarihi dönemin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Baltık Donanmasının 1905'den 192l'e 
kadarki tutumuna bir göz attığımızda, kendisi de bir Kronstadt
h denizci olan, Bolşevik askeri lider Pavel Dibenko'nun, bahriye
lilerin "ölümsüz isyan ruhu" dediği birçok öğede süreklilik ol
duğunu görürüz. 103 Bütün bu yıllar boyunca ayrıcalık ve otorite-' 
den aynı tiksinme, denetlenmekten aynı nefret, yerel özerklik ve 
öz-yönetime aynı özlem değişmeden kalmıştır. Aynca, onyedin
ci ve onsekizinci yüzyıllarda güçlü bir bürokratik devletin yük
selmesinden itibaren aşağı sınıflarda yer etmiş anarşist ve popü
list geleneklerde derinden kök salan, merkezi hükümetle ve 
onun tarafından atanmış görevlilerle olan uzlaşmaz karşıtlık da 
değişmeden kalmıştır. Anakaradan tecrit edilmiş olan Kronstadt, 
Baltık'daki diğer kardeş üslerden de daha güçlü bir primitif anar
şist isyan kalesi olmuştur. 

Devrimci azimleri ve bağımsızlık ruhlarıyla ün salan Krons-

1 00- L. D. Troçki, Kalı vooru::lıalas' revol iuısiia. 3 cilt, Moskova, 1 923·· 1 92. 5 ,  
ı .  140, 278. 
1 0 1 - G.S. Pukhov, Kalı vooııdırılsiı1 Pcrı·ognıd. Mo5kova, 1 93 3 .  5 . 3 6 .  
102- 1 .  Flerovskii, "Miaıı>zh mobilizovannykh matrosov v Peıerhurge 1 4  
oktiabria 1918  g.,'" Proletarslıaia Rrıoliuısiiıı, 1 926, No.8, s.2 1 8-37. 
103- P. E .  Dybenko, 1:: nedr tsarskogo jlota lı velilıomu Oktiabriu, 
Moskova, 1928, s.69. 
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tadt bahriyelilerinin ne türden olursa olsun hiı.;bir keyfiliğe ve 
zorlamaya en ufak bir hoşgörüleri yoktu. Kendiliğindenlik ve 
ademimerkeziyetçilik onların düsturuydu. Kazak krug'larını ve 
ortaçağ veche'lerini örnek alan yerel sovyetler temelinde yükse
len özgür bir sosyal düzeni arzuluyorlardı. Yetkeyi elinde tııtan
lara, subaylara, bürokratlara, mülk sahibi ya da ayrıcalıklı kişile
re karşı her an şiddetle galeyana gelme eğilimindeydiler. 1921 
Mart'ında bütün bunlar kendilerini son ve en şiddetli biçimde 
ortaya koyma noktasına gelmişlerdi. 

lç savaş sürecinde denizcilerin sıkıntıları iyiden iyiye birik
mişti. Hoşnutsuzluk, geçmişte oldugu gibi, askeri disiplin üze
rinde yoğunlaşıyordu . 1 9 1  7 Devrimi, ordu ve donanmayı tam 
bir başıboşluk içine sokmuştu. Geleneksel komuta hiyerarşisi 
bir yana atılmış, meydana gelen otorite boşluğu, kendi liderleri
ni seçen ve yukardan gelen emirleri gözden geçiren sayısız de
nizci ve asker komitesi tarafından doldurulmuştu. Meydana ge
len bu kaos, yerel fabrika komitelerinin bir işletmeden diğerine 
"işçi denetimi" kurduğu sanayideki duruma aşağı yukarı paralel
di. Ekim Devriminden sonraki ilk aylarda Bolşeviklerin politika
sı bu kendiliğinden ademimerkezileşme sürecini teşvik etme 
eğilimindeydi. Hükümetin kararıyla geleneksel askeri rütbeler 
kaldırılmış ve "subayların Sc(,:ilım:si ve karşılıklı yoldaşça disip
lin ve saygı ilkesine dayalı aşağıdan inşa edilen" bir "sosyalist" 
savaş gücü kurulacağı ilan edilmişti. 104 Bu, pratikte merkezi oto
ritenin ve normal emir-komuta zincirinin çökmesine yol açtı ve 
Rus askerlerinde çok eski zamanlardan beri var olan öldürme 
tutkusu, çapul ve yağma düşkünlüğü eğilimlerini teşvik etti. 

Gerçi, 1918'de lç Savaşın patlak vermesi, Bolşevik askeri po
litikasını çok kısa zamanda tersine çevirdi. Yetkenin kaotik ade
miınerkezileşmesine bir son vermek ve saflarda disiplini yeniden 
kurmak rejimin hayati talebi haline geldi. Savaş Komiseri olarak 
Troçki orduya bulaşan "partizan ruhunun" (parti:;anshchina) 
başta gelen muhalifiydi. Geleneksel askeri usulleri izleyen Troç
ki kısa zamanda yeni ve etkili bir savaş gücünü düzene soktu. 
Eski rütbeler geri getirilmedi, ancak binlerce eski Çarlık ordusu 
subayı politik komiserlerin gözetim ve denetimi altında "askeri 
uzman" ( l'Ol'mpd\y) olarak orduya geri alındı. Bu yolla, yeni Kı
zıl Kumandan birlikleri yetiştirilene kadar fena halde ihtiyaç du-

ı ı,'.+ Wollenberg. Tlıe /{id Arıııy. ,,_4 1 .  
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yulan kumanda deneyimi ve teknik bilgi sağlanmış oldu. Kızıl 
Ordu içindeki komite sistemi tasfiye edildi, emirlere itaat kesin
likle uygulandı ve tatile yollanan disiplin hızla ve aniden geri 
çağrıldı. ıos 

Çok geçmeden hükümet, bu önlemleri donanmaya da uygu
lamaya başladı. Fakat burada daha inatçı bir muhalefetle karşıla
şıldı. Dibenko'nun belirttiği gibi, Bolşeviklerin gemi komiteleri
ni tasfiye etme ve atanmış komiserlerin merkezi otoriteyi yerleş
tirme çabaları Baltık Donanmasında bir protesto fırtınasına yol 
açtı. ıo6 Dıştan dayatılan disiplinden tiksinmeleriyle ün salmış 
denizcilere göre disiplini geri getirme yönündeki her girişim 
191 7'de uğruna mücadele ettikleri özgürlüge ihanet anlamına 
geliyordu. Onlar, yalnızca Çarlık zamanındaki denetimin sertli
ğini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda dizginleri serbest bı
rakmanın ve kendi özinisyatiflerini harekete geçirmenin askeri 
bakımdan daha etkili olduğunu düşünüyorlardı. İktidara gelme
sine yardımcı oldukları partinin, zaferin meyvalarını ellerinden 
almasına izin vermemeye kararlıydılar. Sonuç olarak, tabandaki 
askerlerle, Bolşevik komiser ve komutanlar arasındaki sürtüşme 
devam ediyor ve lç Savaşın bütün hızıyla sürdüğü bir dönemde, 
düzenli askeri birliklerin yanıbaşında savaşan Çeka birlikleriyle 
yer yer çatışmalar çıkıyordu. 

lç Savaş sona erdiğinde durum iyiye gideceğine daha da kötü
ye gitti. Hükümetin aşın sıkı politikalarının var olma nedeni or
tadan kalkmıştı. Köylülerin, artık ürünlerine zorla el koymaya 
ve serbest pazara baskı yapmaya gerek kalmadığını gördükleri, 
işçilerin, sendikalarına boyun eğdirilmesinden, fabrika disiplini
nin, tek kişi yönetiminin ve "burjuva" teknik uzmanların geri 
getirilmesinden rahatsız oldukları gibi, denizciler ve askerler de 
askeri yaşamda demokratik ilkelere dönülmesini talep etmeye 
başlamışlardı. Disiplinin güçlendirilmesine, gemi komitelerinin 
ilga edilmesine ve komiserlerle "askeri uzmanların" kumanda 
mevkilerine atanmasına karşı Baltık Donanmasındaki şiddetli 
muhalefet tehlikeli boyutlara varmıştı. Aynca, Baltık gamizonla
rındaki askeri birliklerde olduğu kadar, gemi mürettebatında da 
isyan ruhunu besleyen çeşitli yeni faktörler söz konusuydu. Her 
şeyden önce, Beyaz tehlikenin ortadan kalkmasıyla aylardan be-

105- Bkz. John Erickson, The Soviet High Comnıand. Londra. 1962. s.25-52. 
106- Dybenko, Iz nedr tsarshogo }lota, s .199. 



62 kronstadl 1921 

ri ilk kez yerlerinden ayrılma ve memleketlerine dönme şansı el
de eden askerler, ürünlere zorla el koyma ve devam etmekte 
olan şiddet yöntemleriyle doğrudan doğruya yüz yüze geldiler. 
Bazıları, yol kesme müfrezeleri tarafından yasa dışı yiyecek ara
mak üzere bizzat durduruldu. Şehirlerde savaşın getirdiği acıla
rı enine boyuna gördüler. Her yerde halkın huzursuzluk ve hoş
nutsuzluğunu farkettiler. Babalarının ve kardeşlerinin birçok ba
kımdan kendilerinin otoritelerden çektiklerine benzer şikayetle
rini dinlediler. Kronstadt ayaklanmasının önde gelenlerinden bi
ri olan Stepan Petrichenko, "biz cephelerde ya da denizdeyken, 
içerde olup bitenler yıllarca Bolşevik sansür tarafından gizlen
miş," diyordu, "evimize döndüğümüz zaman ana babamız bize 
zalimler için neden dövüştüğümüzü sordular. Bu, bizi düşün
dürdü. "101 Petrichenko gibi birçoklan görevlerine dönüp olan 
biteni anlattıklarında. yoldaşlannın içine düştüğü huzursuzlu
gun boyutlarını gözönüne getirmek zor değildir. Tabii ki, hükü
met, donanmadaki izinleri kısıtladığı zaman bunun bahriyeliler 
üzerindeki moral etkisi korkunç oldu . Bu, Şubat ve Mart olayla
rında merkezi bir rol oynayacak Kronstadt limanındaki iki zırh
lıdan biri olan Sevastopofda 1920 Aralık'ında öfkeli bir protesto
ya yol açtı. 1920-1921 kışında Baltık denizcileri arasında asker
den kaı,:ma oranı sürekli bir yükselme gösterdi. 1921 başında do
nanma örgütlü bir askeri güç olmaktan oldukça uzak bir konu
ma gelmişti. ıotı 

Bu dönemde ortaya çıkan bir diğer büyük tehlike, donanma
daki, kapıya dayanan yiyecek ve yakacak kriziydi. Denizciler ele, 
neredeyse sivil halk kadar açlığın ve soğuğtın acısını çekiyordu. 
Daha kışın başında kışlalardaki ve gemilerdeki yakacak kıtlığı 
hayatı dayanılmaz hale getirmişti. Kasım'la Nisan arasında Baltık 
bölgesini kasıp kavuran olağanüstü şiddetli soğuğun etkilerini 
kısmen azaltacak ne bot, ne de kışlık giyecek stoku vardı. Daha 
da kötüsü, askerlere dağıtılan yiyecek tayınları hem kalite, hem 
de miktar olarak azalmıştı.109 Geçmişte karışıklıklara yol açan, 
Rus donanmasındaki geleneksel kötü yiyecek şikayeti bir kere 
daha ortaya çıkmıştı. Ve şimdi, 1920 yılının sonuna doğru Bal-

1 0 7 ·  Srn l orlı ı inıı:s. H Mart 192 1 .  
1 08- Pukhov, Kroııshıcıdıslı i r  miııtc�h. s.44-54. 
109- Agr. s.42; Pukhov, " Krorıslıtadı i Balıiiskii !kıt pered miatezheırı 
l 921 goda," Krasnaia Lrıopis', 1 930, No.6, s. 1 50-53. 
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tık Donanmasında bir de iskorpit salgını patlak vermişti . Hel
singfors'daki göçmen kaynaklarına göre, Aralık'ta, Kronstadt 
bahriyelileri, Moskova'ya, tayınların düzeltilmesi için bir heyet 
göndermiş, ancak heyet Moskova'ya varır varmaz yöneticiler ta
rafından tutuklanmıştı. Adamları için arabuluculuk yapan do
nanma komutanı F. F. Raskolnikov, delegeler serbest bırakılma
dığı takdirde Kronstadt'ın silahlarım Petrograd'a çevireceği uya
rısında bulundu. Ancak, onun bu kahince sözlerine kulak bile 
asılmadı. ı ıo 

Komünist parti üyesi denizciler bile donanmada yükselen 
muhalefetten etkilenmişti. Yoldaşlarının bağımsızlık ruhunu 
paylaşan bu denizciler� partiye ya da askeri disipline isteyerek 
boyun eğmeye hiç de gönüllü değildiler. Yerel inisiyatifte ve 
parti demokrasisinde ısrar eden, diğer yandan zorla düzene sok
maya ve sert merkezi kontrola karşı çıkan, Kızıl Ordu'daki "as
keri muhalefet"in ve fabrikalardaki "işçi muhalefeti"nin bir ben
zeri olarak 1920 sonunda "donanma muhalefeti" de şekillenmiş
ti. "Donanma muhalefeti," demode gördüğü geçmişteki hiyerar
şik ve otoriter anlayıştan farklı olan "sosyalist" çizgide bir do
nanma örgütlenmesini savunuyordu. Seçilmiş gemi komiteleri
nin taraftarı olan muhalefet, donanmanın politik yönetimindeki 
Bolşevik görevlilerin .. diktatörce tavırları"na (diktatorstvo) oldu
ğu kadar ''askeri uzmanların" geri dönmesine de horgörüyle 
bakıyordu. ı ı ı 

Daha da uyarıcı olanı, "donanma muhalefetini" rahatsızlıkla
rını ifade etmekte yetersiz bulan çok sayıda Bolşevik bahriyeli
nin parti kartlarını yırtarak daha da cesur bir adım atmalarıydı. 
Yalnızca 192l'in Ocak ayında yaklaşık 5.000 Baltık bahriyelisi 
Komünist Partiyi terketti. Ağustos 1920 ile Mart 1921 arasında 
Kronstadt parti örgütü 4.000 üyesinin yansını kaybetti . 1 1 2 Bol
şevik görevliler partiyi kitlesel olarak terkedenlerin, 1919 Ağus
tos'undaki "parti haftasında" olduğu gibi, k Savaş sırasında par
ti üyeliği için kıstasların gevşetilmesi ya da tamamen kaldırılma
sıyla parti saflarına akın etmiş olan güvenilmez unsurlar olduğu
nu ileri sürdü. Parti kaynaklarına göre, son zamanlardaki karşı 

l 1 O- Olıs lıdıc<' Ddıı, 2 ()çak 1 92 l .  
1 1 1 - Lazarcvich, ·' Kronshtadıskoc vossıanie." Hoı'Jıcı, 1'! 2 1 .  � os .  1 -2 . ' ) 
1 1 2- !da Meıt,  L<ı Commırnc de C. ıonsı,ıdı: Crcpıısnılc sı:ıııglaııı cin Sovicıs ,  
Paris, 1949, s_26: Kornaıovskii, Yayına hazırlayan_, Kroııshwdr,lı i i  miaıedı , 
s. 1 3- 1 5 . 
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saflara ge<;ıne dalgasım yaratanlar büyük ölçüde bu yeni üyeler
di. Öte yandan, bir ihtiyat tedbiri olarak kendi rızaları olmadan 
yüzlerce parti üyesinin üyeliği iptal edildi ve bunlardan bazıları 
Karadenize ve Hazar donanmasına ya da Uzak Doğu'daki görev
lere gönderildi. 1 1 J 

Savaş Komiseri Troçki'nin, Petrograd parti şefi Zinovyev'e 
karşı donanmanın politik kontrolü konusunda açtığı mücadele 
ise, partinin otoritesini iyice sarstı. Zinovyev, Ekim 191 7'de Le
nin'in en yakın arkadaşı olma payesini elinden alan Troçki'ye za
ten kızgındı. Donanma komutanı Fyodor Raskolnikov·a ve do
nanmanın politik yönetiminin (Puhalt) başı E. l .  Batis'e göre -
her ikisi de Troçki'nin taraftarıydı- 1920'nin son aylarında Zi
novyev, kendisini parti demokrasisi ve yerel inisyatifin savunu
cusu olarak takdim ederken, Troçki'yi bir "diktatör" rolünde 
göstererek rakibini gözden düşürmeye çalıştı. 1920 Kasım'ında 
Petrograd parti komilesi'nin Zinovyev'in ısrarıyla, Baltık donan
masının politik yönetiminin Pubalftan alınıp kendine verilmesi
ni talep etmesi üzerine Troçki'nin taraftarları inatçı bir direnişe 
geçti. 1 H 

Bu mücadelenin sonucunda komiserler ve diğer parti yöneti
cileri taban üzerindeki kontrollerini büyük ölçüde kaybettiler. 
Aralık başlarında kalabalık bir bahriyeli topluluğu Sekizinci Sov
yet Kongresinde seçilen delegelerin tavırlarını protesto etmek 
üzere (belli ki seçimler, donanmanın yerel politik bölümünden 
parti görevlilerince yönlendirilmişti) Petrograd'daki deniz üs
sünde bir miting düzenlediğinde bu durum ayan beyan ortaya 
çıktı. Kışın bastırmasıyla birlikte ortaya çıkan öfke, 1 5  Şubat'ta 
toplanan Baltık Donanması Komünistleri lkinci Konferansı'nda
ki fırtmayla zirveye erişinceye kadar yükselerek devam etti. Et
kili bir güç olarak ortaya çıkan "donanma muhalefeti"nin poli
tik kontrolün derhal ademiınerkezileştirilınesi yönünde çağrıda 
bulunan önergesi ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Bu, geçen 
Kasım aymda yetkenin Pubaltdan ve onun politik bölümlerin
den yerel parti komitelerine geçmesini öneren Zinovyev ve arka
<laşlarının başarı hanesine yazıldı. Önerge, Pubalt'ı kille bağları
nın olmaması ve tabandaki parti aktivistlerinden uzak durması 

1 1 3- Sorsiıılisı ichrslıii \'cstnilı, 18 Mart 192 1 ,  s. l .  
1 14- Pııkhov, "Kronshtadt i Baltiiskii tloı," Krnsncıicı Lctopis', 1930, No.6. 
s . 1 74-94. Cf. Schapiro, Tiıe Origirı of ıhe Commı.misı Aııtocracy, s . 299. 



petrograd ve kronstadt 65 

nedeniyle eleştiri.yordu . Pubalt, deni.yordu önergede, taban üze
rinde "hiçbir otoritesi olmayan bürokratik bir organa" dönüş
müştür; yerel inisiyatifin restore edilmesi, donanmanın tüm ya
pısını "demokratizm temelinde" yeniden canlandıracaktır. Dele
gelerden bazıları ise, donanmanın bütün politik bölümlerinin 
tümden lağvedilmesi çağrısında bulundu, bu talep kısa süre son
ra Kronstadt isyancıları tarafından yankılanacaktı. Ve bir parti 
görevlisi, reformlar yürürlüğe konmazsa "iki üç ay içinde ayak
lanacağız,'' diye uyarıda bulundu.1 1 5 

Bu nedenlerle, 1921 Şubat'ının ortalarında Baltık donanma
sındaki gerilim açıkça patlama noktasına gelmişti. Şubat ayı so
na ermeden Petrograd'ı grev dalgası kaplamıştı. Petrograd'daki 
karışıklık haberleri., 1905 ve 191 Tden beri "Kızıl Peter"in işçi sı
nıfıyla ihtilalci dayanışmayı gelenek haline gctinniş Kronstadt'a 
çok geçmeden ulaştı. tık bilgilerle uydurma söylentiler birbirine 
karışınca denizcilerin tepesi attı. Örneğin, hükünıet birliklerinin 
Vasili Adası'nda göstericilerin üzeri.ne ateş açtığı ve grev önder
lerinin Çeka mahzenlerinde kurşuna dizildiği, gelen söylentiler 
arasındaydı.1 16 Bu huzursuzluk ortamı içinde böylesi hi�yele
rin bir orman yangını gibi yayılması yerel komiserleri alarma ge
çirdi ve Kuzmin, Petrograd Sovyetine, grevciler hızla ezilmezse 
bir patlamanın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu. Ne var 
ki, Kuzmin'in uyarısı artık çok geçti. Tam da aynı gün. 26 Şu
bat'ta Pctropavlovsk ve Srvastopo!ün mürettehatı acil hir toplan
tı düzenledi ve ne olup bittiğini öğrenmek üzere Petrograd'a bir 
heyet göndermeye karar verdi. Şimdi donmuş Kronstadt lima
nında yanyana duran her iki savaş gemisi de uzun zamandır is
yancı duyguların ve faaliyetlerin merkezi durumundaydı. Daha 
önce gördüğümüz gibi, 1917 Temmuz günlerinde Petropav/ovsk, 
Geçici Hükünıete karşı militan muhalefetin örneği olmuş ve ta
kip eden aylarda, dört subayını General Komilov'u destekledik
leri " ı üphem suçlamasıyla kurşuna dizmişti. Bu yüzden, kcndi
,,ı de aynı geminin mürettabından olan Pavel Dibenko, anıların
da, "Pcltopavloı sk'un ölüm�üz fırtınası"l 17 derken durumu 
abartmamaktadır. Scı:fütopoluıı ta1ihi ek aşırı davranışlarla do-

l U- Pukhov, J\ r orıslııııdıshiı  micııe.::h, s. 50-3 2 :  G. P. Maııııoff. Th!' Gui l lotiıı<'. 
at Worlı . C:h icago, 1 940. s .  ı 69. 
1 16- Dan. Dvıı godıı .�kitmı i i .  s. 108; Goldınan. Hayacınıı Yaşarlıcn. s 884-885. 
1 1 7- Dybenko, f::: nrdr rscmhogo flota, s. 159. 
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ludur, bu geminin mürettebatı daha geçenlerde donanmada izin
lerin kısıtlanmasına karşı ayağa kalkmıştı. 

Kronstadt heyeti Petrograd'a vardığında fabrikaların askeri 
birlikler ve subay okulu öğrencilerince sarıldığını gördü. Fabri
kalar çalışıyordu, silclhlı Komünist müfrezeleri, denizciler yanla
rına yaklaştığında sessizliğe bürünen işçilerin üzerinden gözleri
ni ayımuyordu. Yakında patlayacak ayaklanmanın liderlerinden 
biri olan Petrichenko, "insan, bunları fabrika değil, çarlık zama
nındaki, kürek cezasının çekildiği hapishaneler sanır," diyor
du. ı 11:ı 28 Şubat'ta temsilciler, tanık oldukları sahnelerden öfke
ye kapılmış bir şekilde Kronstadt'a döndüler ve Petroravlovsk'un 
güvertesinde yapılan tarihi toplantıya bulgularını sundular. 

Elbette raporları grevcilerin taleplerini bütünüyle destekliyor
du ve donanmada olduğu gibi fabrikalarda da daha geniş öz-de
netim çağrısında bulunuyordu. Toplantı, Kronstadt isyanının 
politik ilkelerini belirleyen aşağıdaki uzun önergeyi oylayarak 
kabul etti: 

Gemiler mürettebatının genel toplantısı tarafından· Petrog
rad'daki durumu araştırmak üzere gönderilen delegelerin rapo
runu dinleyen bizler şu kararlan aldık: 

1 .  Bugü nkü sovyetlerin işr,'.ilerin ve köylülerin isteklerini ifa
de etmediği gerçeği gözönüne alınarak, öncelikle bütün işçi
lerin ve köylülerin ajitasyon özgürlüğü ve gizli oy kullanma 
hakkı temelinde derhal yeni seçimlere gidilmelidir. 

2. İşçilere ve köylülere , anarşistlere ve sol sosyalist partilere 
basın ve konuşma özgürlüğü verilmelidir. 

3. İşçi sendikaları ve köylü örgütleri için toplantı özgürlüğü 
güvence altına alınmalıdır. 

4. İşçilerin, kızıl ordu askerlerinin, Petrograd, Kronstadt ve 
Petrograd bölgesi denizcilerinin Partili olmayanlar konferan
sının 10 Mart 1921 tarihinden geç olmamak üzere toplanma
sı için çağn yapılmalıdır. 

5. İşçi ve köylü hareketiyle bağlantı içindeki bütün işçi, köy
lü , asker ve denizci mahkumlara olduğu kadar, bütün sosya
list partilerden politik mahk1lınlara da özgürlükleri geri veril
melidir. 

1 1 8- S. M. Perrichenko, Pnt\'da ,,  Kı oııshccıdtslıiJılı �vı,yıiiahh. n.p., 192 1 ,  ·s. 6; 
Petrichenko, "'ü prichinakh Kroııshıadıskogo vossıaniia," Zııarnia Bor'by, Nos. 
14-15 .  Aralık 1925-0cak 1926. s.6-7. 
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6. Toplama kamplarında ve hapishanelerde tutulanların dava
larını gözden geçirmek üzere bir komisyon seçilmelidir. 

7. Hiçbir partiye fikirlerinin propagandasında özel ayrıcalık
lar verilemeyeceği ya da bu amaçla devletten mali destek sağ
lanamayacağı için bütün politik bölümler ilga edilmelidir. 
Bunların yerine, devlet tarafından finanse edilen ve yerel 
planda seçilen kültürel ve eğitsel komisyonlar kurulmalıdır. 

8. Bütün yol kesme müfrezeleri derhal lağvedilmelidir. 

9. Sağlığa zararlı işlerde çalışanlar hariç bütün işçilere esi l t a
yın verilmelidir. 

1 0. Bütün ordu dallarındaki Komünist savaş müfrezelerinin 
yanısıra, fabrika ve atölyelerde iş başında bulunan Komünist 
muhafızlar ilga edilmelidir. Böyle muhafızlar ya da müfreze
ler, gerekli görüldüğü takdirde, askerlerce atanmalı ve fabri
kalarda işçilerin kararına göre belirlenmelidir. 

1 1 . Köylüler, işçi r.·alıştırrnamak koşuluyla, kendi araçlarıyla 
topraklarını tam bir özgürlükle işleyebilmeli ve hayvanlarına 
sahip olabilmelidir. 

12. Ordunun bütün kesimlerinin olduğu kadar subay okulu 
öğrencisi yoldaşlanmızın da (kursan�y) önerilerimizi onayla

malannı bekliyoruz. 

13. Basının önerilerimize en geniş yeri vermesini talep ediyo
ruz. 

1 4. Seyyar bir kontrol bürosu a tanmalıdır. 

15. Kendi emeğiyle üretim yapan zanaatkarlık serbest bırakıl
malıdır. 

PETRICHENKO. Filo Toplantısı Ba,çkanı 

PEREPELKIN, Sekreter"'' 

Petropavlovsk'un bu kararı, yalınzca Baltık Donanmasındaki 
değil, aynı zamanda ülkenin bütün köy ve şehirlerindeki Rus 
halk kitlelerinin huzursuzluğunu dile getiriyordu. Kendileri de 
plep soyundan olan bahriyeliler, işçi ve köylü yakınlarının dert
lerine derman olmak istiyorlardı. Aslında 1 5  maddelik karardan 

1 19- Pravdu ıı Krmıshtcıdır, s.-ffı-47: Bıtrknıaıı, The Kron.�ıadt Rebellion, _, _9 . 1 1  
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yalnızca biri -donanmadaki politik bölümlerin lağvedilmesi
özel olarak kendi durumlanyla ilgiliydi. Kararın geri kalanı, de
nizcilerin ve halkın büyük çoğunluğunun gözünde uzun zaman
dır geçerliligini yitirmiş olan Savaş Komünizminin politikalarını 
hedefliyordu. Köylüler adına talepler ileri sürülmesinde, kuşku
suz, içlerinde Petrichenko'nun da bulunduğu kararın destekçile
rinden bazılarının memleketlerine gittiklerinde köylülerin için
de bulunduğu kötü durumu kendi gözleriyle görmüş olmaları
nın etkisi olduğu da bir gerçektir. Bu, işçi kiralamayan köylüle
rin topraklarını özgürce işlemelerini talep eden 1 1 . madde açı
sından özellikle doğrudur. Bu madde, ürünlere zorla el konma
sına son verilmesinden, hatta muhtemelen devlet çiftliklerinin 
tasfiyesinden başka bir anlama gelmez. Aynı şekilde, denizcile
rin Petrograd fabrikalanna yaptıkları araştırma gezisi, program
larına işçilerin başlıca taleplerini koymalarına -yol kesme müf
rezelerinin ve silahlı fabrika birliklerinin lağvedilmesi- yol 
açmıştır. 

Fakat Bolşevik yöneticileri Petropavloı1sk toplantısının sonuç
ları kendilerine ulaştığında böylesine alarma geçiren bu ekono
mik talepler degildi. Aslında yol kesme müfrezelerinin kaldırıl
ması (Madde 8) gibi bazı talepler Zinovyev ve Petrograd'daki 
astları tarafından da savunuluyordu. Ayrıca, tam o günlerde hü
kümetin üzerinde çalıştığı yeni ekonomik politikanın taslağı 
halkın taleplerini dikkate almakta denizcilerin programından da 
ileri. bir noktaya gitmişti. Yetkilileri Kronstadt hareketini acilen 
bastırma çağrısında bulunmaya teşvik eden daha çok, denizcile
rin politik taleplerinin Bolşevik diktatörlüğün tam da kalbini he
def almasıdır. İşin aslına bakılırsa denizciler Sovyet hükümeti
nin alaşağı edilmesi talebinde bulunmadıkları gibi, Kurucu Mec
lis'in ihyasının ya da toprak sahiplerinin ve orta sınıfların poli
tik haklannın savunuculuğunu da yapmamışlardı. Denizciler, 
Rus toplumundaki ılımlı ve muhafazakar unsurlardan nefret et
tiklerinden onlann yeniden canlandırılmasını akıllarının köşe
sinden bile geçirmemişlerdi. Fakat duyurudaki bir karar -"bu
günkü sovyetlcrin işçilerin ve köylülerin isteklerini ifade etme
diği"- Bolşeviklerin politik iktidar tekeline açıkça bir meydan 
okumaydı. Lenin ve takipçileri., sovyetlerde yeni seçim yapılma
sı ı,:agnsıyla baglantılı olarak bütün işçilere, köylülere ve sol po

litik gruplara ifade özgürlüğü talep edilmesi gibi şeylere hoşgö
rü göstermeye hazır değillerdi. Gerçi Petropavlovsk'un kararın-
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daki haklar ve özgürlükler bizzat Lenin tarafından 1 9 1  Tde cesur 
bir şekilde ifade edilmiş ve Sovyet hükümeti bunları kendi ana
yasasına koymuştu. Özünde bu karar, "bütün iktidar sovyetlere"' 
eski Leninist sloganını akla getiren Ekim'e bir geri dönüştür. Fa
kat Bolşevikler karara farklı gözlüklerle bakıyordu: Onların dev
rimin tek muhafızı, işçilerin ve köylülerin müstesna temsilcisi 
oldukları iddialarını reddeden bu karar karşı-devrimci bir mani
festodan başka bir şey değildi ve ona göre muamele görmek 
zorundaydı. 

Petropavlovsk kararının kabul edilmesiyle birlikte olaylar hız
landı. Ertesi gün 1 Mart'ta, Çapa Meydanında bahriyeliler, asker
ler ve işçiler bir kitle mitingi yaptılar. Mitinge Kronstadt'ın asker 
ve sivil nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturan yaklaşık 
15.000 kişi katıldı. Çeşitli görgü tanıklarının bize intikal eden 
anlatımlarından, Komünist olan ve olmayan kaynakların naklet
tiklerinden ı ıo bu mitingin son derece canlı ve ayrıntılı bir tasvi
ri çıkmaktadır. Kürsüde durumu kurtarmak için Petrograd'dan 
gönderilmiş iki üst düzey Bolşevik görevli, M. l. Kalinin ve N .  N .  
Kuzmin bulunuyordu. Bazı kaynaklara göre Zinovyev Oranien
baum'a kadar meslektaşlarına eşlik etmiş, fakat bahriyeliler tara
fından kötü muameleye maruz kalacağı korkusuyla daha öteye 
gitmemeye karar vermişti. 1 21 Tver bölgesindeki bir köylü ailenin 
çocuğu olan Sovyet Cumhuriyetinin başkanı Kalinin, öyle görü
nüyor ki, sıradan Ruslar tarafından seviliyordu. Son günlerde 
Petrograd'da grevcilerin sempatisini kazanan çok az sayıdaki 
Bolşevik konuşmacıdan biriydi. Sahip olduğu popülaritenin 
bahriyelilerle bağ kurmaya yardımcı olacağının düşünülmüş ol
ması muhtemeldir. 

Kalinin'in, müzik ve flamalarla ve bir şeref kıtası tarafından 
karşılanması, olayın iyice ciddi boyutlara varmasını önleme şan
sının hala olduğuna ilişkin umut verici bir işaretti. Bunun yanı
sıra Çapa Meydanındaki miting dostça bir havada başladı, 
Kronstadt Sovyetinin başkanı P. D. Vasiliev mitinge de başkan-

1 20- V .  Kuznetsov. ı:: vospıırrıimmii politralıotııilw. Moskova, 19 }O, s. 67-68: 

Rrvo/iutsio1111ı:ıia Rossiiı:ı, 192 1 .  No. 7, s.20 ; G. A. Chcremshanskii. 
"Kronshta<lıskoe vosstanie , 28 fevralia- 19 marta 1921," dyıızması, Columhia 
Rusya Arşivi, Bkz. Pukhov. Kroııslıwdtslıii ırı iıııe::lı. s.6 1 :  ve Knrnaıovski i ,  ed . . 
Kıonslıtacltslı i i  ırı iatc::lı . s. 7 1-72. 

1 2 1- "Pridıiny, povody, techenie i otsenka Kronshıadtskikh sobytii." elraz
ması , Hoover Kütüphanesi: Quarton'<lan Amerikan Dış Lşkri Sekreterliğine, 
23 Nisan 1 92 1 ,  Ulusal Arşiv, 861 .00/8619; Novaiı:ı Russ lıaiıı Zlıizıı ', 6 Mart 1 92 1  
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hk ediyordu. Fakat Petrograd'daki olayları araştırmaya gönderi
len delegelerin raporu okununca ortalık alevlenmeye başladı. 
Petropavlovslı'un karan toplantıya getirildiğinde ise heyecan en 
üst noktasına vardı. Kalinin kalktı ve karara karşı konuşmaya 
başladı, fakat konuşması dinleyiciler tarafından sürekli kesildi. 
"Boş geç be Kalinchy, senin yerin nasılsa rahat." "Hadi hadi işin 
tıkırında. Bahse girerim cebini doldurmuşlardır." "Biz bize neyin 
gerekli olduğunu biliyoruz. Karının yanına dönsen iyi edersin 
ihtiyar. "  Kalinin sesini duyurmak için çok çabaladı, ama sözleri 
ıslık ve bağırışlarla kesikli. 

Donanma Devrimci Savaş Konseyine bağlı üst düzey bir ko
miser olan Kuzmin de aynı muameleyle karşılaştı. Kalabalığın 
dikkatini çekmek için onlara, kendilerinin Devrimdeki ve lç Sa
vaş'taki kahramanca mücadelelerini hatırlattı. O sırada kalabalı
ğın içinden bir ses yükseldi: "Kuzey Cephesinde her on kişiden 
birini nasıl kurşuna dizdirdiğini unuttun mu? Alın götürün şu 
adamı ! '' Bunun anlamı pek açık değil, ancak Kuzmin lç Savaş sı
rasında Kuzey Cephesinde (Archangel ve Murmansk bölgesi) bir 
komiser olarak bulunmuş ve bazı ayaklanmalardan ya da disip
lin ihlallerinden sonra Bolşevik birliklerde meydana gelen kur
şuna dizme olaylarına karışmış olabilir. (Bu tür olaylar alışılma
mış şeyler değildi . Böylesi rneşum olaylardan biri, bir grup Pc.t
rograd'lı askerin Volga üzerindeki bir botu . ele geçirip Nizhni 
Novgorod'a doğru kaçmaya çalıştıkları sırada meydana gelmiş
tir; Troçki'nin emri üzerine, o sırada orada bulunan bir savaş ge
misi asker kaçaklarının yolunu kesmiş, anında kurulan askeri 
mahkemede yargılanan komutan, komiser ve her on askerden 
biıi ölüm cezasına çarptırılmışu.)m Bu sözler her ne anlama ge
liyor olursa olsun, Kuzmin'in yanıtı gözdağı verici niteliktedir: 
"İşçiler, davaya ihanet edenleri daima kurşuna dizerler ve gele
cekte de böyle yapmaya devam edeceklerdir. Benim yerimde sen 
olsaydın on kişiden birini değil, b� kişiden birini kurşuna di
zerdin."  "Yeter be ! "  diye bağırdı biri, "bizi tehdit edemezsin. 
Atın şunu dışarı ! " Dakikalarca süren yuhalar ve söz kesmeler 
Kuzmin'i bir süre susmak zorunda bıraktı. Ardından, konuşmak 
için son bir hamle yapıp, Pctmpavlovslı kararlarını karşı-devrim
ci bir belge diye suçlayarak, bu disiplinsizliğin ve ihanetin pro-

1 2..!. Bi<z. Erickson. Tlıc Sııviet H(�h Comnımıd. s . . 39. 
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letaryanın demirden yumruğuyla ezileceğini haykırdı -bunun 
üzerine yuhalar arasında kürsüden indirildi. m 

Kalinin ve Kuzmin aşağı indirilince kürsü denizcilere ve as
kerlere kaldı. Birbiri ardından çıkarak yiyecek ve yakacak yok
luğundan, ürünlere zorla el konmasından, yol kesme müfrezele
rinden ve lç Savaşın sona ermesinin üzerinden aylar geçmesine 
rağmen hala bir çözüm bulunmayan bir sürü şeyden dolayı yö
neticilere yüklendiler. Sıradan vatandaşlar sürünürken komiser
lerin iyi beslendiklerini ve yakacak sıkıntısı çekmediklerini be
lirttiler. Başlıca konuşmacılar arasında, başından itibaren ayak
lanmanın liderliğini yapan ve Peropavlovsk'un kıdemli görevlile
rinden olan Petrichenko da bulunuyordu. Boyarları ve eski Mos
kof görevlilerini hedef alan geleneksel halk efsanesini yankılaya
rak Bolşevikleri, "gerçekleri halktan gizlemekle" suçladı. Bu tür 
halk efsaneleri, biraz ilerde göreceğimiz gibi, bu isyanın psiko
lojisinde derinden yer etmiş ve onun son derece primitif ideolo
j isinde merkezi bir yer tutmuştur. Petrichenko, Petropavlovsk 
(kendi imzasını taşıyan) kararlarını onaylanmak üzere kalabalı
ğa sundu ve ülke çapında özgür sovyet seçimleri yapılması çağ-
rısında bulundu. 

. 

Karar oya sunuldu ve Kalinin, Kuzmin ve Vasiliev'in protes
tolarına rağmen ezici bir çoğunlukla onaylandı. Ardından, ge
çerlilik süresi tam da o gün dolan Kronstadt Sovyetinin yeni se
çimlerini düzenlemek için özel bir konferans toplanmasına ka
rar verildi. Son olarak, halka toplantınm talepleri konusunda 
bilgi vermek ve durumu birinci elden görmeleri için Kronstadt'a 
partili olmayan temsilciler yollamalarını istemek üzere Petrog
rad'a 30 kişilik bir heyet yollanması oylandı. Derhal yola çıkan 
bu heyet Petrograd'a varır varmaz tutuklandı ve bir daha onlar
dan haber alınamadı. 124 

Miting dağılınca Kalinin ve Kuzmin bundan sonra ne yapa
caklarını görüşmek üzere yerel parti merkezine gittiler. Olayları 
Petrograd'daki Astarla Otelinden izleyen tanınmış anarşist Em
ma Goldman'ın anlattığına göre, Kalinin Kronstadt'tan aynı 
dostça duygularla uğurlanmıştır. ı 25 Bütün olup bitenlerden son-

1 2 3- Berkm�n. Ilır Bolslıcl'ilı Myclı, s.294; Sergc, Mcnıoi r; of cı Rf\'olıırionwy, 
s . 1 27 .  
124- Pravda o Kronshtadtc. s .10 .  
1 25- Goldmaİı. ıw.vaıımı Yaşadıen , s.885. 
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ra buna inanmak biraz güçtür. Sovyet kaynaklarına göre, Kalinin 
Adadan ayrılmasına izin verilmeden önce bir süre Petrograd Ka
pısında alıkonmuş ve sonradan Finlandiya' da yapılan röportajlar 
aracılığıyla isyancılardan öğrendiğimize göre, denizcilerden bir 
çoğu Kalinin'i içeri tıkmak istemiş, ancak bunun kendi kararla
rında açıklanan özgürlükçü ilkelerin ihlali anlamına geleceği ile
ri sürülerek böyle bir girişimden vazgeçilmiştir. 1 26 Her ne olur
sa olsun, bu tayin edici bir nokta değildir. Açıkça görülen şudur 
ki, Çapa Meydanında bahriyelilerin kararının kabul edilmesiyle 
birlikte olaylar tam bir isyana doğru hızla yol almaya başlamıştır. 

Victor Serge, bu gelişmelerden, olumsuz tavırları ve her şeyi 
yüzüne gözüne bulaştıran konuşmalarıyla denizcilerin öfkesine 
neden olan Kalinin ve Kuzmin'in kibirli davranışlarını sorumlu 
tutmaktadır. Serge anılarında, bu iki görevlinin kızgın Krons
tadtlıları yatıştırmak bir yana, serseri ve hainlere gösterilecek ta
vırlar sergileyip, acımasızca misillemelerle tehditlere başvurma
salardı bahriyelilerin akıllarını başlarına toplayabileceğini yaz
maktadır. 1 27 Bu kesinlikle bir abartmadır, çünkü bu yaygınlaşa
mamış isyanın kışkırtıcı konuşmalardan çok daha derin sebeple
ri olsa gerektir. Aynca denizcilerin Komünistlere saldırmak için 
önceden hazırlıklı oldukları, daha ağızlarını açar açmaz konuş
malarını bağırışlarla ve yuhalarla kesmelerinden anlaşılmaktadır. 
Diğer yandan, Kalinin ve Kuzmin'in böyle parlamaya hazır bir 
dinleyici topluluğu önünde daha büyük bir basiret göstermeleri 
gerektiği de inkilr edilemez. Hiç kuşku yok ki, onların patavatsız 
konuşmaları bahriyelilerin Bolşevik görevlilere karşı düşmanca 
duygularını güçlendirmeye hizmet etmiştir. 

Bu sırada yöneticiler, Çapa Meydanındaki mitingde Krorıstadt 
Komünistlerinin kararlara muhalefet etmemeleri karşısında bü
yük bir telaşa kapılmışlardı. Kalinin ve Kuzmin, protesto ederek 
seslerini yükselttikleri zaman (Vasiliev'den başka) tek bir Bolşe
viğin onları desteklememesi şimdiden çok sayıda parti üyesinin 
isyan dalgasına kapıldığını gösteriyordu. Gerçekten de büyük 
çoğunluk Petropavlovsk karan lehinde oy kullanırken, bir kısmı 
da çekimser kalmıştı. Leonard Schapiro'nun belirttiği gibi bu, 

1 26· Pukhov, Kroııshwclıskii ıniatr:;:h, s.62; "lnterv'iu s chkmani Vremennogo 
Revoliuı.sioıı ııogo Komiteta (s matrosami "Peıropavlovska" lakoveııko, 

-

Karpenko i Arkhipovym) . "  dyazması. Hoover Library. 
1 27- Serge. Ml>ıııoirs of a Revolııtionary. s. 1 27. 
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Kronstadt ayaklanmasını Sovyet hükümetine karşı meydana gel
miş daha önceki bütün patlamalardan ayırt eden bir özelliktir. 128 

Ertesi gün 2 Mart'ta, Kronstadt Sovyetinin yeni seçimini dü
zenlemek üzere bir konferans toplanması isyanın başlaması yö
nünde bir ileri adım oldu. Konferansta. her gemiden, askeri bö
lümlerden, fabrikalardan, sendikalardan ve bunun gibi yerler
den o sabah ya da bir gece önce aceleyle seçilmiş ikişer kişinin 
oluşturduğu 300 delege hazır bulundu. Öyle anlaşılıyor ki, bu 
seçim toplantılannda Komünistlerin hakimiyet kunnalarına ve 
geçmişte olduğu gibi kendi delegelerini seçmelerine izin veril
memişti. Yoldaşlarına seslendiklerinde, bir gün önce Kalinin ve 
Kuzmin'e yapıldığı gibi, sözleri laf atılarak kesildi. Örneğin, ana 
garnizondaki Bolşevik komiser topçu birliklerinde "askeri uz
man" olarak görevli ve hikAyemizde bolca adı geçecek olan Koz
lovsky adlı eski bir Çarcı general tarafından sözü kesilmeden ön
ce bu alışılmamış uygulamaya itiraz edecek zamanı ancak bula
bilmişti. "Senin devrin geçti artık," dedi Kozlovsky, "bundan 
sonra yapılacaklara ben karar vereceğim."  Böylesi sahnelerin o 
sabah diğer bölümlerde de meydana gelmiş olması muhtemeldir. 
Partisiz delegeler çoğunluğu oluştursa da, Komünistlerin, her 
şeye rağmen, delegeliklcrin üçte biri gibi küçümsenmeyecek bir 
kesimini kazanmayı başardıkları da bir gerçektir. 1 1Y 

Konferans, şehrin en tanınmış binalarından biri ve eskiden 
Deniz Mühendislik Okulu olan Eğitimevi'nin büyük konferans 
salonunda toplandı. Petropavlovsk savaş gemisinden 5ilahlı bah
riyeliler toplantıya herhangi bir müdahaleyi önlemek amacıyla 
binanın dışında ve iç bölümlerde nöbet tutuyordu. Onların ora
da bulunuşunun varolan düzenin muhtemel gayretkeş savunu
cularına gözdağı vermek için rasarlanmış olması muhtemeldir. 
Bahriyelilerin gemi arkadaşı Petrichenko'nun konferansa baş
kanlık etmesi beklenmeyen bir şey değildi. Göreceğimiz gibi, 
Petrichenko daha başlangıcından, iki haftayı biraz aşan bir süre
nin ardından acı bir sonla noktalanmcaya kadar Kronstadr hare
ketindeki liderlik rolünü aralıksız sürdürmüştür. Ukraynalı hir 

1 28- Schapiro, Tlıc Origiıı of ı lıe Cornrnunisr Aııtocracy. s.303. CL George 
Katkov. "The Krorısıadt Rising." St. Aııt.orıy\ P''l'fl '· No. 6. Lıındra. 1 959 .  'i .28 
l l9- Pukhov, Kroııslııadıslıi i  rıı iaıc�lı. s .öJ .  2. Marı konlerans ın ın  ayrı nu ları 
için bkz. Pravda ,, Kronslı rcıdtc, s. 1 15-17; Ye Rcvoliutsionııaicı Rossia: 192 1 ,  
N o .  7, s.  21 -22. 
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köylü ailenin çocuğu olan Stepan Maksirnovich Petrichenko, bir 
isyan liderinin bütün niteliklerine haizdi. Sağlam yapılı, yakışık
lı, otuz yaşlarında genç bir denizci olan Petrichenko, insanları 
peşinden sürükleyen manyetik bir karaktere sahipti. Ukrayna ak
sanına rağmen, köylü kökeninden gelen basit ve doğrudan, etki
leyici hir konuşma tarzına sahipti. Deneyimli bir denizciydi, şim
di içine girdiği trajik olaylardan yaklaşık on yıl önce, 191 2'de ka
tılmıştı donanmaya. Bundan önce kendi memleketinde su tesisat
çısı olarak çalışmıştı. Bütün anlatılanlar, çocukluğunda yalnızca 
iki yıllık biçimsel bir eğitim gördüğünü yalanlarcasına keskin bir 
zekaya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, enerjisi ve bece
rikliliği onu tanıyan herkes tarafından doğrulanmaktadır. Do 

Petrichenko'nun başkanlığında açılan konferans beş kişilik bir 
divan seçti. Bundan sonra yeni Sovyet seçimlerinin örgütlenme
sindeki ilkelerin tespitine geçilmeden önce delegeler birkaç ko
nuşma dinlediler. Kürsüye ilk çıkanlar, bir gün önce Çapa Mey
danında Petropavlovsk kararlarına karşı oy kullanan Komünist 
görevliler. Kuzmin ve Vasiliev'di. Dinleyicilerinin şaşkın bakışla
rı arasında aynı eleştirel yolu izlediler. Özellikle Kuzmin'in ko
nuşması delegelerin öfkesine yol açtı. Delegelere, Polonya'yla ba
rış görüşmelerinin henüz bir sonuca ulaşmadığını hatırlatan 
Kuzmin, hükümetin otoritesindeki her türlü bölünmenin -her 
türlü dvoevlastie ya da ikili iktidar- Mareşal Pilsudski'nin yeni
den düşmanca bir tutuma girmesini teşvik edeceği uyarısında bu
lundu. En küçük bir iç zaaf işareti yakalayabilmek için, dedi, Ba
tı gözlerini Rusya'nın üzerine dikmiş bulunmaktadır. Petrog
rad'daki olaylar, diye devam etti, ciddiyeti ve boyutları bakımın
dan Kronstadt'a tamamen çarpıtınlarak aktarılmıştır. Petrog
rad'da gerçekten de anlık bir patlama meydana gelmişse de bu 
hızla geçip gitmişti, şimdi şehir sük1lnet içindeydi. Kuzmin bir 
noktada, Baltık Donanmasındaki huzursuzluğa değinerek, son 
zamanlarda yapılan toplantılarda bahriyeliler tarafından aşağılık 
mahlüklarmış gibi davranılan kendisi gibi komiserlerin tutumu
nu savundu. Bu sözler dinleyicilerin hiç hoşuna gitmedi. Ancak 
onları her şeyden çok kızdıran, Kuzmin'in konuşmasını bağlar
ken önceki günkü konuşmasındaki aynı zımni tehdidi savurma
sı oldu. ''Ben sizin merhametinize kalmışım," diye seslendi dele-

UO- Dkz. Volia Rossii, 1 5  Mart 1 921 ; Revollıılsionnal<ı Rosslia, 1921 , No. 1:1, 
s. 6-7; New Yorh Timcs, 31 Mart 192 1 ;  ve Ednıon Sıratton'un Petrichenko ile 
yaptığı röportaj . 19 Mart 192 1 ,  Ulusal Arşiv, 861 .0018470. 
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gelere, "eğer canınız isterse beni kurşuna bile dizcbilirsini z .  
Fakat sakın ola hükümete karşı elinizi kaldırmaya cüret etme
yin, Bolşevikler kanlarının son damlasına kadar savaşmasını 
bilirler. "131 

Kuzınin'in konuşmasındaki bu küstah ton dinleyicileri bütü
nüyle düşmanca bir havaya soktu. Salonun patlamaya hazır or
tamında daha anlayışlı bir yaklaşım kesinlikle çok daha yararlı 
olurdu. O sözlerin orada hiç yeri yoktu. Üstelik, Polonya'yla he
nüz barış anlaşması imzalanmadığı (Ekim'den beri bir ateşkes 
yürürlükteydi ve barış görüşmeleri Riga'da sürüyordu) ,  Fransız 
subayları tarafından bir kere daha desteklenen Polonya müdaha
lesi tehdidinin gündemde olduğu koşullarda Petrograd özellikle 
göz önündeydi ve Sovyet görevlilerinin iç zorluklara ilişkin her 
türlü işaretin pazarlık masasında Polonyalıların durumunu güç
lendirmesinden, hatta toptan bir savaşın yeniden başlamasına 
yol açmasından ödleri kopuyordu. Öte yandan, Petrograd grev
lerinin Şubat'ın son günlerinde zirveye ulaştıktan sonra sönüşe 
gittiği gerçekti. Fakat geniş çaplı ayaklanmalar olduğu ve ateş 
açıldığı söylentileriyle ayağa kalkmış denizciler, 2 Mart gibi, kar
gaşalıkların neredeyse tamamen yatıştığı bir tarihte şehrin ··ge
nel bir ayaklanmanın" eşiğinde olduğu türünden hatalı duyuru
ları ( ertesi gün basılmak üzere) hazırlamakla meşgullerdi. U2 

Anakarada bir kitlesel ayaklanma olacağı görüşüyle körüklenen 
bu yanlış anlama, Kronstadtlıların daha sonra oldukça pişman
lık duyacakları ciddi eylemlere girişmelerine yol açmıştır. 

Kuzınin'in ıırkasından kürsüye çıkan işi bitmiş Sovyetin baş
kanı Vasiliev'in konuşmasının da Kuzmin'inkinden aşağı kalır 
yanı yoktu. Konuşmasını bitirdiği zaman delegeler arasında çok 
sayıda Komünist olmasına rağmen toplantı açıktan açığa anti
Bolşevik bir havaya girmişti. Dcnizcilerdeki bu düşmanlık, Ale
xander Berkman'ın belirttiği gibi. doğrudan partiye karşı değil, 
örneklerini Kuzmin ve Vasiliev'in konuşmalarında gördüğümüz 
bürokratların ve komiserlerin kibrine karşı yönelmişti. Berk
man, Kuzmin'in konuşmasının "ateşe benzin dökmekten" fark
sız olduğunu söylüyor. rn Böylece çılgına dönen delegeler, bu ta
lihsiz görevlilerle birlikte Kronstadt Filosu komiserini de (Pet
ropavlovsk ve Sc:vastopol da içlerinde olmak üzere bütün sava<;; 

U 1 - Prnvda o Krmıslıtadlı'. s. 1 1 6 . 
1 32- Agc. s . ·1 7 .  
1 33- Berkman. Thc Knmsıadı Reudlion. s. 1 2- 1 3 . 
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gemileri üzerinde yetki sahibi olan Korshunov adında bir Bolşe
vik) anında tutuklayarak salondan dışarı çıkardılar. Bu, bir gün 
önce Kalinin'in kısa süreli alıkonuluşundan çok daha ciddi bir 
bariz itaatsizlik eylemi ve açıktan açığa isyana doğru giden yolda 
atılmış dev bir adımdı. Diğer yandan delegeler, orada hazır bulu
nan diğer Komünistlerin de tutuklanması önerisini reddettiler ve 
onları silahsızlandırmakla yetindiler. Gürültülü bir azınlığın an
ti-Komünist duygularını güçlü bir şekilde ifade etmesine rağ
men, büyük çoğunluk Petropavlovsk kararlarına bağlı kalmakta 
kararlı davrandı, daha tomurcuk halindeki bu hareketin açıkla
nan kararlarında Bolşevikler de içlerinde olmak üzere bütün sol 
politik grupların seslerini duyurabilecekleri garanti edilmişti. 

Üç görevlinin tutuklanması, bütün ciddiyetine rağmen geri 
alınmaz bir adım değildi. Ne var ki, çok geçmeden bu adım da 
geldi. Muhafızlar tutukluları salondan çıkardıktan sonra Petric
henko toplantının düzenini sağladı. Şimdiden sağlam bir kurucu 
ritüel gibi görülmeye başlayan Petropavlovsk karan yüksek sesle 
okundu ve bir kere daha coşkuyla onaylandı. Bundan sonra kon
ferans, gündemin ana maddesi olan yeni Sovyet seçimine geçti. 
Fakat birdenbire salondan bir ses yükseldi. Bu, makineli tüfek
lerle silahlanmış 1 5  kamyonluk bir Komünist birliğin toplantıyı 
dağıtmak üzere yolda oldugunu yüksek sesle haykıran, Sevasto
poldan bir bahriyeliydi. Haber, bir bomba etkisi yaparak delege
ler arasında telaşa ve karışıklığa neden oldu ve bu karışıklığın, 
yerini, toplantının sürmesine elverecek bir sükünete bırakması 
için bir süre geçmesi gerekti. Birisi, grevcilerle bağlantı kurmak 
üzere Petrograd'a yeni bir heyet yollanmasını önerdi, fakat bu 
öneri, gönderilen bu delegelerin de tutuklanacağı endişesiyle 
reddedildi. Sonra, Bolşevik saldırı ihtimalinin yol açtığı bulanık 
ortam içinde tayin edici bir adım atıldı. Konferans, yeni Sovyetin 
oluşturulmasını askıya alarak, şehrin ve garnizonun yönetimini 
üstlenen hir Geçici İhtilalci Komite kurmaya karar verdi. Komi
tenin seçimi için zaman dar olduğundan, Petrichenko'nun baş
kanlığındaki beş kişiden oluşan konferans divanı Geçici İhtilalci 
b'.uınite olarak görevlendirildi. Kronstadt hareketi bu adımı at
makb hir protestoda bulunmuş olmanın boyutlarını aştı. İsyan 
başlamıştı. 1 H 

Bu yüzden diyebiliriz ki, söylenti, Kronstadt'daki olayların yö
nünü belirlemede bir kere daha kritik bir rol oynamıştı. Evet, 
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Kuzmin ve Vasiliev'in delegelerin öfkesine neden olan konuşma
larının aceleci eylemlerin yolunu açtığı doğrudur. Ancak, deniz
cileri erken bir aşamada Geçici lhtilaki Komite kurarak geri dö
nülmez bir isyan adımı atmaya sevk�den, Komünistlerin toplan
tıya saldırmaya hazırlandıkları düzmece haberiydi. Bu söylenti
nin ortaya atılmasından kim sorumluydu? Petrichenko'ya göre 
bu, konferansı dağıtmayı kafalarına koymuş olan Komünistlerin 
işiydi. us lhtimal dahilinde olmakla birlikte elde bunu doğrula
yacak bir delil yoktur. Bu haberi bağırarak ilan eden denizcinin 
ortalığı Komünistlere lıarşı alevlendirmek istemiş olması da 
muhtemeldir. Nitekim, bizzat Petrkhenko'nun bu söylentiye sa
rılıp 2000 kişilik bir Komünist silahlı birliğin toplantıyı dağıt
mak üzere yolda olduğunu duyurması da kayda değer bir nokta
dır. Bu duyuru üzerine ortalık bir kere daha karıştı ve delegeler 
büyük bir heyecan içinde salonu terketti. 136 

Eğitimevi'nde konferans sürerken, başlarında Kronstadt Çe
ka'sından bir görevlinin bulunduğu bir grup Komünist kursiye
rin Parti Yüksek Okulu'dan ayrıldıklarının tespit edilmesi de 
malum söylentiye yol açmış olabilir. Aslına bakılırs!l, bırakin 
toplantıya saldırmayı, onlar, anakaranın güneybatısındaki bir 
müstahtem mevki olan Krasnaya Gorka'ya gitmek üzere Krons
tadt'dan kaçıyorlardı. Önceki gün meydana gelen bir diğer olay 
da isyancıların korkusunu körüklemiş olabilir. Çapa Meydanın
daki mitingten sonra bir grup sadık Bolşevik isyanı önlemek için 
bir askeri eyleme girişmeyi gerçekten düşünmüştü. Hatta, 
Kronstadt istihkam mevkii komiseri Novikov tersaneden hafif 
toplar ve makineli tüf ekler bile ele geçirmişti. Fakat çok geçme
den böyle bir eylem için yeterli destekten yoksun olduğunu gö
ren Novikov'un grubu adayı terketmeye karar verdi. Karelian sa
hilinin yakınındaki Totleben müstahkem mevkiinde Novi
kov'un yolu kesildi, fakat at sırtında buzların üstünden geçerek 
kaçmayı başardı. m 

Bütün bunlar olup biterken isyancılar da boş durmuyorlardı. 
Yeni oluşan Geçici ihtilalci Komite iki gün önce isyanın maya-

134- Pravda o Kronhradte. s. 46. Cf. Robert V. Daniels, "The Kronstadt Revolt 
of 1921 :  A Study in the Dynamics of Revolution," Amerikan Slavic and East 
Eurcpmı Review X (ArJlık 195 1 ) .  244: ve John G. Wright. The Truth Abaoııt 
Kronsıadt, New York, 193!:!. 
135- Rcvoliııcsionnaia Rossiia, 192 1 ,  No .8, s.8. 
1 36- Pravda o Krnnshtadte, s . 1 17. 
137- Age, s . 1 2 ,  48. 
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landığı Pctropavlovslı amiral gemisine karargah kurdu. Büyük 
bir süratle hareket eden komite, tersaneleri, telefon santralini, 
yiyecek depolarını, su pombalama istasyonunu, elektrik santral
lerini, Çeka karargahlarını ve diğer stratejik noktalan işgal et
mek üzere silahlı müfrezeler gönderdi. Gece yansı, herhangi bir 
direniş olmaksızın şehir ele geçirilmişti. Ayrıca, bütün savaş ge
mileri, müstahkem mevkiler ve bataryalar ihtilalci Komitenin 
otoritesini tanımıştı. Gün doğmadan çoğaltılan Petropm·lovsk 
kararları kuryelerle anakaraya yollanarak Oranienbaum'da, Pet
rograd'da ve diğer komşu kasabalarda dağıtıldı. O akşam, Orani
enbaum'daki Donanma Hava Filosu ihtilalci Komiteyi tanıdı ve 
buzların üzerinden Kronstadt'a temsilciler gönderdi. isyan yayıl
maya başlamıştı. 

Ertesi gün 3 Mart'ta, Geçici ihtilalci Komite, Jzvestiia Vremen
nogo Revoliutsiomıogo Komiteta Marrosov, Krasnoanneitsev i Ra
bohilth gor Kronshtadta (Kronstadt Şehri lşçi, Asker ve Bahriyeli
lerinin Geçici ihtilalci Komitesi'nden Haberler) adlı, isyancılara 
karşı belirleyici saldırıdan bir gün öncesi olan 16'sına kadar ara
lıksız çıkan bir günlük gazete yayımlamaya başladı. Gazetenin 
ilk günkü nüshasında Petrichenko, komitenin başkanı olarak 
Kronstadt halkından destek talep ediyor ve şöyle diyordu: "Yol
daşlar ve vatandaşlar, Geçici Komite Lek bir damla kanın dökül
memesinde kararlıdır . . .  Geçici ihtilalci Komite'nin görevi, dost
ça ve elbirliğiyle şehirde ve müstahkem mevkilerde organizasyo
nu ve yeni Sovyet seçimlerinin adil bir şekilde yapılma koşulla
rını sağlamaktır. VE BÖYLECE YOLDAŞLAR, BÜTÜN EMEKÇi 
HALKIN REFAHINI GÜVENCE ALTINA ALAN YEN! VE 
SAGl.AM BiR SOSYAUST YAPI, DÜZEN , SÜKÜNET VE SE
BATKARLIKLA SAGLANMIŞ Ol.ACAKTIR." 138 Aynı gün ihti
lalci Komite özel izni olanların dışında şehre bütün girişleri ya
sakladı. Askerden bütün izinler kaldırıldı. Gece l l 'den itibaren 
sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve Zinovyev'in özel amaçlı Pet
rograd Savunma Komitesini taklit edercesine yerel rcvtroiki ku
ruldu. UY Artık Kronstadt, geri dönülmez bir yola girmişti. Üç 
Bolşevik lideri hapseden ve şehri bütünüyle kontrol altına alan 
isyancıların hükümetle bir güç denemesine girmeleri kaçınılmaz 
hale gelmişti. 

U8- i\gc > . '16 .  
1 39- .\�c. s.+9; Pukho,·, Kronslıtcıdtslıii ıııiaıedı , s .69. 
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Sovyet otori teleri , Kronstadt'daki olayların yarattığı tehlike
nin başından beri farkmdalardı. Rus halkı arasında büyük bir 
hoşnutsuzluğun olduğu koşullarda Denizcilerin ayaklanması ül
ke çapında başlayacak muazzam bir yangının kıvılcımı olabilir
di. Muhtemel bir dış müdahale ve ciddi bir tehlike altında bulu
nan Neva üzerindeki Petrograd'a giriş yolunu tutan Kronstadt'ın 
bu stratejik pozisyonu endişeyi arttıran diğer unsurlardı. Tarih
sel paralellikleri akıllarından çıkartmayan Bolşevikler dört yıl 
önceki, eski başkentte meydana gelen gösteri ve grevlerle aynı 
zamana rastgelen ve Çarlığın yıkılmasına yol açmış olan silahlı 
kuvvetlerdeki isyanları çok iyi hatırlıyorlardı. Şimdi kendi re
jimleri aynı tehlikeyle yüz yüzeydi. "Kızıl Kronstadt" ve "Kızıl 
Peter" hükümete karşı bir konuma geçmişse ülkenin geri kala
nından ne beklenirdi? 

Bu yüzden, isyancıları gözden düşürmek için her çareye baş
vurulmasında şaşılacak bir şey yoktur. Kronstadt, uzun süredir 
devrimci sadakatiyle ün saldığından bu öyle kolay bir iş değildi. 
1 9 1  Tde, bizzat Troçki, Kronstadt bahriyelilerini Rus devriminin 
"onuru ve şerefi" diye nitelemişti. Fakat şimdi o, hiç tereddüt et
meden, isyancıların dört yıl önceki sadık devrimciler olmadığı-
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na, bunların farklı kumaştan dokunmuş yeni unsurlar olduğuna 
işaret ediyordu. Binlerce yiğit Kronstadtlının lç Savaşta telef ol
duğunu ileri süren Troçki, sağ kalanların çoğunun da ülkenin 
çeşitli yerlerine dağıldığını söylüyordu. Böylece, en iyi unsurları 
telef olan donanmanın safları, çoğunlukla Ukrayna'dan ve batı
daki sınır boylarından, devrimci mücadeleye karşı kayıtsız, hat
ta hazan sınıfsal ve ulusal farklılıklardan dolayı Sovyet rejimine 
açıktan açığa düşmanca bir tutum içinde olan ham ve işlenme
miş köylülerce doldurulmuştu. Heri sürülen bir başka suçlama 
da yeni gelenlerin çoğunun, Mahno, Grigoriev ve diğer anti-Ko
münist gerilla hareketlerinin çok sayıda taraftar bulduğu bölge
lerden geldikleri, onların "anarşist-çeteci" düşünce tarzını kap
tıkları, hatta bazılarının bu partizan çetelerinde ya da Denikin ve 
Wrangel'in ordularında savaştıkları yolundaydı. 140 

192 l 'deki Kronstadt bahriyelilerinin Devrimdeki ve lç Savaş
taki öncellerinden "sosyal ve psikolojik bakımdan farklı kumaş
tan" olduklarım ileri süren Bolşevikler onları şöyle tasvir ediyor
lardı: en kötülerini ele alırsak, onlar, yozlaşmış ve ahlaksız ka
badayılar, disiplinsiz, küfürbaz, ayyaş kumarbazlar; en iyilerini 
ele alacak olursak, "denizci kıyafetine bürünmüş köylüler," ka
dınları tavlamak için saçlarını briyantinle arkaya doğru tarayan 
ve düşük belli pantolon giyen taşralı budalalardı. 141 Bolşevikler, 
"eski toprak" bahriyelilerin bu yeni yetmelere aşağılayıcı lakap
lar yakıştırdıklarını söylüyordu: Bahriyelilerin giydikleri bol ba
çalı pantolonlardan türetilmiş bir terim olan Kleslınilli; sonradan 
görme kıro anlamında Zlıor<hilli; ve hepsinden kötüsü, lç Savaş
ta yer almış denizcileri onurlandırmak için kullanılan Voen
mory'un (deniz savaşçısı) gülünç bir şekilde çarpıtılmasından 
türetilmiş franmory (deniz dangalağı) lakabı. 142 

Bu nitelendirmeler ne ölçüde doğrudur? lç Savaş sırasında 
Baltık donanmasında gerçekten de geniş çaplı bir değişim oldu-

1 40- Troısk i i ,  Kulı vDoııdıalos" ınolııtsi.ia, 1 1 1 ,  Dölüm 1, 203-204: f'uKlıo,-. 

l\ ı ı ıııslırwlı,l11i nı i < 1 1 !'jı . ' +0-+ 1 . h:orrıaıovskii . Y<tyıııa luı:: ırLıvaıı. h:rnı ı.,lı ıııdı., i i  
ıııiate::h. s . 1 2 l 1 :  vl . L Lur"e. '·Kronsh rnd ıs i i  miaıezh 1 92 1  g�)()a v soveıskoi i 
beloi literamre i pechati," Knısrıaia Lcıopi.ı· . 19.3 1 ,  No.2. s.226. 
1 4 1 - Slepkov, Knmshtodtslıii miatc ! ı ,  s.20; Puklıov, Kroııslıtcıdtslıii m icıft·::.lı. 
s .42:  L�on Trotsky, "Hu� cıml Cry ( ı•r Krnrıstadı," The New lıırrnwtiomı l ,  
N isan 1 938. s. 1 04. 

142- Kornatovskii, ed., Kmnslıtadtslıi . •icıtezh , s.21; M. Kuz'min, 

T<ı-oı: , lııa.ltslıii ıııiaı czh Leningrad, 193 ; ;. 1 7. Cf. Katkov, "T.lıc Kronstadt 
R isint' " � Antımy's Pa, ·r·s , !\ 6, s2 l .  
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ğuna ve çok sayıda eski bahriyelinin yerini, Rus köylülüğünün 
derinden hoşnutsuzluğunu taşıyan kırsal bölgelerden yeni ter
tiplerin aldığına kuşku yoktur. Resmi rakamlara göre, 1917'de 
donanmanın önemli bir kısmını Petrograd bölgesinden endüstri 
işçileri oluştururken, 192l'e gelindiğinde denizcilerin dörtte üç
ten fazlasını köylü kökenli denizciler oluşturuyordu. 143 Bizzat 
Petrichenko, daha sonraları, silah arkadaşlarının çoğunun evle
rine döndüklerinde köylülere söz verdikleri için ayağa kalkan 
güney bölgesinden köylüler olduğunu kabul etmiştir. Ancak bu, 
donanmanın d�vranış biçimlerinin bu tür köklü değişikliklerle 
belirlendiği anlamına gelmese gerektir. Tersine, büyük ölçüde 
işçi sınıfından gelen teknik kadroların yanısıra, denizciler ara
sında çok sayıda asi ruhlu, disiplin tanımaz ve en küçük bir kış
kırtmada tepesi atıp sağa sola saldırma eğiliminde olan köylü 
unsurlar her zaman vardı. Aslında Kronstadt'a, 1905 ve 191 Tde 
ihtilalci aşırılığın yatağı olma ünvanını kazandıran tam da bu kır 
kökenli gençlerden başkası değildi. Ve bütün lç Savaş boyunca 
Kronstadtlılar fazlasıyla bağımsız, başına buyruk, kontrolü zor 
bir konumda kalmaya devam 'ettiler ve hükümete olan destekle
ri de istikrarlı olmaktan uzaktı. lşte tam da bu nedenledir ki, on
ların çoğu -özellikle iflah olmaz baş belaları ve asiler- Bolşe
vik iktidarın merkezinden uzak görevlere gönderildiler. G eri ka
lanlar da, yeni rejim ülke çapında tek parti diktatörlüğünü kur
madan önce, 191 7'de kazandıkları özgürlüğün hasretiyle yanıp 
tutuşuyordu. 

Aslına bakılırsa, eski bahriyelilerle yeni tertipler arasında pek 
fark yoktur. Her iki kesim de büyük ölçüde köylü kökenlidir; 
her ikisi de -biri askere alınmadan önce, diğeri sıla iznine çık
tıktan sonra- köylerindeki acılan kendi gözleriyle görmüşler
dir; her ikisi de merkezi hükümetin zorlayıcı yetkesini reddetme 
özlemi içindedir. Bu bakımdan, sonunda isyan patlak verdiğin
de daha tecrübeli bahriyelilerin, yıllardır görev yapan kıdemlile
rin (bazıları Birinci Dünya Savaşı öncesinden beri) liderliği al
maları beklenmeyen bir şey değildir. Petrichenko, donanmaya 
1912  başlarında katılmıştır ve 1918'den beri Petropavlosk'da gö
rev yapmaktadır. Geçici Devrimci Komite'de onun başkan yar-

14J- Bkz, Pukhov'un verdiği rakamlar, Kroııslııııdıskii ıııiarr;:lı, s.43 : Pctrash, 
Moıialıi Baltiislıogo jloıa. s . 20-2 1 ;  ve A.  V. Bogdanov, Moıiıılıibaltiitsy v 1 91 7  g . . 
Moskow, 1955, s . 1 5 .  
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dımcılığını yapan Yakovenko adlı eski "toprak" 191 Tde barikat
larda savaşmıştır. Devrimin eski kıdemlileri olarak yaşadıkları 
büyük hayal kırıklığını bir yana bırakın, ama pişmişlik ve dene
yimlilikleri, yeni dönemdeki mavi ceketlilerin onlara isyanın ile
ri gelenleri olarak güvenmeleri için yeterliydi. Bu, özellikle en 
uyanık ve yeni tertiplerden dikkatle seçilen ve kendi inisyatifle
riyle çalışma alışkanlığı olan daha üst rütbelere geçmiş denizci
ler ve nitelikli teknikerler (örneğin Petrichenko bir savaş gemi
sinde kıdemli yazıcıydı) açısından doğrudur. Ayrıca, yoğun en
telektüel ve politik bir yaşama sahip olan Petrograd'ın yakınlığı 
onların keskin bir politik bilinç kazanmalarına katkıda bulun
muş ve büyük çoğunluğunun 1917 ve sonrasındaki devrimci fa
aliyetlere dahil olmasına yol açmıştır. ı-+4 

Kronstadtlılar, bütün istikrarsızlık ve disiplinsizliklerine rağ
men ihtilalci militanlığın öncüsü olarak büyük saygı kazanmış 
ve bütün lç Savaş boyunca ünlerine en ufak bir leke düşmemiş
tir. l 920'nin sonbaharı gibi geç bir zamanda bile Emma Gold
man, denizcilerin yiğitliğin ve sarsılmaz cesaretin parlak örneği 
olarak bizzat Komünistler tarafından hala el üstünde tutulduk
larını; 7 Kasım'daki Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmelerinin 
üçüncü yıldönümü kutlamalarında onların en ön saflarda oldu
ğunu ve Petrogracl'claki Kışlık Sarayın denizciler tarafından alın
masının yeniden canlandırılmasının kalabalıklar tarafından çıl
gınca alkışlandığını hatırlatır. ı45 O sırada kimse Kronstadt'daki 
"sınıfsal yozlaşmadan" söz etmiyordu. Donanmanın devrimci 
karakterini sulandıran, politik bakımdan geri kalmış müjiklerid
diası, görüleceği gibi, büyük ölçüde, bahriyeliler arasında boy 
gösteren muhalefet hareketini izah etmek amacıyla icat edilmiş 
ve Petrograd donanma merkezinde patlak veren olgunlaşmamış 
ayaklanmanın ardından, yani donanmanın sosyal bileşiminde 
herhangi bir değişiklik olmadığı 1918 Ekim'i gibi erken bir za
manda kullanılmaya başlanmıştır. 

Kronstadtlıların büyük çoğunlukla Rus olmayan kesimlerden 
geldikleri -Sovyet rejimine karşı güçlü ulusal düşmanlık duy
guları içinde bulunan Ukrayna, Letonya, Estonya ve Finlandiya 
gibi ülke ve bölgelerden askere alındıklarından- suçlamasını 

144- Cf. D. Fedotoff White, T/ıe Growtlı of the ReJ Army. Princeton, 1944, 
s. 155;  ve Voline, La Revo!ution lnconnue, s .4 1 1 -12. 
145- Emrmı Goldınan, Tıvtshy Prvtests Too Mııdı, Glaskow, 1938, s.7. 
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da ele almak gerekir. İsyancı hareketin gazetesinde yayımlanan 
makale, duyuru, mektup, şiir ve bunun gibi şeylerin altındaki üç 
yüz, dört yüz kadar imzadaki isimlere baktığımız zaman soyad
larının -bunun kesin sonuçlar verecek bir yöntem olmadığını 
kabul etmekle birlikte- ezici bir çoğunlukla Büyük Rus ismi 
olduğunu görüyoruz. Ukrayna, Alman, Baltık ve diğer bölgeler
den isimler normal orandadır. Ancak, isyanın bu genel tabanı
nın ötesinde, Geçici ihtilalci Komite'nin üyelerine baktığımız 
zaman çıkan manzarada belli ölçÜde bir farklılık olduğu göze 
çarpmaktadır: ı i6 

1 .  PETRlCHENKO, Kıdemli yazıcı, Petropavlovsk savaş 
gemisi 
2. YAKOVENKO, Telefon operatörü, Kronstadt bölgesi 
3. OSOSOV, makinist, Sevastopol savaş gemisi 
4. ARKHlPOV. kıdemli makinist 
5. PEREPELKIN, elektrikçi, Sevastopol savaş gemisi 
6. PATRUSHEV, kıdemli elektrikçi, Petropavlovsk savaş 
gemisi 
7. KUPOLOV, kıdemli tıbbi yardımcı 

·. 8. VERSHININ, denizci, Seı,astopol savaş gemisi 
9. TUKlN, işçi, elektro-mekanik fabrikası 
1 0. ROMANENKO, tersanede bekçi 
1 1 .  ORESHlN , Üçüncü lşçi Okulunda yönetici 
12. VALK, bıçkıhane işçisi 
1 3. PA VLOV, mayın fabrikasında işçi 
1 4. BAIKOV, müstahkem mevkiler arası ulaşım şefi 
1 5. KlLGAST, deniz altı harita uzmanı 

1 5  komite üyesinden üçü (Petrichenko, Yakovenko ve Roma
nenko) açıkça Ukrayna ismi ve diğer ikisi de (Valk ve Kilgast) 
Alman ismi taşımaktadır. Aynca, Petrichenko, Yakovenko ve 
Kilgast komitede, başkan, başkan yardımcısı ve temsilci sekreter 
olarak kilit yerler tutmaktadırlar. Sovyet kaynaklarına göre, Pet-

1 46- Pravda o Kromlııadıe, s . 1 3 1 .  158. Üyeler hakkında ilginç yorumlarla 
birlikte diğer bir liste için bkz. "Kak nachalos' vosstanie v Kronshtadte," 
Miller Arşivi, Dosya. 5M, No.5. 
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richenko'nun ulusal duygulan o kadar güçlüdür ki, arkadaşları 
ona tanınmış Ukraynalı lider "Petliura" lakabını takmışlardır. 141 
Ve biz, bizzat Petricheiıko'dan, Kronstadt garnizonunun "dörtte 
üçünün" Ukrayna doğumlu olduğunu, bunlardan bazılarının 
Sovyet donanmasına girmeden önce, güneyde anti-Bolşevik güç
lere hizmet ettiklerini öğreniyoruz. 148 

Ulusal duygular yönündeki bütün bu belirtilerin isyanın kı
vılcımlanmasında beili bir rol oynamış olması muhtemeldir. Fa
kat ne kadar büyük bir rol oynamış oldukları, göreceğimiz gibi, 
kesinlikten uzaktır. Çok daha net olan, komite üyelerinin sınıf 
kökeni olarak aşağı sınıflardan geldikleridir. Denizciler -nor
malde, köylü ve işçi geçmişine sahip - büyük çoğunluğu oluş
turmaktadır: Göründüğü kadarıyla komite üyelerinden dokuzu, 
çoğunluğu ayaklanmanın barut fıçısı olan Petropavlovsk ve Sc
vastopolden olmak üzere nitelikli eleman durumundadır. Aynca 
aralarında dört işçi ve iki beyaz yakalı çalışan da (bir okul yöne
ticisi ve bir ulaşım görevlisi) vardır. Böylece hareketin liderliği
nin, Beyazlardan farklı olarak, ezilen sınıflardan geldiği, onların 
anti-proleter sosyal gruplardan çıkmış çete liderleri olduklarını 
ispatlamaya çalışan Sovyet yetkililerini utandıracak ölçüde net 
ve inkar edilemez bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ayaklanma
nm başlangıcında Bolşeviklerin eline düşen Scı'astopollu bahri
yeli Vershinin'in bir ;'spekülatör," bir köylü kırması ya da Zhor:::
hik olduğu söylenmiştir. Dahası, Pavlov, eski bir hafiye, Baikov, 
Kronstadtlı bir mülk sahibi ve Tukin, bir zamanlar Petrograd'da 
en az altı ev ve üç dükkanın sahibi eski bir jandarma olarak ta
nıtılmıştır. Diğer bir komite üyesi olan Kilgast'ın, Kronstadt ula
şım bölümünde hükümetin parasını zimmetine geçirdiği ve Bol
şevik Devriminin üçüncü yıldönümünde ilan edilen genel af ta 
serbest bırakıldığı rivayet edilmiştir. 149 

Geçici İhtilalci Komiteyi gözden düşürme çabalan isyan sona 
erdikten sonra da uzun süre devanı etti. Komite üyelerinin itibar 
kırıcı karakterlerinin ötesinde, Sovyet yazarları politik muhale
fette onların kimlerle işbirliği yaptıklarını da araştırdılar. Petric-

1+7- Krns1 1(1iıı Gcı�ctcı. 1 1  Mart 1 9 2 1 .  
1 48- Petrlchenko v e  cligcrlerindcn General Wrangel'e, 3 1 Mayıs 1 9 2 1 .  Giers 
Ar>i,·i, Dosva 88: Hclsirıgfors·<laki Birle>ik Devktler gi'ırevlis imkrı Amerikan 
Dış işleri Sekreterliğine, 22 Nisan 1 92 1 , Ulusal Arşiv, 86 l .00/8t,2.8. 

149- f'ctrogrndslırıirı Prnvdcı . 11 Mart 1 91 1 ;  Konıaıovvskii, ccl . . '\ıcıııshı,u i rskii 
miatezh, s.34; Pukhov. Knıııshıadıslıii rniaıt·�lı. s . 7 7 .  
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henko, ısrarla sol SR, Valk ve Romanenko, Menşevik. Oreshin 
ise popülist sosyalist olarak tanıtıldı. Komitede gözükmeym. an
cak hareketin baş ideologu ve günlük gazetenin edi törü olduğu 
söylenen lamanov da bir SR Maksimalistti. ı so Ne yazık ki. bu 
yakın ilişkileri doğrulayacak ya da yalanlayacak güvenilir bilgi
ler ortaya çıkmamıştır. Gerçi, günümüze ait Sovyet kayıtların
dan, Petrichenko'nun, düzenli parti kayıtlarının durdunılması 
üzerine, 1919 yılı Ağustos'una doğru başlatılan "parti hafta
sı"nda partiye kaydolan ve bundan sonraki kayıtların yenilen
mesi döneminde partiden ayrılan bir "eski Komünist" olcluğumı 
biliyoruz. 1 5 1 

Petrichenko'nun Komünistlerle kısa süren işbirliği tipik ol
mayan bir durum değildir -lhtilalci Komite'nin sekreteri Kil
gast'ın durumu da aynıdır. Baltık donanmasındaki binlerce bah
riyeli aynı yolu izlemiştir. Mart 192l'de Kronstadt'daki parti 
üyelerinin sayısı altı ay öncesine göre yarı yarıya azalmıştır. Par
ti saflarını terkedenlerden bir kısmı ilk kez köylerine gitme fır
satı bulanlardı. Petrichenko, memleketine 1920 Nisan'mda dön
dü ve galiba Eylül ya da Ekim'e kadar orada kalarak Bolşevik yi
yecek müfrezelerinin eylemlerini görecek ve hükümete karşı 
dikkate değer bir düşmanlık tutumuna girmesine yetecek bol za
manı uldu. Daha sonra bir Amerikan gazetecisine anlattığına gö
re, resmi makamlar onu karşı-devrimci eylemlerde bulunduğu 
şüphesiyle birkaç defa tutuklamışlardı. Hatta Beyazlara katılma
yı dahi denemiş, ancak eski bir Bolşevik olduğundan geri çevril
mişti. Yine de o, Kronstadt İhtilalci Komitesi'nin herhangi bir 
politik grupla bağı olmadığında ısrarlıdır. "Bizim ayaklanma
ınız,"  der, "Bolşevik baskıyı defetmeye yönelen kendine özgü bir 
hareketti: halkın iradesinin bir ifadesiydi. " ısı 

Bolşevik propagandanın baş amacı, bu ayaklanmanın kitle 
protestosunun kendiliğinden bir patlaması olmayıp .  k Savaşta
kilerin benzeri yeni bir karşı-devrimci komplo olduğunu göscer
mekti. Sovyet basınına göre, bahriyeliler, Kozlovsky adlı eski bir 

ı 50 Slepkov, lüoııslııadıslıii ıııiau;:Jı, ,; . .  ·n;  Kornaı<wsl< i i  1 . , ı ı ı.1 i ı r ı11iıslıii 
ıniatı:zh. s.  l 5611: 1. \ ardin. Rnoliıırsiia i mcıı'shcvi::.m. !\los;"''·'ı. L'.125 .  s . l·H1. 
Beşinci bölümde Laıııanov ve Maxi nıalistlerdeıı daha geni� olar�ık söz edi lecek.  
1 5 1- 1..: ı ı ı;11<1iü c.;.,�,·w. 1 L \!ar ı  192 l .  CL Korrıarıı"kıi·clı·ki ar:.ıı·ık hulıırnırı 
döküman, Yayına hazırlayan . . Kr.ınslıtadtslıii ıniııuzh, s .228.  
152- New York Timcs,  J l  Mart 1921 :  Quarıoıı'dan Amerikan Dış işleri 
Sckrctc.rligine. 9 Nisan 1 92 1 . Ulusal Arsiv, 861 .00/8740. 
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çarcı general tarafından liderlik edilen "Beyaz Muhafız"larla 
utanmazca işbirliği yolunu seçen saflarındaki Menşeviklerden 
ve SR'lerden etkilenmişlerdi. "SR'lerin ve Menşeviklerin arkasın
da," diye yazıyordu Pravda, "şimdiden dişlerini göstermeye baş
layan eski Çarcı generallerdir." 1 53 Aynca bunun, Fransız karşı 
istihbaratıyla Rus göçmenlerinin Paris'te ayrıntılarını birlikte 
düzenledikleri bir kumpasın parçası olduğu söyleniyordu. Bun
ların yanısıra, Kızıl Haç örgütlerinin oluşturduğu ağ -Uluslara
rası Kızıl Haç, Amerikan Kızıl Haç'ı ve Finlandiya'daki Rus Kı
zıl Haç'ı,- komplocular için bir cephe görevi yapmakla suçla
nıyordu. 2 Mart'ta Emek ve Savunma Konseyi, Lenin ve Troç
ki'nin imzalarını taşıyan bir emir yayınlayarak General Koz
lovsky ve müttefiklerini yasa dışı ilan etti ve Petropavlovsk ka
rarlarını bir "Kara Yüz-SR" belgesi olmakla suçladı. Petrog
rad'daki sıkıyönetim bütün bölgeyi kapsayacak şekilde genişle
tildi ve Zinovyev'in Savunma Komitesi isyan dolayısıyla olağa
nüstü yetkilerle donatıldı. ı s4 

Bolşeviklerin sözcüleri, ayaklanmanın Paris'teki anti-Sovyet 
gruplarla bağlantılı olduğunun delili olarak, olaylar başlamadan 
iki hafta önce bir Fransız gazetesinin Kronstadt'da ayaklanma 
başladığına ilişkin yayımladığı haberleri göstermişlerdir. Britan
ya ve Ameıikan basınına yaptığı bir açıklamada Troçki, bu ha
berlerin, Rus göçmenleri ile onların İtilafçı destekçilerinin bir
likte hazırlamış oldukları alçakça ihanet planlarının göstergesi 
olduğunu belirtmiştir. Troçki, onların kendilerine hedef olarak 
Kronstadt'ı seçmelerinin sebebi olarak da, Petrograd'a yakınlığı
nı, batıdan geçişin kolay olmasını ve son dönemlerde güvenil
mez unsurların Baltık Donanmasına akın etmelerini göstermiş
tir. 155 Troçki'nin iddialan, 8 Mart'taki Onuncu Komünist Parti 
Kongresinde Lenin tarafından da tekrarlandı. Lenin, ayaklanma
nın arkasında "Beyaz Muhafız generallerinin hiç de yabancısı ol
madığımız hayaletleri durduğu" açıklamasını yaptı. La Matin ve 
L 'Edıo de Paris'deki haberlerden alıntılar yaparak, "şurası son 
derece açıktır ki," dedi, "bu, SR'lerin ve Beyaz Muhafız göçmen
lerin işidir. " 1 5<.ı 

1 5 .3- Frunlu, 5 :VLın 192 1 .  
1 54- Age. 3 Mart 1921 
155- Troıskii, Kah voonı::ha!as' n>voliursiia, lll .  bölüm 1 ,  203-204. 

1 56- Desialyi s"e::d RKP (b), s.33.  
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Bolşeviklerin, Beyaz komplo iddialarında merkezi bir rol oy
nayan Paris gazetelerinin haberlerinin kaynaklarına ve içeriğine 
iyi bakmak gerekir. Bu haberler kesinlikle onların dediği gibi 
midir? 13 Şubat tarihinde Le Matin'de , "Moskova Kronstadr'da
ki isyanlara Karşı Önlemler Alıyor" başlığıyla çıkan haberde, 
Kronstadt deniz üssünde bir isyanın patlak verdiğinden ve Bol
şevik resmi makamlarının isyanın Petrograd'a yayılın.asının önü
ne geçmek için tedbirler aldığından söz edilmektedir. 14 Şu
bat'da Matin, ayaklanmayı, daha iyi tayın talep etmek üzere Mos
kova'ya giden denizci heyetinin tutuklanmasına yoran ikinci bir 
makale yayımlamıştır. Matin, Kronstadt'daki durumun elan kö
tüye gittiğini ve isyancıların "silahlarını Petrograd·a çevirdikleri
ni" belirtmektedir. Aynı gün bu hikaye, bahriyelilerin donanma
nın baş komiserini tutukladıkları ve birçok savaş gemisinin (tah
minen bir buz kırma gemisinin yardımıyla) Petrograd'a doğru 
yola çıktıkları haberinin eklenmesiyle birlikte L 'Echo de Paris"de 
de yer almıştır. 1 5  Şubat'taki ikinci habere göre, isyancılar Pet
rograd garnizonundan da büyük destek almış ve resmi makam
lar Petrograd bölgesinde geniş çaplı tutuklamalara girişmişlerdi. 
13 Şubat'la 1 5  Şubat arasında benzeri haberler diğer Batı gazete
lerinde de çıkmıştır. New York Times'de yayımlanan bir haberde. 
bahriyelilerin Petrograd'ı tamamen ele geçirdikleri ve Troçki'nin 
kendilerini bastırmak için gönderdiği askeri birlikleri yenilgiye 
uğrattıkları bile yazılmıştır. 157 

Elbette, 1921 Şubat'ında Kronstadt'ta ya da diğer herhangi bir 
Baltık üssünde bunların hiçbiri olmamıştı. Bu tip uydurma söy
lentiler -kuşkusuz Rusya'daki genel mayalanmanın ve böyle 
şeyler olmasının arzulanmasının teşvikiyle- o sırada hiç de ek
sik değildi. Ancak Kronstadt olayında, bu tür söylentiler gerçek
ten de iki hafta sonra olacakları (bir donanma komiserinin tu
tuklanması da dahil olmak üzere) önceden haber verir gibidir. 
Bazı tarihçiler bu söylentilerin, bahriyelilerin, donanmanın poli
tik yönetiminde daha geniş demokrasi için seslerini yükselttik
leri Baltık Donanması Komünistleri ikinci Konferansının yarat
tığı fırtına tarafından tahrik edildiğini ileri sürmektedir. 1 58 An
cak bu va:ı:sayım kesinlikle geçersizdir, çünkü bu düzmece ha-

1 57- :-.im Yvrlı Tiıııcs. 1 4  t'vlart 1 92 1 .  
1 58- Bkz. Mett, Lcı CoııımtınC' de Cnınstaclt, s.80: w Katkov. '"The Kronstadı 
Rising," St. Anton_y's Papers. "10.6. s .55 .  
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bnler kon kranstan ( 1 5 Şubat'ta toplandı) günlerce önce ortaya 
çıkmıştır. Aslında, Batı'daki bu haberlere temel teşkil eden ben
zeri hikayeler Rus göçmen basınında daha da erken bir zaman
da boy göstermiştir. Prag'da çıkan bir SR gazetesi olan Vo/ia Ros
sii (Rusya'nm Özgürlüğü) .  12  Şubat tarihli nüshasında. "Rus 
Baltık Donanmasında büyük bir isyan" patlak verdiğini yazıyor
du. Ve bundan iki gün önce, eski popülistlerden Vladimir Burt
sev'in çıkarttığı Paris Ohshdıee De/o ( Halkın Davası) , aynı habe
ri "Kronstadt'da Bahriyeli. Ayaklanması" başlığıyla veriyordu. Bu 
belki de, onbeş gün sonra olacakları çarpıcı bir şekilde ve bütün 
unsurlarıyla veren bu tür haberlerin ilkiydi: haberde anlatıldığı
na göre . Kronstadt bahriyelileri hükümete karşı ayaklanmış, li
manı ele geçirmiş ve donanma baş komiserini tutuklamışlardı; 
bahriyeliler, Petrograd'a karşı askeri bir operasyona girişmeyi 
planlıyorlardı; ve Petrograd resmi makamları şehri resmen ku
şatma altına alarak geniş çaplı tutuklamalara girişmişlerdi. 1 59 Bu 
söylentiler tek bir kaynaktan çıkıyordu: meşum bir anti-Sovyet 
propaganda merkezi olan, Hclsingfors'da üslenmiş "Russuniorı" 
haber üretme temsilciliğind en. Ne ki, söylentilerin ortaya çıkış 
biçimi yine de netlikten uzaktır. Donanmadaki genel huzursuz
luğun yanısıra, Kronstadt'tan yollanan heyetin Moskova'da tu
tuklanınış ııhnası ela kısmen bu söylentilere yol açmış olabilir. 
Bu olayı takiben Baltık komutanı Raskolnikov, yoldaşlarının ser
best bırakılmaması h<tlinde bahriyelilerin Petrograd'a ateş aça
cakları uyarısında bulunmuş, fakat hükümet uyarıyı reddettiği 
gibi nıisilleıneck : ıu lunup Kronstaclı " ı  tehdit bile etmiştir. ı <>o 

Kronstaclt ih t i la lci Komitesi, komplo suçlamalarını gerçekle 
en ufak bir ilgisi ı ı l rnayan, desteksiz ve katıksız bir iftira olarak 
reddetmiş ve bunlann yalnızca yetkililerin içine battıkları alçak
ça alclatmacayı gösterdiğini belirtmiştir. Komite, Rusya'nın işçi 
ve köylülerine yaptıgı bir açıklamada hükümetin iddialarına şu 
öfkeli yanıtı venniştir: ·'Düşmanlarımız sizleri aldatmaya çalışıp, 
Kronstadt isyanının, Menşevikler, SR'ler, hilaf ajanları ve Çarcı 
generaller tarafından örgütlendiğini söylüyorlar. Liderlik rolünü 
Paris' ç veriyorlar. Saçma ! Eğer isyanımız Paris'te hazırlanmışsa 
ay da Berlin'ck imal edilmiştir. " 1ı-1 Komite, hareketin liderliğinin 
Beyaz subaylarca yürütüldüğü suçlamalarına karşı da aynı sert-

1.59- Ohshclıcc Ddcı, W $ubat 192 1 .  
1 60- Age. l 1 Ocak 192 1 .  
161- Pnınl<ı " Kromlıı.wlıe. s . 1 20. 
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tikle yanıt vermiştir: " Kronstadt 'da iktidar, iftiracı Moskorn rad
yosunun açıkladıgı gibi General Ko;z:lovsky gibilerinin başında 
bulunduğu Beyaz Muhafızların değil, devrimci bahriyelilerin, 
Kızıl Ordu askerlerinin ve işçilerin elinde bulunmaktadır. "  İs
yancılar, alaycı bir şekilde "burada yalnızca tek bir general bu
lumnaktadır, o da Baltık Donanması komiseri Km:min'dir ve şu 
anda tutukludur," 1 62 diye açıklama yapmışlardır. İhtilalci Komi
te, ayaklanmanın halkçı karakterini göstermek için uyelerinin 
tam listesini yayımlamıştır. Bildiğimiz gibi, yayımlanan isimler 
arasında, bırak111 generali, tek bir subay bulunmamaktadır, hep
si de sıradan bahriyeliler ve işçilerdir. Kronstadt lzvestiidsı . Bol
şeviklerin kendi saflarındaki Çarcı subayların bolluğuna imada 
bulunarak "işte bizim generallerimiz; Bnısilov'larımız, Kaıne
nev'lerimiz vb . .  " diye yazmıştır.1°3 

Bununla birlikte, General Kozlovsky diye birisi vardı ve 1921 
yılının Mart'ında Kronstadt'clayclı. İsyanda herhangi bir rolü ol

muş muydu? Alexander Nikolaevich Kozlovsky uzun ve seçkin 
bir askeri sicile sahip, profesyonel bir subaydı. Petrogrncl yakı
nındaki Krasnoe Selo kasabasında 186l'de dünyaya gelen Koz
lovsky, Suvari Subay Okulundan, T opçu Okulundan ve lmpara
torluk Askeri Akademisinden mezun oldu ve Birinci Dünya Sa
vaşı sırasında topçu sınıfından Tuğgeneral rütbesine yüksekli . 

Bolşevik Devrimini takiben "askeri uzman" ( voempetsyl olarak 
hizmet vermek zorunda bırakılan çok sayıdaki eski imparator
luk subayından biri olarak Kronsıadt müstahkem mevkinde 
topçu komutanı olarak görevlendirildi. Mart başında olaylar 
patlak verince. Bolşevikler günah keçisi olarak derhal onu suç
lama yoluna gittiler. Kozlovsky kanun dışı ilan edildi, karısı ve 

çocukları Petrograd'da rehin alındı. Onun komutası altında bu
lunan diğer üç eski Çarlık subayının da (Burkser, Kostromitinov 
ve Shirmanovsky) komplonun içinde bulundukları ilan edildi. 
Kozlovsky'nin ileri sürdüğüne göre , o sırada Kronstadt'cla ken
disinden başka eski Çarlık generali bulunmadığından resmi 
makamlar, devrimi ezmek için girişilmiş komploya kumanda 
eden Beyaz Muhafız hayali rolüne en uygun aktör olarak onu 
seçmişlerdi. ıo<t 

162- .lgr. � ·37 ,  65.  
1 63- Agc. s l J  l .  1 58. 
Hı4- A. S. Puklıov,. "Kronstadt vu vlasti vragov revoliutsii," Kı .ısnia Letopis'. 
1 93 1 , No. 1 , s.23; Pnıvda o f<•"<msıadıc. s. 1 4 .  
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Ru gerçekten doğrü olabilir. Ancak, eldeki mevcut deliller 
Kozlovsky ve meslektaşlarının Mart 1921 olaylarında kısmf bir 
rol oynadıklarını göstermektedir. Ayaklanmanın ilk saatlerinde 
müstahkem mevki komutanı anakaraya kaçtığında Kozlovsky 
onu izlemeyi reddetti ve topçu komutanı olarak her zamanki gö
revinde kaldı. Geçici Devrimci Komite, bir diğer topçu uzmanı 
olan eski Yarbay E. N .  Solovianov'u, Kozlovsky'le yakın işbirliği 
içinde çalışmak üzere Müstahkem Mevkiye atadı. Onların 11ocns
pctsy olan birçok meslektaşı da -özellikle topçu sınıfından
teknik alandaki tavsiye ve yardımlarından yararlanılmak üzere 
isyancılar tarafından uygun görevlere getirildiler. Bu eski subay
lar, Bolşevik rejimden hoşlanmıyorlardı. Onların tavrını, Koz
lovsky tarafından 2 Mart'ta Müstahkem Mevki Komiserine söy
lenen ve daha önce de alıntı olarak verdiğimiz şu sözler ifade et
mektedir: "Sizin zamanınız geçti. Artık ne yapılacağına ben ka
rar vereceğim." 

Bu uzman subaylar, daha başından itibaren kendilerini isyan 
adına askeri operasyonlar planlama işine adadılar. Bizzat Koz
l c,vsky'nin kabul ettiği gibi, 2 Mart'ta kendisi ve meslektaşları ih
tilalci Komite'ye, Bolşeviklere karşı inisiyatif kazanmak için der
hal saldırıya geçilmesini salık verdiler. ı6s Subaylar, derhal Ora
nienbaum·a ( anakara iızerinde, beş mil kadar güneyde) geçerek 
oradaki askeri malzemeyi ele geçirmek ve yandaş ordu birlikle
riyle bağlantı kurmak, ardından da hükümet, etkili karşı önlem
ler almadan Petrograd'ın üzerine yürümek temelinde bir plan 
hazırladılar. Aynı zamanda, şimdiden hissedilen yiyecek kıtlığı
nı önlemek için Orani.enbaum'daki un fabrikalarına bir şok sal
dırı düzenleme teklifini getirdiler. Diğer bir planda ise, elde 
mevcut buz kırıcısı bulunmadığından (Kronstadt'ın büyük buz
kırıcısı Ennak yakıt ikmali için Petrograd'a gitmişti) topçu uz

manlar bahriyelilere ısrarla müstahkem mevkideki ve çevredeki 
bataryalarda bulunan silahları kullanarak, buzlar içinde sıkıştık
lanndan kısmen birbirlerinin atış menzilini engelleyen Pctropav
lovsl�v ve Sevastopolu buzlardan kurtarmay ı  ve aynı zamanda bu 
buz kı rına işlemiyle adanın etrafında bir nevi su hendeği oluştu
rarak muhtemel bir piyade işgalini önlemeyi önerdiler. 166 

1 65- Sotsialisıiclıeslıi i  Vcstııih, 5 Nisan 1 92 ı ,  s.5-6. 
166- Pukhov, Jüorıslıradtskii miatez.h, s.83-85; Quarton'dan Amerikan Dış 
işleri Sekreterl iğine, 23 Nisan 192 1 ,  Ulusal Arşiv, 861 .00/8619. 
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Gerçi, bütün faaliyetlerine rağmen bu subaylar isyan boyunca 
kesinlikle askeri danışman düzeyinde kaldılar. Ayaklanmanın 
başlatılmasında ve yönlendirilmesinde, onların düşüncelerini de 
dile getiren politik programın şekillendirilmesinde bir payları 
olmamıştır. Hiçbir subay Petropavlosk kararlarının kaleme alın
masında bulunmamış, Çapa Meydanındaki kitle mitinginde ko
nuşma yapmamış, Eğitimevi'nde 2 Mart'ta yapılan konferansa 
katılmamış, Geçici Devrimci Komite'de görev almamıştır. Onla
rın rolleri daha çok, Bolşevik yönetim altında olduğu gibi, tek
nik tavsiyelerde bulunmakla sınırlı kalmıştır. Petrograd'da aynı 
hapishanede kaldıkları sırada bazı isyancılar, Fyodor Dan'a, 
Kozlovsky'nin yalnızca eskisi gibi görevlerini yerine getirdiğini 
ve isyanın diğer yetkililerinden de pek hazetmediğini anlatmış
lardı. 107 Bahriyelilerin bağımsızlık ruhunu ve subaylara karşı 
duydukları geleneksel nefreti göz önüne alacak olursak, Koz
lovsky ve meslektaşlarının bahriyeliler arasında herhangi bir et
ki sağlamalarının imkan ihtimal dahilinde olmadığını görürüz. 
Ayaklanma boyunca dizginleri sıkı bir şekilde elinde tutan Geçi
ci ihtilalci Komite, doğru ve uygun olsalar bile, uzmanların tav
siyelerini mütemadiyen reddederek onlara olan güvensizliğini 
ortaya koymuştur. Subayların ısrarlarına rağmen bahriyeliler, 
adanın etrafındaki buzları kırmadıkları gibi, savaş gemilerini 
buzlardan kurtarmaya bile yanaşmamış, anakarada bir köprü ba
şı ele geçirmeye ve Bolşevik kampta daha işin başında yaratıla
cak bir kargaşalıktan yararlanmaya teşebbüs etmemişlerdir. 
Bunların yerine onlar, atak yapmaya ilişkin çabalarını, Donanma 
Hava Birliğinin ayaklanmaya katılına kararı aldığı haberini duy
duklarında 2-3 Mart gecesi Oranienbaum'a buzlar üzerinden bir 
müfreze yollamakla sınırlamışlar ve bu müfreze de üsse yaklaş
tığında yoğun makineli tüfek ateşiyle karşılaşınca geri dönmek 
zorunda kalmıştır. ı 68 

Gerçi bütün bunlara rağmen en önemli soru halen cevapsız
dır: Bolşeviklerin, ayaklanmanın Paris'teki Rus göçmenleri tara
fından çekip çevrildiği iddialarında herhangi bir doğruluk payı 
var mıdır? Bu sürgünlerin anti-Sovyet bir ayaklanma arzusuyla 
yanıp tutuştuklarına kuşku yoktur. Özellikle Kadetler, Oktob
ristler ve diğer ılımlıların gevşek bir ittifakıyla oluşturulmuş, 

167- Dan, Dva goda skitanii, s. 154. 
168- Petrichenko, Pnıvdcı o Kronshtadtskikh sobytiilıllh, s.8-9. 
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merkezi Paris.tc bulunan ve diğer Avrupa başkentlerinde de çok 
sayıda şubesi bulunan Ulusal Merkez (Ya da Ulusal Birlik) ola
rak bilinen bir grup tarafından bu konuda çok şeyler yazılıp söy
lenmiştir. Örneğin, isyan patlak vermeden on gün önce Obshc
lıee Delo'da çıkan -Ulusal Merkezin en önemli yayın organı-, 
önde gelen Kadet liderlerinden F. I. Rodichev tarafından yazıl
mış bir makaleyi ele alalım. "Petrograd'ı ele geçirmek," diye ya
zıyordu Rodichev, "hiç de öyle zor bir şey değildir. Zorluk, şeh
ri beslemekte ve onu örgütlemektedir. Bir kere bu hazırlandık
tan sonra eyleme geçme zamanı öyle uzak değildir. Petrograd 
batıya açılan sınırların en yakın noktasında bulunmaktadır. Bu 
nokta, Sovyet Rusya'da yürütülen yeniden doğuş mücadelesinde 
en kolay ulaşılacak yerdir . . .  Bunun da zamanı gelmiştir." 169 

Gerçi, o sırada, bu çeşit açık tehditler Bolşevik liderler arasın
da öyle büyük endişelere yol açmıyordu. Çok daha endişe verici 
olan, sürgünlerin gizlice yürüttüklerinden kuşkulanılan bilin
meyen komplolardı. Ayrıca bu endişeler de tamamen temelsiz 
değildi. Bugüne kadar açıklanmamış bir kanıt Kronstadt'daki 
ayaklanma patlak vermeden haftalarca önce Ulusal Merkez'de 
böyle bir isyanın planlandığını ortaya koymaktadır. Bu kanıtın 
ayrıntılarına girmeden önce Ulusal Merkez'in geçmişteki faali
yetleıine kısaca bir göz atmak gerekiyor. 

''Rusya'da, Bolşeviklere karşı mücadelede şekillenmiş yeraltı 
örgütü" olduğunu ilan ederek şişinen Ulusal Merkez, 1918'de, lç 
Savaşın başlangıcında ortaya çıkmıştır. ı 10 Moskova'da, A. V. 
Kartashev, P .  B. Struve ve diğer sabık Kadet partisi liderleri tara
fından kurulan Merkez'in baş hedefi Lenin'in iktidarını yıkmak 
ve yerine meşruti bir rejim kurmaktı. Merkez, kaynaklarının bü
yük kısmını Moskova'ya ve Baltık kıyılarına yoğunlaştırdı; örgü
tün Petrograd'da, Krasnaya Gorka ve Kronstadt müstahkem 
mevkilerinde de şubeleri vardı. Merkez, General Yudeniç'in 
l 9 l 9'daki, lngilizlerin yardımı ve donanma desteğiyle Petrog
rad'ı ele geçirme girişimine katılmıştır. Petrograd llahiyat Aka
demisinde kilise tarihi profesörlüğü ve 191 Tdeki Geçici Hükü
ınette Din işleri Bakanlığı yapmış olan Kartashev, Yudeniç'in beş 
kişiden oluşan Politik Konseyinin üyesiydi ve Sovyet kaynakla-

l fılJ. F. Rodishdıcv (, i l< . )  . .. ,. poiskıkh >jlJ,l'.llİİ>l ,  .. 011\lılhtt' Ddo, 
:w '.;'ubaı 1 92 1 .  
l 70- ··obrazovanie severo-zapadnogo Pravitcl'sıva,"  Arlıhil' russlıoi revoliutsi i ,  
1 ,  1 92 2 ,  s.295, Cf. A. S. lukomski i ,  Vospoıniııcıııiiı.ı, 2 cilt .  Beri in,  1922, 1 1 .  1 16. 
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rına göre, ı n Merkez'in Kronstadt'daki temsilcileri arasında bu� 
lunan Petrograd Üniversitesi eski rektörü D.  D.  Grimm, 192 1 
olaylarında önemli bir rol oynamıştır. 

Yudeniç saldırısı boyunca Kronstadt, çok sayıda savaş gemisi
nin batmasına ya da yara almasına neden olan lngiliz hava saldı
rılarına ve torpillerine göğüs gererek Bolşeviklere bağlı kalmıştı. 
Krasnaya Gorka ise tersine Beyazların tarafına geçti ve aynı yolu 
izlemeyi reddeden Kronstadt'ı ateşe tuttu. Bu noktada, muhte
melen lngiliz gizli servisiyle suç ortaklığı yapan m Ulusal Mer
kez'in katkısı açıktır; ne var ki isyan, Petropavfovsllun ağır bom
bardımanının ardından bir Kronstadt bahriyeli ve Kızıl ordu 
müfrezesi tarafından yapılan saldmyla müstahkem mevkinin 
alınması sonucunda ezildi. 

Yudeniç yenilgisinin ardından Çeka tarafından tutuklanan 
Merkez'in birçok taraftarı ya idama ya da uzun süreli hapse mah
küm edildi. Fakat, aralarında Profesör Kartashev'in de bulundu
ğu Merkez'in çok sayıda lideri ülkeden kaçmayı başardı ve 
Paris'te yeni bir merkez kurarak derhal örgütün yeniden inşası
na girişti. 1920'nin sonunda Ulusal Merkez, Londra, Berlin, 
Helsingfors (Profesör Grimm burada baş temsilciydi) ve Beyaz 
göçmenlerin yoğun olduğu diğer merkezlerde örgütlenmekle 
övıinüyordu. Kartashev, Struve ve Rodichev'in yanısıra, Merke
zin liderliğinde, V. D. Nabokov ve A. 1. Guchkov gibi önde ge
len Katlet ve Oktobrist liderler, keza Obsh,"hec Dclo'nun editörü 
V. L. Burtsev gibi sağ kanat popülistler de yer alıyordu Gerçi, 
Pavel Miliukov ve M. M. Vinaver gibi, Müttefikler yardım 
etse bile Rusya'nın bir silahlı işgal yoluyla kurtulacağına olan 
umutları sona eren en seçkin liberaller bu örgüte katılmayı 
reddetmişlerdi. ' 7J 

1920 sonlarında Ulusal Merkez Avrupa çapında bir Ulusal 
Kongre hazırlamak için kendine önemli ölçüde çekidüzen verdi. 

1 7 1 - A. S. Puklıov , füı/ıiı;/ıii flı >t 110 �"'lıdıiıc Perı ogıaılcı (J 9J 9 g � .  
Moskova. 1 968. s.65 {)() 
1 72- ,\gc. � 68-H: l�wsci icı \ "IslK lH Haziran 192 1 .  .\ynı :::am;ında bkz . Loııis 
Fisclıer, The Sovicıs in Woriıl Affui rs. 2 cilt .  Priııcetun, 1 9:5 1 , l, 206. Bu � ırada 
Rusya'da hir lngiliz ajaııı olarak hıılumm ve Sovyetler tarafından hu işlere 
karışmakla suçlanan Paul Dukes, herhangi bir kisisd kaıkı\"ı ve l ngil ıcre"n i n  
Ulusal Merkcz'le baglanıısmı rcddcııuckıcdir. l:\kz. kendi kitabı. Rı:c/ Vuslı .ıı ıd 
ı lıe Mon-ow. Ncw Yurk, 1 922 .  s.22J; ve Thr Sıon of "ST "25,"  Lonclr.ı. 1 9J8. 
s . 3 14. 

- . 

1 73- P. n. Mil iukov, Russia Tıltİ<l) a11<1 Tıııııormıı . '.\lew York, 1 922 ,  s . 1 15 - 1 2<' 
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Sonunda kongre, Paris'te 1921 Haziran'ında toplanarak, Profe
sör Kartashev başkanlığındaki, hedefi "Rusya'yı Komünist köle
likten kurtarmak olan" Rus Ulusal Komitesini seçti.174 Elbette 
bu, 1918 yılında kurulduğu andan itibaren Ulusal Merkez'in he
defi olmuştu, ama Beyaz generaller de -Yudeniç, Kolçak, Deni
kin, Wrangel- o zamandan. beri birbiri ardından yenilip gitmiş
lerdi. Gerçi Wrangel, emrindeki Rus Ordusunun büyük kısmını 
silclhlanyla birlikte Rusya dışına çıkartmayı başardı. Askerleri
nin 70 ya da 80 bini Kostantinopolis (lstanbul, çn. ) ,  Gelibolu ve 
Limni'de enterne edilirken, daha büyük sayıda binlercesi de 
kendi askeri rütbe ve disiplinlerini koruyarak Sırbistan ve Bulga
ristan'da üslendi. Wrangel, güçlerini, Ağustos 1 920'de Güney 
Rusya'dafiilcn kurulan hükümetini tanıyan fransa'nın (bu şere
fi ona bahşeden tek ülkeydi) koruması altında yerleştirdi. Wran
gel'in kaçışını gerçekleştiren bir deniz zırhlısı, çok sayıda dest
royer ve içinde 5.000 kadar mürettebat bulunan Karadeniz Do
nanmasından bir düzine geminin oluşturduğu donanma gücü 
Tunus'un Bizerte limanında enterne edildi. Kasım 1 920'de Paris, 
Wrangel'in müteveffa hükümetini tanıma kararını geri aldı, an
cak, bir yandan ona kuvvetlerini dağıtması noktasında ısrar 
ederken, bir yandan da "insani temelde" askeri birliklerini bes
lemeye Jevaın etti.175 Fakat Fransız hükümetinin askeri birlikle
rin dağıtılması yönündeki çabaları sonuç vermedi. 1921 Mart'ın
da, Kronstadt isyanı sırasında, Kostantinopol'deki Britanya mas
lahatgüzarı, " Rusya dışındaki tek anti-Bolşevik güç olan ordusu
na, ülkesinde şu anda meydana gelen olaylardan dolayı iyiden 
iyiye ihtiyaç duyulacağını iddia eden General Wrangel'in güçle
rini dağıtması yönündeki her türlü öneriye şiddetle karşı çıkma
sı beklenebilir," diye yazıyordu. 176 

Ulusal Merkez'in faaliyetlerine dönecek olursak, bu örgütün 
arşivlerinde "Kronstadt'da bir lsyan Örgütleme Sorunu Üzerine 
Notlar" başlıklı ve "Çok Gizli" damgasını taşıyan, imzasız, el 
yazması bir muhtıra bulunmaktadır. 177 '' 192 1 "  tarihli muhtıra, 

1 74- Obshchec Dclo, 6 Haziran 1 92 1 . 
1 75- P. N. Wrangd, Tlır Meınuirs c1 Grnrrnl Wrnııgel, Lnrıdra, 1930, s .3 38- 39. 
1 76- Sir H. Ruınbold'dan Lord Curzon'a, 1 7  Mart 1 921 , Greaı Britain, 
Dorıırncııts 011 Bıitislı fıH·cigıı Pı>licy. 1 91 9- 1 9.39. Birinci Dizi . Xll .  838. 
1 77- "Dokladnaia zapiska po voprosu ob organizatsii vosstaniia v 
Kronshta<lte," el yazması, Columbia Rusya Arşivi. Metnin lngilizceden 
Türkçeye çevrilmiş tam metni için bkz, Ek A. 
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Kronstadt'da beklenen bir ayaklanmanın geleceğe yönelik ayrın
tılarını tartışmaktadır. Muhtıranın içeriğinin incelenmesinden, 
bunun, Viborg ya da Helsingfors'da üslenmiş bir Ulusal Merkez 
ajanı tarafından 1921 yılının Ocak'ında ya da Şubat'ı başlarında 
yazıldığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Denizci ayaklanmasının 
"önümüzdeki bahar" patlak vereceği kehanetinde bulunan ajan, 
Bolşeviklere karşı huzursuzluğun "çok sayıda ve kuşku götür
mez işaretleri" olduğunu kaydettikten sonra, eğer "küçük bir 
grup çabuk ve kararlı bir eylemle Kronstadt'da iktidarı alacak 
olursa," donanmanın ve garnizonun da gecikmeden onları izle
yeceğini belirtmektedir. "Denizciler arasında," diye eklemekte
dir, "en enerjik eylemlere geçmeye hazır böyle bir grup şimdi
den oluşmuş bulunmaktadır. "  Ve eğer dış destek sağlanabilirse 
"ayaklanmanın tam bir başarı sağlaması işten bile değildir," diye 
bağlamaktadır. 

Metnin yazarı , Kronstadt'daki durum üzerine son derece ma
lumat sahibidir. Üslerin istihkamları hakkında ayrıntılı bilgiye 
dayanan tahliller yer alan muhtırada, Krosnaya Gorka'dan açıla
cak topçu bombardımanı tehlikesi dikkate alınmakta, fakat bu
nun isyana büyük bir tehdit oluşturmayacağı belirtilmektedir. 
Muhtıra ayrıca, isyanın sağlıklı gelişebilmesi için isyancılara yi
yecek temini hazırlıklarına ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. 
Yazar, bu noktanın üzerinde özellikle durmaktadır. Ajan, Fran
sızların yardımıyla, yiyecekler Kronstadt'a doğru harekete geç
mek için Baltık'da hazır bekleyecek gemilere yerleştirilmelidir, 
diye yazmakta ve General Wrangel'in Rus Ordusu, bir Fransız 
deniz müfrezesinin ve Bizerte'deki Karadeniz Donanma birlikle
rinin desteğiyle bir askeri güç olarak seferber edilmelidir, diye 
devam etmektedir. (Muhtıra bir ön tahminde bulunarak, ayak
lanmanın baharda buzların erimesine kadar başlamayacağını, 
buzlar eriyip Kronstadt karadan gelecek bir işgal tehdidinden 
azade olduğu, gerekli yiyecek tedariki sağlandığı ve Wrangel'in 
güçleri eyleme geçmeye hazır olduğu zaman başlayacağını be
lirtmektedir. )  

Rus ordusunun varmasıyla birlikte, diye devam ediyor Muh
tıra, Kronstadt'daki bütün yetke derhal bu ordunun kumandanı
nın eline geçecektir. Sonra bu müstahkem mevki, "Rusya'claki 
Sovyet iktidarını alaşağı etmek" için "ele geçirilemez bir üs" gö
revi yapacaktır. Gerçi operasyonun başarısı Fransa'nın para, yi-



yecck. donanma dcstegi vermesine bağlıydı. Aksi takdirde ,  ayak
lanma bundan öncekilerle aynı sonuca varacak ve kötü bir başa
rısızlığa uğrayacaktı. Muhtıra, eğer Fransız hükümeti kabul ede
cek olursa, "isyanı örgütleyen temsilcilerle konu üzerinde daha 
ayrıntılı anlaşmalara gidebilecek, ayaklanma planının ayrıntıla
rını ve sonraki eylemleri görüşecek ve aynı zamanda ayaklanma
nın finansmanı ve organizasyonu için gereken fonla ilgili daha 
tam bilgi alacak" birisinin tayin edilmesinin arzu edilir olacağı
nı belirterek bağlamaktadır. 

Yazarın kimliği bilinmemekle birlikte, onun, Viborg'da bir 
Rus sürgünü olan Profesör G. F. Tseidler olduğuna ilişkin işaret
ler vardır. Bolşevik Devrimine kadar Rus Kızıl Haçı'nın müdürü 
olan Tseidler, Finlandiya'ya sığındıktan sonra bu ülkedeki Rus 
Kızıl Haç şubesinin başı oldu. O, Petrograd Üniversitesi'ndcn es
ki meslektaşı olan ve o sırada Helsingfors'da Ulusal Merkez'in 
baş temsilcisi (lseidler'le de bağlantılı) ve General Wrangel'in 
Fiıılandiya'daki resmi görevlisi olarak çalışan David Grimm'le 
yakın teşrik-i mesaideydi. Bir Kızıl Haç görevlisi olarak Tseidler, 
Gizli Belgede merkezi bir yer işgal eden, Kronstadt'a ve Petrog
rad'a yiyecek tedariki sorunuyla özel olarak ilgilidir. Örneğin. 
1920 Ekinı'inde Petrograd'daki yiyecek krizi üzerine Amerikan 
Kızıl Haç'ının Paris'teki merkezine bir rapor göndermiştir. li8 

Daha önemlisi, birkaç ay sonra, onun tarafından Paris'teki Ulu
sal Merkez'e çekilmiş telgraftır: ''Durum, raporumda sözünü et
tiğim gerekli yiyecek tedariki sorunu üzerinde acil olarak karar 
verilmesini. gerektirmektedir. Gerçek faaliyet her an patlak vere
bilir. ·· m Telgraftaki tarih "28/ /192 l "dir. Ne yazık ki, ay bclir
tihaemiştir, ancak Şubat olması son derece muhtemeldir, Şu
bat'ın 28'i, Petrograd grevlerinin zirve noktasına ulaştığı ve Pct
mpavlosll kar:ırbrının K r·;_ı ıı:,ıadı 'cJ a kabıı i  uliki.igi gündür l clg
rafın altındaki el yazı:�ıyla yazılmış 'Tamam" kaydının yanında 
Ulusal Merkez'de askeri. uzman olarak görev yapan eski Çarcı 
general G. L. Vladimirov'un imzası bulunmaktadır. Tseidler'in, 
"raporda sözü edilen gerekli yiyecek tedariki'' derken, yukarda 
açıklanan Gizli Muhtıraya atıfta bulunduğu açıktır. Tseidlcr'in 
metnin yazan olduğuna ilişkin bir başka delil de, Bolşeviklerin 
Kronstadt'ı yeniden ele geçirmelerinden kısa bir süre sonra, 5 
N isan 192 l 'de \'iborg'cla, göı_:ıncn hareketinin isyancılara gerek-

·ı � 8- :Ycw Yoı'' Tı-iln"" · ·: Fkim 1 9 2 1  
1 79- Colunıhia Rusya Ar�ivi. 
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li teçhizatı sağlamadaki başansızhğından yamp yakman ve yeni 
bir patlama halinde Petrograd'a yiyecek temini konusunda yeni 
bir plan sunan bir broşür yayımlamasıdır. ıso Göreceğimiz gibi, 
Mart isyanı sırasında Tseidler'in felaketi önlemek için isyancıla
ra yiyecek temin etme yönündeki çabaları eksiksizdi. 

Gizli Muhtıra bir yana, Ulusal Merkez'in 192l'in ilk haftala
rında dikkatini Kronstadt'a çevirdiğine ilişkin başka belirtiler 
vardır. Örneğin, Ulusal Merkez'le yakın bağlara sahip bir göç
men gazeteciler örgütü olan Russunion temsilciliğinin ortaya 
sürdüğü, Şubat'da denizciler arasında isyan çıktığı yolundaki 
uydurma gazete haberleri kayda değer. Merkez'in önde gelen 
isimlerinden ve söylentilerin ilk olarak yayımlandığı Ulusal Mer
kez'in yayın organı Obshchee Delo'nun yönetmeni Vladimir Burt
sev aynı zamanda Russunion temsilciliğinin başlarından biriydi 
ve Ohslıclıec De/o Paris'teki merkezin şubesi olarak çahşıyor
du. ıHı Bu söylentilerin, yakında bir isyanın patlak vermesini bü
yük bir arzuyla bekleyen sürgünlerin ateşli muhayyilesinin ürü
nü olduğu da düşünülebilir. Bolşevik yanlısı okluğundan zaman 
zaman eleştirellikten uzaklaşsa da, bu konularda geniş bilgi sa
hibi, lşçi Partili sol bir gazete olan Dai(Y Hı.·m/d gerçi hu fikirde 
değildir. Haaldm dünya haberle.ri muhabiri , Matin ve diğer ga
zetelerin Müttefiklerin kışkırtmasıyla Beyaz. sürgünler tarafın
dan hazırlanan karşı-devrimci bir komplonun varlığından ha
berdar oldukları için Kronstadt'da "olacağına kesin gözüyle bak
tıkları" bu haberleri yayımladıklarını yazmaktadır. ısı Bu iddia 
kuşku götürse de, Ulusal Merkez'in Fransa'yı en azından Bal
tık'taki planlarından haberdar ettiğini ve bu faaliyetlere devam 
etmek için rardımını istediğini ortaya koyan Gizli Belgenin ışı
ğında hiç de ihtimal dışı görünınemektedir. t H.J 

H lO- G .  Tsd<lh�r, O sıuıld<r:ı ı i i  Pcrn huıgıı , Vilıorg. 1 92 1 . Gcru, ·· ı... G " ba:; 
harOcrini kullanan başka bi r vazarın metnin yazarı olması. az da olsa, ih ı imal 
dahilindedir isyan �ırasında. 

'
ı<arıashcv ve Cİ'inun'in arkadaşları tarafmdan 

Hdsingfors'da yayııılan;uı bir gazeıedc çıkan "L c;:· i mzalı bir  makale, Gizl i  
Mııhr ırcı,·hı <"ın<'nıli l ıerı znlikkr arz<'IHH'ktedir. Bkz.  L. G . . '·Brn''l'"'"hnn-;r" 
l\:nırı-;h ıadıa. ·· .\ »vııw l!ııs,;f1<1id :ııı::: ıı 1 '5 'c 1 7 \Lın l lJ:!. l .  
1 8 1 - ,\ynı :amanda. Profesör Kartashcv·in başkanlığındaki Rw; l' lusal 
Konı i ıesi"ıı i ıı ,  1 9 2 1  yazındaki ilk ıoplanıısrııı burada yapııgı da kayclecl i l ıııe
liılir. Bkz. Ulı.>lı,:lıı:c· Ddı>'da, 2 3 U:ızi rarı 1 CJ2 ı ·d,· vayııılarrnn d uvuru. 
l 8L Dıı < ! ı  H,."ıld. 7 \1.ın l '} 2 1 .  

. . , 

183- LJcıU:)· lirrnldııı Riga muhabirine göre. Knınst:ıdfda bir isyan çıkarmaya 
i l işkin Beyaz planları. Ocak 1 9 2 1  gibi bir zamanda heııı lngilizlerc, hem de 
Fransdara, tanııınıış SR Boris $;ıvinkov tarahııdaıı iletiliyordu: 
Agr i H \farı 1 92 1 .  
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Her neyse. Kronstadt'da beklenen isyanı desteklemek üzere 
Ulusal Merkez'de harıl harıl planlar yapıldığına ilişkin bir kuşku 
söz konusu değildir. Ye Gizli Muhtıraya göre, Merkez'in Baltık 
ajanları kendilerini yardımcı bir rolle sınırlama tutumu içinde 
olmayacaklardı; tersine, onların hedefi "isyanın hazırlanmasında 
ve yönlendirilmesinde" Fransız Yüksek Kumandanlığı ile işbirli
ğini sağladıktan sonra mümkün olan en erken zamanda isyancı
larla aktif işbirliğine girmek olacaktı. Sonuç olarak, Merkez'in 
ayaklanmadan kendi amaçlan için yararlanma niyetinde olduğu 
tartışma götürmez. 

Acaba, isyana girişen bahriyelilerle gerçekten önceden kurul
muş bağlantılar var mıydı? 192l'in ilk haftalarında yazılmış olan 
Gizli Muhtırada yazar, "şu anda isyanın enerjik örgütleyicilerin
den oluşan sıkı bağlara sahip bir grubun varlığından" söz etmek
te ve "Kronstadt'dan alınan" bu bilginin muhtemelen Merkez'e 
dost kaynaklardan geldiğini belirtmektedir. Sözde isyancılardan 
oluşan örgütlü bir grubun önceden ortaya çıkmış olması, deniz
ciler arasındaki hoşnutsuzluk aylardır geliştiği için hiç de ihti
mal dışı değildir, hatta çok muhtemeldir. Ve eğer varsa bir isyan 
örgütünün, Geçici ihtilalci Komitenin gelecekteki üyelerini ba
rındırması da olanak dahilindedir. Petrichenko'nun daha ayak
lanmanın ilk anlarından başlayarak hakim bir role sahip olması 
-Petropavlovsk kararlarındaki imzası, Çapa Meydanında ko'
nuşması, 2 Mart konferansında ve bu konferanstan çıkan ihtilal
ci Komitede başkanlık yapması- onun isyan patlamadan önce
ki faaliyetleri hakkındaki spekülasyonları güçlendirmektedir. 
Ayrıca, diğer bir komite üyesi tarafından ileri sürülen, komite
nin kurulmasından bir gün önce 1 Mart günü Kalinin'in tutuk
lanmasının "biz" adına iptal edilmesi iddiası da vardır. tB4 

Bu durumda, Petrichenko ve arkadaşlarının Gizli Muhtıra'nın 
umutlarını bağladığı "sıkı bağlara sahip grup"u oluşturmuş ve 
hatta Ocak ya da Şubat 192 l 'de Ulusal Merkez'in ajanlarıyla bağ
lantı kurmuş olmaları akla yakındır. ihtilalci Komite'nin -daha 
sonra inceleneceği gibi,- isyanın bastırılmasından ve komite 

184- "lnteıv'iu s chlenami Vrenıennogo Revoliutsionnogo Komitcta ." elyaz
ması, Hoover Kütüphanesi . CL Kronstadt'dan yollanan 21 Şubat 1921 tarihl i 
esrarengiz hir mektupta, mekruhun yazarı kt'.nc..lisiniıı ve arkacla�larının "isyan 
katılımcıları" olduğunu belirttikten sonra yoldaşlarıyla birlikte rıolşevikler 
alaşai\ı edilene kadar savaşacaklannı belirtmektedir: Baron Rozen'den M. N .  
Giers'e, l 2 M a n  192 1 , Miller Arşivi, Dosya . S M .  No5. 
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üyelerinin bazıları Finlandiya'ya sığındıktan sonra Merkez'le bir 
anlaşma içine girdiği inkar edilemeyecek kadar açıktır ve bunun 
eski ilişkinin devamı olması ihtimali yabana atılamaz. Yine de . 
dikkatli bir araştırma sonucunda böylesi bir düşünceyi destekle
yecek deliller yoktur ortada. Gizli Muhtıranın pratiğe geçirildi
ğine ya da ayaklanmadan önce göçmen hareketiyle bahriyeliler 
arasında bağlantı olduğuna ilişkin herhangi bir delil gün ışığına 
çıkmış değildir. Tersine, ayaklanma kendiliğindenliğin damgası
nı taşımaktadır ve bir grup kararlı liderin ön plana çıkması hiç 
de karşı bir argüman oluşturmaz. En ilkel olanları da dahil her 
ayaklanma, hoşnutsuzluğu eyleme dönüştüren, örgütleyen ve 
yönlendiren "ajitatörlere" ve "elebaşlarına" sahiptir. Kronstadt 
olayında, isyancıların tavrında ileriye dönük hazırlıklara her
hangi bir özen göze çarpmamaktadır. Önceden hazırlanan plana 
göre, bahriyelilerin buzlar eriyinceye kadar birkaç hafta bekle
meleri, böylece bir piyade saldırısı tehlikesinin ortadan kaldırıl
ması, aynı zamanda iki savaş gemisinin harekete geçmek üzere 
buzlardan kurtulması ve batıdan gelecek yardım için yolun açıl
mış olması gerekiyordu. Aynca isyancılar, enikonu düşmanca 
bir tutum içine girmiş olan Kalinin'in Petrograd'a dönmesine 
izin vermişlerdi. Dahası, Oranienbaum·a buzlar üzerinde küçük 
bir birlik yollamanın dışında herhangi bir saldırı girişiminde bu
lunmamışlardı. Çok sayıda komünistin harekette yer alması da 
önemli bir noktadır. En azından başlangıçta, Kronstadtlılar ken
dilerini ihtilalci komplocular olarak değil, sosyal ve politik re
formlar için bir baskı grubu olarak görmüşlerdi. George Kat
kov'un da belirttiği gibi, buna Petrograd'daki yetkililer de inanı
yorlardı, aksi takdirde ne Kalinin ve Kuzmin'i 1 Mart'ta Krons
tadt'a gönderirlerdi, ne de Kronstadt Sovyeti'nin Bolşevik başka
nı Vasiliev Petropavloslz kararlarının oylamaya konduğu Çapa 
Meydanındaki mitinge başkanlık ederdi. ı tıs 

Bahriyelilerin isyan bayraklarını yükseltmek için clışardan teş
vik edilmeye ihtiyaçları yoktu. Dertleri aylardır birikmişti: Yiye
cek ve yakacak yetersizliği, ekmek somunlarının azaltılması, do
nanmadaki bürokratik yönetim, Bolşeviklerin ülke içindeki bas
kılarına ilişkin haberler. Daha önce ele gördüğümüz gibi, en az 

185- Katkov. "The Kronsıach Rising,'· St. Anıony's Papcrs, No.ö.  s .27 .  U. 
Daniels, "The Kronstadt Revolt," Ameriwıı Slavic and East Europcan Review. 
x, 246-47 .  



102 kronstadl 1921 

5 .000 Baltık denizrisi rejimin politikalanna duyduktan tepkiyle 
Komünist partiden istifa etmişti. Askerden kaçma ve ordudan 
izinsiz ayrılma olaylan iyice artmıştı. Sıla iznine çıkan denizciler 
yiyeceklere nasıl el konduğunu kendi gözleriyle görmüş ve her 
yerde hazır ve nazır yol kesme müfrezelerinin arama ve yakala
ma işlemlerine bizzat maruz kalmışlardı. Bu yüzden, 1921 Şu
bat'mda Kronstadt bir isyan için iyice olgunlaşmıştı. Orada bir 
isyanın başlaması, göçmen komplocularının ve yabancı L,;;tihba
rat ajanlarının çevirdiği bir dolap değil, ülkeyi baştan başa saran 
köylü ayaklanmaları dalgasının ve yanıbaşınclaki Petrogracl'da 
işçilerin çektiği acıların ürünüydü. Ve isyanın gösterdiği gibi, o,  
l905'den lç Savaşa kadar Çarcı ve Bolşevik rejimin benzeri mer
kezi hükümetlere karşı daha önce patlak veren örneklerin yolu
nu izlemiştir. Yiyeceklere el konmasına ve politik komiserlerin 
yukardan atanmasına karşı protestosuyla, "özgür sovyetler" ve 
·'komiserokrasiye son" sloganlarıyla ve Sol SR'lerin, Maksima
listlerin, anarşistlerin ve aşırı radikal çizgideki partisiz isyancıla
rın ön planda rol almalarıyla, Kronstadt'ı haber veren Mart 
1921 'in halefi Ocak 1918 Petrograd deniz üssündeki ayaklanma 
özellikle dikkat çekicidir. 

Gerek isyan sırasında, gerek daha sonra sürgündeyken bizzat 
Kronstadtlılar, hükümet tarafından ileri sürülen, içerde ve yun 
dışında karşı-devrimci gruplarla işbirliği yaptıkları suçlamasını, 
özellikle eski düzeni yeniden kurmaya çalıştıklarını şiddetle red
dediyorlardı. "Biz bütün emekçilerin iktidarının savunucuları
yız," diyordu isyancı l;zl'l'sriia "ve her türlü tek partinin tiranca 
yetkesine karşıyız. " 1 1:4ö lhtilallerinin başından sonuna kadar ta
mamen kendiliğinden olduğunda ısrar ediyorlardı. Patlamadan 
önce aralarında ajitatörlerin bir faaliyeti olmamış, saflarında an
ti-Bolşevik yayınlar dağıtılmamış, hiçbir şekilde yabancı parası 
ya da yardımı almamışlardı. Son Bolşevik saldırısından sonra sağ 
kalıp Finlandiya'ya kaçanların ifadesi böyledir. ıtı1 

Bizzat Petrichenko'nun sürgündeki sözleri özellikle ilgi çeki
cidir. 1925'de yazdığı bir makalesinde, devrim muhafızlarının ta 
kendisi olan biz Kronsıadı bahriyelilerinin karşı-devrimcilerle 

----- · ·-·-- ---

l �)�)- Pı urılu " I< ı ı ıı ı., { 1 1 1..uİıt· . '.°) .  1 20 .  
' 'e l  Quartoıı·dan Amerikan Dış  işleri Sekreterliğine, 23 Nisan 1 92 1 ,  Vlusal 
" r,iv. 86 1 .00/9619. Cf. ·' tntcrv'iu s chelenami Vremennogo Revoliuısioımogo 
' . ıınitela." Hoover Kütüphanrsi. 
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hiçbir ilişkisi yoktur. diye açıklıyordu. iç Savaş sırasında, Rus
ya'yı ve Petrograd'ı Beyazlara karşı savunurken sarsılmaz bir ce
saretle savaştık ve 1921 Mart'ında da davaya olan fedakarca bağ
lılığımızda hiç bir değişme olmamıştır. Dış dünyayla bağlantıla
rımızın kesildiği koşullarda istesek bile hiçbir dış yardım ala
mazdık. Dışardaki grupların temsilcileri olarak hareket etmiş 
değiliz: Ne kapitalistlerin, ne Menşeviklerin, ne de SR'lerin. is
yanımız, Bolşevik baskıyı ortadan kaldırmaya yönelik kendili
ğinden bir harekettir. Önceden kararlaştırılmış bir eylem planı
mız yoktu, tersine yolumuz koşullar tarafından belirlenmiştir. 
Başkalarının bir isyan için bazı planlar yapmış olması mümkün
dür -böyle koşullarda bu tür şeylerin olması da normaldir. Fa
kat Geçici ihtilalci Komite kesinlikle böyle bir şey yapmamıştır. 
Ayaklanma boyunca inisiyatif daima bizim elimizde olmuştur. 
Ve bazı sağcı unsurların ayaklanmamızdan yararlanmaya çalıştı
ğını duyduğuınuz zaman taraftarlarımızı "Baylar ve Yoldaşlar" 
başlıklı makaleyle derhal uyarmışızdır. ıas 

Sözü edilen makale , isyancı Jzvcstiidda, 6 Mart tarihinde çık
mış bir başyazıdır. Bu başyazıda şöyle deniyordu: 

"Siz yoldaşlar, şimdi, Komünist diktatörlük üzerinde kazandı
ğınız büyük ve kansız zaferi kutluyorsunuz, fakat düşmanlarınız 
da sizinle birlikte bu kutlamaya katılıyor. Aslında sizin sevinci
nize yol açan saikl�rle onlarınki birbirinin tamamen zıddıdır. Si
ze ilham veren yakıcı istek sovyetlerin gerçek iktidarını yeniden 
kurmak, size ilham veren soylu umut işçilerin emeğinin özgür
leşmesi ve köylülerin topraklarını tasarruf etme hakkına sahip 
olmasıyken, onlara ilham veren Çarın kamçısının ve generalle
rin ayrıcalıklarının geri getirilmesi umududur. Sizin çıkarlarınız 
farklıdır ve bu yüzden onlar sizlerin yoldaşınız değildir. Sizler, 
Komünist düzeni barışçı yeniden inşa ve yaratıcı çalışma için 
alaşağı etmek istiyorsunuz: onlar ise, işçi ve köylüleri köleleştir
mek için istiyorlar bunu. Sizler özgürlük istiyorsunuz; onlar ise, 
sizi yeniden prangaya vurmak. Dikkatli olun. Kurtların kuzu kı
lığına bürünüp sırat köprüsünden geçmesine izin vermeyin. " Itı\l 

Gizli Muhtıraya rağmen Rus göçmenlerinin isyanı örgütleyip 
etkilemediğini kabul etsek bile, bir kere patlak verdikten sonra 

188- Peırichenko. ··o pıichinakh Kronshtadtskogo vosstaniia,'· Znaınia Bor'by. 
Aralık 1925-0cak 1 926, s.4-8. 
1R9- Prawlıı " KromlııwlıL s.6 l .  
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ona ilgi.siz kalmadıkları açıktır. Elbette, isyancıların hedefleri 
onlarınkinden epeyce uzaktı: Bahriyeliler yalnızca işçi ve köylü
lerin temsil edildiği bir özgür sovyet sistemi istiyordu; Kurucu 
Meclisin restorasyonunu planlamaları söz konusu olmadığı gibi, 
mülksüzleştiıilmi.ş ve dışlanmış bir azınlık olan toprak sahiple
rine ve burj uvaziye herhangi bir özgürlük ya da polilik hak ta
lepleri de yoktu. Buna rağmen isyan sürgünler arasında yeni bir 
umut uyandırmaktan geri kalmadı. Talihsiz Geçici Hükümetin 
başbakanı Alexander Kerensky'e göre bu isyan Bolşevizmi.n ya
kında çökeceğinin habercisiydi. 190 Aynı şekilde ,  silahlı dış mü
dahalenin başarısından umudunu tamamen kesmiş olan Kadet 
lideri Miliukov ela, ayaklanmayı yenilmez özgürlük hareketinin, 
Rus halk kitleleri tarafından başlatılması olarak selamlıyordu. 
Ncw York Timcs'ırı Paris muhabiriyle yaptığı görüşmede Lenin 
rejiminin günlerinin sayılı olduğuna ilişkin iyimserliğini dile ge
tiren Miliukov Amerikan hüküınetinden askeri birlik ve silah ta
lebinde bulunmayıp, isyancılara yiyecek göndermesini istiyor
du. Gerçi, mesai arkadaşı Vinaver onun kadar iyimser değildi. 
"Bu kendine özgü hareketin başarı şansı olduğunu söylemek 
zordur,'' eliyor ve ekliyordu: "Bolşevikler onu bugün ezebilirler, 
ama yok edenıeycceklerdi r. " 1 9 1 

Ulusal Merkez kendi adına fazlasıyla sevinçliydi. Gizli Muhtı
ra yazarının öngörüleri, Kronstadt'da, hem de beklenenden bir
kaç hafta önce tamı tamına gerçekleşmişti. Şimdi acil görev is
yancılar için yardım toplamaktı. Merkcz'in arşivindeki bir iç bül
tende "Rus göçmenleri Kronstadt isyanını tüm kalpleriyle des
teklemektedirler," deniyordu. Bülten. Kızıl Haç bayrağı altında 
hir an önce yiyecek ve ilaç göndermeliyiz, dedikten sonra, Bol
şevikler onları bastım1adan önce ayaklanmanın anakaraya yayıl
masına yardımcı olmak için isyancılara uçak, motorbot,  yakacak 
ve giyecek sağlamahyı.z, diye devam ediyordu . Hu 6 Mart'ta, Mer
kez'in yan-resmi organı olan, Burtsev'in Ohslıchee Delıisu , bütün 
göçmen gruplarına Rusya'nın son kurtuluş şansının ortadan 
kalkmaması için isyanl.:ıları desteklemeye çağıran ateşli bir bildi
ri yayımladı: 

·'für daha geri dönmeyecek bir anda yaşıyoruz. Olaylara kayıt
sız kalmak söz konusu bik olamaz. Bütün Ruslara -ve onlar 

l ll(l- Coltıs R(lssii. 13 M:ırt 1 02 ] 
191- :Vnr hıdı Tinırs, 9 1\fart l 9 2 1 .  
1 92- Ilaşlıksız e l  yazması hülıen, Colunıbia Rusya Arşh•i. 
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aracı l ığıyla müttefiklerimize,- Kronstadt ihtilalcileri ne aktif 
maddi destekte bulunmaları çağnc;ında bulunuyoruz. isyancıla
ra silah, Petrograd'a yiyecek. Bolşeviklere karşı mücadele hepi
mizin ortak davasıdır! Bu korkunç günlerde gevezelik etmeye 
devam edersek, kendimizi tartışma ve sonu gelmez öneriler ba
taklığından çekip çıkaramazsak yazıklar olsun bize, eyvahlar ol
sun Rusya'ya! Bugüne kadar sayısız fırsatlar kaçıran Avrupa bu 
son fırsatı da kaçırırsa ona da yazıklar olsun, yazıklar olsun bü
tün dünyaya ! " l <JJ 

Göçmenler, gerçek bir ortak çaba gösteremeyeet:k kadar bö
lünmüş olsalar da Burtscv'in çağrısı karşılıksız kalmadı. Çağrı
nın yayımlandığının hemen ertesi günü 7 Mart'ta, Paris'teki Rus 
Ticaret ve Endüstri Birliği Kronstadt'a yiyecek ve malzeme gön
derme niyetinde olduğunu ve bu kararını Helsingfors'daki tem
silcileriyle görüştüğünü açıkladı . Aynı zamanda bu kuruluş 
Kronstadt ihtilalci Komitesi'ne, isyancıları tamamen destekledi
ğine ilişkin bir radyo mesajı (Pnropavlouh radyo operatörü, Re
va! aracılığıyla yollanan mesajları alabiliyl)rdu) gönderdi. Radyo 
mesajı, "Rusya'nın kurtuluşu kutsal davası" için Kronstadt'a yar
dıın olarak ilk elde iki milyon Finlandiya markının taahhüt edil
diğini ve ayrıca Geçici Hükümet'in Paris elçisi V. A. Makla
kov'un, Fransız dışişleri bakanından isyancılara yiyecek yardımı 
sözü aldığını bildiriyordu. 9 Mart'ta Ticaret ve Endüstri Birliği, 
Kronstadt ve Petrogracl'a etkili bir malzeme tedarik hattı örgüt
lemek üzere özel bir komite kurdu. Diğer anti-Bolşevik gruplar 
da çabucak harekete geçtiler ve ertesi gün bir ortak plan oluştur
mak üzere birleşik bir toplantı düzenlendi. 1 94 

Bu sırada, isyancılara malzeme gönderme hattı kurmak üze
re Ulusal Merkez'in Helsingfors'daki merkezi tarafından bir ko
mite örgütlendi. Wrangel'in Finlandiya'daki baş temsilcisi Profe
sör Grimm'in başkan seçildiği komite'nin en faal üyesi olan Pro
fesör Tseidler, girişime para toplamak üzere derhal Rus göçmen
lerinin mali merkezi olan Paris'e hareket etti. Ticaret ve Endüst
ri Birliği'nin başkanı N. Kh. Denisov'dan acilen 100.000 franklık 
bir meblağ aldı Tseıdler Finlancliya'ya döndükten sonra Car 1 1 .  

1L) 3- Olıslıdıc,- [)c/,ı. (i M.ırt 1921 .  
1 94- Rul'. 9. 1 1  w l 2 Man l 92 1 ;  Poslcdııie Novosti, 9 Man 192 l .  Viborg'daki 
Ulusal Merkez'in, 1919'da, Yudeniç'in Kuzeybatı Ordusuna yardım etmek için, 
Ticaret ve Endüstri Birliği'nden para aldığı, kaydedilmeye değerdir: 
A dılı iv  nısskoi rcvrıliıırsii. 1. 296. 
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Nikola zamanında başbakanlık ve maliye bakanlığı yapmış ve o 
sırada Paris'teki Enternasyonal Banka'nın Müdürü olan Kont V. 
N.  Kokovtsov ona 5.000 lngiliz poundu gönderdi, aynca Rusya
Asyatik Bankası da 225.000 frank katkıda bulundu. Bunlara ek 
olarak diğer Rus bankalan, sigorta şirketleri ve Avrupa'daki ma
li çevreler tarafından yapılan yardımlar Kızıl Haç aracılığıyla bu 
kuruluşun Finlandiya'daki temsilcisi Tseidler'e aktanldı. 16 
Mart'ta Kokovtsov, Paris'teki Rus Bankası Komitesinden, şimdi
den Kronstadt hesabına yatırılan miktarın 775.000 frankı geçti
ği ve Ticaret ve Endüstri Birliği'nin isyancılar için iki milyon Fin 
markı taahhüt ettiği bilgisini aldı. 195 

Sürgünler, bu enerjik para yardımı toplama kampanyasının 
yanısıra itilaf devletlerinin yardımını da sağlamaya çalıştılar. 
Ulusal Merkez'in temsilcileri Başkan Harding'e ve Amerikan Ti
caret Sekreteri Herbert Hoover'e telgrafla başvurarak Kronstadt 
bahriyelilerine acilen yiyecek gönderilmesi talebinde bulundu
lar. Benzeri talepler, Paris'teki Rus Parlamento Komitesi'nden ve 
aynı zamanda Kronstadt'da bulunan Kozlovsky'e bir mesaj yol
layarak en kısa zamanda seferber olacak Rus ordusunun yardım
lannı sunan Konstantinopolis'deki General Wrangel'den de gel
di. 196 Lağvedilmiş Kurucu Meclis'in Paris'teki bir gayri-resmi 
toplantısı Washington'daki Geçici Hükümet konsolosu Boris 
Bakhmetiev'e bir telgraf çekerek Amerikalılan duruma müdaha
le etmeye ikna etmeye çalışmasını istedi. Fakat, lç Savaşın mü
dahale politikalarına geri dönmekte isteksiz olan Birleşik Devlet
ler hükümeti bu tür başvurulara karşı duvar gibi sağırdı. Bekle
nen Britanya yardımı bile pek umut verici görünmüyordu ve 
sürgünlerin Londra'nın desteğini kazanına yönündeki çabaları 
pek bir sonuç vermedi. Tam da o sırada, önceki yılların düş
manlıklarını sona erdirecek bir modus vivendı'nin* yansımaların
dan biri olarak Britanya ile Sovyet Rusya arasında bir ticaret an
laşmasının eli kulağındaydı. 

Müttefik devletler arasında Bolşevik rejime en sert biçimde 

195- Ru/' 18 Mart 192 1 :  Grimııı'den Kartashe,·'c. 1 1  Mart 1'l2 l .  Maklal«w 
Arşivi, Dizi A, Paket 3, No. 1 3 .  Grinıın'in komitesinden bir üyenin,  
Pnlonya'daki, Boris Saviııkov'ıın anıi-Knmünist ıirgütüyle hağları vardı: 
Grinım'dcn Giers'e. 1 5  Man 1 92 1 , Gicrs Arşivi , Dosya 88. 
196- General E. K. Miller. Paris, Helsiııgfors'daki Uİusal Merkez'e. 14 Mart 
1 92 1 ,  Miller Arşivi, Dosya. 5M, No.S; Obshchee Dclo, 7 Mart 192L Rul'. 9 Mart 
1921; Zcı Narodıwe Ddıı. 15 Mart 192 1 .  
* Yazıva geçirilmemiş geçici anlaşma. çn. 
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karşı olan Fransa, gelecek yabancı yardımı için en büyük umut
tu. Arşivdeki belgeler, Ulusal Merkez'in isyan boyunca Fransız 
dışişleri bakanlığıyla sürekli bağlantıda olduğunu gösteriyor. 1 97 
Kerensky'nin Berlin'deki gazetesi, bir Fransız filosunun Krons
tadt'a yardım göreviyle Baltık'daki Reval limanına hareket et
mek üzere olduğunu yazmıştır, 191:! ancak bunu doğrulayacak bir 
delil yoktur. lşçi Partisi taraftan Dai(y Heralda göre, isyancılar 
Fransa'dan mali yardım almışlardır. "Kesinlikle söyleyebilirim 
ki," diye yazıyordu Heraldın dışişleri muhabiri, '" Fransız hükü
metinin Kronstadt'da parmağı vardır ve isyancılar için harcanan 
büyük miktarda para Fransızlar tarafından Viborg'daki malum 
bir profesöre [belli ki Steidler] gönderilmiştir. Aynı şekilde Kı
zıl Haç adıyla kamufle edilerek her türlü malzeme de gönderil
mektedir. " ı 99 

Elbette, Paris'teki göçmenler tarafından bu kadar kısa sürede 
toplanan ve Viborg'daki Tseidler'e gönderilen böyle büyük bir 
meblağın Fransız hükümetinden gelmiş olması ihtimal dahilin
dedir. (Bütün bu dönem boyunca Fransa'nın Türkiye'deki 
Wrangel güçlerini beslemeye devam ettiği de kaydedilmelidir.) 
Diğer yandan, Fransa da -İngiltere kadar hızlı olmasa da
Sovyet rejimiyle bağlar kurmaya hazırlanıyordu ve Kronstadt'a 
yaptıkları yardım önemli bir yekün tutsa bile, muhtemelen çok 
büyük bir meblağ da değildi. Pavel Miliukov'un zengin haber 
kaynaklarına sahip gazetesine göre, Fransa krize politik ya da as
keri müdahalede bulunmayı reddetmiş ve kendini, Finlandi
ya'dan, açlık içindeki Kronstadt halkına yiyecek ulaştırılabilme
si için sınırdan geçiş izni verilmesi talebinde bulunmakla sınır
lamıştı. Viborg'daki Amerikan elçisi Harold Quarton'un Was
hington'daki Dışişleri Sekreterliğine gönderdiği ayrıntılı ve son 
derece değerli raporlardaki kayıtlarda, bütün yabancı güçler 
içinde Fransa'nın muhtemelen işin içine en fazla giren ülke ol
duğu kabul edilirken, sonuçta sağlanan yardımın önemsiz oldu
ğu belirtilmektedir. 200 

107- Bkz. Millet arşivlerindeki, General Miller ile Fransız Dışişleri Bakanlıgı 
arası ndaki yazışmalar, Dosya. 5M, No.S. 
198- Gıı/os Rossii. 1 3  Mart 192 1 .  
1 99- Dailv Herald. 1 4 Man 192 1 .  
200- Pcıslrılni< /'iovosıi. 9 Mart 192 1 ;  Zll Nwodııoc Ddo, 15 l\ları 192 1 :  
Quarıoıı'dan Amerikan Dış işleri Sekreterligine, 23 Nisan 192 1 ,  Ulusal Arşiv,  
861 .00/8619:  ''Analysis of foreigıı Assistance Reııdered to the Croııstadt 
Revolution." 
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Öte yandan, Bolşeviklerin (ve Dai/y Heraldm ) .  Kml Haç'ın 
olaylara dahil olmasıyla ilgili iddiaları daha sağlam bir zemine 
dayanmaktadır. Ulusal Merkez'in Kronstadt'a malzeme hattı ör
gütleme çabalarını Kızıl Haç perdesi altında yürüttüğüne kuşku 
yoktur. Bu, Baltık'daki Merkez ajanlarının özel mektuplaşmala
rında da kabul edilmektedir.ıoı Ayrıca Sovyetler, Uluslararası Kı
zıl Haç'ı ve Amerikan Kızıl Haç'ım, üstüne vazife değilken olaya 
bumunu sokmakla suçlamıştır. Profesör Tseidler, isyancılara 
yardım için Uluslararası Kızıl Haç'ın Stettin ve Narva'daki yiye
cek depolarını kullanmayı umuyordu; Paris'teki Rus Kızıl Haç'ı, 
Cenevre'ye bu yönde izin verilmesi için telgraf çekmiş, fakat hi�'.
bir yanıt alınamamıştı. Tseidler, aynı zamanda, Albay Ryan adlı, 
Amerikan Kızıl Haç Baltık şube müdüründen Viborg'daki depo
larım hizmete vermesini istemiştir. (Ulusal Merkez bu yiyecek
ler için özel bir talepte bulunurken kabul edileceğinden hiç kuş
kusu yoktu, çünkü bunlar, 1919'da Bolşeviklerden kurtarılacak 
Petrograd halkını beslemek için General Yudeniç tarafından sa
tın alınmış, ancak daha sonra Baltık bölgesindeki Rus sığınmacı
larma yardım olarak Amerikan Kızıl Haç'ına devredilmişti.) 202 

Yardıma istekli olan Ryan, Amerikan Kızıl Haç'mın Avrupa tem
silciliğindeki üstlerine danışmak üzere 1 1  Mart'ta Paris'e gitti. 
Ancak, görüşmeler bir sonuç vermedi. Ryan'ın, Oh.5hdıee De
lo'nun bir muhabirine söylediği gibi, iki engel söz konusuydu: 
Birincisi, örgütü, herhangi bir politik ya da askeri gruba yardım 
etmeye kurum olarak kapalıydı, ikincisi, bir şekilde bu engel 
aşılsa bile, Finlandiya hükümeti sınırından yiyecek nakline izin 
vermemekteydi. 10J Bolşevikler her ne kadar Finlandiya'yı Beyaz
larla işbirliği yapmakla suçlamışlarsa da, ayaklanma boyunca 
Finliler Sovyet hükümetiyle yapılan barış andlaşmasına ( 1 4  
Ekim 1920), Harold Quarton'un sözleriyle, "kıskançlıkla sadık 

20 1 ·  General Kliucv'den General Mil ler'c, 14 Mart 192 1 ,  Miller Arşivi, Dosya. 
5 M ,  No.5: Griının'den Giers'e. 15 Mart 1921 ,  Giers Arşivi. Dosya. 88. 
202- P<•slcdııic \/ovosti ,  1 5  Mart 1921:  Nov<1icı Rıtsslıaia .::hi�n", 12 Mart 1 9 2 1 .  
Bkz , Maklahov Arşivlerimfrki (Dizi A,  Paket 5 ,  N o  1 3) ve Mi;ler Arşivkriııckki 
(Dosya, SM . No. S) ,  Ulusal Mcrkez'in Paris'teki ve Finlandiya'daki liderleri 
arasındaki yazışmalar ( Karıashev, Kliuev, Miller. Grimm, Tseidler). 
203- Obshdıec Delo. 1 7  Mart 1 9 2 1 .  Paris'ıeki Rus Kızıl Haç'ına yazdıgı bir 
mekıuprn Tseidlt>r, ne Britanya, ne <le Amerikan Kızıl Haç'ırıdarı hir yardım 
gelmediğini belirtmektedir. Tseidler, Amerikan Kızıl Haç görevlilerinden 
( Hopkins adlı) birinin, kendisine, "muzafferane bir havada'', "size umımuzdan 
vermemişsek iyi yapmışız," deyişini asla unutamayacağını yazmaktadır. 
Tsei<ller'den B. A. lvanitskii, 20 Mart 1921 ,  Giers Arşivi, Dosya. 88. 
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kalmışlardı . ·· Fin Genci Kurmayı, isyanın erken patladığını ve 
başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünmekte ve Bolşeviklere aske
ri bir misilleme için bahane vem1ek istememektedir. Tseidler'in 
daha sonradan belirttiği gibi, Finlilerin tek olumlu davranışı, in
sani bir jest olarak tıbbi yardıma izin verebileceklerini bildinnek 
olmuş, fakat bu önerinin de arkası gelmemiştir.2L'4 

Paris'te. Ulusal Merkez ve taraftarları, bu beklenmedik engel
ler karşısında hop oturup hop kalkıyorlardı. Kerenski'nin selefi 
olarak Geçici Hükümette başbakanlık yapmış olan Prens G.  E. 
Lvov, Finlandiya elçisinden durumu yeniden gözden geçirmele
rini istirham ettikten sonra bir kere daha Fransız müdahalesini 
sağlamaya çalıştı. Aynı zamanda, Amerikan Kızıl Haç'ının tem
silciliğine giderek, Viborg'daki yiyecek stokunun devreye sokul
ması talebinde bulundu, fakat bütün çabalan sonuçsuz kaldı.205 
Bu sırada zaman hızla ilerliyordu. Kronstadt'daki yiyecek stok
lan Lükemneye yüz tutmuştu, övle ki, 1.3 Mart günü Petrichen
ko. Profesör Grimııı'e telgraf çekmiş ve Finlandiya'yla diğer ül
kelerin yardımını sağlaması konusunda ona yetki vermiştir. Qu
arton'a göre, Finlandiya Genel KurmaY1 (olayların gösterdiği gi
bi, doğru olarak) isyancıların yiyecek stokunun ay sonuna kadar 
zor idare edeceği kanaatindeydi. Buna rağmen Quarton. kızakla 
yapılacak bir yiyecek naklinin yolunun kesilecegi endişesiyle 
Washington'a, bu yönde herhangi bir girişimde bulunulmaması
nı salık veriyordu.ıo6 Bazı mülteciler tarafından dayatılan her
hangi bir dış müdahalenin Rusya'nın yeni bir yabancı işgali kar
şısında birleşmesine yol açıp, içinde bulunduğu zor durumda 
Lenin'e yardımcı olacağını ileri süren Berlin'deki Birleşik Devlet
ler temsilcisi de aynı fikirdeydi; bundan dolaY1. Paris sürgünle
rinin yardım talebi, insani temelde bir talep bile olsa, diye bağlı
yordu temsilci, "zamansızdır ve yanlış anlamalara yol açabi
lir . "  201 Bu mesaj , bana kalırsa, Amerikan Dışişleri Sekreteri tara-

204- Quanon'dan Amerikan Dış hicri s�kreıerliğine, 1 1 Mart 1 92 1 .  Ulusal 
Ar�İ\·. H(i l . l)l)/8 3 19:  Hdsingfors"claki Gıirevfüleıı Anınikan Dı� !�ini 
Sckrcterl igiııc. 22 N i san 1 9 1 1 . A�y. H61 .00/HölH: Tscidler, O .ı ııııklll'lıii 

Pctcrbıı rga. 
205- Pııskdnic :\'oı·,ısti. f:l Mart 1 92 1 : Ru/'. lLl Mart 1 92 1 , Obshdın: Del<•. 
17 Mart 1921.  
206- PeLrichenko'dan Griıııın'e, l3 MarL 1 92 1 ,  Grinıııı Arşivi; Quarıoıı'dan 
Amerikan Dış işleri Sekreterliğine, 11 Mart, Ulusal Arşiv, BDl .00/8318. 
207- Dresel'den Amerikan Dış işleri Sekmerliğine, 14 Mart 1 92 1 ,  
Agy. 861 .00/8323. 
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fından Washington'daki Amerikan Kızıl Haç'ınm merkezine 
ulaştırıldı ve muhtemelen bu örgütün müdahalede bulunmama 
kararında etkili oldu. '·Kızıl Haç," diye yazıyordu, Kızıl Haç'ın 
ulusal sekreteri ayaklanmadan birkaç hafta sonra, "Krons
tadt'daki isyancılara herhangi bir yardımda bulunmamış ve bu 
yönde herhangi bir girişimi de olmamıştır."208 

Öte yandan, Rus Kızıl Haç'ı isyancılara bütün gücüyle yardım 
etmek için son ana kadar çaba gösterdi. Finlandiya şubesinin ba
şı olarak Tseidler Avrupa'daki sempatizanlardan para toplamaya 
devam etti, fakat şimdi o esas olarak, kuşatma altındaki denizci
lere yardım ulaştırmanın bir yolunu bulmakla ilgileniyordu. 16 
Mart'ta isyan nihai çatışmaya yaklaşırken, Tseidler ve Grimm'in 
çalışına arkadaşlarından biri olan Baron P. V. Vilken, bir Rus Kı
zıl Haç'ı sorumlusu kisvesi altında, Kronstadt'a buzlar üzerinden 
yardım ulaştırma önerisinde bulundu. Vilken, Baltık Donanma
sında mayın döşeme birliğinin başı ve Sevastopolun komutanı 
olarak görev yapmış eski bir imparatorluk donanması kaptanıy
clı .  Amerikan ya da Uluslararası Kızıl Haç'ını perde olarak kul
landığı iddiası doğru olmamakla birlikte, Bolşevikler onu bir Be
yaz ajanı olarak nitelerken haklıydılar. Quarton'un deyişiyle, 
onun "gizli misyonu," Geçici ihtilalci Komiteye, bir malzeme 
nakil hattı kurulur kurulmaz Kronstadt'a yiyecek ve ilaç scvki
yatına başlama teklifinde bulunmaktı/09 Geçmişte olsa böyle bir 
teklif kuşkusuz sert bir şekilde geri çevrilirdi. Fakat şimdi deniz
ciler korkunç bir yiyecek sıkıntısı içindeydiler ve ilaçları tama
men tükenmişti. Vilken'in ne amaçla hareket ettiği hakkındaki 
her türlü kuşku (isyanın liderleri onun geçmişinden haberdardı
lar) bir yana itildi ve lhtilalci Komite onun teklifini kabul etti. 
Petrichcnko, Kızıl Haç'm "politik olmayan ve insani amaçlarla 
yardımda bulunan bir örgüt olduğu" açıklamasını yapmışnr.210 

Fakat, Petrichenko'nun işaret ettiği ve Komünistlerin kendi
lerinin de kabul ettiği gibi, isyancılara dışardan herhangi bir yar-

!08 Amerikan Hızı! Haç'ı Ul usal Sekreterinden, Amerikan Dış lşleri 
Sekreterliğine. 21 Mayıs 1921. Agv. 86 1 .00/8572. ikinci bir ınelmıpta 
(24 Mayıs, 861 .00/8627) yalnızca Finlandiya'daki Kronstadı sıgınmacılarına 
yardım edildiği belirtilmektedir. 
209- Krasrı yi Arkfıiı·. 1 92 7 .  No. 6, s.91: Quarıon'dan A rnrrikan Dıs işleri 
Sckreterliğiİıe. 2.3 Nisan 1 92 1 ,  Ulusal Arşiv. 86 1 .00/8619; /\rmıwia Gcı:::cra 
20 Mart 192 l; Pukhov, Kroııslucıdtslıii ıniatc::h. s.59. 
2 10- Zıuııniıı Bor'h>· , Aralık lll25-0cak 1 920. s.8.  
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dım gelmemiştir. 21 1  Finli kaçakçılar yük kızaklarıyla birkaç ton 
un ve domuz yağı ulaştırmaya çalışmış, ancak bu yetersiz sevki
yat bile çok geç kaldığından Bolşeviklerin eline geçmişti.m Böy
lece, Katlet göçmenlerin Kronstadt'a yardım sağlama yönünde 
gösterdikleri devasa çabalar tam bir başarısızlıkla sonuçlanmış 
oldu. Kızıl Haç'm yiyecek stokları devreye sokulamadı; Finlan
diya'nın ambargosu kırılamadı; buz kırına gemileri sağlanamadı 
ve ulaşım gemileriyle hiçbir şey gelmedi. Finlan<liya ve diğer ül
kelerin tarafsızlık politikalarını yeniden gözden geçirmelerini 
kesin olarak önleyen ve Obslıdıcc Delo'nun "arkadan hanı,:erle
mek" sözleriyle sert bir şekilde tepki gösterdiğim son darbe 16 
Mart'ta imzalanan Anglo-Sovyet ticaret anlaşması oldu. Kısaca,  
Gizli Muhtıra' da öngörülen hiçbir şey gerçekleşmediği gibi, met
nin yazarınm yaptığı bütün uyarılar doğru çıktı. Belki de ayak
lanma bu kadar erken patlamasa ve göçmenleri hazırlıksız yaka
lamasaydı gerekli hazırlıklar yapılabilecekti. Sonuç olarak, is
yancılara yardımın ulaşması ancak isyan bastırıldıktan sonra 
Finlandiya'daki sığınmacı kamplarında nasip olmuştur. 

Burtsev'in, Bolşevikleri iktidardan uzaklaştırmak ''ortak dava
sında" tek yumruk olma çağrısına rağmen Rus sürgünlerinin bö
lünmüşlüğü olduğu gibi devam etti. lsyan boyunca Menşevikler, 
Sosyalist Devrimciler ve Ulusal Merkez'in liberalleri kendi fark
lı yollarında ilerlemeye devam ettiler; aralarında ne bir işbirliği, 
ne de çabaların ve kaynakların birleştirilmesi söz konusuydu. 
Gerçi SR'ler, isyancılara malzeme tedarikine ilişkin kendi plan
larını -başarısızlıkla sonuçlansa da- uygulamaya koydular. 

Kronstadt olayları, sürgündeki SR örgütüne yeni bir canlılık 
ve enerji kazandırmıştı. Paris, Berlin ve Prag'daki en ünlü parti 
liderleri -Geçici Hükümetin başı Alexander Kerensky ve kısa 
ömürlü Kurucu Meclis'in başkanı Victor Çcrnov,- isyancıları 
ayakta tutmak için gereken yiyecek erzağı ve diğer malzemeyi 
satın almak üzere para toplama işine bütün güçleriyle sarıldılar. 
Sonradan Sovyet hükümeti tarafından yayımlanan Bolşevik gizli 
istihbaratının ele geçirdiği özel mektuplaşmalardan onların 

··---- ------

2 1 1- Bkz , Jane Degras. ,  Tlı� Cuınınııııist lıııcıııaıioıwl. 1 91 9- 1 943 .  3 Cil t .  
Londra, 1 9'ifi 1 965.  1 .  2 ll  1 5 . 

2 12- Helsingfors'daki görevliden Amerikan Dı� işleri Sekreterliğine. 
22 Nisan 1 92 1 , Ulusal Arşiv, 961 .00/8628. 
2 1 3- OlıslıdıfC Ddo. 18 Mart 1 921 . 
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önemli miktarda bir para topladıklarını biliyoruz. Paris'tt·ki SR 
Merkez Yönetiminin bir üyesi olan Prag'daki V. M. Zenzinov'un 
yazdığı iki mektup (6 ve 1 3  Mart tarihli) ,  100.000 Fransız 
frankını aşkın meblağdan artı Kerensky'nin Birleşik Devlet
ler'deki elçisi Boris Bakhmetiev tarafından New York'dan yollan
mış 25.000 dolardan söz etmektedir. Mektuplar, Kronstadt'a 
yollanmak üzere Amsterdam'da toplanan 800 ton una değin
ınektedir . l H  

Tüm yardımlar. Baltık'taki Reva! kentinde üslenmiş olan ve 
Kadet Ulusal Merkezi açısından Tseidler ve Grimm'in oynadığı 
role benzer bir rolü SR'ler açısından yerine getiren Victor Çer
nov kanalından geçiyordu. Ayaklanmanın ilk haftasında Çer
nov, Geçici ihtilalci Komite'ye aşağıdaki telgrafı gönderdi: 

"Kurucu Meclis başkanı Çernov, 1905'den bu yana tiranlığın 
boyunduruğunu üçüncü kez kıran kahraman bahriyelilere , Kızıl 
Ordu askerlerine ve işçi yoldaşlara kardeşçe selamlarını gönde
rir ve Kronstadt'a yundışmdaki Rus dayanışma örgütlerinin in
san ve erzak yardımlarını sunar. Neye ne kadar ihtiyacınız oklu
ğunu bize bildirin. Ben şahsen gelmeye, tüm enerjim ve gücüm
le halk ihtilaline hizmet etmeye hazırım. Emekçi kitlelerin nihai 
zaferi kazanacağına inanıyorum. Selam halkm kurtuluşu bayra
ğının bir kere daha yükselişine. Sag ve sol her türlü despotizme 
son! "ll5 

İhtilalci Komite bu teklifi görüşmek üzere özel bir toplantı 
yaptı. Perepelkin önerinin derhal reddedilmesi yönünde oy kul
lanırken, yalnızca Valk önerinin kabul edilmesi lehinde oy ver
eli; Petrichenko ve Kilgast'ı izleyen diğerleri ise, en iyi yolun işi 
zamana bırakmak olduğunu savundu.216 Sonuç olarak Çernov'a 
şu yanıt verildi : "Kronstadt Geçici ihtilalci Komitesi gösterdikle
ri dayanışmadan dolayı , yurt dışındaki bütün kardeşlerine en 
derin minnettarlık duygularını ifade eder. Geçici ihtilalci Komi
te Çernov'un teklifine müteşekkir kalmakla birlikte, bundan 
sonraki gelişmeler içinde durum netliğe kavuşana kadar bekle
mek kararındadır. Bu süre içinde her şey değerlendirilecek
tir. " � 1 "1 Yanıtın tonunun dostça olmadığı söylenemez. Ayaklan-

2 1 4  R1ıl>rı1<1 r-.:rov :agrnııiısei ,  \.1 oo;kova, 1 922 .  s.öb· 70. 
215- R,To/ i ııtsioı ı ı ı ı ı ırı: Ross i i<ı . 192 1 .  No.H,  s . .3 - · f ;  J:\crkıııan. I h,: Kı oı ımı,/t 
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2 16- Prawlıı. 7 Nisan 1 9 2 1 .  
2 1 7- Rrvoliııısiıınnaiıı l�ossiia, 1 92 1 ,  No.8, s.3-4. 
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malannın Rusya çapında yayılmasını bekleyen Bahriyeliler o an
da dış yardıma gerek duymasalar bile, daha sonra gerekli olma
sı ihtimalini dikkate alarak kapıyı tamamen de kapamak isteme
mişlerdi. Sonuç olarak, ne SR yardımı talep edildi, ne de Krons
tadt'a herhangi bir yardım ulaştı. 

Kadet'lerin ve SR'lerin tersine, anti-Bolşevik tertiplerden uzak 
duran sürgündeki Menşevikler isyancılara yardım konusunda 
herhangi bir girişimde bulunmadılar. Lenin ve takipçileri iktida
rı aldıklarından beri Menşevikler politik iktidardan pay almaya 
ve sovyet seçimlerine engellenmeden katılmaya çalışan yasal bir 
muhalefet partisi gibi davranmışlardı. lç Savaş sırasında Bolşe
vikleri Beyazlara göre ehven-i şer görerek rejime karşı silahlı is
yana karşı çıkmış ve karşı-devrime katılan üyelerini partiden at
makla tehdit etmişlerdi. (Gelecekteki Sovyet diplomatı lvan Ma
isky. Sanıara'daki anti-Bolşevik SR hükümetine katıldığı için 
partiden ihraç edilmişti. )  Bolşeviklerin despotizmi ve terörü ko
nusundaki bütün suçlamalarına rağmen Menşevikler, 192 1 gibi 
geç bir tarihe kadar Lenin hükümetine karşı silahlı mücadeleye 
girişmenin yalnızca karşı-devrimin işine yarayacağı inancına 
bağlı kalmışlardı ve yurt dışındaki en önemli Menşevik yayın or
ganı Sotsialisticheskii Vestnik (Sosyalist Haberci) ,  Kronstadt bah
riyelilerinin tek parti diktatörlüğüne ve Savaş Komunizmi poli
tikalarına muhalefetini sempatiyle karşılarken, kendini Kadet'le
rin ve SR'lerin müdahaleci politikalarından dikkatle ayırıyordu. 
Yayın organı, bizim hedefimiz Bolşeviklerle silah yoluyla değil, 
işç-i kitlelerinin önünde durulmaz baskısı yoluyla mücadele et
mektir, diye açıklama yapıyordu.ııs 

Özet olarak, sürgündeki Ruslar (Menşevikleri kısmen hariç 
tutmak koşuluyla) isyanı sevinçle karşıladılar ve isyancılara 
mümkün olan her yoldan yardım etmenin yollarını aradılar. Bu 
bağlamda, Sovyetlerin onlara yönelttiği suçlamalar doğrudur. 
Fakat göçmenlerin isyanı yönettikleri gerçek değildir. Tam ter
sine, Paris ve Helsingfors'daki bütün entrikalara rağmen Krons
tadt ayaklanması başından sonuna kadar kendiliğinden ve ken
di başına bir hareketti. Ayaklanmanın bir komplonun sonucu 
olmadığı; yurt dışındaki Rus çevrelerinde bir komplo girişiminin 
ön hazırlıkları göze çarpmakla ve bahriyelilerin var olan rejime 
karşı husumetini paylaşmakla birlikte, komplocuların ortaya çı-

2 1 8- Sotsialisıiclırslı i i  Vcsıııilı. 18 Mart 1 92 1 . s . 1 - 3 . 
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kan ayaklanmada bir rol oynamadıkları açıkça görülmektedir. 
Ulusal Merkez, patlamanın ortaya çıkmasını beklemiş, onun ör
gütlenmesi için planlar yapmış, Fransa'nın yardımıyla isyancıla
ra yiyecek, ilaç, askeri birlik ve silah sağlamanın yollarını ara
ımştı. Merkez'in nihai hedefi isyanın kontrolünü ele geçirmek ve 
Kronstadt'ı, Bolşevikleri iktidardan uzaklaştırmak için yeni bir 
müdahalenin sıçrama tahtası yapmaktı. Gerçi, görüldüğü gibi, 
bu planları yürürlüğe koymak için zaman olmamıştı. Ayaklan
ma, çok erken, komplonun temel şartlan -buzların erimesi, 
malzeme ulaştımrn hattının kurulması, Fransa'nın desteğinin 
sağlanması, Wrangel'in 'dağınık durumda bulunan ordusunun 
olay alanına yakın bir yere nakledilmesi- yerine gelmeden haf
talarca önce patlak verdi. 

Kadet'lerin ve SR'lerin ayaklanmayı kendi yararlarına çevir
meye teşebbüs etmelerinde hayret edecek bir şey yoktur. Fakat 
ayaklanmaya sonuna kadar rengini veren bahriyeliler ve lhtilal
ci Komite oldu. lsyanlarının Rusya'nın diğer yerlerindeki kitle
sel ayaklanmaya örnek olacağı beklentisi içinde olan bahriyeliler 
durum kötüye gidinceye kadar ne dış yardım talebinde bulundu
lar, ne onları donatmak için çırpınan göçmenlerden herhangi bir 
yardım aldılar ve ne de Baron Vilken'in 16 Mart'taki kısa ziyare
ti dışında, isyan boyunca sözele destekçileriyle herhangi bir dog
rudan temasları oldu. Üstüne üstlük, herhangi bir Beyaz komp
loda işbirliği yapmaları son derece mantıki olan Kronstadt'daki 
eski çarlık subaylarıyla sürgünler arasında herhangi bir bağlantı 
olmadığı da gün gibi ortadadır. 

Gerçi, isyan bastırıldıktan ve isyanın liderleri Finlandiya'ya 
kaçtıktan sonra Kronstadtlılarla göçmenler arasında aktedilen 
bir çeşit anlaşmadan söz edilebilir. 1921 Mayıs'mda Fort Ino 
kampında bulunan Petrichenko ve sığınmacı arkadaşlarından 
bir çoğu General Wrangel'in ordusunda gönüllü olarak görev al
maya karar verdiler. O ayın sonunda Wrangel'in Helsingfors'ta
ki temsilcisi Profesör Grimm'e mektup yazarak, Bolşevikleri de
virmek ve " 19 1 7  Şubat Devriminin kazanımlarını" yeniden tesis 
etmek üzere yürütülecek yeni bir kampanyaya güçlerini katma
yı önerdiler. Bahriyeliler, herhangi bir ortak girişim için altı 
macldelik temel bir program ileri sürdüler: (1 )  Bütün topraklar 
köylülere, (2) işçiler için özgür sendikalar, (3) Sınır devletlerine 
tam bağımsızlık, ( 4) Kronstadt sürgünlerine eylem özgürlüğü, 
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(5) Askeri üniformalardan bütün rütbelerin kaldmlması, (6) 
"Bütün iktidar partilere değil, sovyetlere" sloganlarının uygulan
ması. Gerçi, bu sloganın Komünistler devrilene kadar "uygun 
bir politik manevra" olarak kalacak olması şaşırtıcıdır. Bir kere 
zafer kazanıldı mı, bu slogan rafa kaldırılacak ve ülkenin anarşi 
tarafından yutulmasını önlemek için bir geçici askeri diktatörlük 
kurulacaktı. Bu son nokta kuşkusuz, Wrangel'e sus payı olması 
niyetiyle düşünülmüştü. Her ne olursa olsun, bahriyeliler, hal
kın "ne çeşit bir hükümet istediğine karar vermekte özgür olma
sında" ısrar etmişlerdir." 2 19 

Grimm, bu maddeleri derhal kabul etti ve Wrangel de hafta
larca sonra olumlu bir yanıt verdi. Aynca bu paktın gerçekleşti
ği anlaşılıyor. Eğer Sovyet gizli polisinin raporlanna güvenilecek 
olursa, Grimm ve Baron Vilken'le işbirliği içinde olan Petrichen
ko, 1921  yazında örgütlediği bazı sığınmacı denizcileri Komü
nistlere karşı, uygun bir zamanda, yeni bir köprübaşı tutulması
na yardımcı olmalan için Petrograd'a göndermiştir. Bahriyeliler 
şehre ulaştıkları andan itibaren Ulusal Merkez'le bağlantılı olan 
ve başkanlığını Petrograd Üniversitesinin eski coğrafya profesör
lerinden V. N .  Tagantsev'in yaptığı Petrograd Savaş Örgütünün 
yönetimi altında çalışmışlardır. Sonuı; olarak, öyle görünüyor ki, 
General Wrangel'in güçleri oyuna dahil olacaklardı, fakat bunlar 
olamadan Savaş Örgütü açığa çıkarıldı ve tasfiye edildi. 220 

Gerçi sığınmacılar, cesaretlerini kaybetmemişlerdi. Anti-Bol
şevik bir cihat konusunda anlaşmış göçmenleri birleştiren Ulu
sal Merkez tarafından 1921 Haziran'ında toplanan Ulusal Birlik 
Kongresi, Finlandiya'daki bir grup Kronstadtlıdan programları
nın onaylandığını bildiren sıcak bir mesaj aldı. 22 1 Ayrıca, Ulusal 
Merkez'in arşivlerinde bulunan 30 Ekim 1921 tarihli ve Petric
henko ile Yakovenko tarafından (Geçici Devrimci Komite'nin 
başkan ve başkan yarchmcıları olarak) imzalanmış gizli bir bel
gede, Vsevolod Nikolaevich Skosyr�v'in "Komünistlere karşı si-

2 19- Peıricheııko'daıı Gri mııı'c, Forı lno, 3 1 l'vlayıs 1 92 1  ve Wr.ıııgcl'e. 3 1  
Mayı' 192 1 .  Grimm Ar�ivi v e  Giı-rs Arşivi. Dosya. 88. 
220- 1:: istorii haossiishoi chrı�::vJı:haitıoi honıbsii ,  1 9 1 7- 1 92 1  gg. 0.58 sbonıilı 
dolııııncııtoı'. Moskova, 1958, s.4.33-.36, ++5-58: ··o rasskl)•tom ,. Pctrngrade 
zagovorov proıiv Soveıskoi vlasıi , "  Ve.clıcka Başkaıı l ıgı ,  29 Ağustos 1 92 1 , 
Coluınbia Rusya Ar�ivi. fagantsev, Agustos 1921'ıle i<lam etlil<li. Purograd 
Savaş Örgütü hakkında aynı zamanda bkz, Vardin, Rı'.Voli ııtsiia i nıcıı'slın izııı. 

s .141-51 : Pukhov, s. 18-19:  ve Voprow Jstııri i ,  l'<o. l ,  s . U.1-36. 
2 2 1 - Obs/ıdırt' Ddo, l J  Haziran 1 92 1 .  

· 
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!ahlı mücadele platformunda yer alan diğer örgütlerle yapılacak 
aktif çalışmayı koordine etmek" üzere Paris'teki Rus Ulusal Ko
mitesi'ne katılmakla görevlendirildiği belirtilmektedir. 222 

Elbette bunların hiçbiri ayaklanma öncesinde ve sırasında 
Merkez ile lhtilalci Komite arasında herhangi bir bağ olduğunu 
kanıtlamaz. Görünen o ki, daha çok, her iki tarafın da yaşadığı 
mağlubiyet duygusu ve Sovyet rejimini devinnekteki ortak ka
rarlılık onları yenilgi sonrasında bir araya getirmiştir. lsyanın 
kendiliğinden karakterini ısrarla reddeden Bolşevikler, Rus mu
halefet gruplarının hepsini -Sağda monarşistlerden, Solda 
anarşistlere kadar- Müttefiklerin gizli servisleriyle işbirliği yap
makla suçlamışlardır. Fakat bu iddialan kanıtlayacak ikna edici 
bir delil ortaya konmamıştır. Bizzat Lenin, 15  Mart'ta, Onuncu 
Parti Kongresinde. Kronstadtlıları kastederek, "Beyaz Muhafız
ları istemiyorlardı, ama bizi de istemiyorlardı:·m derken bunu 
kabul etmiş oluyordu. Göçmenlerin olaylarda önemli rol oyna
dığında ısrar etse de, Lenin, ayaklanmanın iç Savaştaki Beyaz ha
reketlerin bir tekrarı olmadığının farkındaydı. O bunu daha çok, 
partisiyle Rus halkı arasında meydana gelen derin uçurumun bir 
işareti olarak gönnüştür. "Bu hareket," demiştir, "Beyaz Muha
fızların katılımının ötesinde, bir küçük burjuva karşı-devrimi, 
küçük burjuva anarşist kendiliğindenciliğidir. "  Aslında bu söz
lerle o, ayaklanmanın ardında, topraklarım devlet için ve onun 
kontrolünde değil, kendi uygun gördükleri ve istedikleri şekilde 
kullanmak isteyen küçük mülk sahiplerinin, Rus köylülüğünün 
hoşnutsuzhıgunun bulunduğumı anlatmak ister. "Hiç kuşku
suz, ·· diye ekkr Lenin, '"bu küçük burjuva karşı-devrimi, Deni
kin, Yudeniç ve Kolçak'ın toplamından daha tehlikelidir. Çünkü 
yıkıma giden köylü mülkiyetinin hakim olduğu bir ülkede yaşı
yoruz ve öte yandan ordunun terhis edilmesi, isyancı potansiyel 
taşıyan çok sayıda unsurun başıboş kalmasına yol açınıştır. " n4 

Lenin'in mesai arkadaşı Buharin de benzer görüştedir. Onun
cu Kongrede , Kronstadt'dan çok daha tehlikeli olanın köylüler
den işçi sınıfının bir bölümüne yayılan "küçük burjuva bulaşıcı 
hastalığı " olduğunu söylemiş, bunun, bazı generallerin ya da 
başkalarının yol açtığı Kronstadt'daki bir askeri isyandan çok 

2 2 2- ·'Maııdat," 30 Ekim 1 921 , Col uıııbia Rusya Arşivi. 
�21- Oc,i<1tyi �··c�cl RKP !h) .  s.414 . 
• ' �- ' 'I'. ·• . 3 1· 3-f  
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daha büyük bir risk doğurduğunu belirtmiştir. Buharin, birkaç 
ay sonra aynı konuya yeniden dönmüştür. 1921 Temmuz'unda
ki Üçüncü Komintern Kongresinde, "belgelerin ortaya çıkarttığı 
gibi," demiştir, "olaylar kesinlikle Beyaz Muhafız nierkezlerin
den kışkırtılmıştır, fakat aynı zamanda Kronstadt isyanı ekono
mik zorlama sosyalist sistemine karşı bir küçük burjuva ayak
lanmasıdır. " ı h  

Resmi propaganda makinesinin bütün sayıp sövmelerine rağ
men Lenin ve Buharin, bu sözleriyle Kronstadt ayaklanmasının 
gerçek özünü açıkça ortaya koymuşlardır. Bahriyelilerin ayak
lanması Beyaz komplosu olmaktan çok, bütün ülkeyi baştan ba
şa saran işçi huzursuzluğunun ve kendiliğinden köylü isyanları
nın ürünüdür. Bu hareketlerin tümü, Bolşevik diktatörlüğe ve 
onun modası geçmiş Savaş Komünizmi programına karşı bir kit
le protestosunu temsil ediyordu. Bu, hükümete karşı bir halk 
protestosuydu ve Kronstadt'daki ayaklanma bu protestonun en 
dokunaklı ve dramatik ifadesiydi. 

225- A,s,·. ,.214-2:i: N. Aulıariıı, Tlır Nnv Pı1/i(İC' of Sııvkr Rıı.,sfrı. Chica!'" 
1 921 . s .56.  
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Bolşevikler, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sona er
dirilmesi gereken sarsıcı bir iç krizle yüz yüze gelmişlerdi. Hü
kümet olarak varlıkları tehlikedeydi. 2 Mart'ta isyan liderleri ta
rafından benimsenen "Geçici İhtilalci Komite" adı başlıbaşına 
bir kışkırtma ve meydan okumaydı. Fakat daha da tehdit edili 
olanı , Petropav!ol'sk kararlarının başta gelen talebiydi. "Bugün
kü sovyetlcrin işçilerin ve köylülerin isteklerini ifade etmediği 
gerçeği"nden hareketle yeni sovyet seçimleri talebinde bulun
makla isyancılar Bolşevik iktidarın yasallığını sorgulamış olu
yorlardı. Bu tema. 3 Mart'ta Kronstadt JzFestiidsınm ilk sayısın
da yine ele alındı. Başyazı, Komünist partisinin halkı kendisin
den uzaklaştırdığını açıklıyordu. Yalnızca emekçi kitlelerin or
tak çabalarıyla yürürlüğe konacak özgür sovyet seçimleri ulusu 
yoksulluk ve baskıdan kurtarabilirdi.226 Moskova ve Petrog
rad'daki son karışıklıklar ve kırsal bölgeleri hala kasıp kavur
makta olan köylü ayaklanmaları ortamında böylesi açıklamalar 
resmi makamların gözünde tam bir yıkıcılıktı. Hükümet, hızla 
harekete geçilmezse Kronstadt'ın genel bir başkaldırıya önayak 
olacağından korkuyordu. 

226- Pravda o Kronshtadte. s.45. 
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Rusyalı göçmenler arasmda düşmanca manevraların yeniden 
canlanması daha ela büyük bir telaşa yol açtı. Yaklaşık üç yıl sü
ren lç Savaştan sonra karşı-devrimci komplo korkusu Sovyet li
derliğinde kök salmıştı. Sonu gelmez söylentilerle beslenen "Be
yaz Tehlike" korkusu (Batı'daki "Kızıl Tehlike" korkusuyla kı
yaslanabilir) parti saflarını pençesine almıştı. Bolşeviklerin ço
ğunun -özellikle durumun çok karışık olduğu ve doğru dürüst 
bilginin gelmediği isyanın ilk günlerinde- Kronstadt'ın bir an
ti-Sovyet komplo olduğundan hiçbir kuşkusu yoktu. ltilaf Dev
letleri ve Rus muhalefeti tarafından desteklenen uzun bir Beyaz 
generaller -Kornilov, Krasnov, Miller, Yudeniç, Kolçak, Deni
kin, Wrangel- dizisinden sonra General Kozlovsky benzerleri
ne tıpa tıp uyuyordu. Ayaklanma haberi Petrograd'a ilk ulaştı
ğında, Zinovyev'in kaymbiraderi Astoria Otelinde Victor Serge'yi 
uyandırır ve- heyecanla '"Kronstadt beyazların eline geçti, "  der, 
·'hepimiz silah altındayız . " m  

O sırada Bolşevikler Ulusal Merkez'in Gizli Muhtıra'smm far
kında değillerdi, yoksa isyancılara karşı propagandalarında bu
nu kullanacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Yine de, 
Kronstadt'a yiyecek malzemesi gönderme ve isyancılara destek 
olmak üzere askeri birlik ve teçhizat yollama planlarından ha
berdardılar. Daha önce de gördüğümüz gibi, Sovyet ajanları SR 
liderleri arasındaki yazışmaları ele geçirmişlerdi. Çernov'un is
yancılara yardım teklifinde bulunduğunu da biliyorlardı. Ayrıca,  
Kadet'lerin ve Oktobrist'lerin para toplama kampanyaları göç
men basınında açıkça yer alıyordu ve Tseidler'le Grimm'in Fin
landiya'daki faaliyetleri bilinmeyen bir şey değildi.228 Paris, Ber
lin ve Helsingfors'daki göçmenlerin Moskova ve Petrograd'daki 
olaylarla hız kazandığına kuşku olmayan yeni bir heyecan ve 
umutla işe sarılmaları, hükümetin ayaklanmayı bir an önce ve 
kararlı bir şekilde tasfiye etme kararını güçlendirmeye hizmet 
etmiştir. 

Öyle görünüyor ki, Sovyetlerin karşı-devrimci komplo suçla
maları yalnızca isyancılara karşı propaganda amacıyla imal edil
miş değildi, hatta bu propagandada bir Beyaz canlanış ihtimalin
den duyulan gerçek bir endişenin belirleyici olduğunu söyleye
biliriz Her ne hal ise, Bolşevikler Kronstadt'ı halkın gözünden 

227- Serge, Meınoirs of a Revolutionary, s. 1 24. 
228- I:::veMiicı Peırcıgrc.ıdskogo Soveta. 16 Mart 192 1 .  
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düşürebilmek için her yolu denemişlerdir. Bu ayaklanmanın or
duyu etkilemesinden özellikle endişe ediyorlardı. Eğer ayaklan
mayı bastırmak için Sovyet askeri birliklerine ihtiyaç olacaksa, 
onun bir karşı-devrimci hareket olarak takdim edilmesi zorun
luydu. Böylece Kozlovsky, Baltık'tan Petrograd'ı tehdit eden ··ye
ni Yudeni<,;" olarak damgalanıp lç Savaşın Beyaz generalleriyle 
ilişkilendirildi. 229 Ve Kızıl Ordu'da dağıtılan özel bir yayında is
yan, Riga'da Polonyalılarla yapılan barış görüşmelerini engelle
me girişimi olarak suçlaıııyordu; fakat, Kronstadt'a rağmen, 
diye sesleniliyordu askerlere, terhis edilecek ve evlerinize döne
ceksiniz.BO 

Ayrıca ayaklanmanın, "Sovyet Rusya'nın uluslararası pozisyo
nunu bozmak amacıyla içerde olay çıkartmaya yönelik büyük 
bir planın parçası olduğu" söyleniyordu.nı Beyaz komplo yal
nızca Polonya işgalinin yenilenmesine çalışmakla kalmıyor. ay
nı zamanda Batı'yla anlaşma yapılmasını da sabote etmeyi amaç
lıyordu. Komplocular, özellikle Amerikan politikasında Sovyet
lerle uzlaşmaya yönelik bir değişiklik olmasını önlemeye çalışı
yorlardı. Bolşevik basına göre, yeni Cumhuriyetçi başkan (Har
ding) ,  Washington'la yakıri ilişkilere sahip zengin bir işadamı 
olarak Lenin'le de tanışmış W. B. Vanderlip adlı bir Amerikan gi
rişimcisinin çabalarıyla sonunda ikna edilerek Rusya·yıa ticari 
ilişkileri yeniden geliştinneyi düşünmeye başlamıştı. Aynı şekil
de, Lev Kamenev de Onuncu Parti Kongresinde karşı-devrimci
lerin, eli kulağındaki Britanya'yla ticaret antlaşmasını bozguna 
uğratmak istedikleri uyarısında bulunmuştur.m Londra'daki 
Sovyet temsilcisi Leonid Krasin de şöyle demektedir: "Bilinen 
meşum ortaklar, görüşmeleri ertelemek, mümkünse kesmek için 
uğraşmaktadırlar. " Kronstadt'ın da bundan önceki bütün Beyaz 
Muhafız komplolarının kaderine uğrayacağından emin olan Kra
sin devamla, "Sovyet Hükümetinin geçmiş üç yıl boyunca üste
sinden geldiği büyük sıkıntıları göz önüne getirirseniz Krons
tadt'ın pek de önemli olmadığını ve bunun da aynı şekilde hal
ledileceğini görürsünüz,.

, 
diyordu. m 

. 

229- Pct rogrcıclslıaia Pnıvdı:ı , 4 Mart 1 92 1 . 
2 30- " Prikaz voiskam Krasnoi Annii Moskovsk!lgo garrıizorı;ı ," �ll .22(i, 
J Mart 1 9l l ,  Maklakov Arşivi, Dizi 13, Paket 'i.  No.5 .  
l.H- Prawla o Krıııılıtadtc. s. 7 1 .  
232- Desiaıvi s"e;;:ıl RT<P (b) , s.456. 
2 3 3- Dı.ıi/y �lrrı.ıld, 7 Marı 192 1 .  
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Boişevikleri daha fazla endişelendiren. göçmenlerin Krons
tadt'ı bir köprübaşı olarak tutmak ve orayı anakaraya adım at
mak için bir üs olarak kullanmaktaki kararlılıklarıydı. Bu, ülke
nin takatsiz kaldığı koşullarda Sovyet rejiminin sonunu hazırla
yacak yeni bir lç Savaşı başlatmaktan başka bir anlama gelmi
yordu. Bir başka deyişle. yöneticiler ayaklanmanın kendisinden 
çok, yol açacağı sonuçlardan korkuyorlardı. Lenin, Onuncu Par
ti Kongresinin açılış oturumunda, gerçek tehlikenin, Krons
tadt'ın Beyaz restorasyonuna "bir adım, bir merdiven, bir köp
rü" olarak hizmet etmesi olduğunu söylemiştir.}J4 Lenin ve yol
daşları, aslında, bahriyelilerden bu anlamda karşı-devrimci ola
rak söz etmektedirler. "Bize destekçilerinizi gösterin si;:c kim ol
duğunuzu söyleyelim." der gibidirler. Onlar, isyancılardan hal
kın amansız düşmanları olarak değil, ne yazık ki kabahat işle
miş, clikhaşlı kardeşleri olarak söz ederler. Troçki, ayaklanmayı 
ezen askeri birliklerin resmi geçitinde yaptığı konuşmada, "bah
riyeli yoldaşlarımız isyanın nelere yol açtığım kendi gözleriyle 
görsünler diye sonuna kadar bekledik," demiştir. Ve Buharin de 
Üçüncü Komintern Kongresinde aynı şekilde konuşmuştur: 
"Kim demiş Kronstadt isyanının bir Beyaz isyanı olduğunu? Ha
yır . Yoklan sapmış kardeşlerimizin ayaklanmasını ezmek zorun
da kaldıysak bunu ideal adına, görevlerimiz adına yaptık. 
Kronstadt bahriyelilerini düşmanlarımız olarak göremeyiz. Ken
di kanımızdan, kendi canımızdan öz kardeşlerimiz olarak seve
riz onları . "  lJ5 

Victor Scrge ve Andre Morizet gibi Rusya'daki yabancı komü
nistlere göre bu türden açıklamalar aşırı ölçüde tedirgin ediciy
di.  Kronstadt'ın lç Savaştaki anti-Bolşevik hareketlerin bir tekra
rından ibaret olduğuna inandırılan bu insanlar Sovyet liderleri 
arasında Beyaz lejyonlara ve işbirlikçilerine karşı duyulan düş
manlığın esamesine rastlamadıklarında "şaşırıyor ve altüst olu
yorlardı ·· : tersine , liderlerin konuşmalarının "sessiz bir sempa
tiyle .. noktalanması bu yabancılara partinin vicdanında bir ra
hatsızlık olduğunu düşündürüyordu. Sonunda bu yabancılar. 
Bolşevik yoldaşlarının ikilemini anladılar: Bu ikilem, bir yandan 

235- lsaar ücutschcr, Tlı ı ·  Pr·.-,u!ıeı Anııed. Ne\� \',)rk , J <l).+ ,  , _ 5 1 4  i .'i i lcıiılı 
Peygamber Tro(lıi. Aga"glu Yoı�'·ınl.ın. çe'" Rasıh Güran. 1969) ;  Raph<td [{. 
Ahramovitch, Tlıc 5,ı\ icı R�v.ılıııioıı, 1 9 1  ";"- 1 939, New York, 1 962,  s. 203. Cf 
Andre Morizet, Clw::. L.eııiı ıc et Tı ııtslıi. ,\Joslwıı 1 92 1 ,  Pmis, 1922, s 78-84 



ilk Suldırı 125 

devrimci ideallerini korurken, bir yandan da iktidarı ellerinde 
tutmaktı. Serge, kendi dediğine göre, büyük bir ruhsal mücade
leden ve "tarif edilmez acılardan" sonra, Kronstadt doğruyu 
temsil ettiği, parti ise ikbal avcılarının akınıyla şiştiği ve halka en 
ufak bir güven vermediği halde kendini isyancılara karşı Komü
nistlerin safında ilan etti. Çünkü eğer Bolşevikler devrilirse, di
ye akıl yürütüyordu, kısa süren bir kaos, genel bir köylü ayak
lanması, eski zamanlardaki gibi bir Pııgadıevshdıina ve Komü
nist katliamından sonra göçmenlerin kısır ve demode politikala
rıyla geri dönüşü gelecek ve sonunda, bu kez arıti-burjuva değil, 
anti-proleter başka bir diktatörlük kurulacaktı. Yine de Serge , 
dayanmanın sınırına gelmiş aç işçi ve denizcilere karşı eline si
lah almayacağına kendi kendine yemin etmişti.136 

Sonunda isyancıları bastırmak için gerçekten de silahlar kul
lanıldı. Fakat zor gerçekten gerekli miydi? Bolşevikler silahları
nı devreye sokmadan önce barışçı bir anlaşmaya varmak için ne 
ölçüde ciddi bir çaba gösterdiler? Kendileri her ne kadar kan dö
külmesinden kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını söylü
yorlarsa da aslında çok daha fazlasını yapabilirlerdi. Gerçekten 
de isyanın ilk haf tasında isyancılara aklın sesini dinlemeleri yö
nünde birçok çağrıda bulunuldu; bildiğimiz gibi, 1 Mart'ta Kali
nin ve Kuzmin banş sağlamak için Kronstadt'a gittiler, Çapa 
Meydanındaki açık hava mitinginde konuşma yaptılar ve Kuz
min ertesi gün Eğitimevi'nde yapılan toplantıda da konuştu. Yi
ne de. örneğin, grevci Petrograd işçilerine yaptıkları türden her
hangi bir bağışta bulunmadılar. Durum anlayış ve uzlaşmayı ge
rektirdiği halde. bu iki görevlinin konuşmaları, apaçık ortadadır 
ki, bundan yoksundu. Tavırları, küstahça, kavgacı ve sertti ve 
öyle tehdit edici bir hava içindeydiler ki, bu, zaten istim üstün
deki bahriyelileri tahrik etmekten başka bir sonuç vermedi. Ba
şından itibaren yetkililerin tutumu ciddi görüşmeler yapmak ye
rine ültimatom vennek olmuştur: Ya aklınızı başınıza toplarsınız 
ya da sonuçlarına katlanırsınız. 

Bu gerçekten trajik bir talihsizlikti, çünkü muhtemelen, daha 
sempatik ve esnek bir yaklaşım olsaydı isyancılar da olumlu bir 
tutum alacaklardı. Ne var ki, tarihlerindeki en ciddi krizle karşı 
karşıya olan Bolşevikler uzlaşma ruh hali içinde değillerdi . Sinir
leri fena halele yıpranmıştı. Polonyalılardan, göçmenlerden, l ti-

236- Sc.>rgt', Mrmcıiı s u/tı Rc»ıılutiıınmy. s . 1 26-29. 
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laf Devletlerinden korkuyorlardı ve Kronstadt muhtemelen yeni 
bir müdahale kampanyasının öncüsü olacaktı; ayaklanmanın, 
zaten huzursuzlukla kaynayan ve köylü isyanlarıyla çeşitli yöre
leri tutuşan anakaraya yayılmasından korkuyorlardı; ardından 
anarşi ve sonra da Beyaz restorasyon geleceği için iktidarı kay
betmekten korkuyorlardı . Bu koşullarda isyancılarla görüşmele
re girişmek oldukça riskli görülüyordu. Yıkıcılık ve meydan 
okuma karşısında her türlü duraksama, her türlü zayıflık işareti 
otoritelerinin genel çöküşünü getirebilirdi. lktidarı aldıktan ve 
üç yıllık kanlı çatışmalarda onu elde tuttuktan sonra her şeyi di
siplinsiz ve öfkeli bahriyelilerin isyanına mı kurban edeceklerdi? 
Ayaklanmanın kendi kendine yatışmasını ummak ve beklemek 
gibi bir kumarı kaldıracak halleri var mıydı? Zaman onlardan 
yana değildi. Buzların çözülmesine az zaman kalmıştı. 1 5  Mart 
tarihli isyancı I::vestiiddan Kronstadt sokaklarındaki karların 
erimeye başladığını öğreniyoruz.m Birkaç haftaya kadar Finlan
diya Körfezinin buzları eriyecek ve müstahkem mevzilere piya
de saldırısı imkansız hale gelecekti. Kronstadt limanında buzlar 
içinde sıkışmış savaş gemileri buzların erimesiyle serbest kalıp 
savaşa katılabilecekti. Dahası, Finlandiya sınırdan yardım geçi
rilmesine izin vermemekte ısrar etse bile, o zaman Kronstadt'a 
malzeme ve takviye deniz yoluyla ulaştırılabilecekti. Bolşevikler, 
bütün bunları önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçmeleri 
gerektiğinin farkındaydılar. Düşmanların yeni bir işgal için sıç
rama tahtası olarak göz diktikleri bu en stratejik üste meydana 
gelen bir donanma isyanına hükümet haddinden fazla hoşgörü 
göstermemiş miydi? "Sonuna kadar bekledik," diyordu Troçki, 
isyanın bastırılmasından kısa bir süre sonra, "fakat buzların eri
mesi tehlikesiyle yüz yüze geldiğimizden saldırıyı. .. başlatmak 
zorunda kaldık. " DB 

Yetkililerin başta gelen endişeleri içinde belki de en acilleri şu 
ikisiydi: lsyanın anakaraya yayılması ve isyancıların ordu ve do
nanmadaki diğer birliklerle temas kurmaları. Bu iki endişe de, 2 
Mart'ta Oranienbaum'da meydana gelen olaylarla iyice artmıştı. 
O gün öğleden sonra Kronstadt'dan temsilciler buzların üzerin
den geçerek Petrogracl'da ve komşu birkaç kasabada Petropav
lovsk kararlarını dağıttılar. Oranienbaum'daki Birinci Donanma 

237- Prnvdcı o Krorıslııwlrr, s .  1 62. 
2 38- Dnıtscher, Tlıc r,nphrı Arnıcd, s . 5 1 4 .  
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Hava Birliğfnin askerleri kendi kulüplerinde bir toplantı yapa
rak kararları oy birliğiyle onayladılar ve Kronstadt örneğini izle
yerek kendi ihtilalci Komitelerini seçtiler. Bu toplantının hemen 
ardından yakındaki bir hangarda yeniden toplandılar ve buzla
rın üzerinden geçerek Kronstadtlılarla doğrudan bağlantı kura
cak üç kişilik bir delegasyon seçtiler. O gece yarısı -muhteme
len Hava Birliğinden delegeler harekete katılma önerisini Krons
tadt'a ulaştırmışlardı,- Kronstadt ihtilalci Komitesi, Oranien
baum'a 250 kişilik bir kuvvet gönderdi, fakat bu grup makineli 
tüfek tarrakasıyla karşılaşınca geri çekilmek zorunda kaldı. Ha
va Birliğinin üç delegesi ise üslerine geri dönmeye çalışırken Çe
ka tarafından tutuklandı. Oranienbaum garnizon komiseri he
nüz başlangıç durumunda olan isyanı öğrenmiş ve Zinovyev'in 
Savunma Komitesi'ne başvurarak acil takviye talebinde bulun
muştu. Oranienbamn'daki tüm Komünistlere sih\h dağıtılmış ve 
olayın yiyecek sorunundan kaynaklandığı düşünülerek huzur
suzluğu yatıştınnak için askerlere fazladan tayın verilmişti. 3 
Mart günü sabaha karşı 5'te Petrograd'dan zırhlı tren içinde bir 
Kursan(Y müfrezesi ve üç hafif topçu bataryası geldi. Hava Birli
ği derhal kuşatmaya alındı ve içerde bulunanlar tutuklandı. Bir
kaç saat sonra, yoğun bir sorgulamadan sonra aralarında Kızıl 
Donanma Havacılar Birliği başkanının ve yeni kurulan ihtilalci 
Komitenin başkan ve sekreterinin de bulunduğu 45 kişi seçildi 
ve kurşuna dizildi.239 

Oranienbaum isyanının bastırılması Kronstadt liderleri açı
sından ilk büyük aksilikti. Ayaklanmalarının anakara yayılacağı
na, bu yüzden Bolşeviklerin, taleplerini kabul etmek zorunda 
kalacağına inandıklarından saldırıya geçmeyi reddetmiş ve Ora
nienbaum'a feci bir sonuçla karşılaşacak olan küçük bir kuvvet 
yollamakla yetinmişlerdi. (Aynı safça düşüncelere sahip olan 
Oranienbauın isyancıları da silclhlanmak için bir çaba gösterme
miş ve kendi üslerini kontrol altına almamışlardı. )  Hava Birliği
ni ele alacak olursak. Oranienbauın -Kozlovsky ve meslektaş
larının ısrar ettiği gibi- küçük bir direnişle ele geçirilebilirdi. O 
zaman isyancılar Petrograd'a yürüyecek ve şehir halkını hükü
mete karşı ayaklanmak için cesaretlendirmiş olacaklardı. Fakat 
bu yöndeki bütün tavsiyeler inatla reddedildi. Bahriyeliler ana-

2:39· Pravda o Kroııslıtadu, s.92-94; Petricheııko, Pravda o Kroııslııadıslıilılı 
sobyti iakh, s .8-9. 
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karada alışık olmadıkları piyade rolü oynamaktansa adanın tab
yalarında kendilerini çok daha güvenlikte hissediyorlardı. Sayı
larının bir saldırı için yetersiz olduğu endişesiyle kendilerini 
zaptedilmez görünen kalelerine kapamayı, silılhlarını dört bir 
yana çevirmeyi ve hükümet taleplerini kabul edene kadar bekle
meyi tercih ettiler. 

Bundan sonra, saldırı girişiminde bulunmaları yolundaki bü
tün önerilere kulaklarını tıkadılar. "Askeri uzmanların" bir piya
de saldırısını önlemek için Kotlin adasının çevresindeki buzların 
topçu ateşiyle kırılması önerisi İhtilalci Komite tarafından, bu
nun için yeterli top mermisi bulunmadığı ve buzlar kırıldıktan 
kısa süre sonra suyun yeniden donacağı gerekçesiyle reddedil
di. 240 Böylece, dışardan olaylan gözleyenler tersini farzetmeleri
ne rağmen isyan boyunca ne buzların kırılması yoluyla ada hen
dekle çevrildi, ne de buzlara sıkışmış savaş gemileri kurtarıldı.Hı 
Aynı şekilde, uzmanlar Petrograd Kapısı'na yakın ve saldırıya 
açık olan şehrin doğu tarafındaki sokaklara barikatlar kurulma
sııu salık verdiklerinde (ki, basiretli bir öneri olduğu ortaya çık
tı) ihtilalci Komite aslında her ikisi de bol bol yetip arttığı halde 
bu iş için elde yeterince insan ve malzeme olmadığında ısrar et
ti. Kozlovsky daha sonra, bahriyelilerin genelde yüksek rütbeli
lere ve subaylara karşı duydukları doğuştan gelen güven<.izlikle
ri nedeniyle işbirliği yapmayı reddettiklerini izah etmiştir. Bah
riyelilerin dik kafalılıklarından ve disiplinsizliklerinden aşağıla
mayla söz eden Kozlovsky Finlandiya Körfezindeki buzlar eri
yinceye kadar ayaklanmanın başlamaması gerektiğini ve bahri
yelilerin Komünist boyunduruktan bir an önce kurtulmak için 
gösterdikleri sabırsızlığın isyanın erken başlamasına neden ol
duğunu belirtmiştir.H2 

239- Pravdıı ı> K roıısfıtadtc. s.92- 94: Peırichenko, Prnvda o Kronsfıtadısfı i klı 
sobvtiiakh. s 8-9. 
240- Müfetıiş R. Kelliy'in raporu, Quarıon'dan Amerika Dış işleri 
Sekrett'.rligiııe yolhmaıı ntt'.ktuhıın içiıu.k. 23 Nisan 192 1 .  LJ!u;al Ar�iv. 
861 .00/86 19 .  Göçmen basınında hatalı bir şekilde(örneğiıı, Rul '. 8 Marı 1 9 2 1 1  
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ınuh ıeıııekn bu:ları kırı ]J kendi ler in i  �u  lıcndcgiyle çevirerek koruyorlar ... 
242- .\"ıırni" Rı"_,/uı i11 Zfıi;:ıı'. 19 :vıarı 192 1 ;  Londra Timfs, 1 1 Mart 192 1 :  
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Bu sırada isyan anakarayı tutuşturmakta başarılı olamamıştı. 
Yalnızca birkaç yerde -kayda değer olanları Oranienbaum, Pe
terhof ve Petrograd- isyancıların davasını benimseyen muhale
fet hareketleri çıktı. Fakat Komünistler herhangi bir fesat faali
yetine karşı bölge çapında seferber olmuşlardı ve ortaya çıkan 
her girişim anında bastırıldı. Örneğin, Petrograd'da Kronstadt 
bahriyelilerinden bir heyet, muhtemelen Sevastopol ve Petropav
lovsk gemilerini buzlardan kurtarmak, bir piyade saldırısına kar
şı Kotlin adasının çevresinde su hendeği oluşturmak ve belki de 
Batı'ya bir kanal açmak amacıyla Trnvor (bazı kaynaklara göre 
Emıak) buzkırıcısının mürettebatını kazanma girişiminde bu
lundu. Fakat gemiye derhal Bolşevik birlikler sevkedildi ve 
Kronstadtlılarla sempatizanları gözaltına alındı.243 Öte yandan 
Kronstadt isyanı çok az yayabildi. Petropav/ovsk kararlarını Pet
rograd bölgesinin kasabalarında dağıtmak için gönderilen 200 
temsilciden çok azı yakalanmaktan kurtulabildi; yanlarında bil
diriler olduğu halde güneyde, Petrograd'dan Vitebsk'e giden 
tren yolu kavşağı üzerindeki Dno'ya kadar ulaşabilen bahriyeli
lerin burada yolu kesildi. isyancılar telefon yoluyla Petrograd ve 
Krasnaya Gorka'yla bağ kurup durumlarını izah etmeye çalıştı
lar, ancak bu çabalar da sonuç vermedi. Diğer yandan yetkililer 
telefonb ihtilalci Komi�e'yi arayıp durumlarının umutsuz oldu
ğuna ikna etmek için boşuna dil döktüler. Aynı zamanda. 
Kronstadt'daki sadık Komünistler de açık telefon hatlarını cep
hane, yiyecek ve isyancıların morali hakkında bilgi vermekte 
kullandılar. H4 

Bunun üzerine isyancılar adayı kesinlikle zaptedilmez hale 
getirecek olan buzların erimesine kadar direnebileceklerini dü
şünerek savunma stratejisini benimsediler. Bu sırada adanın iç 
durumuna çeki düzen vermekle uğraştılar, özellikle savunma 
noktalarını güçlendirmeye çalıştılar. isyancılar hükümetin uz
laşmaya yanaşacağını umut ediyor, fakat bir silahlı saldırı olası
lığını da gözden uzak tutmuyorlardı. Geçici Devrimci Komite 4 
Mart günü "Kronstadt'ı işgal etmek, otoritelerini yeniden tesis 
etmek ve bizleri açlığa, soğuğa ve yıkıma mahküm etmek için 

2 11 - " Priclıiny. pcınıdy. tcclıcıııc i otscııka Knıııslııadtskiklı sohyıii ," 
elya;:ması, Hoover Kütüphanesi; Pukhov, Krnsııin tctupis' . 193 l .  No. l. ' 1 7  
244- Petridıenkıı. Prnvdcı o Krıımlıwdıshiklı scı/ıytiicılılı. s. 12:  Kaıkov. 
"The Kronstadt Risinıı;." St:  .\ıı tcıtı) 's Pcrpers. No.-tı. s .33 .  
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Komünistlerin bir saldırı başlatmasını her an beklemeliyiz , "  di
ye uyarıda bulunuyordu.HS Gerçi ilk hafta isyancılar yalnızca si
nir savaşı yaptılar. 

Hükümet saldırıya geçmeden önce neden o kadar uzun süre 
bekledi? Görüleceği gibi, bu gecikmenin nedeni barışçı bir çözü
me ulaşma isteği kadar, -belki de daha ağırlıklı olarak- yeter
li askeri hazırlık yapma ihtiyacıdır. Mart'ın ilk günlerinde Bolşe
vikler eski başkenti olduğu kadar bölgedeki stratejik noktaları, 
özellikle Krasnaya Gorka, Oranienbaum ve Karelian Sahilindeki 
Lisy Nos ve Sestroretsk'i güvenlik altına almaya önem vermişler
di. Petrograd ve komşu kasabalardaki bütün Komünistler için 
seferberlik ilan edildi ve silah dağıtıldı. 5 Mart'ta Genç Komü
nistlerden ve yerel sendikalardan gelen gönüllülerle takviye edil
miş 4.000 kişilik bir milis gücü oluşturuldu. Ayrıca, Moskova, 
Orel ve Nizhni Novgorod gibi uzak bölgelerden bile bölgeye 
yüzlerce Kurrnn(v ge tirildiği gibi, özd Çeka birliklerinin 

( VoHr) yanısıra yol kesme müfrezelerinde görev alanlar da dev
reye sokuldu. İsyancılarla herhangi bir teması önlemek için Pet
rograd'dan Kronstadt yönünde seyreden trenler sıkı gözetim al
tına alındı. Oranienbaum'daki akim kalan ayaklanmayla iyice 
endişelenen Sovyet liderleri (belki, l 9 l 9'da Krasnaya Gorka'da 
meydana gelen anti-Bolşevik ayaklanmayı da hatırlayarak) 
önemli noktalardaki garnizonları takviye edip, herhangi bir fesat 
eylemini önlemek için personelini tahkikattan geçirdiler. 

Petrograd'da grev ve gösteriler bitmiş olsa da karamsar bekle
yiş ruh hali paniğe dönüşmenin eşiğine gelmişti . Mart başların
da bir sabah kaldığı Astoria Hotel'inden çıkan Victor Serge, bir 
sürü paket vüklenmiş sessizce uzaklaşan yaşlı bir hizmetçiye 
rastlar. "Bu paketlerle sabahın köründe nereye böyle anacım'' di
ye sorar . ··şehrin üstünde bela dolaşıyor, "  diye yanıt verir yaslı 
kadın, "hepinizin boğazını kesecekler benim zavallı yavrularım 
ve yine her şeyi yağma edecekler."HD Yahudiler üzerindeki teh
ditler yaygınlık kazanmıştı. Şehrin birçok fabrika ve atölyesi 
olayların yeniden patlak vereceği yolundaki sürekli söylentiler 
nedeniyle kapılarını kapatmışlmdı. 3 Mart günü, şimdi bütün 
bölgede mutlak iktidarı temsil eden Petrograd Savunma Komite
si herhangi bir karışıklığı önlemek için şiddetli önlemler aldı . 

14'5· l'r.ıvda o Iüomlıındır. s. 5 1 .  
246- Serge, Mcnıoirs of a Rcvolııtioııaıy. s .125 .  
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Şehir, asker müfrezelerinin her köşe başında devriye gezdiği ge
niş bir garnizona dönüşmüştü. Duvarlara yapıştırılan ilanlarda 
herhangi bir şekilde bir araya gelen vatandaşların derhal dağıtı
lacağı ve direnenlerin anında kurşuna dizileceği duyuruluyordu. 
Gündüzleri sokaklar hemen hemen boştu, akşam 9'da başlayan 
sokağa çıkına yasağıyla hayat bütünüyle duruyordu.1'17 

Partinin patronu, Petrograd Sovyetinin başkanı ve Savunma 
Komitesinin Başkanı olarak üçlü bir rol oynayan Zinovyev bü
tün iktidarı elinde toplamıştı. Çabuk telaşlanma ya da paniğe ka
pılma eğiliminde olduğu yönündeki yaygın ününe rağmen Zi
novyev işini etkili ve hızlı bir şekilde sürdürüyordu. 4 Mart gü
nü gündeminin baş konusu Kronstadt olan özel bir Sovyet top
lantısı düzenledi. Sovyet üyelerinin yanısıra diğer kurumlardan 
da temsilciler -sendikalardan, fabrika komitelerinden, askeri 
birimlerden, gençlik örgütlerinden- çağrılmıştı. O sırada hükü
ınete karşı hala dost bir tutum içinde bulunan anarşist liderler 
Alexander Berkman ve Emma Goldman da toplantıda hazır bu
lundular ve o zamanki basının anlattıklarına ek olarak bize bir
kaç ayrıntı da içeren canlı tasvirler bıraktılar.248 

Toplantı başından sonuna kadar bir fırtınadan farksızdı. Zi
novyev ve Kalinin ayaklanmayı Menşeviklerin, SR'leıin ve itilaf 
devletlerinin gizli servis ajanlarının yardımıyla tezgahlanmış bir 
Beyaz Muhafız komplosu olarak suçladılar, bunun üzerine ön sı
ralardan bir adam, Tersane fabrikasından bir işçi ayağa kalkarak 
isyancıları savundu. Parmağıyla Zinovyev'i göstererek şöyle ba
ğırdı: "Bizi greve sürükleyen ve Devrim'de bizimle omuz omuza 
dövüşmüş bahriyeli kardeşlerimizin bu grevle dayanışmaya gir
mesine yol açan siz ve partinizin vurdumduymazlığıdır. Krons
tadtlılarm bu tavrınıza tepki göstermekten başka bir suçları yok
tur. Bunu çok iyi bildiğiniz halde kardeşlerimizi karalamaktan 
ve imhaları için fennan çıkartmaktan çekinmiyorsunuz."  "Karşı
devrimci," "hain," ve "Menşevik çeteci, "  bağırışlarıyla -Emma 
Goldman'm anlatımıyla- toplantı tımarhaneye döndü, fakat iş
çi yerine oturmadı ve sesi gürültülerin arasından yeniden yük-

247- Pctrııgrnclshaicı Pmvdlı, 3 Mart l'J2l ;  I;:w.,riicı Pnro,gruıblwgo Sovctcı. 
3 Mart 1 9 2 1 .  
248- Berkman, I lıe Kroııscadı ı<clıdlioı ı ,  s. 3ll- 3 1 :  Gllldmaıı. H<1vatıım ı:·"�'" h ı ı .  
il. Cilt, s.887-889; Krasnia Gazeta, 5 Marı 1 92 1 ;  /zvesıiia Ts/K: 6 Mart 1 9:! 1 .  
Aynca bkz, Komaıovskii, ed., Knımlıtııdtshii 111iate;;:lı, s.40-42; ve Prnw/cı o 
Kronshtadtc, s. 1 65-66. 
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seldi: "Daha üç yıl önce Lenin, Troçki, Zinovyev ve hepiniz ha
in ve Alman ajanı olarak suçlandınız. Biz işçiler ve denizciler 
yardımınıza koşarak sizi Kerenski Hükümetinin elinden kurtar
dık. Sizin de başınıza aynı şeyin gelebileceğini unutmayın ! "  

O sırada bir Kronstadt bahriyelisi konuşmacıyı savunmak 
üzere ayağa kalktı. Denizci kardeşlerinin devrimci ruhlarının 
hiçbir şekilde değişmediğini açıkladı. Devrimi son nefeslerine ve 
kanlarının son damlasına kadar savunmaya hazırdılar. Ardından 
Petropavlovsk kararlarını okumaya başladı ve toplantı, Emma 
Goldman'ın deyişiyle, meydana gelen karışıklık ve bağırışlarla 
bir pandomime dönüştü. Zinovyev'in bu kargaşalığın ortasında 
verdiği cevap, Kronstadtlıların derhal teslim olmalarını, aksi tak
dirde ölüm cezasına çarptırılacaklarını belirtmekten ibaretti. Bir
çok delegenin protestosuna rağmen, bahriyelileri, aptallığı bıra
kıp Kronstadt Sovyetinin meşru otoritesini tesis etmeye çağıran 
bir karar benimsendi. Karar, eğer kan dökülecek olursa bunun 
sorumluluğu sizin sırtınızda kalacaktır, diyordu. "Derhal karar 
verin. Ya ortak düşmana karşı bizimle birliktesiniz, ya da karşı
devrimcilerle birlikte olmanın utanç ve şerefsizliğiyle telef olup 
gideceksiniz." 249 

Toplantıya hükümetin kriz dönemlerindeki sorunları çözen 
en yetenekli adamı Troçki'nin de katılması bekleniyordu, fakat 
zamanında yetişemedi. lsyan çıktığında, büyük ölçüde köylü ka
rışıklıklarına sahne olan batı Sibirya'da bulunuyordu. Haberi du
yar duymaz Lenin'le bir değerlendirme yapmak üzere derhal 
Moskova'ya döndü. ardından acilen Petrograd'a hareket eni ve 4 
ya da 5 Mart'ta eski başkente vardı. llk işi isyancı bahriyelilerin 
kayıtsız şartsız ve derhal teslim olmalarını isteyen (5 Mart'ta ba
sıldı) sert bir ültimatom yayımlamak oldu: 

"İşçi ve Köylü Hükümeti Kronstadt'ın ve isyancı gemilerin 
Sovyet Cumhuriyetinin otoritesine derhal boyun eğmesi kararı 
almıştır. Bu yüzden, sosyalist anavatana karşı el kaldıran sizlere 
bir an önce silahlarınızı bırakmanızı emrediyorum. Karşı koyan
lar silahsızlandırılacak ve Sovyet otoritelerine teslim edilecektir. 
Tutuklanan komiserler ve hükümetin diğer temsılcileri derhal 
serbest bırakılmalıdır. Yalnızca kayıtsız şartsız teslim olanlar 
Sovyet Cumhuriyetinin merhametinden yararlanabileceklerdir. 

249- Kornatovskii, e<l., Kıoıı.1htadr.1�' i i  nııate;::lı, s.42. 
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Su anda, isyanı bastırmak ve isyancılan silah zoruyla yola getir
mek yönünde hazırlıklar yapılması için emirler yayınlıyorum. 
Sivil halka gelecek her türlü zarardan bütünüyle karşı-devrimci 
isyancılar sorumludur. Bu son uyarıdır. "250 

Eğer bu, silahlı çatışmadan kaçınma yönünde samimi bir giri
şimse kesinlikle başarısızlığa mahkumdu. Bahriyelilerin ruh ha
lini hesaba katmayan bu ültimatom olsa olsa anlan reformlar 
gerçekleşene kadar direnme noktasında daha sarsılmaz bir ka
rarlılık içine sokabilirdi. 'Troçki'nin bahriyelilere böylesi sözler
le hitap etmesi," diye yazıyor, biyografi yazarı İsaac Deutscher, 
'"tarihin bir diğer ironisiydi. Bu onun Kronstadt'ıydı, 'devrimin 
onuru ve gururu' dediği Kronstadt. 191 7'nin o sıcak günlerinde 
donanma üssünde kaç kere nutuk atmıştı ! Bahriyeliler kaç kere 
onu omuzlarında taşımış ve arkadaşları, liderleri olarak çılgınca 
alkışlamışlardı ! Tauride Sarayı'na, Kresty'deki hapishane hücre
sine, Volga üzerindeki Kazan'ın duvarları arkasına giderken onu 
nasıl özveriyle izlemiş, nasıl her zaman tavsiyelerini dinlemiş ve 
emirlerini neredeyse körükörüne yerine getirmişlerdi ! Ne çok 
sorunu paylaşmış, ne kadar çok tehlikeyi birlikte cesaretle gö
ğüslemişlerdi ! "  Fakat şimdi zaman farklıydı ve Geçici İhtilalci 
Komite Troçki'ye, onunkine benzer bir ültimatomla yanıt veri
yordu: "Emekçi Devriminin dokuzuncu dalgası (bu , denizdeki 
fırtınanın en yüksek noktaya ulaşan dalgasıdır) yükselmiştir ve 
bu dalga Sovyet Rusya'yı bütün yozlaşmışlıklarıyla birlikte alçak 
iftiracılardan ve tiranlardan temizleyeceğinden -sizin merha
metinize Bay Troçki, ihtiyacımız olmayacak bizim."251 

Aynı gün 5 Mart'ta, Petrograd Savunma Komitesi başka bir 
bildiri yayımladı ve bu bildiri Kronstadt semalarına uçakla bıra
kıldı. Doğrusu, bunun dili Troçki'nin ültimatomundan da kış
kırtıcıydı. SR'lerin ve Menşeviklerin arkasından, deniyordu bil
diride, Beyaz Subaylar azı dişlerini gösteriyorlar. İsyanın gerçek 
lideri General Kozlovsky ve yardımcıları, Kaptan Burkscr, Kost
rominitov, Shirmanovsky ve diğer Beyaz Muhafızlardır, bunlar 
sizi demokrasi ve özgürlük vaadleriyle kandırmaktadırlar. Aslın
da, bunlar çarlığı geri getirmek ve yeni bir Viren'i ( 191  7 Şu-

2 50- Trotskii, Kalı ı·oımı::.11<1/us' rn-oliutsı i< ı ,  lll .  lıölum l ,  202. Bu ülıim.ıt<ıın, 
Kızıl Ordu Genel Kurmay Başkanı S. S. Kaınenev ve Petrograd'daki Yedinci 
Ordu Komutanı M. N .  Tukaçevski tarafından da imzalanmıştır. 
25 1 - Deuıscher, Prophet Amıed, s 5 1 2; Pravda o Krıms1ııadtı', s.68. 
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bat'ında öldürülünceye kadar Kronstadt donanma üssünün ko
mutanı) sırtınıza oturtmak için savaşıyorlar. Petrograd, Sibirya 
ve Ukrayna'nın sizi desteklediği küstahça bir yalandır. Doğru 
olan, dört bir yandan sanldıgınız ve durumunuzun umutsuz ol
duğudur. Bildiri şu kahince uyarıyla son buluyordu: Son anda, 
Kozlovsky'ler ve Petrichenko'lar sizi öylece bırakıp Finlandi
ya'ya kaçacaklardır. O zaman ne yapacaksınız? Onların peşinden 
giderseniz Finlandiya'nın sizi besleyeceğini mi sanıyorsunuz? 
Wrangel'in adamlarının açlık ve hastalıktan sinekler gibi öldü
ğünü duymadınız mı? 24 saat içinde teslim olmadığınız takdir
de aynı kader sizleri de bekliyor. Teslim olursanız affedileceksi
niz; fakat eğer direnirseniz "keklik gibi vurulacaksınız."  252 

"Keklik gibi" vurulma tehdidi her ne kadar Troçki'ye atfedi
lirse de bu sözlerin gerçek faili Zinovyev'in Savunma Komitesi
dir. Denizciler doğal olarak büyük bir öfkeye kapıldılar. Troçki 
ve Zinovyev, onların baş düşmanı ve Sovyet rejimindeki bütün 
kötülük ve iğrençliklerin sembolü haline geldi. (O ana kadar ge
ri planda kalan Lenin, ertesi haftaya kadar Kronstadt'ın gazabı
na uğramadı, o zaman bile ona meslektaşları ölçüsünde diş bi
lenmedi. )  Petrograd'daki yetkililer Kronstadtlıların ailelerinin 
rehin olarak tutuklanması emrini verdiği zaman öfke doruk 
noktasına ulaştı. Rehin alma sistemi, iç Savaş sırasında kuman
dası altında bulundukları Kızıl güçlere ihanet etmeye kalkışacak 
"askeri uzmanlara," eski Çarlık subaylarına uyan olmak üzere 
Troçki tarafından yürürlüğe konmuştu. "Dönekler bilmeli ki," 
diyordu Troçki, 30 Eylül 1918 tarihli emrinde, "onlar aynı za
manda, kendi aile fertlerine - babalarına, analarına, kız ve erkek 
kardeşlerine, karılarına ve çocuklarına ihanet etmiş oluyor
lar. "253 Gerçi Kronstadt olayında, çok sayıda anlatımın gösterdi
ği gibi, rehin alına kararı Troçki tarafından değil, o şehre varma
dan önce Petrograd Savunma Komitesi tarafından alınmıştır. Sa
vunına Komitesi 2 Mart'ta bahriyeliler tarafından tutuklanan 
Komünist görevlilerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek 
şöyle demiştir: "Tutuklu yoldaşlarımızın saçının teline zarar ge
lirse. buna rehinelerin hayatıyla yanıt verilecektir."25-ı Bu duyu
runun yapıldığı 5 Mart günü hükümet isyancılara ültimatomu-

2 'i1- Kornaıovskii, eıl . ,  Kı oııslı1<1dıshii ıııiaıe.::h, s. 188-89. 
253- Troıskii. Kah vııınuzhalas' rcvoliııtsiia, 1 ,  1 5 1 .  
254- Prnvda ve J:ı:vestiia TslK, 5 Mart 192 1 .  
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nu yayımladı. 7 Mart günü Kronstadt Jzvestiia rehinelerin 24 sa
at içinde serbest bırakılmasını talep ederek yanıt verdi: "Krons
tadt garnizonu buradaki Komünistlerin tam bir özgürlük ve ai
lelerinin kesinlikle güvenlik içinde bulunduğunu açıklar. Pet
rograd Sovyetinin örneğini burada izlemeyecek olan bizler böy
lesi yöntemlerin umutsuzca bir öfkeyi kışkırtmanın ötesinde son 
derece utanç verici ve rezilce olduğunu düşünüyoruz. Tarih da
ha önce böylesi bir fiile tanık olmamıştır. "255 Bu talebe hiç bir 
yanıt gelmedi. 

O sırada Bolşevik ültimatomundan haberdar olan Alexander 
Berkman ve Emma Goldman kan banyosunu önleyebilecekleri
ni düşündüler. 5 Mart'ta iki yoldaşlarıyla birlikte, Zinovyev'e, 
çatışmada arabuluculuk yapmak üzere tarafsız bir komisyon 
oluşturulmasını öneren bir mektup gönderdiler. İkisi anarşist 
beş kişiden oluşan komisyon Kronstadt'a gidecek ve barışçı bir 
çözüm yolu bulmaya çalışacaktı. Mektupta, açlık ve soğukla bir
likte dertlerine bir çare bulunamamasının bahriyelileri açık bir 
protestoya sevkettiği, fakat silah kullanmak yerine barışçı anlaş
malar yoluyla acil bir çözüme varılmadığı sürece gerçek karşı
devrimcilerin durumu istismar etmeye çalışacakları belirtiliyor
du. Şiddet uygulanması yalnızca olayların daha da büyümesine 
ve Beyazların davasına hizmet edecekti. Aynı zamanda, lşçi ve 
Köylü hükümeti tarafından işçilere ve köylülere zor uygulanma
sı uluslararası devrimci hareket üzerinde büyük bir moral bo
zukluğuna yol açacaktı.256 

Bahriyelilerin anakarada destek bulmalarının başarısızlıkla 
sonuçlanmasından sonra onları sakinleştirecek ve ardından ge
lecek trajediyi önleyecek böylesi yatıştırıcı bir adım iyi bir şans
tı. Berkman'ın başvurusuna yanıt verilmemekle birlikte, ertesi 
gün 6 Mart'ta, Petrograd Sovyeti ihtilalci Komiteye bir telgraf çe
kerek Sovyetin partili ve partili olmayan üyelerinden oluşan bir 
heyetin durumu gözden geçirmek üzere Kronstadt'ı ziyaret et
mesini istedi. Bu öneride anarşistlerin başvurusunun rolü olmuş 
mudur bilinmez ama bu, ayaklanma patlak verdiğinden beri Bol
şeviklerin yaptığı ilk yapıcı ve uzlaşmacı jestti. Ne yazık ki, bu 
yüzden de reddedilecekti. Karılarının ve çocuklarının tutuklan-

255- Pravda o Kronslıradre, s. 73. 
256- Berkman, The Bolslıevik Mytlı, s.301-302; Goldman, Hayatımı 
Yaşarken.il .  Cilt, s.890-89 1 .  Bu mektup Berkman tarafından kaleme alınmıştır. 



136 kronstadt 192 1  

ması dolayısıyla hükümete karşı öfke içinde bulunan isyancılar, 
"sizin partili olmayan temsilcilerinizin partili olmama statüleri
ne inanmıyoruz" yanıtını verdiler. Bunun yerine, Petrograd hal
kının Krostacltlı gözlemciler huzurunda keneli gerçek partili ol
mayan işçi, asker ve denizci temsilcilerini seçmelerini, buna ek 
olarak ela heyetin azami yüzde 15'ini oluşturacak Komünist de
legelerin de Petrograd Sovyeti tarafından atanmasını önerdi
ler. ıs1 Bu sert ve haşin yanıt öneriyi geçersiz hale getiriyordu. 
Bundan sonra hükümet isyancılarla herhangi bir uzlaşma girişi
minde bulunmadı. 

7 Mart'ta süre bitti. 5 Mart'ta verilen 24 saatlik ültimatom er
tesi güne kadar 24 saat için uzatılmış ve bu süre de her iki taraf
ta hiçbir değişiklik olmaksızın sona ennişti. Artık hükümet zo
ru kullanmaya hazırdı. Verilen mühlet süresince Petrograd'a ve 
yakınındaki müstahkem mevzilere sürekli asker ve silah yığıl
mıştı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden getirilen Kızıl Ordunun en 
güvenilir birliklerinin, Kursarıty ve Çeka müfrezelerinin gün be 
gün bölgeye vasıl oldukları görülüyordu. Ayrıca, "askeri uzman
ların" ve Kızıl Komutanların en ünlülerinden bir kısmı saldın 
planını düzenlemek üzere �0ağrılmıştı. Genç yaşına rağmen yete
nekli ve deneyimli bir subay olan Tukaçevski, 5 Mart günü Ye
dinci Ordunun ve Petrograd Askeri Bölgesindeki diğer bütün 
birliklerin komutanlığına getirilerek Zinovyev'in Savunma Ko
mitesinde D. N. Avrov'un yerini aldı. Penza bölgesinden soylu 
bir ailenin çocuğu olan Tukaçevski İmparatorluk Harbokulun
dan yetişti ve Birinci Dünya Savaşında Çarlık Ordusunda yüzba
şı olarak görev yaptı. ancak Ekim Devrimi'nden sonra Bolşevik
lere bağlılığını ilan ederek lç Savaşın önde gelen askeri liderle
rinden biri oldu. 1920'de, henüz 27 yaşındayken Kuzey Polonya 
cephesinde Kızıl güçlere kumanda etti ve Mareşal Pilsudski tara
fından püskürtülmeseydi neredeyse Varşova'yı alacaktı. 258 

Tukaçevski, şimdi mesleğinin en zor göreviyle karşı karşıyay
dı. lç Savaş boyunca Petrograd bölgesinde üslenen (1919'da Yu
deniç'in ilerlemesini durdurmuştu) Yedinci Ordu şimdi ··safları
nı yenileme seferberliği" içindeydi. 2:>9 Savaşın bitmesiyle birlikte 

2 5 7 - Pı cıvclcı o Krcımlııwltc s .73-7+.  
258· Tukaçevski'nin, Kronstadı'ın bastırılmasındaki rolü için bkz,  l. V. 
Nikulin. Iıılılıachı::vslıi i ,  Moskova, 1964, s . 134-50. 
259- Kornaıovskii, ed., Kronshtadtslıii miate::;h, s.44; S. E. Rabinovich, 
uDelegaty 10-go s"ezıla RKP(b) pod Kronshtadtom v 1921 godu," Krnsnaia 
lı'lı>pis'. 1 9 3 1 . Nn.2.  s .26-11  
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askerler evlerine dönmek için sabırsızlanmaya başlamıştı. Bu as
kerlerin çoğunluğu köylü kökenliydi ve kırsal bölgelerin huzur
suzluğunu paylaşıyorlardı, bırakın isyancıların programını eleş
tirmeyi aslında Kronstadt'ın sloganları onların arasında olumlu 
yankılar buluyordu. Aynca, Petrograd'daki işçi gösterileri de on
ların moralini etkilemişti. Bu durumda bu askerleri, devrimin 
"'onuru ve gururu'' ününe sahip kardeşleriyle savaşmaya sürmek 
önemli bir risk almak anlamına gelecekti. İsyancılara ateş açma
yı reddetme ya da onların safına geçmeleri ihtimali yüksekti. Bu 
yüzden Tukaçevski, askerlerini elinden geldiği ôlçüde yedirip 
giydirerek acılarını azaltmaya ve ruh hallerini düzeltmeye çalış
tı . Fakat onun saldırıda esas güvendiği güçler subay okulu öğ
rencileri, Çeka'nın özel müfrezeleri ve diğer bölgelerden getiri
len Komünistlerin oluşturduğu birliklerdi. 

Bu sırada Kronstadt kendini bir saldırıya hazırlıyordu. O. ki
lit noktalardaki ileri karakolları, kocaman garnizonu ve mükem
mel savunmasıyla öğünüyordu. lsyancılarm sayısı 13 .000 deniz
ci ve askerle, sivil halktan silahlanmış muhtemelen 2.000 kişi
den oluşuyordu. Kotlin Adası, çoğu ondokuzuncu yüzyılın baş
larında ünlü Rus askeri mühendisi General E. 1. T otleben'in 
planlarına göre inşa edilmiş çok sayıda müstahkem mevzi ve ba
taryayla sarılmıştı. Kuzey tarafta Totlehen ve Krasnoarmeets ka
lelerinin yanısıra, Karelian Sahiline kadar uzanan ve numaralar
la adlandırılmış yedi kaleden oluşan bir zincir vardı. Güneyde 
ise, Peter-, Paul. Konstantin ve Alexander kalelerinin yanısıra, 
numa�alarla adlandırılmış iki kale daha bulunuyordu. Bütün ba
taryalar ve müstahkem kaleler kalın zırhlarla korunuyordu ve 
taretlere yerleştirilmiş aği.t makinelilerle teçhiz edilmişlerdi. Şe
hir sağlam surlarla çevriliydi ve tabyalardaki çok sayıda makine
liyle korunuyordu. Kronstadt, müstahkem mevkilere ve gemile
re yerleştirilmiş, toplam olarak 135 top ve 68 makineli tüfeğe sa
hipti. Petropavlosk ve Sevastopol gemilerinin her birinin birer 
düzine 1 2  inçlik makineli tüfekleri ve onaltışar 1 20-milimeter 
makineli tüfekleri vardı. Birinci Dünya SavaŞı'nın arifesinde ta
mamen modem savaş gemileri olarak inşa edilen bu gemiler Rus 
Çarlık Donanmasının ilk zırhlıları arasındaydı. Petropal'lovslı, 
l 9 l 9'da bir Britanya gemisi tarafından torpedoyla vurulup ciddi 
hir hasar gördüyse ele tamir edilmiş ve yeniden hizmete sokul
muştu. Gerçi, baştan başa donmuş limanda sıkışmış bu iki savaş 
gemisi kesinlikle her zamanki etkilerini gösterebilecek durumda 
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değ:.llerdi. Çevrelerindeki buzlar kısmen kırılmıştı, ama bu da 
yeterli manevra imkanı sağlamamıştı, bu büyük gemiler birbirle
rinin atış sahasını kapatıyorlardı. Bununla birlikte bu gemilerin 
makineli tüfekleri Krasnaya Gorka'nın ve anakaradaki en güçlü 
müstahkem mevzilerin makinelilerinden çok çok üstündü. 
Krasnaya Gorka, 1919'daki isyanda ağır zarar gördüğü ve bu za
rarlar henüz bütünüyle giderilemediğinden, yalnızca 1 2  inçlik 
dört adet çalışan topa sahipti. Diğer müstahkem mevziler ise , 
Kronstadt'ın bulunduğu uzaklığa zarar verecek yeterli kalibrede 
toplara sahip değillerdi. Bu yüzden, Gizli Muhtıra yazarının da 
işaret ettiği gibi, bir topçu müsademesi söz konusu olduğunda 
Krasnaya Gorka, yirmi dört 12 inçlik, oniki 1 1  inçlik ve beş 10 
inçlik çalışan makineli tüf eğe sahip olmakla övünen adayla ve 
gemileriyle baş edemezdi. Ayrıca, Petropavlovsk ve Sevastopolun 
yanısıra, Kronstadt limanında sekiz diğer savaş gemisi bekle
mekteydi ve tamir tezga.hlarında bir savaş gemisi, üç ağır krüva
zör, onbeş gambot ve yirmi römorkör bulunuyordu. Ancak elde 
buzkıncı bulunmadığından bu teknelerin hiçbiri çatışma alanı
na sokulamıyordu.260 

Ayrıca, Kronstadt müstahkemini ele geçirmek öyle kolay iş 
değildi. Mükemmel savunmasına ilaveten Kronstadt kendisini 
anakaradaki Bolşevik müstahkem mevzilerinden ayıran geniş 
buzlu alandan da yararlanıyordu. Bu buzlu alan, ada ile Körfezin 
güney kıyısındaki Oranienbaum arasında beş, Krasnaya Gorka 
ile altı, kuzeydeki Karelian Sahilinde bulunan Lisy Nos'la yedi ve 
Sestrorets'le onbir mil tutuyordu. Bu yüzden, saldıran ordu bu 
muazzam açık buzlu araziyi, çelik ve beton sığınaklara gizlenmiş 
makineli tüfeklerin ve topların ölümcül ateşi karşısında hiçbir 
korunak olmadan geçmek zorundaydı. Fin Körfezi kıyılarında 
hareka.t emrini bekleyen Komünist güçlerin moralini çökertecek 
-savaş yorgunluğundan ya da Kronstadtlılara duyulan sempati
den de daha fazla- daha büyük bir ka.bus düşünülemezdi. 

Ancak, Kronstadt müstahkeminin görünürdeki zaptedilemez
liğine rağmen bazı ciddi zaafları da söz konusuydu. Diğer şeyle
rin yanısıra, cephane stoku uzun bir kuşatmaya dayanacak ye
terlikte değildi; savunmadakilerin kışlık giyecek ve ayakkabıları 

260· Pukhov, Kroııshıadıslı i i  nıiatezlı, Kronsı.adt'ın savunması üzerine bilgiler, 
s.80-81 ;  Komatovskii. ed. ,  Kroııslıradrslı i i  m iatezh, s.43, 95; Pravda o 
Kronshtadtc, s.24, 90; Bol'slıaia sovctshaia entsilılopediia, l .  baskı, xxxv, 223; 
Rul', 12  Mart 1921 ;  ve Lon<lra Times , 16 ve 30 Mart 1921 .  
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son derece yetersizdi; genel yakıt yetersizliği sebebiyle Pdropav
lovsk'a yalnızca 300 ton (her gün için 40 ton tüketmek üzere) 
ayrılmıştı ve Sevastopola hiç yakıt kalmamıştı. Daha da kötüsü 
yiyecek hızla azalmaktaydı. Kronstadl halkının kendi yetiştirdi
ği patateslerden bir miktar mevcut ise de, konserve ve at eti 
stokları son derece azalmıştı. Elde un da kalmamışu, yalnızca az 
miktarda kötü kaliteli ekmek vardı, o da (güvenilir kaynakların 
tahminlerine göre) günde yarım poundluk tayın dağıuldığı tak
dirde ancak iki hafta daha idare ederdi.261 Bir şey son derece 
açıktı: isyan, doğal sonuna varmadan önce her iki taraf da büyük 
acılar çekecekti. 

Askeri operasyon 7 Mart günü başladı. Akşam 6.45'de kuzey 
sahilindeki Sestroretsk ve Lisy Nos üslerindeki Komünist batar
yalar Kronstadt'a ateş açtı. Baraj ateşi, bir piyade saldırısı için is
yancıların savunmasını yumuşatmak amacıyla esas olarak dış 
hattaki müstahkem mevzileri hedef alıyordu. Müstahkemlerin 
aynı şekilde karşılık verdiği sırada karşı sahildeki Krasnoya Gor
ka'nın toplan devreye girdi, onları da Sevastopolun 12 inçlik 
makinelileri yanıtladı. Tam bir topçu düellosu söz konusuydu. 
Petrograd'da, Alexander Berkman, Nevsky Bulvarında kendisine 
kadar ulaşan uzaktaki top gürlemelerini işitti. Kronstadt saldırı 
altındaydı ! Bu sesler, anarşist liderde sarsıcı bir etki yaparak Bol
şevik rejime olan inancının son bağlarını da kopartır. "Bombar
dıman ve acıyla dolu günler,'" diye yazar günlüğüne. "Yüreğim 
umutsuzlukla uyuşmuş; içimde bir şeyler ölmüş. Sokaklardaki 
insanlar şaşkınlık ve acıyla ezik. Kimse birbirine güvenmediği 
için konuşmuyor. Ağır makinelilerin gümbürtüsü gökyüzünü 
parçalıyor. "262 

7 Mart lşçi Kadınlar Günü'ydü. Kronstadt radyosu patlayan 
top mermilerinin gümbürtüsü içinde, dünyadaki bütün kadın iş
çileri selamladı. Komünistleri, "emekçi halkın düşmanı" olarak 
suçlayan isyancılar her çeşit tiranlık ve despotizmin son bulma
sı çağrısında bulundular. ''Şiddetin ve baskının her çeşidinden 
yakında kurtulmanız dileğiyle. Yaşasın özgür devrimci işçi ka
dınlar ! Yaşasın Dünya Sosyal Devrimi !" 26J 

261- Yüzbaşı R. Kelley'in raporu, Quarton'dan Amerikan Dış işleri 
Sekreterliğine yollanan mektuhun içinde, 2.3 Nisan 192 1 ,  
Ulusal Arşiv 86 1 .00/8619.  
262- Berkman. Tlıe Bolshevih Myrh. s.103. 
263- Pnıwfo o Kroı ısh ı , ıı1ıc .  s.80 
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Topçu ateşinin teati edilmesi çok uzun sürmedi; kar ve kesif 
sLsin görüş mesafesini sıfıra indirmesi sonucu her iki taraf da ba
raj ateşini kesti. Kronstadt'da zarar hafif ti ve yaralı sayısı ikiyi 
geçmiyordu. Buna rağmen ihtilalci Komite öfkesini ifade etmek
ten geri kalmadı. Ertesi sabah Kronstadt Jzvestiia, ilk top atışla
rı teıui edildi, bilinsin ki, Bolşevik "korsan gemisini'' yakında 
batıracağız, açıklamasını yapıyordu. ·'Bütün iktidar sovyetlere ! 
Ellerinizi sovyet iktidarından çekin, bu eller, Beyaz Muhafızlara. 
toprak sahiplerine ve burjuvaziye karşı mücadelede özgürlük 
davası için canını verenlerin kanıyla lckclenmiştir! "264 

Tukaçevski'nin planına göre, topçu ateşinin ardından müs
tahkemleri ele geçirmeye yönelik saldırı başlayacaktı. Bu saldırı, 
ertesi sabah şafak sökmeden anakaranın kuzey ve güney sahille
rinden başlatıldı. Fin Körfezinin beyazlığına uyarak gizlenmek 
için beyaz tulumlar giymiş Tukaçevski'nin askeri birlikleri kor
ktınç bir kar fırtınası altında buzları geçmeye başladılar. En ön
deki subay okulu öğrenci müfrezelerinin ardından toplanmış Kı
zıl Ordu birlikleri ve en arkadan da herhangi bir kaçışı önlemek 
üzere Çeka makineli tüfekçileri geliyordu. Savunmadakiler hazır 
vaziyette bekliyordu. Yaklaşan birlikler adanın çevresindeki 
müstahkem ve bataryalardan açılan makineli tüfek ve topların 
ölümcül baraj ateşiyle karşılaştılar. Bazı top mermileri buzları 
kırdı ve saldıran taraftaki çok sayıda askeri sudan mezarlarına 
gömdü. Serge, bunun korkunç kardeş katliamının başlangıcı ol
duğunu yazıyor. 2"' Körfez i.lk kurbanları yuttuktan sonra bir Pe
terhof l\111san�v birliği de dahil olmak üzere Kızıl Ordunun bazı 
askerleri isyancıların safına geçmeye başladılar. Diğerleri, her
hangi bir tereddütte ateş açma emri almış arkalarındaki makine
li tüfekçilerden gelen tehditlere rağmen ilerlemeyi reddettiler. 
Kuzey grubunun komiserleri emirlerindeki askeri birliklerin is
yancıların taleplerini öğrenmek üzere Kronstadt'a heyet gönder
mek istediklerini rapor ettiler. Öyle anlaşılıyor ki, bir gece önce 
az sayıda Bolşevik asker isyancılarla yayın alışverişinde bulun
mak için buzların üzerinden gcçmişti.266 Sonuç olarak, saldırı 
birl iklerinin ancak çok küçük bir bölümü en dıştaki müstah-

--- ·-·------

26+- Agy 
26:5- Sergc. 1'.lcıııoi ı·s ,ıf a Rcvoluı ioııaıy, s. 1 30. 
266- Peıridırnko, P1<1wl<ı ıı Knımlıtacltshihlı sıılıvıiialıh, s . l :! :  Mett, 
La Conınıtıııc dl' Croıısıadl. s .5 1 .  

-
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kemlere kadar yaklaşabildi, onlar da yoğun yaylım ateş karşısın
da geri çekilmek zorunda kaldı. 

Şafakla birlikte kar fırtınası durulduğunda geniş buzluk alan
da çok sayıda cesedin her tarafa saçılmış olduğu görüldü. Görüş 
mesafesi açılınca Komünist bataryalar Kronstadt'ı yeniden yo
ğun bir topçu ateşine tuttular, bunun üzerine Kronstadt ağır ma
kinelilerle cevap verdi, açılan bu ateş sonucu Peterhofla Orani
enbaum arasındaki demir yolu haşar gördü ve çok sayıda bina
da yangın çıktı. Sovyet piyadesinin bir sızma saldırısı herhangi 
bir sonuç alamadan başarısızlıkla sonuçlandı. Öğleden sonra 
Körfez üzerinde uçan Komünist uçaklar Kronstadt müstahkem
lerini bombaladılar, ada, 1919'daki Yudeniç'in Baltık kampanya
sından beri ilk kez hava saldırısına uğruyordu. Hava saldırıları 
günün geri kalan kısmında zaman zaman tekrarlanmasına rağ
men çok az zarar verebildi. Akşam 6'da bir bomba şehrin içine 
düşerek bir evi hasara uğrattı ve onüç yaşında bir erkek çocuğu 
hafif yaralandı. Ayaklanma boyunca Bolşeviklerin hava saldırıla
rı ağır uçaksavar ateşi ve görüş koşullarının sürekli kötü olması 
sayesinde hiçbir zaman etkili olamadı.267 

8 Mart çarpışmaları daha yeni başlamıştı ki, Petrograt Sovye
ti isyancıların " tam bir bozguna" uğradığını muzafferane bir ha
vada açıkladı. Aynı gün, Lenin de, Moskova'daki Onuncu Parti 
Kongresinin açılışında yaptığı konuşmada aynı güvenle sonucu 
bildirdi. "Kronstadt'la ilgili en son haberleri henüz almış deği
lim," dedi, "ancak, arkasında Beyaz Muhafız generalinin bildik 
hayaleti bulunan bu isyanın birkaç saat içinde değilse, birkaç 
gün içinde tasfiye edileceğinden hiç kuşkum yoktur." 268 Görül
düğü gibi bu açıklamalar erkendi. Aslında 8 Mart saldırısı başa
rısızlığın daniskasıydı. Komünistler Kronstadt savunmasında en 
ufak bir gedik açamadan yüzlerce adam kaybetmişlerdi.269 Ayak
lanmayı çabucak bastırmak için yetersiz güçlerle -muhtemelen 
tamamı 20.000- ve yetersiz bir hazırlıkla güçlü müstahkem 

267- 8 Mart saldırısının ek ayrıntıları için bkz. Kornaıovskii. cd . . 
Kroııshtadıslıii ıııiare::h. s.44-46. 61-68; Petrichcnko. Prnvda o Kronsllladrslıilıh 

sıılıytiiakh, s. 1 4 - 1 5 ;  w Pranla o Kı oııslıtmltf, > . 23 ,  90, 106, 180. 
268- l::vestiia Pcrmgradshogo Soveta, 8 Mart 1 9 2 1 ; Dcsiatyi s"e::dRKP(b) . s .33 . 
269- Güvenilir kaynaklara göre Bolşevikler yaklaşık 500 ölü ve 2.000 yaralı 
vermişlerdi: ·'Kak nacholos' vosstanie v Kronshtadıe ."' 1 2  Marı 1 92 1 ,  Miller 
Arşivi, Dosya 5M, Nn.5.  
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mevzilere başarısız bir saldın yapmışlardı. Güvenilir seçilmiş 
birlikler kısmen kendileri gibi sıradan denizci ve askerlerin üze
rine ateş açmakta gönülsüz olduklarından, ama esas olarak 
Kronstadt batarya ve müstahkemlerinden açılan yıldırıcı çapraz 
ateş karşısında herhangi bir korunma olmaksızın açık buzlu 
arazide ilerlemekten korktukları için bu kritik anda tereddüt 
göstermişlerdi. 

O akşam bir Bolşevik birliği beyaz bayrak taşıyarak güneyden 
Kronstadt'a yaklaştı. Geçici Ihtilalci Komitenin iki üyesi Vershi
nin ve Kupolov at sırtında onları karşılamaya çıktı. Bolşevik bir
liğin içinde bulunan bir kursanfın anlattığına göre, Sevasto
poldan bir denizci olan Vershinin bağırarak, Yahudi ve Komü
nist zalimlere karşı ortak eylemde bulunmayı talep etmiş ve öz
gür sovyetlerin oluşması için gerçek bir ihtilalci otoritenin seçil
mesi çağrısında bulunmuştur.210 Sonuçta, Vershinin olay yerin
de ele geçirilmiş, Kupolov ise dörtnala kaçarak kurtulmayı ba
şarmıştır. 

İsyancılar bu ihanete çok öfkelenmiş, ancak kızgınlıkları, 
ölen Bolşevik askerlere duydukları merhametle biraz olsun ya
tışmıştır. "Bütün Dünya bilsin," başlıklı bir başyazıda İhtilalci 
Komite, "Feld Mareşal" Troçki'yi dökülen kandan sorumlu tu
tarak sert bir şekilde suçlamıştır. Komite, hiç değilse bundan 
sonra şiddeti önlemek için hareketlerinin gerçek niteliğini öğ
renmek üzere Kronstadt'a bir partili olmayan heyetin gönderil
mesini yeniden önermiştir. ''Bütün dünyanın emekçileri bilme
lidir ki, biz sovyet iktidarının savunucuları, Sosyal Devrimin za
ferlerinin bekçileriyiz. Bizler, ister kazanalım isterse Krons
tadt'ın yıkıntıları altında mahvolalım yalnızca emekçi kitlelerin 
davası için savaşıyoruz. Dünya emekçileri bize hak verecekler
dir. Masum insanların kanının dökülmesinden iktidarla sarhoş 
olmuş Komünist fanatikler sorumludur. Yaşasın sovyetlerin ik
tidarı ! "27 1 

270- Kornatovskii, ed . . K,-oııslıtndtslıii miııtez/ı, s.95-96. Cf. P,-avda o 
Kronshtadtc, s .94-98, 129. 
271- Pravıla ıı Kronslıtadte. s.82. 
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Kronstadt isyanı iki haftadan biraz daha fazla sürdü. Bu kısa 
süreye ragmen, üyelerinin uzun dönemli bir stratejiye sahip ol
madıklarını söylemeye bile gerek olmayan Geçici ihtilalci Komi
tenin önderliği altında kurulan olağanüstü tipteki bir devrimci 
komün sorunlara çözüm getirmede ve öz-örgütlenmede önemli 
bir beceri gösterdi. Daha önce de gördüğümüz gibi, ihtilalci Ko
mite, 2 Mart'da Eğitimevi'nde yapılan konferansın başkanlık di
vanını oluşturan beş kişiden oluştu. Fakat kısa zamanda şehrin 
ve garnizonun yönetim ve savunmasının altından kalkabilmek 
için daha geniş bir komiteye ihtiyaç olduğu görüldü. Bunun üze
rine 4 Mart akşamı, Kronstadt fabrika ve askeri birimlerinden 
200 kadar delege -muhtemelen iki gün önce Eğitimevi'nde top
lanan delegeler- işten sonra Garnizon Kulübü'nde toplandı ve 
"Ya zafer, ya ölüm" bağırışları arasmda, 15 üyeden oluşan geniş
letilmiş lhtilalci Komiteyi seçti.m 

Kronstadt m sivil ve askeri işlerini daha kolay yürütebilmek 
için yeni komite, karargahım Petropavlol'sh savaş gemisinden şe
hir merkezindeki Halkevi'ne taşıdı. Komite başkanı Petrichen-

272- Prnvda o Kronsluadte, s.56-57. 
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ko'nun yardımcılıklarına Yakovenko ve Arkhipov, komitenin 
sekreterliğine ise Kilgast seçildi. Diğer üyelerin her biri özel bir 
alanın sorumluluğunu aldılar: Sivil işler Valk ve Romanenko; 
adalet Pavlov; ulaşım Baikov (kendisi daha önceden de müstah
kem inşa dairesinin ulaşım şefi olarak çalışıyordu);  levazım 
Tukin; ajitasyon ve propaganda Perepelkin tarafından yürütülü
yordu.273 

Pctropavlovsk kararlarının 9. maddesine uygun olarak tayın 
dağıtımındaki ayrımcılık ilga edildi. Yalnızca hastanelere ve ço
cuk yuvalarına özel tayın dağıtımı yapılıyor ve doktor reçetesiy
le hastalara fazladan yiyecek veriliyordu. Bunun dışında, Krons
tadt'daki yiyecek kupon karşılığında eşit olarak dağıulıyordu. 
Yiyecek dağıtımı, ihtilalci Komite'nin yakın gözetimi altındaki 
Gorkomınuna ve Go

.
rprodkom adlı iki kuruluş tarafından yapı

lıyordu. Yiyecek dağıtım noktalan, Geçici ihtilalci Komite'nin 
günlük olarak çıkarttığı isyancı gazete Jzvestiidda belli zaman
larda il�n ediliyordu. Komite, şehir halkına yapacağı özel duyu
rularda ve dış dünya ile haberleşmelerde Petropavlovsk'un radyo
sunu da kullanıyordu.274 

Ayaklanmanın ilk günlerinde gece 1 1  'den itibaren sokağa çık
ma yasağı kondu ve şehre giriş çıkışlar sıkı kontrol altına alındı. 
Okullar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Aynı zamanda ihti
lalci Komite Kronstadt'ın politik yapısını etkileyecek bir dizi ka
rar yayımladı. Petropavlovsk kararlarının 7. Maddesine uygun 
olarak Kronstadt müstahkeminin politik bölümü ilga edildi ve 
Garnizon Kulübü'nde yeni bir eğitsel program başlatıldı. Herhal
de Petropavlovsk kararlarının 14. Maddesinde belirtilen "seyyar 
kontrol bürosu" için bir model olmak üzere bir sendika delege
leri komisyonu yerel işçi ve Köylü Teftiş kurulunun yerine geç
ti. Ayrıca, her kamu kurumu, sendika, fabrika ve askeri birimde 
ihtilalci Komite'nin emirlerini yerel düzeyde yerine getirecek bir 
ihtilalci troyka -Komünist üyeler dışında- seçildi.275 

ihtilalci Komite'nin yanısıra, 2 Mart'ta Eğitimevi'nde toplanan 

273- Novaia Rıısskairı Zhi:::n'. l l  Mart 192L Pukhov, 
Krclrıshıaclıshii nıiaıe:::lı, s.  76. 
274- Pravd<ı o Kroııshtadce, s . 5 2-54, 77-78; Berkman. The Kronstadt Rcbellioıı, 
s .  20-2 1 .  L:vcsti ia·nın yayınlanmış ondört nı:ıshasınm tamamı, isyancıların pro
gram ve faaliyetleri hakkındaki en değerrl i kaynaklan içeren Prnvda o 
Kronshtadıe'de yeniden yayınlanmıştır. 
275- Pravda o Krcınslııadte, s . 1 77.  
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konferansın iki ila üç yüz arasında değişen denizci, asker ve işçi 
delegesi isyan boyunca çalışmalarını sürdürdü. 4 Mart'ta topla
nan konferans ihtilalci Komite'yi genişletti, 8 ve l l'inde ise, di
ğer şeylerin yanısıra Komünist Parti'nin hakimiyet ve kontrolün
den kurtulmuş yeni bir Kronstadt Sendika Konseyi kurdu. Elbet
te, konferansın gündeminin başta gelen maddelerinin savunma, 
yiyecek ve yakacak sorunlarını içermesinde şaşılacak bir şey yok
tur.m Yetkililerden birinin tanımladığı gibi, konferans Krons
tadt'ın kendine özgü parlamentosuydu,m daha doğrusu, muhte
melen, isyancıların ayaklanmada ortaya attıkları "özgür sov
yet"lerin prototipi olan bir çeşit geçici Sovyet görevi yapmıştı. 

Bu faaliyetlerin arkasındaki itici güç, Kronstadt halkının en 
militan unsuru olan bahriyelilerdi. Mavi ceketliler örgütlenme, 
planlama ve propaganda işlerinde başından itibaren inisiyatif al
dılar ve hareketin kısa tarihi boyunca hakim bir rol oynamaya 
devam ettiler. Tek bir asker (hele hele subay) Geçici İhtilalci Ko
mite'de yer almadığı gibi, sivil işçi ve memurlar Komite'de ancak 
küçük bir azınlığı oluşturmuşlardır. Fakat bahriyelilerin liderliği 
almasıyla birlikte Kronstadt garnizonu - "askeri uzmanlar" ve 
müstahkemlerle bataryaları kuşatmakla görevlendirilmiş Kızıl 
Ordu Birlikleri- kısa sürede isyanın yanında saf tuttu; ve deniz
cilerden her zaman etkilenen kasaba halkı da onlarla yakın iliş
kiye geçti ve aktif destek verdi. Kronstadt kayıtsızlık ve kederin
den kısa bir süre içi:µ de olsa silkinmişti. İsyanın en yüksek nok
tasında adayı ziyaret eden Finlandiyalı bir gazeteci, ada halkının 
"coşkusu" ve insanların görev duygularının canlılığı karşısında 
şaşkına dönmüştü.278 

Kronstadt, sık sık belirtildiği gibi,279 1917'nin büyük coşku ve 
taşkınlığına geri dönüş ruh hali içindeydi. Kendilerini "Komü
narlar" olarak adlandıran bahriyelilere göre 1917 Altın Çağdı ve 
onlar, disiplin engellerinin ortadan kaldırıldığı ve ideallerinin 
henüz iktidarın zorunluluklarıyla kirlenmediği devrim dönemi
nin ruhunu yeniden kazanmayı özlüyorlardı. Dört yıl önce Bol
şeviklerle kaderlerini birleştirdiklerinde aynı hedefleri paylaştık-

276- Agy, s .56-57 ; Rcvoliutsionnaia Rossiia, 192 1 ,  No.7, s.22. 
277- Pukhov, Kronshtadtshii ıniatezh. s.85. 
278- Za Naıuılııı)c Ddo. 1 5  Mart 1 92 1 .  

279- Örneğin bkz, Yeline, La Rcvulution iııconııuc, s.462; Berkman, rlıc 
Kı·onstadt Rebellion, s . 18; ve Katkov, ''The Kronstadt Rising," Sı. Anıony's 
Papers, No.6, s .70. 
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larını düşünmüşlerdi; Bolşevikler, nereden bakılsa aşırı Solda 
yer alan ihtilalci yoldaşlar, zorlama ve adaletsizliği ortadan kal
dıracak ve özgür sovyetler temelinde bir emekçi cumhuriyetini 
kuracak kitlesel bir ayaklanmanın öncüleriydiler. Bizzat Lenin 
"sosyalizm," diye açıklıyordu 1917 Kasım'ında, "yukardan emir
lerle yaratılamaz. Bürokratik devlet otomatizmi onun ruhuna 
yabancıdır; canlı ve yaratıcı olan sosyalizm halk kitlelerinin ken
di eseri olacaktır. "ı8o Gerçi bu başarılı ayların ardından merke
zileşmiş bir diktatörlüğün dayatmaları geldi ve bahriyeliler iha
nete uğradıklarını düşünmeye başladılar. Uğrunda mücadele et
tikleri demokratik ilkelerin yeni bir ayrıcalıklı elit tarafından or
tadan kaldırıldığını gördüler. lç Savaş sırasında Bolşeviklere bağ
lı kaldılar, ancak devrimi eski yoluna geri döndürme konusun
daki kararlılıklarını korudular. Ve Beyaz tehlikesi ortadan kalkar 
kalkmaz Ekim'in taleplerini yeniden yükselttiler. 

Bir politik hareket olarak Kronstadt ayaklanması, isyancı J;z
vestiidnın tanımladığı gibi, ısı hayal kırıklığına uğramış devrim
cilerin, Komünist diktatörlüğün "karabasan yönetiminden" kur
tulma ve sovyetlerin etkili iktidarını yeniden kurma girişimiydi. 
Tarihi olarak, bu sovyet geleneksel Rus yerel özyönetim kurumu 
olan köy komününün izlerini taşıyordu. Emma Goldman'ın göz
lemlediği gibi bu, ''eski Rus mİl'inin ileri ve daha devrimci biçi
minden başka bir şey değildi. O, halkın içinde öylesine derinden 
kök salmıştı ki, tarladaki çiçekler gibi Rusya toprağından doğal 
olarak fışkırmıştı. "282 Gerçi Lenin parti kontrolünden bağımsız 
özgür sovyetleri daima aforoz etmiştir. Onda, halkın kendiliğin
den ey lemine karşı içgüdüsel bir güvensizlik vardı. Yerel de
mokrasi organlarının reaksiyona köprü görevi yapına potansiye
li taşımasından ya da ekonomik ve sosyal kaosa yol açmasından 
korkuyordu. Bununla birlikte, devrim gelip her yerde yerel sov
yetler fışkırdığı zaman eski düzeni yıkmada ve iktidarı fethetme
de bir araç ve bir güç olarak bu yerel sovyetlerin değerini takdir 
etti. "Bütün iktidar sovyetlere" sloganı partisinin başta gelen pa
rolası oldu. Gerçi Lenin, Ekim darbesinden sonra anarşik ve di
siplinsiz kitleler üzerinde ihtilalci bir diktatörlük kurarak oriji
nal merkeziyetçiliğine geri dönmekte gecikmedi. Ve sovyet sis-

280- Lenin , f\ılııoe sob ııınie soclıinrni i ,  .xxxv, 57 .  
281- Prııvda u Kronshcı.ulre, s .55.  
282- Avrich, The Rııssian Anarchisıs, s . 252.  (Rus Devriminde Anarşistler, 
çev: Celal Kanat, Metis, 1993.) 



kronstadt programı 149 

temi yeni ve daha yüksek bir hükümet biçimi, Marx tarafından 
ortaya atılan "proletarya diktatörlüğü" olarak takdim edilmeye 
devam edilmekle birlikte sovyetler sürekli olarak parti kontrolü
ne alındı ve 192 1'e gelindiğinde artık yeni bürokrasinin onay 
mühründen başka bir anlamı kalmamıştı. 

Bahriyelilerin ayaklanması devrimin saptırılmasına karşı bir 
protestoydu. Gördüğümüz gibi, bir· Bolşevik diktatörlükte, hal
kın "emekçi iktidarı" fikriyle "proletarya diktatörlüğü" fikri 
arasında bir çatışma çıkması kaçınılmazdı. Herhangi bir tek 
partinin olağanüstü yönetimine karşı olan bahriyeliler, işçilerin 
ve köylülerin konuşma, basın ve toplanma özgürlüklerini gü
vence altına alarak ve sovyetlerde yeni seçimlerin yapılmasını 
sağlayarak Komünist iktidar tekelini kırmayı hedefliyorlardı. 
Berkman'ın belirttiği gibi, bahriyeliler sovyet sisteminin ateşli 
savunucularıydı; onların savaş narası 191 Tnin Bolşevik sloga
nıydı: "Bütün iktidar sovyetlere. "  ıs3 Fakat Bolşeviklerin 
tam tersine onlar, bütün sol kanat örgütlerin temsil edildiği 
-SR'ler, Menşevikler, anarşistler, Maksimalistler- ve halkın 
gerçek isteklerini yansıtan serbest ve özgür sovyetleri talep etti
ler. Böylece bu düstur, asi Jzvestiidnın alt başlığında yeni bir şe
kil aldı: "Bütün iktidar sovyetlere, partilere değil."  "Bizim da
vamız," diye açıklıyordu Petropavlovsk radyosu 6 Mart'taki ya
yınında, "emekçi temsilcilerinin özgürce seçildiği sovyet iktida
rıdır, parti iktidarı değil. Sovyetler, taleplerimize ve ihtiyaçları
mıza daima kulaklarını tıkamış olan komünist partisi tarafından 
gaspedilıniş ve yönlendirilmiştir; taleplerimize verilen tek yanıt 
kurşun olınuştur. " 284 

Fakat özgür sovyetler çağrısında bulunan isyancılar yine de 
eşit hakları ve herkes için özgürlüğü savunan demokratlar ola
rak görülemezler. Suçladıkları Bolşevikler gibi onlar da Rus top
lumunda şiddetli bir sınıf tavrının savunucusu olmuşlardır. On
ların sözünü ettikleri özgürlük yalnızca işçiler ve köylüler için
dir, yoksa toprak sahipleri ya da burjuvazi için değil. Aslında 
"emekçi cumhuriyeti" ile kasdettikleri de budur -emekçi kitle
lerinin ortak iradesiyle eski sömürücüler ve baskıcılar üzerinde 
uygulayacakları bir cumhuriyet yönetimi. Onların programında 
Batı Avrupa çizgisinde liberal bir parlamentoya yer yoktu ve 

283- Berkman, The Kronstadt Rebellion. s.24-25. 
284- Agey, s. 19. Pnıvcla o Knmslııcıclıe, s.65. 
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Kronstadt denizcilerinin 1918 Ocak'ında Kurucu Meclis'in dağı
tılmasına önayak olmaları bu tutumu çok güzel sernbolize edi
yordu. Üç yıl sonra da denizcilerin Kurucu Meclis ya da benzeri 
kurumlara karşı tavırlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı. 
Onlara göre, bir ulusal parlamento kaçınılmaz olarak devrimin 
kovaladığı unsurların tamı tamına aynısı olmasa bile yeni bir ay
rıcalıklı azınlık tarafından belirlenecekti. Temsili hükürnete ta
raftar değillerdi, istedikleri sıradan halkın özgür sovyetler aracı
lığıyla uygulayacağı doğrudan kitle demokrasisiydi. "Emekçile
rin siperi Kurucu Meclis değil, sovyetlerdir, "  diye açıklıyordu 
Geçici ihtilalci Komite'nin yayın organı.285 Kısaca, isyancılara 
göre, parlamento ve sovyetler, biri burjuvazinin, diğeri emekçi
lerin üstünlüğünü getiren hükümet biçimleriydi. Fakat onlar, 
yeni bir Kurucu Meclis'in yalnızca Bolşeviklerin mutlak iktidarı
na yol açacak bir diğer alet olmasından büyük korku duyuyor
lardı. Kronstadt'ın düşmesinden sonra bir sovyet muhabiri, sağ 
kalan bir grup Kronstadtlıya neden Kurucu Meclis'in restorasyo
nu çağrısında bulunmadıklarını sormuştu. "Parti listeleri dernek 
komünistler demektir," (a raz spiski - znachit kommunistty) ya
nıtını vermişti onlardan biri acı bir gülümsemeyle. Bizim istedi
ğimiz, demişti, işçilerin ve köylülerin kaderlerini gerçekten ta
yin etmeleridir ve bu da yalnızca sovyctlcr aracılığıyla mümkün 
olabilir. ıa6 

Kronstadt programı ekonomik alanda savaş komünizmini he
def almıştır. Bu program yaklaşık üç yıldır uygulanan zorlama 
politikalarını başlarından atmak isteyen işçi ve köylülerin karar
lılıklarını yansıtmaktadır. Kronstadtlılar (eski bir Rus pratiğini 
izleyerek) ülkeyi kedere boğan hastalıklardan hükürneti -yal
nızca ve yalnızca hükürneti- sorumlu tutmuşlardır. Kaos ve yı
kımla ilgili olarak iç Savaşı, orduların çatışmasının yol açtığı ka
çınılmaz tahribatı, Müttefiklerin müdahale ve ambargosunu, ka
çınılmaz ham madde ve yakacak sıkıntısını ya da salgın hastalık
lar ve açlık ortamında hastalıkların iyileştirilmesindeki ve açla
rın doyurulmasındaki güçlükleri çok az suçlamışlardır. Tersine, 
bütün acıların ve zorlukların sebebi Bolşevik rejimde yatıyordu: 
"Komünist yönetim tüm Rusya'yı benzeri görülmemiş bir yok
sulluk, açlık, yakacaksızlık ve benzeri yoksunlukların içine at-

285- Pravda o Kronslıtadte, s. 1 32.  
286- Agv. s.3 1 .  
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mıştır. Fabrika ve atölyeler kapanmış, tren yollan çökmenin sı
nırına gelmiştir. Kırsal bölgelerdeki insanlar bir deri bir kemik 
kalmıştır. Ne ekmeğimiz var, ne hayvanımız, ne de aletimiz top
rağı sürmek için. Ne giyeceğimiz var, ne ayakkabımız, ne de ya
kacağımız. işçiler aç ve yakacaksız. Köylüler ve şehir halkı ya
şamlarının düzeleceğine ilişkin umutlarını yitirmiş durumda. 
Ölüme gün be gün biraz daha yaklaşıyorlar. Komünist hainler 
bütün bunları size reva gördüler. "21:17 

Denizciler, çoğunun içinden geldiği köylüler gibi, Bolşevik re
jimin "yeni serflik" düzenini, özellikle de silahlı toplama birlik
leri tarafından ürünlere el konmasını şiddetle suçluyorlardı. 
Kronstadt Jzvestiia, "Sekizinci Sovyet Kongresinde köylüler, 'her 
şey çok güzel -topraklar bizim, ürünler sizin, su bizim, balık
lar sizin, ormanlar bizim, odunlar sizin,' derken haklıydılar, "288 
diye yazıyordu. "Hükümetin yağmasına karşı çıkan her köylü, 
nasıl fakirleştiğine ve umutsuz bir durumda olduğuııa bakılmak
sızın 'kulak' ya da 'halk düşmanı' olarak suçlandı," diye ekliyor
du gazete. Jzvestiia, bundan sonra bazı eski ağa topraklarından 
en iyilerinin üzerinde devlet çiftliklerinin kurulmasını kınıyor 
ve bunun yalnızca köylülerin hakettikleri mülklerinden yoksun 
bırakılması değil, aynı zamanda Çarlık rejimindeki emek kirala
ma sisteminin yeniden yürürlüğe konması anlamına geldiğini 
belirtiyordu. Bu, isyancıların belirttiği gibi, sömürünün her biçi
mini ve "ücretli köleliği" ortadan kaldıran ihtilalin ruhunun yok 
edilmesi demekti. I:zvestiia, köylülerin kendi çabalarıyla ve ken
di yararlarına küçük çaplı üretime devam etme haklarını savu
nuyordu. Devlet çiftlikleri "yeni toprak sahibinden başka bir şey 
olmayan devletin mülkiyetidir. Köylülerin yeni kazandıkları 
topraklarını kullanmak yerine Bolşevik sosyalizminden aldıkları 
budur işte. Ürünlere el koyma, sığırların ve atların müsaderesi 
karşılığında onlara verilen, Çeka baskınları ve idam ınangaları
dır. Bir işçi devletinde ne hoş bir değiş tokuş sistemi. Ekmek 
karşılığında kurşun ve süngü ! " 21:19 

Endüstri alanında. aynı şekilde isyancılar, işçiler ve zcnaat
kürlann kendi emekleriyle üretim yapmaları ve kendi kaderleri-

287- Agv. s . 1 6-1-65 .  
288- Agy. s.82-8-1. l ( i  3 .  Kongrenin resmi tutanaklarında bu sözler yer alma
maktadır, fakat Lenin'in hazır bulunduğu ve l .  Bölümde sözü edilen bir 
kapanış oturumundaki tartışmalarda bu sözler kullanılmış olabilir. 
289- Agy. s . 1 72-74. 
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ni tayin etmeleri için özgürlük istiyorlardı. Gerçi, genellikle sa
nıldığının tersine, onlar "işçi kontrolünden" yana değillerdi. 
Gördüğümüz gibi, yerel fabrika komitelerinin yalnızca denetim 
yapmaları yetersiz ve etkisizdi: Yetersizdi, çünkü bu, işçilerin 
fabrikaları kendilerinin işletmesi yerine eski menajerlere ve tek
nikerlere kilit mevkilerde sorumluluk vermek demekti ve etki
sizdi, çünkü bu, diğer işletmelerle gerekli eşgüdümü sağlamı
yordu. Onlar, menajer ve teknik uzmanların atanması yoluyla 
üretimi devlet kontrolüne alan ulusallaştırılmış endüstriyi de 
onaylamıyorlardı. "'İşçi kontrolü' adı altında üretimi altüst ede
rek," diye açıklıyordu Kronstadt !:;:vestiia, "Bolşevikler fabrika ve 
atölyeleri ulusallaştırmaya· giriştiler. İşçiler kapitalist kölelikten 
devlet işletmelerinin köleliğine geçmiş oldular." Aynı zamanda 
sendikalar, "merkezileşmiş Komünist yapılara" dönüştürülerek, 
işçilerin eğitsel ve kültürel ilerlemelerine yardımcı olacaklarına 
kırtasiye işlerine boğuldular. Yalnızca yeni seçimler sendikaları 
işçilerin "kendi kaderlerini tayin etmelerine" yarayan özgür ku
rumlara dönüştürebilirdi. Esnaf ve zenaatkftrlara gelince, emek 
kiralamak yoluna gitmedikleri sürece onlara �am özgürlük veril
meliydi. "İhtilalci Kronstadt," diyordu Geçici Komite, "farklı bir 
sosyalizm için, üreticinin kendi efendisi olduğu ve üretimini 
kendi uygun gördüğü şekilde düzenlediği bir emekçi Sovyet 
Cumhuriyeti için mücadele ediyor."290 

İsyanın en başta işaret ettiği şey Komünist yönetime karşı 
uyanıştı. Bolşeviklerin, diyordu, asi I:;:vestiia, iktidarı kaybet
mekten ödleri kopmaktadır, öyle ki, bunun için "her araç mu
bahtır --iftira, şiddet, aldatma, cinayet, isyancıların ailelerin
den intikam alma. "291 Devrimin anlamı karikatürize edilmiş, iş
çilere ve köylülere boyun eğdirilmiş, bütün ülke parti ve gizli 
polis tarafından susturulmuş, hapishaneler karşı-devrimcilerle 
değil, emekçilerle ve aydınlarla doldurulmuştu. "Eski rejimin 
yerine,'' diye yakınmaktadır /zvestiüı. "yeni bir keyfilik, küstah
lık, kayırmacılık, hırsızlık ve vurgunculuk rejimi kurulmuştur; 
bu öylesine korkunç bir rejimdir ki.-insanlar her ekmek dilimi 
için, en ufak bir şey için resmi makamlara dilenmek zorundadır
lar; öyle bir rejimdir ki, emeğini denetleyemediği bu rejimde in-

290· Agy, s.92. 1 73-74. 
291- Agy, s.83. Bu son deyim, elbette, Petrograd'da rt'hin alına olayına 
gündem1e yapmaktadır. 
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sanın kendisi bile kendisine ait değildir; öyle bir kölelik ve aşa
ğılanma rejimidir ki . . .  Sovyet Rusya bütünüyle bir toplama kam
pına dönüşmüştür." 292 

O zaman ne yapılmalıydı? Devrim nasıl olacaktı da keneli yo
luna dönecekti? Bolşevikler 8 Mart'ta büyük saldırılarını başl<}.
tıncaya kadar isyancılar barışçı reform umutlarını korumuşlardı. 
Davalarının haklılığına olan inançla bütün ülkenin -ve özellik
le Petrograd'ın- desteğini kazanarak hükümeti büyük politik ve 
ekonomik tavizlere zorlayacaklarına güveniyorlardı. Ancak ko
münist saldırı isyanda yeni bir aşamanın işaretiydi. Görüşme ve 
uzlaşma yolundaki her türlü beklenti bir anda sona ermişti. Ar
tık her iki taraf için de tek açık kapı şiddetti. 8 Mart'ta denizci
ler yeni bir slogan ilan ettiler: Bütün Rus halkını, Şubat ve Ekim 
191 Tde başlayan görevi sona erdirmek üzere başlayan "üçüncü 
devrimde" kendilerine katılmaya çağırdılar: "işçiler ve köylüler, 
Kurucu Meclis'i, burjuva rejimiyle ve Komünist parti diktatörlü
ğünü de, emekçi kitlelerin boynuna ilmiği geçiren ve boğarak öl
dürmekle tehdit eden Çeka'sıyla, devlet kapitalizmiyle haşhaşa 
bırakarak sebatkar adımlarla ileriye doğru yürümeye devam et
mektedir . . .  Kronstadt, emekçi kitlelerin son kalan prangalarını 
da söküp atacak ve sosyalist yaratıcılık için yeni ve geniş bir yol 
açacak olan üçüncü devrimin temelini atmış bulunuyor."  ı<JJ 

Batılı tarihçiler kadar Sovyet tarihçileri de, Kronstadt progra
mında soldaki şu ya da bu anti-Bolşevik partinin izlerini bulmak 
yönünde sürekli çaba göstermişlerdir. Ne ölçüde böyle bir kıyas
lama yapılabilir? lsyancılarıri ileri· sürdükleri birçok talep ger
çekten de bu sol muhalefetin talepleriyle uyuşmaktadır. Menşe
vikler, Sosyalist Devrimciler ve anarşistler, Bolşevik iktidar teke
line ve Savaş Komünizmi sistemine her zaman karşı çıkmışlar
dır. Hepsi de özgür sovyetler ve sendikalar, işçiler ve köylüleı 
için sivil özgürlükler, terörün sona erdirilmesi ve tutuklanmış 
sosyalist ve anarşistlerin serbest bırakılması yönünde çağrıda 

292- Agv. s . 1 28, 1 65 
293- Ag)', s.83-84. lsayncıların yukarda özetlcncıı umutları ve talepleri en net 
bir şekilde şu üç belgede yer almaktadır: 28 $ubat- l Mart tarihli Pcı ropcıvlovslı 
kararları ve asilerin gazeıesin<le yayınlanan iki uzun başyazı olan. H \1arı tcırilı
li ''Ne için M ücadele Ediyoru�. · ve 16 Mart" l•ı ;;on Plarak yayınlanan sayıdaki 
"Tırnak içinde Sosyalizm".  flu ıiç bdgc 11ir arada, 1'ronstadı programının en 
tanı ve beliğ anlaııını ııı suıurlar. p, , ı·opı "·lovslı lwrnrl: ı • ı ,  2. Dölünıde verilmişti. 
sözü geçen iki ha�yazı i�e Ekler höhımün<le yer alıııahı<lır. 
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bulunmuşlardır. 19 1 7  Ekim'i gibi erken bir tarihte SR'lerle Men
şevikler tarafından ortaya atılan, bütün sosyalist grupların tem
sil edildiği koalisyon hükümeti talebi sözünü sakınmayan bir 
grup Bolşevik tarafından ela desteklenmiştir: "Biz, bir sosyalist 
hüküınetin Sovyetlerdeki bütün partiler tarafından oluşturulma
sı gerektiği düşüncesindeyiz. Bunun dışında yalnızca tek bir yol 
olduğunu iddia ediyoruz: Yalnızca Bolşeviklerden oluşan hükü
metin politik terör yoluyla korunması. Bunu kabul edemeyiz ve 
etmeyeceğiz. Biliyoruz ki bu . . .  sorumsuz bir rejimin kurulması
na. ülkenin ve devrimin yıkımına yol açacaktır. "294 

isyancılar, Sosyalist Devrimcilerle, köylülerin ve küçük üre
ticilerin ihtiyaçlarına fazlasıyla kafa yormak ve aynı şekilde bü
yük çaplı endüstrinin sorunlarına ilgisizlik gibi önemli bir özel
liği paylaşmaktadırlar. Fakat diğer yandan isyancılar, SR'lerin 
merkezi talebi olan Kurucu Meclis'in restorasyonunu onaylama
mış ya da SR'lerin saygıdeğer lideri Victor Çernov tarafından ya
pılan yardım teklifini kabul etmemişlerdir. Bu bir yana bırakılır
sa, SR'lerin isyan hareketi içinde hakim bir rol oynamak için ça
ba sarfetmedikleri açıktır. Bu, Menşevikler açısından da doğru
dur. Elbene Menşevikler, 1905'te ilk ortaya çıktığı günden beri 
sovyetlerin en önde gelen savunucularıydılar ve Kronstadt'ın 
partili olmayan işçi, asker ve denizciler konferansı fikri, orij inal 
Petersburg Sovyetinin oluşmasına teorik temel teşkil eden Men
şevik lider Akselrod'un önerisini hatırlatmaktadır. Bununla bir
likte,  Menşeviklerin aşırı solun geleneksel kalesi olan Kronstadt 
üzerinde pek fazla etkisinin olduğu söylenemez. Şehirdeki ve 
doktaki zenaatkarlar ve işçiler arasında bir miktar Menşevik var
dı (Sovyet kaynakları, ihtilalci Komitenin iki üyesini, her ikisi 
de işçi olanValk ve Romanenko'yu Menşevik olarak nitelemek
tedirler) , ancak Kronstadt programı endüstri proletaryasını etki
leyen sorunlara nispi olarak az yer vermiştir. Ayrıca, isyanın bel
kemiğini oluşturan denizciler arasındaki Menşeviklerin sayısı 
önemsizdir. Öte yandan, Petrograd'daki ve yurtdışındaki Menşe
vik liderliğin ayaklanmanın seyri boyunca Bolşeviklerin silah 
zoruyla devrilmesini onaylamaktan imtina ettikleri de kayda de
ğer bir noktadır. 

Bu durumun tersine , anarşistlerin donanma içindeki etkisi 
her zaman güçlü olmuş ve onlar zaman zaman ayaklanmaya 

294- Daniels. Tlıc Consciı:ııre of tlıc Rcvolııtion. s.66. 
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önayak olmakla suçlanmışlardır. Fakat bu büyük ölçüde gerçek 
dışıdır. Bir kere, son yılların en ön plandaki anarşistleri artık 
sahnede değildir: Kurucu Meclisi dağıtan ateşli, genç bahriyeli 
Anatoli Zhelezniakov Beyazlara karşı mücadele sırasında hayatı
nı kaybetmişti;295 191 7'de Çapa Meydanının popüler hatiplerin
den I. S. Bleikhman ayaklanmadan birkaç ay önce ölmüştü ve 
ayaklanma sırasında Kronstadt Sovyetinde önde gelen şahsiyet
lerden olan yoldaşı Efim Yarchuk o sırada Moskova'daydı ve ha
piste değilse de Çeka tarafından sıkı gözetim altında tutuluyor
du. Yarchuk'un keneli Kronstadt tarihi anarşistlerin 192 1'cle 
önemli bir rol oynamadıklarını göstermektedir, bu dönemde 
herhangi bir başka anarşist kaynak da bunu ileri sürmüş değil
dir. lç Savaş sırasında ölen ya da 1920'lerin başlarında Bolşevik 
zulmüne uğrayan anarşistleri içeren eksiksiz bir listede Zhelez
niakov, Yarchuk ve Bleikhman dışında başkaca Kronstadtlının 
adı geçmemektedir.296 Geçici Devrimci Komitenin yalnızca bir 
üyesinin (Perepelkin) , o da dolaylı olarak, anarşistlerle bağlantı
sı vardır. Ayrıca, isyan hareketinin gazetesinde anarşistlerin adı 
yalnızca bir kere, Petropavlovsk manifestosunun metninde ''işçi
lere, köylülere, anarşistlere ve sol kanat sosyalist partilere ko
nuşma ve basın özgürlüğü" talep edilirken geçmiştir.297 

Ancak 1 9 1 7'de Kronstadt'da öylesine güçlü olan anarşizm ru
hunun birdenbire ortadan kalkmış olması mümkün değildir. Pe
repelkin, isyancı liderler arasında bilinen tek anarşist olabilir, 
ancak Petropavlosk kararlarını kaleme alan ve ajitasyon ve pro
pagandanın başında bulunan kişi olarak liberter görüşlerinin 
propagandasını yapmak açısından iyi bir pozisyonda bulunuyor
du. Hareketin bazı anahtar sloganları -''özgür sovyetler," 
"üçüncü devrim." "komiserokrasiye son,"- lç Savaş sırasındaki 
anarşist sloganlardı ve "bütün iktidar sovyetlerc, partilere değil" 
sloganı da anarşist bir tını taşımaktadır. Ama öte yandan, anar-

295- Avrich, Tlıf RııHian Aııcıdıi,r.s, s. 198. Bugün Zhdezniakov'tın 
Kronsıadt'da heykeli buluıınıakıadır: Kroıısladt: lmıılıiı puınııditd'. s. 1 l 6 . 
296- Grınerıiicı ıııı aııcırkhi;:nı v Soverslırıi Ross i i .  Berlin. 1922. 
297- Dan, Dvcı goda slıiıaniis. 156; Prnvı:Uı o Kronslııadce, s.46.  Cf.  Katkov, 
"Thc KroıL�tadı Rising," St. Aııtoııy's Papen, No.6, s . 29-62. Taııınmı� an:ır�isı 
Voliıı'e göre ( Lıı Rr�olıılion irırorımıı', s .469-70 ) .  Geçici 1h ı i laki Komi te .  o n u n  
Bolşevikler tarafından hapsedildigini bilmeden. Peırograd'a ıeınsikiler gönder
erek Yarchuk'un isyana yardım etmek üzere Kronsıadt'a gelmesin i  sağlamaya 
çalışmışur. Volin, Petrichenko'ııun da anarşist sempatizanı olduğııııu eklemek
ıedir, ancak bu iddiayı doğrulayacak herhangi bir kanıl bulmuş değilim. 
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şistlerin çoğu herhangi bir "iktidar" talebinden uzak dururlar
ken, denizciler hiçbir zaman, her anarşist platformun merkezi 
maddesi olan devletin bütünüyle tasfiyesi çağrısında bulunma
mışlardır. 

Ne olursa olsun ayaklanma Rusya'nın her yanındaki anarşist
leri sevindirmiştir. Onlar, Kronstadt'ı "lkinci Paris Komünü" ola
rak alkışlamış ve Kronstadt'ın üzerine askeri birlikler yollayan 
hükümeti şiddetle suçlamışlardır.29B lsyanın en yüksek noktasın
da Petrograd sokaklarında bir anarşist bildiri dağıtıldı; bu bildiri, 
Finlandiya körfezinden top sesleri gelirken sessiz kalarak Krons
tadt'ı yalnız bıraktığı için halkı eleştiriyordu. Bildiri, denizciler 
sizin için, Petrograd halkı için ayağa kalkmıştı, diyordu. lçinde 
bulunduğunuz ataletten silkinip uyanmalı ve ardından anarşiz
min zaferinin geleceği Komünist diktatörlüğe karşı mücadeleye 
katılmalısınız.299 Bu sırada Berkman ve Goldman gibi diğer anar
şistler ise, çatışmada arabuluculuk yapmak ve kan banyosunu 
önlemek için boşuna çabalıyorlardı. 

Kısacası ayaklanma, herhangi bir parti ya da grup tarafından 
etkilenmiş ya da planlanmış değildir. Ona katılan farklı eğilim
lerdeki radikallerin -SR'ler, Menşevikler, anarşistler, tabandaki 
Komünistler- ne sistematik bir ideolojileri, ne de eylem için ön
ceden düşünülmüş bir planları söz konusudur. Onların amentü
sü, tutarlı ve yapıcı bir programdan Ç"t>k, çeşitli ihtilalci eğilim
lerden unsurların birlikte oluşturdukları muğlak ve belirsiz bir 
karşı çıkış, baskı ve yoksunluğa karşı bir protesto çığlığı, acıların 
ve dertlerin bir dökümünden ibaretti. Özellikle tanın ve endüst
ride özel öneriler getirmek yerine isyancılar, özgürce seçilmiş 
sovyetler aracılığıyla hayata geçecek olan, Kropotkin'in deyişiyle 
'"kitlelerin yaratıcı ruhu"na bel bağlamayı tercih etmişlerdir. 

Onların ideolojilerini en iyi tanımlayacak olan belki de, kökle
ri, aşağıdan örgütlenen tam ekonomik ve politik özgürlüğe daya
nan, işçilerin ve köylülerin uyumlu bir işbirliği içinde yaşadıkla
rı özel koınünlerin gevşek bağlarla örülmüş federasyonu kadim 
rüyasının gerçeğe dönüştüğü, ''toprak ve özgürlük" ve "halkın 
iradesi"nin eski Narodnik programına kadar uzanan anarko-po
pülizındir. Mizaç ve görüş bakımından isyancılara en yakın poli
tik grup olan ve Sosyalist Devrimci Partinin aşın-militan çok kü-

298- Avrich. Rııssiaıı Aııardıists, s.230 (Türkçe baskısında s . 1 79) 
299- Kornatovskii. <:'d . .  KnınslHcıdtskii miare:::h. s. 1 64-66. 
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çük bir kanadını oluşturan SR Maksimalistler, devrimci yelpaze
de, her ikisinden de özellikler taşıdığı Sol SR'lerle anarşistler ara
sında bir yer işgal eder. Kronstadt programı ve asi Jzvestiidda or
taya atılan görüşler hemen hemen bütün önemli noktalarda 
Maksimalistlerin görüşleriyle örtüşmektedir ki, Sovyet iddiaları
na inanılacak olursa, bu gazetenin editörü de (Lamanov adlı) bir 
Maksimalistti.300 Maksimalistler topyekün devrim doktrinini va
zediyorlardı. Onlar, Kurucu Meclis'in restorasyonuna karşıydı
lar ve bunun yerine, özgür sovyetlerin seçimiyle kurulacak, mer
kezi devlet otoritesi asgariye indirilmiş bir "emekçi sovyet cum
huriyeti" çağrısında bulunuyorlardı. Politik olarak bu, Krons
tadtlıların hedefinin aynısıydı ve "bütün iktidar sovyetlere, par
tilere değil," sloganı, köken olarak bir Maksimalist mücadele 
sloganıydı. 

Ekonomik alandaki paralellikler de daha az çarpıcı değildir. 
Maksimalistler, tarımsal alanda ürünlere zorla el konmasını ve 
devlet çiftlikleri kurulmasını eleştiriyor ve bütün toprakların, 
engellenmeksizin kullanmaları için köylülere geri verilmesini ta
lep ediyorlardı. Endüstri alanında, burjuva yönetimi üzerinde iş
çi kontrolünü reddediyor, "üretimin toplumsal örgütlenmesini 
ve bu örgütlenmenin emekçi halkın temsilcileri tarafından siste
matik olarak yönetilmesi"ni savunuyorlardı. İsyancılara göre ol
duğu gibi Maksimalistlere göre de bu, fabrikaların ulusallaştırıl
ması ve merkezileştirilmiş bir devlet yönetimi sistemi anlamına 
gelmiyordu; tersine, onlar sürekli olarak, merkezileşmenin doğ
rudan "bürokratizme" yol açacağı ve emekçinin objektif devasa 
bir makine içinde yalnızca bir çilrklının dişlisi haline geleceği 
uyarısında bulunmuşlardı. Onların düsturu, hükümetin planla
ma ve eşgüdüm işlerini üstlendiği bir "devlet yönetimi ve işçi 
kontrolü değil, işçi yönetimi ve devlet kontrolü" sistemiydi. Kı
sacası, gerekli olan, üretim araçlarının onları kullanan halka 
devredilmesiydi. Her Maksimalist sloganda bu mesajı görmek 
mümkündür: "Toprak köylünün," "Fabrika işçinin," "Ekmek ve 
ürün emekçinin. "Joı 

300- Slepkov, Kronslıtadtshii miatezh . s.33; Pukhov, Kronshtadıslıii miaıezh. 
s.77. Gerçi bu kaynaklar, 1921 isyanında onun adından söz etmezler. A. 
lavan ov aslında 1 9 1 7  Devriminde aktif bir Maksimalisı a j itatördü. 
301- Soiuz 5-R Maksimalistov, Tmdovaia sovetshaia respuhlilıa. Moscova. 
1918 ve rabochem kontrole, Moscova, 19 18; G. Nestroev, Mahsimaliznı i bol'she
vizm, Moscova, 1919; Mcıhsimalisı, No.2, 25 Ağusıos 1918, s.5-9 ve No. 16, 
1 5  Nisan 192 1 ,  s. 15- 16 . 
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isyanın esaslı bir anarko-popülist mantaliteye sahip olduğu 
dilinden ve katılımcılarının efsanelerinden de anlaşılmaktadır. 
Kronstadt'daki propaganda, köylülerin ve işçilerin duygulannı 
yakalamasını bilen bir dille konuşan adamlar tarafından yürütü
lüyordu. Halkın ruh halini esaslı bir şekilde yakalayan basit slo
ganlar, özdeyişler ve sıradan halk dili kullanılıyordu. lsyancı aji
tatörler (daha sonra bir röportajcının belirttiği gibi)302 kulağa 
yabancı gelen ifadelerden ve Marksist jargondan uzak, temiz ve 
basit bir dille konuşuyor ve yazıyorlardı. ''Proletarya" kelimesi
ni kullanmak yerine, tam da popülist tarza uygun olarak, top
lumda belirleyici rol oynayacak "eınekçi"lerden -köylüler, iş
çiler ve "emekçi aydınlar"- söz ediyorlardı. Onlar, dar anlamda 
endüstri işçileriyle burjuvazi arasındaki sınıf çatışması görüşüne 
dayanan "sosyalist" devrim yerine, yoksulluk ve sömürülmele
rinden toprak sahipleri ve kapitalistler kadar politikacılan ve 
bürokratlan da sorumlu tutan emekçi kitlelerinin duygularını 
dile getiren geleneksel Narodnik anlayışa uygun olarak "sosyal'' 
devrimden söz etmeye eğilimliydiler. Batı ideolojileri -Mark
sizm, liberalizm vb.- onların zihninde çok az yer tutar. Parla
menter hükümete güvensizliklerinin popülist ve anarşist miras
ta derin kökleri vardır: Herzen, Lavrov ve Bakunin, geleneksel 
Rus komünü temelinde yerel özyönetim yoluyla kurtuluş yolu
nu bulacak olan reddedilmişlerin ve dışlanmışların taleplerine 
karşı çıkan üst ve orta sınıfların çıkarlannın bekçisi bir "kadın
lar hamamı," yoz ve yabancı bir kurum olarak parlamentoyu bü
tünüyle reddetmişlerdir. 

Ayrıca Kronstadtlılann ağır basan köylü kökenlerine uygun 
olarak güçlü bir Slav milliyetçiliği sergilemeleri şaşırtıcı değildir. 
Kendilerini enternasyonalistler olarak takdim etmelerine rağ
men bahriyeliler dünya ihtilalci hareketine çok az ilgi göstermiş
lerdir. Konuşmaları daha çok Rus halkını, onun kaderini merkez 
almaktadır ve onların "üçüncü devrim" teması taşıdığı mesihi tı
nı dolayısıyla onaltıncı yüzyıl kadim Rusya'sının "üçüncü Ro
ma" doktriniyle önemli bir benzerlik içindedir: "Otokrasi alaşa
ğı edildi. Kumcu Meclis cehennemin dibini boyladı. Komiserok
rasi çöküyor. Emekçilerin gerçek iktidarını, Sovyet iktidarını 
kurmanın zamanı geldi."303 Gerçi, dövüşürken ölen isyancıların 

302- "Beseda s Kronshıadtsami," Revoliutsionnaia Rossia, 192 1 ,  No.8, s.6-8. 
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Çapa Meydanındaki Denizci Katedralinde yapılan Ortodoks ce
naze töreninin "Marseillaise"nin nağmeleriyle sona ermesinde 
olduğu gibi, denizcilerin köylü yerekiliklerinin Avrupa devrim
ci geleneğinin unsurlanyla tuhaf bir şekilde kanştığı da oluyor
du.304 Fakat, hareketin hakim popülist niteliği kendini yalnızca 
katılımcılarının dinsel törenleriyle ve toplumsal itikatlanyla or
taya koymakla kalmaz, aynı zamanda isyanın ideolojik kumaşı
nın geleneksel halk mitleriyle dokunmasında da görülür. 

Merkezi devleti Rus toplumuna zorla oturtulmaya çalışılan 
yapay bir yapı, halkın çektiği acılardan sommlu, halkın sırtına 
bütün ağırlığıyla çökmüş yabancı bir yük olarak ele alan böyle 
bir mit köylünün psikolojisini derinden yansıtır. Onyedinci ve 
onsekizinci yüzyıl Kazak ve köylü isyanlannda görüldüğü gibi, 
hükümete ve onun görevlilerine karşı halk nefretinin Rus tari
hinde derin kökleri vardır.305 Stenka Razin ve Pugachev'e göre, 
yönetici sınıf Rus halkından, naroddan değildir, bu kesim farklı 
bir sınıftan, köylünün kanını emerek beslenmiş parazitlerden 
çıkmıştır. Onlarınki, iyiliğin gücünün sıradan halkta cisimleşti
ği ve bu gücün devletin ve görevlilerinin şahsında cisimleşen 
şeytanın gücüne karşı direndiği şeklindeki bir Manichanean * 
inanışıdır. Bürokratik despotizme karşı kendiliğinden ayaklan
ma (buntarstvo) geleneğinin mirası,:ısı olan Kronstadl bahriyeli
leri bu ilk isyancılann soyundan gelirler. Razin ve Pugachev na
sıl "boyarlara ve memurlara" karşı savaştıysa, onlar da "komiser
lere ve bürokratlara" karşı savaşmaya hazırdırlar. O zamanki 
asillerin kötülüklerinin yerini şimdi halkın uğradığı bütün talih
sizliklerin -açlık ve iç savaştan, kölelik ve sömürüye kadar
kendisine atfedildiği komünist partisinin, yeni yönetici tabaka
nın kötülükleri almıştır. Devlet bürokrasisine karşı çok eskiden 
gelen bu nefret duygusu buzların üzerinden ilk Bolşevik saldırı
sının başlamasından hemen sonra basılan "Biz ve Onlar" başlık
lı bir başyazıda son derece özlü bir şekilde ifade edilmiştir. Bu 
makalede aynı zamanda bahriyelilerin Sovyet rejimine uygun 
buldukları "komiserokrasi" lakabı da kullanılmıştır: "Lenin, 'ko-

303- Prcıvda o Krmıslıtadte. s. l 28. "Üçüncü Roma" doktrini şöyle der: ··tki 
Roma yıkıldı. fakat üçüncüsü ayakta ve dördüncüsü de olmayacak." 
304- Petrichenko, Pravda o Kronshtcıdtslıilılı So!ıı' l i i cılılı. s . 18 .  
305- Bu mitler, başka bir çalışmada enine boyuna ele alınacaktır. 
Rus isyanları, 1 600- 1 800. şu anda üzerinde çalışılıyor. 
* Şeytanı ve iyiliği dünyevi güçlerde cisimleştiren bir mezhep, ç.n. 
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münizm eşittir Sovyet iktidarı artı elektrifikasyon' dedi. Fakat 
halk, komünizmin Bolşevik biçiminin komiserokrasi artı idam 
mangası olduğuna inamyor."306 Bolşevik bürokrasi, sıradan 
halktan daha yüksek ücret, daha fazla yiyecek tayını alan ve da
ha sıcak yerlerde çalışan çıkarcılardan oluşan yeni bir ayrıcalık
lı kast olmakla suçlanıyordu. Kalinin'in Çapa Meydanından, "se
nin yerin nasılsa rahat" ve "hadi hadi işin tıkınnda. Bahse gire
rim cebini doldurmuşlardır" bağırışlarıyla uzaklaştırılışını yeni
den hatırlayalım. Parti görevlileri, tekrar tekrar, devrimin mey
valarına el koymakla ve Rusya'nın "bedeni ve ruhu" üzerinde 
köleliğin yeni bir biçimini kurmaya çalışmakla suçlanmışlardır. 
"Bize sosyalizmin ışık saçan krallığı diye sunulan Komünist par
tinin diktatörlüğünden başka bir şey değildir, "  diye şikayet edi
yordu, son çıkan sayısında asi Izı;estiia. "Bizde geçerli olan, par
ti komitesinin ve onun yanılmaz komiserlerinin dikte ettirerek 
seçtirdikleri memurlardan oluşan sovyetlere dayanan devlet sos
yalizmidir. 'Çalışmayana ekmek yok,' sloganı yeni 'sovyet' düze
ni tarafından 'her şey komiserler için' şekline dönüştürülmüştür. 
işçilere, köylülere ve emekçi aydınlara kalan ise yalnızca kasvet
li bir hapishane ortamında aralıksız çalışmadır. "307 

Kronstadt öfkesinin baş hedeflerinin, "Çarlık saraylarının ışıl 
ışıl salonlarında yumuşak koltuklarına gömülerek isyancıların 
kanını en iyi nasıl dökeceklerini düşünen"JOB Zinovyev ve Troç
ki olması hiç de şaşırtıcı değildir. Zinovyev, işçi grevini bastıran 
ve şimdi de kendi ailelerini rehin alan Petrograd parti patronu 
olarak bahriyelilerin nefretini kazanmıştı. Fakat isyancıların en 
büyük nefreti Troçki üzerinde toplanıyordu. Savaş Komiseri ve 
ihtilalci Savaş Konseyi'nin başkanı olarak Troçki 5 Mart'taki sert 
ültimatomu ve bundan üç gün sonra başlayan saldırı emrini ver
mekle suçlanıyordu. Bütün tersane lakapları onu hedef alıyordu: 
"Kanlı Feld Mareşal Troçki," 'Trepov'un dirilmiş hali," "Komü
nist opridınindnın başı Maliuta Skuratov . . .  ," "bir atmaca gibi yi
ğit kentimize saldıran," "Rusya'nın iblisi," "boğazına kadar işçi
nin kanına batmış" istibdadın ucubesi. "Dinle Troçki,'' diye ya
zıyordu Kronstadt f;:vcstiia, 9 Mart günü, "Üçüncü Devrimin 

306- Pravd<ı o Krt1nlıradtr. s.79-80.90. Lenin'in konu�nıası i�in (Sekizinci 
Sovyet Kongresinde yapılmışm) bkz. Ves'nwi vserı:ıssiislıii s"e:::d sowtı:ıv, s.30. 
307- Pravdcı o Kroııshtııdte, s.l 72-74. 
308- Agy. s .106. 
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liderleri komiserler zulmüne karşı gerçek Sovyet iktidarını 
savunuyorlar. "309 

İsyancılar popülist zihniyetlerine uygun olarak, aynı hain bo
yarlarla halkın dertleriyle ilgilenen Çar arasında yapılan ayrıma 
benzer bir şekilde, Troçki ve Zinovyev'le Lenin arasında kesin 
bir çizgi çekiyorlardı. Rusya'nın ezilen sınıfları geleneksel olarak 
öfkelerini, Çarın kendisine yöneltmek yerine, bütün kötülük ve 
belaların cisimleşmiş şekli olarak gördükleri yoz ve entrikacı da
nışmanlarına yöneltirler. Fakirleri ezen uzaktaki otokrat değil
dir: "Tanrı göklerde,"  der eski bir atasözü, "Çar da çok uzaklar
da."  Aslında, şehir halkını ve köylüleri soyup soğana çeviren, 
onları yoksunluk ve onur kıncı koşullara mahküm eden toprak 
sahibi ve hükümet görevlisiydi topun ağzında olan. 

Daha da ilginci, Lenin'in Kronstadt isyanına karşı tavrı bu 
imajı destekleyici yöndeydi. llk hafta Troçki ve Zinovyev Petrog
rad'da tehditler yayımlayıp isyancılara karşı saldınnın hazırlıkla
rını yaparlarken, Lenin Moskova'da kalıp, Kozlovsky ve onun 
sözde suç ortaklarını kanun dışı ilan eden 2 Mart tarihli emri im
zalamakla yetindi. Troçki ve Zinovyev'i, o karakteristik diliyle 
"gerçekleri halktan gizleyen" "jandarmalar" olmakla suçlayan 
Kronstadt gazetesinde Lenin'in adından bir kere dahi söz edil
memiştir.3 10 Gerçi, Onuncu Parti Kongresi'nin 8 Mart'taki açılış 
oturumunda Lenin perde gerisinden çıkarak ayaklanmayı Beyaz 
Muhafız generallerinin ve halkın içindeki küçük burjuva unsur
ların işi olarak suçlamıştı. Kronstadt İhtilalci Komitesi, bu ko
nuşmadan sonra Lenin'i ilk kez hedef aldı. "Troçki ve Zinov
yev'in tek bir sözüne bile inanmayan" işçiler ve köylüler Lenin'in 
onların "ikiyüzlülüğüyle" birleşeceğini umut etmezlerdi, · diye 
yazıyordu asi /zvestiia. Aynı gazetede yayımlanan bir şiir ona is
tihzayla "Çar Lenin" diye hitap ediyordu ve daha önce "kana su
saımş Troçki ve ortaklanndan"31 1  söz eden gazete artık "Lenin, 
Troçki ve ortakları" suçlamasını ileri sürmeye başlamıştı. 

Buna rağmen, Lenin'e diğer meslektaşlarından ayırarak bir öl
çüde sempatiyle yaklaşıldı. 14 Mart tarihli asi I::vestiidya göre 

J09- Agy, s.80-82, 9L 120. Trepov. iL Nikola döneminde meş'um bir polis 
şrfiydi. Maliuta Skuratov, onaltı ııcı yü:yıld;ıki terör rej imini  yöııeıe ıı ,  korkunç 
lv:ın'ın gizli polis örgütü oprichnihi'nin eli kanlı ba�ı. 
J 10- Ag.ı , s. l 58. 
J l l- Agy , s.89. 162.  1 79 .  
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Lenin, son zamanlarda sendika sorunu üzerine yapılan tartışma
da meslektaşlanna şöyle demişti: "Bütün bunlar beni çileden çı
kanyor. Eğer hasta olmasaydım her şeyi bir yana bırakıp, neresi 
olduğu önemli değil, bir yerlere giderdim." "Fakat" diye yorum
luyordu /zvestiia. "Lenin'in hempaları onu serbest bırakmaya
caklardır. Onlar Lenin'i hapsetmişlerdir ve Lenin onların iftirala
rını tekrarlamak zorundadır. "312  Burada, iyiliksever Çann onun 
ihanet halindeki boyarlannın elinde çaresiz bir tutsak olduğu ka
dim efsanesiyle karşı karşıyayız. Lenin'e bir baba figürü olarak 
saygı gösterilmeye devam edilmektedir. Nitekim, Troçki'nin ve 
diğer liderlerin resimleri Kronstadt'daki ofislerin duvarlanndan 
indirilirken Lcnin'in resimlerine dokunulmamıştır.31 3  Aynı tavır, 
isyan kanla boğulduktan sonra bile ısrarla sürdürülmüştür. Ge
çici İhtilalci Komite'nin başkan yardımcısı Yakovenko, bir Fin 
enterne kampında Lenin'le diğer meslektaşlan arasında keskin 
bir ayrım yapmıştı. Sakallı, uzun boylu, güçlü kuvvetli bir bahri
yeli olan Yakovenko Ekim Devriminde Bolşeviklerin safında sa
vaşmış ve partinin ideallerine ve verdiği sözlere ihanet etmesi 
üzerine öfkeye kapılmıştı. Yüzü öfkeden kıpkırmızı bir şekilde, 
'·cani Troçki" ve ·'alçak Zinovyev" diye konuşan Yakovenko, 
" Lenin'e saygım var" diyordu. "Fakat Troçki ve Zinovyev onu 
kendi tarnfhrına çektiler. Bu ikisinin hesabını kendi ellerimle 
görmek isterdim."  3 14 

Özellikle Troçki, bahriyelilerin karşı olduklan her şeyin, Savaş 
Komünizminin canlı sembolüydü. Onun adı, merkezileştirmey
le, militarizasyonla, demir disiplinle ve ürünlere el koymayla öz
deşleşmişti. Sendika sorununda, Lenin'in yumuşak ve uzlaşmacı 
yaklaşımının tersine Troçki sert ve dogmatik bir çizgi izledi. Le
nin, iktidarı kazanmak ve sürdürmek için kırsal nüfusla işbirliği 
yapmanın gerekliliğinin her zaman farkındayken, Troçki Narod
nik sapkınlığın kalıtına küçümsemeyle bakan ortodoks çağdaşlı
ğına uygun bir tavırla. bir devrimci güç olarak köylülüğe çok az 
saygı göstermiştir. Troçki, Lenin'in ünlü "vasiyetnamesinde" işa
ret ettiği gibi, "kendisine çok fazla güvenen," hoşgörüsüz, göste
rişçi ve kibirli bir kişiliğe sahipken, Lenin basit yaşama alışkan
lıkları ve kişisel gösterişken uzak duruşuyla saygı kazanmıştır. 

5 1  l Agv. s . 1 50- 52 .  Cf Kat.kov. ·'Tlıe ı-:: roıısıadt Rising," Sı. Aıııony's f'apers, 
No.6, s .49-50. 
3 13- Zıı Nıı rudııoe Dclo. 17 Marı 1 9 2 1 ;  Novaia Russhaia Zhizn'. 19 Mart 1921.  
3 1 4- Revo/iııısiıınııcıill Ross iıı, 192 1 ,  No.B,  5.h. 
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Ayrıca Lenin Rus köylülüğünün kalbi olan orta Yolga'dan bir 
Büyük Rus'tur. Halkın endişelerini paylaşan ve insanların acılı 
zamanlarında onlarla kolayca bağ kurabilen. Rusya'nın sıradan 
bir çocuğu olarak Lenin, sade, gösterişsiz ve basit bir görüntü 
vermiştir. Troçki ve Zinovyev ise tersine Yahudi kökenliydiler 
ve Rusya'dan çok, komünist hareketin enternasyonal kanadında 
tanınıyorlardı. Nitekim Zinovyev Komintern'in başkanıydı. 
Troçki ise. Kronstadt İhtilalci Komitesi'ne göre, İç Savaş sırasın
da "kendi milliyetinden farklı bir milliyetten" binlerce masum 
insanın ölümünden sorumluydu.m İsyancılar, anti-Semitik bir 
önyargı içinde olduklarını bir solukta inkar etseler de, çoğu, 
Rusya'daki anti-Semitizmle zehirlenmiş klasik bölgeler olan Uk
rayna'dan ve batının sınır bölgelerinden gelen Baltık bahriyelile
ri arasında Yahudi karşıtı duyguların bir hayli yoğun olduğuna 
kuşku yoktur. Köylü ve işçi kökene sahip bu insanlar için Yahu
diler zorluk ve bunalım dönemlerinin değişmez günah keçisiy
diler. Ayrıca, geleneksel nativizm* onlarda, aralarında yaşayan 
"yabancılara" karşı bir güvensizlik doğurmuştu ve devrimin top
rak sahiplerini ve kapitalistleri tasfiye etmesinden sonra onların 
düşmanlık duyguları biri diğerini akla getiren Komünistlere ve 
Yahudilere yönelmişti. 

Bahriyeliler, yalnızca İç Savaş sırasında Beyazlar tarafından 
ortaya sürülen anti-Semitik propaganda furyasının etkisiyle de
ğil, aynı zamanda bir Yahudi komplosuyla Komünizmin bağlan
tısını kurma çabasıyla Troçki ve Zinovyev'in Yahudi kökenlerini 
vurgulamaya önem vermişlerdir. "Bronstein (Troçki) , Apfelba
um (Zinovyev), Rosenfeld (Kamenev), Steinberg -bunların 
hepsi diğer binlerce gerçek İsrailoğullarındandır," diye yazıyor
du, dünya üzerindeki Yahudi-Bolşevik komplosunu suçlayan bir 
Beyaz bildirisi.Jı6 Baltık donanmasında dağıtılan bu tür fantazi
lere benzeyen bir metnin de Kronstadt isyanı sırasında Petrog
rad donanma üssünde bulunan bir denizcinin belleğinden çıktı
ğı açıktır.m Bolşevik rejime "ilk Yahudi Cumhuıiyeti" diye sal
dırılan hırçın hir pasajda bu özellikle belirgindir ve Yahudiler. 

----- · - ----

3 15- "lnıerv'in s Chlenami Vrcmennogo Revoliuısionnago Komitela," elyaz
ımısı ,  Hoover Kiıtiıphanesi . 
* Yabancıları dışlayan yerlicil ik. ç .n .  
3 16- Norman Colm, Warnınrfor Geııosiık Londra, 1 9 6 7 .  s . 120.  
3 1 7- "K vospominaniiam matrosa sluzhby 1914 goda," elyazması, Columbia 
Rusya Arşivi. 
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··sovyet prensleri" sınıfı, yeni "ayrıcalıklı sınıf" olarak damgalan
dığında, ünlü Rus popüler miti olan "habis boyar" teması açıkça 
ortaya çıkmaktadır. En büyük düşmanlığı Troçki ve Zinovyev'e 
(ya da onlardan söz ederken sık sık kullandığı adlarıyla Bronste
in'e ve Apfelbaum'a) gösteren metnin yazan Kronstadt'a verilen 
hükümet ültimatomunu "Yahudi Troçki'nin ültimatomu" diye 
adlandırmaktadır. Yazar, bu duyguların, devrimden gerçekten 
yararlananların Rus köylü ve işçileri değil, Yahudiler olduğuna 
inanan bahriyeli arkadaşları tarafından da büyük ölçüde payla
şıldığını iddia etmektedir: Yahudiler, Komünist parti ve Sovyet 
devleti içinde lider görevler üslenmişlerdi; bütün hükümet da
irelerini istila etmiş, özellikle Yahudi . dostlarını açlıktan koru
mak için Yiyecek Komiserliğine üşüşmüşlerdi; yüzde 90'ı gerçek 
Ruslardan oluşan yol kesme müfrezelerine -o nefret edilen ku
ruma- bile hemen hemen genellikle Yahudiler kumanda ediyor
du. Kuşkusuz böylesi inançlar, Kronstadt'da olduğu gibi Petrog
rad'da da en azından etkiliydi. lhtilalci Komite üyesi Vershi
nin'in 8 Mart günü Kronstadt'dan çıkıp buzların üzerinden iler
leyerek görüşme yapılacak Sovyet müfrezesine söylediği şu söz
ler de bunu kanıtlamaktadır: " 'Hurra' diye bağırmanız ve Yahu
dilerin pataklanmasında bize katılmanız yeterlidir. Biz işçi ve 
köylüler olarak onların lanet olası istibdadına tahammül etmek 
zorunda bırakıldık. "J ıs 

Gerçi isyancılar yalnızca Komünist bürokrasiyi hor görmüş, 
parti tabanına ya da Komünizm idealine karşı düşmanca bir tav
ra girmemişlerdir. Bazı Geçici lhtilalci Komite üyelerinin Fin
landiya'da sonradan yapılan röportajlarda, "halkın haklarını gas
peden "Jı 9 Komünistler hakkında ağır ithamlarda bulundukları 
doğrudur. Ancak onların düşmanlıkları ayaklanmanın kanla 
bastırılmasıyla keskinleşmiştir ve her halükarda kastettikleri, sı
radan parti taraftarlarından çok, parti liderliğidir. Aslında, lhti
laki Komite'nin başkan ve sekreteri olan Petrichenko ve Kilgast 
da dahil olmak üzere devrimin ideallerine ihaıw:t edildiğini dü
şünen, bu ideallerin orijinal saflığını restore etme eğiliminde 
olan eski Komünistlerin sayısı da isyancılar arasında az değildi. 
Hala parti üyesi olan bir bahriyelinin, "Komünist maskesi ardı
na gizlenerek cumhuriyetimizde kendilerine hoş bir yuva inşa 

H8- Kornacovskii, cd . . Kromlıtadtslıii miatczh, s.95-96. 
3 1 9- Revoliııısivııııaia Rossiia. 1 9 2 1 ,  No.8, s.6-8. 
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eden azınlık komünist bürokratlar çevresinin" Rusya'yı "kor
kunç bir bataklığa"320 çevirdiği yolundaki iddiası onların düşün
celerini çok iyi karakterize etmektedir. 

Bolşevik hiyerarşiye duydukları bütün kine rağmen bahriyeli
ler hiçbir zaman partinin dağıtılması veya Rus hükümetindeki 
ya da toplumundaki rolünün ortadan kaldırılması çağrısında bu
lunmamışlardır. "Komünistsiz Sovyetler" sloganı, hem Sovyet, 
hem de Sovyet olmayan yazarlar tarafından sık sık ileri sürüldü
ğü gibi bir Kronstadt sloganı değildir. Böyle bir slogan mevcut
tur: Bu, lç Savaş sırasında Sibirya'daki köylü çeteleri tarafından 
ortaya atılmıştır ve güneydeki Mahno'nun partizanları benzer 
bir şekilde kendilerinin "komünistlere karşı, ama Sovyetler 
için"32ı mücadele ettiklerini ilan etmişlerdir. Fakat bahriyeliler 
bu sloganları hiçbir zaman uygun bulmamışlardır. Öyle görünü
yor ,ki, bunlar, Paris'te isyancıların hedeflerini "Bolşevikler yeri
ne Sovyetler" (5ove0ı vmesto Bol'shevikov) ve "Bolşevikler alaşa
ğı, yaşasın Sovyetler" sloganlarıyla özetleyen sürgündeki Katlet 
lider Miliukov tarafından icat edilmiş bir efsanedir. Miliukov, 
bahriyelilerin, iktidarın varolan tek parti diktatörlüğünden, sos
yalistlerin ve partisiz radikallerin, Komünistlerin uzaklaştırıldı
ğı Sovyetler aracılığıyla çalışacak koalisyonuna geçmesini iste
diklerini yazıyordu. O, böyle bir anlaşmanın ulusal düzeyde Ku
rucu Meclis'in restorasyonuna olanak tanıyacağını söylüyor
du.322 Gerçi bu, diğer sol kanat politik örgütlerin yanısıra sov
yetlerde Bolşeviklere de yer veren ve Kurucu Meclis'i açıkça red
deden Kronstadt programının tanımlamalarından oldukça uzak 
bir açıklamadır. Ayaklanma sırasında kurulan yerel revtroillitlen 
Komünistlerin uzaklaştırılması anlamında bu doğrulanmış olsa 
bile, aynı komünistler, Kronstadt'ın düşü olan özgür Sovyetlere 
en yakın şey olan delegeler konferansı seçimine güçlü bir şekil
de katılmışlardır. 

O sırada isyancıların hedefi Komünizmi toptan tasfiye etmek 
değil, onu düzeltmek, lç Savaş sırasında içine düştüğü diktatör
ce ve bürokratik eğilimlerinden arındırmaktı. Bu bağlamda 
Kronstadt, benzer hoşnutsuzlukları ve sol kanat idealizminin 
benzer görüşlerini paylaşan parti içindeki muhalefet hareketini 

320- Prnvda o Kıoııs)ı t(ıdte, s.66. 
3 2 1 - Trifonov, Klassy, Klassovaia bor'ba v SSSR, s. 106-107.  
322- Poslt:dnie Novosti, 1 1  Mart 1921.  



166 kronstadt 1921 

-"donanma muhalefeti ," Demokratik Merkeziyetçiler ve lşçi 
Muhalefeti- andırmaktadır. Bazılannın dahil olduğu kuşku gö
türmeyen "donanma muhalefeti" gibi isyancılann da hedefi, iç
lerindeki politik komiserlerin keyfi ve zalimce yöntemleriydi. 
Demokratik Merkeziyetçiler gibi onlar da Bolşevik liderliğin ar
tan otoriteryanizmine karşıydılar ve hem partinin, hem de Sov
yetlerin "demokratize" edilmesi çağnsında bulunuyorlardı. lşçi 
Muhalefeti gibi onlar da tek kişi yönetiminde ve fabrikalardaki 
demir disiplinde ifadesini bulan emeğin "militarizasyonuna, '' 
sendikalara boyun eğdirilmesine ve "burjuva uzmanlann" eski 
otoriter mevkilerine geri dönmelerine karşı protestoya girişmiş
lerdi. Son olarak, bütün muhalefet gruplarıyla birlikte Krons
tadtlılar da partinin halktan gittikçe soyutlanmasından rahatsız
lık duyuyor ve devrimin ruhuna aykırı hareket ettikleri -ikti
dar ve çıkar uğruna demokratik ve eşitlikçi idealleri kurban et
tikleri için Bolşevik liderlere saldırıyorlardı.323 

Gerçi bu paralellikler çok ileri bir noktaya da götürülmemeli
dir. Her şeyden önce isyancılar köylülükle yakın bir ilişki sergi
lerken, hem lşçi Muhalefeti, hem de Demokratik Merkeziyetçi
ler köylülerin ihtiyaçlarına çok az ilgi gösteren fabrika işçileri
nin ve aydınlann oluşturduğu kentsel gruplardan oluşuyordu. 
Daha da önemlisi, bu muhalefet gruplarının Bolşevik iktidar te
kelini korumaya çalışmalan, bunun sağlanması için terör yolu
na gidilmesine göz yummaları isyancılarla keskin bir karşıtlık 
oluşturmaktadır. Bunlar taleplerini parti içi reformlarla kısıtlı
yor ve diğer sosyalist örgütlerle politik otoritenin paylaşılmasını 
kesinlikle savunmuyorlardı. Dahası, Kronstadt programıyla ken
di programları arasındaki ortak noktalar bu muhalefet liderleri
ne sıkıntı veriyor ve kendilerini isyancılardan ayırmak için bü
yük çaba gösteriyorlardı. Bu, özellikle Onuncu Kongre'de, söz
cüleri Shliapnikov ve Kollontay'ın, isyanla kendi aralarında her
hangi bir bağlantı kurulmasını öfkeyle reddeden ve Lenin'in 
Kongre açılış konuşmasındaki sözlerini yankılayarak isyanı "kü
çük burjuva anarşist kencliliğindenciliğin" etkisinde kalmış bir 
hareket olarak niteleyen konuşmalar yaptıkları lşçi Muhalefeti 
açısından doğruydu. Oturduğu yerden söz alan Kollontay, lşçi 
Muhalefeti taraftarlarının cepheye gidecek ve isyancılarla dövü-

3 23- Cf Daııkls. Tlıc Comc:icııcc of Tlıf Rcvolutioıı, s . 1 45- 146; ve Sı:hapiro. 
Tlıe Oıigin of ılıe Commıınisı Aııtocrary, s.305-]06. 
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şecek ilk gönüllüler arasında olduğunu ilan etmiştir.324 lşçi Mu
halefetinin üçüncü lideri olan Yuri Lutovinov ayaklanma sıra
sında Berlin'de Sovyet ticaret heyetinin başkan yardımcısı göre
vinde bulunuyordu. Kendisiyle yapılan bir röportajda, resmi 
makamlar tarafından ileri sürülmüş olan Menşevik ve SR karşı
devrimcilerin yardımıyla bir Beyaz Muhafız komplosunun söz 
konusu olduğu hikayesini tekrarlayarak isyancıları suçlamıştır. 
Eğer hükümet isyanı ezmek için kuvvet kullanmakta gecikiyor
sa, demiştir, bunun tek sebebi şehrin sivil halkını esirgeınektir, 
fakat "Kronstadt macerasının tasfiyesi de an meselesidir. "Jl5 

Bu sırada, Kronstadt'daki yerel Komünist örgüt de muhalefet 
mikrobunu kapmış bulunuyordu. lsyan, Troçki'nin de kabul et
tiği gibi, "saflarına küçüksenmeyecek sayıda Bolşeviği çekmişti ,"  
bazıları misillemeye uğrama korkusuyla, ama büyük çoğunluğu 
isyan programına gerçek bir sempati duyduklarından katılmış
lardı. Daha da kesin olan, Troçki'nin tahminiyle, Kronstadt Ko
münistlerinin yüzde 30'u ayaklanmaya katılırken, yüzde 40'ının 
"nötr bir konumda" kalmış olmasıdır.326 Bu elbette, yalnızca, lç 
Savaş sonunda ortaya çıkan isyan ruh halinin dramatik bir gös
tergesi olarak, 1920 Eylül'ü ve 1921 Mart'ı arasında parti üye sa
yısının 4.000'den 2.000'e düştüğü, safları terketme büyük dalga
sının zirve noktasına ulaşugı duruma işaret etmektedir. Geriye 
kalan Kronstadt parti örgütü ayaklanma sırasında çabucak dağıl
dı: 300'ü aday üye olan 500 kadar üye istifa ederken, geri kalan
lar, aralarından birinin ifadesiyle, fena halde demoralize oldu, 
ayaklanma karşısında tereddütte ve kararsız kaldı.327 

Ayrılma dalgasının yansıması olan uzun partiden istifa listele
ri zaman zaman Kronstadt Jzvestiidsında yayımlanıyordu. lki sa
yıdaki 200'den fazla isim gazetenin sütunlarını doldurmuştu. Bu 
ayrılma eylemine yol açan tayin edici neden 7-8 Mart'taki Bolşe
vik saldırısıydı. "Masum insanların kanının dökülmesinde suç 
ortağı olma düşüncesiyle tüylerim diken diken oluyor" diye ya
zıyordu Kronstadtlı bir kadın öğretmen ilk bombardımandan 
sonra, "bundan sonra bu vahşice atakla kendi kendini gözden 

.324- Desiatyi s"ezd RKP (h), s.72, 300. 
325- "Beseda s Ilı. Kh. Lutovinovym," NOl'yi Mir. 1 )  Marı 1 92 1  
326- Leoıı Trotsky. Titr lfrvııluıion Bı:tmycd. Ncw York 193 7 ,  s .96 Ulıaııcıc 
Uğrayan Devrim , Çev: ? , Köz Yayı nları); Desiatyi s"ezd RKP (b),  s .253.  
327- Kornatovskii, Yayına hazırlayan, Krnnstadıskii miaıezh, s.13-15, 86; 
Pukhov, Kronshtadtslıii miatezlı , s.50, 95. 
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düşüren bir partiyr inanamayacağımı ve propagandasını yapa
mayacağımı hissediyorum. Bu yüzden, daha ilk ateş açıldığı an
dan itibaren Komünist parti'nin aday üyesi olarak kendime say
gı duymam mümkün değildi. "328 Bundan sonra, anakaradaki 
Bolşevik müstahkem mevkilerden daha ağır top ateşi Krons
tadt'daki parti üyelerinin daha büyük kitleler halinde partiyi 
terk etmelerine yol açtı. Asi /zvestiidnm sayfalan her gün, hükü
meti şiddet kullanmakla suçlayan ve ihtilalci Komite'nin karşı 
önlemlerini onaylayan yerel Komünist gruplardan gelen mek
wplarla dolup taştı . Bu mektuplarda, partiden Komünizm ideal
lerinden vazgeçtikleri için çekilmedikleri açıklanıyor, tersine, 
parti liderlerine bu idealleri kendi çıkarları için çarpıttıklarmdan 
dolayı saldırılıyordu. Örneğin, Kronstadtlı bir öğretmen, partiye 
akın ederek "harika Komünizm idealini kirleten" kariyeristleri 
kınıyordu.329 Bir diğer mektup, 1870'lerdeki ünlü " l  93'ler Dava
sında" sürgüne mahkum olmuş bir popülistin oğlu olan Krons
tadt garnizonundaki kızıl bir komutandan geliyordu. •·farkettim 
ki," diye yazıyordu komutan, "Komünist partinin politikaları ül
keyi içinden çıkılmaz bir yola sürüklemektedir. Parti bürokrat
laşmıştır. . .  Kendi iradesini dayatan parti kitlelerin sesini dinle
meyi reddetmektedir . . .  Yalnızca üretici seçimlerinin yeniden yü
rürlüğe konması yoluyla konuşma özgürlüğünün ve ülkenin ye
niden yapılandırılması için daha büyük fırsatlann yaratılması ül
keyi partinin ataletinden kurtarabilir . . .  Bundan böyle kendimi 
Rus Komünist partisinin bir üyesi olarak düşünmem imkansız
dır. 1 Mart'ta şehir çapında yapılan toplantıda kabul edilen ka
rarlan tamamen onaylıyor ve bunun sonucu olarak bütün ener
jim ve reteneklerimle l lhtilalci Komite'nin hizmetinde] yer alı
yorum. "JJo 

lsyan boyunca Kronstadt Komünist örgütünden herhangi bir 
ciddi direnme gelmedi. 2 Mart günü partiye son derece bağlı 200 
kadar partili Yük<>ek Parti Okulunda toplandı ve isyancılara kar
şı silahlandı, fakat bunlar kısa sürede durumun umutsuz oldu
ğunu görerek buzların üzerinden Krasnaya Gorka'ya kaçtılar.Jıı 
l spının ilk aşamalarında diğer sadık parti üyeleri anakaraya git-

128- J'nıvdu " Kroıı.>lıtadrc, s. l 08. 
329- Ag\ , s . 1 3 3 .  
3 30- Ap , ,.j9. 
33 l Kornatovski, ed . . Krcınslııadıslıii ırı iaıezh . s.3 l ;  Peırichenko, 
l'rm da o lıroıı;/ıtadt.>lıilıh scılıvriiaklı. s.8. 
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mek üzere adadan ayrıldılar ya da muhasara altındaki müstah
keınlere giderek oraları isyancılara karşı gelmeye ikna etmek 
için boşuna çaba gösterdiler. Bu sırada ihtilalci Komite belli baş
lı Bolşevik liderleri gözaltına almaya başlamıştı. llk tutuklanan
lar -Eğitimevi'nde 2 Mart'ta yapılan konferansta tutuklanan
donanına komutanı l\:uzmin, feshedilen sovyetin başkanı Vasili
ev ve Kronstadt savaş gemileri filo komiseri Kurshunov'du. Er
tesi gün, Puhaltın başı E. 1. Batis, Totleben müstahkeminc buz
lar üzerinden geçmeye çalışırken bir isyancı devriye birliği tara
fından yakalandı.332 Diğer tutuklananlar arasında Kronstadtlı kı
demli Bolşevik ve parti bölge komitesi sekreteri Dr. L. A. Breg
man da vardı. 

Çok sayıda görevli isyancılarla işbirliği yaparak tutuklanmak
tan kurtuldu. 2 Mart günü, '"Rus Komünist Partisi Kronstadt Ör
gütü Bölgesel Bürosu, üç yerel Bolşevik olan. Yiyecek Tedarik 
Komiseri la Ilyin, Sovyet eski liderlerinden F. Pervushin ve 
Kronstadt Sendika Konseyi başkanı A. Kabanov tarafından oluş
turuldu. Büro, 4 Mart'ta bir deklarasyon yayımlayarak yeni Sov
yet seçimlerinin gerekli olduğunu kabul etti ve bütün Kronstadt 
komünistlerini işlerinin başında kalmaya ve lhtilalci Komite'nin 
emirlerine uymaya çağırdı. Duyuru ayrıca, hilaf devletlerinin 
ajanlanııın, Komünistleri, isyancıları alaşağı etmeye kışkırtmaya 
yönelik "kötü niyetli söylentilerine" karşı uyarıyor, bu tür giri
şimlerde bulunacak parti üyelerinin isyancılar tarafından kurşu
na dizileceğini belirtiyordu.m Sonradan ortaya çıkacağı gibi, 11-
yin'in işbirliği, anakaradan yardım gelinceye kadar zaman ka
zanmaya yönelik bir aldatmacaydı. Ilyin, Kronstadt'ın yiyecek 
durumunu Krasnaya Gorka'ya telefonla gizlice bildiriyordu. Bu 
hile gerçi kısa sürede açığa çıkarıldı. llyin tutuklandı ve Bürosu 
da muhtemelen dağıtıldı, çünkü ayaklanmanın bundan sonraki 
safahatında Büroya ilişkin hiçbir şey işitilmedi. B4 

Sonuç olarak, isyan boyunca 300 Komünist nıtuklandı, bun
larıı1 çoğu, çok azı kaçmaya çalışırken yakalanmış ya da ihtilal
ci Komite tarafından tehlikeli bulunmuş yerel görevlilerdir. Oto
ritelerin Oranienbaum'da kırk beş denizciyi idam ettiği ve 

332- Pnıvclıı cı Kroııs/ıwdır, s .58. 
JJJ- Agy . s.50-5 1 .  
334- Agy, s . 130;  Kornatovski i ,  cd . ,  Kroııshıadtskii nıiate:::lı, s. 228; 
Krn�ıwicı Gazctcı. 18 Marı 192 1 .  
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Kronstadthların ailelerini rehin tuttuğu dikkate alındığında, bir
çoğu daha sonradan serbest bırakılan ya da taciz edilmeyen ve 
Kronstadt'daki üyelerin yaklaşık beşte birini oluşturan bu tutuk
lamalar kesinlikle önemli bir yekün tutmamaktadır. 

Belki de isyancıların öfkesini arttıran, onlarda bir misilleme 
tavrının gelişmesine yol açan ailelerin rehin alınması hareketi 
olmuştur. Her ne olursa olsun, Kronstadt'ın, gerginliğin arttığı 
ve heyecanın yükseldiği o ortamda hasımlarına karşı insanca bir 
muamele göstermesi önemli bir noktadır. 300 Bolşevik mahkü
ma herhangi bir zarar gelmemiştir; idam vakası olmamış , işken
ce yapılmamış, dayak atılmamıştır. Her şeyden önce ayaklanma, 
bahriyelilerin ölümüne nefret ettikleri ve gözlerini kırpmadan 
kıtır kıtır kesecekleri beyazlara karşı değil, aynı idealleri paylaş
tıkları ve yalnızca reforma sevketmeye çalıştıkları devrimci arka
daşlarına karşı yapılmıştı. Yine de insan, Troçki ya da Zinovyev 
isyancıların eline düşselerdi hal-i pürmelalleri ne olurdu acaba 
diye düşünmekten kendini alamıyor. 

Her ne olursa olsun, en sevilmeyen görevliler bile kıllarına 
halel gelmeden kurtulmuşlardır. Kuzmin'in kötü muamele gör
düğü, yerinde infazdan kıl payı kurtulduğu yolundaki haberler 
inandırıcılıktan uzaktır. Victor Serge, Kuzmin'e ayaklanmadan 
sonra Smolny'de rastlamış, zinde ve sağlıklı görünen Kuzmin 
bu tür hikayelerin "abartma" olduğunu, kendisine ve yoldaşla
rına kötü muamele yapılmadığını itiraf etmiştir. Petrichen
ko'nun, ihanetine büyük öfke duyduğu Ilyin bile kurtulmuş
tur.335 Üstelik ihtilalci Komite, Komünistlerin ailelerinin boy
kot edildiği ya da işlerinden kovulduğu yolundaki haberleri işit
tiği zaman halkı intikamcı tavırlara karşı uyarmıştır: "Komü
nistlerin rezilce eylemlerine rağmen kendimizi yalnızca, onları 
kamu hayatından tecrit etmekle sınırlamalıyız , böylece onların 
kötü niyetli ve yalana dayanan ajitasyonları devrimci çalışma
mızı önleyemeyecektir. "336 

Öte yandan, Bolşevik hükümet tutuklu parti üyelerinin kade
rine en ufak bir ilgi göstermedi. Resmi makamlar, ilk tutuklama 

·ns- Serıı;e, � l cıı-ı ııirs o{ ı.ı Rcvıılıııionar} , s . 1 26- 27: 
l ' ı c ı vc/11 rı J\ro111/mıı/r,·, ,; 1 )() 

· 

336- Prnvıla o Kroııslııt1dır, s .75.  84. isyancılarla yerel Komünistlerin ilişkisi 
korıusuııı.la hkz. Kaıkov, "The Kronstaı.lt Rising," St. Aıııcmy's Papers, No.6, 
s.45- 48. 
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dalgasına , aileleri rehin alarak ve Komünistlerin kılına halel gel
mesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısıyla yanıt verdiler. Tu
tuklular, kendi ifadelerine göre, sürekli kurşuna dizilme korku
su içinde yaşıyorlardı.337 Krasnoarmeets müstahkemindeki 50 
komünistin Karelian Sahiline kaçma girişimleri de durumu dü
zeltmedi ve bunlar da tutuklandılar. Ayrıca, partiye bağlı unsur
lar sahile el feneri ile işaret vermiş ve gece hedeflerin görülmesi 
amacıyla ateş yakmışlardır. Sonuç olarak, özellikle 8 Mart saldı
rısından sonra isyancılar aralarındaki Bolşeviklere karşı daha 
sert davranmaya başladılar. 10 Mart'ta, bütün Komünistlerin si
lahlarım ve el fenerlerini teslim etmeleri emredildi. Bundan kısa 
süre sonra, İhtilalci Komite, halka, düşmana sinyal veren hain
lere karşı uyanık olunması uyarısında bulundu. Jzvestiia, ··şu 
anın dikte ettiği yasalara göre, herhangi bir yargılama yapılmak
sızın adaletin yerinde infaz yoluna gideceği" uyarısında bulun
du. Az sayıda taciz vakası da meydana geldi. Örneğin iki parti 
üyesi yiyt';.Cek istif etmekle suçlandı ve 1 1  Mart'taki delegeler 
konferansında, buzlar üzerinde mevzilenmiş isyancıların kullan
ması için Bolşevik tutuklulardan 280 çift botun alındığı ve yeri
ne hasır sandal verildiği açıklandı. Duyum, alkışlarla ve "çok 
doğru bir karar! Paltolarını da alın ! "  bağırışlarıyla karşılandı. Ve 
bu muhtemelen de yapıldı, çünkü bir tutsak daha sonraki ifade
sinde, hem botlarına, hem de paltosuna el konduğunu açıkla
maktadır.338 

"isyanımız , Bolşevik baskıyı defeden temelli bir harekettir; bir 
kere daha olan, halkın iradesinin kendi kendisini ortaya koyma
sıdır. "  Finlandiya'da bir Amerikan gazeteciyle yapılan bir röpor
tajda, Mart ayaklanmasını karakterize ederken böyle diyordu 
Petrichenko.339 Bu basit cümleyle o, isyanın ruhunu ifade etmiş
Lir, çünkü Kronstadt'ın ayırdedici özelliği kendiliğindenciliktir, 
ki bu, aynı dönemdeki köylü ayaklanmalarının ve işçi karışıklık
larının da özelliğidir. Bu hareketlerin, Razin ve Pugachev gele
neğine bağlı kitlelerin ayaklanması temelinde yapılandıklan, 
bahriyelilerin örgütlü despotizme karşı aniden bir öfke pathuna
sı eğiliminde olan Kazakların ve Strd i�}:ıün rolünü üslenerek 

337- Bkz. Krıısnaia Gıızeıa'da Vasiliev'le yapılan röportaj. 19 Mart 1 92 1 .  
338- Pmvd<1 o l<roıı s/ıt,ıdtc, s .06,  1 0 1 ,  1 2 2 ,  UO, l 38. 156; Pukhnv. 
Kroııshccıdtslıi i  miaccdı . s.99: Kornatovskii .  cd., Kronslıtcıdtslıii nıiatc;:lı, s.77. 
339- Quarton'dan Amerikan Dış işleri Sekreterliğine, 9 Nisan 192 1 ,  
Ulusal Arşiv, 861.00/8470. 
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onların mirasını tam anlamıyla devraldıkları açık bir olgudur. 
Bu, kendini 191 7'de de ifade eden aynı geleneğin, Puşkin'in on
sekizinci yüzyıldaki Pugachevshchindyı tanımlarken söylediği 
gibi, klasik "kör ve acımasız Rus ayaklanması"nın yeni bir şekli
dir. Anarşistlere, Maksimalistlere ve diğer sol kanat aşırılara gö
re, "sosyal devrim" sonunda zuhur etmiştir. Bu devrimciler, ka
derlerini, bazıları sendikalistlerden ve SR'lerden ödünç alınmış 
sloganlarını Bolşeviklerinkiyle birleştirdiler, ruh hallerini ve öz
lemlerini onlarla uyumlu hale getirdiler. "Toprak köylünün! Ge
çici hükümet alaşağı! Fabrikaların kontrolü işçilere ! "  İhtilalci 
bir program olarak bu, Marksizmdense narodnidıestro'ya daha 
yakındır ve Rus halkının eğitimsiz kesimlerinin anarko-popülist 
içgüdülerine güçlü bir şekilde hitap etmektedir. 

Gerçi Ekim'den sonra Lenin ve partisi, iktidarlarını pekiştir
me ve ülkeyi sosyal kaostan kurtarma eğilimine girdiler, aşağı
dan devrimi merkeziyetçi ve otoriter kanallara yöneltmeye çalış
tılar. Onların çabalan köylülerin ve işçi sınıfının taleplerine kar
şıydı , çünkü devrim, merkeziyetçiliği ve otoriterliği kesinlikle 
reddediyordu. Halk net bir şekilde yerel inisiyatif ve öz-denetim 
temelinde kurulan ildemiınerkezileştirilmiş bir toplum istiyor
du. Hüküınet ve ajanları tarafından rahat bırakılmak alt sınıfla
rın degişmeyen diışüydü. Nitekim, köylülerin, soyluları tasfiye 
eden ve kendilerine toprak veren "Bolşeviklerle," devlet çiftlik
leri kuraıi ve kırsal bölgelere ürünlere el koyma müfrezeleri gön
deren "Komünistler" arasında aynın yapmaları da bundan başka 
bir şey değildir; Bolşevikler, anarko-popülist bin yıllık mutluluk 
için söz vermişlerdi. Ne var ki, 191 Tde bir kere iktidara gelince, 
eski orijinal devletçi konumlarına geri dönmekte gecikınediler. 

Önemsiz istisnaları dikkate almazsak Rus devrimci geleneğin
de birbirine zıt iki temel eğilim vardır. Bunlardan biri, Lenin ve 
partisi tarafından temsil edilen ve eski düzenin yerine devrimci 
bir diktatörlüğü geçirmeyi hedefleyen eğilimdir; diğeri ise, ta
kipçiliğini anarşistlerin ve SR'lerin yaptığı, ademimerkeziyetçi 
özyönetime, güdü hükümet otoritesinin reddine ve halkın de
mokratik içgüdülerine güvenmeye yönelen eğilimdir. Kökleri 
köylü özgüncülüğünde ve kendiliğinden isyancılıkta olan 
Kronstadt açıkça ikinci kategoriye aittir. Merkeziyetçi despotiz
nıin her biçimine karşı olan bahriyeliler, eski Bolşevik müttefik
lerine ve onların seçkinci devlet sosyalizmine karşı çıktılar. As-
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lında onlar. Bolşevik programın sosyalizm olduğunu reddetme 
noktasına kadar gittiler. İsyancılara göre, onlardan önce Baku
nin'in belirttiği gibi, kişisel özgürlükten ve öz-yönetimden yok
sun bir sosyalizm eski düzeni aratacak yeni tür bir tiranlıktan 
başka bir şey değildi. 

İşte, 1921 Mart'ındaki çatışmanın köklerinde bu görüş ayrılı
ğı yatmaktadır. Bolşevizmin ayırdedici özelliği kitlesel kendili
ğindenciliğe karşı güvensizliğidir. Lenin, kendi hallerine bırakıl
dığı takdirde işçi ve köylülerin ya kendilerini kısmi reformlarla 
sınırlayacaklarına ya da daha kötüsü reaksiyon güçlerinin aleti 
olacaklarına inanıyordu. Bu yüzden, omm görüşüne göre, kitle
lere "dışardan,"  kendini adamış bir devrimci öncü tarafından li
derlik edilmelidir. Bu. Lenin'in politik felsefesinin temel ilkesi
dir ve bunu Kronstadt'daki duruma da uygulamıştır. Lenin'in 
Onuncu Kongre'de bu olayın politik ve ekonomik dersleriyle il
gili olarak söylediklerini dikkatle incelemeliyiz. "Bu, ne anlama 
gelmektedir? Bu, politik erki, Bolşeviklerin biraz sağında ya da 
hatta belki solunda görünen ne idüğü belirsiz karmakarışık un
surlardan oluşan bir ittifaka devretmek anlamına gelmektedir. 
Kimse, Kronstadt'da iktidarı ellerine geçirıneye çalışan politik 
grupların bileşiminin böyle bir şekilsizlik içinde olmadığını söy
leyemez . .. Ayaklanmayı bir Beyaz Muhafız komplosu olarak suç
lamakla birlikte, onun gerçek öneminin tamamen farkındaydı. 
Bu hareket, diyordu, "küçük burjuva anarşik kenliğindencili
ğin" karşıdevrimidir ki, aynı hareket, işçi ve köylülerin huzur
suzluğuyla yakından bağlantılı bir kitle ayaklanmasıdır. Dolayı
sıyla bu, Bolşevizmin yaşamı açısından, Denikin, Kolçak ve Yu
deniç'in toplamından çok daha büyük bir tehlikedir. Hu 

Lenin her şeyden çok yeni bir Pııgache11shchi11dnın patlak ver
mesinden korkuyordu. Bolşevikleri iktidara taşıyan aynı anarko
popülist dalganın bu sefer kendilerini yutacağı korkusu uykula
rını kaçırıyordu. Bahriyelileri özellikle tehlikeli hale getiren, on
ların, Beyazların tersine, sovyetler adına ayaklanmış olmalarıydı. 
Victor Sergc'nin işaret ettiği gibi, isyancılar bedenen ve ruhen ilı-

340- Desicıtyi s"c::.d Rl\P (Jı) . s.J3-3•f. Lenin , hir ba�ka seferinde Kronstadt'ııı. 
'"Sovyrı iktidarı acısından . lrlaııda Ordusunu n  l3ri taııya lıııp;ıraıorluguna kır�ı 
nlu�turd.ı.ıgu tehılittPn daha <ınrn1,iz hir tehdit" oldugunıı �ilyleyı·.n.k. 
Kronstadt tehl ikesini küçük göstermeye çalışınışur." Polıııw solnanıc sı>dıi ııı·" ı ı i .  
xuıı. 129. 
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tilale aittiler.Hı Onlar, halkın acılarını ve isteklerini dile getiri
yor ve bu yüzden Bolşevik liderliğin vicdanını, diğer muhalefet 
hareketlerinden çok daha fazla rahatsız ediyorlardı. Lenin, isya
nın kitlelerin talebinden doğduğunu anlamıştı. Çeyrek yüzyıl 
önce Popülistlerin geçmişte kalmış komünler çağı ve zanaatk�r 
kooperatifleri romantik rüyasına nasıl saldırmışsa, şimdi de bu 
harekete "küçük burjuva" ve "yarı-anarşist" diye saldınyordu. 
Böyle bir görüş, Bolşevik anlayışa tamamen ters düşer; yalnızca 
ilkel ve verimsiz olduğu için değil, aynı zamanda reaksiyoner bir 
görüş olduğu için ve böyle bir görüşün, merkezileşmiş devletin 
ve merkezleşmiş endüstriyel makinenin her yerde zafer kazandı
ğı yirminci yüzyılda ayakta kalması mümkün değildir. 

lşte bu yüzden Lenin için Kronstadt lç Savaştaki Beyaz ordu
lardan daha tehlikelidir. Onun savunduğu ideal, ulaşılmaz olsa 
bile, Rusya'nın ezilen sınıflarının en derindeki dürtülerine hitap 
etmektedir. Fakat eğer Kronstadt başarılı olacak olsaydı, diye 
akıl yürütür Lenin, bu, her türlü otoritenin ve birlikteliğin sona 
ermesi ve ülkenin binlerce parçaya bölünmesi anlamına gelecek
ti, 191 7'de olduğu gibi bir kaos ve atomizasyon dönemi yaşana
caktı, ancak bu sefer bu hareket doğrudan yeni düzene karşı çık
mıştı. Çok geçmeden başka bir merkeziyetçi rejim -Sol'dan zi
yade Sağcı bir rejim- doğan boşluğu dolduracaktı, çünkü Rus
ya anarşi koşullarında uzun süre yaşayamazdı. Bu yüzden, Le
nin'e göre izlenecek yol açıktı: Bedeli ne olursa olsun asiler ezil
meli ve Kronstadt'da Bolşevizm restore edilmeliydi. 

341- Serge, Mcmoir5 vf a Rcvolutionaıy, s. 1 3 1 .  
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9 Mart günü isyancıların kalesine yapılan sonuçsuz saldırıdan 
bir gün sonra Bolşevik lider Kamenev Moskova'daki Onuncu 
Parti Kongresi'ne seslendi. Kronstadt'daki askeri durum, dedi, 
herkesin beklediğinden "çok daha fazla zaman aldı,"  öyle ki, is
yanın tasfiyesinin "erken bir aşamada" başarılması mümkün de
ğildi.Hı tık saldırı başarısız olmuştu. İsyanı dış yardım almadan 
ya da anakaraya yayılmadan ezme endişesiyle çok acele hareket 
eden resmi makamların hazırlık sırasında yaptıkları hatalar ve 
yetersiz sayıda askeri birlik kullanmaları nedeniyle saldın ağır 
kayıplarla ve geri püskürtülmeyle sonuçlanmıştı. 

Fakat artık zamanın baskısı iyice artmıştı, çünkü buzların eri
me zamanı yaklaşıyordu. Nitekim Bolşevik komutan Tukaçevs
ki, derhal öncekinden çok daha güçlü bir saldırının hazırlıkları
na girişti. Operasyon alanına top ve uçaklar da sokuldu. Kotlin 
Adasına bakan her iki kıyı da ülkenin her yanından hızla akın 
eden yeni birliklerle doldu. 8 Mart felaketine yol açan moral bo
zukluğu olduğundan, bu sefer askerler özel bir dikkatle seçil
mişti. Subay okulu öğrencilerinin ve Genç Komünistlerin oluş-

342- De.�iaryi s"czd RKP (bl. s. 167. 
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turduğu kıtalar, Smolensk, Vitebsk, Riazan ve Nizhni Novgorod 
gibi uzak şehirlerden devrimci sadakatlerinin belirtisi olan "En
temasyonal"i söyleyerek geldiler.343 Seçilmiş Komünist müfre
zeler ve özel Çeka birlikleri yeni saldırı gücünün çok büyük bir 
kısmını oluşturuyordu. Ayrıca, Ukrayna'dan ve Polonya cephe
sinden çağrılan sadık birliklerin yanısıra, isyancılara ateş açar
ken elleri Büyük Ruslardan daha az titreyecek olan Çinli, Tatar, 
Başkir ve Letonyalı birlikler de getirilmişti. Bir gözlemcinin be
lirttiği gibi, Komünistler ve Rus olmayanlar (inorodtsy) halka 
karşıydı. 344 

Fedko, Uritsky, Dibenko gibi deneyimli askeri liderler saldırı
ya doğrudan yardımcı olmak üzere Kurmay Akademisinden celp 
edildiler. Kendisi de Petropavlovsk mürettebatından eski bir gö
revli ve Devrim sırasında donanmada ünlü bir Bolşevik olan Di
benko, "Kronstadtlı Eski Bahriyeli Yoldaşlara" başlığıyla yayım
ladığı bir bildiride Petrichenko'yu bir "Poltava Kulak"ı olmakla 
suçladı ve isyancıları silahlarını bırakmaya çağırdı.345 Ayrıı za
manda hükümet, askeri birlikleri bahriyelilerin karşı-devrimci 
olduğuna inandırmak için elinden geleni ardına koymadı. Basın 
ve radyo, "Beyaz Kronstadt" isyancılarının siyasi göçmenlerin ve 
onların ortağı Müttefik devletlerin emriyle hareket ettiğini ısrar
la tekrarladı. Bir Petrograd gazetesi, "Kahrolsun Kronstadt hain
leri," diye başlık atmıştı, "Kronstadt Kızıl olacaktır."346 

Bu sırada eski başkentte gergin bir sessizlik hüküm sürüyor
du. Son askeri hazırlıklar yapılırken, yeni bir karışıklığın patlak 
vermesini önlemek için Zinovyev, halka, ileriye dönük ödünle
rin ve diğer şeylerin yanısıra parti ve hükümet içindeki "bürok
ratizmi" önleme ve partisiz işçilerin şehir çapındaki konferansı
nı toplama sözü de vermişti.347 Moskova'da, isyan gittikçe artan 
bir ilgi konusuydu. 10 Mart'ta Troçki durum hakkında acımasız 
bir raporla Moskova'ya döndü ve raporunu Onuncu Kongre'nin 
kapalı oturumuna sundu. O akşam toplam delegelerin dörtte bi
rinden fazlasını oluşturan 300 kadar delegenin gönüllü olarak 

34J- G rndıclııııslıaicı wıin ı ı .  1 9 1 8- 1 92 1 .  l, 369: Pukhov, Kronslııadtshii ıniatczlı. 
s . 1 50: Vognc ı cvoliutsii. Mo,kova, 1933, "· 56. 
344- Dar, Dva goda slıiıa11ii, s. 1 54- 1 5 ;  New Yorlı Tiıııes, 12 Mart 1 92 1 :  Novııi 
Russlıııicı Zlıi;:n', 22 Mart 192 1 :  "Priching. povody tcchenic otsenka kronshtadt
ski klı sobyt i i , "  clyaz ıııas ı ,  Hoover Kütüphanesi. 
345- Kornatovskii, cı.L, Kronsht,ıdıshii mimczlı, s.226-27. 
346- K rıısn,ıia Ga::rıa, 1 O Marı 1 92 1 .  
347- Petrogrcıclshaia Pravda . 1 1 Mart 1921.  
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cepheye hareket etmesi, patlak vermesinden on gün sonra isya
nın arzettiği ciddiyetin dramatik boyutlara ulaştığını gösteriyor
du. lşçi Muhalefeti ve Demokratik Merkeziyetçiler hiziplerinden 
üyelerin ilk gönüllüler arasında yer alması onların sadakatinin 
göstergesiydi.348 

M.A. Rafail adlı Demokratik Merkeziyetçi bir gönüllüden ge
riye, Kronstadt müstahkemine yapılan son saldırıda delegelerin 
oynadığı rolün hikayesi kalmıştır. Delegeler, Petrograd'a 1 1  
Mart'ta varınca derhal Kronstadt'ın güney ve kuzeyindeki kıyıla
ra yerleştirilmiş askeri birliklere dağıtıldılar. Rafail ve onun için
de bulunduğu parti, gelişlerinde olduğu gibi "Enternasyonal" 
söyleyerek Oranienbaum'a hareket etti.349 Bazıları sıcak çatışma
da yer almakla birlikte delegelerin esas görevi eratın moralini ge
liştirmek, onları düşmanlara karşı devrimi savunduklarına ikna 
ederek ateş açmada duraksamalarını yenmekti. Ayrıca, koruma
sız bir şekilde buzların üzerinden geçme korkusunu hala yene
memiş birliklerin bu korkusunu yenmeye çalıştılar; 8 Mart ye
nilgisinden sonra erat, makineli tüfek ateşiyle biçilme ve yağan 
top mermileriyle sulara gömülüp boğulma ihtimali karşısında 
korkuyla titriyordu. Diğer bir kısım delege ise, isyancıları müca
deleden vazgeçirmeye çalışıyordu. "Özgür sovyetler" diye açık
lıyorlardı, Kronstadt'a hitaben yazdıkları bir bildiride, "burjuva
zinin, toprak sahiplerinin, generallerin, amirallerin, soyluların, 
prenslerin ve diğer parazitlerin" geri gelmesi demektir; bu slo
gan yalnızca "Sovyet iktidarını devirmek, sömürü düzenini ve 
kapitalist sömürücülerin iktidarını yeniden kurmak" isteyenleri 
gizlemeye hizmet eden bir sis perdesidir. Bu yüzden seçiminizi 
hemen yapmalısınız: "Ya Beyaz Muhafızlarla bize karşı ya da bi
zimle Beyaz Muhafızlara karşı."350 

Gerçi, başlangıçta delegeler pek başarı elde edemediler. 
Kronstadtlıların ruhunda herhangi bir çözülme işareti görül
mezken Komünist birliklerin moral bozukluğu devam ediyordu. 
Bu durumun doğmasından kısmen Sovyet askeri stratejisi so-

.HB- Kongrenin tutanaklarında yer alan 279 kişilik taınaınlanınaınış bir 
gönüllüler l istesinde, K.E. Voroshilov, A.S. Bubnov (Demokratik 
Merkeziyetçilerden) , V.P.  Zatonsky ve G.L. Piatakov gibi tanınmış şahsiyetler 
de vardı: Dl'siatyi s"ezd RKP (b) , s .765-67. 
349- M.  Rafail, Kro11shtcıdtslı i i  miatczh ( iz dnevrika poliıralınmika) ,  
Harkov, 192 1 ,  s.4-6. Cf. Pukhov, Kro11shtadıslıii miate:::lı, s. 1 52.  
350- Rabinevich, "Delegaty 10-go s"ezda RKP (b) pod Kmnshtadtoın," 
Krasnaia Letopis; 1 931 . No.2, s.50-54. 
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ruınluydu: Amerikan Viborg konsolosu, Bolşeviklerin "küçük 
saldırıların boşunalığını öğrenememiş olmalan"3sı karşısındaki 
şaşkınlığını ifade ediyordu. 9 Mart günü başlatılan yeni yoklama 
saldırıları tetikteki bahriyeliler tarafından derhal savuşturuldu. 
Ertesi gün Sovyet uçakları Kronstadt'ı bombaladı ve akşam ka
ranlığı bastırdıktan sonra anakaranın her iki yakasındaki toplar 
isyancıların savunma hatlarını acımasızca dövmeye başladı. Bu
nun ardından, 1 1  Mart'ın erken saatlerinde güney sahilinden 
ağır zaiyatla ve püskürtülmeyle sonuçlanan bir işgal girişimi ol
du. O günün geri kalan zamanı, Fin Körfezindeki yoğun sis her
hangi bir askeri operasyonu önlediğinden sakin geçti. Görüş me
safesi o kadar azdı ki, Oranienbaum'.dan Petrograd'a gitmek üze
re havalanan Komünist pilot yanlışlıkla Kronstadt'a indi. Yaptı
ğı hatanın farkına varan pilot uçağın motorunu yeniden çalıştır
dı ve ağır makineli tüfek atışı altında havalanıp Petrograd'a ulaş
mayı başardı.352 

Tekrarlanan geri püskürtülmelere rağmen Sovyet komutanla
rı buzlar erimeden önce isyanı ezmekte ve daha iyi hazırlanana 
kadar saldırı operasyonlarını durdurmayı reddetmekte kararlıy
dılar. 12  Mart'ta hava ve topçu bombardımanı yeniden başladı, 
gün boyu aralıklarla devam etti, fakat verdiği zarar önemsizdi. 
Göçmen kaynaklarına göre . bir Bolşevik uçağı Kronstadt uçak
savarları tarafından vurulmuş ve Fin Körfezine düşmüştü,353 bu; 
isyan sırasında meydana gelmiş bu çeşit tek kayıptı. Ertesi sa
bah, önceki birkaç günküne benzeyen bombardıman güney sa
hilinden başlatılan bir şafak öncesi saldırısıyla tamamlandı. Be
yaz tulumlarla kamufle edilmiş olmalarına rağmen Komünist 
birlikler fazla ileri gidemeden ön cephedeki isyancı müstahkem 
mevzilerden açılan çapraz ateşle geri çekilmek zorunda kaldılar. 

Fakat saldırı durmadı. 14 Mart sabahı henüz ortalık karanlık
ken yeni Bolşevik birlikler, yoğun topçu ve makineli tüfek ateşi 
altında ilerlediler ve buzların üzerinde çok sayıda ölü ve yaralı 
bırakarak geri çekilmek zorunda kaldılar . Gerçi bu, küçük öl
çekli saldırıların sonuncusuydu . Bundan sonraki 72 saat boyun
ca hava ve topçu ateşi eskisi gibi devam etmekle birlikte, isyan-

3 5 1 - Quarton'dan Amerikan Dış işleri Sekreterliğine . 1 1 '.\tarı 192 1 ,  
U lusal Arşi v ,  86 1 .00/83 ı 8. 
352- /:;;Yotii" Prtnıg1 <1ılsl10gıı Sont<ı, 11 Marı 192 1 .  
JS:l- :a  .\"arodııor Delo. ı 8 Marı ı 9 2  l .  
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cılann kalesini bi.r büyük saldırıyla ele geçirmek üzere bütün ka
ra saldırıları, Komünistler tarafından büyük bir gayretle yürütü
len hazırlıklar için durduruldu. 

Askeri durumdaki aksiliklerin zirve noktasında Bolşevikler 
ciddi sorunlarla karşılaştılar. Örneğin Petrograd'ın güneydoğu
sunda bir demiryolu kavşağında bulunan Krasnoe Selo'daki de
miryolu işçilerinin Kronstadt'a sevkedilen askeri birlikleri taşı
mayı reddettikleri bildiriliyordu. Bir başka olayda, Moskovalı bir 
Genç Komünist Petrograd'dan Oranienbaum'a yaptıkları kısa 
yolculukta trenlerinin sık sık durduğunu, makinistin kötü yaka
caktan şikayet etmesine rağmen gönüllülerin sabotajdan kuşku
landıklarını belirtmektedir.354 Nihai saldırının hemen arifesinde 
16 Mart günü meydana gelen ise, çok daha ciddi bir olaydı. Ora
nienbaum'da bulunan ve lç Savaş'ta Beyazlara karşı mücadelele
riyle temayüz etmiş 27. Omsk Tümeninin eratı, "Petrograd'ın 
üzerine yürüyerek Yahudileri tepelemek" sloganıyla bir isyan 
başlattı. Kurnıay Akademisindeki askeri uzmanlardan biri olan 
1. F. Feclko'nun komutası altındaki sadık birlikler üssü derhal 
kontrol altına aldılar, Omsk isyancılarının kışlalarını sardılar ve 
elebaşıları tutukladılar. Fakat uyanış virüsü öylesine güçlüydü 
ki, güvenilir kursanty bile ona karşı bağışıklı değildi: Aşağı yu
karı aynı saatkrde Pelerhof Subay Okulundaki askeri öğrenciler 
arasında anti-Bolşevik bir komplo ortaya çıkarıldı, tutuklanan 
çok sayıda öğrenci Petrograd'a sevkedildi.355 

Bu başarısızlık örneklerine rağmen tayin edici saldırıdan ön
ceki son iki günden itibaren Kızıl güçlerin moralinde düzelme 
işaretleri görülmeye başlandı. Delegelerin yeni bir güçlü silahla 
donanmış olmaları bu durumun başlıca nedeni gibi görünüyor: 
1 5  Mart'ta, Moskova'daki kongre, ürünlere zorla el koyma yeri
ne aynı: vergiyi kabul etti. Lenin, Kongre'de yeni programı açık
ladığı zaman Sibiryalı bir konuşmacı, "köylü ayaklanmalarını 
durdurmak için gerekli olan tek şey bu kararı bütün Sibirya'ya 
duyurmaktır" dedi.. 351:> Haberi alan delegeler bunu derhal askeri 
birliklere aktardılar. Haberin etkisi olağanüstü oldu. Bütün olup 
biteni anımsayan bir komiser. çoğu köylü kökenli olan askerle-

3j.f- ı\ c\\ · ı·o..ı, Ti ı ı ın. ltı M a ı ı 1LJ2 1 :  \lııgııı· ı n-oliu rs i i .  s . )8.  
355- Korııaıovski; ed. ,  f\nıııslııııdıslı i i  ıııiaLt';;.lı. s . 1 00- 1 0 1 ;  Pukhov. 
ı ... nıııshwdtslıi i nıicırc:::h . s. l '17-148. 
356- Dcsirıtvi s''c:::d RKr (lı), s.430, 468. 
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rin "ruh halinde köklü bir değişikliğin" meydana geldiğini be
lirtmektedir.357 Savaş Komünizminin sona erdiğinin işareti olan 
bu kararın duyulması nihai çatışmada Kızıl güçlerin performan
sı üzerinde tayin edici bir etki yaptı. 

Tam o sırada, Kronstadt'daki ruh hali ters yönde gelişmektey-
di. Mart'ın ortasına kadar rakiplerinin ezici üstünlüğüne rağmen 
isyancıların morali son derece yüksekti. "Bugün otokrasinin 
devrilişinin yıldönümü ve komiserokrasinin düşüşünün arifesi
dir" diye övünüyordu Kronstadt Jzvestiia, 1 2  Mart'ta.358 Aynı 
gün Kronstadt'ı ziyaret eden Viborg'daki Amerikan Konsoloslu
ğundan bir kurye, "garnizonda ve halk arasında son derece di
siplinli ve yüksek bir ruh hali var" diye yazıyordu. Bir SR muha
bir ise benzer bir raporda, şehrin her tarafında tam bir düzen ve 
sükünet hüküm sürdüğünü ve işyerlerinin çalışmaya devam et
tiğini belirtiyordu. "Biz Rusya'nın kurtuluşu işine başlamak isti
yoruz," demişti ona Petrichenko. "Petrograd halkını tarafımıza 
kazanmaya çalışıyoruz . . .  Gerçek sovyet iktidarını kuracağız."  359 

Kronstadt, davasının haklılığına ve ayaklanmanın yakında ana
karaya yayılacağına inanmaya devam ediyordu. 1 1  Mart'ta Jzves
tiia, Rusya'ya, Bolşevik baskıya karşı mücadeleye katılması çağ
rısında bulunuyordu: "Kronstadt, sizler için, açlar, üşüyenler, 
çıplaklar için savaşıyor. . .  Yoldaşlar, Kronstadtlılar isyan bayrağı
nı yükselttiler ve on milyonlarca işçi ve köylünün, çağrılarına 
yanıt vereceğine inanıyorlar. Öncelikle bütün Petrograd ve Rus
ya'nın tamamı için burada aydınlık bir gün doğmadıkça şafak 
hiç sökmeyecektir. "360 

Bu sırada, İhtilalci Komite başlamak üzere olan saldırıya kar
şı adanın savunmasını güçlendirmeye çalışıyordu. Düşman bom
bardımanının hedefleri vurmasını zorlaştırmak için geceleri ka
rartma yapılması emri verildi. Yoğun bombardımana rağmen o 
ana kadar verilen zaiyat son derece hafifti; Kronstadt'ı ziyaret 
eden yabancılar çok az yaralı olduğunu, binaların ve tesislerin 
pek fazla zarar görmediğini bildiriyorlardı. 

Kronstadt'ın kendi kayıtlarına göre, 10 Mart'a kadar yalnızca 

357- Rabinovich, "Delegaty 10-90 s"ezda RKP (b) Pod Kronshtadtom," 
Kımıwia Leıopis, 19 3 1 ,  No.2.  s . 3 2 .  
358- Prnvdcı o l<ı-oıısfı tcıdıc. s . 1 2()_ 
J.59- Quanın'dan Amerikan Dış işleri Sekreterliğine, 13 Man 1921 ,  Ulusal 
Arşiv, 861 .00/83 1 9 ;  londra Tiınes, 17 Mart 192 1 ;  Volie Rossi i ,  15 Mart 1921 .  
360- Prnvdcı o Krııııslıruclıe. s . 1 20-21.  
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14 kişi ölmüş ve 4 kişi yaralanmıştı (2 bahriyeli . l asker ve l si
vil). 1 2  Mart'ta asi I:::vestiia. 14 yaşında bir erkek çocuğunun 
devriye gezerken yaralandığını önemli bir haber olarak veriyor
du (gazete, onu hiçbir şeyin durduramadığını, çünkü babasının, 
geçen yıl köyünde Bolşevikler tarafından öldürülen bir köylü ol
duğunu açıklıyordu).361 

Fakat işler kötüye gidiyordu. Beklentilerin tersine, Petrog
rad'da isyancılara katılma yönündeki belirtiler çok zayıftı. 
Kronstadt Jzvestiidsının birkaç nüshası fabrika duvarlarına asıl
mış ve bir seferinde bir kamyon, şehir sokaklarından isyancıla
rın bildirilerini atarak geçip gitmişti. 7 Mart'ta Tersane fabrikası 
işçileri Kronstadt kararlarını onayladılar ve isyancıları destekle
mek için genel greve gitme talebiyle diğer fabrikalara delege 
gönderdiler.362 Fakat bu tür çabalar hiçbir sonuç vermedi, taviz
lerle uyuşan ve askeri birliklerden gözü yılan şehir sessiz kaldı. 
Bahriyeliler ihanete uğradıkları hissine kapıldılar, bu, isyan ezil
dikten sonra da uzun süre devam eden bir hayal kırıklığı duygu
suydu. Daha sonra, Finlandiya'daki sığınmacılar Petrograd işçi
lerinin "'istim üstünde" olduğunu ve grevcilerin olgunlaşmış bir 
devrime doğru ilerlediğini sandıklarını söylemişlerdir. Aynı şe
kilde, Dan'ın hapishanede karşılaştığı tutuklanmış bahriyeliler 
işçileri "yarım kilo ete., hükümete satılmakla suçlamışlardır. ·10' 

Evet, hiçbir yerden yardım gelmedi. Sürekli hava saldırılarına 
uğrayan ve anakaradan açılan ağır topçu ateşi altında bulunan 
Kronstadt yalnız kaldı ve tecrit oldu. Bolşevik hücum kıtalarınm 
gece saldırılan yüzünden Kronstadthlar çok az uyku uyuyabili
yorlardı; şiddetli kar fırtınası ortamında, botların azlığı nedeniy
le isyancı devriyeler buzlar üzerinde hasır sandallarla yürüyor
lardı. Yakacağın iyice azalması üzerine Kronstadt /zvestiia, ku
şatma altındaki halktan elektriği mümkün olduğunca kısıtlı kul
lanmasını istedi. Keza cephane de giderek azalıyordu. 1 1  Mart'ta 
Kronstadtlılara, Komünistlerin uçaklarına tüfek ve makineli tü
f ekle ateş ederek çok değerli olan mermileri boşuna harcamama-

361- fbld. , s . 1 22,132; New Yorlı Tiınes, 16 Mart 192 1 .  Başka bir kaynak, 
Kronstadt'da ve mılstahkemlerinde çok sayıda yaralı olduğunu belirtmektedir: 
"Kak nachalos' vesstanie v kronshtadte," 12 Mart 192 1 ,  Miller Arşivi, 
Dosya 5M, No.5. 
362- Mett, La Commune de Cronstadı, s.46. 
363- Quarton'dan Amerikan Dış işleri Sekreterliğine, 23 Nisan 192 1 ,  
Ulusal Arşiv, 861 .00/8619; Dan, Dv a  goda slıitanii, s.1 53. 
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lan emredildi . Aynı zamanda, "askeri uzmanlar" uzun mesafede
ki belirsiz hedeflere rasgele topçu ateşi açılmasına ilişkin şika
yetlerini belirttiler. Ve isyancıların zaiyatları çok olmamakla bir
likte hızla artmaktaydı. Ayın ortalarında ilaç stoku tükendi ve 
ölüm olayları aniden büyük oranlarda yükselmeye başladı. 14 
Mart'ta, Kronstadt Donanma Hastanesinde kolektif cenaze tö
renleri düzenlendi ve 16'sında da, Komünist topçu şehri döver
ken Denizci Katedralinde bir diğer tören yapıldı. O akşam, Kras
naya Gorka'dan atılan 1 2  inçlik bir bombanın Sevastopo!un gü
vertesine düşüp 14 denizcinin ölümüne ve 36'sının yaralanma
sına yol açması isyancıların moralini fena halde sarsmıştı.364 

Bir İhtilalci Komite üyesinin anımsadığı gibi, bu koşullar al
tında ayaklanmanın başlangıçta yarattığı coşkunun devam etme
si umudu yoktu.365 Sürekli saldırılar, yiyecek ve yakacak sıkıntı
sı, soğuk ve uykusuz uzun geceler, Berkman'ın belirttiği gibi, is
yancı kentin takatini tüketmişti.366 Kronstadtlılar artan bir endi
şeyle, başlayacağından emin oldukları saldırıyı bekliyor, gergin
lik ve belirsizlik sinirlerini bozuyordu. Kronstadt'ın erzak duru
mu, isyan patlak vermeden haftalarca önce Gizli Muhtıranın ön
gördüğü gibi başlıca endişe kaynağıydı. Ada, dış dünyayla ilişki
leri kesilmiş olarak 50.000 kişilik nüfusu ne kadar süre besleye
bilirdi? tık haftanın sonundan itibaren, kişi başına günde verilen 
250 gram ekmek ve çeyrek kutuluk konserve tayınının sürdü
rülmesi imkansız hale gelmişti. 8 Mart'ta, dört gündür kişi başı
na verilen az miktardaki yulaf da bitti. 9'unda, undan yapılan 
250 gram kara bisküvi ve kuru patates dağıtıldı. Ertesi gün, 
Kronstadt metal işçileri özel payları olan at eti konservelerini 
topluluğun kullanımına verme kararı aldılar. Bunun dışında, 
ayaklanma boyunca kişi başına bir kutu yoğunlaşmış süt, arası
ra et konservesi ve yalnız çocuklar için 250 gram tereyağı dağı
tılmıştı. 15 Mart'ta un bitti, ekmek tükenmeye yüz tuttu ve elde 
yalnızca az miktarda konserve yiyecek kaldı.367 

16+- Pravda " Kıwıslııwlte. s . 7 5 .  l 18; Quarton'dan A merikan Dış işleri 
Sekrctcrlıgıne. 23 Nisan 192 1 .  Ulusal Arşiv. 86 1 .00/8619;  Petrichcnko. 
Prnwlcı o lüonshwdcslıilıh sobyCiialıh. s . 18 .  
365- "lnıerv'iu s chlenami Vremennogo Revoliutsionnogo Komiteta," 
elyazması, Hoover Kütüphanesi 
366- Berkman. Tlır Knıııstcıdr Rchcllimı, s. 36. Cf. Coldman, 
Hııı·arımı Yasadıcn, 893. 
367- Mett, La Cı•mmıınt de Cnıısı,ult, s.77-78; Volia Rossii, 15 Mart 192 1 ;  
""Prichiny. povody , techenie i otsenka Kronslııadtskikh sobytii," elyazması, 
Hoover Kütüphanesi. 
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Halk açtı ve Petrograd Sovyetinin belirttiği gibi. "'açlık, halk
lar arasındaki savaşlarda kalelerin teslim olmasındaki başlıca et
ken"di,368 Kronstadt'ın buzlar çözülünceye kadar dayanma umu
du sönmeye yüz tuttu ve isyanın liderleri dış yardım almayı dü
şünmeye başladılar. Ayaklanmanın ilk günlerinde Çemov'un 
önerisi kibarca reddedilmişti. Fakat 16 Mart'ta adaya gelip, Rus 
Kızılhaçı adına yiyecek ve ilaç teklif eden Baron Vilken'in bu 
önerisi memnuniyetle kabul edildi. 

Gerçi, bildiğimiz gibi, hiçbir yardım gelmedi. Çünkü, tam da 
16 Mart'ta Tukaçevski isyancı üsse nihai saldırı için ordusunu 
yeniden düzenlemişti. iki saldırı gücü söz konusuydu, büyük 
olanı Fin körfezinin güney sahiline yerleştirilmişti, küçük olanı 
ise, kuzeye ya da Karelian sahil şeridine. Komünist birliklerin 
toplam sayısı, çeşitli tahminlere göre 35.000'le 75 .000 arasında 
değişmektedir, karşı taraftaki. gayet iyi korunaklarda mevzilen
miş isyancıların sayısı ise 1 5 .000 kadarclır.Wı Gerçek sayı muh
temelen 50.000 civarındadır (8 Mart'taki ilk saldırıdaki asker sa
yısının iki misli) ki, bunun 35 .000 kadarını Güney Grubu oluş
turmaktadır. Eldeki en iyi Bolşevik komutanlardan bazıları sal
dırıya liderlik ediyordu. Aralarında, Kurmay Akademisinden 
Fedko ve Dibenko'nun ve 27. Omsk Tümeninin isyanını bastı
ran Vitovt Putna'nın da bulunduğu bu komutanların çoğu iç Sa
vaş'ta yeteneklerini kanıtlamışlardı. Hükümetin Kronstadt'a 
yaptığı Beyaz Muhafız generallerle ve eski Çarlık subaylarıyla iş
birliği suçlamasına rağmen bu tür unsurlar, saldırı güçlerinin 
içinde, savunmadakilerden çok daha büyük rol oynamışlardır. 
Üstleri Tukaçevski ve S. S. Kamenev (parti lideri L.B Kamenev'le 
ilgisi yoktur) gibi, Kuzey ve Güney Gruplarının komutanları 
olan E. S Kazansky ve A. l. Sediakin de imparatorluk Ordusun
da subaydılar. 

Şimdi Kızılordu saflarındaki moral, gelen çok sayıda takviye , 
subayların kalitesi ve parti delegelerinin yorulmak bilmez ajitas
yomı sayesinde öncesine göre çok daha güçlenmişti .  ·•üç yıl bo
yunca açlığa. soğuğa vb. dayanmışken şu ihanete bakın. Onları 
ezeceğiz ! "J7o Sovyet propaganda makinesi böyle bir ton kullanı-

168· Tzvestiia Pcıroı:radslıo,(1,o Soveıa. 1 4  Mart 1 921 . 
369- Ncw l'orlı fiııı cs, 18 Marı 1921;  Sol'aicı Ru.sslwicı 2/ıizı t ', 22 Man 1 9 2 1 ;  
"Priclıiny, povody, ıeclıenie. i otsenka Kronslıtadt.skikh sobytii," Hoover 
Kütüphanesi; Tseidler'den Rus Kızılhaçı başkanına, 20 Mart 1921, 
Giers Arşivi, Dosya 88. 
3 70- Knısıwi<ı Gazcw, 1 7 Mart 192 1 .  
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yordu ve bu propaganda ayaklanmayı bir an önce ve tamamen 
ezme kararlılığındaki askerlerden yanıt alıyordu. Beyaz tulum
larla ve kışlık botlarla donanmış bu askerlere yeni ve bol cepha
ne, Kronstadt müstahkeınlerini ve tabyalanm koruyan dikenli 
telleri kesecek özel makaslar dağıtılmıştı. Yiyecek konusundaki 
her türlü homurdanmayı önlemek üzere bütün askerlere iki 
günlük ekmek tayım ve iki kutu konserve et dağıtılmıştı. Gerçi, 
Kuzey Grubundaki bir komutan moralin güçlendirilmesini pek 
hesaba katmadan, askerlerine, yemek yedikten sonra karından 
alınacak yaranın daha tehlikeli olacağım, bu yüzden çatışmadan 
önce yemek yememelerini salık vermiştir.371 

Tukaçevski'nin planı, yoğun bir bombardımanın ardından üç 
yerden birden başlayacak piyade saldırısı üzerine kurulmuştu, 
Kuzey Grubu, Kotlin Adasının kuzey ucuna saldmrken, Güney 
Grubu, adanın güney ve doğu uçlarına yönelecekti. Topçu ateşi, 
16 Mart günü öğleden sonra 2'de başladı ve gün boyunca devam 
etti. Ölen Kronstadtlılar için gömme töreninin yapıldığı kabris
tanın yakınına bile top mermileri düşüyordu. lsyancılar buna, 
müstahkemlerden, bataryalardan ve limandaki iki zırhlıdan açı
lan ağır baraj ateşiyle karşılık verdiler. Bu ateş teatisi sırasında 
Komünistlerin attığı bir topçu mermisi 5evastopo!un güvertesi
ne isabet etti ve gemiye fazla zarar vermemekle birlikte 50 deniz
cinin ölmesine ya da yaralanmasına yol açtı. Petropavlm·sk aynı 
kaderden korunmak için duman kamuflajına alındıysa da, erte
si gün o da isabet aldı ve 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.372 Kıyı
lardan açılan baraj ateşine ek olarak, Körfezden havalanan uçak
lar Kronstadt müstahkemlerini ve savunma ağlanm bombalıyor
du. Kıyıdan ve havadan yapılan bu birleşik bombardımana rağ
men uğranılan fiziki zarar önemsizdi ve isyancılann zaiyatı gö
rece azdı. Kronstadtlıların zaten zayıflamakta olan morali 
üzerindeki esas sarsıcı etkiyi yapan bombardımanın psikolojik 
yönüydü. 

3 7 1 - Kornatovskii, ed., Krnııslıttıdrsrii miıırc::lı . s.8l). 
372- Petrichenko, Prnvdıı o Knmslıtııdtslıikh sobytiialılı. s . 1 8 ;  New Y,ırlı Tirnes, 
1 9  Mart 192 1 .  Saldırının ayrıntıları esas olarak günlük basının haberlerinden 
ve olayı yaşayanların anılarından derlenmiştir. Bkz. özellikle, Kornatovskkii, 
ed . . Kmnslıtadtslıii ıııiııcczh .  s. 45-5 1 ,  89-9 1 ;  Pukhov. Kronshtcıdts1ıi i  m iatczlı , 
s .162-70; G razhdanslıala voina, 1, 367-73; Rafail. l<roııslıtadtslıii miatrzh ,  
s.20-26; ve K.E. Voroshilov, "lzistorii podavleniia Kronshtadtskogo miatezha," 
Voenno-lstoriclıeslıli zhurııal. 1 961 , No.3 , s. 1 5-35. Ne yazık ki, bu konuya 
ayrılmış olan voennoe Znanic, 1 92 1 ,  No.S'i elde edemedim. 
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Akşam karanlık çökünce bombardıman kesildi. Geçen hafta
ki örneği dikkate alan isyancılar bunun ardından saldırının baş
lamasını bekliyorlardı. Çoğu iki üç gündür uyumamış olmasına 
rağmen herkes görevinin başındaydı. Uzun süre tam bir sessiz
lik hüküm sürdü, Kronstadt müstahkemlerinden ve gemilerden 
projektörler herhangi bir saldın belirtisi yakalamak üzere buz
luk alanı sürekli tarıyorlardı. Sonunda, 1 7  Mart sabaha karşı 3 'te 
saldırı başladı. Büyük kısmını Petrograd bölgesinden subay oku
lu öğrencilerinin oluşturduğu Kuzey Grubu karanlıktan ve kör
fezi saran yoğun sis perdesinden yararlanarak Sestroretsk'den ve 
Lisy Nos'dan iki kol halinde ilerledi, bunlardan biri Totleben ve 
Krasnoarmeets'in üzerine yürüdü, diğeri ise, Kotlin Adasıyla Ka
relian anakarası arasında dizili bulunan birden yediye kadar nu
maralanmış müstahkem mevzilerin. Her kolordunun ön tarafın
da saldırının yolunu açmak görevini alınış gönüllü şok taburları 
bulunuyordu. Farkedilmemek için her türlü çaba gösteriliyordu. 
Karşılıklı konuşma yasaktı ve emirler kısık sesle veriliyordu. 
Dikkatle hazırlanmış ilerleme sırasında iletişim elfenerleriyle 
sağlanıyordu. Bunun dışında kesin bir karanlık hüküm sürüyor
du, sigara içmek yasaktı. 

Sabaha karşı 5'te Lisy Nos'tan hareket eden beş taburluk sol 
kanat kolordu isyancı kalelerin en önünde bulunan 5 ve 6 nolu 
müstahkemleri uzaktan hayal meyal gördü. Kendilerine ayağa 
kalkmamaları emredilen askerler aralarındaki mesafeyi koruya
rak buzlar üzerinde sürünerek ilerlediler, beyaz tulumları buzla
rın üstündeki suyla sırılsıklam olmuştu. Askerler, sık dikenli tel 
örgülere gelip telleri kesmeye başladıkları sırada, aniden üzerle
rine isyancıların projektörleri ve fenerleri tutuldu. Işıklar o ka
dar yoğundu ki, bir asker bunu sonradan, "ortalık bir anda gün
düze döndü" diye anlatmıştır. 6 Nolu müstahkemden askerlere 
teslim olmaları çağrısı yapıldı. ''Bizler sizin arkadaşınız. Sovyet 
iktidarı için mücadele ediyoruz. Size ateş açmak istemiyoruz. "373 
Bu çağrıya aldırış etmeyen lıw:mn�v, kaleye süngülerle ve elbom
balanyla saldırıya geçti, fakat subay okulu öğrencileri müthiş 
yoğun makineli tüfek ateşi karşısında ağır kayıplar vererek geri 
çekilmek zorunda kaldılar. Bundan sonra subay okulu öğrenci
leri, "hurra" nidalarıyla yeniden ve yeniden saldırdılar, sonunda 
isyancı savunma hatlarını yardılar ve göğüs göğüse korkunç bir 
mücadeleden sonra iki kaleyi ele geçirdiler. 

373- Kornatovskii, ed., Kronshıadıskii nıiaıezlı. s.90. 1 05 .  
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Sabah olunca sis dağıldı, 17 Mart aydınlık ve güneşli bir gün 
olacağa benziyordu. Komünistler artık gizlenmeye gerek duy
maksızın, geri kalan kaleleri ele geçirmek üzere saldırıya geçti
ler. Her iki taraf da bağnazca savaştı ve ağır kayıplar verdi. İsyan
cıların açtığı topçu ateşinin buzları kırmasıyla oluşan küçük göl
ler ilerlemeye çalışan çok sayıda askerin mezarı oldu. Kurmay 
Akademisinden bir komutan olan S. P. Uritsky'e göre, bir Komü
nist taburda yalnızca 18 kişi hayatta kalmıştı.374 Fakat direniş 
tedricen zayıfladı ve akşama doğru bütün numaralı kaleler ele 
geçirildi ve kursmı(v, Kronstadt kentinin kuzeydoğu surlarına 
doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada, yalnızca iki bölükten ibaret 
olan sağ kanattaki kolordu Totleben müstahkem kalesini ele ge
çirmek için başarısız denemelerde bulunuyordu. Bütün bitkin
liklerine rağmen isyancılar umutsuzluğun verdiği vahşetle sa
vaştılar, kaleye saldıranları defalarca yenilgiye uğrattılar, her iki 
tarafta ela korkunç zaiyat vardı. Yoğun piyade saldırısı karşısın
da kalenin toplan kullanışsız hale gelse de, isyancıların makine
li tüfekleri ve elbombaları karşı tarafa büyük kayıp verdirdi. Bir 
grup subay okulu öğrencisi bir mayın alanına düştü ve patlama 
sonucu buzlar kırılınca çoğu boğularak öldü. En sonunda, saldı
ran taraf kaleye sızmayı başardı, göğüs göğüse çatışma bütün 
gün hoyunca sürdü. Totleben sonunda teslim alındığıncb 18 
Mart yeni başlamıştı, saat gece yarısı l 'di, bunun ardından ya
kındaki Krasnoarmeets ele ele geçirileli. 

Kuzeyin saldırıya geçtiği saatlerde Güney Grubu da şehrin 
güney ve doğu uçlarına karşı saldırıyı başlatmıştı. Kuzey Grubu
mm harekete geçmesinden yaklaşık bir saat sonra, 17 Mart gü
nü sabaha karşı 4'de Oranienbaum'dan hareket eden büyük bir 
kuvvet yanlarında makineli tüfeklerini ve hafif toplarım da çeke
rek üç kol halinde Kronstadt'ın askeri limanına doğru ilerlediler, 
dördüncü kol ise, şehre girişteki en nazik nokta olan Petrograd 
Kapı"sına yöneldi. 79. Piyade Tugayına bağlı birlikler limanın 
tabyalarından açılan ağır makineli tüfek ateşiyle karşılaştıkların
da ortalık hala karanlıktı. Projektörler dört bir yana ışık saçıyor
du, fakat karanlık ve sis, kamufle edilmiş birlikleri isyancılardan 
gizliyordu. Şehrin güney ucuna ulaşan Komünist şok müfrezele
ri dış kısımdaki çoğu bataryanın başında bulunan isyancıları ça
bucak zararsız hale getirdiler. Bundan sonra ilerlemeye devam 

:n+ Gnızlıdaıısluıia rnirıa, 1, 370. 
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eden saldın birlikleri, kuşatma altındaki isyancı müstahkem 
mevzilerden açılan ağır topçu ve makineli tüfek baraj ateşiyle 
karşılaştılar. Top mermileri ve elbombaları buzda delikler açar
ken, buzlardan seken binlerce mermi havaya kar taneleri gibi sa
çılıyordu. Açık alanda bu ölüm kasırgasıyla yüz yüze gelen aske
ri birlikler büyük bir cesaret göstererek umutsuzca ilerlemeleri
ni sürdürmeye çalışıyorlardı. Aynca arkalarından ikaz ve tehdit
lerle ileri doğru sürüldükleri de dikkate alınmalıdır. Gerçi, bazı 
askerlerin paniğe kapılarak ilerlemek istememeleri pek şaşırtıcı 
bir durum değildir. iki asker korkuya kapılıp buzlara sıkışmış 
bir tekneye saklanınca, komutanları onları anında kurşuna diz
dirdi, böylece diğerleri de ilerlemek zorunda kaldılar. m Gerçi 
buna, isyancılar kamyonlar dolusu takviye alıp karşı atağa geçe
rek Komünistleri geri çekilmeye zorlayınca karar verilmişti. 
Muharebe boyunca, içinde çok sayıda Onuncu Kongre delegesi
nin de bulunduğu 79. Tugayın yansından çoğu ölmüş ya da 
yaralanmıştı.376 

Şehrin doğu yakasında saldıran tarafın durumu daha cesaret 
vericiydi. Şafak sökmeden az önce 95. ve 96. Piyade Alayları ta
rafından desteklenen 32. Piyade Tugayı Petrograd Kapısı'nın ku
zey surlarında gedik açmayı başardı ve şehre girmek için müca
deleyi sürdürdü. Aşağı yukarı aynı zamanda Fedko'nun komuta
sındaki ve ön kısmında askeri okul öğrencilerinin oluşturduğu 
bir şok taburu bulunan 187. Piyade Tugayı Petrograd Kapısı'nı 
zorlamaya başladı, onu çok yakından 167. ve 80. Tugaylar takip 
ediyordu. O ana kadar zaten çok ağır zaiyat veren saldıran taraf, 
bir kere surların iç kısmına adım atınca, o günleri anlatan biri
nin deyişiyle, " tam anlamıyla bir cehennemle karşı karşıya gel
di. "  377 istisnasız bütün pencere ve çatılardan üzerlerine makine
li tüfek ve tabanca mermisi yağıyordu. Karlı ve buzlu kaldırım
lar kısa sürede kızıla boyandı. Savaş, sokak sokak ve ev ev de
vam ederken her iki taraftan da ölü ve yaralı sayısı hızla artıyor
du. isyancılar, kardeş kanının döküldüğü bu ortamda, müstah
kem mevzilerin çoğu düştüğü ve muharebe şehre yayıldığında 
bile Komünist mahkumlardan intikam alma yoluna gitmediler. 
Petrograd Kapısı'nın yakınlarındaki bir kurtarma birliği yoldaş-

375- Alexandcr Barnıine. Oııı: ıvlıo Sun•ived, New York, 1945 , s.95. 
376- Kornnatovskii. ed. ,  Kronslıtcultskii miatezlı, s.246-47. 
377- "Khod sobytii v Petrograde vo vremia Kronshtadtskogo vosstaniia," 
elyazması, 19 Mart 1921 ,  Columbia Rusya Arşivi. 
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\arının kapatıldıgı hapishaneye saldırdı, kurtulmaları ve derhal 
savaşa katılmaları için pencereleri kırarak içerdekilere silah 
ulaştırdı.J78 

Çatışına gün boyu kesintisiz devam etti. Bazı anlatımlara gö
re. Kronstadtlı kadınlar mücadeleye katılarak isyancılara cepha
ne taşımış ve ağır ateş altında yaralıları şehir hastanesindeki ilk 
yardıma götünnüşlerdi.J79 Öğleden sonra 4'de isyancılar Bolşe
vikleri sarsan ve geri çekilmeye zorlayan ani bir karşı saldırı baş
lattılar. Fakat bu kritik anda, 27. Suvari Alayı ve Petrograd'dan 
parti gönüllülerinin oluşturduğu bir müfreze yardıma yetişti. 
Güneş batmadan önce Oranienbaum'dan gelen topçu şehre gir
di ve isyancıların ağır kayıp vennesine yol açan yoğun bir topçu 
ateşi başlattı. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken her iki tara
fın savaşçıları da yara bere içinde kalmış ve bitkin düşmüştü. 
Akşam hava kararınca Kuzey Grubundan kursant;Jler kuzeydo
ğudan şehre sızdılar ve Kronstadt'ın kurmay karargahını ele ge
çirerek çok sayıda esir aldılar. Bundan sonra, o ana kadar şehrin 
merkezine girmek üzere Petrograd Kapısı'nda bir gedik açmak 
için çarpışan Güney Grubundan yoldaşlarıyla bağlantı kurdular. 
Gece yarısı savaş hızını kaybetmeye başladı. Son müstahkem 
mevziler de teker teker ele geçirildi. Zaferin kazanıldığı artık 
ayan beyan ortadaydı. 

5 Mart'ta, Kronstadc'da henüz kan dökülmeden önce, Petrog
rad Savunma Komitesi, elebaşıları olan "Kozlovsky'lerin ve Pet
richenko'ların" onları kendi kaderleriyle haşhaşa bırakıp Finlan
diya'ya kaçacakları konusunda isyancıları uyarmıştı.JBO Bu öngö
rü şimdi gerçekleşiyordu. 1 7  Mart gecesi karanlık bastırıp göz
gözü görmez olunca, İhtilalci Komite'nin 1 1  üyesi (Petrichenko 
da içlerinde olmak üzere) buzların üzerinden Terijoki'ye kaçtı. 
(Valk, Pavlov ve Perepelkin muharebe sırasında tutsak düşmüş
lerdi, Vershinin ise, hatırlanacağı gibi, 8 Mart'taki ilk saldırı sı
rasında buzluk alanda esir alınmıştı.) Kozlovsky, Solovianov ve 
isyancılarla işbirliği yapan diğer "askeri uzmanlar" da kaçtılar. 
Geceyarısından biraz önce, içlerinde isyancı liderliğin büyük 
kısmı da olmak üzere, 800 kadar sığınmacı Fin sahillerine ulaş-

l/8. Korııaıovskii. ed . ,  Kronstadslıii nıiaıe:::lı, s .78. 88. 
J 79- Pctrichrnko, Prm'<lu o 1\ıoıısht<ıdtshihh ;obvciialı/ı, s. ll :  v,ıJiııe. 
L.cı Rnolu ı ioı ı  Tı ıwnnııc.  s . +99; ''Khod sobytii v Pcırograck>," Columbia 

Rusya Ar�ivi. 
380- Kornatovsk i i .  ed.,  1'roııslı tadtslıii nıiatezlı. ,;. 1 8'1. 
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tı. Karelian kıyı şeridine yakın numaralanmış müstahkeınlerden 
bir grup hariç, büyük ölçüde yakalanma korkusuyla adayı ilk 
terkedenler bunlardı. Yerinde infaza uğrama ihtimalinin bu gru
bun tahliye kararı vermesinde en büyük rolü oynadığına kuşku 
yoktur. Her halükarda, onların adadan ayrılışı Kotlin Adasında 
ve çevresindeki müstahkemlerde bulunan Kronstadtlıların bir 
kitlesel göçe kalkışacaklarının işaretiydi. Bundan sonraki 24 sa
at içinde, Fin sınırlarına, çoğunluğunu bahriyelilerin oluşturdu
ğu ardı arkası kesilmez bir sığınmacı akını başladı. Toplam 
8.000 kadar sığınmacı bütün isyancı gücün yansını oluşturuyor
du. Sığınmacılarla birlikte 400 kadar at da buzlan geçti ve Fin sı
nır muhafızları kıyıya yakın yerlerde 2.500 terkedilmiş tüfek 
topladı.Jsı 

1 1  gün boyunca aralıksız devam eden Komünist bombardı
manının Kronstadt savunmasına çok az zarar vermesi şaşılacak 
bir noktadır. Fakat şimdi, geri çekilen bahriyeliler son bir savun
ma jesti yaparak müstahkemlerdeki ve bataryalardaki topların 
kilitlerini almışlar, dinamoları, projektörleri, makineli tüfekleri 
ve diğer teçhizatı tahrip etmişlerdi. Komünistler, ele geçirdikle
ri Kuzey müstahkemlerinde çalışan yalnızca birkaç sililh bulabil
mişlerdi.3fl2 1 7 Mart gecesi, Petropavlosk ve Sevastopol gemileri
nin komutanları, mürettebata gemileri havaya uçurma talimatı 
vermiş, ancak liderlerinin kaçtığını öğrenen mürettebat bu emri 
yerine getirmeyi reddetmişti. Tam tersine mürettebat, görev ba
şındaki subaylarını tutuklamış ve Sovyet komutanlığına haber 
göndererek teslim olmak istediğini bildirmiştir. Gece saat 
1 1 .SO'de Kronstadt'daki Komünist karargilh Petrograd Savunma 
Komitesi'ne şu zafer mesajını gönderdi: "Petropavlosk ve Scvas
topolda yuvalanmış karşı-devrimciler temizlenmiştir. iktidar 
Sovyet makamlarının ve taraftarlarının eline geçmiştir. Pctropav
losk ve Sevastopol gemilerindeki askeri operasyon tamamlanmış
tır. Fin sınırına doğru kaçmakta olan subayların yakalanması 
için acil önlemler alınmaktadır. "Jfl3 18 Mart'ın ilk saatlerinde 
kursan(}' müfrezeleri her iki savaş gemisini de teslim aldı. Bu sı
rada, direnmekte ısrar eden bir avuç isyancının dışında, geri ka
lan isyancılar da teslim olmuş ve 18'inde öğle vakti, müstahkem 

381- :-Jovaia Rı.mlıaia Zlıizıı'. 22 vt· 24 Man 1 92 1 .  
382- Lomlra Tiııın, 3 0  Mart 192 1 .  
383- Kornatovskii.  ed., Kronslıtadıslıii nıiauzlı, s.243. 
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mevziler. gemiler ve hemen hemen bütün şehir hükümet kuv
vetlerinin eline geçmişti. Geriye, ha.lıl direnmekte olan tecrit ol
muş isyancı gruplarının temizlenmesi kalıyordu. Öğleden sonra 
son direnme noktaları da yenilgiye uğratıldı ve Kronstadt'ta si
lılhlar sustu. 

Kronstadt'daki bu çatışmanın vahşeti ancak lç Savaşın en 
kanlı olaylarıyla kıyaslanabilir. Her iki taraf da çok ağır kayıp 
vermekle birlikte, esaslı bir şekilde mevzilenmiş isyancılara kar
şı açık buzlu arazide saldırıya geçmek zorunda kalan Komünist
ler çok daha büyük bir bedel ödemişlerdir. Resmi sağlık rapor
larına göre, 3 Mart'la 21 Mart tarihleri arasında Petrograd hasta
nelerine 4. OOO'den çok yaralanma ve şok vakası intikal etmiş ve 
hastanelerde 527 ölüm vakası kaydedilmiştir. Elbette bu rakam
lara muharebe sırasında ölenler dahil değildir. Çatışmanın ar
dından buzların üzerinde öylesine çok ceset kalmıştı ki, Fin hü
kümeti buzlar eriyince bu cesetlerin kıyıya vuracağı ve sağlık 
açısından büyük tehlike yaratacağı korkusuyla Moskova'dan 
bunların toplanmasını istedi.384 Resmi kaynaklar tarafından ileri 
sürülen düşük rakamlı bir tahmine göre Komünistlerin kaybı 
700 ölü, 2.500 yaralı ya da savaş şoku vakasıdır, fakat savaşa ka
tılan bir Bolşevik, 6 Numaralı müstahkemde tanık oldukların
dan hareketle, bu sayının son derece az olduğunu belirtmekte
dir. Bir diğer tahmine göre, Kızıllar 25.000 ölü ve yaralı vermiş
tir. Öte yandan, iyi bilgi kaynaklarına sahip Viborg'daki Ameri
kan elçisi Harold Quarton'a göre, ölü, yaralı ve kayıplar toplamı 
olarak Sovyet zaiyatı yaklaşık 10.000'e ulaşmaktaclır. 385 Kam
panya sırasında 15 kadar Onuncu Kongre delegesi yaşamını yi
tirmiştir. Ölen diğer Bolşeviklerle birlikte bu delegeler için 24 
Mart'ta kitlesel bir askeri cenaze töreni yapılmıştır.386 

İsyancıların kayıpları daha azdır, fakat kesinlikle önemsiz de
ğildir. Elde güvenilir rakamlar olmamakla birlikte, bir rapor 600 
ölü, l OOO'den fazla yaralı ve savaş sırasında esir alınmış 2 . 500 
tutsaktan söz etmektedir.387 Ölenlerin çoğunluğunu mücadele-

384- Mett, l.ll Cvnımuııf ele Crnnstudı, s .'56 :  Lonclra Tirnn, 3 1 Mart 1 92 1 .  
385- Kornaıovsli i ,  ed. ,  Krıırıs/ııadsslıii rniatr::fı, s. l 07; Pukhov, Kroııshıııdıslı i i  
ıniate::lı , s . 169: ·'Khod sobyıii , .  Pctrograde,"  Columbia Rusya Arşivi: 
Quarton'dan Amerikan Dış işleri Sekrcıerligine, 19 Mart 1 92 1 ,  Ulusal Arşiv, 
8 6 1 . 00/8 3 72.  Yzh. Kelky'in 25- 30 binlik rahmini ise çok yüksektir: 
Quarton'clan Amerikan Dış işleri Sekreterine, 23 Nisan 1921,  861 .00/86 19. 
386- Petrogradskaia Pravda , 25 Mart 1921 .  
387- Pukhov, l\roııshtadıskii miatezh. s.168; Gran::danshaia voina, 1 .  3 7 2 .  
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nin son aşamasında katledilenler oluşturmaktadır. Saldırıda yer 
alan askeri birlikler kalelerden içeri girer girmez kan dökme tut
kusuna kapılarak ölen yoldaşlarının intikamını almaya giriştiler. 
Bir askerin, buzlar üzerinden Finlandiya'ya kaçan isyancıların 
uçaklardan makineli tüfek ateşiyle taranmamış olması karşısın
da hayıflanması , saldırı sırasında askerlerde gelişen nefretin de
recesini ortaya koymaktadır. Troçki ve onun başkomutanı S. S. 
Kamenev, isyancılara karşı kimyasal silah kullanılmasını onayla
mışlardı ve eğer Kronstadt'ın direnişi daha uzun sürseydi, Yük
sek Askeri Kimya Okulunun öğrencileri tarafından tasarlanan, 
top mermileri ve balonlar yoluyla bir zehirli gaz saldırısı planı 
yürürlüğe konacaktı.388 

isyanın bastırıldığı haberinin hızla yayılması, farklı merkez
lerde çeşitli tepkilere yol açtı. Batı Avrupa'daki Rus siyasi göç
menleri kedere boğuldu. isyancılara yardım göndermedeki ba
şarısızlıklarından yakındılar ve mücadelenin en kızgın anında 
Bolşeviklerle ticaret anlaşması imzalayan Büyük Britanya'ya 
ateş püskürdüler. Göçmen gazetelerinden biri ise, yeise kapıl
manın yanlış olduğunu belirtti. "Kronstadt'ın Dersleri" başlıklı 
bir başyazıda gazete, Rusya'nın kurtuluşu için mücadelenin za
fere kadar devam edeceğini açıkladı. Profesör Grimm de bir 
meslektaşına, Petrograd'da yeni bir ayaklanma halinde grupla
rının yine hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini yazacak kadar 
iyimserdi.389 

Rusya içinde ise Bolşevikler zor kazanılmış zaferleriyle coş
muşlardı. Gerçi coşkularının, "yoldan sapmış bahriyeli yoldaşla
rı" için üzüntülerini ifade ederken bulandığı gözden kaçacak gi
bi değildi. Olayların seyri konusunda çok net olmadıkları halde 
rejimi desteklemeye devam eden yurtdışından gelmiş Komünist
ler de yerli yoldaşlarının coşkusunu paylaşıyorlardı; çünkü, di
ye akıl yürütüyorlardı, Bolşevik Rusya bütün kusurlarına rağ
men tarihteki ilk sosyalist devlet, toprak sahiplerinin ve burju
vazinin iktidardan uzaklaştırıldığı ilk ülkedir. Onların gözünde, 
bunun ötesindeki diğer düşünceler ikincil öneme sahipti. Victor 
Serge gibi bazı yabancı Komünistler ise, olup bitenler karşısında 

388- V. Pozdnyakov, 'Thechemical Arm," in The Red Amıy, ed . ,  B .H.  Liddcll 
Han, New York, 1956,  s.  38-f-85. Planı gdi�tirerı iığreııcilenkıı biri Je Alhay 
Pozdııyakov'du . 
.389- Za Ncırodnoc Dı:lo. 19 Mart 191 1 ;  Grimm'den Giers'e, J l  Marı 192 1 .  
Giers Arşivi ,  Dosya 88. 
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derin endişe içindeydiler. Öte yandan, Kronstadt'm bastınlması, 
Emma Goldman ve Alexander Berkman gibi anarşistler üzerinde 
sarsıcı bir etki yapmıştı. Goldman'ın anılarında anlattığına göre, 
17 Mart gecesi top sesleri sustuğunda, Petrogracl'ın üzerine, o 
ana kadar aralıksız devam eden top seslerinden çok daha ürkü
tücü bir sessizlik çökmüştü. Bu son saatlerde, "Bolşeviklere olan 
inancının son halkası da kopan" Berkman sokaklarda deliler gi
bi dolaşırken, Goldman, "bütün sinirleri felç olmuş,"  tarifsiz acı
lar içinde, otelinde karanlığa gözlerini dikmiş oturuyordu. "Pet
rogracl, siyah bir kefen içindeki korkunç bir ceset gibi asılı du
ruyor, sokak lambaları, bu cesedin baş ve ayak uçlarında yanan 
mumlar gibi solgun sarılıklarıyla titreşiyordu."  Ertesi sabah 18 
Mart günü, Petrograd gazetelerinin manşetlerinde Paris Komü
nünün ellinci yıldönümü anılıyordu. Komünistler askeri bando 
eşliğinde "Entemasyonal"i söyleyerek yürüyüş yapıyorlardı. 
Goldman, "Enternasyonal'in, bir zamanlar kulaklarıma büyük 
bir neşeyle çarpan nağmeleri, insanlığın alev alev yanan umudu 
için söylenen bir cenaze ağıdı gibi geliyordu şimdi" diye yaz
maktadır. Berkman ise, günlüğüne şu acı satırları düşmüştür: 
'"Galipler, 1871 Paris Komününün yıldönümünü kutluyorlar. 
Troçki ve Zinovyev, Thiers ve Gallifet'i, Paris isyancılarını kat
lettikleri için suçluyorlar. "3\!o 

Bu sırada, Kronstadt'da Bolşevikler ayaklanmanın izlerini sil
mek için büyük bir çaba gösteriyorlardı. Kronstadt'a mutlak yet
kilerle donanmış komutan olarak atanan Pavel Dibenko, şehri 
muhalif unsurlardan ve karşıt fikirlerden temizlemeye girişmiş
ti. Yeniden faaliyete geçmeyen Kronstadt Sovyetinin yerine ku
rulan ve Kronstadt'ın en güvenilir üç lideri, Vasiliev, Bregman ve 
Gribov'dan oluşan revtroika yeni komutana yardımcı oluyordu. 
18 Mart'ta yeni bir gazete, Kızıl Kronsıadı yayımlanmaya haşla
dı. Çapa Meydanının adı Devrim Meydanı olarak değiştirilirken, 
PetropaJ!!ovsh ve Sevastopol savaş gemilerine Maral ve Paris Ko
münü adları verildi. Derhal parti kayıtlarının yenilenmesine giri
şildi ve 350 kadar üye ihraç edildi ya da yeniden başvuruda bu
lunmadı. Bir yazarın belirttiğine göre, Sovyet donanmasında da 
bir "cerrahi operasyon" yapıldı: Güvenilmez Baltık bahriyelileri 

390- Goldınan, Hayutıını l:"aşarlırn.  eli ,  s .894; fü,rkman. Tlıe Bııblınilı Myıh, 
s.303. Thiers, o sırada Fransa'nın başbakanı, Gallifet ise Koınünarları bastıran 
generaldi. 
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Karadeniz, Hazar Denizi, Aral Gölü ve Uzak Doğu'daki Amur Ir
mağı filolarına dağıtılırken, bütün donanma birlikleri saflarında 
Ivanmory temizliğine -toplam 15.000 kişi kadar- giriştiler.391 
Nihai saldırıda yer alan Kızıl Ordu askerleri de ülkenin ücra böl
gelerine dağıtıldılar. Liderleri Tukaçevski ise, bir ay geçmeden 
T ambov bölgesindeki Antonov'un gerillalarını ezmek üzere dü
zenlenen ceza seferinin kumandasına atandı.392 

Son olarak, Kronstadt'dan kurtulanların kaderinin ne olduğu 
noktası kaldı. Yakalanan hiçbir isyancı halk önünde yargılanma
dı. Mücadele sırasında tutsak edilen 2000'den fazla Kronstadtlı
nın arasından seçilen 13'ü isyanın elebaşıları olarak gizli celsede 
yargılandı. Karşı-devrimci komplo iddiasını desteklemek için 
Sovyet basını onların sosyal kökenlerini vurgulamaya büyük 
önem verdi: S'i soylu ailelerden gelen eski donanma subayı, l'i 
eski din adamı ve 7'si köylü kökenli olarak takdim edildi,393 
Yargılananların isimleri kulağa tamdık gelmemektedir: Hiçbiri 
lhtilalci Koınite'nin üyesi değildir ki, Komite'nin dört üyesinin 
-Valk, Pavlov, Perepelkin ve Vershinin- o sırada tutuklu bu
lunduk.lan bilinmektedir, öte yandan, ayaklanmada danışman 
rolü oynayan "askeri uzmanlardan" hiçbiri yargılananlar arasın
da bulunmamaktadır. Ne var ki, 1 3  "elebaşı" 20 Mart günü yar
gılandı ve ölüme mahküm edildi. 

Diğer tutsaklardan yüzlercesinin Kronstadt'da derhal kurşuna 
dizildiği söylenmektedir. Geri kalanlar, Çeka tarafından anaka
radaki Çeka hapishanelerine götürüldü. Petrograd'daki hapisha
neler tutsaklarla dolup taştı ve yedi aylık bir dönem içinde yüz
lerce isyancı küçük gruplar halinde alınarak kurşuna dizildi. 
Bunlardan biri de, Fyodor Dan'ın hapishane avlusunda dolaşır
ken rastladığı Perepelkin'di. Perepelkin, idam edilmeden önce 
isyanın ayrıntılı bir hikayesini kaleme almıştır, fakat Dan bu ya-

391- Kornaıovskii . ed., Kronshtadrshii miatezh. s . 1 5 ;  Pukhov, Kroııshtadtshii 
miaıezh, s.l 76-80. er. G.A. Chere.mshanskii , "Kronshtadtskoe vossıanie, 28 
revralia- 1 8  marta 1 921 ;· el yazması, Columbia Rusya Arşivi . Cheremshansky, 
Amur'a gönderilen Baltık bahriyelileri arasmda bulunuyordu. 
392- An tonov'un bastırıl masında, Fedko da bir lider olarak rol aldı. Bkz. M.N.  
Tukha<.:hevskii, "Bor'ba s kontrrevoliuısionnymi vosstaniiami ,'' Voina i 
Rı:voliutsiia, 1 926. No.8, s .3- 1 5 ; A.I.  Todcırski i .  Marslıal Tufılıaclırvshii, 
Moskow. 1963, s .7 1-73; ve Nikulin. Tulılıavhcvsfıi i ,  s . l. 5 1-.56. 

39J- Krasırnia Gm:crn. 23 lvları 1 9 2 1 , Pct rogrndslwia Prnvda. 23 Mart 1 92 1 ;  
Komatovskii, ed., Kroııshıculıshii miuıfzh, s.247-49. Yargılananlar, Quarton'un 
Bolşevik kayıplara ilişkin tahminini destekler tarzda, "binlerce" Kızıl ordu 
askerinin ölmesinden ya da yaralanmasından sorumlu olmakla suçlanmışlardı. 
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zılann akıbeti hattında bilgi sahibi olmadığını belirtrnektedir.394 
Sağ kalanlar zorla çalışmaya mahkO.m edilerek Beyaz Deniz'deki 
meşum Solovki hapisanesi gibi toplama kamplarına gönderildi
ler ki, bunun anlamı, açlık, bitkinlik ve hastalıktan yavaş yavaş 
ölmekti.J95 Bazı durumlarda isyancıların aileleri de aynı kaderi 
paylaştı. Mart ayının ilk günlerinde rehin alınan, Kozlovsky'nin 
karısı ve iki oğlu da toplama kampına gönderildiler; yalnızca 
Kozlovsky'nin 1 1  yaşındaki kızına dokunulmadı.396 

Finlandiya'ya kaçan isyancıların akıbeti ne oldu? 8.000 kadar 
isyancı buzların üzerinden geçerek Finlandiya'ya ulaştı ve Tri
joki, Viborg v lno'daki sığınma kamplarında alıkondu. Sığınma
cıların neredeyse tamamı bahriyeli ve askerlerden oluşuyordu, 
aralarında çok az sayıda asker olmayan erkek, kadın ve çocuk 
vardı.397 Amerikan ve Britanya Kızılhaçı sığınmacılara yiyecek 
ve giyecek sağladı. Bazıları yol yapımında ve diğer kamu işlerin
de çalıştılar. Fakat kamplarda hayat kasvetli ve yıpratıcıydı, baş
langıçta yerel halkla bağlantı kurmalarına izin verilmeyen sığın
macılar bu yaşama alışmakta büyük zorluk çektiler. Fin Hükü
meti, Cemiyet-i Akvam'dan* sığınmacıların başka ülkelere yer
leştirilmesine yardımcı olunmasını isterken, Bolşevikler, onla
rın silahlarıyla birlikte kendilerine iade edilmesini talep ettiler. 
Birçoğu affedilecekkrinc ilişkin verilen söze kanarak ülkeye ge
ri döndü ve bunlar derhal tutuklanarak toplama kamplarına 
gönderildiler. Mayıs ve Haziran aylarında, ülkeye geri dönenle
rin oluşturduğu gruplar zorunlu çalışmaya ve dolayısıyla erken 
ölüme doğru yol alırken Dan'ın kaldığı hapishanede mola ver
mişlerdi.398 

O kasvetli ve üzüntülü ortama rağmen Petrichenko sığınmacı 

394- Dan, Dva _goda slıitarıii, s . 1 53-57.  
395- Maxiıııoff. Thc Gı ı illoriııc ar Worlı, s. 168; David Dallin ve Boris 
�icolaevsky, F0tacl Labor in Soviet Russia, Ncw Haven, 1 947. s. l i'O. Son 
zanıaıılarıla yayınlanan bir Sovyet çalışmasına göre. tutsak edilen bahriyelilerin 
çoğurılugu sonradan affedilmiş, ··şiddetli cezalar" (örnegin idam) yalnızca 
clcbaşılara ve Sovyet iktidarırıırı amansız düşmanlarına verilmiştir: Sofinov, 
lsıoıidıeslıii pol'orot, s.3611. 
396- Dan, Dm godcı .�Jıitcıııii ,  � . 1 58. Bir ıliğer çagda� kaynak , muhıeınekn 
hatalı olarak, Kozlovsky'nin her iki oğlunun da kurşuna dizildigini belirtmek
tedir: "Svedeniia iz Pctrograda ot 12 aprlia: Kronshtadt i otgoloski go 
vosslaniia,"  !yazması, Hoovr Library. 
397- En büyük kamp olan lno Kalesinde, 3.584'ü erkek, lO'u kadın ve 3'ü 
çornk olmak üzere 3597 sığınmacı kalıyordu. Erkeklerden yalnızca 25'i. sivildi: 
.'iovaio Russkaia Zhizn', 27 Mart 1 92 1 .  
* Bugünkü Birkşmiş Milletler, ç.n. 
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arkadaşlarından saygı görmeye devam etti. O, en büyük hatası
nın Kronstadt'daki Komünist liderleri kurşuna dizmemek oldu
ğunu söylemiştir. Olan bitenden pişman değildi. Ancak, Terijo
ki'de bir Amerikalı gazetecinin kendisiyle yaptığı röportajda is
yanın örgütlenmesinin ilkel ve çok zayıf olduğunu kabul etmiş
tir. "Evet yenildik" demiştir, "fakat hareket ilerleyecektir, çünkü 
o halkın içinden doğmuştur . . .  Rusya'da reaksiyoner Beyazlardan 
ve katil Kızıllardan yana olmayan benim gibi milyonlarca insan 
var ve hu basit halk Bolşevikleri alaşağı edecektir. "399 Petrichen
ko'nun sonraki sürgün hayatı hakkında çok az şey bilinmekte
dir. Kronstadt isyanına ilişkin bir Rus belge ve anı koleksiyo
nunda, 17 Kasım 1923 tarihini taşıyan, isyan liderinden Rus
ya'daki bir arkadaşına yazılmış, hatalarım kabul eden ve anava
tana dönmek için başvuracağını dplaylı olarak belirten bir mek
tup bulunmaktadır.4oo Gerçi bu mektubun güvenilirliği kuşku 
götürür. Bir SR gazetesinde Aralık 1925'de yayımlanan bir ma
kalesinde Petrichenko en ufak bir pişmanlık belirtisi gösterme
mekte ve Komünist partinin ya da onun liderlerinin diktatörlü
ğüne karşı kendiliğinden ayaklanma fikrini desteklemeye devam 
etmektedir. 401 

Resmi Sovyet lç Savaş tarihi, hatalı bir şekilde. Petrichen
ko'nun kısa süre sonra Finlandiya'clan ayrıldığını ve Çekoslo
vakya'ya yerleştiğini yazmaktadır. Oysa o, yaklaşık çeyrek yüzyıl 
Finlandiya'da kaldı. Gördüğümüz gibi, yenilginin hemen arka
sından, Rusya'yı Bolşeviklerken kurtarma tutkusunu paylaştığı 
Batı Avrupa'daki siyasi göçmenler çevresiyle işbirliğine hazırdı. 
Gerçi daha sonraları Finlandiya'daki Sovyet taraftan gruplara 
katıldı. lkinci Dünya Savaşı sırasında bu tür faaliyetleri dolayı
sıyla Fin resmi makamlarıyla başı derde girdi ve 1945'de Rus
ya'ya geri döndü. Döner dönmez tutuklandı ve bir iki yıl sonra 
bir toplama kampında öldü.402 

398- Londra Times. 30 Mart 192 1 ;  Dan, Dva goda shitanii, s . 1 59. O yıl ın daha 
sonraki aylarınlla, bazı raporlara göre, Kronstadt sığınmacılarından oluşan 
"Plekhanov Taburu" adlı bir grup, Fin partizanlarıyla birlikte, Dogu Karelia'da 
Bolşeviklere karşı savaşu. Bkz. C. Jay Sıııitlı, Finlmıd aııd tlıc Rııs.rncııı 
Revolutioıı, 1 91 7-1 922. Athcns, Ga.,  1958, s . 193-97. 
399- Quarton'dan Amerikan Dış lşleıi Sekreterliğine, 5 Nisan 192 1 ,  Ulusal 
Arşiv, 86 1 .00/8446; Neıv Ynrlı Tinıcs, 31 Mart 192 1 .  
+00- Kornatovskii. c d  . . l\rnn slıtndrslı i i  ıniate::.lı . s . 16:3-64. 
40 1- Pctrichenko, "O prichinakh Kronshtadıskogo vosstaniia," :ncmıia Bor'bv. 
Aralık 1925-0cak 1926, s.4-8. 
402- Grazlıdanskaia voina, 1, 362; Serge, Memoirs of a Revoluıionary. s. l 32.n; 
Unto Parvilalui. Beria's Gardens. 1960. s.2 1 .  285. 
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Kronstadt düştü. isyancılar kararlılık ve cesaretle savaştılar. 
Fakat başarı umutları başından itibaren zayıftı. Ayaklanma, li
derlerinin de kabul ettiği gibi, kötü bir zamana rasgelmişti ve ha
zırlık son derece yetersizdi. Bahriyelilerin yanında ne bir işgal 
gücü, ne de yardıma gelen herhangi bir dış güç vardı, oysa lç Sa
vaşın galibi Bolşevikler isyancılara karşı en iyi ordu birliklerini 
serbestçe seferber edebiliyorlardı. Ayrıca, Fin Körfezinin buzları 
henüz erimediğinden hükümet tecrit edilmiş isyancı kaleye kar
şı büyük çaplı bir piyade saldırısını başlatabilmişti. lç Savaşın 
anti-Sovyet hareketleriyle kıyaslandığında Kronstadt ufak çaplı 
bir sonındu. Denikin, Kolçak ve Yudeniç'i yenen ve Pilsuds
ki'nin ordularını püskürten Bolşevikler karşısında Kronstadt 
ciddi bir askeri tehdit oluşturmuyordu. 

Ne ki, Bolşevikleri alarma geçiren, Kronstadt'ın anakarada ge
nel bir ayaklanmanın fitili olması ya da yeni bir müdahaleye yol 
açması ihtimaliydi. Bolşevikler biliyorlardı ki, ülke kitlesel bir 
ayaklanmaya doğru giden bir kargaşalık içindeydi. Şimdiye ka
dar muhaliflerini tecrit etmeyi başarmışlardı, fakat Kronstadt, 
katılanların sayısı açısından, Sibirya ve Tambov'daki köylü ayak
lanmalarından daha az sayıda insanı kapsasa da, iyi korunan 
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müstahkemlere ve eğitimli askeri personele sahip olması ve uzak 
bölgelerde değil, Baltık gibi bir yerde bulunmasıyla işgalci ordu· 
lar için bir sıçrama tahtası rolü oynayabilirdi. 

Yine de isyancıların zafere ulaştığını hayal etmek güçtü. Rus 
halkı her ne kadar küskünse de savaş yorgunuydu, demoralize 
olmuştu ve hükümetten bütün şikayetlerine rağmen, nefret etti
ği Komünistlerden çok Beyaz restorasyondan korkuyordu. Ayn
ca, bahriyelilerin umut bağladıktan Petrogı:ad'daki grevler düşü
şe geçmişti. Dış desteğe gelince, Batılı iktidarlar müdahale poli
tikasından vazgeçmiş ve Bolşeviklerle uzlaşma çizgisi izlemeye 
başlamışlardı. lsyan, Beyazlann umutlarının ve Komünistlerin 
endişelerinin tersine, Anglo-Sovyet ticaret anlaşmasını darbele
yemedi; anlaşma, Kronstadt'a nihai saldırının başlamasından 
yalnızca birkaç saat önce, 16 Mart günü Londra'da imzalandı. 
Ayrıca, aynı gün Moskova ile Türkiye arasında da bir dostluk 
anlaşması yapıldı. Kronstadt, ezeli düşmanına karşı mücadeleyi 
canlandırmaya ilişkin tutkusunu kaybetmiş olan Polonya'mn 
Moskova ile barış görüşmeleri yapmasını da engelleyemedi. Ko
münist birlikler isyancıların son direnme noktalarım temizler
ken 18 Mart'ta Riga anlaşması yapıldı. Finlandiya da isyancıları 
desteklemekten vazgeçti ve sınırlarından onlara herhangi bir 
yardımın ulaşmasına izin vermedi. Nihayet, Rus göçmenleri de 
eskisi gibi bölünmüş ve etkisiz kaldıklarından ufukta hiçbir yar
dım ihtimali gözükmüyordu. Askeri birlikleri dağılmış ve moral 
bakımından çökmüş General Wrangel de yardım edecek durum
da değildi; askerlerini seferber edip Akdenizden Baltık'a gönder
mesi için aylar gerekiyordu. Öte yandan, eğer güneyde ikinci bir 
cephe açmaya kalkışsaydı bunun felaketle sonuçlanması hemen 
hemen kesindi. 

İsyancılar için tek haşan umudu anakaraya acil bir saldırı dü
zenlemek olabilirdi. "Askeri uzmanlann" tavsiyelerini dinleyip 
Oranienbaum'da bir köprübaşı tutmuş olsalardı burada Kızıl Or
du 'nun ve belki de sivil halkın onlann bayrağı altında toplanma
sı için iyi bir fırsat yaratmış olabilirlerdi. Alexander Berkman'ın 
gözlemlediği gibi, devlete karşı bir isyan inisiyatifli davranmalı 
ve hükümet güçlerinin toparlanmasına zaman bırakmadan ka
rarlılıkla vurmalıydı. isyan, kabuğuna çekildiği ya da bekleme 
oyununa girdiği zaman yenilgi kaçınılmazdı. Bu bağlamda, diye 
yazıyor Berkman, Kronstadt Paris Komününün ölümcül hatası-
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nı tekrarlamıştır: Paris Kornününün Thiers hükümeti dağınık 
durumdayken derhal Versailles üzerine yürümemesine benzer 
bir şekilde, Kronstadt da. hükümet güçlerini toplamadan önce 
Petrograd'ın üzerine yürümemişti.403 Komünü anan bir makale
sinde benzeri bir gözlemde bulunan Lenin de, "proletaryanın 
aşırı alicenaplığını" kınamış ve şöyle demiştir: "Proletarya, düş
manlarını imha etmek yerine, onlar üzerinde moral bir etki ya
ratmaya çabalamıştır; o, iç savaşta askeri faaliyetin kesin önemi
ni ihmal etmiş ve Versailles üzerine kararlı bir şekilde yürüyerek 
zaferini taçlandıracağına Versailles hükümetinin karanlık güçle
ri toparlayarak kanlı Mayıs haftasına hazırlamasına yetecek ka
dar uzun bir zaman beklemiştir."404 Bu, Kronstadt 1921 Komü
nünün mezar taşına yazılmaya değer bir saptamadır. 

Böylece sonuç kaçınılmaz hale gelmiş, anakaraya saldırmakta 
gösterilen yetersizlik i.Syanın ezilmesini yalnızca bir zaman soru
nu haline getirmişti. Bu, isyancılar buzlar eriyinceye ve batıdan 
yardım gelinceye kadar dayansalardı bile büyük ihtimalle doğ
ruydu. Buzların erimesiyle kendilerini güvence altına alacak ve 
yeniden yiyeceğe, ilaca ve cephaneye kavuşacak olan isyancılar 
birkaç hafta daha dayanabilir ve Bolşeviklere daha çok zaiyat 
verdirebilirlerdi, fakat eninde sonunda, yalnızca askeri baskı yo
luyla değilse bile, ülkeyi baştan başa saran köylü isyanlarının ve 
Petrograd grev hareketinin başına geldiği gibi, hem zorun, hem 
de ekonomik tavizlerin birlikte uygulanmasıyla yenilgiye uğra
maları kaçınılmazdı. Yeni Ekonomik Politika her yerde huzur
suzluğu yatıştırmıştı ve Kronstadt da istisna olmayacaktı. 

Bu, NEP'e Kronstadt'ın yol açtığı anlamına gelmez, olsa olsa 
N E P'in uygu lanmasını hızlandırdığı düşünülebilir . 1 92 1  
Mart'ında Lenin'in Savaş Komünizmi programını terketmek için 
daha fazla ikna olmaya ihtiyacı yoktu. Lenin ve arkadaşları, lç 
Savaşm sonundan beri ekonomik politikalarını yeniden değer� 
lendirmeye tabi tutmuş ve isyan patlak vermeden birkaç hafta 
önce NEP'in temel hatlarını formüle etmişlerdi. SR ve Menşevik 
delegelerin Sekizinci Sovyet Kongresinde, ürünlere el konması
na son verilmesi ve ayni vergiye geçilmesi çağrısmda bulunduk-

·403- Berkman, Tlıc Krcıııstııdt Rebellioıı. s.39-40. Aym gözlem. bir Menşevik 
yazar tarafından da yapılınışur, Sotsialistichcslı i i  \:cst ııili. 5 :\isaıı 1 9 2 1 . s . 5 .  
Erıgds'irı bir zamanlar yazdığı gihi: "Savunmacılık hüıun silahlı ayaklan
maların ölümüdür." 
404- Lenin, Polnoe solnaııic soclı i ıırn i i .  XVI, 452-53. 
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\arı Aralık 1920 gibi erken bir tarihte bile Lenin böyle bir hare
keti zaten düşünmekteydi. Bununla birlikte, herhangi bir hare
kete girişilmeden aylar geçti. En nihayet, kabaran huzursuzluk 
dalgası Lenin'i Bolşevik iktidarın tehlikede olduğuna ikna etti ve 
8 Şubat'ta yapılan bir Politbüro toplantısında tarım politikası 
baştan aşağı dikkatle gözden geçirildi, Lenin, zorla üıiinlere el 
koymanın yerine, köylüye, devlete olan yükümlülüklerini yeri
ne getirdikten sonra kendi artı üıiinüne tasarruf etme hakkı ta
nıyan ayni vergiyi kabul etmeye yönelik bir plan taslağı ortaya 
koydu. Bundan sonraki haftalarda proje Sovyet basınında tartı
şıldı. 24 Şubat'ta, Kronstadt isyanı patlak vermeden beş gün ön
ce Lenin'in notlarını da içeren ayrıntılı bir taslak yaklaşan Onun
cu Parti Kongresinin gündemine konmak üzere Merkez Komite
si'ne verildi. 4os 

Fakat Moskova'da 8 Mart'ta Kongrenin toplanması isyanın 
anlamım ortadan kaldırmadı. Halk muhalefetinin yakıcılığını or
taya koymasıyla isyan. değişiklik yönünde ilerlemenin zorunlu
luğu duygusunu güçlendirdi ve acil bir reformun gerekli okluğu 
noktasındaki her türlü kuşkuyu ortadan kaldırdı. Parti tehlikeyi 
görmüştü. NEP bir ay önce başlatılsaydı isyanın patlak vermeye
ceğini düşünenler bile vardı.406 Bu doğru olsun ya da olmasın, 
reformların daha fazla gecikmeye tahammülü olmadığı, aksi tak
dirde, Bolşeviklerin halkın yükselen öfkesiyle iktidardan düşe
cekleri noktasında tam bir fikir birliği vardı. Kronstadt, Lenin'in 
deyişiyle, "gerçeği her şeyden daha berrak bir şekilde ortaya çı
kartmış"tı. Lenin isyanın münferit bir olay olmadığını, kırsal 
bölgelerdeki ayaklanmaları, fabrikalardaki karışıklıkları ve si
lahlı kuvvetlerdeki mayalanmayı içeren büyük bir huzursuzluğu 
yansıtan bir örnek olduğunu çok iyi görmüştü. O, Savaş Komü
nizminin ekonomik krizinin Kronstadt'la bir "politik krize" dö
nüştüğünü ve Bolşevizmin geleceğini dengede asılı bıraktığını 
yazmıştı.407 

Onuncu Parti Kongresi Bolşevizmin tarihinde Sovyet politika
sında temelli bir değişikliğe işaret eden en dramatik olaylardan 

405·· Age, '(LJ J ,  .333 . Cf. Carr. Tlıe Bolslıevilı RevolıtLioıı, i l ,  280-82. (Du kitap üç 
cilt halinde Türkçede basılmıştır: Bol)evik Dcvıimi.  Cilt l ,  çev: Orhan Suda, 
Metis, 1 989; C i l t  1 1 ,  çev: Orhan Suda, l 998; Cilt l l l ,  çev: Tuncay Dirkan, 
Metis, 2004.) 
406- Slepkov, Kroııshıadıslıii nıiaıe::lı , s . 1 5 .  

407- Lenin, Polnoc sobrnnic soclı incni i ,  Xllll, 138,  387. 
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biridir. Lenin yıllar önce, Rusya'da sosyalizmin zaferi için iki 
şart öngörmüştü: Batıdaki proleter devriminin desteği ve Rus iş
çileriyle köylüleri arasında ittifak.40B 1921 yılında bu koşulların 
ikisi de gerçekleşmemişti. Sonuç olarak lenin, Avrupa devrimi
nin desteği olmaksızın sosyalizme geçişin mümkün olmadığı 
fikrini terketmek zorunda kaldı. Burada aslında, Stalin tarafın
dan birkaç yıl sonra geliştirilecek olan ve devrimin yavaşlatılma
sına, yurt dışında kapitalist iktidarlarla ve içerde köylülükle iliş
kileri geliştirmeye dayanan "tek ülkede sosyalizm" tohumları 
yatmaktadır. Her şeyin üstünde, acil ve yakıcı ihtiyaç kırsal böl
gelerdeki isyanların yatıştınlmasıydı. lenin'in Onuncu Kong
re'de açıkladığı gibi, "diğer ülkelerde devrim patlak verene kadar 
Rusya'da sosyalist devrimi kurtaracak tek şey köylülerle anlaş
maya varmak"tı .409 Üç yıl önce, 1918 Mart'ında Almanlara karşı 
bir "ihtilalci savaşı" reddedip Brest-Litovsk anlaşmasını imzala
clığı zaman lenin enternasyonal cephede benzeri bir ricatta bu
lunmuştu. Şimdi, 19 18'de Bolşeviklere tanınmayan "nefes alına" 
fırsatını yakalamak için o, çok daha ihtiyatlı ve yatıştırıcı bir iç 
program lehine Savaş Komünizmini ortadan kaldırıyordu. "Orta 
köylülüğün ekonomik isteklerini tatmin etmek ve serbest ticare
ti tanımak zorundayız" diye açıklıyordu, "aksi halde, dünya dev
riminin geciktiği koşullarda Rusya' da proletarya iktidarını koru
mak mümkün olmayacaktır. "410 

Böylece, 1 5  Mart'ta Onuncu Parti Kongresi, bir delegenin de
yişiyle (Marksist araştırmacı Riazanov) "köylü Brest"ini kabul 
etti.4 1 1  Karar, Yeni Ekonomik Politika temelinde, ürünlere zorla 
el koymanın yerine aynı: vergiyi ve köylünün kendi artı ürünü
nü serbest pazara arzetme hakkını benimsedi. Bu, Savaş Komü
nizminden karma ekonomiye geçiş yönünde atılmış ilk ciddi 
adımdı. Böylece, Valerian Osinsky'nin Sekizinci Sovyet Kongre
si'ne sunduğu ekim işlemlerini merkezileştirme kampanyası yö
nündeki teklifi reddedilmiş oluyordu. Kara ve tren yollarındaki 
yol kesme müfrezeleri bütünüyle geri çekildi ve şehirlerle köy
ler arasındaki ticaret yeniden yürürlüğe girdi. Troçki'nin emek 
orduları dağıtıldı, kendi yöneticilerini seçme ve işçilerin çıkarla-

40H- Bkz. Carr, Tlıe IJolslırvik Re,·ohılion, 1 1 .  277-79. 
409- Dni<H\'İ s''r;:d KKP ı J.ıJ .  s.·104. 
410- Agc s:+n .. 
4 1 1- Agr., s.468. Urünlerc zorla el koymanın terketlilrncsi kararı için bkz. Age, 
s.608-609. 
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nnı ilgilendiren her konuda serbest tartışma yapma hakkı da da
hil olmak üzere sendikaların özerkliği tanındı. Aynca, devlet 
ekonominin "kumanda mevkilerini" -ağır endüstri, dış ticaret, 
ulaşım ve haberleşme- kendi ellerinde tutarken, özel dükkan
lara ve tüketiciye yönelik küçük üretime yeniden faaliyet izni 
verildi. Atılan her adım kitle muhalefetinin tabutuna çakılan bir 
çividen farksızdı ve Rusya'nın şehir ve köylerinde yeni hayatın 
canlanmasına yol açtı. Tambov, Sibirya ve Volga bölgelerinde 
köylü huzursuzluğu için için yanmaya devam etti, fakat ağır si
lahlarla donanmış ltursant_:v ve Çeka birlikleri -Kronstadt'a kar
şı kullanılan birliklerin aynılan ya da benzerleri- bu bölgelere 
seferber edildi ve 1921 sonbaharından itibaren bütün direnişler 
ezildi. 

Lenin'e göre, NEP, yalnızca düzen sağlanıncaya ve Bolşevik 
iktidar kendini sağlama alıp pekiştirinceye kadar boşluğu dol
durmak üzere tasarlanmış bir önlem değildi. "Biz köylülüğü ye
niden biçimlendirinceye kadar" diyordu Onuncu Kongre'de, 
"geniş çaplı mekanizmaya onu da katıncaya kadar ona ekonomi
sini müdahalesiz işletme imkanını garanti etmeliyiz. Küçük çift
çiyle bir arada yaşamanın biçimlerini bulmamız gerekiyor ."  Le
nin, Kolektifleştirmenin çok ileri gittiğini ve bağımsız mülk sa
hibi köylüyü uzaklaştırdığını kabul ediyordu. Biz onunla yıllar
ca uğraşmak zorundayız, diyordu, "çünkü küçük köylüyü yeni
den şekillendim1ek, onun psikolojisini ve alışkanlıklarını baştan 
aşağı yeniden şekillendirmektir ki, bu da kuşakları alacak bir gö
revdir. "412 Böylece Lenin, 1917'de geri bir tanın ülkesi olan Rus
ya'da sosyalizmi kurmak yönünde erken bir girişime karşı uya
rıda bulunan Menşevik rakiplerinin görüşlerini zımnen kabul 
etmiş oluyordu. Onlar, gerçek Marksistlerin koşulların henüz 
olgunlaşmadığının bilincinde olduğunu ileri sürmüş ve Rusya 
gibi proletaryanın sayıca az olduğu bir köylü ülkesinde sosyalist 
bir devrimin gerekli koşullarının oluşmadığında ısrar etmişlerdi. 
Engels de, endüstrileşme olmadan ve demokrasinin gelişme ko
şulları oluşmadan bir sosyalist partinin iktidara gelmesine yol 
açacak erken bir devrimden daha kötü bir şey olamayacağını 
yazmıştı. Buna rağmen Bolşevikler tarihsel materyalizmin bu 
imkansızlık doktrinini aşmaya teşebbüs ettiler: Gerekli önkoşul-

-+ 1 2- Agc. s.37-38. 406. Cf. Schapiro, The Oıigiıı of the Commımist Aıııocruc_y, 
s . 3 1 1 .  



sonsöz 207 

lar tamamlanmadan bir sosyalist devrim başanlmıştı. Yeni Eko
nomik Politika bu eksiklikleri tamamlama çabasıydı. lenin'in ta
sarladığı şekliyle NEP, sosyalist bir toplum için gerekli temeli 
yaratmak için uzun vadeli bir ekonomik iyileşme, şehirlerle köy
ler arasında bir uzlaşma dönemiydi. 

NEP, Rus toplumunda tansiyonun düşürülmesinde başarılı 
oldu. Ancak o, Kronstadt'ın ve onun taraftarlarının taleplerini 
yerine getirmekten uzaktı. Evet, ürünlere zorla el koyma sona 
ermiş, yol kesme taburları ortadan kaldırılmış, emek müfrezele
ri dağıtılmış ve sendikaların devletten bağımsız olacağına söz ve
rilmişti. Ancak, devlet çiftlikleri halen yürürlükteydi ve endüst
ri sektöründe· kapitalizm kısmen restore edilmişti. Ayrıca, prole
ter demökrasisi ilkelerinin tersine, eski müdürler ve teknik uz
manlar büyük fabrikalan yönetmeye devam ediyorlardı; yöne
timden uzaklaştırılmış işçilerin "ücretli kölelik" konumlarında 
hiçbir değişiklik olmamıştı. 

Tabii ki, orduda da demokrasinin geri getirilmesi yönünde 
hiçbir değişiklik olmadı. Gemi komitelerinin ve politik komiser
lerin seçilmesi hakkı gündeme bile gelmedi. Kronstadt'dan son
ra, yönetimin ademimerkezileştirilmesi ya da donanmadaki as
keri disiplinin gevşetilmesi tartışma konusu bile olamazdı. Tam 
tersine Lenin, Troçki'ye, bahriyelilere güvenilemeyeceği ve ge
ınilerin askeri öneminin tartışmalı olinası nedeniyle Baltık Do
nanmasını ıskartaya çıkarmasını önerdi. Fakat !roçki böylesine 
radikal bir uygulamaya girişmenin gereksiZliği noktasında arka� 
claşını ikna etmeyi başardı. Bunun yerine, Sovyet Donanması bü
tün muhalif unsurlardan temizlendi ve baştan aşağı yeniden ör
gütlendi, gelecek yıllarda güvenilir bir liderliği garanti altına al� 
mak için deniz harp okulları Genç Komünistlerle dolduruldu. 
Ôte yandan, köylü ve işçi gönüllülerinden oluşacak halk milisi 
kurma fikri ebediyen terkedilirken, Kızıl Ordu'da disiplin daha 
da sıkılaştırıldı. 413 

Daha da önemlisi, isyancıların tek bir politik talebinin yerine 
getirilmemesidir. Tersine olan, diktatörlük düzenin sertleştiril
mesidir. N EP'in getirdiği tavizler, gerçekten de Bolşevik iktidar 
tekelini kesin olarak pekiştirmeye yaradı. Onuncu Kongre' de le
nin taslağını açıklarken şunları söylemişti: "Kronstadt'ın verdiği 

4 1 3- Pukhov, Knınslııadtslı i i  nıiauzlı, s . 185-205; White, The Growıh ııf ıhe Red 
Army, s .19 1-93, 246-49. 
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ders şudur: Politik olarak -partide safları (ve disiplini) sıklaş
tırmak, Menşeviklere ve Sosyalist Devrimcilere karşı daha karar
lı bir mücadele; ekonomik olarak- orta köylülüğü olabildiğin
ce memnun etmek."41-1 Nitekim halk inisiyatifi etkisiz konumda 
bırakılırken özgür sovyetler de hüsrana uğrayan bir hayal olarak 
kaldı. Devlet, Pctmpav/ovsk kararlarında ortaya konan konuşma, 
basın ve toplanma özgürlüklerini geri getirmeyi reddettiği gibi, 
politik suçlar nedeniyle tutuklu sosyalist ve anarşistleri tahliye 
etmeye de yanaşmadı. Bırakın yeniden canlandırılacak sovyetle
rin bir koalisyon hükümetine önayak olmasını, sol kanat parti
lerin üzerindeki baskı sistemli bir şekilde sürdürüldü. Üzücü bir 
raslantı sonucu, Kronstadt İhtilalci Komitesi'nin buzların üze
rinden Finlandiya'ya kaçtığı 17 Mart gecesi Sovyet Rusya'da tü
rünün sonuncusu olan Menşevik Gürcü hükümeti de düştü ve 
Batı Avrupa'ya sürgüne gitmek üzere Karadeniz'deki Batum li
manından ayrıldı.+ 15  lç Savaş sırasında Beyazlar tarafından dört 
bir yandan tehdit edilen Bolşevikler, sürekli taciz ve gözetim al
tında da olsa, Sol'daki Sovyet taraftarı partilerin kuşkulu varlık
larına izin vermişlerdi. Kronstadt'dan sonra buna bile hoşgörü 
gösterilmedi. Lenin'in, rakip sosyalistlerin bundan böyle par
maklıkların ardında ya da sürgünde Beyaz Muhafızlarla yanyana 
yer alacaklarını duyurchığu 192 1 Mayıs'ından itibaren her türlü 
yasal muhalefet ortadan kaldınldı.41 6 Resmi makamların, ayak
lanmada suç ortaklığı yaptıkları suçlamasını ileri sürdükleri 
Menşevikleri, SR'leri ve anarşistleri hedef alan yeni bir baskı dal
gası gündeme geldi. Şanslı olanlarına ülkeyi terketme izni veril
di, fakat binlercesi Çeka tarafından yakalandı ve kuzeyin uzak 
bölgelerine , Sibirya'ya ve Orta Asya'ya sürüldü. O yılın sonunda 
politik muhalefetin geri kalan aktif bölümü de susturuldu, yeral
tına sürüldü ve tek parti diktatörlüğü tam anlamıyla pekiştirildi. 
Böylece Kronstadt, otoriter rejimlere karşı ortaya çıkan bütün 
yenilmiş ayaklanmalar gibi, hedeflerinin tam tersi bir sonuç el
de etmiş oldu: Halkın özyönetimine dayanan yeni bir dönem ye
rine, ülkenin eskisinden çok daha sıkı bir Komünist diktatörlük 
altına girmesi. 

4 1 4- Dı:siatvi s"ezd RKP (b) .  s.625. 
4 1 5- Iloldi ıi . "Men'shcviki v Kronsht�d tskonı nıiatezhe , "  Kı asıwiıı Lrıopis' ,  
193 1 ,  No.3, s.28; Katkov, "The Kronstadt Rising, Sr. Anıony·� Papcr�. 
No.6, s . 1 3 .  
4 1 6- Lenin. Polııof solıraııil' soclı i ııcmı i .  XLlll. 24 1 .  
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Bolşevik düzenin sıkılaştırılmasına parti içindeki bölünmele
rin sona erdirilmesi eşlik etti. "Parti demokrasisi"ni getirmekten 
uzak duran Lenin, eğer rejimin, içinde bulunulan krizden sağ 
çıkması isteniyorsa hizip tartışmalarına son verilmesi gerektiği
ni açıkladı. "Artık" dedi, Onuncu Kongrede, "muhalefeti sona 
erdirmenin,  ona bir çeki düzen vermenin zamanıdır; yeterince 
muhalifimiz zaten var."m Lenin, iç muhalefetin parti politikala
rına karşı eleştirilerinin, isyancıları hükümete karşı silaha sarıl
maya teşvik ettiği imasında bulunarak, Kronstadt'ı, muhalifleri
ne boyun eğdirmekte sopa olarak kullandı.4ıs Lenin'in bu görüş
leri, kitle ayaklanmasının kendilerini iktidardan süpürüp ataca
ğı korkusuna kapılmış dinleyicilerinden büyük destek gördü. 
"Şu anda" diye açıkladı bir konuşmacı, "partide üç hizip vardır 
ve bu kongre partide böyle bir duruma artık hoşgörü gösterile
meyeceğini açıklamalıdır. Bence, General Kozlovsky'nin üzerine 
üç hizip halinde gidemeyiz ve parti kongresi bunu böylece sap
tamalıdır. "-119 Delegeler bu çağrıya seve seve uyarak, lşçi Muha
lefetinin programını Marksist gelenekten "sendikalist ve anarşist 
bir sapma" olarak suçlayan, keskin nitelemelerle dolu bir karara 
oy verdiler. "Parti Birliği Üzerine" ikinci bir kararda ise, Krons
tadt'dan, iç mücadelelerin karşı-devrimci güçler tarafından nasıl 
istismar edildiğinin bir örneği olarak söz edildikten sonra parti 
içindeki bütün hizip ve grupların dağıtılması çağrısında bulunu
luyordu. Yaklaşık üç yıl gizli tutulan bu kararın son bendinde, 
Merkez Komitesine, parti saflarındaki muhalif üyeleri partiden 
atma konusunda olağanüstü yetkiler veriliyordu.-120 Kısa süre 
sonra Lenin, güvenilmez unsurları tasfiye etmek üzere partide 
"baştan ayağa" bir temizliğe girişilmesi emrini verdi. Yaz sonun
da toplam üyelerin yaklaşık dörtte biri partiden ihraç edilmişti. 

Alexander Berkman gibi duyarlı liberterler için Kronstadt, 
Bolşevik teori ve pratiği yeniden gözden geçirmeye sevkeden 
uyarıcı bir deneydi. Fakat ayaklanma. bütün trajikliğine rağmen. 
o dönemdeki diğer birçoklarını tayin edici bir olay olarak etkile
medi. Örneğin, Lenin rejiminin politikalarında tayin edici bir ro
lü olmadı; dış ilişkilerde ve içte rahatlama yönünde meydana ge-

4 1 7- Dcsiatvi s"ezd RKP(b) . s . 1 18;  Schapiro. Tlır Origirı of tlıc Coıımııınist 
Authocracy. s.34-35. 
418- Desiatyi .� "a::cl RKP(b), ;, 34- 35. 

419- Agy, s·.276. 
420- Agy, s .571-76. 
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len değişimin nedeni lç Savaşın sona ermesiydi. Kronstadt'ın 
önemi daha çok, lenin'in Dördüncü Komintem Kongresinde 
yaptığı konuşmada belirttiği gibi, Sovyet tarihindeki en ciddi 
sosyal krizin -Savaş Komünizminden NEP'e geçiş- sembolü 
olmasından ileri geliyordu.411 Fakat zamanla Stalinist totalita
rizm çağı gelip çatınca Kronstadt yeniden önem kazandı. "Ger
çek şudur ki," diye yazıyordu Emma Goldttıan, Büyük Tasfiye
lerin zirvesi olan 1938 yılında, "Kronstadt'da boğulan sesler bu 
onyedi yılda gittikçe daha fazla yankılanmıştır." "Ne acıdır ki," 
diye ekliyordu, "ölülerin sessizliği bazen yaşayanların sesinden 
daha güçlüdür. "422 Moskova yargılamalarını ve Stalinist terör re
jimini gören çoğu kişi, Kronstadt isyanının bürokratik baskının 
zaferine ve sosyalizmin ademimerkeziyetçi ve liberter biçiminin 
nihai yenilgisine işaret eden, Rus devrim tarihindeki ölümcül bir 
dönüm noktası olduğunu anladılar. 

Elbette bu, Sovyet totalitarizminin Kronstadt'ın bastırılmasıy
la başladığı ya da hatta o dönemde bunun zaten kaçınılmaz ol
duğu anlamına gelmez. Victor Serge, "Stalinizm mikrobunun 
Bolşevizmde başından berl var olduğu söylenegelir" diyordu, 
"evet, buna bir itirazım yok. Ancak, Bolşeviklerde birçok başka 
mikrop da vardı ve ihtilalin ilk zafer yıllarının coşkusu içinde 
yaşayan bu mikroplar unutulmamalıdır. Elbette, cesette yapılan 
otopsi sonucunda maktülün mikrop kaparak öldüğü ve bu mik
robu doğumundan beri taşıdığı anlaşılmış bulunuyor, mantıki 
değil mi?"423 Bir başka bağlamda', yirmilerin başlarında Sovyet 
toplumunun önünde çok sayıda farklı yol bulunuyordu. Fakat, 
Serge'nin de vurguladığı gibi, belirgin bir otoriter çizgi Bolşevik 
teori ve pratikte her zaman mevcuttu. lenin'in kökleşmiş seç
kinciliği, merkezileşmiş liderlikte ve sıkı parti disiplininde ısra
rı, sivil özgürlükleri bastırması ve terörü onaylaması, bütün 
bunlar Sovyet devletinin ve Komüriist partinin gelecekteki geliş
mesini derinden etkilemişti. lç Savaş sırasında Lenin, bu politi
kaları acil koşulların gerektirdiği kısa dönemli tedbirler olarak 
mazur göstermeye çalışmıştı. Fakat aciliyetlerin sonu gelmiyor
du ve bu arada gelecekteki totaliter rejim için gerekli olan aygıt 
adım adım inşa ediliyordu . Kronstadt'ın yenilgiye uğraması ve 
sol muhalefetin boğulmasıyla birlikte emekçi demokrasisi yö-

4 2 l c  Degras, ed., The Commıınist lntenıaıioıtcıl, l, 2 1 3 .  
422- Goldman, Trotshy Prott'sts Tııo Much, s.7. 
423- Serge, Meınoirs of a Revolutionary, s. XV-XVl. 
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nündeki son etkili talep de tarihe gömülmüş oldu. Bundan son
ra totalitarizm, kaçınılmaz değilse bile, beklenen sonuçtu. 

1924'de Lenin öldü ve Bolşevik liderlik kendi içinde vahşi bir 
iktidar mücadelesine girişti. Üç yıl sonra Merkez Komitesi, 
Onuncu Kongre'nin parti birliği üzerine kararının gizli bendine 
başvurup Troçki'yi partiden attığı ve kısa süre sonra da sürgüne 
yolladığı zaman bu mücadele zirve noktasına ulaştı. lroniktir ki, 
Troçki, Stalin'in tiranlığına ve bürokratizmine karşı kendi mu
halefetini oluşturmaya giriştiğinde, isyanın bastırılmasındaki ro
lü hatırlatılarak karşısına liberter sosyalistler tarafından Krons
tadt'ın hayaleti çıkartıldı. Kendisini eleştirenlere verdiği yanıtta 
Troçki, olayda doğrudan bir dahli olmadığını göstermeye çalış
tı. "işin gerçeği şudur ki," diye yazıyordu 1938'de, "ne Kronstadt 
isyanının bastınlmasında, ne de ardından gelen baskıda kişisel 
olarak en ufak bir rolüm olmuştur. "424 Olayın başından sonuna 
kadar Moskova'da kaldığında ısrar eden Troçki, Petrograd'daki 
işleri Zinovyev'in yürüttüğünü ve bastırmanın herhangi bir yer
den müdahaleye tahammülü olmayan Dzerzhinsky'nin başkam 
olduğu Çeka'nın işi olduğunu yazıyordu. 

Troçki, buna rağmen isyanın ezilmesinin zorunlu olduğunu 
söylüyordu. idealistler daima devrimi "aşırıya" gitmekle suçla
mışlardı, fakat bu "tam da devrimlerin doğasından gelen, tarihin 
zorunlu kıldığı bir 'aşınlık'tı. "  Kronstadt, "sosyal devrimin sert
liğine ve proletarya diktatörlüğünün şiddetine karşı küçük bur
juvazinin silahlı bir tepkisi" olarak bir anlam kazanıyordu. Eğer 
Bolşevikler hızla harekete geçmemiş olsalardı ayaklanma onları 
alaşağı edecek ve kapılan karşı-devrime açacaktı. Eleştiricileri, 
hükümetin kendini savunma ya da kendi silllhlı güçlerini zaptu
rapt altına alma hakkım inkar mı ediyorlardı yoksa? Herhangi 
bir hükümet tam da bağrında çıkan bir isyana hoşgörü göstere
bilir miydi? lktidanmızı, mücadelesiz rüzgarlara savurabilir 
miydik? Troçki. Bolşeviklerin Kronstadt'da yaptığının "trajik bir 
gereklilik" olduğunu söyleyerek sözlerini bağlıyordu. "42s 

Fakat Troçki'yi eleştirenler ikna olmamıştı . Ters yöndeki bü-

424- L.Troçki, "Eshche oh usmirenii Kronshtadta," Biulleten' Oppo:;:itsii, Ekil 
1938, s.10; The New lntenıaıtımal. Agustos ı 938, s.249-50. 
425- Troçki, "Huc and Cry Over Kronstadt," The New /nternotioııııl. Nisan 
1938, s. 103- 105; Troçki, Sıalin. New York, 1946, s.337. Troçki'nin . aşırılıgın, 
"tam da devrimin doğasından geldiği"ne ilişkin sözleri, Engels'in , bir devrim
in, "hayal edilebilecek en otoriter şey" olduguna ilişkin darbımeselini hatırlat
maktadır. 
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tün iddialarına rağmen Savaş Komiseri ve ihtilalci Savaş Konse
yi'nin başkanı olarak Troçki, Kronstadt'ın ezilmesinin genel so
rumluluğunu taşımaktaydı. Aslında, 5 Mart ültimatomunu ya
yımladığı Petrograd'a gitmişti; keza Oranienbaum ve Krasnaya 
Gorka'ya gitmiş, Zinovyev ve Tukhachevsky kadar olmasa bile 
Komünist askeri hazırlıkların yönetilmesinde küçümsenmeye
cek bir rol oynamıştı. Ayrıca Troçki, Dwight Macdonald'ın işa
ret ettiği gibi, Bolşeviklerin ayaklanmayı gereksiz bir düşmanlık 
ve sertlikle karşıladıkları suçlamasına hiçbir zaman yanıt verme
mişti. Bolşeviklerin barışçı bir çözüme varmaya çabaladıkları ne 
kadar ciddiye alınabilirdi? Beyazların parti içindeki bölünmeler
den yararlandıkları kabul edilse bile kitle baskısından izole edil
miş su sızdırmaz bir diktatörlüğü daha büyük tehlikeler bekle
miyor muydu? Parti kitlelerin daha geniş katılımına izin verse ve 
sol muhalefete daha geniş özgürlük tanısaydı Stalinist bir klik 
onun kontrolünü böylesine kolay ele geçirilebilir miydi?426 Ay
nı şekilde, Anton Cliga da, Bolşeviklerin, Kronstadt ezilmeseydi 
reaksiyoner güçlere kapının açılacağı iddialarım tartışmıştır. 
Böyle bir ihtimalin olduğunu kabul eden Cliga, 192l 'de devrim 
ezildikten sonra ise bunun bir ihtimal olmaktan çıkıp kesinlik 
kazandığını belirtmektedir. m 

Sonunda, Kronstadt'ın galipleri yaratılmasına yardım ettikleri 
sistemin kurbanı oldular. Troçki ve Zinovyev, bile bile karşı
devrimi kışkırtan "halk düşmanları" olarak damgalandı. "Hain 
Troçki" diye yazıyordu bir Sovyet broşürü 1939'da, bir yandan 
sendikalar sorunuyla bir sis perdesi yaratırken, bir yandan da 
Kronstadt'a, içlerinde çeteciler ve Beyaz Muhafızlar da olmak 
üzere kendi adamlarım doldurdu. Bir diğer Sovyet çalışması, 
ayaklanma dolayısıyla, Troçki'nin "hamiliğini yaptığı Yedinci 
Ordu Komutam Tukaçevski"yi ve Baltık. Donanmasının başı, 
"eski Troçki yanlısı Raskolnikov"u suçluyordu. Hainlerin hak
kından gelinmesi için, diyordu bu Sovyet çalışması, parti "ger
çek Leninist" ve Stalin'in silah arkadaşı Kliment Voroshilov'u 
yollamıştır (ki aslında, Kronstadt cephesinde, bir komiser olarak 
çok küçük bir rolü olmuştur) .428 Devrim, kendisini yaratanları 
teker teker yedi. Zinovyev, Tukaçevski ve Dibenko Büyük Tasfi
ye sırasında kurşuna dizildi; Troçki, Sovyet gizli polisinin bir 

426- The New Iııtenıatimıal, Temmuz 1938, s.21 2- 1 3. 
427- Antor Cliga, The Kroııstcıdt Revolt, Lundun, 1942, s . 1 3 .  
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ajanı tarafından Meksika'da öldürüldü; Raskolnikov ve Lashe
vich intihar etti. İçlerinde Piatakov, Zatonsky ve Bubnov'un da 
bulunduğu Kronstadt'a giden birçok parti delegesi, Stalin'in ha
pishanelerinde ortadan yok oldu. Kalinin, 1946'da yalnız bir in
san olarak eceliyle öldü. Ama halkın belleğinde kutsal yerlerini 
koruyan devrimin masum evlatları, Kronstadt martirleri* yaşa
maya devam ediyor. 429 

428- Bol 'shaia sovctskaia cntsiklopediicı, 1. baskı. ,  XXX.V,  222; 2. baskı. . XXlll ,  
484; O .  Leonidov, Lihidatsiia Kronshtadtslıogo miaıezha (mart 1 921 g.). 
Moskova, 1939, s.8-9, 139: K. Zhakovshchikov, Razgronı Kronslıtadtslıogo lıon
trrevoliııtsionnogo miatezlıa v 1 921 godıı, Len ingrad , l 941 ,  s.o2. CL 
Ahraınovitch. The Sıwiet Rcvolııticın. s.209. 
*lngil izcedeki "martir" sözcügünü karşılamakta "şeh i t" sözcügü iki bakımdan 
yeıersız kalmaktaı.lır. Birincisi, "marıir" yalnızca hir dava uğrunda ı.lövüşürken 
ölenleri değil , yaralananları ve cefa çeken herkesi kapsamaktadır. Örnegin 
"devrimin martirleri" dendiğinde, devrim için mücadele etmiş ve acı çekmiş 
herkes anlaşılmaktadır. ikincisi, ''şehit" sözcügü güçlü bir dinsellik içermekte
dir. " Devrimin şehiıleri" dendiğinde, devrimin de hir din gibi algılanmasına 
destek verilmiş olmaktadır. Bu bakımdan, Türkçede tanı karşılığı bulunana 
kadar "martir" sözcüğünü kullanmayı öneriyorum. ç.n. 
429- CL Meıt, La Comrnıırıe de Cronstadt, s.6; ve 1. N. Steinbcrg. 
Jıı tlır Workslıop ı1 thc Rcvo!ıııion, New York , 1953, s.300. 
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Ek A 

Kronstadt'da 
Bir Ayaklanma Örgütlenmesi Üzerine Muhtıra 

Çok Gizli 1921 

Kronstadt'dan gelen haberler, Kronstadt'da önümüzdeki ba
har bir isyanın patlak vereceğini düşündürücü niteliktedir. Eğer 
bir dış destek alacak olursa, aşağıdaki elverişli koşullar doğrul
tusunda meydana gelecek bu ayaklanmanın tam bir haşan sağla
ması işten bile değildir. 

Askeri önemleri hala devam etmekte olan Baltık Donanması
nın bütün gemileri şu anda Kronstadt limanında toplanmış bu
lunmaktadır. Bu bağlamda, Kronstadt'daki hakim gücü, donan
manın gemilerinde görevli bahriyelilerle, Kronstadt müstahke
minde, karada görevli bahriyeliler oluşturmaktadır. Bütün ikti
dar Komünist denizcilerin oluşturduğu küçük bir grubun elin
dedir (yerel Sovyet, Çeka, İhtilalci Mahkeme, komiserler, gemi
lerdeki parti kolektifleri ve diğerleri) .  Garnizonun geri kalanının 
ve Kronstadt işçilerinin önemli bir rolü yoktur. Şu sıralarda, 
bahriyeliler arasında, var olan düzene karşı çok sayıda ve kuşku 
götürmez huzursuzluk işaretleri göze çarpmaktadır. Eğer küçük 
bir grup çabuk ve kararlı bir eylemle Kronstadt'da iktidarı alacak 
olursa, bahriyeliler gecikmeden onlan izleyecektir. Denizciler 
arasında en enerjik eylemlere geçmeye hazır böyle bir grup şim-
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diden oluşmuş bulunmaktadır. Ve eğer dış destek sağlanabilirse 
ayaklanmanın tam bir haşan sağlaması işten bile değildir. 

Sovyet hükümeti bahriyelilerin düşmanca tavrının gayet iyi 
farkındadır. Bu nedenle, Sovyet hükümeti, Kronstadt'a bir süre
dir bir haftalık yiyecek stokunun dışında sevkiyat yapmamakta
dır, oysa geçmişte, Kronstadt'a bütün bir ay boyunca yetecek 
miktarda y;yecek nakli yapılırdı. Sovyet makamlarının bahriye
lilere olan güvensizliği öylesine büyüktür ki, şu anda buz tutmuş 
olan Fin Körfezinde Kronstadt'a giden yollan tutmak üzere bir 
Kızıl Ordu piyade birliği görevlendirilmiş bulunmaktadır. Fakat 
bir ayaklanma halinde, bu piyade birliği bahriyelilere karşı her
hangi bir ciddi direniş gösteremeyecektir. çünkü. isyan iyi bir 
şekilde hazırlandığı takdirde bu birlik bahriyeliler tarafından ga
fil avlanacaktır. 

Donanmada ve Kronstadt müstahkeminde otoritenin ele geçı
rilmesi, isyanın Kotlin adasının hemen yakınındaki diğer bütün 
müstahkemlerde de egemenlik kurmasını sağlayacaktır. Bu müs
tahkeınlerin topçusunun atış açısı Kronstadt'a yönelik değildir, 
oysa Kronstadt'daki bataryalar bu müstahkemleri doğrudan doğ
ruya vurabilirler ( 1919'da isyana kalkışan "Obruchev" Müstah
keıni Kronsıadt bataryalarının ateş açmasından yarım saat sonra 
teslim oldu). 

lsyana karşı Bolşeviklerden yana gelebilecek tek akla uygun 
direniş, Krasnaya Gorka bataryalarının Kronstadt'a ateş açması 
olabilir (bu müstahkem mevzi, Fin Körfezinin güney sahilinde, 
anakara üzerinde bulunmaktadır) . Ancak, Krasnaya Gorka top
çusunun gemilerin topçu ateşi ve Kronstadt bataryaları karşısın
da hiç bir hükmü yoktur. Kronstadt'daki gemilerde en az 32 yir
mi-inçlik ve 8 on-inçlik toplar bulunmaktadır (güvenilir bilgi el
de etme koşulları bulunmadığından daha küçük kalibreli toplar
dan söz etmiyoruz) .  Krasnaya Gorka'da ise , yalnızca 8 yirmi-inç
lik ve 4 sekiz-indik top mevcuttur. Krasnaya Gorka'daki geri ka
lan toplar Kronstadt'a zarar verecek etkiye sahip olmayan küçük 
kalibreli toplardır. Ayrıca, Kronstadt, Krasnaya Gorka ve Baltık 
<lonannıasına bütün mermi sevkiyatı Kronstadt'daki cephanelik
lerden yapılmaktadır ve ayaklanma sırasında cephanelikler is
yancıların eline geçecektir. Bu yüzden, Bolşeviklerin Krasnaya 
Gorka bataryalarından açılacak ateşle Kronstadt'daki isyanı bas
tırmaları mümkün değildir. Tersine, Krasnaya Gorka ve Krons-



ekler 219 

tadt arasın<la cereyan edecek bir topçu muharebesinde Krons
tadt'ın kazanacağı rahatlıkla düşünülebilir. (Krasnaya Gorka'da 
Mayıs (Haziran) 19  J 9'da çıkan isyan. Krasnaya Gorka bölgesin
de bulunan bütün binaları yerle bir eden dört saatlik bir born
bardıınanla Kronstadt tarafından bastırılmıştı -bizzat Bolşevik
ler. daha sonra kendileri kullanacağı için Krasnaya Gorka batar
yalarına doğrudan ateş açılmasını yasaklamışlardı.) 

Yukardan beri anlatılanlar, Kronstadt'ta patlak verecek bir 
ayaklanma için olağanüstü elverişli koşullar bulunduğunu orta
ya koymaktadır: ( 1 )  Ayaklanmayı enerjik bir şekilde örgütleye
cek, sıkı bağlara sahip bir grubun varlığı; (2) Bahriyeliler arasın
da ayaklanma eğiliminin gelişmesi; (3) Operasyonları dar bir 
alanla sınırlayan Kronstadt'm küçüklüğünün ayaklanmaya tam 
bir başarı şansı tanıması; ( 4) Kronstadt'ın. Rusya'dan izole bir 
yer olması ve bahriyeliler arasındaki homojenlik ve dayanışma 
sayesinde isyanın tam bir gizlilik içinde hazırlanması olanağı. 

İsyanın başarılı olması halinde Bolşeviklerin ne Kronstadt dı
şında savaşa hazır gemileri bulunduğundan, ne de Kronstadt ba
taryalarına üst.ün gekcek kara topçusunu oraya yoğunlaştırmak 
mümkün olduğundan (özellikle Krosnaya Gorka'nın görüş ala
nından bu iyice yararsızdır) ,  kıyıdan bombardımana tutma ya ela 
eşgüdüınlü birliklerin karadan hücumuyla Kronstadt'ın ele ge
çirilınesı olası değildir:+Jo Ayrıca, Kronstadt müstahkeminin ve 
seyir halindeki donanmanın yoğun baraj ateşi olanağına sahip 
çok sayıda işgal savar topla donanınıs olduğu da kaydedilmeye 
değer. Karaya çıkmaları için bu topçu ·atışını bastırmak zorunda 
olan Bolşevikler Kronstadt'ın ağır topçusu ve donanmanın işgal 
savar bataryaları karşısında güçsüz kalacaklardır. 

Yukarda anlatılanların ışığında, isyanı takiben Knınstadt'daki 
askeri dunımun güvenlikte olacağı ve üssün uzun süre elde tu-
tulabileceği açıktır. 

· 

Öte yandan, Kronstadt için isyandan sonraki yaşam koşullan 
son derece kısıtlı<lır. İsyandan sonra ancak birkaç gün y • · tecek 
kadar yiyecek vardır. Eğer isyanın hemen ardından Kronsraclt'a 
acil yiyecek vb. yardımı yapılmaz ve gdeccge ilişkin ya�<ı m ola
nakları garanti edilmezse Kronstadt'ın açlı�ın baskısı altında ye
niden Bolşeviklerin eline düşmesi kaçınılmaz olacakur Rus an-

4"3(1. M u htıranın yazarı, isyanın. buzlar eridiktrn sonrn başlayaca�ını 
farzeıınekıedir 
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ti-Bolşoik örgütleri bu yiyecek problemini çözecek ve Fransız 
hükümetini yardıma zorlayacak güce sahiptir. 

isyandan sonra Kronstadt'a acil yiyecek sevkiyatındaki her
hangi bir gecikmeyi önlemek için, belirlenen zamandan önce, 
Baltık limanlarında yiyeceklerin yüklendiği gemiler Kronstadt'a 
hareket etmek üzere hazır halde bekletilmelidir. 

Yiyecek sevkiyatının sağlanamaması durumunda Kronstadt'ın 
Bolşeviklere teslim olmak zorunda kalması bir yana, isyancıların 
arasında doğacak moral çöküntüsü de sonuçta Kronstadt'da Bol
şevik otoritenin restorasyonunu getirecektir. Eğer ayaklanan 
bahriyeliler dışardan, özellikle Rus Ordu Komutanı General 
Wrangel'den destek ve teşvik görmezler ve keza Rusya anakara
sında Sovyet iktidarını devirecek bir ayaklanmanın gelişmesinin 
mümkün olmadığını ve anakaradan izole olduklarım düşünür
lerse böyle bir moral çöküntüsü kaçınılmaz olacaktır. 

Bu bağlamda, isyanın başlamasından sonraki mümkün olan 
en kısa süre içinde, Fransız yardımının geçerliliğini sembolize 
etmek üzere bazı Fransız yük gemilerinin Kronstadt'a vasıl ol
ması son derece arzu edilir bir durumdur. Daha fazla arzu edile
cek bir durum ise, Rus Ordusunun bazı birliklerinin Kronstadt'a 
ayak basmasıdır. Bu birliklerin seçimi, tercihen, şu anda Bizer
te'de konaklamakta olan Rus Karadeniz Donanmasından yapıl
malıdır, çünkü Karadeniz bahriyelilerinin Baltık Donanması 
bahriyelilerinin yardımına koşması Kronstadtlılar arasında tarifi 
imkansız bir coşku yaratacaktır. 

Kronstadt'da, özellikle iktidar değişikliğinin ilk günlerinde 
sağlam bir otoritenin kurulmasının pek mümkün olmadığı da 
akıldan çıkarılmaması gereken bir noktadır, bu bağlamda, Gene
ral Wrangel'in komutası altındaki Rus Ordu ve Donanmasına 
bağlı birliklerin otoritenin teessüsüne son derece büyük katkısı 
olacağı hesaba katılarak Kronstadt'daki bütün otorite otomatik 
olarak bu birliklerin üst düzey komutanına devredilmelidir. 

Aynca, Rusya'daki Sovyet iktidarım alaşağı etmek üzere 
Kronstadt'dan askeri operasyonların başlatılması olasılığı dikka
te alınırsa, Kronstadt'a gönderilecek General Wrangel'in Rus Or
dusuna bu bakımdan da ihtiyaç olacağı açıktır. Bununla bağlan
tılı olarak yeri gelmişken söyleyelim ki, Kronstadt böyle operas
yonlar için -ya da sadece böylesi operasyonlar olacağına ilişkin 
tehditler için- ele geçmesi mümkün olmayan bir üs görevi yap-
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maya çok elverişli.dir. Kronstadt'dan başlatılacak eylemin en ya
kın hedefi, ele geçirilmesi Bolşeviklere karşı savaşın yan yarıya 
kazanılması anlamına gelecek olan savunmasız Petrograd'dır. 

Yakın gelecekte, istenmeyen bazı nedenlerle Kronstadt'dan 
Sovyet Rusya'ya karşı bir askeri kampanyanın başlatılamaması 
olasılığı göz önüne alınsa bile, Fransız komutanlığının planla
masıyla anti-Bolşevik Rus birlikleri tarafından takviye edilecek 
Kronstadt, önümüzdeki bahar Avrupa'da askeri ve politik du
rumdaki gelişmelerin odak noktası olma özelliğini devam etti
recektir. 

Şu da akılda tutulmalıdır ki, Kronstadt ayaklanmasının ilk ba
şarısının, Kronstadt'a yeterli yiyecek sevkiyatı yapılmaması ya da 
Baltık bahriyelilerinin demoralize olmaları ve Kronstadt garni
zonunun yeterli moral ve askeri destek vermemesi nedeniyle kı
sa süreli olınası, Sovyet iktidarını zayıflatmayı bırakın, onu güç
lendirecek ve düşmanlarını gözden düşürecektir. 

Yukarda anlatılanların ışığında, Rus anti-Bolşevik örgütleri, 
Fransız hükümetinin Kronstadt'la ilgili olarak aşağıda sıralanan 
gerekli adımları atmasını tam olarak garanti altına almadıkça 
Kronstadt isyanının başlamasına katkıda bulunmaktan sakınan 
bir tuttun içinde olmalıdırlar: ( 1 )  Belki de yaklaşık 200 bin frank 
gibi son derece küçük bir meblağı gerektiren başarılı bir sonuç 
elde etmek için isyan hazırlıklarına mali destek sağlama işini 
üzerine alması; (2) Kronstadt'daki iktidar değişikliğinin ardın
dan gerekli mali yardımın devam ettirilmesini sağlaması ;  (3) 
Kronstadt'da iktidar değişimi sağlandıktan sonra ilk yiyecek sev
kiyatının acilen yapılmasını garanti etmesi ve ardından gelecek 
yiyecek sevkiyatıyla ilgili adımları üstlenmesi; ( 4) Ayaklanma
dan sonra Fransız askeri gemilerini ve aynı zamanda General 
Wrangel'in silahlı kuvvetlerinden ordu ve donanma birliklerini 
Kronstadt'a yollayacağını kabul ettiğini açıklaması. 

Yukarda anlatılanlarla bağlantılı olarak, Fransız komutanlığı
nın ve Rus anti-Bolşevik örgütlerinin isyanın hazırlık ve yöneti
minde yer almamaları halinde önümüzdeki bahar Kronstadt'da 
isyan yine patlak verecektir, fakat kısa süreli bir başarının ardın
dan tam bir yenilgi gelecektir. Bu yenilgi, Sovyet iktidarının 
prestijine çok büyük katkıda bulunacak, Bolşevik rejim düşman
larının Kronstadt'da yakaladıkları, Bolşevizme belki de bir daha 
kendine gelemeyeceği en ağır darbeyi indirme yolundaki bu az 
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bulunur f1rsatı -ki bu fusat muhtemelen bir daha ele geçmeye
cektir- kaçırmalarına neden olacaktır. 

Eğer Fransız hükümeti yukarda sunulan düşünceleri prensip
te kabul edecek olursa, isyanı örgütleyen temsilcilerle konu üze
rinde daha ayrıntılı anlaşmalara gidebilecek ve ayaklanına planı
nın ayrıntılarını ve sonraki eylemleri görüşecek, aynı zamanda 
ayaklanmanın finansmanı ve organizasyonu için gereken fonla 
ilgili daha eksiksiz bilgi alacak birisinin tayin edilmesi arzu edi
lir bir durumdur. 
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Ek B 

Ne için Mücadele Ediyoruz• 

Ekim Devriminden sonra işçi sınıfı kurtuluş umuduna kapıl
mıştı. Fakat sonuç insanların daha da fazla köleleştirilmesi oldu. 
Monarşinin polis ve jandarma gücü halka özgürlük vennek ye
rine, insanlara Çeka'nın işkence odalarından korkmayı öğreten 
ve çarlık rejiminin jandarma terörünü aratan Komünist gaspçı
ların eline geçti. Süngü, mermi ve Çeka oprichnildiıin sert emir
leri -işte Rus işçisinin onca mücadele ve acıdan sonra kazandı
ğı 'bunlar oldu. lşçi devletinin o şerefli amblemi _:_orak çekiç
Komunist komiserlerin ve görevHlerin rahat ve kaygısız yaşam
larını garanti altına almak uğruna Komünist iktidat sahiplerinin 
süngü ve demir parmaklıkları ile yer değiştirdi. 

Fakat bünların içiıtde en rezil ve caniyane olanı Komünistle
rin başlattığı ahlaki köleliktir: Onlar, emekçilerin iç dünyalarına 
kadar burunlarını sokarak, onları Komünist tarzda düşünmeye 
zorladılar. Bürokratlaştırılmış sendikaların yardımıyla işçileri 
tezgahlarına bağladılar, böylece emeğiyle çalışmak, bırakın bir 
zevk olmayı, yeni bir kölelik biçimi oldu. Köylü protestolarına, 
kendiliğinden ayaklanmalara ve yaşımı koşulları dolayısıyla gre
ve sürüklenen işçilere yanıtları, çarlık generallerini bile aratacak 
ölçüde kitlesel idamlar ve kan dökmek oldu.  Emeğin kurtuluşu 

• "Lı dno ıny borcınsia.'· I::vntiiu \lrcmrı111ogo ,\ ,·\·01iut.1iı>1111ııgo Kcımilcta. 
8 Mart 1 9 2 1 . Prnvdcı o Kronslııcıdıc. s.82-84 içinde. (Yazar tara l'mdan 
ı.:ı·vrilmişrir.) 
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için ilk ayağa kalkan ülke olan emekçilerin Rusya'sı, komünist 
hakimiyetin şerefine kurban edilenlerin kanıyla sulandı. Komü
nistlerin bu kan denizinde boğdukları işçi devriminin büyük ve 
yüce sloganları ve talepleridir. Manzara gittikçe ve gittikçe daha 
net bir şekilde ortaya çıkmaktadır ve şu anda şu son derece açık
tır ki, Rus Komünist partisi kendilerinden yanaymış gibi görün
meye çalıştığı emekçilerin gerçek savunucusu değildir. lşçilerin 
çıkarları ona yabancıdır. iktidarı ele geçiren Komünist parti, onu 
kaybetmekten korkmaktadır ve bu yüzden onun için her araç 
mubahtır: İftira, şiddet, aldatma, cinayet, isyancıların ailelerin
den intikam alına. 

Emekçilerin uzun ve acılı bekleyişi sona erdi. Burada ve ülke
nin her yerinde baskı ve şiddete karşı mücadele içinde isyan ate
şi yakılmıştır. İşçilerin başlattığı grevler parlamıştır, ama Bolşe
vik ollhrandmn ajanlan uyumuyor ve kaçınılmaz üçüncü devri
mi önlemek ve bastırmak için her tedbiri alıyorlar. Fakat o dev
rim gelip çatmıştır ve emekçilerin kendi elleriyle hayata geçmek
tedir. Komünizmin generalleri, sosyalizmin ideallerine ihanet 
edildiğine inanan halkın ayağa kalktığını net bir şekilde görmüş
lerdir. Can korkusuyla titreyen ve işçilerin öfkesinden kaçama
yacaklarının farkında olan bu generaller, oprichnikr'lerinin des
teğinde, isyancıları hapisle, idam mangalarıyla ve akla gelebile
cek her türlü vahşetle korkutmaya çalışıyorlar. Fakat, Komünist 
diktatörlük altında yaşam ölümden de beterdir. 

Komünistlere ve yeni köleliğe karşı mücadelede yarı yolda 
durulamayacağını anlayan isyancı işçiler ayağa kalkmışlardır. 
Artık bir sonuca varılmalıdır. Bunu bildiklerinden sözde tavizler 
vermeye başlamışlardır: Petrograd bölgesinde yol kesme müfre
zeleri kaldırılmış ve yurt dışından yiyecek malzemesi getirtmek 
için 10 milyon ruble tahsis edilmiştir. Fakat kimse aldanmama
lıdır. çünkü bu yemin ardında efendinin, düzeİü teessüs ettikten 
sonra bunları burmınmzdan fitil fitil getirecek olan diktatörün 
eli gizlidir. 

Hayır, yarı yolda durmak yok. Ya zafer, ya ölüm' Kml Krons
taclt tarafından ortaya konan bu örnek, sağdaki ve soldaki karşı
devrimcileri tehdit etmektedir. İşte, yeni bir devrimci adım atıl
nuştır. İşte, üç yıllık şiddete ve üç yüz yıllık monarşiyi gölgede 
bırakan Komünist yönetimin baskısına karşı isyan bayrağı yük
seltilmiştir. İşte, Kronstadt'la, emekçi kitlelerin son prangalarını 
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da kıran ve sosyalist yaratıcılığın önünde yeni ve geniş bir yol 
açan üçüncü devrimin temeli atılmıştır. 

Bu yeni devrim, bürokratik Komünist "yaratıcılığın" karşısın
da yeni bir sosyalist yapının örneğini koyarak Doğu'daki ve Ba
tı'daki emekçi kitlelerin ayağa kalkmasını da sağlayacaktır. Yurt
dışındaki emekçi kitleler, burada her şeyin işçilerin ve köylüle
rin iradesiyle yaratıldığım kendi gözleriyle görerek bugüne ka
darki düzenin sosyalizm olmadığını anlayacaklardır. Tek bir 
mermi atılmadan, tek damla kan akıtılmadan ilk adım atılmıştır. 
Emekçilerin kan akıtmaya ihtiyacı yoktur. Onlar ancak öz-sa
vunma anında sili'lha başvururlar. Komünistlerin bütün rezilce 
eylemlerine rağmen biz kendimizi, onları kamu yaşamından 
tecrit etmek ve böylece ihtilalci çalışmalarımızı engel olmaya yö
nelik kötü niyetli ve yanlış ajitasyonlanmn önüne geçmekle 
sınırladık. 

İşçiler ve köylüler, kararlı adımlarla yürüyerek, burjuva reji
miyle birlikte Kurucu Meclisi ve emekçi kitlelerin boynuna ilmi
ği geçirip onu ölümle tehdit eden Çeka'sıyla, devlet kapitaliz
miyle Komünist Parti diktatörlüğünü geride bırakmışlardır. 
Şimdiki altüst oluş, sonunda emekçilere, partinin en ufak baskı
sı olmaksızın sovyetleri serbestçe seçmek ve bürokratlaştınlmış 
sendikaları, yeniden işçilerin,_ köylülerin ve emekçi aydınların 
özgür örgütleri haline dönüştürmek şansını vermiştir. Sonunda, 
Komünist otokrasinin polis kulübü çökmüştür. 
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Ek C 

Tırnak içinde sosyalizm* 

Bahriyeliler ve Kızıl askerler , işçiler ve köylüler, Ekim Devri
mi sırasında sovyet iktidarı için, emekçi Cumhuriyetinin doğ
ması için kanlarını akıttılar. Komünist parti , kitlelerin tavrına 
yakın bir ilgi gösterdi. Bayrağına işçileri harekete geçiren çekici 
sloganlar yazarak onları kendi tarafına çekti ve onları, nasıl inşa 
edileceğini yalnızca Bolşeviklerin bildiği Sosyalizmin Krallığına 
götüreceğine söz verdi . 

Doğal olarak, işçiler ve köylüler sonsuz bir neşeye kapıldılar. 
··sonunda, kapitalistlerin ve toprak sahiplerinin dayanılmaz bo
yundunığu altında kölelik yapmamız geçmişte kaldı. "' diye dü
şündüler. Atölyelerde, fabrikalarda, tarlalarda emeğin özgürlüğü 
gelmiş gibi görünüyordu. Bütün iktidar emekçilerin eline geç
miş gibi görünüyordu. 

Becerikli bir propagandanın sonucunda, çalışan halkın evlat
ları, şiddetli disiplinle prangaya vuruldukları parti saflarına akm 
ettiler. O zaman Komünistler, kendilerini, öncelikk farklı eği
limlerdeki sosyalistleri iktidardan uzaklaştıracak kadar güçlü 
hissettiler: sonra <la. bir yandan onlann adına ülkeyi yönetmeye 
devam ederken, bir yandan da işçileri ve köylüleri devlet gemi
sinin idaresinden uzaklaştırdılar . iktidarı gaspeden Komünist-

" ··s;oısia l isnı v km)Thkakh :· I�wsıikı \;ı·cmcıınogo Rcvoliutsiomıogo Komitctcı, 
16 Mart 192 1 .  Pı cıwllı o l< ı rımlıtııdtc. s . 1 72 - 7 4  (Yazar ıanıhıufan <,;(•ı·rilııı i� ı ir . )  
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\er, Sovyet Rusya vatandaşlarının ruhu ve bedeni üzerinde , ko
miserlerin keyfi yönetimini kurdular. Her türlü mantığa ve 
emekçilerin iradesine rağmen, ısrarla, özgür emeğin yerine köle
liği getiren devlet sosyalizmini inşa etmeye giriştiler. 

Bolşevikler, fabrikaları ve işyerlerini ulusallaştırmaya girişe
rek, "işçi denetimi" altında üretimi felce uğrattılar. İşçi, kapita
listin kölesiyken şimdi de devlet işletmelerinin kölesi oldu. Ar
tık bu ela yeterli görülmediğinden hızlı çalışma sistemine -Tay
lor sistemine- geçilmesi planlanıyor. Bütün emekçi köylülük 
halkın düşmanı ilan ediliyor ve kulak olarak adlandırılıyor. Ko
münistler, büyük bir enerjiyle köylülüğü yıkmaya, devletin yeni 
malikaneleri olan devlet çiftliklerini yaratmaya çalışıyorlar. Köy
lülerin, yeni kazandıkları topraklarını kullanmak yerine Bolşe
viklerin sosyalizminden elde ettiği budur. Ürünlerine el konma
sının. büyükbaş hayvanlarının ve atlarının müsadere edilmesi
nin karşılığında onlara verilen Çeka baskınları ve idam manga
larıdır. Bir işçi devletinde ne hoş bir değiş tokuş -ekmeğe kar
şılık kurşun ve süngü ! 

Vatandaşın yaşamı umutsuz bir monotonluk ve rurin içinde. 
insanlar, iktidar olanların oluşturduğu programlara göre yaşa
mak zorunda. Bireyin özgürce kişiliğini geliştirmesi yerine, aşırı 
ve benzeri görülmemiş bir kölelik söz konusu. Her türlü bağım
sız düşünce ve yasadışı kurallara karşı her eleştiri eylemi, hapis
le, bazen idamla cezalandırılıyor. Bir "sosyalist toplumda" idam 
cezası, insan onuruna saygısızlığın göstergesidir. 

işte, Komünist parti diktatörlüğünün bize getirdiği o parlak 
sosyalist krallık budur. Bizde geçerli olan, parti komitesinin ve 
onun yanılmaz komiserlerinin belirlemeleriyle seçilmiş görevli
lerin oluşturduğu sovyetlere dayanan devlet sosyalizmidir. "Ça
lışmayana ekmek yok," sloganı, yeni "sovyet" düzeni tarafından, 
"her şey komiserler için," şekline dönüştürülmüştür. işçilere, 
köylülere ve emekçi aydınlara kalan ise yalnızca, kasvetli bir ha
pishane ortamı içinde aralıksız çalışmaktan ibarettir. 

Bu duruma tahammül edilemezdi ve ihtilalci Kronstadt, bu 
hapishanenin prangalarını ve demir parmaklıklarını kırmaya gi
rişmiştir. O,  farklı bir sosyalizm, üreticinin kendi efendisi oldu
ğu ve emeğini uygun gördüğü gibi değerlendirdiği bir emekçi 
Cumhuriyeti için savaşıyor. 





krons\adt 192 ;  

ayrıntı l ı  bibl iyografi 





bibliyografi 231 

kronstadt 1921 

arşivler 

Rusya ve Doğu Avrupa Tarih ve Kültür Arşivi, Columbia Oniver
sitesi. Rus Ulusal Komitesinin arşivleri, Kronstadt'da isyan ör
gütlemeye ilişkin Gizli Muhtıra'yı ("Dokladnaia zapiska po vup
rosu ob organizatsii vosstaniia v Kronshtadte") ve isyan sırasın
daki göçmen çevresinin faaliyetlerini yansıtan diğer belgeleri 
içermektedir. Aynca, Columbia Arşivi'nde, Rusya içindeki ta
nıklardan sağlanmış Kronstadt'la ilgili değerli anı ve belgeler de 
bulunmaktadır. En önemlileri şunlardır: G.A. Cheremshansky, 
"Kronshtadtskoe, vosstanie, 28 fevralia-18 marta 1921 "; D. Da
ragan ve N .  Zhigulev, "Kronshtadtskoe vosstanie 1921 g." ;  "K 
vospominaniiam rnatrosa sluzhby 1914 goda" ;  Khod sobytii v 
Petrograde vo vremia Kronshtadtskogo vosstaniia," Mart 1921 ;  
ve  "O raskrytom v Petrograde zagovorov protiv Sovetskoi vlas
ti," Veçeka Prezidyumu, 29 Ağustos 1921 .  

Hoover, Savaş, Devrim ve Banş Enstitüsü, Stanford Üniversitesi. 
M.N.  Giers, V.A. Maklakov, General E. K. Miller ve Baron P.N.  
Wrangel'in arşivlerindeki son derece önemli malzemeyi içer
mektedir. Aşağıda belirtilenler özellikle önemlidir: ( 1 )  Giers Ar
şivinde, Profesör D.D. Grimm'den, M.N.  Giers'e, 15 ve 3 1  Mart 
192 1 ;  Profesör G.F.  Tseidler'den, Rus Kızıl Haç'ı Başkanına, 20 
Mart 192 1 ;  ve S.M. Petrichenko ve diğerlerinden, Profesör 



232 kronstadt 1921 

Grimm ve General Wrangel'e, 3 1 Mayıs 1921 .  (2) Miller Arşivin
de, "Kak nachalos' vosstanie v Kronshtadte," 12  Mart 192 1 .  (3) 
Hoover Kütüphanesindeki genel koleksiyonda, "lnterv'iu s chle
nami Vremennogo Revoliutsionnogo Komiteta (s matrosami 
'Petropavlovska' lakovenko Karpenko i Arkhipovym)" ;  "Pric
hiny , povody, techenie i otsenka Kronshtadtskikh sobytii"; ve 
"Svedeniia iz Petrograda ot 1 2  aprelia: Kronshtadt i otgoloski 
ego vosstaniia,"  12 Nisan 1921 .  

Birleşik Devletler Ulusal Arşivi, Washington D. C..  Burada, Dı
şişleri Bakanlığına ait ilgili diplomatik yazışmalar, Rusya ve Sov
yetler Birliği'nin lç İşlerine ilişkin, 1910-1929 yıllarını kapsayan 
llgili Tutanaklar, özellikle, Viborg'daki Amerikan konsolosu Ha
rol B. Quarton'un önemli bilgiler içeren mektuplan, 861 .00 No
lu Dosyada bulunmaktadır. Bunların en k;ıyda değer olanları 
şunlardır: ( 1 )  23 Nisan 192 1'de, Amerikan Dışişleri Sekreterliği
ne gönderilmiş iki rapor: "Kronstadt ihtilaline Yapılan Dış Yar
dıımn Analizi" ve "Kronstadt Olaylarının Nedenleri, Gelişmesi 
ve Sonuçlan" (86 1 .00/8619); ve (2) Amerikalı gazetesi Edmond 
Stratton'un, Finlandiya'da, Petrichenko ile yaptığı röportaj , 19 
Mart 192 1 ,  Quarton'dan, Amerikan Dışişleri Sekreterliğine yol
lanan raporun içinde, 9 Nisan 1921 (861 .00/8470). 

Trocki Arşivi, Harvard Üniversitesi. Ne yazık ki, bu arşiv, doğ
rudan isyana ilişkin yalnızca tek bir belge içermektedir, Troç
ki'den Lenin'e gönderilen 1 5  Mart 1921 tarihli bu mesajda 
"Kronstadt'a ilişkin yoğun söylentilerin" önlenmesinin gereğin
den söz edilmektedir. Öte yandan Troçki arşivinde döneme iliş
kin köylü isyanları üzerine yazılmış birinci elden pek çok belge 
bulunmaktadır. 

Yukardakilere ek olarak, Profesör D.D. Grimm'in Paris'te bu
lunan özel arşivinde de, özellikle isyan sırasında ve sonrasında
ki göçmen faaliyetlerine ilişkin oldukça değerli belgeler bulun
maktadır. 



kronstadt 1921 

kitap, broşür ve makaleler 

• Abraınovitch, Raphael R. The Soviet Revolution, 1917- 1939. 
New York, 1962. Önde gelen bir Menşevik tarafından kaleme 
alınmış yararlı bir çalışma. 
• Alexandcr, Hunter. "The Kronstadt Revolt of 1921 ve Stcfan 

Petrichenko. "  Ukranian Quarterly, XXIII, Sonbahar 196 7 ,  
255-63. 
• Antoııovshchiııa. Tambov, 1923. Antonov hareketi üzerine de
ğerli makale ve malzemeyi içeren bir koleksiyon. 
• Anweiler, Oskar. Die Ra tebewegung in Russland, 1 905- 1 92 1 .  

Leiden, 1958. Sovyetler üzerine öncü bir çalışma. 
• Avrich , Paul. "The Bolshevik Revolution and Workers' Cont
rol in Russian Industry." Slavic Review, XXII, Mart 1963, 47-63. 
• Avrich, Paul. The Russian Anarchists. Princeton, 1967. (Türk
çede: Rus Devriminde Anarşistler, çev: Celal Kanat, Metis, 1993). 
• Balabanoff, Angelica. Impressions of Lenin. Ann Arbor, 1964. 

• Balabanoff, Angelica. My Life as a Rebel. New York, 1938. Ko
münist Enternasyonal'in ilk sekreterinin anılan. 



234 kronstadt 1921  

• Baltiishic morialıi v podgotovke i provedcnii Vdikoi Oktiabr'skoi 

sotsialisticheshoi revoliutsii .  Ed.R.N. Mor<lvinov. Moskova, 1957. 
• Balti iskii  flot v oktiabr'skoi revoliutsii i grazhdanskoi voiııe . Ed. 
A .K Drezen. Leningrad, 1932. 
• Barmine, Akxander. One Who Survived .New York, 1 945. 
• Berkman, Alexander. The "Aııti-Cl imax. " Berlin, 1925. Berk
man'ın günlüğü, The Bolshevik Myth'in Giriş Bölümü. 
• Berkman, Alexander. The Bolshevik Myth (Günlük 1 920-1 922) . 
New York, 1925. Kronstadt ayaklanması sırasında Petrograd'da 
bulunan tanınımş bir anarşist tarafından kaleme alınmış son de
rece ilginç anılar. 
• Berkman, Alexander. The Kronstadt Rebellion. Berlin, 1922. 
Anarşist bakış açısından isyanın kısa, ama anlamlı hikayesi. 
• Bngdanov, A.V. Moriahi-baltiitsy v l 91 7g. Moskova, 1955.  
• Bogdanov, M.A. Razgrom zapadnosibirslwgo hulatslweserovslıo
go miatezha 1 92 1  g. Tiumen', 196 1 .  
• Boldin, P.I .  "Men'sheviki v Kronshtadtskom ıniatezhe ,"  Kras
naia Letopis', 193 1 ,  No.3, s.5-3 1 .  
• Browder, R.P. v e  A.F. Kerensky, cds. The Russiaıı Provisiona! 
Goverııment, 1 91 7. 3 cilt. Stanford, 196 1 .  
• Bunyan james. The Origin of Forced Labor i n  the Soviet State, 
1 9 1 7-1 92 1 :  Documents and Materia!s. Baltimore, 1967. 
• Carr, Edward Hallen. The Bolshevik Revolution, 1 91 7 -1 923. 
3 cilt, New York, 1951-1953. (Türkçede: Bolşevilı Devrimi, 

Cilt I, çev: Orhan Suda, Metis, 1989; Cilt ll , çev: Orhan Suda, 
Metis, 1998; Cilt III, çev: Tuncay Birkan, Metis, 2004.) Krons
tadt hakkında çok az şey söylemekle birlikte, ihtilalci dönemde
ki Bolşevik teori ve pratik üzerine anıtsal bir çalışma. 
• Carroll, E. Malcolm. Soviet Communism and Westem Opinion, 
1 9 1 9- 1 92 1 . C:hapel Hill, 1965. 
• Chamberlin, William Henry. The Russiaıı Revolution, 1 91 7-
1 92 1 .  2 cilt, New York, 1 935. llk basımının üzerinden otuz yıldan 
fazla zaman geçmiş olmasına rağmen devrimin önemli bir tarih
sel anlatımı olarak değerini koruyan bir eser. 
• Ciliga, Anton. Tlıe Kronstadt Revolt. Londra, 1942. Kısa ama et
kili bir analiz. (Türkçede: Kronstadt Ayaklanması , çev: Gün Zile
li, Apolitika dergisinin içinde, sayı:4, Mayıs 1996, s.65-68 . )  

• Cohn, N arman. Wwrant for Gnıocide. Londra, 1967. 



bibliyograjı 235 

• Crossman , Richard, ed. Tlıe God That Failed. New York, 1 950. 

• Dallin, David ve Borts Nicolaevsky. Forced Labor in Sov iet Rııs
sia. New Haven, 1947. 

• Dan, F . I .  Dva goda shitanii (1 9 1 9- 1 92 1 ) .  Berlin, 1 922. lsyan sı
rasında Petrograd'da hapiste bulunan bir Menşevik liderin son 
derece önemli anıları. 
• Daniels, Robert V. Tlıe Conscience of the Rt"Volııtion: Commıınist 
Oppos ition in Soviet Russia. Cambridge, Mass . ,  1960. Komünist 
parti içindeki muhalefet hareketleri hakkında önde gelen bir 
çalışma. 
• Daniels, Robert V. "'The Kronstadt Revolt of 1 9 2 1 :  A Study in 
the Dynamics of Revolution." American Slavic and East Europe
an Review , X, Aralık 195 1 ,  241-54. Yararlı bir makale. 
• Degras, Jane. ed. The Commıınist lntemational, 1 9 1 9- l 943. 
3 cilt, Londra, 1 956- 1965 . 

• Desiatyi s "ezd RKP (b), mart 1 92 1  goda . Moskova, 1 963 .  lsyan 
sırasında Moskova'da toplanan dramatik Onuncu Parti Kongre
si'nin tutanakları. 
• Deutscher, Isaac. The Proplıed Armed: Trotshy 1 8 79- 1 92 ! .  New 
York, 1954. Üç ciltlik biyografinin birinci cildi. (Türkçede: S i
lahlı Peygamber: Troçld 1 879- 1 92 1 . çev: Rasih Güran. Ağaoğlu 
Yayınları, 1 969. Üç cilt de çevrilmiştir.)  
• Deutscher, Isaac. Sovyet Sendikaları. Londra, 1 950. 1920- 1921 

sendikalar sorunu üzerindeki çatışma konusunda özlü ve güzel 
bir tartışma. 
• Devar Margaret. Labour Policy in thc USS R .  1 91 7- 1 928. 

Londra, 1956. 

• Dukes, Paul. Red Dush and tlıc Marrow. New York, 1922.  

• Dukes, Paul. The Stoıy of "'ST 25. " Londra , 1938. 

• Dybenko . P.E. lz ncdr tsarshogo f1ota h velihomıı Ohtiabriu .  

Moskova, 1928.  

• Erickson , John. Tlıe Soviet High Command. Londra, 1962.  Sov
yet silahlı kuvvetlerinin tarthine ilişkin önemli bir çalışma. 
• Fainsocl , Merle. Smolensk under Sovict Ru lc.  Cambridge, 
Mass. ,  1958. 

• Fedeli, Ugo. Da lla insıı rrczionc dei coııtadin i  in Ucraiııa alla 
rivolta di Cronstadt. Milan, 1950. 



236 kronstadt 1921 

• Fischrr, Louis. The Soviets in World Affairs .  2 cilt, Princeton, 
1 95 1 .  

• Fischer, Harold H .  Tlıe Famine in Soviet Russia, 1 9 1 9- 1 923 . 

N ew York, 1 927. 

• Flerovskii, I .P. Bol'shevistskii Kronshtadt v 1 9 1 7 godu (po 
lichnym vospominaniiam). Leningrad, 1 957. 

• Flerovskii , 1. P. "Ii.ul'skii politi.cheskii urok," Proletarskaia 

Revoluitsiia, 1926, No7, s .57-89. 

• Flerovskii, I.P. "Miatezh mobilizovannykh matrosov v Peter
burge 14 oktiabria 1918 g.," Proletarskaia Revo liuts iia, 192.6, 

No.8, s . 2 18-37. 1921 isyanının önceli olan 1 9 1 8  isyanı hakkın
da bilgi veren bir çalışma. 
• Genkina, E.B. Perehhod Sovetshogo gosudastva h novoi ehono
m icheskoi politihe (1 921 -1 922). Moskova, 1954. 

• Grnkina, E .B. "V.l .  Lenin i perekhod k novoi ekonomicheskoi 
politike," Voprosy Istorii, 1964, No.5,  s.3-27. 

• Goldman, Emına. Living My Life. New York, 193 l.  Ünlü bir 
anarşist tarafından kaleme alınmış, Kronstadt ayaklanması hak
kında canlı izlenimler de içeren bir otobiyografi . (Türkçede: Ha
yatımı Yaşarken, Cilt 1, çev: Beril Eyüboğlu, 1996; Cilt II ,  çev: 
Emine Özkaya. 1997, Metis-Kaos.) 
• Goldman, Emma. Trotshy Protests Too Muclı. Glaskow, 1938. 

Troçki'ye, Kronstadt konusunda verilmiş bir yanıt. 
• Golinkov, D.L. ''Razgrom ochagov vnutrennei kontrevoliutsii 
v Sovetskoi Rossii, "  Voprosy lstori i ,  1968, No. l ,  s. 133-49. 

• Gonen iia na anarlılı izm v Suvetslwi Rossii.  Berlin, 1922.  

• Grazhdanslıaia voina, 1 91 8- 1 92 1 . 3 cilt, Moskova, 1928- 1 930. 

Birinci ciltte, Bolşevik askeri lider S. Uritsky'nin Kronstadt'a 
yaptığı saldın hakkında yararlı bir askeri haritayı da içeren bir 
makale bulunmaktadır. 
• G reat Britain , Documents on British Forc ign Pol icy . 1 91 9- 1 939. 

Birinci Diziler, Xll. Londra, 1962. 

• larchuk, E. Krmıshtadt v russhoi revoliutsii. N ew York, 1923.  

191 7 Kronstadt'ının bir anarşist tarafından anlatımı. 
• Iz istorii Vserossssi iskoi chrezvychainoi komissii, 1 9 1 7-1 92 1  gg. 
Sbomih dokumentov. Moskova. 1958. 

• Kalı tambovslıie krest 'iane boriatsia za svobodu. n.p . .  192 1 .  Tam
bov'daki köylü ayaklanması üzerine bir SR broşürü . 



bibliyografi 237 

• Katkov, George . "The Kronstadt Rising," St. Antony 's Papers. 
No.6, Londra, 1959, s.9-74 . Bir öncü çalışma. 
• Kogan, F. Kronshtadt v 1 905-1 906 gg. Moskova, 1926. 
• Kolbin, I . N .  "Kronshtadt ot fevralia do komilovskikh dnei , '' 

Krasnaia Letopis', 1927, No2, s. 1 34-6 1 .  
• Kolbin, I . N .  Kronslıtadt v 1 91 7  godu. Moskova, 1932. 

• Kollontai, Alexandra. The Workers' Opposition in Russia . .  
Chicago, 1921 .  
• Korablev, lu.  Revoliutsionnye vosstani ia na Baltike v 1 905- 1 906 

gg. Leningrad, 1956. 
• Kornatovskii, N.A. , ed. Kronslıtadtski i miatczh: sbonıik starci, 
vospom inanii i dohumentov. Leningrad, 193 1 .  lsyan üzerine anı 
ve belgelerden oluşan temel bir koleksiyon. 
• Kritsman, L.N. Geroicheshii period velikoi nısskoi revoliutsii .  
lkinci baskı, Moskova, 1926. Savaş Komünizmi üzerine derinle
mesine bir inceleme. 
• Kronshtaclt: hatkii putevoditel'. Ed. I. P. Vinokurov et al. 

Leningrad, 1 963 . 

• "Kronshtadtskoe vosstanie 1906 g. ,"  Krasnyi Arklı iv ,  1936, 

No.4, s.9 1 - 1 1 6 .  

• Kronslıtadtskoe vosstanic, 1 92 1 - 1 956. Berlin, 1956. Bilimsel de
ğeri önemsiz bir çalışma. 
• Kuz'min, M. Kronshtadtskii miatezh. Leningrad, 193 1 .  Tarihçi
nin sınırlı ölçüde yararlanabileceği bir popüler tarih yazımı. 
• Kuznetsov, V. Iz vospominaııii politrabotniha. Moskova, 1930. 

• Lazarevich (küçük ismi yok) . "Kı:onshtadtskoe vosstanie ," 
Bor'ba, 192 1 ,  N os. 1 -2, s.3-8 . SR bakışaçısından yararlı bir 
analiz. 
• Leites, K. Reant Economic Developıneııts in Rııssia. 
Londra, 1922.  

• Lenin, V. 1 .  Polnoe sobranie sochinenii. 5.  baskı, 5 5  cilt, 
Moskova, 1 958- 1965.  

• Lentsner, LA. Kronslıtadt v 1 905-1 906 gg. :  vosponı inaniia. 

Moskova, 1 956. 
• Leonidov, O. Lilıvidatsi ia Kronslıtadtskogo miatczlıa (mart 1 92 1  
g.). Moslıova, 1 939. Stalinist bir risale. 
• Liddell Hart, B.H. ,  ed . Tlıe Red Amıy . New York, 1 9 36.  



238 kronstadt 1921  

• Lukomskii, A.S. Vospominaniia. 2 cilt, Berlin, 1922. 
• Lur'e, M.l . ,  ed. "'Kronshtadtskie moriaki v. iiul'skom vystuple
nii 1917 goda," Krasnaia Letopis', 1932, No.3, s.76- 105. 
• Lur'e, M.l. "Kronshtadtskii miatezh 1921 goda v Sovetskoi i 
beloi literaturec i pechati," Krasııaia Letopis', 193 1 ,  No.2,  
s .225-40. Yararlı bir bibliyografik çalışma. 
• Lur'e, M.l. '"Otsenka Kronshtadtskogo miatezha v proizvedeni
iakh V.I. Lenina,'' Krasnaia Letopis', 193 1 ,  No.3 , s . 166-75. Ayak
lanma hakkında Lenin'in açıklamaları. 
• Macdonald, Dwight. "Kronstadt Again, "  Tlıe New Iııterııational, 
Ekim 1939, s .315-16. 
• Macdonald, Dwight. "ünce More: Kronstadt," The New Inter
national, Temmuz 1938, s.212-14. Troçki'ye keskin bir yanıt. 
• Makhno, N . I .  "Pamiati Kronshtadtskogo vosstaniia," Delo 
Truda, 1926, No. 10, s. 3-4. 
• Maxiınoff, G.P.  Tlıe Guillotine at Work. Chicago, 1940. 

• Medvedev , V.K. ·'Kronshtadt v iiul'skie dni 1917  goda , "  Istoric
heskic Zapiski . XLIL 1953, 262-75. 
• Mett. Ida. La Commune de Cronstadt: Crepuscıılc sanglant des 
Soviets. Paris, 1949. Anarşist perspektifle kaleme alınmış kısa, 
ama bilgi dolu ve duyarlı bir tarih çalışması. İngilizce çevirisi, az 
da olsa kısaltılmış: The Kronstadt Commune, Londra, 1967, Soli
darity Press. (Türkçede: Kronstadt Ayaklanması, çev: R.Macit, 
1987, Sokak Yayınlan; Kronstadt 1 92 1 ,  çev: R.Macit, Ümit Altuğ, 
1998, Kaos Yayınları . )  
• Miliukov, P N .  Russia Taday and Tomorrow. New York. 1922 .  
• Morizet. Andre. Clıez Lenine e t  Trotski, Moskou 1 92 1 .  

Paris, 1922. 
• Nestroev , G .  Malısimalizm i bol 'shevizm . Moskova, 1919.  
• Nikulin, L.V. Tukhaclıevsk ii .  Moskova, 1964. 
• "Obrazovanie severo-zapadnogo Pravitel'stva," Arkhiv ruslwi 
revoliutsii. 1, 1922, 295-308. 
• Olıt iahı"shi i  slı lıval (Motialıi Balti iskogofl.ova v 1 91 7 godu ) .  Eds 
P .f .  Kudelli ve l .V. Egorov, Leningrad, 1927. 
• Osinskii, N. (V.V. Obolenskii) . Gosudarstvennoe regı.ılirovan ie 
lırcst'ianslıogo lılıoziaistva. Moskova, 1920. 
• Parvilahti, Unto. Bcria's Gardeııs: A Slavc Laborcr's Expcriences 
in the Sovict Utopia. New York, 1960. 



bibl iyografi 239 

• Pearce. Brian. " 1921 and Ali That. "  Labour Review, V, Ekim
Kasım 1960, 84-92 . 

• Petrash, V.V. Moriaki Baltiiskogo flota v bor'be za poredu 
Oktiabria. Leningrad, 1966. 
• Petrichenko, S.M. "O prichinakh Kronshtadtskogo vosstania, ·· 
Znamia Bor'by, Nos. 14- 1 5  Aralık 1925- Ocak 1926, s.4-8. 
• Petrichenko, S.M. Pravda o Kronshtadts kikh sobytiiakh. n.p. ,  
1921 .  Bu ve önündeki giriş, isyanın başta gelen liderinin önem
li bir anlatımıdır. 
• Petrov-Skitaletz, E. The Kronstadt Thesis for a Free Russian 
Government. New York, 1964. 
• Poliakov, lu . A. Perekhod k nepu i Sovetskoe krest'ianstvo. Mos
kova, 1967. lsyan sırasında Rus köylülüğü üzerine bilgi verici 
bir çalışma. 
• Pollack, Emanuel. The Kroııstadt Rebellion . New York, 1959. 
Ağırlık olarak Berkman ve diğer bir iki çalışma üzerine egilen bir 
kitap. 
• Pravda o Kronslıtadte. Prague,  1921 .  Asi günlük gazetenin 
bütün nüshalarını içeren çok önemli bir kaynak. 
• Prokopovitch, S.N. The Economic Condition of Soviet Rııssia. 
Londra. 1924. 
• Pukhov, A.S. Baltiiskii flot na zashchitc Petrograda (1 9 1 9  g.) 
Moskova, 1958. 
• Pukhov. A.S. Kronshtadtskii miatezh v 1921 g. Leningrad, 
193 1 .  En iyi Sovyet anlatımı. Krasnaia Lctopis'de, 1930-3 l'de tef
rika halinde yayımlanan biçimi bir ölçüde farklıdır. 
• Pukhov, G.S. Kak vooruzhalsia Petrograd. Moskova, 1933 .  
• Rabinovich, S .E .  "Delegaty 10-go s"ezda RKP (b) pod Kronsh
tadtom v 1921 godu," Krasnaia Letopis', 193 1 ,  No.2,  s .22-55. 
• Rabinowitch, Alexander. Prelude to Revolııtion: The Petrograd 
Bolsheviks and the ]uly 1 91 7  Uprising. Bloomington, 1968. 
• Rabota eserov zagran itsei. Moskova, 1922. lsyancılara yardım 
toplayan SR sürgünlerinden mektuplar da içerir. 
• Rafail, M.A. I<rorıshtadtshii  miatezlı (lz dnevnika politrabot
ni ka). n.p. (Harkov), 1921 .  Kronstadt cephesine gönüllü olarak 
giden bir Onuncu Parti Kongresi Delegesinden anılar. 
• Raskol'nikov, F.F.  Kronshtadt i Piter v 1 91 7  godu. 

Moskova, 1925.  



240 kronstadt 1921  

• Rotin, l.P. Stranitsa istoril partii. Moskova, 1958. 
• Schapiro, Leonard. The Coınmunist Party of the Soviet Union. 
New York, 1960. Partinin genel tarihi üzerine en iyi çalışma. 
• Schapiro , Leonard. The Origin of the Commıınist Autocracy. 
Cambridge, Mass. , 1956. İsyanın mükemmel bir kısa analizini 
içeren önemli bir çalışma. 
• Scheuer, Georg. Van Lenin bis . . .  ? Dic Geschichte einer Konter
revolution. Viyana, 1954. 
• Serge, Victor. Memoirs of a Revolutionary, 1 901 - 1 941 . Çeviren 
ve yayına hazırlayan: Peter Sedgwick. Londra, 1963. lsyancılan 
eleştirmekle birlikte onlara sempati duyan, son derece önemli 
anılar. (Türkçede: Bu kitap Türkçede, Bir Devrimcinin Anılan 
adıyla 1960'lı ve l 990'lı yıllarda iki kere yayımlandı. ilk basım 
elimizde olmadığından çevirenin adını, net olarak yılını ve 
yayınevini veremiyoruz. lkinci basım ise -çev: Celal Kapkın, 
Pencere Yayınlan, 199 1 - okunmayacak kadar kötü bir çeviridir. )  
• Serge. Victor. "ünce More: Kronstadt," Tlıe New International, 
Temmuz 1938, s.21 1 -2 1 2. 

• Serge, Victor. ''Reply to Trotsky," The New International, Şubat 
1939, s.53-54. 
• Shelov. A . V .  Istoricheslıii ocherh hreposti Kronstadt. Kronstadt .  
1904. Kronstadt'ın erken dönem tarihine ilişkin ayrıntılı bir 
anlatım. 
• Singlcton, Seth. "The Tambov Revolt ( 1920- 1921) .  Slavic 
Review, XV, Eylül 1966, 497-5 1 2 .  

• Slepkov, A .  Kronshtadtshii miatezh. Moskova, 1 928. 
• Smith, C. Jay. Fin land and the Russian Revolution, 1 9 1 7-1 922. 

Atina, Ga., 1958. 
• Sofinov, P .G.  Istoriclıeski i  povorot (perehhod h novoi ehonomic
heskoi pol it ike) . Moskova, 1 964. 

• Soiuz S-R Maksimalistov. O rabochenı kontrole, 

Moskova, 1918. 
• Soiuz S-R Maksimalistov. Trudova ia sovetskaia respııbl ika. 
Moskova, 19 18. 
• Steinberg, I .N .  Als Volkskommissar war. Münih, 1929. 
• Stcinbcrg, I .N .  Itı tlıe Worhshop of tlıc Revolutioıı. 

New York, 1953 . 
• Sukhanov, N .  N. The Russian Revol.utiotı, l 91 7. Çeviren ve 
yayına hazırlayan: joel Carmichacl. New York, 1955. 



bibliyografi 241 

• Todorskii, A.l .  Marshal Tukhachevskii. Moskova, 1963 . 
• Trifonov, l.IA. Klassy i k lassovaia bor'ba v SSSR v nachale nepa 
(1 92 1 - 1 923 gg.). Cilt:I .  Bor'ba s vooruszhennoi kulatskoi kontr
revoliutsiei. Leningrad, 1964. 1920-1922 köylü ayaklanmalanna 
ilişkin tam bir bibloyografik makaleyi de içermektedir. 
• Trotskii. L .D.  "Eshche ob usmirenii Kronshtadta," Biul lcten' 

Oppozi tsi i , Ekim 1938, s . 10. lngilizceyc, "More on thc Supres
sion of Kronstadt," başlığıyla çevrilmiştir. Tlıe New Intcrnational , 
Ağustos 1938, s.249-50. 
• Trotskii, L.D. The Revolution Betrayed, New York, 1937. (Türk

çede: Ilıanete Uğrayan Devrim, çev: ? , Köz Yayınlan, 1978.) 
• Trotskii, L.D. Kak vooruzhalas' revoliutsiia. 3 cilt, Moskova, 
1923-1925. 
• Trotskii, l..D. "Shumikha vokrug Kronshtadta," Biulleten' Op
pozits i i , Mayıs-Haziran, 1938. s.22-26. İngilizceye, "Hue ancl 
Cry Over Kronstadt," başlığıyla çevrilmiştir. The New Inter
national, Nisan 1938, s. 103-106. Bu yazı, Troçki'nin, Krons
tadt'daki rolü konusunda bir savunma niteliğindedir. 

• Trotskii, L.D. Stalin: An Appraisal of the Man and His Influence. 
New York, 1946. 
• Tseidler. G. O snabzhenii Peterburga . Viborg, 192 1 .  
• Tukhachevskii, M . N .  "Bor'ba s kontrrevoliutsionnymi voss
taniiami." Voina i Revoliutsiia, 1926, No.8, s.3- 1 5 .  Antonov'un 
bastırılması üzerine. 
• Vardin, l .  Revoliııts i ia i. men'shevizm. Moskova, 1925.  

• V ogne revol iuts i i .  Ecl. L. Gurvich. Moskova, 1933. 
• Voennye moriaki v period pervoi russkoi revo liutsii , 1 905- 1 907 
gg. Ed. S.F. Naida. Moskova, 1955. 
• Voennye vosstaniia v Baltike v 1 905- l 906 gg. Ed. A. K.  Drezen. 
Moskova, 1933. 
• Voline (V.M. Eikhenbaum) . La Revolution inumıme (1 91 7-
1 921) .  Paris, 1947 . Anarşist bakış açısından isyan üzerine ilginç 
bir bölüm. 
• Voronevskii, V. ve N. Khenrikson. Kronshtadtskaia krcpost'
kl iuch k Leningradu. Lcningracl, 1926. 
• Voroshilov. K.E.  "iz istorii po<lavleniia Kronshtadıskogo 

miatezha," Voenno-Istoriclıeshii Zhunıa/, 196 1 , No . 3 . s l 5-35.  



242 kronstadl 1921 

• Vos 'ınoi vseross iishii s"ezd sovelov raboclıihlı, hrest'ianshihh, 
krasnoarmeishikh i hazah'ihh deputatov. Stenograficheshii otchet 
(22-29 dekabria 1 920 goda) . Moskova, 192 1 .  

• White, D .  Fedotoff. The Growth of the Red Arıny. Princeton, 
1 944. Rus lmparatorluk Donanmasının eski ve bilgi sahibi bir 
subayı tarafından kaleme alınmış değerli bir çalışma. Ayaklan
manın askeri yanının güzel bir anlatımı. 
• Wollenberg, Erich. The Red Army. Londra, 1 938. 

• Wrangel, P . N .  The Memoirs of General Wrangel. Londra, 1 930. 

• Wright, john G. Thc Tnıtlı About Kronstadt. New York, 1938. 

Troçki taraftarı bir Bolşevik savunusu. 
• Za 5 let, 1 91 7- 1 922: sbornih Ts.KR.K.P. Moskova, 1922.  

• Zhakovshchikov, K. Raz.grom Kronshtadthogo hontrrevoliut
sionnogo miatezha v 1 92 1  godu. Leningrad, 194 1 .  Stalinist bir 
tarih yazımı. 
• Zubelevich, hı . Kronslıtadt.: Vospominan iia rcvoliutsionerki, 
1 906 god. Kronstadt, n.d. 



kıonstadt 192 1  

dönemin gazete ve dergi leri 

Daily Herald. Londra. 
L'Echo de Paris. 
Golos Rossii. Berlin. 
Izvestiia Vrernennogo Revoliutsionnogo Koıniteta Matrosov, 
Kranoarrneitsev i Rabochikh gor. Kronshtadta. Kronstadt. 
Izvestiia Petrogradskogo Soveta Rabochikh i Krasnoarmeiskikh 
Deputatov. Petrograd. 
Izvestiia VTsIK. Moskova. 
Krasnaia Gazete. Petrograd. 
Maksirnalist. Moskova. 
Le Malin. Paris. 
Narodnoe Delo. Reval. 
New York Tirnes. 
New York Tribune. 
Novaia Russkaia Zhizn'. Helsingfors. 
Novyi Mir. Berlin. 
Obshchee Delo. Paris. 
Petrogradskaia Pravda. Petrograd. 
Poslednie Novostii . Paris. 
Pravda. Moskova. 
Revoliutsionnaia Rossia. Prad. 
Rul . Berlin. 
Sotsialisticheskii Vestnik. Berlin. 
The Tiınes . Londra. 
Voennoe Znanie. Moskova. 
Volia Rossii. Prag. 




	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0001
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0003_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0003_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0004_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0004_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0005_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0005_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0006_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0006_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0007_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0007_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0008_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0008_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0009_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0009_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0010_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0010_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0011_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0011_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0012_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0012_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0013_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0013_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0014_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0014_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0015_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0015_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0016_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0016_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0017_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0017_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0018_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0018_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0019_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0019_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0020_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0020_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0021_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0021_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0022_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0022_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0023_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0023_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0024_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0024_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0025_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0025_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0026_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0026_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0027_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0027_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0028_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0028_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0029_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0029_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0030_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0030_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0031_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0031_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0032_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0032_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0033_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0033_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0034_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0034_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0035_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0035_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0036_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0036_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0037_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0037_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0038_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0038_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0039_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0039_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0040_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0040_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0041_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0041_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0042_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0042_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0043_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0043_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0044_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0044_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0045_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0045_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0046_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0046_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0047_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0047_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0048_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0048_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0049_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0049_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0050_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0050_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0051_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0051_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0052_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0052_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0053_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0053_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0054_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0054_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0055_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0055_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0056_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0056_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0057_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0057_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0058_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0058_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0059_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0059_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0060_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0060_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0061_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0061_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0062_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0062_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0063_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0063_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0064_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0064_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0065_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0065_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0066_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0066_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0067_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0067_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0068_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0068_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0069_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0069_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0070_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0070_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0071_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0071_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0072_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0072_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0073_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0073_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0074_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0074_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0075_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0075_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0076_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0076_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0077_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0077_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0078_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0078_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0079_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0079_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0080_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0080_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0081_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0081_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0082_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0082_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0083_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0083_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0084_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0084_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0085_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0085_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0086_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0086_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0087_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0087_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0088_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0088_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0089_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0089_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0090_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0090_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0091_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0091_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0092_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0092_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0093_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0093_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0094_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0094_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0095_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0095_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0096_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0096_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0097_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0097_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0098_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0098_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0099_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0099_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0100_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0100_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0101_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0101_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0102_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0102_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0103_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0103_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0104_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0104_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0105_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0105_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0106_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0106_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0107_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0107_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0108_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0108_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0109_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0109_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0110_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0110_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0111_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0111_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0112_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0112_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0113_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0113_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0114_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0114_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0115_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0115_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0116_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0116_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0117_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0117_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0118_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0118_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0119_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0119_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0120_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0120_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0121_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0121_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0122_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0122_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0123_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0123_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0124_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0124_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0125_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0125_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0126_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0126_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0127_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0127_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0128_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0128_2R
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0129_1L
	Paul Avrich Kronstadt 1921 Versus Yayınları - 0129_2R
	z - 0002

