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M. GANDHİ'YE İKİ MEKTUP 

� 

Bana son derece memnuniyet veren ilginç mektubunuzu şimdi 

aldım. Tanrı, Transvaal 'deki değerl i kardeşlerimize ve emekçile
re yardımcı olsun. Yumuşak başimın, acımasıza, boyun eğmeye 

ve sevginin gurur ve zorbalığa karşı verdiği savaş , özel likle de 
dinsel yasanın dünyevi yasayla en sert çatışması olan askerl iği 
reddetme biçiminde her geçen yıl bizde de giderek belirginleşi
yor. Askerliği reddetme, giderek daha sık hale geliyor. 

1 M. Gandhi'nin Londra' dan gönderdiği 1 Ekim I 909 tarihli mektuba yanıt. Bu 
mektupta Güney Afrika'da Transvaat'daki Hintiiierin ağır yaşam koşulları 
ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır. Kırk yaşında olan, daha sonra Malıatma (Bü

yük Ruh) olarak adlandırılan Mohandas Gandhi (1869-1947), 1909 yılında 
Londra' ya gitmiş, oradan Tolstoy' a mektup yazmıştı. Bu mektup 1908 tarih
li "Hint/iye Mektup"a yanıttır. 

Mektubunda Gandhi Tolstoy'a: "Dünya görüşümü derinden etkileyen 
yazılarınızı okuma mutluluğuna eriştim" diye yazmaktadır. 

Transvaal' deki Hintiiierin durumuna ilişkin olarak Gandhi şöyle yaz
maktadır: "Savaş ha.la sürüyor ve ne zaman sona ereceği bilinmez; ancak bu 
savaş pasif direnişin olabileceğini ve zorba gücün anlamsız olduğu yerde ga
lip gelmesi gerektiğini kanıtlamıştır. Sizi sayan ve izlemeye çalışan kişilerin 
sizin zamanınızı a.lmaya haklan olmadığını, Sizi sıkmaktan kaçınmaları gerek
tiğini biliyorum. Yine de ben, Sizin hiç tanımadığınız bir kişi, gerçek uğruna 
ve çözümünü yaşammızın ana sorunu yaptığınız sorunlar konusundaki tavsi
yelerinizi öğrenmek amacıyla, bu mektupla size başvurmaya cüret ediyo
rum." 

Bu mektuba ilişkin olarak Tolstoy, 28 Eylülde V.G. Çertkov'a: 'Transva
alli Hintlinin mektubu beni duygulandırdı," diye yazmaktadır. 

ll 
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Hintliye Mektup, tarafıından yazılmıştır.2 Çevirisi çok güzel. 
Krişne hakkındaki başlık size Moskova'dan gönderilecektir.3 

Reenkarnasyon4 kelimesini çıkartmak istemezdim, çünkü , ka
nımca reenkarnasyona inanç, asla ruhun ölümsüzlüğüne, Tan
rı ' nın adil l iğine ve sevgisine inanç kadar sağlam olamaz. Yine de 
nasıl istiyorsanız öyle yapın. Mektubumu Hindu diline çeviriyo
rum ve onun dağıtılıp yayılmasından yalnızca mutluluk duyarım. 

Competition,5 yani parasal teşvik, dinsel konularda uygun 
düşmez. Sizin yayınlama işine6 yardımcı olabilirsem çok mem
nun olurum. 

Sizi kardeşçe selamiarım ve sizinle bağ kurduğum için se
vinçliyim. 

7 Ekim 1909. 

2 1908'de Tolstoy'un Trakuat Das'a yazdığı mektup-makaleden söz ediliyor. 

Gandhi ve dostları makaleyi çevirmek istemişler ve öncelikle Tolstoy'un 
yazdığını doğrulamak istemişlerdir. Gandhi, makalenin çevirisinin elyazma

sıru eklemiştir. 

3 "Hintliye Mektup"da her başlığa Krişçnı'nın özdeyişleri Tolstoy tarafından 

Rusça'ya çevrilerek epigraf olarak konmuştur. Gandhi, bu özdeyişterin nere

den alındığını sormuştur Bu özdeyişler, Baba Premenad Bharati, "Shree 

Krishna. The Lord of Love", New York, 1904. adlı kitaptan alınmıştır. 

4 Tolstoy'un makalenin sonunda yer alan reenkamasyon öğretisine ilişkin 

itir,ızları nedeniyle, Gandhi, Tolstoy'dan reenkarnasyon'u Tolstoy'un okuyu

cuyu ikna etmeye çalıştığı öğretiler arasından çıkartmasını rica etmiştir. 
5 Gandhi, Tolstoy'la "Pasif Direnişin Ahliiksallığı ve Gerçekliği" makalesinde 

yer alan, toplumsal teşvik konusunun amaca uygunluğu konusundaki görüş
lerini paylaşmıştır. 

6 Tolstoy "Hintliye Mektup"un basımı sırasında Hintçe çeviriye değil, "Pasif 

Direnişin Ahlaksallığı ve gerçekliği" makalesinin konusunun oluşturul
masına katılımını kastetmektedir. 



II 

"lndian Opinion" derginizi 
aldım ve kötülüğe karşı koy
mayanlar konusunda yazdık
lannızı öğrendiğim için mut
luyum. İçimde okuduklarıının 
bende uyandırdığı düşüncele
ri size yazmak isteği doğdu. 
Yaşadığım sürece, özellikle 

de ölümün yaklaştığını fark ettiğim şu sıralarda,7 kendirnce bü
yük önem taşıdığını varsaydığım duygularımı, özellikle de gerçek
te sevgi öğretisinden başka bir şey olmayan, yanlış yorumlara 
yer vermeyen , kötülüğe karşı koymama olarak adlandırılan ey
lem konusundaki görüşlerimi başkalarına anlatmak istedim. Sev
gi, yani insan ruhunun birliğine olan yönelim ve bundan kaynak
lanan etkinlik arzusu , insan yaşamının yüce ve tek yasasıdır Vt? 
dünyadaki yanlış öğretilerle kafası karıştırılmadıkça her insan bu
nu ruhunun derinliklerinde hisseder ve bilir (özellikle çocuklar
da bunu daha net görürüz) . Bu yasa, dünyamızda Hintli düşünür
lerce olduğu gibi, Çinli , Musevi, Yunanlı ve Romalı düşünürler
ce de ortaya konmuştur. Sanının bu, en açık biçimde, tüm pey
gamberlerin ve yasanın bundan ibaret olduğunu dile getiren İsa 
tarafından ortaya konmuştur. Üstelik bu yasanın uğradığı ve uğ-

7 Tolstoy, bu mektuptan kısa bir sonra 7 Kasım 1910'da ölmüştü.- y.n. 
13 
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rayabileceği ,  dünyevl çıkariara göre yaşayan insanlara özgü tüm 
saptınnaları önceden görerek, bu tehlikeyi açıkça belirtmiş, özel
l ikle de bu kişilerin çıkarlarını zor kullanarak koruyacaklannı, 
onun deyimiyle, darbeye darbeyle karşıl ık vereceklerini , sahip

tendikleri şeyleri zorla geri alacaklarını vurgulamıştır. İsa, zor 
kullanmanın yaşamın temel yasası olan sevgiyle uyuşmayacağı
nı, her sağduyulu insanın bilmemesinin olanaksız olduğunu, han
gi durumda olursa olsun,  zorbalığa izin verildiğinde sevgi yasa
sının yetersiz olduğunun varsayılacağını, dolayısıyla da yasanın 
yadsınacağını anlaınaktadır. Dışarıdan o denli parlak görünen tüm 
Hıristiyan uygarlı ğı, bu açık ve garip, bazen bilinçli çoğunlukla 
da bilinçsiz bir biçimde bu anlaş ılmazlık ve çelişki üzerinde ge
lişmiştir. 

Gerçekten de, sevginin yanı sıra karşı koymaya da izin veril
diği , yani sevginin yaşamın yasası olmadığı ve olamayacağı, güç 
kullanma dışında başka bir yasa bulunmadığı, en güçlü olanın 
hükmettiği dönemler vardır. Hıristiyan alemi on dokuz yüzyıl 
böyle yaşamıştır. Tüm zamanlar boyunca insanların yaşamlarını 
kurarken yalnızca zorbalıkla yönetildikleri bir gerçektir. Hıristi
yan uluslarla diğerleri arasındaki tek fark, Hıristiyanlık aleminde 
sevgi yasasının diğer dinsel öğretilere kıyasla çok net ve anlaşılır 
biçimde dile getirilmesi, Hıristiyanların bu yasayı coşkulu bir bi
çimde kabul etmeleri , aynı zamanda da kendilerine zor kullanma 
hakkı tanımaları ve yaşamlarını zorbalık üzerine kurmalarıdır. Bu 
nedenle de Hıristiyan ulusların tüm yaşamı, vaaz ettikleriyle ya
şamlarını üzerine kurdukları şey arasındaki çelişkiden ibarettir. 
Bu çel işki , yaşamın yasası olarak kabul edilen sevgi ile gerekli
l ik  olarak kabul edilen zorbalık arasındaki çelişki dir. Y öneticile
ri n hakimiyeti, mahkemeler ve ordular bu gerekl ilikler arasında 
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sayılmakta ve övülmektedir. Bu çelişki , Hıristiyanlık dünyasında
ki insanların gelişimiyle birlikte giderek büyümüş ve son dönem
lerde son aşamasına ulaşmıştır. Sorun, anlaşıldığma göre şöyle 
orta ya konmaktadır: 

İkisinden biri : Ya hiçbir dinsel öğretiye girdiğini kabul etme
diğimiz ve yaşamımızı üzerine kurarken yararlandığımız güçlü
nün hakimiyetini kabul edeceğiz, ya da zorbalıkla bizden topla
nan vergiler, polis ve adalet kurumları ve ön önemlisi de ordular 
ortadan kalkacaktır. 

Balıarda Moskova'nın kız enstitülerinden birisinde yapılan 
Tanrı Yasası sınavında önce Yasa öğretmeni , daha sonra da orada 
bulunan bir piskopos kız öğrencilere Hadisleri ,  özellikle de 6. ha
disi soruyorlarmış. Hadise i lişkin doğru yanıtıara piskopos özel
likle, "Tanrı Yasası öldürmeyi her zaman mı yasaklamaktadır?" 
sorusunu yöneltiyormuş. Öğretmenleri tarafından ahlaken çöker
tİimiş zavall ı  kızlar, öldürmenin her zaman yasaklanmadığını, öl
dürmeye savaşlarda ve suçluların idam edilmeleri halinde izin 
verildiği biçiminde yanıt vermek zorundaymışlar ve öyle de ya
nıt veriyorlarmış. Ancak bu zavallı  kızlardan birisi , (bu olay uy
durma değildir ve olayın tanığı tarafından bana nakledilmiştir) 
yanıtma karşılık olarak aynı sorulduğunda, kesin bir tavırla, öl
dürmenin her zaman yasak olduğu yanıtını vermiş, piskoposun 
mah1m safsatalarma kesin bir inançla karşı çıkarak, öldürmenin 
Vetbii hadisince her zaman yasaklandığı, İsa tarafından ise yalnız
ca öldürmenin değil ,  din kardeşine karşı her tür kötülüğün yasak
landığı yanıtını vermiş . Piskopos, görkemli görüntüsüne ve güzel 
konuşma becerisi karşısında susmuş ve kız tartışmadan ·galip çık
mış. 

Evet, gazeteleriınizde havacılık konusundaki başarılarımız-
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dan, karmaşık diplomatik il işkilerimizden, kulüplerimizden, bu
luşlarımızdan, her tür ittifaktan, sanat eseri olarak adlandırdığımız 
yapıtlardan söz ediyoruz, ama bu kızın ne söylediği konusunda 
susuyoruz; ancak bu konuda suskun kalmamak gerekir, çünkü 
Hıristiyan aleminde yaşayan herkes az ya da çok bunu hisset
mektedir. Sosyal izm,  komünizm, anarşizm, kurtuluş ordusu, ar
tan suç oranı, halkın işsizliği ,  zenginlerin çılgınca büyüyen zen
ginl iği ile yoksulların çılgına artan sefaleti , korkutucu derecede 
artan inti harlar. . .  İşte tüm bunlar çözümlenmesi mutlaka gere
ken iç çelişki terin belirtileridir. Her tür zorbal ığın yadsınması ile 
sevgi yasasının kabulü sorunu da kuşkusuz çözümlenmel idir. Bu 
nedenle sizin, bize dünyanın öbıJr ucu gibi gelen Transvaat'deki 
etkinliğiniz en önemli konu, şu anda dünyada olagelen olayların 
en önemlisidi r  ve buna ka�ılmak, yalnızca Hıristiyan halklar için 
değil ,  tüm dünya için kaçınılmazdır. Rusya'da da bu etkinliğin gi
derek artan askerl ik görevini reddetn-le biçiminde geliştiğini öğ
renmek hoşunuza gidecektir sanırım . Sizde kötülüğe karşı koy
mayanların sayısı ile bizde askerl ik görevini reddedenterin sayısı 
ne kadar az da olsa, her iki taraf da Tanrı'nın yanlarında olduğu
nu cesaretle söyleyebilir. Tanrı ise insanlardan güçl üdür. 

Hıristiyan uluslar arasında vaaz edilen ve bu arada orduların 
ve büyük ölçekl i savaşlarda insanları öldürmek için silahlanma
nın gereklil iğinin vurgulandığı bozulmuş formu ile de olsa, Hıris
tiyanlığın tanımları arasmda çok açık bir çel işki vardır; bu çel işki 
kaçınılmaz bir biçimde, er ya da geç, büyük olasılıkla da çok kısa 
sürede ortaya çıkacak, ya yönetimlerin desteklenmesi için gerek
li olan Hıri stiyan dininin tanımını ya da orduların ve de onların 
desteklediği her türlü zorbal ığı ortadan kaldıracaktır. Bu çelişki , 
sizin Bri tanya ve bizim Rus yönetimleri de dahil tüm yönetimler-
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ce hissedi lmekte, doğal bir kendini koruma duygusuyla bu yöne
timler tarafından, Rusya'da gördüğümüz ve derginizdeki her 
hangi bir hükümet karşıtı etkinliğe kıyasla daha etkin yazılardan 
da anlaşıldığı üzere, daha da enerjik biçimde gözlemlenmektedir. 
Yönetimler kendileri için asıl tehlikenin ne olduğunu bil iyorlar, 
bu konuda yalnızca çıkarlarını dikkatle kollamanın dışında, olmak 
ya da olmamak sorununu dikkatle izl iyorlar. 

En derin saygılarımla Leo Tolstoy. 7 Eylüll910. Koçetı. 





DEVRiMeiYE MEKTUP 





DEVRİMCİYE MEKTUP * 

İl ginç mektubunuzu aldım ve yanıtlamak fırsatı doğduğu için de 
çok sevinçliyim. 

İlk olarak, doğru anlaşılan bir bencil l iğin herkesin yararına ol 
duğunu, ve eski düzenin yıkılmasıyla insan bil incinde çortaya 
çıkacak ve çabucak yer edecek bir gerçeğin genel bir refahı do
ğuracağını söylüyorsunuz. İkincisi, insan aklının ortak yaşam ko
şulları yaratabileceğini ve bu koşullardaki bir insan benci l l iğinin 
başkasına zarar vermeyeceğini söylüyorsunuz. Üçüncüsü ise, ya
ratılacak olan (bu) ortak yaşam koşullarında, bel irli bir zor(lama) 
olgusunun meydana gelebileceğini , yani insanların, kurarncıların 
yarattıkları en iyi düzen talebini yerine getirmek için güç kul la
nabilecekleri ve güç kullanmanın gerekli olduğunu belirtiyorsu
nuz. 

Bu üç sav, günümüzün tüm bil im adamları, siyasetçiteri ve 
ekonomistleri tarafından aynen kabul ediliyor. Ama bunlar, ku
ramcı bilim adamları tarafından sizin gibi açık yüreklilikle dile 
getirilmiyor. Kendilerini insanl ığın yöneticileri kabul eden yüz
lerce, binlerce insan ın görüşleri bu üç sav üzerine kurulmuştur. 
Bu arada, gerçekte bu üç sav, çok garip ve hiçbi r şeye dayanma-

* Mektubun kime yazıldığı belli değildir.- y.n. 
21 
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yan boş inançtan başka bir şey değildir. Bencil l iğin, yani çekiş
me ve bölünmenin kaynağının uzlaşma ve birliğe yol açacağı gö
rüşünün bir temele dayanmaması, büyük bölümü en iyilerin de
ğil de en kötülerden oluşan milyonlarca insan için en iyi olabi le
cek yaşam düzeninin bir avuç insan tarafından kurulabileceğine 
dair yaygın, ama bir o kadar da boş olan inancın garipl iği bir ya
na, yaratılacak düzenin gerçekleşmesi amacıyla güç kullanılması
na izin verilmesi bile - bu tür düzenlernelerin birbirine karşıt 
yüzlerce görüş içerdiği düşünülürse- bu garip ve boş inançların 
temelsizl i ğini açıkça ortaya koymaktadır. 

İnsanlar, emekleriyle ürettiklerinden yararlanma olanağından 
yoksun olan ve ürettikleri de, azınlığı oluşturan kapitalistler ve 
yönetimdekiler tarafından ellerinden alınan işçi sınıfının durumu
nun kötülüğünü ve adaletsizliğini görmektedir. Dolayısıyla in
sanl ığın büyük bölümünü oluşturan işçi sınıfının durumunun de
ğişmesi ve düzelmesi için çareler aramaktadırlar. Ve işte farklı 
kişiler, bu durumun değişmesi ve düzelmesi için,  farklı toplum
sal yapılan içeren yöntemler önermektedir. Bazıları, toplurucu iş
çi düzenine dayanan anayasal monarşi önermekte, aralarından 
bazıları da sınırlı bir monarşiyi savunmaktadırlar; bir diğer bölü
mü ise Menşeviklerden, Bolşeviklerden, emekçilerden, maksi
malistlerden ve sendikacılardan oluşan bir cumhuriyet önermek
tedirler. Üçüncü grubu oluşturanlar halkın doğrudan yasamaya 
katılmasını önerirken, dördüncü grup komünal düzeni ve anarşi
yi savunmaktadır. Başka gruplar da mevcuttur. Kuşkusuz insan
ların refahı için neyin gerekli olduğunu bilen partiler: "Bana yal
nızca yönetimi verin, genel refahı oluşturayım" demektedir. Bu 
üç partinin üyeleri , ya haJi hazırda ya da daha önce yönetimdey
diler, ancak açıklanan genel refah düzeni bir türlü kurulamamış 
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ve dahası işçilerin durumu giderek kötüleşmeye devam etmiştir. 
Çünkü, adı ister sınırl ı monarşi , anayasal düzen veya Fransa, İs
viçre ve Amerika gibi cumhuriyet olsun; yönetimdeki azınlık yö
netimi ele aldıktan sonra, insanlara özgü bencillikle davranmış ve 
doğal olarak da hakimiyetlerini,  işçi sınıfının zararına olan üç 
avantajı, güç aracıyla elde tutmak için kullanmıştır. 

Öyle ki , her devrimde ve yönetimlerin her değişiminde yal 
nızca hükmedenler değişmektedir: Birilerinin yerini başkaları al
makta, fakat işçilerin durumu aynı kalmaktadır (işçinin durumu
nun gerçekte her yerde adaletsiz ve kötü olduğundan, iyileşme
diği gibi kötüleştiğinden kuşku duyanların Lozinskiy 'nin "Par

lamentoculuğun Sonuçları" adlı güzel kitabını okumalarını öneri
Tim). Bu durum İngiltere, Almanya, Amerika'da böyleydi , şimdi 
ise Rusya'da da çok belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Şimdi hakimiyeti despot bir parti ele geçirmiştir ve doğal olarak 
da tüm güçlerini karşıt partilerle mücadeleye yöneltecek ve hal
kın durumunun düzelmesi konusunda herhangi bir kaygı duyma
yacaktır. Eğer yönetim, anayasa yaniı lannın eline geçseydi de ay
nı şey olur, tutucular ve sosyalistlerle savaşır, aynı biçimde, hal
kın durumunun iyileştirilmesi konusunda kaygı duymazlardı. Y ö
netim cumhuriyetçileTİn eline geçse, Fransa'da "Büyük Dev
rim"den ve  bunu izleyen devrimlerden sonra ve  daha önce ve 
şimdi, her yerde olduğu gibi ,  aynı şeyler olurdu. Konu ancak güç 
kullanılarak çözümlenmekte, güç kullanmaya bir son veri lme
mektedir. Güç kullanılan, kendisine güç kullanana kin duymakta, 
fırsat buldukça tüm güçlerini kendisine zor uygulayanlara karşı 
mücadele için harekete geçirmektedir. Bunun nedeni, sorunların 
güç kullanılarak çözümünde, zaferi her zaman iyi insanların de
ği l ,  daha bencil ,  kurnaz, vicdansız ve acımasız kişi lerin kazanma-
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sıdır. Bencil ,  vicdansız ve acımasız kişilerin de elde ettikleri ve 
yararlanmakta oldukları avantajlardan halkın yararına olacak bi
çimde vazgeçmeleri için hiçbir neden yoktur. Hükmedenlerin ya
rarlanmakta oldukları avantajlar, her zaman halkın zararınadır. 
Halkın içinde yaşadıkları aldatmaca ve zulümden kurtulmasını 
engelleyen şey, şu ya da bu düzenin önceden iyi düşünülmeme
si değil ,  düzenierin güç kul lanılarak kurulması ve desteklenmesi
dir. Bunun içindir ki , halkın kurtulmasını isteyen insanların,  köle
leştirilmekten kurtarılan halk için en iyi yaşam düzenini yarat
maları değil ,  halkı köleleştiren bu güç kullanımından kurtulma 
yollarını aramaları doğaldır. 

Halkı köleleştiren güç kul lanımının kökeni nedir ve bunu ya
pan kimdir? Sayıları birkaç bin olan hükmedenlerin ,  yöneticilerin 
ve zenginlerin ,  milyonlarca işçiyi kendilerine baş eğmeye zorla
yamayacakları, fakat şayet birkaç bin kişi ,  milyonlar üzerinde 
hakimiyet kuruyorsa, işçi -halkın üzerinde kurulan baskının doğ
rudan doğruya yönetenler tarafından deği l ,  bizatihi halkın kendi
si tarafından oluşturulduğu çok açıktır. Halk kendisi üzerinde; 
çok karmaşık, kurnaz ve ustaca yöntemlerle güç kullanılmasının 
zorunlu olduğunu hissedeceği bir konuma sürüklenmektedir. Do
layısıyla, halkın köleleştirilmekten kurtarılmasını isteyen insanla
rın ,  her şeyden önce, halkın kendi kendine yaptığı zulmün neden
lerini araştırmaları ve onları ortadan kaldırmaya çalışmaları do
ğaldır. Bu arada, Marxlar, Joresler ve Kautskiler ve diğer kuram
cıların keşfettiği tarihsel yasalara uygun olarak, insan toplumları
n ın nasıl olması, nasıl bir düzen kurulması gerektiği konusunda 
dağlar gibi kitaplar yazılmıştır ve yazılmaktadır. Ancak kötülüğün 
ana ve temel nedeni olan, işçi lerin kendi kendilerine yaptıkları 
zorbal ığın nasıl ortadan kaldırılacağı konusundan kimse söz etme-



DEVRiMCIYE MEKTUP 25 

diği gibi , aksine, işçi-halkın köleleşmesine neden olan bu zorba
lığın gerekli l iğine izin verilmektedir. 

Sonuçta, ne denli tuhaf görünürse görünsün, bilgiçl ik ve akıl 
yüklü sosyalist, siyasal ve ekonomik eserlerden oluşan ve insan 
düşüncesini doğal ve sağduyulu yoldan saptıran ve onu yapay, 
sahte ve yok edici bir yola yöneiten bu kitap dağları, aslına bakı
lırsa, boş, tamamen gereksiz, ayrıca da çok zararl ıdır. Tüm bu ya
zılanlar, ormanlık bir araziden başka toprakları olmayan insanla
rm, toprağı köklerden temizlemek yerine beklernesi ve nihayet 
toprak, varsayılan tarihsel yasaya uygun olarak kendiliğinden 
eki lecek hale gel ince, toprağa neyin ekil ip dikileceğini tartışma
Ianna benzemektedir. Bilim adamları, gelecekteki düzenin tüm 
ayrıntılarını tartışarak, köleleştirilen insanların yaşamlarının gele
cekte en iyi duruma nasıl getirilebileceğini düşünüyor, gelecek
teki bu düzenin nasıl olması gerektiği üzerine ateşli tartışmalar 
yapıyorlar. Ancak var olduğu sürece, işçinin gelecekteki durumu
nun iyileştiri lmesine dönük herhangi bir toplumsal düzenleme
nin önünde engel olarak duran o mevcut zorbalıktan hiç söz et
miyorlar. 

İşçi kesiminin durumunun düzelmesi için bir tek şey gerekli
dir: Gelecekteki düzeni düşünmeden , kendi lerine hükmedenlerin 
arzusuyla bizatihi kendilerine uyguladıkları zorbalıktan kurtul
mak. 

Halkı, azınl ığın yararına olarak kendi kendilerine uyguladıkla
n zorbailktan nasıl kurtarmak gerekir? Tek bir yanıt olabi lir: İşçi 
kesimi zorbal ıktan, ne türden ve hangi koşul lar altında olursa ol
sun, bu zorbalığa katılmaktan vazgeçtiği takdirde kurtulabilir. 
Ancak insanların zorbalık uygulamaması veya hangi amaçla, 
hangi koşullarda olursa olsun bu zorbal ığa dahil olmamaları için 
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ne yapmak gerekir? Bunun için yalnızca tek çare vardır, o da in
sanların kendilerinin ne olduğunu anlamaları ve bunun sonucun
da da hangi koşullarda neyi yapmaları ya da hangi koşullarda ne
yi yapmamaları gerektiğini kabul etmeleridir. Şartlar arasmda in
sanın insana yaptığı her tür zorbaJık da vardır ve bu, insanın ken
disine saygısı açısından kişi bilinciyle bağdaştırılamaz. 

İnsanlarm bizatihi kendilerinin ne olduklannı anlamaları ve 
bunun sonucunda neyi yapmaları, hangi koşullarda olursa olsun, 
insanın insana zulmü de dahil, asla neyi yapmamaları gerektiğini 
anlamalan için tek gerekli olan, sizin ve yönetici öğretmenlerini
zin yadsıdığı ve zamanımıza en uygun şey, yani insanların akıl açı
smdan gelişme derecesi olan dindir. 

Sonuçta, işçi kesiminin zulümden kurtuluşunun ve durumun
da bir değişime ulaşmanın yolu, daha iyi bir toplumsal düzen 
oluşturma projelerinde ve bu düzenin gerçekleştirilmesi için güç 
kul lanılmasında deği l ,  halkın öğretmenleri tarafından yadsınan 
şeydedir. Bu da kişilerde yakınlarına karşı, saygı ve birliğin her 
türlü ihlaline karşı olanaksızl ığı, ne tür olursa olsun yakınlarına 
karşı güç kul lanılmasının ahlaksal geçersizl iğinin kabul edi ldiği 
bir dini bilincin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıyla olur. Zor 
kullanma olası l ığını dışlayan böyle bir din bil inci , eğer bir yandan 
din dışı boş inançlar, diğer yandan da daha zararl ı olan yalancı bir 
bi l ime dayalı boş i nançlar olmasa, kolayca benimsenir ve yalnız
ca Hıristiyanlar tarafından değil, günümüzdeki tüm insanlık tara
fından kabul edi l irdi; 

Siz, doğru anlamda bir bencilliğin herkesin iyiliğine olduğunu, top

lum acı çekerken, insanın kişisel mutluluğundan tat alamayacağını, 

gelecekte arzulanan toplum düzeninin, emeğin ve tüm insanların da
yanışması üzerine kurulması gerektiğini söylüyorsunuz. Tüm bunlar 
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çok doğru, ancak bu düzen, böyle bir toplumun kurulmasını engel
leyecek olan zorbalıkla değil, yalnızca temelini sevginin oluşturdu
ğu dinsel duyguyla elde edilebilir. 

Halkın, yönetenlerin arzularına bağlı olarak kendi kendisine yap
tığı zulümden kurtulması için gereken şey, halkın arasında zama
nımıza uygun bir dinin oluşmasıdır. Bu din, tüm insanların aynı 
Tanrısal kökenden geldiğini kabul etmeli ,  bu nedenle de insanın 
insana zulmetmesine izin vermemelidir. 

Zorbalıktan kurtulduktan sonra halkın nası l  bir düzen kuraca
ğına gelince; halk kurtuluş( u) gerçekleştikten sonra kuracağı dü
zeni kendisi düşünecek, bilgin profesörterin yardımı olmadan 
kendisine uygun ve gerekli düzeni bulacaktır. 

S izin bel irttiğiniz düşünceler, zamanımızda birçok insan tara
fından paylaşılmıştır, bu yanıtı size gönderirken aynı zamanda da 
bunu hasıma vereceğiınİ size bildirmek isterim. 

Yasnaya Polyana, 30 Ocak 1909. 
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I 
Zamanımızdaki yurtseverliğin,  za
rarlı ve insanlığın uğradığı felaket
lerde büyük sorumluluğu olduğu 
ve doğal olmayan bir duyguyu ta
şıdığı düşüncesini belirtmeyi sık 
sık düşünmüşümdür. Bu nedenle 
yurtseverlik duygusu , günümüzde 
olduğu gibi eğitimle veri lmemeli , 
aksine sağduyu sahibi insanlar ta
rafından ezilmeli ve yok edilmeli
dir. 
Genel silahianma ve yıkıcı savaş
lar sonucunda devletlerin batması
nın nedeninin yurtseverlik olduğu 
tartışma götürmez ve açık bir olgu
dur. Ancak şaşırtıcı biçimde, yurt-
severliğin geri kalmış,  zamanı geç

miş ve zararlı olduğuna ilişkin öne sürdüğüm tüm kanıtlar, bu za
mana kadar suskunlukla, kasıtlı bir anlaşılmazlıkla karşıtanmış ya 
da bunlara karşı sürekli aynı itiraztarla karşı çıkılmıştır. 

Fakat sadece kötü bir yurtseverliğin ve şovenizmin zararlı 
olduğu, gerçek ve iyi yurtseverliğin ise çok yüce bir ahlaksal 

31 
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duygu olduğu ve yurtseverliğin tartışılmasının sadece akılsızlık 
değil,  aynı zamanda bir suç da oluşturduğL;� söylenmektedir. Ama 
gerçek ve iy i  yurtseverl iğin ne olduğu ise hiçbir zaman dile geti
ri l memektedi r. Yurtseverl i ği açıklamak yerine, ya süslü sözler 
söylenmekte veya yurtseverli k  kavramının hepi mi zin bi ldiği ve 
çok acı çekti ğimiz- yurtseverlikle hiç i lgisi olmayan - bir açık
laması dile getirilmektedir. 

Genellikle gerçek ve iyi yurtseverli ğin, kendi ulusunun ve 
devleti nin diğer ulusların mutl uluğunu ihlal etmeyecek karşılıklı 
refah i çi nde yaşamayı arzu etmek olduğu söyleniyor. 

Geçenlerde bir İngiliz i le günümüzde süren savaşı 1 konuştu
ğumuzda, kendisine bu savaşın gerçek nedeninin,  genelde iddia 
edildiği gibi sadece çıkar amaçlı olmadığını, tüm İngiliz topl umu
nun ruh hal i nden de anlaşıldığı üzere, yurtseverl ik olduğunu söy
l edim. İngiliz savaşın nedeninin yurtseverl ik  olduğunu kabul et
medi . Ve eğer savaşın nedeni yurtseverl i kse, şu anda İngil izleri 
heyecaniandıran yurtseverl iğin kötü bir yurtseverli k  olduğunu; 
iyi  olan yurtseverl iği n  kendisini saran yurtseverl ik  olduğunu ve 
bunun da yurttaşı olan İngilizlerin kötü davranışlardan kaçınma
l arını  isternekten ibaret olduğunu söyledi . 

ı Güney Afrika'daki Aaman kökenli Boerler ile İngil izler arasında çıkan iki 

savaş. Savaşlardan ilki, 1880-1881 yıllarındaydı. Transvaal (Güney Afrika 

Cumhuriyeti: Cumhuriyet dört eyalete bölünmüştür: Cape, Natal, Transvaal 

ve özerk Orange eyaleti) ve Orange devletlerinin kuruluşuna karşı çıkan İn

gili zler, Transvaal'a savaş açtılarsa da Majuba Hill'de yeni lgiye uğradılar 

(188 1 ). İngilizler, yenilgi üzerine Transvaal' ın bağımsızlığı tanıyarak barış im

zaladılar. 

Savaşlardan ikincisi 1899 yılında başladı, barış anlaşmasının imzalandığı 

1902 yılına dek sürdü. Yenilgiye uğrayan Transvaal Cumhuriyeti ile Orange 

Serbest Devleti'ne (Orange Free State) özerklik veri ldi veTransvaal 1909'da, 

Güney Afrika Birliği'ne girdi.-y.n. 
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Kendisine: 

-Gerçekten yalnızca İngilizlerin mi kötü davranmamalarını istiyor

sunuz? diye sordum. 

- Bunu herkes için diliyorum, dedi ve bu yanıtıyla da, gerçek mut

luluğun özelliğinin, ahlaksal, bilimsel ve hatta pratiklikle i lgisi

nin olmadığını, özünde tüm insanları kapsamasından kaynaklandı

ğını, dolayısıyla da böyle bir mutluluğu kim isterse istesin, bu is
teğin yurtsev erliği savunması bir yana, yurtseverliği dışladığını da 

açıkça gösterdi. 

Aynı biçimde, başka (yurtseverl ik) savunucularının kavramın al 
tına kasten koymaya çalıştıkları gibi , yurtseverl ik  her bir ulusun 
özel l iğ i  de deği ldir. Bu kişil er, her ul usun kendi özell ik lerinin i n
sanl ığın gelişiminin gerekli koşulunu oluşturduğunu, dolayısıyla 
bu özel l iklerin desteklenmesine yönel ik bir yurtseverl iğin iyi ve 
yaradı bir duygu olduğunu söylüyorlar. Her ulusun bir zamanlar 
var olan özeJi i kleri , gelenekleri , inancı ve di l i ,  i nsanlığın yaşamı 
için gerekl i koşulları oluştursa bi le,  aynı özel l iklerin  günümüzde 
artık insanların bil incine vardıklan ul usların kardeşçe birl iği  ide
al i nin gerçekleşmesine engel oluşturduğu açık bir olgu deği l  mi

dir? 
İ şte bu neden ledir ki , Rus, Alman, Fransız, Anglosakson ol

sun ,  bu özel li klerin korunması ve desteklenmesi,  bu arada yalnız
ca Macar, Polonya, İrlanda uluslarının değil ,  aynı zamanda Bask, 
Provansal , Moldova, Çuvaş ve birçok di ğer küçük ul usun özel
l i klerini n  korunması ve desteklenmesi ne yol açmakta, insanların 
yakınlaşmasına ve bi rl iğine değil, bu ul usların giderek yabancı
laşmasına ve ayrılmalanna hi zmet etmektedir. 

Sonuç olarak, hayal edi len deği l ,  hepimizin bildiği , günümüz 
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insanlarının büyük bölümünün etkisi altında kaldığı, i nsanların 
sonsuz acılar çektiği gerçek yurtseverlik,  halkının ruhsal iyil iğini , 
(ruhsal iyil iği yal nızca kendi halkına di lemek ol maz) ya da ken
di ul usunun özell iklerinin  gel işimini di lemek deği l ,  (özel l ik bir 

duygu değildir) kendi ulusunun veya devletinin  di ğer tüm ul us
lara ya da devletlere yeğlenmesi gibi çok belirgin bir duygudur. 
Bu nedenle, yalnızca diğer ulusların ve devletierin refahlarının ve 
güçlerinin zararına bir biçimde elde edilen ve el de edilebil ecek 
olan bir ol gudan , yani bir ulus ya da devlet için en fazla refahın 
ve gücün di lenmesinden başka bir şey deği ldir. 

Sonuçta yurtseverl ik  bir duygu olarak kötü ve zararl ı olduğu 
kadar, bir öğreti olarak da aptalcadır; zira her ulus ve devlet , ken
disini en iyi ulus ya da devlet olarak sayarsa, tüm bu devl etler ka
ba ve zararlı bir yanılgı içine düşeceklerdir. 

2 

Yurtseverl iğ in  zararl ı ve akılsız bir şey olmasının insanlar tarafın
dan kolayca anlaşılacağı açıktır. Ancak, eğitim görmüş, akıll ı  in
sanların bu zararlı hal i göremernesi bir yana, hiçbir temele dayan
mayan yurtseverl i ği, büyük bir dirençle ve hararetle savunmala
rı , aynı  zamanda yurtseverliğin zararlı ve akıldışılığına il işkin 
mevcut kanıtları çürütmeye çal ışmaları ve yurtseverl iğin yüceli
ğini ve erdemini övmeyi sürdürmeleri şaşırtıcıdır. 

B u ne demektir? 
Bana bu şaşırtıcı ol gunun tek bir açıklaması var gibi gel iyor. 

İnsanl ık tarihi eski çağlardan günümüze kadar, tek tek bireylerin 
ya da ayn ı  soydan gelen toplulukların gel işmemiş düşüncelerden 
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gelişmiş düşüncelere doğru bi linçlenme hareketi olarak i ncele
nebilir. 

Tek tek bireyler ve aynı  soydan gelme insan toplulukları tara
fından kat edi len tüm yol , hayvansal yaşam düzeyinde bulunan 
en alt basamaktan, insan bi l inci nin şu andaki tarihsel süreçte ula
şabileceği en üst hasarnağa giden ve birbir ini izleyen basamaklar 
dizisi olarak düşünülebil ir. 

Her insan,  aynı soydan gelen farkl ı  insan toplulukları gibi -

uluslar, devletler - daima bu düşünce basamaklarını geçmiştir ve 
geçmektedir. Bazı insan gruplan ileri gider, diğerleri oldukça ge
ri kal ır, çoğunluğu oluşturan üçüncü bir grup ise ortalarda yer 
alır. Ancak, hangi basamakta bulunurlarsa bul unsunlar, kaçınıl
maz ve dizginlenmez bi r biçimde alt basamaklardan üst basa
rnaklara doğru yol al ırlar. Ve her zaman, her tarihsel anda, gerek 
farkl ı bireyler, gerekse de insan topl ulukları , i leri , orta ya da geri 
düzeyde de olsalar, hareket etti kleri üç düşünce basamağında, üç 
farkl ı yaklaşım içinde ol urlar. 

Gerek farkl ı  bireyler, gerekse de farkl ı insan gruplan ya da ör
neğin bizim Hıristiyan dünyamız i çi n, yamyamlık, toplu yağma, 

kadınl arın sömürütmesi vb. gibi geçmişe ait, zamanı geçmiş, ar
tık yabancı gelen ve yeniden geriye dönülmesi mümkün olma
yan, yalnızca anılarda kalan düş ünceler vardır; İ nsanlara eğitim
le,  örneklemeyle, tüm çevrenin etkinl iğiyle telkin edilen, belirl i  
bir  anda geçerl i olan düşünceler de vardır ve i nsanlar o anda bun
ların etkisi altında yaşarlar; örneğin günümüzde mülkiyet,  devlet 
yapısı, ticaret, evcil hayvanlardan yararlanma düşüncesi vb gibi. 

Bir de geleceğe yönelik düşünceler vardır ki, bunlardan bazı
ları çok yakın bir zamanda gerçekleşecektir ve insanlan yaşam 
biçimleri ni deği şti rmeye ve eski formlarla savaşmaya zorlarlar; 
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örneğin ,  bizim şu anda düşünce dünyamızda yer alan işçilerin 
özgürl üğü,  k adınların eşit haklara sahip olması, etle beslenmenin 
azaltılması gibi artık insanlarca bi lincine varı lan, ancak yaşamın 

eski formlarıyl a  henüz savaşmaya başlamayan düşünceler. 
Günümüzde ideal düşünceler olan zorbal ığın yok edil mesi , 

ortak mülkiyet kurul ması ,  tek din,  insanların genel kardeşliği de 

bu düşüncele rdendir. 

İşte bunun içindir ki , her insan ve i nsan topluluğu, hangi ba

samakta bulunurlarsa bulunsunlar, arkalannda geçmişe i l işkin 

köhneleşmiş anıları ve i leriye dönük olarak da geleceğin idealle
rini birl ikte taşıyarak ; sürekl i olarak devam eden geçmiş düşün
celerle o andak i  düşüncelerin savaşımı sürecinde, aynı anda ya
şama dahi l ol a n  geleceğin düşünceleriyle bir arada bul unurlar. 
Genelde, geçmişte yararl ı, hatta gerekl i olan bir düşünce o anda 

gereksi z hale gel ir  ve bu düşünce, uzun ya da kısa bir mücadele
den sonra yerini daha önce ideal olan ve o an için geçerli hale ge

len yeni bir d üşüneeye bırakır. 
A ncak, eski miş ve yerin i  i nsanların bil incinde yüksek bir dü

şünceye bırakmış olan düşünce, öylesine bir düşüncedir  ki ba
zen,  toplum üzerinde çok fazla etkisi olan bazı insanlar için bu 
eskimiş düşüneeye tutunmak yararlı olabil ir. O zaman da bu es

kimiş düşünce, diğer açılardan değişen yaşamın düzeniyle çok 

çelişki l i  olmasına karşın, i nsanları  etki lerneyi ve onların davra

nışlarını yöne tmeyi sürdürebi l ir. Eskimiş düşüncelerde böy l esi 

bir gecikme, din alanında her zaman geçerli olmuştur ve olmaya 

devam etmektedir. Bunun nedeni,  konumları gereği çıkarları es

kimiş dinsel düşünceyle bağl antılı olan din adamlarmın, ıncvcııt 
üstünlüklerinden yararlanarak insanları eskimiş düşünn�yl' bağlı 
tutmaya çal ışmalarıdır. 
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Aynı d urum benzer nedenlerle, devletin y urtseverl iğe yakla
şım düşüncesi için de geçerl idir, çünkü tüm devlet sistemi bunun 
üzerine kurulmuştur. Artık ne anlamı ne de yararı olan bir düşün
ceni n  desteklenmesinden çıkarı olan insanlar, kasıtlı olarak eski 
düşünceyi desteklemektedirler. İnsanları etkilemek için güçlü 
araçlara sahip olan bu kişiler, çıkarları için bunu her zaman yapa
bi l irler. 

Artık eskimiş olan yurtseverl i k  düşüncesinin,  günümüzde Hı
ristiyan dünyasına giren düşünce yapısına tam anlamıyla ters düş
mesi nedeniyle ortaya çıkan tuhaf çeli şkinin açıklaması ,  bana gö
re çıkarlar meselesidir. 

3 

Yurtseverli k, kendi hal kına karşı sıra dışı bir sevgi  duygusu taşı
yan insanların aynı zamanda huzurlarını ,  sahip olduklarını ve hat
ta yaşamlarını,  düşmanların zorbalığı ve katl i amı karşısında, ken
di halkından zayıfları sav unma uğruna yiğitçe bir feda etme öğre
tisi olarak, her halkın, kendi refahı ve gücü için, diğer halkın in
sanların mal ının mülkünün yağınalanınasının ve katiedilmelerinin 
olası ve adi l kabul edi ld iği bir dönemde yüksek bir düşünceydi; 
ama 2000 yıl kadar önce, in san bilgel i ği n i n  yüksek temsi lci leri , 
i nsanların kardeşl i ği gibi yüksek bir düşüncenin bi l incine varma
ya başladılar ve bu düşünce giderek daha fazla bil inci etkileye
rek günümüzde çok farkl ı bir bi çi mlerde ortaya çıktı. 

Gün ümüz insanı haberleşme araçlarının, sanayi, ticaret, sanat 
ve bi lg i  birl i ğ inin (ilişki lerin in) kolaylaşması sayesinde, birbi ri 
ne öylesine bağlandı ki , di ğer komşu halklar tarafından fethedi l -
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me, öldürülme ve zorbalığa maruz kalma tehlikesi neredeyse or
tadan kalktı ve tüm halklar (halklar, yönetimler değil) aralannda 
barışçıl , birbirleri için yararlı ve dostça, ihlal edi lmesi gereksiz ve 
anlamsız olan ticari. ekonomik ve zihinsel i l işkiler içine girdiler. 
B u  nedenle, eskimiş yurtseverlik duygusu, gereksiz ve çeşitli 
halkların insanlarının kardeşliği bi l inci i le uzlaşmayan bir düşün
ce olarak giderek yok olmaktadır ve büyük olasılıkla tamamen or
tadan kalkacaktır: Ancak bu arada ters bir durum da ortaya çık
maktadır, çünkü bu eskimiş ve zararlı duygu, var olmayı sürd ür
düğü gibi ,  gi derek daha fazla güç kazanmaktadır. 

Halklar herhangi bir sağduyulu temele dayanmaksızın , bilinç
lerine ve çıkarlarına aykırı olarak, devletlerinin diğer uluslara sal
dırmasına, ele geçirdikleri yabancı halklar üzerinde hakimiyet 
kurmalarına ve onlara zor kullanmalanna sıcak baktıkları gibi , 
bundan m utlul uk duymakta, yönetimleriyle gururlanmaktadırlar. 
B üyük devletlerin hakimiyeti altına giren ve zulüm gören küçük 
halklar, yani İrlandalılar, Polonyalılar, Çekler, Finlandiyalılar, Er
meniler, kendilerini ezenlerin yurtseverl iği ne tepki gösterirken, 
bu ulusların bu eski miş ve gereksizleşmiş, anlamsız ve zararl ı 
duygusuna öylesine bulaşmışlardır ki , tüm etkinlikleri bu duygu 
üzerinde yoğunlaşmış, başkalarının yurtseverliği nden dolayı acı 
çekerken, yine bu duygu yüzünden başka halkiara karşı ayn ı  duy
guyla hareket etmeye hazır duruma gelmişlerdir. 

Bunu nedeni , kendilerini yöneten sınıfların (bu sözcükle, yal
nızca memurlarıyla birl ikte bir tek yönetim değil ,  olağandışı iyi 
durumlanndan yararlanan tüm sınıflar, yani kapitali stler, gazete
ciler, sanatçı ve bil im adamlarının büyük bir bölümü kastedil
mektedir) halk kitlelerine kıyasla ayrıcalıklı konumlarını yal nızca 
yurtseverli k davraluşı tarafından desteklenen devlet yapısı saye-
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sinde elde tutabilmeleridir. Halkı etkilemek için el lerinde en güç
lü araçlara sahip olan bu yönetiml er, sürekli olarak kendi içlerin
deki ve başkalarındaki yurtseverce duyguları desteklemekte, 
bundan dolayı da devlet hakimiyetini destekleyen bu duygular, 
yönetim tarafından her şeyden fazla ödüllendi rilmektedi r. 

Tıpkı bir askeri n kariyeri n i  yaln ızca yurtseverli k  duygusunun 
yol açtığı savaşta kazanması gibi , bir memur da işinde ne derece 
başani ı ol uyorsa, o derece yurtseverdir. 

Yurtseverl ik ve bunun sonucu olan savaşlar, gazete çal ışanla
rına büyük geli r  getirmekte, ticaret yapanların büyük bölümüne 
kazanç sağlamaktadır. Her bir yazar, öğretmen ya da profesör; 
konumunu yurtseverlik kon usunda vaaz verdi ği ölçüde sağlam
laştırmaktadır. Bir imparator ya da kral , yurtseverl iğe ne derece 
baği ı ysa o denli  ün kazanmaktadır. 

Ordu, para, okullar, din ve basın yönetici sınıfların el indedir. 
Okullarda okuyan çocukların yurtseverl ik  duygusu tarih dersle
riyle körüklenınektedir. Bu dersl er, uluslarını tüm ul usların en 
iy isi ve her zaman haklı bi r ulus ol arak göstermektedirler. 

Yetişkinlerde i se bu duygu tiyatro ve gösteri lerle , törenl erle,  
anıtlarla, gerçekdışı şeyler yazan yurtsever basın aracıl ığıyla kö
rüklenmektedir. Öncel ikle yapıl an şey, her tür haksızlığı ve acı
ınasızl ığı di ğer uluslara karşı uygulamak, bu uluslarda kendi ulus
Iarına karşı düşmanl ık uyandırmak, daha sonra da bu düşmanlık
tan kendi uluslarında da düşmanl ık uyandı rmak için yararlan
maktır. 

Dehşet verici bu yurtseverl ik duygusu Avrupa ul uslarında çok 
hızlı gelişmiş , günümüzde son aşamasına gel miştir ve artık daha 
fazla gel işme göstermesine de olanak yoktur. 
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Günümüz Hıristiyan dünyasında, insanların yurtseverl ik duygu
suyla yönlendirilmelerinin sonucunda ortaya çıkan bu şaşırtıcı 
ahmakl ığı  en açık biçimde ortaya koyan olaylar, genç insanların 
bi le  bel leğinde yer etmiştir. 

Almanya' daki yönetici sın ıflar, uluslarının yurtseverl ik duy
gularını öyle bir noktaya geti rmişlerdir ki, XIX. Yüzyılın ikinci 
yarıs ında bir yasa teklifi sunul muş ve buna göre tüm insanların 
istisnasız asker olmaları istenmişti r; tüm oğullar, çocuklar, baba
lar, bi l im ve din adamları öldürmeyi öğrenmeye, bir üst rütbenin 
itaatkar kölesi ol maya ve koşulsuz bir biçimde öldürülmesi em
redi len herkesi öldürmeye hazır olmal ıydılar; yani tüm devlet 
başkanlarının en küstahı olan II. Wil l hel m ' in* açıkça ilan ettiği 
gibi , ezi len ulusları, hakların ı  savunan kendi işçilerini, babalarını 
ve kardeşl erini de . . .  

İ nsanlarm e n  i y i  duyguların ı en kaba biçimde inciten b u  kor
kunç karar, yurtseverl iğin etkisi altında, hiç itiraz görmeden Al
man halkı tarafından kabul edi ldi .  

B unun sonucu, Fransızlara karşı kazanılan zaferdi . B u  zafer 

* II. Wilhelm (1859-1941): 1888-1918 arasında Almanya imparatoru. Ulusal 
birliğini kurrnakta geciktiği için sömürgecilik yarışında geride kalmış olan 
Almanya'yı bir sömürge imparatorluğuna dönüştürme hevesiyle 1. Dünya 
Savaşının başlıca hazırlayıcılarından olmuştur. Joseph Chamberlain ( 1836-
19 14) : İn giliz siyasetçi. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında uzun yıl
lar Sömürgeler Bakanlığı yapmıştır. Bu görevi boyunca İn giltere'nin ''deniz 
aşırı çıkarlarını korumak" adına beş kıtada birçok askeri harekatın ve savaşın 
kararını vermiştir. İngiltere'nin çıkarları için yürüttüğü politikalarla bir yan
dan emperyalist güçler arasında dünya savaşına dönüşecek bir kapışmayı 
kaçınılmaz kılarken, bir yandan da böyle bir savaşın patlamasını önlemeye 
bo�u boşuna çabalamıştır. ll. Dünya Savaşının patlak verdiği sırada İngiltere 
Başbakanı olan ve izlediği politikalarla bu savaşın patlamasmın başlıca 
sorumluları arasında görülen oğlu Neville ile karıştırılmamalıdır. - y.n. 
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önceli kle Almanya' nın, daha sonra da Fransa, Rusya ve diğer bü
yük devletlerin yurtseverlik duyg ulannı iyice körükledi ve kıta 
devletlerindeki tüm insanlar genel bir askeri itaat uygulanmasını, 
yani eski dönemlerdeki hiçbir kölel ik düzeniyle kıyaslanamaya
cak derecede aşağılandıkları ve iradesiz  kaldıkları bi r kölel i ği hiç 
ses çıkarmadan kabullendiler. Bundan sonra da kitlelerin yurtse
verl ik adına kölece baş eğişi, yönetimlerin küstahlığı,  acımasızl ı
ğı ve akılsızlığı artık sınır tanımaz bir hale geldi. Kısmen keyfilik
ten, kısmen şöhret düşkünlüğünden, kısmen de çıkar için Asya, 
Afrika ve Amerika' da yabancı toprakların ele geçirilmesine baş
landı ve yönetimlerin birbirlerine olan güvensizliği ve kini gide
rek arttı. 

Ele geçi ri len topraklardaki halkın yok edilmesi, kendi l i ğinden 
de anlaşılacağı üzere, sıradan bir olay olarak kabul edi ldi . Sorun, 
yaln ızca kimin yabancı toprakları önce ele geçireceği ve oradaki 
halkı yok edeceğiydi . 

Tüm yöneticiler açıktan açığa itaat altına aldıkları halkiara ve 
birbirlerine karşı en sıradan adalet kurallarını ihlal etmekle kal 
madıkları , her tür aldatmacaya, dolandırıcıl ı ğa, rüşvete, hileye, is
piyonculu ğa, yağmaya, cinayete başvurdukları gibi, hal klar da 
tüm bunları onaylamak bir yana, başka devletler değil de kendi 
devletleri bunları yaptıklan için mutluluk duymaktadırlar. Halkla
rın ve devletlerin bi rbirlerine karşı düşmanlığı son dönemlerde 
öyle şaşutıcı noktalara geldi k i ,  bir devletin diğerlerine saldırma
sı için bir neden yokken bile ,  tüm devletler tırmalamaya hazır tır
naklan ve bilenmiş dişleriyle karşı karşıya durmakta, yalnızca bir 
di ğerini n başına gelebilecek bir felaketle zayıf düşmesini bekle
mekte, böylelikle de en az tehl ike riskiyle ona saldırmak ve onu 
yıkmak için fırsat kollamaktadırlar. 

Hıristiyan dünyası olarak adlandırılan tüm ul uslar, yurtsever-
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l ik yüzünden öylesine canavarlaşmışlardu ki , yalnızca ölmek ya 
da öldürmek gerekl il iğiyle yüz yüze ol anlar değil,  Avrupa' da 
kimse tarafından tehdit altında olmayan evlerinde sakin bir bi
çimde yaşayan insanlar da bu cinayetleri arzulamakta ve sevin
mektedirler. Avrupa ve Amerika'daki tüm insanlar çabuk ve ko
lay haberleşme ve basın sayesinde, her savaşta, Roma sirkindeki 
bir i zleyici edasıyla, oradakiler gibi öldürmeye sevinmekte ve 
kana susamış bir halde: "Pollice verso!"2 diye haykırınaktadırlar. 

Yalnızca yetişki nler deği l ,  çocuklar, temiz ve akıll ı  çocuklar 

bile, hangi ulustan olurlarsa olsunlar, 700 değil  de ıooo Boer ' in 

mermilerle öldürüldüğünü öğrendiklerinde sevinmektedirler. 
Tanıdığım anne ve babalar, bu canavarl ık konusunda çocukla

rını da teşvik etmektedirler. 

Ancak iş bu kadarla da kalmamaktadır. B ir devletin asker) gü

cünü artırması, (her devlet tehlike içinde olduğu için� yurtsever

Jik uğruna bu gücü artırmaya çalışmaktadır) komşusunun da yurt

severl i k  yüzünden askeri gücünü artırmaya zorlamakta, bu da i lk  

devletin gücünü yeniden artırmasına yol açmaktadır. 

Aynı şey kaleler ve fifolar için de geçerl idir: Bir dev 'et 1 O 
zırhlı yaparsa, komşuları ı ı adet yapmakta: O zaman da i lk  dev

let 12 adet yapmakta ve bu durum sonsuza dek sürmektedir. 

"Ben seni çimdi kleyeceğim", "ben de seni yumruklayaca

ğım", "ben de seni kamçılarım", "ben de seni sopayla döverim", 

"ben de silahla vururum". Bu biçimde yalnızca haylaz çocuklar, 
sarhoşlar ya da hayvanlar kavga eder. Ancak bu durum en geliş
miş , yurttaşlarını ahlak ve eğitimle yöneten devletlerin yüksek 
düzeydeki temsilcileri arasında olup bitmektedir. 

:! Gladyatöre verilen "öldü( emrini simgeleyen işaret. -y.n. 
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Durum giderek kötüleşmekte ve yok oluşa açıkça giden bu kötü
leşmeyi durdurmanın hiçbir olanağı yoktur. S af insanlar için, gö
rünürdeki bu durumdan tek çıkış yolu, son günlerdeki olaylarla 
kapanmıştır. Sözünü ettiğim şey, Haan Konferansı ve bunu izle
yen İngiltere ile Transvaat arasındaki sav aştır. 

Az ve yüzeysel düşünen insanlar, uluslararası tahki min bu sa
vaşın felaketlerini ve giderek artan silahlanınayı ortadan kaldıra
bi leceği düşüncesiyle avunabi lecek olsalar bi le, Haan Konferan
sı ve onu izleyen savaş ,  sorunun bu yol la çözümünün olanaksız
lığını açıkça göstermiştir. Haan Konferansı ' ndan sonra, ordular 
besleyen yönetimler var olduğu sürece si laha ve savaşa son ver
menin olanaksızlığı ortaya çıkmıştır. Anlaşma olabilmesi için an
laşan tarafların birbirlerine güvenmeleri gerekir. Devletlerin bir
birlerine güvenebilmeleri için, parlamenterlerin toplantı için bir 
araya geldiklerinde yaptıklan gibi, silahlarını bırakmaları gerekir. 
Birbirlerine güvenmeyen yönetimler silahları yok etmek ve azalt
mak bir yana, askeri güçlerini komşulannın artırdığı oranda artır
dıkça ve her devletin bir diğerine saldırabileceğini bi lerek müm
kün olabildi ğince casuslar aracılığıyla askeri hareketleri izlemeye 
devam ettikçe, herhangi bir anlaşmaya olanak yoktur ve nihayet 
her konferans ya aptallık, ya oyun, ya küstahlık ya da bunların 
hepsi anlamına gelecektir. 

Bu konferansın korkunçluğu, özel l ikle  Rusya yöneti mine di
ğerlerinden daha uygun düş mektedir. Rus hükümeti ,  yurt içi nde 
yayınladığı bildiri lere ve çarın mektuplarına kimsenin itiraz etme
mesinden dolayı şımararak, en ufak bir tereddüt göstermeden 
halkını silahlarla iflas ettirirken, Polanya'yı  ezerken, Türkistan ve 
Çin' i  talan ederken, sıra dışı bir kinle Finlandiya'yı boğarken, 
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herkesin kendi sine inandığından emin olarak, diğer devletlere si
lahsızlanmayı önermektedir. 

* * * 

Ancak bu öneri , özellikle asker sayısının artırıl ması konusunda 
emirler verilse de ve herkesin duyduğu sözcükler diğer devletle
rin kendi halkları karşısında komik ve açıkça iki yüzlü toplantıla
rı reddedemeyeceğini vurgulasa da, ve delegeler gelecekte bir 
şey çıkmayacağını bilerek toplansa da ve birkaç ay boyunca al
dıkları iyi maaş nedeniyle içten içe gülseler de, ne denl i  tuhaf, 
beklenmedik ve yüzsüzce ol sa da, hepsi hal klar arasında barışın 
tesisi konusunda çok kayg1lıym1ş görüntüsü vermekteydi l er. 

Korkunç bir kan dökül mesiyle, yani kimseni n  durdurmaya 
kalkJşmadığı Tranvaat Savaşıyla sona eren Haan Konferansı, her 
ne kadar beklenen sonuçlan vermese de yararlıydı. Yararlı olma
s ının nedeni ,  halkların başına gelen kötülükler eğer yönetimler 
bunu tam olarak isteseler bile devlet yönetimlerince düzeltileme
yeceğinin yani devl etlerin ne silahlanınayı ne de savaşları orta
dan kaldıramayacaklarının açıkça anJaşdmasıydı. Yönetimler, 
varl ıklarını sürdürebilmek için halklarını diğer halkların saldırısın
dan korumak zorundadırlar� ancak hiçbir halk diğerine saldırma
yı  i stemiyor ve saldırmıyor, bu yüzden de barış istemeyen yöne
ti mler aynı zamanda di ğer halkların nefreti ni üzerlerine çekmek 
için çaba göstermektedirler. Diğer hal kların nefretini üzerleri ne 
çekti kten sonra da, kendi hal klarında yurtseverlik duygusu uyan
dırmakta, halkı tehl ike içi nde olduklarına ve kendilerini savun
malan gerekti ğine inandırmaktadırlar. 

Y önetimi ellerinde bulunduran hükümetler, d iğer halkları da 
tahri k etmekte, aynı zamanda kendi halklarmda yurtseverl iği 
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uyandırmakta ve her ikisini de yapmak için çaba göstermektedir
ler ;  asl ında bunu yapmamalan olanaksızdır, çünkü var oluşlan 
bun un üzerine kurulmuştur. 

Her ne kadar yönetimler, önceleri kendi halklarını diğer halk
ların saldırılarından korumak ve halklarında yurtseverliği uyandır
mak için gerekli idiyse de, şimdi kasıtlı olarak halklar arasındaki 
mevcut barışı ihlal etmekte ve aralarında düşmanlık uyandırmak
tadırlar. 

Eğer toprağı ekmek için sürmek gerekiyorsa, toprağı sürmek 
akıl ıca bir iştir; ama tohumlar ekildikten sonra çift sürmenin akı l 
sızca ve zararlı olduğu çok açıktır. Yönetimler kendi halklarını ay
nı şeyi yapmaya, mevcut olan ve yönetimler olmadığı takdirde 
hiçbir biçimde bozulmayacak birli ği bozmaya zorJamaktadırJar. 

6 

Günümüzde insanların o olmadan varlıklarını sürdürmenin müm
kün görünmediğini  düşündükleri yöneti mler gerçekte nedir? 

Yönetimlerin,  gerekl i ve örgütlenmiş komşulara karşı savun
masızlıktan doğan kötülüklerden daha az kötü oldukları bir dö
nem varsa bile, artık bu yönetimler gereksizleşmiş ve en kötüsü 
de, kendi halklarının gözünü korkuttukları tüm kötülüklerden çok 
daha zararlı bir duruma gelmişlerdir. 

Çintilerin önerdikleri gibi ,  yalnızca askeri yönetimler değil , 
genelde tüm yönetimler, günahsız ve sadece dinsel i şlev i olan 
kişi lerden oJ uşturufursa, artık yararl ı demiyorum ama zararsız 
olabi lirler. Ancak yönetimlerin zorbal ı k  yapmaktan ibaret olan 
etki nlikleri gereğince, daima dinsell iğe karşıt unsurlardan, en 
küstah, kaba ve düşük ruhl u insanlardan oluşacaklardır. 
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Bu nedenle, askeri gücü kontrol eden her yönetim, korku� 
ve dünyadaki en tehlikel i oluşumdur. Kapitalistleri ve basını da 
bünyesinde bulunduran yönetim, en geniş anlamıyla, insanların 
büyük bir bölümünün üstünde yer alan küçük bir azınl ığın yöne
timi elinde bul undurduğu bir örgütlenmeden başka bir şey deği l
dir. Bu azınlık daha küçük bir azınlığa i taat etmekte, bu daha kü
çük azınlık daha da küçük bir azınl ığa itaat etmekte, sonunda bir
kaç ya da tek bir kişi askeri güç aracıl ığıyla herkesin üzerinde ha
kimiyet kurmaktadu. Sonuç olarak bu koniye benzer bir yapı ; 
tüm bölümleri başlarmda bulunan kişilerin ya da tek bir kişinin 
tam bir hakimiyeti altındadır. 

Bu koninin tepesini , diğerlerinden daha kurnaz, küstah ve 
vicdansız insanlar ya da insan veya daha kurnaz ve vicdansız ki
şi lerin tesadüfi bir mirasçısı ele geçirmiştir. 

Bu,  bugün Boris Godunov, yarın Grigoriy Otrepyev ; bugün 
sevgili leriyle birlikte kocasını bağazlayan sefahat düşkünü Eka
terina, yarın Pugaçov ; öbürgün akılsız Pavel ,  Nikolay veya Il. 
Aleksandr 'dır. 

Bugün Napolyon, yarın Bourbon ya da Orleanskiy, Bulanje 
ya da Panamistler grubu;  bugün Gladston, yarın Solberi , Cham
berlain veya Rode'dir. 

Ve bu tür yönetimlere yalnızca tüm insanların mallan ve ya
şamları üzerinde deği l ,  ruhsal ve ahHiksal gelişimleri , eğitimleri , 
dinsel yönetimleri üzerinde de tam bir hakimiyet tanınmıştır. 

İnsanlar rastgele kişilere bu hakimiyeti ele geçirme olanağı 
sunarak kendileri için korkunç olan bir hakimiyet mekanizması 
kuruyor ve kölece i taat ediyorlar ve kötü yaşadıklan için de şaşı
nyorlar. Mayınlardan ve anarşistlerden korkuyor, ama kendi leri 
ni her an tehdit eden bu dehşet verici düzenden korkmuyorlar. 

İnsanlar düşmana karşı savunma amacıyla, Çerkezlerin düş-
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mana karşı savunmada yaptıklan gibi, kendi lerini bağlamanın ya
rarlı olduğunu keşfettiler. Ancak hiçbir tehl ike olmamasma kar
şın insanlar kendilerini bağlamayı sürdürüyorlar. 

İnsanlar kendilerini büyük bir çaba sarfederek, tek bir kişinin 
kendilerine her i stediğini yapması için bağlıyorlar� daha sonra 
bağlandıkları ipin ucunu, karşıianna çıkacak ilk serserinin veya 
sersernin ele geçirerek kendilerine akl ına eseni yapabilmesi için 
boşta bırakıyorlar. 

İşte böyle yapıyor, sonra da kötü yaşadıklarına şaşınyorlar. 
Halkların, asker! yönetirole birl ikte örgütlenen hükümetleri 

kurduktan ve desteklerlikten sonra onlara boyun eğmeleri aynı 
şey değil de nedir? 

7 

İnsanlarm şu anda acı çektikleri ve giderek büyüyen silahianma 
ve savaş felaketinden kurtulmalan için gereken, kongreler, ant
laşmalar ve tahkim mahkemeleri değil ,  tüm felaketierin kaynak
landığı, yönetim olarak adlandırılan bu zorbal ık silahmm yok edi l 
mesidir. 

Yönetimlerin yok edilmesi için tek şey gerekir. İnsanların, bu 
zorbal ık silalımı destekleyen yurtseverlik duygusunun kaba, za
rarlı ,  utanç verici , kötü ve en önemlisi ahlak dışı olduğunu anla
malarıdır. Kabadır, çünkü sadece ahlak düzeyi en aşağı düzeyde
ki (diğer halkiara uyguladıklan zorbalığın aynısmm kendilerine 
uygulamasını bekleyen) insanlara özgüdür� Zararl ı bir duygudur, 
çünkü diğer uluslarla oluşan yararlı ve mutluluk verici barışçıl 
i l işkileri bozmaktadır ve en önemlisi ,  hakim sınıfların oluşturabi
leceği ve her zaman oluşturduğu en kötü yönetim örgütlenmesi-
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ne neden olmaktadır� utanç vericidir, çünkü insanı yalnızca bir 
köleye dönüştürmekle kalmaz, güçlerini ve yaşamını kendi 
amaçlan için değil ,  yaln ızca yönetim için harcayan bir dövüş ho
rozuna, bağaya ve gladyatöre dönüştürür. Ahlak dışı bir duygu
dur, çünkü Hıristiyanl ığın bize öğrettiği ,  kendini Tanrı 'nın oğlu, 
en azından kendisini sağduyusuyla yöneten özgür bir insan ola
rak kabul etmek yerine, yurtseverl ik duygusunun etkisi altında 
her insan kendisini anayurdunun oğlu ve yönetimin kölesi olarak 
kabul etmekte, sağduyusuna ve vicdanına aykırı davran ışlarda 
bulunmaktadır. 

İnsanların bunu anlamasına değecek, yönetim denilen dehşet 
verici insan kenetlenmesi ve onunla birlikte de insanlara zarar 
veren bu korkunç, bir sonuç getirmeyen kötülük odağı kendi ken
disine dağılacaktır. 

Artık insanlar bunu anlamaya başlıyorlar da; işte , örneğin, 
Kuzey Amerika eyaletlerinden bir yurttaş şöyle yazıyor: 

" Hepimi zin, toprak sahiplerinin, mekanikçilerin, tüccarların, fabri
katörlerin, öğretmenierin istedikleri tek şey kendi işlerimizle uğra
şabilme hakkına sahip olmaktır. Kendi evlerimiz var, dostlarımızı se
viyoruz, ai lelerimize bağlıyız ve komşularımızın işlerine karışmıyo
ruz; bi zim işimiz var ve çalışmak istiyoruz. 

B i zi rahat bırakın!" 
Ancak siyasetçi ler bi zi rahat bırakmak istemiyorlar. B izi vergi

lere boğuyorlar, mal varlığımızı yiyip bitiriyorlar, bizi listelere kay
dediyorlar, savaşiarına gençlerimizi çağırıyorlar. Devlet parasıyla 
geçinen bir sürü insan devlete bağlıdı r ve biz i  vergiye bağmak için 
oradan geçini rler; ve bu konuda başarıl ı  ol mak için ordunun ülke sa
v unması içi n gerekl i olduğu yolunda ortaya koydukları kanıtlar, 
açı kça bir aldatmacadır. Fransız devleti, kendi halkını Almanların 
kendilerine saidıracağını söyleyerek korkutmaktadır. Ruslar, İngi l iz
lerden, İngil i zler ise herkesten korkmaktadır; Ş imdi de bize Ameri
ka 'da donanmamızı büyütmemi z, orduda asker sayısını artırmamız 
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gerektiğini , zira tüm Avrupa 'nın bize karşı her an birleşebileceğini 
söylüyorlar. Bu bir aldatmaca ve gerçek dışı bir olgudur. Fransa, Al
manya, İngiltere ve Amerika'daki sıradan halk savaşa karşıdır. Bi
zim tek dileğimiz, bizi rahat bırakmalarıdır. Karısı ,  aile büyükleri , 
çocukları ve evleri olan insanlar kimin le olursa olsun dövüşmeye 
gitmek arzusunda değ i l . B iz barışsever insanlarız,  savaştan korkar 
ve nefret ederiz . 

B ize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkalarına yapmak isterne
yiz. 

Savaş, si lahlı insanların varl ığının kaçınılmaz sonucudur. Büyük 
ve sürekl i orduya sahip bir ülke,  er ya da geç savaşacaktır. Yumruk 
dövüşünde gücüyle övünen bir adam , günün birinde kendisini en iyi 
dövüşçü sayan bir  adamla karşı laştığında , ikisi de dövüşeceklerdir. 

Almanya ve Fransa birbirlerinin gücünü sınamak için yalnızca 
fırsat kolluyorlar. Daha önce birkaç kez dövüştüler ve yine dövüşe
cekler. Bunu , halkları savaş istedikleri için değil , hakim sınıf birbir
lerine karşı kin duyguların ı  körükledikleri ve insanları kendilerini 
savunmak için savaşmaları gerektiğini düşünmeye zorladıkları için 
istemektedir ler. 

İsa 'nın öğretisini izlemek isteyen insanlara vergi yüklüyor, onla
rı inci tiyor, aldatıyor ve savaşın içine çekiyorlar. 

İsa , tevekkülü , yumuşak başlıl ığ ı ,  kötülüğü bağışlamayı ve öl
dürmenin kötü olduğunu öğretmiştir. Yazılar (hadisler) insanlara ye
min etmemeyi öğretİr, hakim sınıf ise inanmadığı yazıların üzerine 
yemine etmeye zorlamaktadır. 

Çalışmayan ama bakır düğmeler ve değerli süslerle kaplı  giysi
ler giymiş ,  toprağı işlediğimiz emeğimizle beslenen bu savurgan in
sanlardan nasıl kurtulabiliriz? 

Onlarla savaşacak mıyız? 
Ancak biz kan dökülmesini kabul etmiyoruz ve ayrıca da onla

rın silahı ve parası var ve bizden daha fazla dayanabi lirler. 
Ama bizimle savaşacak olan bu orduyu kim oluşturuyor? 
Bu orduyu biz ve ülkelerini savunarak Tanrı 'ya hizmet ettikleri

ne inandırılarak aldatılan komşularımız ve kardeşlerimiz oluşturu
yor. Gerçekte ise bizim , vergilerimizi ödemeyi kabul etmemiz ko
şuluyla çıkarlarımızı gözetmeyi üstlenen hakim sınıftan başka düş
manımız yoktur. 
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Onlar bizim olanaklarımızı sömürüyor ve gerçek kardeşlerimizi 
bizi köleleşti rmek ve aşağılamak için bize karşı kışkırtıyorlar. 

Si lahlı insanların yediri l ip içi lmesi ya da ödemediğiz takdirde si
zi öldürmeleri ve  hiç düşünmeden hapse atmaları için kullanılan 
verginizi ödemedikçe karınıza telgraf çekemez, arkadaşımza koli 
gönderemez veya teslimatçıya çek veremezsiniz. 

Tek kurtul uş yolu, öldürmenin iyi bir şey olmadığını,  tüm yasa 
ve peygamberin başkalarına sana yapılmasını istediğin şeyleri yap
man gerektiğini vurguladığını onlara öğretmendir. Bu hakim sınıfla
rı , savaşçı idollerinin karşısında eğilmeyi reddederek suskunlukla 
görmezden geliniz. Savaşı vaaz eden ve yurtseverl iği önemli bir 
şeymiş gibi öne süren akıl hocalarını desteklemekten vazgeçin .  

Bırakın onlar da bizi m  gibi çalışsınlar. 
Biz  İsa 'ya inanıyoruz, onlar ise inanmıyorlar. İsa, ne düşünüyor

sa onu söylemiştir; onlar ise hakimiyeti ellerinde bul unduran "üst 
sınıftan" insanların duymaktan hoşlanacaklannı sandıkları şeyi söy
lemektedirler. 

Askerl ik görevini kabul etmeyeceğiz, onların emirleriyle ateş et
meyeceğiz. İyi yürekl i ,  yumuşak başl ı  halka karşı süngülerle dona
tılmayacağız. Sesi] Rods ' un telkinleriyle, evlerini savunan çobanla
ra ve toprak sahiplerine ateş açmayacağız. 

Sizin yalan dol u "kurt, kurt ! "  haykınşlannız bizi korkutmaya
cak. Vergilerinizi yalnızca bunu yapmaya mecbur kaldığımız için ve 
yalnızca ödemek zorunda olduğumuz ana kadar ödeyeceğiz. Yalan
cı dindarlara kilise vergi lerini ve ikiyüzlü hayırseverl ikleriniz için 
tav iz vermeyecek ve her fırsatta görüşlerimizi bel irteceğiz. 

İnsanları eğiteceğiz. 
Ve suskun etki miz sürekli yayılacak; askere alınmış insanlar bi

le tereddüde düşecek ve savaşmayı reddedecekler. Barış içinde ve 
güler yüzlü bir Hıristiyanca yaşamın, kavga, kan dökme ve savaş 
içeren bir yaşamdan daha iyi olduğu düşüncesini telkin edeceğiz. 

' Dünyada barış ! '  ancak i nsanlar askerlikten kurtulduklarında ve 
kendi lerine yapılmasını istediklerini başkalarına yapma arzusu duy
duklannda başlayabil i r. "  

Kuzey Amerika eyaJetlerinde yaşayan bir  yurttaş böyle yazıyor 
ve her taraftan, değişik biçimlerde aynı sesler yayıl ıyor. 
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İşte b i r  Alman asker:l şöyle yazıyor: 

"Prusya ordusuyla iki kez sefere çıktım ve ruhumun derinliklerinde 
savaştan nefret ediyorum, çünkü savaş beni tarif edi lemeyecek den
li mutsuz etti. Bizler, yaralı savaşçılar (gaziler), genel l ikle o denli az 
bir maaş alıyoruz ki , bir zamanlar yurtsever olduğumuz için gerçek
ten utanmak durumunda kal ıyoruz. Örneğin, ben 1 8  Ağustos 
1870'de S. Priva'daki saldırıda yaralanan sağ elim için günde 80 fe
ni k alıyorum. Bir  av köpeğinin bakımı için bunun iki katı gereklidir. 
Ben ise iki kez yaralanan sağ elim yüzünden yıllarca acı çektim. 
1 866'da Avusturya'ya karşı açılan savaşa katıldım. Trautenau ve 
Kenigrip ' te savaştım ve öylesine dehşet v erici şeylere tanık oldum 
ki ... 1 870'de yedek durumundayken yeniden askere çağınidım ve 
daha önce belirttiğim gibi ,  S.  Priva'daki saldırı sırasında yaralandım 
ve sağ el im iki kez yaralandı. İyi olan konumumu kaybettim (o sıra
larda bira üreticisiydim) ve tekrar geri alamadım. O zamandan beri 
ayağa kalkamadım. Sersemleme yayıldı ve bir savaş gazisi olarak, 
bana di lencilere layık bir para ve sadakatarla yaşamak kaldı . . . 

İnsanların terbiye edilmiş hayvanlar gibi koşuşturdukları ve çı
kar uğruna birbirlerini aldatmak dışında hiçbir düşüneeye sahip  ol
madıkları dünyada beni tuhaf bir insan olarak sayariarsa saysınlar, 
ben yine de içimde, dünyaya i l işkin, dağl ık bir yerdeki vaazda öy
lesine güzel dile getirildiği üzere, tanrısal bi r düşünce hissediyorum. 
Benim derinden gelen inancıma göre savaş, yalnızca büyük boyut
lu, kendini beğenmiş ve güçlü insanlarm hal kların mutluluğu üzeri
ne yaptıkları bir ticarettir. 

Bu arada öyle dehşet verici şeylere yaşıyorsun ki ! Ben onları , 
insanın içine işleyen acıklı iniemeleri asla unutmayacağım. 

Birbirlerine asla bir kötülük yapmamış insanlar, birbi rlerini vah
şi hayvanlar gibi öldürüyorlar. Basit köle ruhları, bu işlerde tanrının 
iyiliğini kendilerine suç ortağı yapıyorlar. Sırada yanımda duran ki
ş inin çenesini mermi parçaladı .  Zavall ıcık acıdan kendinden geçti . 
Del i gibi koşuyor, yakıcı yaz sıcağında, korkunç yarasını temizlemek 
için su bile bulamıyordu. Komutanımız (daha sonra soylu imparato
rumuz) kont Frederick o zaman güneesine şöyle yazıyordu: "Savaş, 
İnci l ' Je  alay etmektir .  . .  ' '  
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İnsanlar, tüm hükümetlerin büyük bir çabayla onları içinde tut
maya çalıştıkları yurtseverlik aldatmacasını anlamaya başlıyorlar. 

8 

Genellikle: "Ee, hükümetler olmazsa ne olacak?" diye soruyor
lar. 
Hiçbir şey olmayacak; Yalnızca, çoktandır gerek duyulmayan, bu 
nedenle de fazladan ve kötü olan bir şey ortadan kalkacak, ge
reksizleşen ve zarar veren bir organ yok olacak. 

Genel likle: "Ama hükümetler olmazsa insanlar birbirlerine 
saidıracak ve öldürecekler" deniliyor. 

Neden? Zorbalık sonucu ortaya çıkan ve kuşaktan kuşağa zor
bal ık yapmak için geçen ve anlamını yitiren böyle bir örgütlen
menin ortadan kaldırılması ile insanlar birbirlerine karşı neden 
güç kullansın ve birbirini öldürsün? Tam tersine, zorbalık örgütü
nün ortadan kaldırılması, belki de insanların birbirlerine karşı güç 
kullanmaktan ve birbirlerini öldürmekten vazgeçmelerine neden 
olacaktır. 

Günümüzde, başka insanlara güç kullanmak ve onları öldür
mek için özel olarak eğitilen ve hazırlanan insanlar var; bu insan
lar, bu örgütlenmeler tarafından kurallaştırdan ve kendilerine ta
nınan güç kul lanma hakkından yararlanmaktadırlar. Böylesi bir 
güç kullanma ve adam öldürme, iyi ve cesur bir davranış olarak 
kabul edilmektedir. Bu örgütlenme ortadan kalktığı takdirde in
sanlar bunun için  eğiti lmeyecek, kimseye başkalarına karşı güç 
kullanma hakkı tanınmayacak, zorbal ık örgütü olmayacak ve gü
nümüz insaniarına özgü olduğu üzere, zorbalık ve adam öldürme 
her zaman ve herkes için kötü bir eylem olarak kabul edilecektir. 
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Hükümetlerin ortadan kaldırılmasından sonra da güç kul lan
ma eylemi oluşursa bile,  bu, şu anda güç kul lanma için özel ola
rak kurulan örgütlenmelerin ,  zorbal ık ve adam öldürmenin iyi ve 
yararl ı bir eylem kabul edildiği mevcut duruma kıyasla kuşkusuz 
çok daha az olacaktır. 

Yönetimlerin  yok edi lmesi, ri vayete göre geçici bir süre olan 
gereksiz zorba örgütlenmeyi ve onun haklı gösterilmesini de or
tadan kaldıracaktır. 

Genell ikle yönetimin zorbal ığını farkl ı toplumsal etkinliklerle 
kasten karıştırarak: "Ne yasalar, ne mülkiyet, ne mahkemeler, ne 
pol is, ne de milli eğitim olacaktır" denmektedir. 

İnsanlara karşı güç kullanmak için tesis edi len devlet yöneti
mi örgütlenmelerinin ortadan kaldırılması , beraberinde ne yasala
rın,  ne mahkemelerin ,  ne mülkiyetin, ne polis korumasının, ne 
mali yapının, ne de milli eğitimin yok edi lmesini getirecektir. Ak
sine, sadece kendisini desteklemek amacına sahip olan kaba bir 
yönetim hakimiyetinin yokluğu ,  zorbalığa gerek duymayan bir 
toplumsal örgütlenmeye yardımcı olacaktır. Mahkeme de, top
lumsal etkinl ikler de, milli eğitim de, her şey, halkiara gerekl i ol
dukları ölçüde var olacaktır. Yal nızca kötü olan ve haikların ira
desinin ortaya çıkmasını engelleyen şeyler ortadan kalkacaktır. 

Eğer yönetimlerin yokluğunda kargaşa ve iç çatışma çıkaca
ğını var sayacak olursak, o zaman da halkların durumu şimdikin
den iyi olurdu. Halklarm şu andaki durumundan daha kötü bir 
durumu göz önüne getirmek güçtür. Halk tümüyle batmıştır ve bu 
batkınl ığın giderek artması kaçınılmazdır. Tüm erkekler savaş kö
lelerine dönüşmüştür ve her an öldürmek ya da öldürülmek üze
re emir almak zorundadırlar. 

Daha neyi bekliyoruz? Batmış halkların açlıktan ölmelerini 
mi ? Bu durum artık Rusya' da, İtalya'da ve Hindistan 'da mevcut. 
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Ya da erkeklerin dışında kadınları da askere almaları için mi? 
Transvaal de artık bu da başlıyor. 

Yönetimlerin yokluğunu gerçekten de anarşi anlamına gele
ceğini kabul etsek bile (ki bu anlama gelmiyor) hiçbir anarşi, yö
netimlerin halklarını getirmiş oldukları ve getirme yolunda ol
dukları şu andaki durumdan daha kötü olamaz. 

Bu nedenle de yurtseverl ikten kurtulmanın ve buna eşlik eden 
yönetimlerin despotizminin ortadan kaldırılmasının yararlı olma
ması olanak dışıdır. 

9 

İnsanlar, bedensel ve ruhsal iyiliğiniz ve de aynı zamanda kız ve 
erkek kardeşlerinizin iyiliği için aklınızı başınıza toplayınız; dü
şüncelerinizin yanlışlığını anlayın, durun ve ne yapmakta olduğu
nuzu düşünün ! Kendinize gelin ve düşmanlarınızın ' Buralar ' ,  İn
gilizler, Fransızlar, Almanlar, Çekler ve Ruslar değil tek düşma
nınızın sizi ezen ve mutsuzluklarımza neden olan hükümetleri , 
yurtseverlikleriyle destekleyen "kendiniz" olduğunuzu anlayın. 

Onlar sizi tehl ikelerden korumaya giriştiler ve bu savunma 
durumunu öyle bir noktaya· getirdiler ki , hepiniz asker veya köle 
oldunuz, hepiniz battınız ve giderek batıyorsunuz ve her an geril
miş olan telin  kopmasını, sizi ve çocuklarınızı katiedecek korkunç 
bir şeyin başlamasını beklemek durumunda ve zorundasınız. 

Bu katl iam ne denli  büyük olursa ol sun ve nasıl biterse bitsin ,  
durum değişmeyecekti r. 

Yine aynı geri l im içinde hükümetler silahlanacak ve batacak, 
sizi ve çocuklarınızı bozacaklar; bunu durdurmayı ve önlemeyi , 
siz kendiniz yapamazsınız, kimsenin elinde deği ldir. 
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Bunu yapmanın yolu tektir: Bu korkunç zorbalık konisinin ve 
bunun yanı sıra kim bu koninin tepesine ulaşmayı başarırsa o ki 
şinin yok edilmesidir. Çünkü bu kişiler tüm halkiara hükmedi
yorlar ve ne denli kendilerinden emin yönetirlerse, Napolyon, I. 
Nikolay, Bismarck, Chamberlain, Rodsam ve Çar adına ulusları 
yöneten diktatörlerden de bildiğimiz gibi , o denli acımasız ve in
sanlık dışı davranmaktadırlar. 

Bu zincirin yok edilmesi için bir tek çare vardır, o da bu yurt
severl ik  hipnozundan uyanmaktır. 

Çekmekte olduğunuz tüm bu kötülüğe, sizi aldatmakta olan 
imparatorların, kralların,  parlamento üyelerinin, yöneticilerin ,  as
kerlerin,  kapitalistlerin, din adamlarının, yazarların, sanatçıların 
telkinlerine boyun eğerek aslında kendiniz neden oluyorsunuz. 

Yurtseverl ik aldatmacası ,  sizin emeğinize dayanan bu kişile
rin yaşaması için gerekl idir. 

İ ster Fransız, Rus, Polonyalı, İngiliz, İrlandalı, Alman, Çek 
olun, sizin gerçek insani çıkarlarınız; bu çıkarlar ister toprak işle
meye, sanayiye, ticarete, sanata veya bil ime ait olsun, isterse 
zevk ve mutluluk gibi , karşıl ıkl ı bağlar, hizmet al ışverişi ,  mutlu
luk verici kardeşçe ilişkiler kurduğunuz ve yalnızca mal deği l ,  
düşünce ve duygu değişiminde de bulunduğunuz insanlar olsun, 
diğer halkların ve devletlerin çıkadarıyla hiçbir biçimde çel işme
mektedir. 

Vey Han Bey, Port Arthür veya Küba'yı ele geçinneyi kim ba
şarırsa başarsın, bu sizin hükümetiniz veya başka bir hükümet de 
olsa, sizin içi n  hiç fark etmeyeceği gibi , hükümetiniz tarafından 
yapılan böyle bir fetbin size zarar vereceğini ,  çünkü beraberinde, 
kaçınılmaz bir biçimde, hükümetinizin fetbedilen yerlerin ve ele 
geçiri lenterin elde tutulması açısından ihtiyaç duyulan yağma ve 
zorbaJ ıklara katılmanız için size her tür baskıyı yapmasına neden 
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olacağını anlayın. Alsas ' ın Alman veya Fransız toprağı olmasının, 
Polanya veya İrlanda'nın özgür kalmasının ya da köleleştirilme
sinin sizin yaşamınızı asla iyileştirmeyeceğini anlayın.  O toprak
lar kimin olursa olsun siz nerede isterseniz yaşayabil irsiniz. Al
saslı ,  iriandalı veya Polonyalı bile olsanız, her türlü yurtseverlik 
tahrikinin yalnızca durumunuzu kötüleştireceğini anlayın, çünkü 
ait olduğunuz ulusun içinde bulunduğu esaret, yurtseverlerin sa
vaşı sonucu ortaya çıkmıştır ve bir ul usta ortaya çıkan her türlü 
yurtseverlik tezahürü, onda di ğer bir ulusa karşı tepkiyi çoğaltır. 
Uğradığınız tüm felaketlerden, yalnızca modası geçmiş yurtsever
l ik düşüncesinden ve bunun üzerine kurulmuş olan hükümetlere 
itaatten vazgeçmekle kurtulabileceğinizi ve o zaman, çoktan ya
şama geçmiş bulunan ve her taraftan size çağrıda bulunan, ulus
Iann kardeşçe birliği gibi yüce bir düşünce alanına cesaretle adım 
atabileceğinizi anlayın. 

İnsanlar, her hangi bir yurdun ya da hükümetin çocukları de
ğil ,  Tanrı 'nın çocukları olduklarını, bu nedenle de diğer insanların 
ne kölesi ne de düşmanı olacaklarını ve bu akılsızca, hiçbir şeye 
yaramayan, geçmişte kalmış , yönetim olarak adlandırılan yok 
edici kuruluşların ve beraberlerinde getirdikleri tüm bu acıların, 
zorbal ıkların, aşağılarnalann ve suçların kendiliğinden yok olaca
ğını yeter ki anlasınlar. 

Pi rogovo, 10 Mayıs 1900. 
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KİM SUÇLU? 

(Transvaal* Savaşı nedeniyle yazılmıştır) 

Lev Tolstoy ' un X' e mektubundan . . .  

S ize büyük bir memnunluk duyarak 

yanıt veriyorum, çünkü broşürünüz, 

hakkında akrabalarınızla aynı görüş_p 
paylaştığım Ş .  dışında, çok güzel ve iç
ten yazılmış . Bu broşür çok sert oldu

ğu için değil , imparatorluğun ko mik 

değilse de en iğrenç temsilcilerinden 

olan II . Wilhelm' in itici özelliklerini yeterince ortaya koymadığı 

için zayıf kalıyor. 

Ne denli güzel yazılmış olsa da gerçekte onlarla aynı görüşü 

paylaşmıyorum. Aynı görüşü kabul etmediğim gibi , sizin eleştir

diğİnizi de eleştiremem . 

Bir meyhanede iyice içerek sarhoş olan iki kişiden biri kağıt 

çalıyorsa, diğerinin kanıtları ne denli ikna edici olursa olsun, onu 

* Güney Afrika Cumhuriyeti 'nin kuzeyinde bir eyalet. Sömürge imparator

luğunu genişletmek amacıyla yeraltı ve yerüstü kaynaklarca zengin bu böl

geyi ele geçinneyi amaçlayan Britanya ile bölgeyi daha önce sömürgeleştir

miş olan Hollanda kökenli yerleşirnciler arasına 1 880-8 1 ve 1899- 1902 yıl

larında yapılan iki savaşın (Boer Savaşları) başlıca cephelerindendi . - y.n. 
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suçlama konusunda karar v eremem. Şu ya da bu kişinin münase
betsiz davranışlarının nedeni,  içlerinden biri sinin haklıl ığında de
ği l ,  bu kişilerin sakince çal ışıp dintenrnek yerine meyhanede şa
rap içmeyi ve kağıt oynamayı gerekl i gönnelerindedir. Aynı bi
çimde, her ne nedenle olursa olsun çıkan bir savaşta bana yalnız
ca bir tarafın suçlu olduğunu söylediklerinde de bunu asla kabul 
edemem. B ir tarafın di ğerinden daha kötü davrandığı kabul edile
bil i r, ancak han gisinin daha kötü davrandığının seçimi , savaş gibi 
böylesine tuhaf, acımasız ve insanlık dışı bir olayın ortaya çıkışı
nın en basit nedenlerini  bil e  açıklayamaz. Bu nedenler, gözünü 
kapatmayan her insan içi n ,  şimdi süren Transvaat savaşında ve 
son zamanlarda yapılan tüm savaşlarda olduğu gibi , çok açıktır. 
B u  savaşların üç nedeni vardır: B i rincisi - mülkiyetİn eşit olma
yan dağılımı, yani bazı insanların diğerleri�i soymalan; ikincisi -
asker sınıfının varl ığı,  yani öldünnek için eğiti lmiş ve görevlendi
riimiş insanlar� üçüncüsü - yalana dayal ı ,  genç kuşağın zorla eği
ti ldiği ,  büyük bölümü bi l inçl i olarak aldatmaya dayalı dinsel öğ
retiler. İşte bu nedenlerden dolayı,  savaşın nedenlerini Chamber
lainlarda, Wil hel mlerde v b. görmek, bu yüzden de bize çok yakın 
olan ve içimizde hissettiğimiz gerçek nedenleri kendimizden sak
lamak, yalnızca anlamsız deği l ,  zararl ıdır da. Chamberlainlara ya 
da Wil helmlere yalnızca k ı zabi lir ve sövebi l iriz; ancak yüreği 
mizdeki öfke ve sövme yalnızca kanımızı bozar ama eşyanın tabi 
atını  değiştirmez; Chamberlainlar ve Wilhelmler asl ında arkala
rında duran güçlerin kör silahlandır. Onlar nasıl davranmaları ge
rekiyorsa öyl e  davranıyorlar, aslında başka türl ü de davranamaz
lar. Transvaat savaşında olduğu g ib i ,  tüm tarih, siyasal kişilikle
rin benzer davranışlar dizisinden oluşur ve bu yüzden de onl ara 
kızmak, onları eleşti nnek, yaptıkları etkinl iklerin gerçek nedenle-
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rini gördüğümüzde, sözünü ettiğim üç nedene nasıl yaklaştığımı
zı göz önüne alarak kendimizin de suçlu olduğunu hissettiğimiz
de, tümüyle yararsız hatta olanaksızdır. Halk kitleleri çalışmanın 
yükü altında ezil irken biz ayrıcalıklı zenginl iklerimizden yarar
landığımiz sürece, ayrıcalıklı zenginlikl erimizi yaşatmak için bize 
gerekli olan pazarlar ve al tın madenieri vb. uğruna yapılan savaş
lar olacaktır. Ayrıca savaşlar asker kesimi ni onayladığımız, varl ık
larını sürdürmelerine tüm gücümüzle karşı çıkmadığımız sürece 
de devam edecektir. Biz kendimiz de ya askeriyede çalışıyoruz ya 
da onu yalnızca gerekl i  değil aynı zamanda övgüye değer buluyo
ruz ve savaş çıktığında da Chamberlain gibi birisini suçluyoruz. 
En önemlisi de, vaaz verdiğimiz bir yana, bu saptınlmış Hıristi 
yanlığa hoşnutsuzl uk duymadan izin verdi ğimiz sürece savaşlar 
olacaktır. Ki l ise Hıristiyanl ığı olarak adlandırılan bu öğretide, 
Tanrısever bir savaşçıl ık,  topların takdis edilmesi ve savaşın Hıris
tiyanca bir adalet konusu olduğu kabul görmektedir. Bu dini ço
cuklarımıza kendimiz öğretiyoruz, kendimiz vaaz ediyoruz, son
ra da, insanların birbirini öldürdükler için Chamberlain ya da 
Kruger suçludur di yoruz. İşte bu nedenle sizinle aynı görüşte de
ği l im ve bu gibi durumlarda, nedenleri , kötülüğün azalması ya da 
çoğal ması konusunda benim de etki l i  olabil eceğim olgularda gö
rüyorum, dolayısıyla da cehaletin ve kötülüğün kör silahlan olan 
bu kişilere si tem edemem. Mül kiyetİn kardeşçe paytaşırnma yar
dımcı olmak, payıma düşen mal varl ığından en az düzeyde yarar
lanmak, askeri konularda hiçbir tarafa katılmamak, insanların ki
ral ık katile dön üştükleri askerl ik görev ini yaparken kutsal bi r iş 
yaptıklarını düşündükleri bu hipnozu ortadan kaldırmak; en 
önemlisi de sağduyuya dayal ı bir Hıristiyanlık vaaz etmek, genç 
kuşağın zorla eği ti lmekte olduğu yalana dayalı Hıristiyanl ığın acı-
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masızca aldatmacasına son vennek. Bence bu üç konu, iyiliğe 
hizmet eden, sizi de rahatsız eden bu savaştan haklı olarak rahat
sız olan her insanın yükümlülüğüdür. 

Lev Tolstoy 
Moskova 4 ( 16) Aralık (tarihsiz) 



YURTSEVERLiK Mi, BARIŞ Ml? 





YURTSEVERLİK Mİ, BARIŞ MI? 

Sayın Ekselanslan ! 

Bana, Kuzey Amerika eyaletleri

nin İngiltere ile "Hıristiyanlığın 

sürekliliği ve gerçek bir barış ya

rarına" yaptıklan çalışmalar konu

sunda görüşlerimi dile getirmem 

için mektup yazarak, "halkların 

uluslararası barışı sağlamak için 

karşılarında bulunan tek çıkar yol 

konusunda yakında uyanacakları

na" dair umutlarınızı dile getir

miştiniz . 

Ben de aynı umudu besliyorum . 

Bu umudu beslememin nedeni ,  

günümüzde yurtseverliği öven , 

genç kuşakları yurtseverlik gibi 

boş bir inançla eğiten ama aynı 

zamanda da yurtseverliğin kaçınılmaz sonucu olan savaşları iste

meyen halkların günümüzde içinde bulundukları ayınazlığın sona 

erdiğine olan inancımdır. En sıradan, önyargısız insanlar bile bu

nu dile getirmekte , içinde bulunduklan bu isyan ettirici çelişkiyi 
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görmezden gelemeyecekleri bir noktaya ulaşmış bulunmaktadır
lar. 

Sık sık çocuklara istedi ği i ki farklı şeyden h angis ini seçtiği 
sorduğumuzda onl ar: "Hem bunu hem de diğerini" diye yanıt ve
rirler. "Ne i stiyorsun? Arabayla gezmek m i ,  evde oynamak mı?" 
"Hem gezmeye gitmek, hem de evde oynamak."  

Hıristiyan uluslar da yaşamın karşılarına koyduğu soruya aynı 
biçimde yanıt vermektedirler. Hangisini seçeceklerdir: Yurtsever
l ik mi, barış mı? Onlar bu soruya, yurtseverli kle  barış her ne ka
dar hem arabayla dolaşmak hem de evde oturmak kadar karşıt 
şeylerse de, "hem yurtseverli k  hem de barış" diye yanıt vermek
tedirler. 

Bugünlerde Kuzey A merika eyaJetleriyle İngiltere arasında 
Venezüel la s ınırı yüzünden çatışma çıkmıştı. Solberi bir konuyu 
kabul etmemiş ,  Cleveland, Senato'ya mesaj göndermiş, her i ki 
taraftan da yurtsever ve savaş yanl ısı haykırışlar yükselmiş, bor
sa da panik yaşanmış, insanlar mi lyonlarca dolar sterli n  ve dolar 
yiti rmişti . Edison, Ati l la 'nın tüm savaşlarda öldürdüğü i nsan sa
yıs ından fazlasını bir saatte öldürecek mermiler i cat edeceğini i lan 
etti ve halk enerjik bir şekilde savaşa hazırlanmaya başladı. An
cak,  bu savaş hazırlıklan i le  birlikte İngiltere '  de olduğu gibi 
A merika'da da, çeşitli edebiyatçılar, prensler ve devlet adamları, 
iki hal kın hükümetlerine savaştan kaçınmayı ,  anlaşmazlık nede
ninin savaş başiatacak kadar büyük önem taş ımadığını,  özell ikle 
aynı dil i konuşan iki akraba Angio-Sakson halkın aralarında sava
şacaklan yerde diğer halkiara sakin bi r şekilde hükmetmeleri ge
rektiğini öğütlerneye başladıklarından mı, çeşitl i  piskopos, baş
piskopos ve rahipler ki l iseleri nde dua etti kleri ve vaaz verdikle
rinden mi,  yoksa iki taraf da kendilerini savaşa hazır h issetınedi k-
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lerinden midir, bil inmez, ama bu kez savaş çıkmadı ve i nsanlar 
sakinleşti . 

Ancak, İngiltere ve Amerika'yı  şu anda karşı karşıya getiren 
nedenlerin aynı kaldığını, bu anlaşmazl ığın savaşsız çözülmemesi 
durumunda, yann-öbür gün, İ ngiltere i le  A merika, İngiltere i le 
Almanya, İngiltere i le  Rusya, İngiltere i le  Türkiye arasında, her 
gün olduğu gibi ,  çeşitl i sınır değişimlerinin meydana gel eceğini 
ve  bunlardan birinin kaçınılmaz savaşa yol açacağını görmemek 
için oldukça hasi retsiz olmak gerekir. 

Ne de olsa, çocukluktan beri kudret, zenginl ik ve ünün gerçek 
erdem, onları kazanmak için komşu mal i kierin zararına si lah kul
lanmanın en takdire değer davramş olduğuna inandırılarak yetiş
tiri len iki si lahlı  i nsan yan yana yaşıyor ve bu insanlar ne ahlak, 
ne din, ne de devlet sınırlandırılmalarını tanımıyor ise, bu insanla
rın daima savaşacaklannı, aralarındaki doğal il işkinin savaş ola
cağını ve eğer bu i nsanlar kapıştıktan sonra bi r sürel i ğine aynidı
lar ise, bunu ancak, bir Fransız atasözünde söylendiği g ibi - daha 
coşkulu,  daha büyük bir kudurmuşlukla birbirleri nin üzerine atıl
mak için yaptıklan açıkça görülmektedir. 

Bireylerin benci l l iği korkunçtur, fakat bireysel yaşamın ben
cilleri silahsızdır ve rakiplerine karşı siHihlanmanın da, onları kul
lanmanın da iyi bir fikir olmadığı kanısındadırlar. Her birey, dev
let yönetimi ve kamuoyu denetimi altında bulunmaktadır. Kom
şunun ineği ni ya da ekinierin ondalığını si lahla el inden zorla alan 
bir kişiyi poli sler anında tutuklayıp hapse atarlar. Ayrıca, böyle in
san kamuoyu tarafından kınamr, hırsız ve soyguncu olarak anı l ır. 
Devletlerde bu durum çok daha farklıdır: Tüm devletler si lahlan
mıştır; kuyruğuna tuz ekerek kuşu yakalamak gibi komik deneme

ler, büyük olasıl ıkla güçl ü ve kimseye kulak asmamak için silah-
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lanmış olan devletler tarafından asla kabul görmeyecek uluslara
rası kongre düzenleme girişimleri hariç, onlara hiç kimse söz ge
çiremiyor ve en önemlisi ,  bireylerin her zorbalığını cezalandıran 
kamuoyu, ülkesinin gücünü arttırmak için başkalarına ait olan 
herhangi bir şeyi kendine mal edenleri övüyor, yurtseverliği  er
dem düzeyine yüksel tiyor. 

Dilediğiniz bir anda her hangi bir gazeteyi açı n  ve her zaman, 
her dakika siyah noktayı, olası savaşın nedenini görürsünüz. B un
lar, Kore, Pamir, Afrika kıtası,  Habeşistan, Ermenistan, Türkiye, 
Venezüel la, Transvaat gibi ülkeler olabi l irler. Haydutça girişim
ler bir dakikalığına da ol sa dunnuyor, kah orada kah burada kü
çük çatışmalar ateş zinciri halinde sürüyor; gerçek büyük savaş 
her an başlayabil ir  ve başlamak zorundadır da. 

Nasıl bi r Amerikal ı  kendi ülkesinin diğer hal klar karşısında 
güçlü ve refah içinde olmasını istiyorsa, bunu bir İngil iz,  Rus, 
Türk, Hollandal ı, Habeş, Venezüellalı ,  Transvaal vatandaşı , Er
meni ,  Polonyal ı ,  Çek de arzuluyor; bu İstekierin gizlenmesi ve 
hastınlmasına değil , onlarla gurur duyulmasına ve içlerinde geliş
tinnesi gerektiğine inanıyorlar; eğer bir ülkenin ya da bir halkın 
gücünün ve refahının başka bir ülkenin ve hal kın ,  bazen de birçok 
ülken i n  ve hal kın zarar görmesiyle elde edi lmesinden başka bir 
yol yoksa, savaş kaçınılmaz hale gel ir. İşte bu nedenle, savaşın 
olmaması için vaaz okumak ve barış için tannya dua etmek, diğer 
hal kları yönetebi lmek için İ ngil izce konuşan halkları barış içinde 
yaşamaları konusunda i kna etmek, birbirine karşı ikili  ve üçl ü 
birlikler kurmak, prensleri diğer halkların prensesleri i le  evlendir
rnek değil , savaşı yaratan olguyu yok etmek gerekmektedir. Sa
vaşı yaratan şey ise. yurtseverli k  olarak adlandırılan , yalnızca 
kendi halkı için olağanüstü refah arzusudur. Dolayısıyla, savaşı 
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yok etmek için yurtseverliği  yok etmek gerekmektedir. Yurtse
verl i ği yok edebilmek için,  her şeyden önce onun kötüJ ük oldu
ğuna inanmak gerekir ve bunu gerçekleştirmek de çok güçtür. 

İnsanlara savaşın bir kötülük olduğu söylediğinizde, "bunu 
bilmeyen mi var?" diye güJ erler. Yurtseverl i ğin  de kötülük oldu
ğunu söylediğinizde, buna da birçok i nsan hak verir ama küçük 
bir i ti razda bul unur: "Evet, yurtseverl i k  kötüdür, ama bizim ya
şadığımız yurtseverlik farklıdır," derler. Fakat bu yurtseverliğin 
iyi tarafların ı hiç kimse açıklamaz. Eğer, birçok i nsanın dedi ği gi
bi , iyi yurtseverl ik fati h olmamak ise, o takdirde bu yurtseverl ik 
fethedici deği l  fethedi lenleri elde tutmaya yönel ik  bir yurtsever
l i ktir ;  yani daha önceden fethedi lenleri insanlar elde tutmak isti
yorlar, çünkü fethetmeden kurulmayan ülke yoktur, fethedilenle
ri elde tutabiirnek ise ancak öldürme ve zorbalık gibi araçlarla 
mümkündür. Eğer yurtseverlik,  elde tutmaya yönel ik  değilse, o 
yeniden oluşturmaya yönel ik yurtseverl ik,  yani Ermeni , Polon
yal ı, Çek, iriandal ı ve bunlar gibi fethedi lmiş,  ezi lmiş halkların 
yurtseverli ğidir. Sanırım bu yurtseverli k  de en kötü yurtseverlik
lerden birisidir, çünkü en kindar ve en kapsamiısından bir zorba
lık gerektinnektedir. 

Yurtseverlik iyi olamaz. Neden insanlar benci l l iği n  iyi olabi
l eceğini söylemiyorlar? Bu konuda iddiada bulunmak daha ko
laydır, çünkü bencil l ik insanın doğuşundan i tibaren taşıdığı doğal 
bi r duygudur, yurtseverlik ise doğal olmayan, yapay olarak aşıla
nan bir duygudur. 

"Yurtseverl ik insanlan devlet hal ine getirdi ve devletlerin bir
l iğini koruyor" deni l i r. Ama insanlar artık birleşerek devletleri 
oluşturdu ve olay gerçekleşti . Peki neden şi mdi insanların kendi 
devletlerine duydukları sıra dışı sadakat, tüm devletler ve halklar 
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için korkunç felaketler yaratmakta iken destekJeniyor? .. İnsanla
n birl eştirerek devJet haline getiren o y urtseverlik, şimdi , kurdu
ğu o devletleri yıkıyor. Tek bir yurtseverlik, yalnızca İngili zlerin 
yurtseverliğ i  söz konusu olsaydı ,  onu birleşti rici ve erdemli ola
rak adlandırmak mümkündü; ancak şimdi olduğu gibi ,  birbirine 
karşı olan A merikan, İngiliz,  Alman, Fransız, Rus yurtseverl i ği ,  
birleştirmeyen, tam tersi ,  ayıran yurtseverliktir. Yunanistan v e  

Roma' da, devletlerin gel işme döneminde, i nsanları devletler ha
l inde birleştiren yurtseverl iği , 1 800 yıll ık Hıristiyan yaşamından 
sonra hala yararlı olarak tanımlamak, ekinden önce toprak sürme
nin tarla için yararlı ve hayırl ı olacağı gibi, ekinler çıktığında da 
sürmenin hayırlı olacağını söylemeye benzer. 

Yurtseverl iği ,  insanların eski mabetleri , anıtları , türbeleri unut
madıkları ve muhafaza ettikleri gibi , bir zamanlar insanlara sağ
l adığı yarar ile akıl larda tutmak daha iyi olurdu. Mabetler insan
lara zarar vermeden duruyorlar, yurtseverlik i se durmaksızın sa
yısız felaketiere yol açıyor. 

Niçin Ermeniler ve Türkler şimdi birbirini  kesiyor ve acı çe
kiyorlar? N için Türkiye'den kalacak mirasın kendi payına düşe
cek kısmı için endişelenen İngiltere ve Rusya Ermeni lerin kanlı 
savaşiarına son vermeyip bekl iyorlar? Niçin Habeşlerle İtalyan
lar birbirini kesiyor? Niçin Venezüel l a, şimdi de Transvaat yü
zünden az kals ın  korkunç bir savaş başlamak üzereydi ?  Ya Çin
Japon, Türk, Alman, Fransız savaşları? Ya boyun eğmiş ul usların, 
yani Ermenileri n,  Polonyal ıların , İrlandalıların öfke dolu ki ni ! Ya 
tüm ulusların savaş hazırlıkları? Tüm bunlar yurtseverl iğin mey
veleri . Bu duygu yüzünden denizleri dolduracak kadar kan dö
küldü ve insanlar bu eskiden kalma, modası geçmiş kal ıntılardan 
kurtutamadıkl arı takdirde daha çok kan dökülecektir. 
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Yurtseverliğin yal nızca İsa'nın ideal öğretileri i le  deği l ,  Hıris
tiyan toplumun en düşük ahlak kurall arı i le bağdaşmazl ığı konu
sunda birkaç kez yazmak zorunda kaldım ve her seferinde ileri 
sUrdüğüm kanıtlar ya suskunlukla, ya da görüşlerimin anarşiz
min, mistisizmin ve kozmopol itl i ğin ütopik bir ifadesi olarak gö
rülüp, kendini beğenmiş bir tavırla karşılandı. Sık sık, düşüncele
rim kısaltı l mış biçimde yinelendi ve "kozmopoli tl ik" kel imesi be
nim tüm kanıtlarımı çürütüyormuşçasına, tüm bunların kozmopo
l itl ikten başka bir şey olmadığı eklendi . 

Ciddi, yaşl ı, zek!, iyi niyetl i ,  ve en önemlisi ,  dağın tepesinde
ki şehir gibi duran, kitl elere onların iradesi dışmda örnek olan ba
zı kişiler, yurtseverl i ğin yasall ığı ve erdemlil iğinin kuşku götür
mez ve açık olduğu, bu nedenle de bu kutsal duyguya yapılan çıl
g ınca ve düşüncesizce saldırılara yamt vermeye gerek olmadığı 
görüntüsü vermekte ve küçüklükten i tibaren yurtseverl ik konu
sunda kand ırı lmış ve yurtseverli k  mikrobu kapmış birçok insan, 
bu kibirli sessizl i ği en ikna edici kamt olarak kabul etmekte ve 
cehalet içindeki yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Ve işte bundan dolayı , bulundukları durum sayesinde insan 
topluluklarını felaketten kurtarabilme gücüne sahip olan ama bu
nu yapmayan o insanlar büyük günah işl iyorlar. 

Dünyanın en korkunç kötül üğü riyakarlıktır. İsa' nın yalnızca 
bir kez, o da riyakarların ikiyüzl ülüğüne öfkel enmesi boşuna de
ğildir. 

Fakat ikiyüzlülerin riyakarlı ğı zamanımızın riyakarl ığı  yanın
da hiç kal ır. Bizimkilerin riyakarl ığıyla kıyaslandığında, o döne
min ri yakarları çok dürüst kalmaktadırlar ve riyakarl lk yapma sa
natları bizimki lerin yaptıkları yanında çocuk oyuncağıdır. Bu du
rum başka türl ü de olamaz. Hıristiyanlık inancı, itaat ve sevgi öğ-
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retisinin silahlı soygunculukla iç içe olduğu tüm yaşamımız, açık 
ve korkunç bir riyakarlıktan başka bi r şey değildir. Bir ucunda 
Hıristiyan kutsall ığı ve dolayısıyla günahsızlık, diğer ucunda ise 
putperestlik kılıcı ve darağacının bulunduğu, kutsall ıkta kandır
mak ve saygı çekmek gerektiğinde kutsallığın, yalanın işlemediği 
zaman ise kılıç ve darağacının kullanıldığı bu iki yüzlülük, uygu
lamada çok kolaydır. Bu öğreti çok kolaydır, ama öyle bir an ge
l ir ki , yalandan örülen bu ağ del inir ve artık bu iki seçenekten bi 
ri etkisiz kal ır ve bunlara dayanmak olanaksızlaşır; o zaman da 
i kisindeli birine başvurulur. işte şu anda geçerli olan yurtsever

lik öğretileri ile ilgili durum da böyledir. 

İster istemez insanların karşısına şu soru çıkıyor: insanlar fi
ziksel olduğu kadar sayısız ahlaksal acıyla yüz yüze getiren yurt

severlik, nasıl olur da gerekli ve hayırlı olabilir? Ve bu soruya 
mutlaka yanıt vermek gerekiyor. B u  durumda yurtseverl iğin,  in
sanlara getirdiği o korkunç felaketleri karşıtayabilen büyük bir 
iyi l ik olduğunu göstermemiz, ya da insanlara aşılanması ve telkin 
edilmesi bir yana, tüm gücümüzle kurtulmaya çabalamamızı ge
rektiren bir kötülük olduğunu kabul etmemiz gereki r. 

Fransızların dediği gibi - ister kurtulun ister kurtulmayın. Eğer 
yurtseverl ik  iyilik ise, barışı sunan Hıristiyanl ık boş hayaldir ve 
bu öğreti bir an önce yok edi lmelidir. Eğer Hıristiyanlık gerçek
ten barışı sunuyor ve biz de barışı istiyorsak, barbarl ık döneminin 
kalıntısı olan yurtseverlik,  şi mdi yaptığımız gibi uyandınlmamalı 
ve geliştiril memel i,  tam tersi ,  vaaz, ikna, aşağılama, alaya al ma 
gibi araçlarla yok edil melidir. Eğer Hıristiyanlık gerçekse ve ba
rış içi nde yaşamak istiyorsak, yalnızca ül kemizin gücüne acıma
mal ı ,  onun zayıflamasına sevinmeli  ve bunun için katkıda bulun
malıyız. Polonya, üstsee böl gesi ,  Finlandiya ve Ermeni stan Rus-
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ya'dan ayrıldıkl arında sevinmemiz gerekir. İzlanda, Avusturya, 
Hindistan ve di ğer koloni lerin İ ngiltere 'den ayrılmasına bir İngi
l iz ' in  de sev inmesi ve bunun gerçekleşmesi için yardımcı ol ması 
gerekir, çünkü devlet ne kadar büyükse, onun yurtseverl iği o den

li kötü ve acımasızdır ve gücü daha da çok verdiği acılara dayan
maktadır. İşte bundan dolayı savunduğumuz Ortodoks inancından 
yana olmak istiyorsak, devletimizin büyümesini değil , tam tersi ,  
küçülmesini ve zayıflamasını İstemeliyiz ve bunun olması için var 
gücümüzle yardımcı olmalıyız. Genç nesi l leri de bu şekilde yetiş
tirmek gerekir. B aşkalarına bırakmadan her şeyi yemek, kendi ni
zin geçebilmesi için zayıf olanı yoldan itmek, başkasına gereken
leri elinden almak gi bi konularda kaba benci l l iğini göstermek 
gençleri şimdi nasıl utandınyorsa, memleketin gücünü artırmanın 
utanç verici olduğunu göstererek genç nesi l leri yetiştirmek ge
rekmektedir;  şimdi kendini övmek nasıl aptalca ve gülünç sayıl ı 
yorsa, çeşitl i yalanlarla dolu tarih kitaplarında, tablolarda, anıtlar
da, ders kitaplarında, makalelerde, şiirlerde, vaazlarda ve aptalca 
mill! marşlarda kendi ulusunu övmek de utanç verici sayılmal ı. 
Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki , yurtseverl iği yüceltıneyi 
ve onu genç nesil lere aşılamayı, halkların fiziksel ve ruhsal ya
şamlarını mahveden si lahlanınayı sürdürdüğümüz sürece, şu an 
hazırlanmakta olduğumuz ve kendi yurtseverl iğimizle ahlaklarını 
bozarak Uzak Doğu'nun yeni ve acımasız savaşçılarını da içine 
çektiğimiz korkunç savaşlar da olacaktır. 

Zamanımızın en komik kişilerinden biri , aynı zamanda hatip, 
şair, müzisyen, drama yazarı ve ressam, en önemlisi de, yurtsever 
olan imparator Wilhelm ,  deniz kenarında duran ve Aziz Mihail ' i n 
emrine uyarak, uzakta oturan B uda ve Konfüçyüs'e bakan Avru
pa' nın tüm halklarını el lerinde kıhçlarla gösteren bi r resim çizdi . 
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Wilhelm' in düşüncesine göre, oradan yaklaşan tehlikeye karşı 
koyabi lmek için Avrupa halklarının birleşmesi gerekmektedi r. 
1800 yıl geride kalmış olan, putperest ve kaba yurtseverlik bakış 
açısına göre de kesinlikle haklıdır. 

Yurtseverlik adına İsa'yı unutan Avrupa halkları, bu barışsever 
halkları kışkırtmışlar, yurtseverliği ve savaşmayı onlara yavaş ya

vaş öğretmişlerdir. Şimdi ise, bizim İsa'yı unuttuğumuz gibi , Ja
ponya ve Çin de, Buda ve Konfüçyüs 'ün öğretilerini unuturlarsa, 
insan öldürme sanatını çabuk öğreneceklerdir (bunun ne çabuk 
öğrenildiğini Japonya örneği açıkça gösteriyor). Korkusuz, usta, 
güçlü ve sayıca fazla olduklarından dolayı, Avrupa, Edison 'un 
icat ve silahlarından başka bir şeyle karşı koyamazsa, Avrupa'ya, 
Avrupa'nın Afrika 'ya yaptığını yaparlar. "Öğrenci , öğretmenin
den ileri olamaz, kendini gel iştiren herkes öğretmeni gibi olabi
lir" (Luka, VI ,  40). 

Bir hükümdarın, boyun eğmeyen bir güneyli halkı yenmek 
için orduyu ne kadar ve nasıl arttırmalı sorusunu, Konfüçyüs: 
"Tüm ordunu yok et, şimdi ordu için yaptığın harcamaları , halkın 
eğitimi ve toprağın iyileştirilmesi için yap, güney halkı kralını ko
var ve hiç savaşmadan senin yönetimin altına girer," diye yanıt
lamıştır. 

Bize, kendisinden korkmamız önerilen Konfüçyüs böyle di
yor. Biz ise, İsa'nın öğretilerini unutarak, onu reddediyor, halkla
n zor kullanarak boyun eğdiımek istiyor ve böylel ikle de yeni ve 
komşularımızdan daha güçlü düşmanlar kazanıyoruz. 

Wilhelm 'in resmini gören bir arkadaşım: "Resim harika, an
cak altında yazan anlamı kesinlikle taşımıyor. Silahlarla donatıl
mış soyguncular olarak gösteri len Avrupa'nın tüm devletlerine 
Aziz Mihai l ,  özellikle Buda' nın yumuşaklığının ve Konfüçyüs'ün 



YURTSEVERLİK Mİ, BARIŞ Ml? 75 

bilgeliğinin onları mahvedeceğini gösteriyor," dedi. "Lao-Tse'nin 
olanla yetinme özell iğinin de" diye ekleyebi lirdi . Gerçekten de, 
riyakarlığımız sayesinde isa'yı öylesine unuttuk, Hıristiyanlığı ait 
her şeyi yaşantımızdan öylesine öyle çıkardık ki , Buda ve Kon
füçyüs'ün öğretileri ,  hiç kuşkusuz, bizim sözde Hıristiyan halkla
nmızı yöneten canavarca yurtseverlikle kıyaslanamayacak kadar 
üstün bir noktada bulunmaktadır. 

İşte bundan dolayı Avrupa ve tüm Hıristiyan dünyasının kurtu
l uşu, Wilhelm' in resmettiği gibi , soyguncular gibi kılıçiara sarıla
rak deniz aşırı ülkelerde bulunan kardeşlerini öldürmekte deği l ,  
tam tersine, barbarlık dönemlerinin kalıntısı olan yurtseverlikten 
vazgeçerek silahları atmakta ve Doğulu halklara vahşi yurtsever
liği ve hayvanlığı değil , İsa'nın bize öğrettiği kardeşçe yaşam ör
neğini göstermektedir. 

Moskova, 5 Ocak 1896. 





İKİ SAVAŞ 

Günümüzde Hıristiyanlık dünyasında iki savaş sürmektedir. Bun
lardan birisinin bittiği , ikincisinin ise henüz sona ermediği ger
çek olmakla birlikte, i kisi de aynı zaman di l imi içinde sürmüştür 
ve aralarındaki çel işki şaşırtıcıdır. Şu anda sona ermiş olan ,  eski , 
ün peşinde koşmaya yönelik, aptalca, acımasız, zamansız, geri 
kalmış ve dine zorlama özell iği taşıyan İspanya-Amerika sava
şıydı ve bazı insanlarm ölümüyle, başkalarını nasıl ve kiminle yö
netmek gerektiği  sorusunu çözümlemişti . Halen sürmekte olan 
ve ancak, tüm savaşlar sona erdiğinde bitecek olan i kincisi ise 
yeni , özveril i ,  yalnızca sevgi ve sağduyu üzerine kurulmuş, kut
sal bir savaş olan, savaşa karşı savaştır. Bu savaşı ,  Hugo' nun 
kongrelerden biri sinde belirttiği gibi , Hıristiyan dünyasının en iyi 
ve i lerici bölümü, yine aynı  dünyanın kaba, ve vahşi bölümüne 
karşı uzun bir süre önce açmış bulunuyor ve son zamanlarda bir 
av uç insan bunu büyük bir çaba ve başarı ile sürdürmektedi r. Bu 
insanlar, güçl ü Rus yönetimine direnen Kafkasyal ı Hıristiyan 
DuhoborJ ardır. 

Geçenlerde Calorada' dan Mr. Jesse Glodwin adlı bi risinden 
mektup aldım: Kendisine, "Amerikan ulusunun soylu etkinl i kle

n 



78 YURTSEVERLiK. ASKERLİK ve iTAATSiZLİK ÜZERİNE 

rine, asker ve denizcilerinin kahramanlıklarına" i l işkin duygula
rımı ifade eden birkaç sözcük ya da görüş göndermeınİ rica edi
yordu. Bu beyefendi, Amerikan halkının büyük çoğunluğu gibi , 
Amerikal ıların neredeyse silahsız durumdaki birkaç bin kişiyi öl 
dürdüğü etkinliğin soylu bir iş (s ilahlı Amerikalılara kıyasla İs
panyol lar neredeyse silahsızdı), ayrıca katl iam sırasında (çok sa
yıda yakınını da öldüren), büyük bölümü sağ ve sağl ıklı kalan ve 
kendi lerine uygun bir yaşam kurmuş bu kimselerin de kahraman 
olduğuna yürekten inanmaktaydı . 

İspanyol-Amerikalı savaşı, İspanyolların Küba'da yaptıklan 
dehşet verici şeyler ve savaş bahanesi olarak yararlandıkları var 
sayımlar bir yana, 

Gücünü ve aklını yiti rmiş, sahte şeref söylenti leriyle yetişmiş bir ih
tiyarın, kendisiyle genç bir adam arasında doğan anlaşmazlığı, son 
derece güçlü bu genci yumruk kavgası aracıl ığıyla çözmeye çağır
masına benzemektedir. Ve bu genç adam geçmişe, sorunun bu yol
la çözümüne çok hazır olduğunu defalarca bel irttiğini göz önüne 
alarak, bu çağrıyı kabul etmekte, sıkılmış elinde bir muştayla aklını 
ve gücünü yitirmiş yaşlı adamın üzerine atılmakta, dişlerini dök
mekte, kaburgalarını kırmakta, daha sonra da kendisi gibi genç bir 
insan topluluğu karşısında kahramanlığını coşkuyla anlatmakta ve 
onlar da ihtiyarı döven kahramana hayranlık duymakta ve onu öv
mektedirler. 

Hıristiyan dünyasının aklını meşgul eden savaşlardan birincisi 
böyle bir savaştır. İkinci savaştan ise kimse söz etmemekte, he
men hiç kimse bilmemektedir. İkinci savaş işte böyle bir savaş
tır. 

Tüm devletler, insanları kanduarak şöyle demektedirler. Yö
netmekte olduğumuz sizler, di ğer uluslar tarafından ele geçiri lme 
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tehlikesi içindesiniz; ben sizin refahmızı ve güvenl i ğinizi gözeti 
yorum, bu nedenle bana her yıl emeklerinizin karşıl ığı olan mil 
yonlarca Rubleyi sizi savunmak amacıyla siHihlara, toplara, mü
himmata ve gemilere harcamarn için vermenizi talep ediyorum .  
Ayrıca sizlerin d e  benim yönettiğim, sizi dev b i r  makinenin dü
şünmeyen parçasına dönüştürecekleri büyük bir organizasyona, 
yani orduya katılınanızı tal ep ediyorum. B u  orduda bulunurken, 
insan olmaktan ve kendi iradenizle davranmaktan vazgeçecek ve 
ne istersem onu yapacaksınız. Önceli kle hakimiyet kurmak isti
yorum; hakimiyet için kul landığım araç ise adam öldürmektir ve 
ben size adam öldürmeyi öğreteceğim. 

İnsanların, kendilerinin de tüm barış isteklerine, aynı tehl ike 
altında bulunduklarını  i leri süren diğer devletlerin yönetimlerin 
den gelecek saldırı tehlikesi altmda bulundukları iddiasının bel ir
gin anlamsızlığına, katıldıkları orduda maruz kaldıkları aşağılayıcı 
kölel i ğe, yöneJtil dikleri görevlerin tüm acımasızlı ğına karşın, in
sanlar bu aldatmacaya kanmakta, kendi paralarmı yine kendil eri
nin köleleştiril mesi için vermekte ve birbirlerini sömürmektedir
ler. 

Ve işte şunları i l eri süren insanlar ortaya çıkmaktadır: 

"Sizin bizi tehdit eden tehl ike ve bizi bundan koruma konusunda 
kaygı landığınız konusunda söyledikleriniz bir aldatmacadır. Dev let
ler sürekli barış istediklerini söylerler, bu arada da sürekli birbirle
rine karşı silahlanırlar. Ayrıca, sizin de kabul ettiğiniz yasaya göre, 
tüm insanlar kardeştir ve şu ya da bu devletin vatandaşı olmaları 
arasında fark yoktur� dolayısıyla bizi sürekl i korkuttuğunuz, diğer 
devletlerin saidıracağı iddiası bizi korkutmamaktadır ve hiçbir öne
mi de yoktur. Tanrın ın bize i letmiş olduğu, cinayetlere katılmamızı 
talep eden sizlerin de kabul ettiği buyruğa göre, yalnızca adam öl
dürme deği l ,  her türl ü zorbalık da açık bir biçimde yasaklanmıştır; 
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bu nedenle de sizin adam öldürme hazırlıklarımza katı lamayız ve ka
tılmayacağız. B unun için para vermeyeceğiz, düzenlediğiniz, insan
ların aklını ve v icdanını yok eden, onları bir zorbalık si llliuna, eline 
si lah alarak insanlığa her türl ü kötülüğü yapmaya hazır kölelere dö
nüştüren askerl ik  sistemine katma girişimlerinizi kabul etmeyece
ğiz." 

İşte ,  dünyanın en iyi insanlarıyla kaba kuvvet temsilcileri arasın
da çoktandır sürmekte olan ve son zamanlarda Duhoborlarla Rus 
devleti arasmda özell ikle kızışan i kinci savaş budur. Rus yöneti
mi onlara karşı savaşabileceği tüm silahlarla karşı çıkmaktadır. 
Bu silahlar, polis tarafından tutuklama, İkarnet edilen yerden ay
rılma izni vermeme, birbirleriyle görüşme yasağı, yazışmalara el
koyma, i spiyonculuk, Duhoborlar konusunda gazetelere haber 
yazma yasağı , adam satın alma, kamçılama, hapse atma, sürgün, 
aileleri dağıtma gibi önlemlerdi r. Duhoborlar i se kendileri nce tek 
dinsel s ilahları olan yumuşak bir sağduyu ve sabırl ı bir d irenci or
taya koymakta ve "insanlara Tanrıdan daha fazla  i taat etmemek 
gerekir ve bize ne yaparsanız yapın size itaat etmeyeceğiz" de
mektedirler. 

O vahşi savaşın insanlara karşı ön plana çıkmak, ödül ve ün 
kazanmak isteyerek birçok i nsanı öldüren veya yakınlarını öldür
me sürecinde kendiler ölen A rnerikah ve İspanyol kahramanlan
nı öv üyorlar. Ancak kimse, savaşa karşı sürdürülen savaş ın kah
ramanları hakkında bir şey söylemez hatta bi lmez� bu kişiler 
kimse tarafından bilinmezler ve sözleri işitilmez� kamçılar altın
da, pis kokul u hücrelerde ya da sürgünde ölmüşlerdir ve öl mek
tedirler, ama yine de son nefeslerine kadar iyil iğe ve gerçeğe sa
dık kalmaktad ırlar. 

Bu çilekeşierden artık hayatta olmayan pek çok kişiyi ve dün-
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yanın dört bir yanına dağıtılmış yüzlercesini tanıyorum. Bu kişi
ler, gerçekler hakkında çilekeşçe vaaz vermeyi sürdürüyorlar. 

Disi pl i n  taburunda ölümüne işkence gören köyl ü-öğretmen 
Drojj in ' i , disipl i  taburunda al ıkonan, daha sonra da dünyanın bir 
ucuna sürülen Drojjin ' in arkadaşı İzyumçenko 'yu tanıyorum. 
Askerlik görevini reddeden, bu yüzden disipl in  taburuna gönde
rilen ve gemide refakatçi er Sereda' la konuşan Olhovik ' i  de ta
nıyorum. Sereda, Olhovik ' in  askerl i k  görevinin günah olduğuna 
il işkin sözlerini  kavrayarak amirlerine başvurmuş ve onlara eski 
çilekeşlerin :  "Acı çektirenlerle  birlikte olmak istemiyorum, beni 
acı çekenler arasına katınız" sözlerini söylemiş ,  onu da disiplin 
taburuna, daha sonra da Yakut eyaletine göndermişlerdi . Öl en ,  
kör edilen ama yine d e  Tanrı ' nın buyruğuna karşı olan talepleri 
yerine getirmeyen pek çok Duhobor tanıyorum. 

Geçenlerde, arkadaşlan ol madan , tek başına Semerkand' daki 
alaya gönderi len genç bir Duhobor hakkında bir mektup oku
dum. Yine amirler tarafından aynı talepler ve aynı yal ın ve itiraz 
kabul etmeyen yanıtlar: "Tanrı inancıma karşı olan şeyleri yapa
mam ; "Ama seni cezalandırırız", "Bu sizin işiniz.  Siz kendi işini
zi yapın ,  ben de kendi işiınİ yapacağım."  

"Bunlar gereksiz kurbanlar. Bu insanlar ölecek ama yaşamın 
düzeni aynı kalacak," diyorlar. Ben de aynı biçimde, İsa kurban
larının ve gerçek adına acı çekenlerin de gereksiz olduğunu söy
lediklerini san ıyorum. Günümüz insanları , özell i kle bilim adam
ları o denli kabalaştılar ki , ruh gücünün etkis ini ve önemini anla
mıyorlar ve kaba sabalıklarından dolayı aniayacak durumda de
ğiller. İnsan kalabal ı ğına atılan 250 pudluk dinarnitin barut hakkı
nı anlıyor ve gücü bunda görüyorlar. Ancak yaşama uyarlanan, 
cefakarl ığa varan ve milyonların kavradığı bir düşünce ya da ger-
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çek, onların anlayışına göre bir güç deği ldir, çünkü patlamamak
ta ve ortada kırık kemikler ve kan gölcükleri görünmemektedir. 
B ilim adamları (daha doğrusu kötü bil im adamları) engin bilgile
rinin gücünü, insanlığın yalnızca ekonomik koşullarla yönetilen 
bir sürü olduğunu, akl ın insanlara yalnızca eğlenmek için verildi 
ğini kanıtlamak amacıyla kullanmaktadırlar; Ancak yönetimler 
barışın neler getireceğini biliyor ve bu nedenle de yanılmaz bir 
kendini koruma içgüdüsüyle, var ya da yok olmalarının bağlı ol
duğu ruhsal güçlerin ortaya çıkmasına herkesten daha olumsuz 
yaklaşıyorlar (?) Bu nedenle Rus yönetiminin tüm güçleri Duho
borları zararsız hale getirmeye, onları izole etmeye ve yurt dışına 
sürmeye yönel ik olmuştur ve hala da buna yönel iktir. 

Ancak tüm çabalara karşın, Duhoborların verdiği savaştın 
milyonların gözünü açmıştır. 

Yumuşak başlı ve çalışkan Duhoborlara karşı yapılan zulüm 
yüzünden, yaptıklan işlerin yasallığı konusunda kuşkuya düşen 
yaşlı ve genç yüzlerce asker tanıyorum� Bu insanların yaşamları
nı ve uğradıkları zulmü görerek ve duyarak, i lk kez yaşamın ve 
Hıristiyanlığın anlamı üzerinde düşünmeye başlayan insanlar da 
tanıyorum. 

Milyonlarca insanı yöneten yönetim de bunu bil iyor ve tam 
kal binden vurulduğunu hissediyor. 

Günümüzde yürütülen ikinci savaş, işte böyle bir savaştır ve 
sonuçları da budur. Ve bunun sonuçlan yalnızca Rus hükümeti 
için önemli değildi r. Asker1ye ve zorbalık üzerine kurulmuş her 
yönetim bu si lah tarafından yenilgiye uğramıştır. İsa: "Ben dün
yayı yendim," demiştir. Ve gerçekten de dünyayı yenmiştir; yeter 
ki insanlar onun kendilerine verdiği bu silahın gücüne inansınlar. 
Bu si lah ,  her insanın aklını ve vicdanını izlemesidir. 



İKİ SAVAŞ 83 

Zaten bu, her insan için o denli  basit, kuşku götürmez ve zo
runl u bir şeydir ki .  Sağduyul u , vicdanını satmamış ve adam ka
rartmamış bir insan: "Siz beni cinayetierinize ortak etmek isti 

yorsunuz. Cinayet siHihlarmın hazırlanması için benden para ta
l ep ediyorsunuz ve örgütlü canİ toplama işine katılmaını istiyor
sunuz," demektedir. "Ben size yaln ızca insan öldürmenin değil ,  
her türlü düşmanlığın çok önceden yasaklandığı, sizin de vaaz et
ti ğiniz aynı yasayı vaaz ediyorum ve bu nedenle de size itaat ede
mem . " 

Dünyayı yenebilecek tek ve basit araç işte budur. 
Yasnaya Polyana. 15 Ağustos 1898. 
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LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY'UN 

ÇAR' A ve YARDIMCILARlNA SESLENİŞİ 

Yine cinayetler, yine sokak çatışmaları , yine idamlar olacak; bir 
yanda yine korku, gerçekdışı suçlamalar, tehditler ve öfke, diğer 
yanda yine nefret, öç alma isteği ve kurban olmaya hazırlık. Yi
ne tüm Rus halkı iki düşman kampa ayrıldı,  en büyük suçlan iş
l iyor ve işlemeye hazırlanıyor. 

Büyük olasıl ıkla şu anda ortaya çıkan hareketler bastırılacak. 
Ancak şimdi hastınlsa bile, bitmeyecek, gizl iden gizliye giderek 
artacak ve kaçınılmaz bir biçimde er ya da geç daha da güçl en
miş olarak ortaya çıkacak, daha da kötü acılara ve suçlara neden 
olacaktır. 

B unun nedeni nedir? Bu denli  kolayl ıkla kurtulabilecekken 
bunlar neden olmaktadır? 

Y önetimi el inde bul unduran Çar' dan, devlet konseyi üyeleri 
ve bakanlardan en yakmlarımıza - annelere, eşlere , dayılara, k ız 
ve erkek kardeşlere, Çar ' ın görüşlerini etkileyebilecek yak ın lar ı 
n a  sesleniyoruz. S ize düşmanlarımız olarak değ i l .  kardc.•şll•r i ın i :1. 
olarak sesleniyoruz ; isteseniz de istemeseniz dt• hi 1. i ınlr ny lr 

X 7  
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kopmaz bağlar içindesiniz ki , bizim uğradığımız tüm acılarm size 
yansımaması olanaksızdır; bu acıları yok edebileceğinizi ve bunu 
yapmadığınızı hissedebi l iyorsanız bu daha da ağırdır. B u  duruma 
bir son bulması için bunu yapın . 

Siz ya da büyük çoğunluğunuz, tüm bunların; yaşamın normal 
seyri sırasında bazı huzursuz ve hoşnutsuz kişilerin ortaya çıka
rak halkın kafasını bulandumaları ve yaşamın normal seyrini boz
maları sonucu ortaya çıktığını, tüm olup bitenlerden yalnızca bu 
kişi lerin suçl u olduğunu, bu huzursuz ve hoşnutsuz kişileri yatış
tırmak, dizginlemek gerektiğini , o zaman her şeyin yolunda gi
deceğini,  böylece de hiçbir şeyin değişmesine gerek olmayacağı
nı düşünebi l irsiniz.  

Ancak tüm sorun bu huzursuz ve kötü insanlardan ibaret ol
saydı, yalnızca onları yakalamak, zindanlara atmak, sürgüne gön
dermek ya da idam etmek yeterl i olur ve böylelikle de her şey so
na ererdi .  Ama 30 yıldan fazla bir süredir onları yakalıyor, zinda
na atıyor, idam ediyor ve binlercesini sürgüne gönderiyorlar; ama 
bu kişi lerin sayısı giderek artıyor, mevcut yaşamın düzeninden 
doğan hoşnutsuzluk yalnızca büyümekle kalmıyor, giderek yayı
lıyor, işçi kesimin milyonlarcasını, halkın büyük çoğunluğunu 
kapsıyor. Hoşnutsuzluğun bu huzursuz ve kötü insanlardan deği l ,  
başka bir şeyden kaynaklandığı açıktır. S izin,  devlette görevl i  ki
ş i lerin, halkta hoşnutsuzluğa yol açan, giderek daha kitl esel ve 
derin bir hal al arak gösteri lerle dil e  getirilen nedenleri açıkça 
görmeniz için di kkatierinizi şu anda i l gi l endi ğiniz sert çatışma
dan bir an için ayırmanız, İçişleri Bakanl ığı'  nın kısa süre önce ya
yınladığı  sirkülerde belirti len, pol isin topluluklara zamanında 
müdahale ederek ateş açması durumunda her şeyin sessiz ve sa
kin olacağı ifadesine safça inanmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. 
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Neden, halkı özgürleştiren çarın şanssızlıkla ve bir rastlantı 
sonucu, tüm hal ka bu yolla hizmet edeceklerini düşünen küçük 
bir grup tarafından öldürülmesiyle, hükümetin,  despotça yönetim 

biçiminin normal olmayan yaşam koşul lanndan vazgeçerek top

lumu i leriye götürmek bir yana, aksine, kurtuluşun özell ikle bu 

modası geçmiş sert yaşam koşullarında olduğunu düşünerek 20 
yıl süreyle genel gel işime ve yaşamın karmaşıklığına uygun ola

cak biçimde ileriye gitmemesi ,  hatta yerinde bile saymayarak ge
riye gi tmesi ,  bu geriye dönüş hareketiyle de giderek halktan ve 

onun taleplerinden kopmasıdır. 

Yani suçl u olanlar, kötü ve huzursuz insanlar değil ,  şu andaki 
huzurlan dışmda bir şey görmek istemeyen hükümettir. Sorun , 
kötülüğünüzü isteyen düşmanlarıniZdan korunınanız değil , -

kimse kötülüğünüzü istemiyor - topl umun hoşnutsuzluğunun 
nedenini görerek onu gidermenizdedi r. İnsanl ar sürekl i çekişme 

ve d üşmanlık isteyemezler, ama kardeşleriyle daima uyum ve 

sevgi  içinde yaşamayı yeğlerler. Şu anda coşku içinde ve kötül ü

ğünüzü ister gibi görünüyorlarsa, bunun neden i ,  sizin onlara, yal

nızca kendilerini değil , milyonlarca kardeşl erini insanlığın en bü

yük mutluluklarından, özgürlük ve aydınlanmadan yoksun bıra

kan bir engel olarak görünmenizdir. 
İnsanların kendi leri için gerekl i olmayan ayaklanmalardan ve 

size saldırmaktan vazgeçmeleri için, sizin de gereksiz  şeyleri 

yapmamanız gerekir. Bu size mutlaka huzur verecektir ve bunu 
yapmamanız da şaşırtıcı bir şey olacaktır. 

Şu anda yapılması gereken çok az şey vardır. Yapılması gere
kenler yalnızca şunlardır: 

B i rincisi : 
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a) Köylüleri diğer tüm yurttaşlarla aynı düzeye getirmek ve böyle
l ikle: Hiçbir şeyle bağlantısı olmayan yerel amirler kurumunu 
kaldırmak� 

b) işçi lerle onları kiralayanlar arasındaki i l işkileri belirleyen özel 
kuralları kaldırmak; 

c) Köylü leri b ir  yerden başka bir yere giderken pasaport bul undur
ma sıkmtısından ve yalnızca onlara mahsus olan konut, köy, atlı 
araba, polis,  bekçi vergisi gibi yükümlülüklerinden kurtarmak. 

d) Diğer insanların borçlarını kefaleten ödeme gibi adil ol mayan yü
kümlül ükten ve aynı zamanda da rehin alınan toprağın bedel ini 
aşan kurtulmalık ödeme yükümlülüğünden kurtarmak� 

Ve en öneml isi de, anlamsız ve hiçbir gereği olmayan ve yalnız
ca çal ışkan, ahlakl ı ve çok sayıdaki insan kitlesi için uygulanan 
bedensel cezalan kaldırmak. 

H alkın büyük böl ümünü oluşturan köylülere, topl umun di ğer 
kesimlerine veri len tüm hakların tanınması,  çoğunluğun diğerle
riyle  eşit haklara sahip olmadığı,  özel ve sıra dışı yasalarla bağ
lanmış köle konumunda bulunduğu bir toplumsal yapının sağlam 
ve dirençl i ol amayacağı düşünülürse özellikle öneml idir. Yalnız
ca emekçi çoğunl uğun di ğer tüm yurttaşlarla eşit haklara sahip 
olması ve utanç verici kısıtlamalardan kurtulması durumunda 
sağlam bir toplumsal yapı kurulabi l ir. 

İ kincisi : ''Güçlendiri lmiş Korunma Kural ları" olarak adlandı
rılan ve tüm mevcut yasaları ortadan kaldırarak halkı çoğunl uğu 
ahlaksız, aptal ve acımasız amirierin hakimiyetine tesl im eden 
kural l arı uygulamaktan vazgeçmek. Güçlendiri lmiş Korunmanın 
uygulanmaması, genel yasaların geçerl i l iğinin durdurulmasın ın 
ihbarları , ispiyonculuğu yaygınlaştırması ,  genell ikle  mül k ve top
rak sahipleriyle çatışan işçilere uygulanan kaba zorbal ığın teşvik 
edi l mesine ve güçlendi ril mesine yol açması açıs ından önemlidir 
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( B u  kurallarm geçerli olduğu yerlerde olduğu kadar h i ç  bir yerde 
işkenceler bu denli acımasızca uygulanmamaktadır). En önemli 
s i  de, bu önlemler dahilinde, Rus halkının Hıristiyan ruhuna ay
kırı olan, insanları fazlasıyla yozlaştıran ve bu güne kadar yasala
nmızda yer almayan ölüm cezasının giderek daha sık uygulanma
sıdır. Bu ceza, Tanrı ' nın ve i nsan vicdanının yasakladığı en büyük 
suçtur. 

Üçüncüsü:  Tahsile, eğitime ve öğrenime konulan tüm engel
ler kaldırılmalıdır. Şunlar gereklidir:  

a) Farklı konumlarda bulunan kişi ler arasında öğrenime katılma ko
nusunda fark gözeti lmemeli ve bu amaçla halk için her nedense 
zararl ı kabul edi len kitaplar, tedrisat ve matbuat konularında halk 
için konan tüm istisnai yasaklar kaldırılmalıdır. 

b) Her ul ustan ve inançtan halkın,  her nedense bu haktan yoksun bı 
rakılan Musev iler de dahi l ,  tüm okullara gi rebitmesine izin veri l 
melidir. 

c) Öğretmenierin  okulda okuyan çocukların konuştukları dilde ders 
vermelerinin engel lenmemesi .  

d) En önemlisi de, pedagoj İk  etkinliklerde bulunmak isteyen herke
sin gidebileceği yüksek ve daha aşağı düzeyde her tür özel oku
lun kurulmasına ve eğitim vermesine izin veri lmelidir. 

Eğitim ,  öğretim ve tedrisatm şu anda uygulanan kısıtlamalardan 
kurtarılması ,  işçi kesiminin şu anda iç inde bul unduğu, yönetim 
için i se halka uygulanan söz konusu kısıtlamaların ana nedenini 
oluşturan cehaletten kurtul mast için gereklidir. İşçi halkın eğiti
mi konusunun yönetimin müdahalesinden kurtarı lması ,  bu kesi
min kendisine zorla kabul ett iri lenl eri değ i l , kendisi için gerekli 
bi lgi leri çok daha çabuk ve amaca uygun bir biçimde benimse
mesi ne olanak verecektir. Okulların özel kişilerce açılması ve iş-
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letil mesi , okudukları eğitim kurumlarının düzeninden memnun 
olmayan gençlik arasında sürekli ortaya çıkan sokak hareketleri
ne de son verebil i r. Gerek aşağı gerekse üst düzeyde özel okulla
rın kurulmasına engel olunmadığı takdirde,  devletin eğitim ku
rumlarından hoşnut olmayan gençler, taleplerini karşıtayabilecek 
bu özel kuruluşlara geçebil ir. 

Nihayet dördüncüsü ve en öneml isi , dinsel özgürl ük konu
sunda tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekJ ili ğidir. Yapılması ge
rekenler: 

a) Dev letce kabul edi len ki l iseye karşı her türlü aykırı l ığın suç ola
rak cezalandırıldığı tüm yasaları iptal etmek. 

b) Baptistlere, Molokanlara, Ştundistlere ve diğer dinsel gruplara ait 
dua ev lerinin, kil iselerin,  eski ayin şapellerinin açılmasına ve ku
rulmasına izin vermek. 

c) Tüm inançlar için dinsel vaazlara ve toplantılara izin vermek. 
d) Farklı inançlardaki insanların çocuklarım gerçek kabul ettikleri 

inançlan yönünde eğitmelerine engel olmamak. 

Bunları gerçekleştirmek, tarihin, bilimin doğruladığı ve tüm dün
yanın kabul ettiği , dinsel zorlamaların amacına ulaşması bir yana 
tersine etki yaptığı gibi , yok edil mek isteneni güçlendirdiği ger
çeği ; yönetimlerin inanç konularına müdahalesinin, İ sa tarafın
dan güçlü bir biçimde ortaya konduğu üzere, çok zararlı ve kötü 
bir i kiyüzlülük ayıbı oluşturması bir yana, inançlara müdahale,  
her bir bireyin olduğu kadar tüm insanl arın yüce mutlu luğa, yani 
aralarında oluşacak birl iğe ulaşmasını engellemesi açısından ge
reklidir. Birl iğe ise tüm insanların bir kez benimsenmiş ve kusur
s uz olduğu öne sürülen aynı din öğretisi ile zorla ve olanakdışı bir 
biçimde baskı al tında tututmaları ile deği l ,  tüm insanlığın özgür 
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bir biçimde tek gerçeğe yaklaşınaları i le  ulaşılabil i r. Bu gerçek 
tek olduğu için insanlan birleştirebi l i r. 

Rus topl umunun büyük çoğunluğunun di leklerini n böylesine 
alçakgönül lü  ve kolayca yerine getirilebilecek dil ekler olduğunu 
düşünüyoruz. Bu önlemlerin alınması kuşkusuz toplumu yatıştı
racak ve yönetimi n nedenlerin i  görmezden gelerek yalnızca gös
terileri bastırmayı düşünmesi durumunda her iki tarafın da çeke
ceği kaçınılmaz acılardan ve (daha da kötüsü) işleyeceği suçlar
dan kurtaracaktır. 

Hepinize;  Çar ' a, bakanlara, dev let konseyi üyelerine, danış
manlara ve Çar ' ın yakınlarına, genelde de yönetimi elinde tutan 
herkese seslen iyoruz . Toplumun rahatlamasına ve onun acılardan 
ve suçlardan kurtulmasına yardımcı olun. S ize, karşı saflardaki 
insanlar olarak değil , ister i stemez aynı yaşamı paylaşan yoldaş
Jarımız ve kardeşlerimiz olarak seslen iyoruz. 

Aynı toplumda birlikte yaşayan insanların bazılarının iyi ,  di
ğerlerinin kötü yaşaması olanakdışıdır. Özel l ikle de çoğunluğun 
kötü yaşaması olacak şey değildir. Herkesin iyi yaşaması, yalnız
ca en güçl ünün, tüm toplumun dayandığı emekçi çoğunluğun iyi 
yaşamasıyla gerçekleşebil ir. 

B u çoğunluğ un durumunu iyileşti rmek, en önemlisi  de ona 
özgürlük ve eğitim veri lmesi için yardım edin .  O zaman sizin ko
numunuz da rahatlayacak ve gerçek anlamda iyi leşecektir. 

B u, yalnızca benim deği l ,  aynı şeyi arzu eden iyi yürekl i ,  çı
kar gözetmeyen, sağduyulu ve dürüst pek çok insanın inancıdır. 

15 Mart 1901 . 
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Askersin; sana ateş etmeyi,  süngülemeyi , uygun adım yürümeyi, 

spor yapmayı, okumayı öğrettiler, eğitime ve teftişe götürdüler. 
Belki de savaşa gittin,  sana emredilen her şeyi yerine getirerek 

Türklerle ve Japonlada savaştın. Yaptıklannın iyi mi ya da kötü 

mü olduğunu kendine sormak akl ına gelmedi, değil mi? 

İşte şimdi bölüğüne ya da birl i ğine, harekete geçme ve yanı

mza gerçek mermi alma emri veriliyor. Seni nereye götürdükleri

ni sormarlan atla ya da yürüyerek yol al ıyorsun. 
Seni bir köye ya da fabrikaya götürüyorlar. Uzaktan köy hal 

kının ya da fabrika çalışanlarının meydanda toplanmış olduğunu 
görüyorsun; erkekler, kadınlar, çocuklar ve yaşl ılar. Vali ve savcı, 
pol is şefiyle birl ikte kalabalığa yaklaşıyor ve bir şeyler söyl üyor
lar. Kalabalık önce suskun, daha sonra giderek yükselen bir ses 
tonuyla haykırmaya başlıyor ve yöneticiler halkm yanından uzak
laşıyor. O zaman köylülerin ya da fabrika çal ışanlannın ayaklan-
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dıklarını ve seni de buraya onları sakinleştirmek için getirdikleri
ni anlıyorsun. Yöneticiler birkaç kez kalabalığın yanma gidiyor ve 
uzaklaşıyor; ancak haykırışlar giderek artıyor; yöneticiler arala
rında konuşuyorlar; daha sonra da silahını gerçek mermilerle dal
durman emrediliyor. Karşında, aralarından seçilerek askere alın
dığın kısa paltolu, kabanlı ve ayakları çarıklı erkekleri, karın ya da 
annen gibi başörtülü  ve bluzlu kadınları görüyorsun. 

İlk atışı kalabalığı oluşturanların başlan üzerine yapmanızı em
rediyorlar. Ancak kalabalık dağılınıyor ve giderek daha yüksek 
sesle bağırıyor; ve işte sana başlarının üzerine, havaya değil ,  doğ
rudan kalabalığın ortasına ateş etmen emrediliyor. 

Sana bu atıştan doğacak sonuçlardan sorumlu olmadığın daha 
önce telkin edilmişti .  Ama sen, kanlar içindeki insanın senin aç
tığın ateşle yere düştüğünü, başkası tarafından değil senin tarafın
dan öldürüldüğünü, ateş etmeyebileceğini ve o zaman da o insa
nın ölmeyeceğini biliyorsun. 

Ne yapman gerekiyor? 
En azından silahını indirir ve o anda kardeşlerine ateş açmayı 

reddedebilirsin. Ama yarın yine aynı şey olabil ir. Bu nedenle de, 
istesen de istemesen de iyice düşünmen ve seni silahsız kardeşle
rine ateş etmek zorunda bırakan 'asker ' sıfatının ne olduğunu ken
dine sorman gerekiyor. 

İncil ' de kendi kardeşlerini öldürmernekten başka, ölüme yol 
açacak bir şey yapmaman, kardeşine öfke duymaman, düşman
larından nefret etmemen, tersine, onları sevmen gerektiği de söy
lenmektedir. 

On Emir 'de, doğrudan "öldürme" denmekte, kimi öldürebile
ceğinden kimi öldüremeyeceğinden söz bi le edi lmemektedir. Sa
na öğretilen kurallarda ise, askerin, çara karşı bir emir dışında, üs-
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tünün emirlerini her ne olursa olsun yerine getirmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Ayrıca 6. emrin açıklamasında, bu emrin öldürmeyi 
yasaklamasına karşın, savaşta düşmanı öldüren kişinin bu buyru
ğa karşı günah işlemiş sayılmayacağı belirtilmiştir. 

Her kışlada asılı bulunap ve birçok kez okuduğun ve dinledi
ğİn askerlik yönergesinde ise askerin insanları nasıl öldüreceği 
anlatılmaktadır. "Üç kişi sana saldırdığında, birincisini hançerle, 
ikincisine ateş et, üçüncüsünün ise süngüyle canını al . . .  Süngün 
kırılmışsa dipçikle vur; dipçik de kınlmışsa yumruklannla vur; 
yumrukların iş göremiyorsa dişlerini geçir" denmektedir. 

Sana, öldürmek zorunda olduğun, çünkü yemin ettiğin ve 
yaptıklarından senin değil , üstlerinin sorumlu olduğu söyleniyor. 

Ancak sen yemin etmeden, yani insanların emirlerini yerine 
getireceğine söz vermeden önce, Tanrı 'nın, yani sana yaşam ve
ren varlığın tüm buyruklarını yerine getirmekle, yemine gerek ol
madan, yükümlüydün. Tanrı ise öldürmeyi buyurmuyor. 

O halde, insanların sana emrettikleri her şeyi yerine getirece
ğin konusunda yemin etmen olanaksızdır. Bu konuda İncil 'de 
açıkça "Hiç yemin etme!"  denmektedir. 

"Evet, evet, ya da hayır, hayır deyiniz; ayrıca yemin,  iki yüzlülükten 

doğar." 

Yakov 'un (Yakup) V, 1 2  mesajında da aynı şey bel irtilmiştir. 
"Her şeyden önce, kardeşlerim, ne gökyüzü, ne yer, ne de başka 
bir şey üzerine yemin ediniz." Dolayısıyla, yeminin kendisi bile 
günahtır. Yaptıklarından senin değil üstlerinin sorumlu olacağı ko
nusunda söylediklerinin gerçek dışı olduğu da açıktır. Senin vic
danın, sende değil de bir onbaşıda, başçavuşta, bölük komutanın-
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da, albayda ya da başka birisinde bulunabil ir mi? Ne yapabilece
ğİn ve yapmak zorunda olduğun, neyi yapamayacağın ya da yap
mamak zorunda olduğun konusunda hiç kimse senin yerine karar 
veremez. Ve insan, yaptığı bir şeyden dolayı her zaman sorumlu
dur. Zina suçu öldürmekten çok daha hafif değil midir ve bir in
sanın bir diğerine "zina yap, ben senin günahını üstleniyorum, 
çünkü senin amirinim," demesi mümkün müdür? 

İncil ' de anlatıldığı üzere, Adem, Tanrı 'ya karşı suç işlemiş ve 
kansının elmayı yemesini erneettiğini söylemiş, karısı ise kendisi
ni şeytanın baştan çıkardığını belirtmiştir. Tanrı ne Adem'i ne de 
Havva 'yı bağışlamış ve kendilerine, Adem 'in kansının sözünü 
dinlediği, kansının ise yılanın sözüne itaat ettiği için cezalandırıla
caklannı söylemiş. Yani, onları mazur görmeyerek cezalandırmış. 
Sen bir insanı öldürdüğünde ve bunu yapmanı bölük komutanının 
erneettiğini söylediğinde Tanrı aynı şeyi sana da söylemeyecek 
mi? 

Asl ında buradaki aldatma, kuralın kendisindedir. Askerin üs
tünün tüm emirlerini yerine getirrnek zorunda olduğu kuralına, 
"Çar 'a zarar verme olasılığı olanlar dışında" ibaresi eklenmiştir. 

Eğer asker, üstünün emirlerini yerine getirmeden önce, bu 
emrin Çar 'a karşı olup olmadığına karar verebiliyorsa, üstünün 
emrini yerine getirmeden önce yerine getirmesi istenen şeyin 
Tanrı 'nın buyruklarına karşı -olup olmadığını düşünmek zorunda 
da değil midir? İnsan öldürmek kadar Tanrı 'nın iradesine karşıt 
bir şey yoktur. O halde, sana birisini öldürmeni emrettiklerinde 
insanlara itaat etmen gerekmez. Eğer itaat eder ve öldürürsen, bu
nu kendi çıkarın, yani seni cezalandırmamaları için yapıyorsun 
demektir. Örneğin, üstünün emriyle birisini öldürürken, mallarını 
çalmak için bir tüccarı öldüren katil le aynı konuma düşüyorsun. 
O paraya tamalı ediyor, sense üstterin tarafından cezalandırılma-
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m a  ve ödüllendiritme arzusuna kapılıyorsun. İ nsan yaptıklanndan 
dolayı Tanrı 'ya karşı daima kendisi hesap verir. 

Hiçbir güç, üstlerinin senden talep ettikleri gibi canlı  bir insa
nı keyfi i stediği için öl ü bir bedene dönüştüremez. İsa, insanlara, 
herkesi n  Tanrı 'nın oğlu olduğunu, bu nedenle Hıristiyan kişinin 
vicdanını, hangi unvanı taşırsa taşısın, kral , çar veya imparator bi
le ol sa, başka birisinin emrine veremeyeceğini öğretmiştir. Aynı 
biçimde, sana üstünlük kuran insanların senden kardeşlerini öl
dürmeni istemeleri , bu insanların sahtekar olduklarını, dolayısıyla 
onlara itaat etmemek gerektiğini gösteriyor. Efendisinin gösterdi
ği  herkese bedenini teslim etmeye hazır bir günahkarın konumu 
utanç vericidir; ancak daha utanç verici olan,  en büyük günahı iş
lemeye, yani amirinin gösterdiği her insanı öldürmeye hazır bir 
askerin durumudur. 

Bu durumda, gerçekten Tanrı 'nın buyruklarına göre davran
mak istiyorsan, yapman gereken tek şey, utanç verici ve Tanrı 'yı 
karşısına alan 'asker ' sıfatını üzerinden atmak ve bu nedenle amir
lerinin sana verecekleri tüm acılan çekmeye hazır olmaktır. 

Hıristiyan bir askerin gerçek talimatnamesi , "General , askerin 
Tannsıdır," ya da "asker, her konuda üstlerine i taat ederek, yaban
cılan ya da kendi kardeşlerini ,  silahsız bile olsalar öldürmeye ha
zır olmalıdır" diyerek din karşıtı görüşler bel irten talimatname de
ği l ,  "insanlardan önce Tanrı 'ya itaat etmek gerekir; bedenleri öl
dürebilen,  ancak ruhlan öldüremeyenlerden korkmamak gerekir" 
diyen tanrı emirleridir. 

Gerçek ve aldatmaya yönelik olmayan tek askerl ik yönergesi 
budur. 

Gaspra, 7 Aralık 1901 . 





B<: 
GENERAL DRAGOMiROV'UN* 

ASKERLiK YÖNERGESi 

camnı dostu için ortaya koyan kişinin sevgisinden daha 

büyük sevgi yoktur. 

Sonuna kadar sabreden, kurtulur. 

11Asker, isa'nın savaşçiSidır." Bunu böyle bilmek ve buna 

uymak zorundadir. Birliğini alien, komutan1n1 Ise baban gibi 

gör; asker arkadaş1n1 öZ kardeşin, astlann1 küçük kardeşin 

gibi gör. O mman her fSY hoş ve dostça olur, yolunda gider. 

Kendini düşünme, arkadaşlannı düşün; arkadaşiann seni 

düşüneceklerdlr. Kendin öl, ama arkadaşim kurtar. Ateş al-

* Mihail İvanoviç Dragomirov ( 1 830-1905); Rus general ve askeri kuramcı . 
Çarlık ordusunda önemli konumlarda bulundu. Osmanlı tarihinin en büyük 
askeri yenilgilerinden biri olan ve felaketli sonuçlarının etkisi bugün bile his
sedilen 1 877-78 Türk-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) Tuna Cephesinde görev 
yaptı ve savaşın kaderi üzerinde önemli rol oynadı. Burada aktarılan yöner
genin yanı sıra askeri konularda pek çok eser verdi . Tolstoy'un anıtsal romanı 
Savaş ve Barış hakkında askeri açıdan yaptığı aynntılı eleştiri zamanında 
büyük ilgi uyandırdı . - Ed. 
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tmda iken dağdarak ilerle, atağa hep birlikte kalk. Çünkü 

yumruk, parmaklar Sllolt Iken wrulur, açıkken değil. 

Bacak bacağt güçlendirir, el ele güç katar. 
Küme halinde dur. Bir feliket, felAket sayılmaz; iki teliket 

yanm felikettir; kaçışma ise felikettir. Yerine geçecek kişl

leri bekleme, gelmeyecektir; destek Ise olacaktır. iyi dövü-

9Ürsen, Iyi dinlenlrsin. 

Valntzca korkan kişi yenllir. 

Her zaman vur, asla kendini savunma; sungun klnlırsa, 

dipçlkle wr; dlpçik Iş gönnezse yumruklannla vur; yumruk

Iann da çah9mıyorsa dişlerini geçir. Yalmzca delicesine ve 
ölümüne savaşan kazanır. 

Asker, savaşta iken aynı zamanda nöbetçidir. Ölürken blfe 
sUlhını elinden düşürme. Mennini üç günlük, bazen de mer

ml bulamayaCağın tüm bir Ilarakit için muhafaza et; az fakat 
ustaca atiş yap; süngünle sert wr. Kurşun hati yapar ama 
süngü yapmaz. Kurşun aptal, süngü yiğlttir. 

Her bir kurşunu gözet; arnaçstzea ateş etmek yalnızca 

şeytanı avutur. Suçluyu bilerek atalan kurşun wrur, serseri 
kurşun değil. Mennlnl muhafaza et; uzaktan vuramazsın; da

ha yakından ateş etmek için yaldaşbğ1nda Ise ateş edecek 
şey bulamazstn. iyi bir askere en kizgın çatişma için otuz 
mermi yeterlidir. 

Ölü ve yaralılardan merrnileri topla. 

Düşmanın üzerine anSizın abidığında ya da sana iniden 

saldtrdtklannda hiç duraksamaden vur, toparlanmaama ola.: 

nak tanıma. "Huna" diye lik haykiran yiğit kişidir. ÜÇ kişi sal
dırcbğında; birincisini hançerle, ikincisine atet et, üçüncü

sünü süngüyle· hakla. 
Cesur insanı Tann korur. 
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Cesur insan tuzla sokulduğunda Tam sessiz durarn bul

durur! 

iyi bir asker Için cenah ya da . cephe gertsl yokb.a'. Düşma
nm geldiği her yer cephedir. 

Süvariye daima yüzün dönük dur. 200 adun yaklafana ka
dar bekle: Salvaya hazir ol, silih1 eline al ve oldtJOun yerde 

bekle. 

Savaşta yeterince ylyemezsin, uyuyamazsm ve gere§inde 

de ölürsün. ÇQnkü bu bir aavaşbr. Gerçek bir asker Için gQç 
olan bu durum, dayaniksız asker için daha da güçtür. Bir şey 
senin için güçse düşman için de daha kolay değil, belki de 
daha da güçtür. Sen yalmzca kendi yaşadiğın güçlükleri gö-

rürsün, düş�amnkinl iae gönnezsin. Ancak bu güçlükler da· 

lma vardir. Bu nedenle yılg1nl1k duyma. Koşullar ne denli 

güçleşlrse o denli dirençli ve ÇtJglnca wr. Vurdukça sen 
kendini daha Iyi, düfmamn Ise daha kötü hissedecektir. Yal

nlZCa daha sabirii olan kurtulur. 

Zaferin hemen kazamlablfeceOinl sanma; düşman da di

rençli Çikabiiir. Bazen Iki ya da üç kez de başaramayabillrsin. 

Dördüncü kez ve istediğint elde edemediğin sürece, daha 
fazla, saldtr. 

&a"aş•rken yarahiara yardimci ol, yalnızca düşmani yen

dikten sonra yarahiart düşün. Kim muharebe s1ras1nda · yara
lllar için çabalar ve satlan terk ederse, o yufka yürekli değU, 
kötü bir askerdir; onun için des}erll olan arkadaşlan değH, 
kendi camd1r. Yeneliğin zaman herkes için, hem sağ kalanlar 

hem yaraklar için iyi olacaktir. 
Sefer sırasmda yerini terk etme; bir dakikak§ma durursan 

120 ad1m gerlde kallr&ln. Daha neşeli yürü, ydg1nhk duyma. 

Konaldama yerine geldiğinizde herkes dlnlenmemeli. Kimi 
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uyur, kimi nöbet tutar. Uyuyan kişi uyandtnlmadfkça sakin 
sakin uyumahdtr; arkadaşlan onu korur. Seni .  n6bete koy

duldannda, yüz · verst. yol almtf otsan bile, dinç dur. 

Ost olarak atandığında insanlan Iyice avucuna el ve emir

lerin net olsun, "marş", .. Ileri" gibi komutlari. sert bir sesle 
verme. önce h8rkesin nereye ve ne için gittl§ini · bilmesi için 
ne yaplfacağını söyle, o zaman "marş", .. Ileri" gibi komutlar 
Işe yarar. · Her s&V&ŞÇI yapaca§t manevray� bilmelidir. 

Yönetici en güzel şeylere olduğu kadar en kötü f8Yiere de 
tiy1kt1r. 

Ortodoks lnanc1, çar BabamiZ ve Kutsal Rusya Için öt; 
Tannnrn ldUsesi dua edeCektir. Ölenler ruhunu takdis ede
cektir. Kim sağ kalirsa, şin ve saygr onun üzerine olsun. 

Yerel sakinleri gücendl�- o bizi yedlrfr ve lçlrtr. Asker 
haydut değildir. 

Kendini, ünlfonnam temiz, mOhlmmatlm düzenli tut. Slli
mnı, peksbnedm ve ayaklanm g6zünden bile lyt koru. Odak· 
ll çorabm& sannayı Iyi öAren ve setere gidet1wn onlan yağla 
- ayaklann daha rahat eder. 

Asker. sağltk1ı, �' dayanikii, karar1t, Adli, dürüst ve din
dar olmalidir. Tannya dua eti O zaferi kazandlracakbrl Ytğit 
adam mucize yaratır. Tann sizi yönelir. O sizin geraallnlz
dirl 

itaat. 
Eğitim. 
Askeri düzen (dialplln). 
Temizlik. 
SaOiık. 
Mazbuttuk. 



Dlnçllk. 

Cesaret. 

YiOitllk. 

Zaferi 

Şini Şini Şini 

"ASKERLiK YÖNERGESİ" 

Tamm güç veri Bizimle ol; Çünkü acılanmiZda bize yar· 

dırncı olacak başka kimsemiz yok. Tannm güç veri Bize actl 
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L. N. TOLSTOY'UN 

GEORGİY ŞOPOV'UN 

ASKERLİK HİZMETİNİ 

REDDETMESiNE İLİŞKİN 

BULGAR GAZETESiNE MEKTUBU 

Saygıdeğer Yazı İşleri Müdürü, 

Mektubunuzdan, Bulgaristan yönetiminin yalnızca kabaca ve acı
masızca değil ,  şaşırtıcı derece aptalca davranmakta olduğunu gö
rüyorum (yönetim diyorum, çünkü küçük rütbelerin bu her du
rumda sempati ve saygı uyandırması gereken olayda, yüksek yö
netimin isteklerine ve gereksinimlerine uygun düşmediği takdir
de böylesine barbarca davranmayacaklarına inanıyorum). Fransa, 
Almanya gibi büyük devlet yönetimlerinin ve yurdumun şu ana 
kadarki en iğrenç yönetiminin Şopov gibi yaşamlarıyla ve davra
nışlarıyla insanJ ığa ahHiksal gelişim yolunu gösteren insanlara 
acımasızca davranmaları ve davranmak zorunda olmaları anlaşıla
bilir. Onların, yani yönetimlerin  yapacakları başka bir şey yoktur, 
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çünkü kaba güce tutunmaktadırlar ve ahh1ksal gelişim de, kaba 
gücün yerini insanların kardeşliği bilincinin almasında yatmakta
dır. Ve bu nedenle de yönetimler, her tür gerçek gel işim belirtisi
ni ezmek zorunda kalmakta ve bunu kendini koruma duygusuyla 
yapmaktadırlar. Ancak Bulgaristan, Sırbistan, İsviçre vb. küçük 
halkiann ve devletlerin kaba güçle bir şey elde edemeyecekleri 
ortadadır. Onlar savaşta daima Avusturya, Almanya, İngiltere ve 
Rusya gibi kendileriyle kıyaslanamayacak güçlü devletler tarafın
dan ezileceklerdir. 

Küçük halkların rolü,  bir maymun gibi büyük devletleri taklit  
ederek (bu küçük Şopov olayında görüldüğü gibi) onların yaratu
ğı tüm dehşete ve acımasızlıklara, militarizme kapılmak değil , mi
litarizmin tüm kabalığından ve yükünden kurtularak gücünün yet
tiğince büyük uluslara yol göstererek ahlaksal gelişim yolunda 
ilerlemek olmalıdır. 

Almanya bunu, küçük dükalıklara bölünmüş olduğu ve kendi
lerini ruhsal açıdan öldüren kaba gücün zelırini almadığı dönem
de, yalnızca ahlaksal olmakla kalmayıp, estetik ve bilimsel geli
şim anlamında da gerçekleştirmiştir. Küçük İsviçre de böyle dav
ranmakta, insanlara örnek oluşturarak, özgürlük ve refahın olabi
l irl iğini göstermektedir. 

Bulgar halkı da zamanında aklını başına toplasa; büyük devlet
leri takl it  eden komşularından geri kalmamak ve onlarla savaşa
cak durumda olmak için disipl in  oluşturmak ve insaniarına acı 
çektirrnek yerine, sizin iyi ,  akıllı ve çalışkan halkınız, tüm gücü
nü kendi içinde özgürlük ve eşitlik kunnaya harcasa, yapamaya
cağı bir şeyi yapmaya çalışarak, komşularını disiplinli ordularıy
la korkutmaya kalkışacağına, böylelikle onlara örnek olsa, ne iyi 
olurdu. 

Şopov 'a acı çektİnneye benzer girişimler, yalnızca bunları ya-
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pan yönetimi utanç verici duruma düşünnekle kalmaz, böylesi 
talihsiz olaylara suskun bir biçimde katianan toplum hakkında da 
iyi şeyler düşünülmemesine yol açar. Daha en başta askere al ın
mayı reddetmesine ve bunu bir kapris ya da insanlara yararlı ol
mamak için deği l ,  askerlik hizmetinin Bulgaristan halkının ve yö
netiminin vaaz ettiği Hıristiyanlık öğretisiyle uyuşmamasından 
dolayı yapmasına karşın, Şopov 'a, kendisini sözde asker kabul 
ederek acı çektiriyorlar. Bu nedenle de Şopov 'u disiplini bozma 
suçuyla yargılayan mahkemenin yaptığı, devletin ve onun kölele
rinin savunmasız, dürüst insanlara karşı işlediği yalan ve aldat
maca suçundan başka bir şey değildir. Eğer Şopov 'un reddi ce
zasız bırakılırsa kimsenin askerlik hizmeti yapmak istemeyebile
ceğinden korkuyorsa, devletin, yalnızca adaletin yerine gelmesi 
için değil, kendini koruma duygusunu da göz önüne alarak yapa
bileceği şey, bu kişiyi inancıyla ters düşmeyen toplumsal bir hiz
met yapmaya zorlamaktır. 
Tüm saygılarımla. Sadık bendeniz Lev Tolstoy 

1 7  Ekim 1901, 

Tavr eyaleti, Koreiz. 
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Tüm askeri birimlerde, General Drogomirov tarafından düzen
lenmiş, "Askeri Yönerge" adı verilen bir yönerge duvarda asılıdır. 
Bu yönerge, güya halktan gelme askerlere hitap eden (heı askere 
aslında çok yabancı) , aptalca bir cesarete yönelik, İncil 'deki kut
sal sözlerden alıntılada kanştırılmış bir türnceler seçkisidir. İn
cil 'deki sözler askerlerin öldünnek, dişleriyle düşmanlarını ısır
mak zorunda olduklarını onaylamak için kullanılmaktadır: "Sün
gün kınlırsa yumrukJarınla vur, yumrukların iş gönnezce dişleri
ni sapla". Y önergenin sonunda da Tanrı 'nın askerlerin generali ol 
duğu, "Tanrı generalinizdir" sözleriyle belirtilmiştir. 

Başka hiçbi r şey, Rus insanının cehalet, kölece bir itaat ve 
hayvanlaşmada günümüzde ulaştığı korkunç düzeyi bu yönerge
den daha açık biçimde gösteremez. Bu son derece dehşet verici 
olan ve dini aşağılayan "yönergenin" ortaya çıkarak tüm kışialar
da asıldığı günden beri, yani uzun bir süredir, hiçbir yönetici, İn
cil metinlerinin anlamlarının saptırılmasının kendilerini doğrudan 
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i lgi lendirdiği hiçbir din adamı bu iğrenç yönergeyi eleştirmemiş
tir. Ve bu yönerge, milyonlarca nüsha halinde hasılınaya ve bu 
korkunç metni etkinliklerinin yönlendi ricisi olarak kabul eden 
milyonlarca asker tarafından okunınaya devam etmektedi r. 

Bu yönerge beni çoktandır rahatsız ediyordu, şimdi ise ölme
den önce zaman bulamamak korkusuyla askerlere hitaben bir ya
zı yazdım. Bu yazıda onlara bir insan ve Hıristiyan olarak Tanrı 
karşısında bu yönergede ortaya konanlardan tamamen farklı  yü
kümlülükleri olduğunu anırusatmaya çal ışıyorum. Bu anırusatma
nın yalnızca askerlere değil ,  askerlik hizmetine erler gibi zorun
luluktan dolayı değil de, kendi istekleriyle giren subaylara çok 
daha gerekli olduğunu düşünüyorum (subay der�en asteğmenden 
generale kadar tüm asker! yöneticileri kastediyorum). Bu amın
satma, bana özel l ikle günümüzde gerekliymiş gibi geliyor. 

I 00 ya da 50 yı l önce savaş, halkların yaşamının kaçınılmaz 
koşulu olarak kabul edildiğinde, savaşılan diğer ulusun insanları 
barbar, inançsız ve cani olarak görüldüklerinde ve kendi halkları
nı ezmek ve bastırmak için gerekli oldukları askerlerin aklına gel
ınediği zamanlarda, her şey güzeldi. O zamanlar alacalı ,  şeritler
le bezeli üniformayı giyerek, kılıcı şakırdatarak, malımuzları şıkır
datarak dolaşmak, halkını savunmak için canını henüz feda etme
se de etmeye hazır olduğu düşüncesiyle kendini bir kahraman gi
bi görerek alayın karşısında at oynatmak da güzeldi. Ancak, ulus
lararası ticari, toplumsal , bil imsel ve sanatsal il işkilerin halklan 
birbirine iyice yakınlaştırması sonucu, çağımızın uluslan arasmda
ki savaşlar, insanlar arasındaki en kutsal i l işkileri bozan aile içi 
kavgalar gibi görülmeye, dünyadaki yüzlerce toplumda ve özel 
sohbetlerin dışında da, genel olarak tüm gazetelerde sürekli ve 
hep bir ağızdan, mil itarizmin akıl dışılığını, savaşın ortadan kaldı
rılmasının olanaklıl ığını hatta gerekl i l iğini ortaya koyan binlerce 
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makale yazılmaya, en önemlisi de, askerler giderek daha sık dış 
düşmanlara, dışandan saldıranlara karşı ya da yurdun ününü ve 
gücünü yüceltmek için değil ,  silahsız fabrika işçilerine veya köy
lülere karşı harekete geçtiği günümüzde, şeritle süslü üniformay
la at oynatmak, bölüğün karşısına havalı bir biçimde çıkmak, ar
tık anlamsız değil , bağışlanmaz bir şey haline gelmektedir. Bu es
kiden de böyleydi ama daha farklı biçimdeydi .  

Eskiden, I .  Nikolay döneminde, ordunun öncelikle silahsız 
yurttaşiara ateş açılması için gerekli olduğu kimsenin aklına gel 
mezdi . Şimdi başkentlerde ve fabrika bölgelerinde toplanan işçi
leri dağıtmak amacıyla askeri birlikler konuşlandırılıyor ve asker
lerin kışialarından gerçek mermilerle çıkmadığı ve halka ateş aç
mak için her an hazır olmak üzere kapalı bir yerde tutolmadığı bir 
ay bile geçmiyor. Askerlerin halka karşı kullanılması yalnızca sı
radan bir olay haline gelmekle kalmayıp, ileride bu amaçla kulla
nılacak biçimde hazırlanıyorlar. Yönetimler, askere alınanların 
biriikiere dağılımında, askerlerin görevlerini yaşadıklan yerlerde 
yapmayacak biçimde seçilmelerinin bil inçli olarak yapıldığını 
gizlemiyorlar. Bu, askerlerin kendi akrabalarına ateş etmek zo
runda kalmamaları amacıyla yapılmaktadır. 

Alman imparatoru her asker kurası çekiminde yemin eden as
kerlerin bedenleri ve ruhlanyla kendisine ait olduğunu, tek düş
manlarının, kendisine, yani imparatora düşman olanlar olduğunu 
açıkça söylemişti ve söylüyor (23 Mayıs I 90 1 tarihli konuşma). 
İmparator, düşmanının sosyalistler (yani işçi ler) olduğunu, em
rettiği takdirde askerlerin, bu işçiler öz kardeşleri hatta anne ve 
babaları bile olsalar, üzerlerine ateş etmek zorunda olduklannı da 
söylemişti . 

Bunun dışında, eskiden de askerler halktan kişilere karşı kul
lanıl ırdı, ancak hiç olmazsa kullanıldıkları kişiler, dürüst insanlan 
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öldürmeye ve soymaya hazır, bu nedenle de genelin  iyiliği için 
ortadan kaldırıtmalan gereken, cani kabul edi len kişilerdi . Ancak 
şimdi herkes askerlerin üzerlerine sürüldükleri kişilerin genel lik
le sakin, çalışkan, yalnızca emeklerinin karşılığını engellenıneden 
almak isteyen insanlar olduklannı biliyor. Sonuç olarak, askerle
rin günümüzde en başta ve sürekli kullanıldıkları alan, var sayılan 
inançsıziardan ve genelde dış düşmanlardan veya iç düşmanlar
dan, yani cani asilerden korunmak değil ,  si.lahsız kardeşlerinin  
öldürülmeleridir. Bu kişiler asla cani olmayan, yalnızca çalışarak 
elde ettiklerinin ellerinden alınmamasını isteyen sakin ve emekçi 
insanlardır. Böylelikle günümüzde asıl görevi,  öldürülme korku
suyla veya öldürerek kölece kullanılan insanları içlerinde bulun
dukları adil olmayan koşul larda tutmaya çalışmak olan askerlik, 
artık sadece soylu olmamakla kalmayıp, doğrudan doğruya utanç 
verici bir görevdir. 

Bu nedenle de, şu anda görev yapmakta olan subaylar kime 
hizmet ettiklerini düşünmeli ,  yaptıklarının iyi mi yoksa kötü mü 
olduğunu kendilerine sormalıdırlar. 

Özellikle üst kademeden birçok subayın, Ortodoksluk, mutla
kıyet rejimi , devletin bütünlüğü, her zaman çıkabilen savaşların 
kaçınılmazlığı, düzenin gerekliliği , sosyalist sayıklamaların temel
sizl iği vb. hakkında görüşler ileri sürerek, yaptıkları görevin akla 
uygun ve yararl ı olduğunu, ahlakdışı hiçbir şey içermediğini ken
dilerine kanıtlamaya çalıştıklarını bil iyorum. Ancak, onlar söyle
diklerine içtenlikle inanmıyorlar, akıllandıkça ve yaşlandıkça da 
daha az inanıyorlar. 

Son derece onuruna düşkün,  tüm yaşamını askerlik hizmetine 
adayarak üst rütbeler (general ya veri ve topçu generali) ve nişan
Jar kazanmış bir mesai arkadaşım, katıldığı savaşlara ilişkin not-
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larını yaktığını, çünkü askerliğe bakış açısını değiştirdiğini ve şim
di her türlü savaşı , katılarak teşvik edilmemesi , aksine, tam anla
mıyla gözden düşürülmesi gereken kötü bir şey olarak gördüğü
nü bana söylediğinde ne kadar mutlu bir şaşkınlık yaşadığımı 
anımsıyorum. Birçok subay da, çalıştığı süre içinde bunları söyle
mesc bile, böyle düşünüyor. Aslında düşünebi len her subayın 
başka türlü düşünebilmesi de olanaksız. Aslında yalnızca, alt rüt
belerden başlayarak en üst mertebeye, kolordu komutanlığına ka
dar subayların tüm yaşamını neyin oluşturduğunu düşünmeye de
ğer. Görevlerinin başlangıcından sonuna kadar - cephe subayla
rından söz ediyorum - yaptıkları etkinlikler, savaşa gittikleri ve 
adam öldürmekle ilgilendikleri nadir ve kısa dönemler dışında, 
iki amaca yöneliktir: Askerlere en iyi biçimde insan öldürme be
cerisini kazandırmak ve hiç düşünmeden, mekanik olarak, üstle
rinin her emrettiğini yapacakları bir itaat düzeyine getirmek. Es
kiden "ikisini iyice kırbaçla, birisini eğit" derler ve öyle de yapar
lardı .  Şimdi ezilen asker yüzdesi azalsa da, ilke değişmeden kal
mıştır. İnsanları , hayvan demesek bile, üstlerinin emri üzerine in
san doğasına ve kendisine vaaz edilen dinsel inanca ters düşen iş
leri yapacak, özetikle de adam öldürecek bir makine durumuna 
indirgemek ve bunu yaparken de yalnızca kurnazca aldatmacala
ra başvurmak ve acımasızca güç kullanmak olacak şey değildir. 
Ama bu böyle olmaktadır. 

Kısa bir süre önce, Paris 'e atla altı saat uzaklıktaki Obrou ada
sındaki disiplin bölüklerindeki a�kerlerin uğradıkları korkunç iş
kencelerin gazeteciler tarafından ortaya çıkarılması Fransız bası
nında büyük gürültü kopardı. Cezalandırılanların eBerini ayakla
rıyla birlikte sırtiarına bağlıyor, böylece yere atıyor, sırtiarına bağ
lı ellerinin başparmaklarına vida takıyor ve onları her hareketin 
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korkunç acı vereceği noktaya kadar sıkıyorlar ya da ayaklarından 
baş aşağı asıyarlar vb. 

Doğalarının aksine davranışları yapan eğiti lmiş hayvanları 
gördüğümüzde - köpekler arka ayaklan üzerinde yürüyor, filler 
fıçılan yuvarlıyor, kaplanlar aslanlarla oynuyor vb. - tüm bunla
rın aç bırakmalann, uzun kamçılarm ve kızgın demirlerin bir sonu
cu olduğunu anlarız. 

Benzer biçimde, donmuş gibi hareketsiz duran, aynı hareketi 
aynı anda yapan, koşan, sıçrayan, ateş eden, haykıran, genelde de 
imparatorların ve kralların zevkle izledikleri ve birbirlerine övün
dükleri şu güzel geçit törenlerini ve tatbikatları yapan üniformal ı 
insanları gördüğümüzde de aynı şeyleri anlarız. İnsandan insanca 
olan her şeyin alınması ve onun bir makine konumuna getirilme
si ; ve tüm bunların ona acı çektifilmeden ya da sert ve acımasız
ca acı çektiri ldiği gibi üstelik onu aldatmadan başarılabilecek şey 
deği ldir. 

Ve siz, tüm subaylar bunu yapıyorsunuz. Nadiren gittiğiniz 
gerçek savaşlar dışında, en üst rütbeden en alta kadar tüm göre
viniz bu. 

Size dünyanın öbür ucunda yaşayan bir aileden genç bir adam 
geliyor ve bu kişiye etmiş olduğu, İncil tarafından yasaklanan ve 
aldatmaya yönel ik yeminin kendisini dönüşü olmayan bir biçim
de, tıpkı bir yere kanarak bumunun ucuna bir çizgi çekilen ve bu 
çizgiye bağl ı olduğunu düşünen bir horoz gibi , bağladığı telkin 
edilmektedir. Bu kişi size tam bir itaat duygusuyla, kendisinden 
daha akıll ı ve bilgili olan siz büyüklerin ona hep iyi şeyler öğre
teceği inancıyla gelmektedir. Siz ise onu beraberinde getirdiği 
boş ilikatlardan kurtarmak yerine, daha yeni, çok anlamsız, kaba 
ve zararlı itikatlar aşıl ıyorsunuz: Bayrağın kutsal l ığı, Çarın nere
deyse Tanrısall ığı ,  her konuda mutlak surette üstlere itaat gibi .  Ve 
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mesleğinizde insanları sersemleştirmek konusunda yarattığınız 
örneklerin yardımıyla bu genci hayvandan daha kötü bir konuma, 
kim emredilirse, hatta kendi silahsız kardeşlerini bile öldünneye 
hazır bir konuma getiriyorsunuz. Daha sonra da bunu üstlerinize 
gururla gösteriyor ve bunun için de teşekkür ve ödül alıyorsunuz. 
Bir insanın cani olması korkunç bir şeydir, ancak size güvenen 
kardeşlerinizi kurnazca ve acımasızca yöntemlerle kendi kardeş
lerini öldürecek konuma getirmek en korkunç suçtur. Ve işte siz 
bunu yapıyorsunuz ve göreviniz tümüyle bundan ibarettir. 

Bu nedenlerle de sizin çevrenizde, herhangi bir başka çevre
ye kıyasla, sigara içmek, kağıt oynamak, alkoliklik, fuhuş gibi 
vicdanı uyuşturacak şeyler daha yaygındır ve intihar olayiarına 
daha fazla rastlanmasında şaşılacak bir şey yoktur. 

"Baştan çıkarıcı şeyler dünyamıza girmek zorundadır, ancak 
kimin aracJl ığJyla giriyorsa ona yazıklar olsun". 

Görev yaptığınızı, eğer siz görev yapmazsamz kurul u düzenin 
bozulacağını , kargaşa çıkacağını ve her türlü felaketin olacağını 
sık sık dile getiriyorsunuz. 

Birincisi , mevcut düzeni korunması için kaygı duyduğunuz 
konusunda söyledikleriniz gerçek deği l dir: Siz yalnızca çıkarları
nızı düşünüyorsunuz. 

İkinci si , askerlik görevinden çekilmeniz kurulu düzeni bozsa 
bile bu, kötü görevi sürdürmenizi hiçbir biçimde haklı çıkarmaz; 
yalnızca, sizin çeki lmenizle yıkılacak düzenin yok olması gerek
tiğini gösterir. Eğer en yararlı kuruluşlar olan hastaneler, okul lar 
ve kimsesizlerin bulunduğu yurtlar, genelev ierden gelen gel irle 
ayakta kalsalardı , bu güzel kuruluşların getirdiği yarar, asla  utanç 
verici meslekten kurtulmak isteyen kadını içinde bulunduğu du-
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rumda tutmayı haklı gösteremezdi. 
Kadın:  "Siz yararl ı kuruluşlarınızı fuhuş üzerine kurmuşsanız 

bunun suçlusu ben değilim; daha fazla düşkün bir kadın olarak 
yaşamak istemiyorum, sizin hayır kurumlarınız beni ilgilendir
mez," derdi. Kendisine, öldürmeye hazır oluşu üzerine kurulu 
mevcut düzenin korunması gerekliliğinden söz edilen her asker 
de böyle  söylemelidir. Asker adam: "Genel düzeni,  öldürmeye 
gerek olmayacak biçimde kurun; ben de bu kuralı bozmayacağım. 
Ben yalnızca katil olmak istemiyorum ve olarnam da," demelidir. 

Birçoklarınız ona: "Ben böyle eğitildim, konurnurola bağlan
mış durumdaytın ve bu konumdan çıkamam," diyecektir. Bu da 
doğru değildir. 

İçinde bulunduğunuz konumdan her zaman çıkabilirsiniz. 
Eğer siz bu konumdan çıkmıyorsanız, bunun nedeni, utanç verici 
mesleğinizin size tanıdığı bazı dünyevl çıkarlardan yoksun kal
maktansa, vicdanımza karşı yaşamayı ve davranınayı yeğlemeniz
dir. Yalnızca subay olduğunuzu unutun ve insan olduğunuzu 
anımsayın; içinde bulunduğunuz konumdan çıkış yolu karşınıza 
çıkacaktır. En onurlu ve güzel çıkış , bölüğünüzü toplayarak karşt
Iarına çıkmak, onları aldatarak yaptığınız tüm kötülüklerden dola
yı askerlerden af dileyerek, askerl ik mesleğini bırakmaktır. Bu si
ze çok cesurca ve büyük cüret gerektiren bir davranış gibi görü
nebi lir; ancak bu davranış, bir asker olarak her an yapmaya hazır 
olduğunuz ve yaptığınız, hücfima kalkmaktan ya da üniformanın 
aşağıtanmasından dolayı düello çağrısında bulunmaktan çok daha 
az cesaret gerektirir. 

Ancak bu biçimde davranabilecek durumda olmasanız bile, 
askerl iğin suç olduğunu anladıysanız, bu meslekten ayrılabilir, 
daha az elverişli de olsa herhangi bir görevi yeğleyebi lirsiniz. 

Eğer bunu da yapamazsanız, bu mesleği sürdürme ya da sür-
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dürmeme konusundaki kararınızı , silahsız köylü veya işçilerle yüz 
yüze geleceğiniz ve size üzerlerine ateş etmeniz emredildiği gü
ne kadar - ki o gün çabuk gelecektir - ertelenecek demektir. İşte 
o zaman, içinizce insanca bir şeyler kalmışsa, itaat etmeyi redde
der ve bunun sonucunda da artık görevi bırakırsınız. 

Cahil ve adeta hipnotize edi lmiş, birinci , ikinci ve üçüncü şık
kın gerekliliğini görmeyen, sakince görevini yapmayı sürdüren ve 
şimdiki koşullarda kardeşlerine ateş etmeye hazu olan hatta bu
nunla gurur duyabilecek, en üst rütbelerden alt rütbelere kadar 
birçok subayın var olduğunu bil iyorum. Allahtan, kamuoyu gide
rek bu tür insanları tİksinerek ve aşağılayarak cezalandırmakta, 
bu tür subayların sayısı giderek azalmaktadır. 

Sonuç olarak, askerl iğin kardeş katill iği anlamını taşıdığının 
her geçen gün anlaşıldığı günümüzde, subaylar, kendini beğenmiş 
askeri cesarete i l işkin eski safsataları sürdürmemekle kalmaya
cak, insan olarak aşağ1lanma ve utanma bilincinden yoksun bir 
kişi gibi , saf ve kendilerine inanan insanlara öldürmeyi öğretmek 
suçunu işlemeyecek, böylel ikle de siHihsız yurttaşların öldürül
mesine katılmayacaklardır. 

Günümüzde, düşünebilen ve vicdanlı her subayın anlamak ve 
anımsamak zorunda olduğu şey işte budur. 

Lev Tolstoy 
Gaspra, 7120 Aralık 1901 . 
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Dünya toplumu her geçen yıl biraz daha şekil leniyor. Avrupa'nın 
en yetkin insanlarının bir araya geldiği ve birbirini izleyen barış 
konferanslarında; si HihJanma ve savaş hazırlığı sorunJanndaki 
amaçlarının gerçekleşme yolları , yani aslında insanlığın yolunu tı
kayan konular tartışılıyor, nutuklar atılıyor, sorunu her yönüyle 
araştıran ve aydınlatan ki taplar, yazılar, broşürler yazıl ıyor. 

Aklı başında ve eğitimli olup da, bu korkunç ve aynı zaman
da insanı isyana teşvik eden, birbirleriyle dostça ilişkiler içinde 
yaşayan ve savaşmaları için bir nedenleri olmayan halkları akıl
dışı  bir savaş hazırlığına yönlendiren bu kötülüğü görmeyen, bu 
dehşet verici ve akılsızca kötülüğü ortadan kaldırmayı düşünme
yen insan artık kalmamıştır. 

Eski düzeni korumaya çalışan ve savaşı savunan Moltke' den* 
Bofgue'ya varıncaya kadar tüm insanların ortaya koyduğu argü
manlar, artık geri dönülmez biçimde yok edilmiştir. Savaşın in-

* 
Alman Genelkurmay' ını 3 1 yıl yöneten, askerlikte gelenek oluşturan, pek çok 

"zafer" kazanan ve Padişah I I .  Mahmut'un Osmanlı  ordusunun modernleştir

mesi için görevlendirdiği general . 

1 27 
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sanlarda yüce değil ,  en alçakça ve hayvani duyguları destekledi 
ği çoktan açıklığa kavuşturolmuş ve kanıtlanmıştır. 

Uygar devletlerarasında çıkan çatışmaların çözümü için ulus
lararası mahkemeler kurulabil ir, tabii' barbar kabul edi len devlet
lerin uygar devletlere yapacağı var say ılan saldırılardan korun
mak için devletlerin muhafaza ettiği ordulardan sadece bir kısmı 
yeterlidir. Savaşlarm ve savaş hazırlıklannın yalnızca bunlardan 
yarar sağlayan yöneticiler tarafından yaptınldığı ve bunların tüm 
uluslar için  yok edici ve anlamsız olduğu, kuşku götürmez bir bi 
çimde kanıtlanmıştır. 

Son zamanlarda büyük bir çabayla savaşa hazırlanan uygar 
uluslararasındaki bir savaşın anlamsız, yararsız ve düşüncesizce 
olduğunun bi l incine varılmıştır. Ancak bu bil ince karşı asker ke
sim arasında, küsHihça denmese bile şaşılacak özel bir kendine 
güven duygusu vardır, çünkü, 40-50 yıl önce dile getirmeye ce
saret bi le edemeyecekleri son derece çel işkil i  duygular ortaya 
çıkmıştır. 

Hemen hemen aynı zamanda, iki asker devlet olan Almanya 
ve Rusya'da, subaylar tarafından insanı kızdıracak suçlar işlen
miştir: Almanya'da sarhoş bir subay, üniformasma hakaret edil
diği bahanesiyle savunmasız bir insanı öldürmüştür. Rusya'da 
sarhoş bir subay grubu aynı bahaneyle, askerlerin de yardımıyla 
evlerine zorla girdikleri savunmasız insanları dövmüş ve soy
muştur. 

Alman subay tarafından işlenen ci nayet şu biçimde gel işmiş-
tir: 

" ı  ı Eki m akşamı , halktan insanlarla dolu olan Kafe-Restoran 
"Tanhoyzer"de yerel hassa alayları Von-Bryuzevits ve von
Yung- Şti l l ing '  e bağl ı iki genç teğmen oturuyordu. Gece yarısı 



KAKfACA YIKILMALIDIR 1 29 

24:00' de i ki siv i l , iki  bayanla birl i kte salona girerek teğmenleri n 
yanındaki masaya oturdu. Sivil lerden birisi - mekani kçi Zipman 
- sandalyesiyle teğmen Von-Bryuzevitz ' in  sandalyesi ne çarptı . 
Teğmen kendisini aşağılanmış saydı ve Zi pman' m  kendisinden 
özür dilernesini  talep etti ,  o ise onu aşağılarlığını sanmadığını be
l irterek teğmene i tiraz etti . O zaman teğmen Von-Bryuzevi tz kı
l rcmı kımndan sıyırarak Zipman' a  vurmak istediyse de işletme sa
hibi ve bir garson tarafından durduruldu ve bu, Zipman' a  oradan 
kaçması için fırsat yarattı. 

Teğmen kafeden çıkarken: "Şimdi  şerefim ayaklar altına alın
dı .  istifaını vermek zorundayım !" diye haykırdı, ama pol is memu
rundan Zipman' nın tarifine uyan biri ni n  kafeden dışanya çıkma
dığmı öğrendi . Bunun üzerine, kendisini i nciten adamı bulmak ve 
şerefini kurtarmak umuduyla yeniden kafeye döndü. Gerçekten 
de kafede Zipman ' ı  gördü. Si lahsız mekanik ustası ,  bir yandan 
subaydan kaçıyor bir yandan da özür di l iyordu, ama teğmen ya
lın kılıç Zipman' ın üzerine atıldı ve i ğrenç bir sahne ortaya çıktı : 
Cesur teğmen, taş kesilmiş erkeklerin ve dehşet içinde çığlık atan 
kadınların arasında, kendisinden kaçmakta olan mekani k ustasına 
yetişti ve sonunda avluda bir köşede kıstırdığı Zipman' ı kıl ıç dar
besiyle olduğu yere yıktı . Kanlı kıl ıcını kınına yerleştirirken tat
min duygusu dolu bir sesle: "Eh, işte şimdi şerefim kurtuldu !" 
dedi .  

Rus subayların davranışı daha da tiksindirici : Sarhoş subaylar, 
alay ettikleri insanlarm sabrını taşınyarlar ve onlar da subaylar
dan biri sini  döverek düğmelerini kopartıyorlar. S ubay arkadaşla
rını v e  erieri topluyor ve grup halinde Musev ilerin evlerine gidi
yor ve kapıları kırarak orada yaşayanları soyuyor ve kaçan zaval
l ıları arıyorlar. Kaçanl ar bir değirmende yakal anıyar ve burada 
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değirmen sahiplerine işkence etmeye başlıyorlar ve bazılarının 
söylediğine göre bu işkence ölümle sonuçlanıyor. Olayın özü iş
te bu kadar ve olup bitenden kimsenin kuşkusu yok. Doğrulan
ması imkansız olan bazı ayrıntılar anlatıldığı gibi olmayabilir, çün
kü bu olay büyük bir çaba gösterilerek tüm Rus toplumundan 
gizlenmiştir. Gazetelerde yalnızca, bilinmeyen bir nedenle,  on iki 
subayın rütbelerinin geri alındığı ve er konumuna indirildikleri 
haberi vardı. 

Beklenti ler, gerek Alman gerekse Rus subayların davranışlan 
sonucunda, her iki ulus yönetiminin ,  bu vahşi insanlara, çok da
ha az iğrenç davranışlarda bulunan diğer adi suçlutara karşı al 
dıkları önlemleri almalan ve bu cani leri eğiten o ruhu kökten yok 
etmenin yollarını aramaları yönündeydi . Ama hiç de öyle olmadı. 
Her iki yönetim de, öyle anlaşıl ıyor ki , bu tür davranışlara olum
lu yaklaşıyor ve onları teşvik ediyordu. 

Hiç susmayan ve budalaca konuşma fırsatını hiç kaçırmayan 
II .  Wilhelm,  Bryuzevitsa'nın davranışı karşıs ında, askerlerin üni
formanın şerefi lekelendiğinde, imparatorun şerefinin de teke
lendiğini anımsamalan, derhal ve kesinlikle si lahlarına davran
maları gerektiğini söyledi . 

Rusya'da da aynı şey oldu. Suskunluğun ve genel suskunluk 
talebinin geçerli olduğu sistemde, toplum açısından önemli ve i l
ginç olan bu olay konusunda yönetimin ne söylediğini bilme
mekle birl ikte, yönetimin üniforma savunucularına sempati bes
Iediklerini , bu nedenle suçl uların mahkemeye veri lmediğini ve 
yalnızca genelde kısa süre içinde bağışlanan ve eski rütbelerinin 
iadesiyle sonuçlanan bir ceza aldıklarını bil iyoruz. Bunu, Alman
ya'daki Bryuzevitsa olayının benzerlerinin I II .  Aleksandr' ın Çar
lığı  sırasında birkaç kez yinelenmesinden dolayı da bil iyoruz: Su-
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bayların savunmasız yurttaşlan öldürdükleri birkaç olay olmuş, 
katiller cezalandınlmamış, cezalandınlsalar da çok az bir ceza al
mışlardı .  Olup biteni, her nedense kendisi için dünyanın kurucu
su ve Hıristiyan sıfatını benimseyen aynı III. Aleksandr' ın, tüm 
imparator ve kralların karşı çıktıklan düelloları yasaklarnamasm
dan deği l ,  subaylar arasında kaybolduğuna inanılan asker! unvan 
onurunun ilkelerini desteklemek amacıyla, askeri unvan onurunu 
doğrudan yasalara bağlamasından da biliyoruz. 

40-50 yıl önce tüm bunların olması olanaksızdı: Üniformanın 
şerefi gibi bir düşünce yüzünden savunmasız insanları öldüren 
böyle subaylar, savunmasız yurttaşların öldürülmelerini onayla
yan ve düel lodaki öldürmeleri yasallaştıran hükümdarlar da yok
tu. 

Bir  tür kimyasal bozulma meydana geldi . Yemek, içine konu
lan tuz bozulmadığı sürece hoş olmayan bir şey içermez. Ancak 
bozulmaya başlayınca, daha önce bileşiminde var olan ancak 
fark edilmeyen iğrenç, bağucu bir klor gazı yayar. B izim toplu
mumuzdaki askerlere de aynı şey oldu. 

Eskiden, kırklı ,  elli l i ,  hatta altmışlı yıllarda asker, o zamanki 
toplumun ayrılmaz ve gerekli bir parçasıydı ve hoş olmayan dav
ranışlarda bulunmadığı gibi , kanımca, hemen her yerde, özellikle 
hassa subayı olarak, o zamanki eğitimli toplumun çiçeği olarak 
kabul edil irdi . Bizim yirmi li y ıl lardaki Dekabristlerimiz böyley
di . O zamanki askerler, unvaniarının doğruluğundan kuşku duy
madıkları gibi , onunla övünürler, sıklıkla da bu unvanı özveri ile 
özdeşl eştiri rl erdi . 

Günümüzdeki askerler bu konumda değiller. Toplumda bir 
parçalanma oluştu : En iyi unsurlar asker kesiminden koptular ve 
diğer meslekleri seçtiler;  asker kesimi ahlaksal açıdan giderek en 
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kötü unsurtarla doldu ve şu anda olduğu gibi, geri , kaba ve iğ

renç bir kesime dönüştü. Öyle ki , Avrupa toplumunun en iyi si

vil temsilcilerinin savaşa ve yaşamsal sorunlara bakışlan ne den

li insancıl , sağduyulu ve aydınlanmacı bir hale geldiyse, askerle

rin gerek yaşam sorunlarına gerekse de yaptıkları işe ve unvania

rına bakışları o denli kaba ve anlamsız bir hale geldi . 

Bunun başka türlü olması da olanaksızdı : Askeri unvaniarının 

değerinden kuşku duymayan 30-40 yıl önceki askerler, bu un

vanlarıyla safça gurur duyarlar ve asker olmayı sürdürürken iyi ,  

dürüst, en öneml isi de Hıristiyanca bir aydınlanmayı temsil eder

lerdi . 
Şimdi ise asker olmak için, insanın kelimenin tam anlamıyla 

kaba ya da cahil olması,  yani doğrudan doğruya savaşın ahlak dı

şıl ığını, anlamsızlığını ve akıl dışılığını, dolayısıyla da savaşa her 
türlü katılımın aynı anlama geldiğini açıklamak amacıyla insan 

akl ının ortaya koyduklarını bilmemesi ya da kaba ve şerefsiz ol

ması,  yani bilinmesi şart olan bir şeyi bilmezden gelmesi ,  asker

leri saymak gibi eski bir alışkanlığı sürdüren toplumun genel ka

nısının yarattığı sinerjiden ve içinde bulundukları çevrenin güçlü 

otoritesinden yararlanarak askeri unvanın yüksekl iğine ve öne

mine inanıyormuş gibi yapması gerekir. 

Bu aynen böyledir. 

30-40 yıl önce askeri yazarlar, Avrupa' da olup biten her şeyi 

izleyerek savaşın nasıl ortadan kaldınlması gerektiğini , ya da en 
azından nasıl daha az acımasızca olabileceğini yazarlardı. Şimdi 

ise bil im adamı ve aydın kişi kabul edilen bir general , savaşın or

tadan kaldırılması konusundaki bir yazıya yanıt olarak cesur bir 
havayla şöyle yazmaktadır: 
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"Militarizme karşı protestonun, asker! çatışmaların yavaş yavaş or
tadan kalkmasına yol açacağını kanıtlamak için çabalıyorsunuz; Ben 
ise böyle bi r ortadan kalkışın düşünülemeyeceğini ,  çünkü yaratma 
ve yıkınanın eşit derecede değerli ve birbirinden farksızl ığı içeren te
mel doğa yasasına aykırı olduğunu var sayıyorum. Dolayısıyla hiçbir 
şeyi yıkmamak ve yaratmamak aynı şeydir. Ne yaratırsanız yaratın, 
bir şeyleri yıkmak zorunda olmanız da aynı derecede kaçınılmazdır. 
Ah, beyler, beyler ! " Kaba kuv vet" hukukunun "nazik" hukuka dö
nüşmesinin i lk hukuku yok edemeyeceği , yalnızca onu üstü kapalı 
bir duruma getireceği hiç akl ınıza gelmiyor mu? Arkasında polis, 
pol isin arkasında ise asker, yani gücün hukuku olmadığı takdirde, 
hukuk gücünün çok güçsüz olacağım fark edemiyor musunuz? Şey
tok gibi birisinin "yasal" talebinin tatmini için yıl lar süren kürek ce
zası ya da ailenin dünyaya dağıtılması gibi "nazik" hükümlere mut
lak gücü veren nedir? Yargıcın adilliği, yazılı hukukun yıkılmazlığı 
olsa gerek, doğru değil  mi ?" 

Anlaşılan , bu general soğukkanlı bir biçimde, hukukun zorbal ık
la işlediği yolunda bir yenilik keşfettiğini ve bununla da savaşın 
gerekl il iğini kanıtladığını düşünerek, kendisi için gerekli olan ve 
istediği bir şeyi ,  özel l ikle de dişleriyle avını parçalayan yabani 
hayvanların vahşil iğini öneriyor. 

"Ateşsiz si lahlarla savaşmanın seyrek oluşu, yalnızca bu tür 
savaşın değersizliğini değil , süngü ya da kılıç mesafesinde dövü
şebiten kişilerin değersizl İğİnİ kanıtlar" demektedir. Askeri bakış 
açısından, ateşsiz silahların değersizl iği söylemi, özverinin ve 
kendini koruma haklıl ığının inkan, yani açıkça beli rtirsek, kor
kakl ığın yüceltilmesi anlamına gelmektedir. 

30, 40, 50 yıl önce bu tür yazılar olanaksızdı . Askerler için bu 
tür kılavuzlar, böyle bir yazarın şimdi askerler arasında yayılan 
bu türden yazılan ise daha da olanaksızdı. 

Askerl ik yapmakta olan mi lyonlarca i nsanın eğitimi için, tüm 
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asker! kışlalarda "yönerge" başl ığı altında bir talimat asıl ıdır. Y ö
nergede söylenen şudur (Tümüyle dehşet verici ama bazı yerleri 
kaydedi yorum): 

"Süngün kırılırsa dipçiğiyle vur; dipçik de işe yararnazsa yumrukla
rınla v ur; yumrukların çalışınazsa dişlerinle saldır. Yalnızca gözü ka
ra olan ve ölümüne döv üşen kazanır. 

Üç kişi saldırırsa: Biri ncisini hançerle, ikincisini v ur, üçüncüsü
nü süngüle. Cesur olanı Tanrı korur. 

Ortodoks inancı , Çar baba ve Kutsal Rusya için öl . Kilise, Tan
rı 'ya yalvaracak. Ruhunu tesl im eden, onu geri alır. (Üstüne üstlük 
kendi canavarlığını İnci l '  e onayiatmak istiyor.) "Ki m  sağ kalırsa ün 
ve  şan sahibi olur".  

Ve nihayet sonuç: 

"Asker sağlıklı ,  cesur, dirençli, kararlı ,  adil ve inançlı olmalıdır. Tan
rı ' ya dua et ! Zaferi o getirecektir! Güçlü askerler! Tanrı sizi yönlen
direcektir, O sizin generalinizdir!" 

Ve bu mukaddesat karşıtı, gözü dönmüş bir tarzda yazılmış, yal
nızca i ğrenç ya da sarhoş bir insanı etkileyebilecek olan eser tüm 
kışfalara asılmıştır ve askerlik görevine başlayan Hıristiyan Rus

ya' nın tüm gençleri , bu eseri öğrenmek ve ona inanmak zorunda

dır. 
30-40- 50 yıl önce böyle bir şey olamazdı. Evet, nesnenin ay

rışımı bir yandan natronla, diğer yandan daha önce fark edilme
yen bo�ucu bir buharla gerçekleşti 

Bir  yandan düzenlenen barış kongreleri , dünyanın savaştan 
nefret eden, savaşı önlemek ve ortadan kaldırmak için çareler 
arayan tüm aydın insanlarının dayanışması; diğer yandan da cesur 
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general in babacan bir biçimde üniformanın şerefi , insanların bir
birini yemelerinin gerekli l iğini ve yaralarnalarını telkin eden ya

zı ve genelgeleri yüzünden savunmasız i nsanların acı çekmeleri 
ve öldürülmeleri . 

Bu ikisini kıyaslarken, akl ıma 300 tutsağın öldürüleceği bir 
bayram şenliğinde hazır bulunan gezginin öyküsü gel iyor. Gez
gin ,  anlaşılır olmak için çaba saıf ederek, Dagomey1 önderlerine 
öldürmenin kendi inançlarına aykırı olduğunu, ölenlerin ruhları
nın canl ılar üzerinde hakimiyet kurduğunu, öldürmenin kendi çı
karlarına aykırı olduğunu,  zira bu vahşi insanları çal ışmak ya da 
savaşmak zorunda bırakabileceklerini ,  çalışmak ya da savaşma
nın da onlar için iyi olmayacağını, onları öldürmenin düşmanla
rın da tutsaklarına aynı şeyi yapmalarına yol açacağını güzel bir 
dille telkin etmeye çal ışmıştı .  

Gezgin konuşmaya devam ederken , Dagomey önderleri tüy
lerle süslü, burunları halkal ı başlarını önlerine eğerek suskun bir 
biçimde oturuyor, birbirlerine sarhoş edici bir içki ikram ediyor
lardı. Gezgin sözlerini bilirdiğinde yerlerinden fırladılar ve sınta
rak savaşçılara öldürme işaretini verdiler ve katl iam başladı . Ön
derler ise kahverengi tenli  çıplak bedenleriyle eği l ip bükülerek 
çevrede dans ediyorlar, hırıltılı ve anlaşılmaz sesler çıkarıyor! ardı. 

Avrupa toplumunun en iyi temsilcileri arasında sürdürülen sa
vaş sorununa il işkin karmaşık, akıll ı ,  zarif, insancıl çalışmaların 
etkisi , Reychstaglardaki kaba saba nutuklar, gazete yazıları, Wil
helm' in konuşması ,  özell ikle de Tanrının generallikten arkadaşı 
olan general imizin öne sürdüğü kendinden emin ve babaca öğüt
leri neden iyle gezginin konuşması gibi görünmektedir. 

1 Afrika'da bir kabi le .  -ç.n. 
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Görülen o ki , çürüme gerçekleşmiş,  tamamlanmış ve pis ko

ku artık nefes almamıza olanak vermemektedir; artık ileriye atıla

cak önemli bir adım kalmıştır. Kokan gaz yok edilmelidir. Tıpkı 

ortak yaşamdan koparak itici bir hale gelen ve yok edilmesi ge

reken asker kesimi gibi . 

Ancak onu nasıl yok etmeli ?  B unun i çin tek yol var: Kamu

oyu; kamuoyunun asker sınıfının özellikleri ve anlamı konusunda 

aydınlatılması. 

Anlaşılan bu insanlar, çevrelerinde, içinde kendilerinin de ya

şadıkları ve insanların çoğunluğunun soluk aldığı temiz havanın 

nüfuz edemediği boğucu ve pis kokulu bir atmosfer ol uşturdular. 

Öyle görülüyor ki , bu insanlar, bu temiz havayı solumaya izin ve

remiyorlar ve bu temiz hava yayıldığı ölçüde çevrelerindeki pis 

kokulu atmosferi yoğunlaştırıyorlar. Onlara hiçbir biçimde ulaşa

mıyorsun: Siz bu gezgin gibi kanıtlarınızı güçlendirseniz, onları 

son derece net bir hale getirseniz bile, bunlara yanıt olarak, dans 

eden, Tomahawklarını sallayan vahşiterin çıkardıklan anlamsız 

sesleri andıran seslerden başka bir şey duyamazsınız: üniforma

nın şerefi için öldürmeye çağrı ve: "Ah, beyler, beyler ! . .  konu bu 

değil ,  insanları dişlerle kemirmeyi öğrenmek gerekir" vb. gibi 

babaca öğütler duyarsınız. 

Hepsinden korkuncu da, bu insanların yönetimi ve diğer in

sanlar üzerinde hakimiyeti ellerinde bulundurmalarıdır. Nasıl ol

malı?  B unu yok etmenin çaresi nedir? 

Çare, bu insanların sancaklarına, üniformalarma ve içinde ya

şadıkları kesime saygı gösterme ve kendi konumlarıyla övünme 

atmosferinin, yani gerçekler karşısında arkasına sığındıkları şey

lerin yok edilmesidir. 

tarihsiz. 
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Siz, askerlerin insanları belirli durumlarda ve savaşlarda öldür

meleri için eğitildiklerine, oysa, eğiten kişiler için kutsal sayılan 

ayette böyle bir izne benzer bir şey olmadığı gibi, aksine, insan

ların her ne nedenle olursa olsun öldürülmelerinin hatta her ne

denle olursa olsun incitilmelerinin, kendine yapılmasını istemedi

ğin bir şeyin başkalanna yapılmasının yasaklanmış olmasına hay

ret ediyorsunuz. "Bu bir aldatmaca mı? Eğer aldatmacaysa bu ki

min için yapılmaktadır?" diye soruyorsunuz. 

Evet, bu, başkalarının terleriyle ve kanlarıyla yaşamaya alış

mış, bu amaç için de İsa 'nın öğretisini bozan ve çarpıtan insanla

rm yararına bir aldatmacadır. İnsanların mutluluğu için verilen bu 

öğreti , şimdi bu çarpıtılmış haliyle, insanların tüm felaketlerinin 

kaynağı durumuna gelmiştir. 

B u  şu biçimde olmuştur: 

Yöneti m ve yönetime nüfUz eden ve başkalarının emeğiyle yaşa-

137 
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yanlar için, çalışanlar üzerinde hakimiyet kurmaya yarayan bir 

araç gereklidir; bu araç ise ordudur. Dış düşmaniara karşı savun

ma, yalnızca bahanedir. Alman hükümeti kendi ulusunu Ruslarla 

ve Fransızlarla, Rus hükümeti de Fransızlada ve Almanlarla kor

kutmaktadır ve bu tüm hükümetler için geçerlidir. Aslında Alman

lar, Ruslar ve Fransızlar komşularıyla ve diğer uluslarla savaşmak 

istemedikleri gi bi, onlarla barış içinde yaşamak istemekte, savaş

tan her şeyden daha çok korkmaktadırlar. Hükümetler ve asalak 

üst sınıflar, çalışan halk üzerinde hakimiyetlerine bir bahane bul

mak için, bir atı köşede kamçılayıp, sanki onu zapt edemiyormuş 

görüntüsü veren bir çingene gibi davranmaktadırlar. Bu kişiler, 

kendi halklarını ve diğer ulusu tahrik etmekte, daha sonra da ulu

sun refahı ya da savunması için savaş ilanından başka bir çıkış yo

lu yokmuş görüntüsü vermekte ve bu savaş yine generaller, su

baylar, tüccarlar ve genelde de zengin sınıflar için yararlı olmakta

dır. Aslına bakılırsa savaş, askerlerin var oluşunun kaçınılmaz so

nucudur. Ordu, yalnızca hükümetlerin kendi emekçi halkı üzerin

de hakimiyet kurmaları için gereklidir. 

Bu, bir suçtur; ancak daha da kötüsü, hükümetlerin halk üzerin

de hakimiyet kurabilmek için sağduyulu bir gerekçeye sahip ol

mak amacıyla, tüm bunların insanlarca bilinen yüce öğreti, Hıris

tiyanlık öğretisi tarafından emredildiği görüntüsü venneleri, halk

Iarını bu öğretiyle eğitmeleridir. İşin özünde i se bu öğreti yalnız

ca öldürmeye değil ,  her türlü zorbalığa karşıdır ve bu nedenle de, 

hükümetlerin halkın üzerinde hakimiyet kunnak ve halkın gözün

de Hıristiyan kabul edilmek için, Hıristiyanhğı çarpıtmaları, ger

çek anlamını halktan gizlemeleri, böylelikle de insanları İsa 'nın 

onlara getirdiği mutluluktan yoksun bırakmaları gerekmektedir. 

Hıristiyanlığın böylesine çarpıtılması çok eskiden, İmparator 

Konstantin 'in • kutsal kişiler arasına katılmasıyla başlar. Bunu iz-

• Hıristiyanlığı devletin resmi dini yapan, bunu yaparken de o zamana dek dev-



BAŞÇAVUŞA MEKTUP 139 

leyen tüm yönetimler, özellikle de bizim Rus yönetimlerimiz, 
tüm güçleriyle bu çarpıhnayı korumaya ve halkın Hıristiyanlığın 
ana düşüncesini anlamasını önlemeye çalışmışlardır; çünkü halk, 
Hıristiyanlığın ana düşüncesini kavrarsa, yönetimlerin, vergile
riyle, askerleriyle, sürgün adalarıyla, darağaçlarıyla ve sahtekar 
rabipleriyle kendilerini göstermeye çalıştıkları gibi Hıristiyanlığın 
hamisi olmayıp, aksine, bu dinin en büyük düşmanları oldukları
nı anlayabilir. 

Bu çarpıtmanın bir sonucu olarak da, sizi hayrete düşüren al
datmacalar ve halkın çekmekte olduğu tüm bu korkunç felaketler 
ortaya çıkmaktadır. 

Halk, eziktir, soyulmuştur, yoksuldur, cahildir ve ölmektedir. 
Neden? Çünkü toprak zenginlerin elindedir; halk fabrikalarda, 
dev kuruluşlarda gündelikle çalışarak köleleşmiştir. Çünkü on
dan vergi alınmakta ve kendisi için gerekli olan şeylere zam ya
pılmaktadır. Bundan nasıl kurtulabilir? Zenginlerin elindeki top
rakları mı almak gerekir? Ancak, bu yapılırsa askerler gelecek, 
ayaklanmacıları öldürecek ve hapse atacaktır. Fabrikalan, tesisle
ri mi ele geçirmek gerekir? Aynı şeyler olacaktır. Grev mi yapma
lıdır? Ancak bu hiçbir zaman başarılı olmaz. Zenginler, işçilerden 
daha uzun süre dayanabilirler. Askerler, daima sermayenin yanın
da yer alacaklardır. Halk, askerler yönetici sınıfların hakimiyetin
de olduğu sürece içinde bulunduğu yoksulluktan kurtulamaya
caktır. 

Peki , ama halkı bu kölece konumda tutan askerler kimdir? 
Dağılmadıklan takdirde toprağı ele geçiren köylülere ve grev ya-

letin dışmda hatta devlete karşı bir varlık gösteren farklı geleneldere bağlı 
Hıristiyan gruplannı devlet düzenlemesi altında yeniden şekillendiren Roma 
imparatoru I. Konstantin (MS 272-337) . Çarlık Rusya'sında devlet dini olan 
Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebince aziz kabul edilir. - y.n. 
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panlara, vergisiz mal sokan kaçakçılara ateş edecek olan, vergi 
ödemeyi reddettiklerinde onları sürgün adalarına gönderen ve on
ları orada tutan erler kimdir? Erler, toprakları ellerinden alınan 
köylülerin, ücretlerinin yükseltilmesini isteyen grevcilerin,  vergi
lerden kurtulmak isteyen vergi mükelleflerinin ta kendisidir. 

B u  insanlar neden kardeşlerine ateş açmaktadırlar? Bunun ne
deni , kendilerine, göreve başladıklarında kabul etmeye zorlandık
ları yeminin bir yükümlülük olduğunun telkin edilmesidir. Bu ye
minde, genelde insanların öldürülmemesi , bunun ancak amirierin 
emri üzerine yapılabileceği . belirtilmekte, yani bu kişiler sizi şa
şırtan aldatmacaya maruz kalmaktadırlar. Ancak bu noktada bir 
soru ortaya çıkmaktadır: Sağduyulu, okuma yazma bilen, hatta 
eğitimli insanlar böylesine açık bir yalana nasıl inanmaktadırlar? 
Bir insan ne kadar az eğitimli olursa olsun, İsa'nın öldürmeye 
izin vermediğini , yumuşak başhhğı, alçak gönüllülüğü, yapılanı 
bağışlamayı, düşmanları sevmeyi öğrettiğini bilmemesi ; Hıristi
yanlık öğretisi temelinde, ileride kendisine emredilen herkesi öl
dürmeye söz veremeyeceğini öngörememesi olanaksızdır. 

Soru, sağduyulu insanların şimdiye kadar inanılan, şu anda da 
askerlik yapanların inandıkları böylesine açık bir yalana nasıl ina
nabildikleridir. Bu sorunun yanıtı, insanların çocukluklarından iti
baren, yalnızca bu yalana değil , başka bir dizi yalana, tüm bir ya
lanlar sistemine kanmaya hazırlanmalarındadır. Bu sistem, Orto
doks inancı olarak adlandırılmaktadır ve en kabasından bir puta 
tapınmadan başka bir şey değildir. Bu inanca göre, Tanrı 'nın üçüz 
olduğu, bu üçüz Tanrı 'nın dışında göklerin Çariçesi olan bir Tan
n daha olduğu,* bu Çariçe dışında bedenleri çürümeyen çeşitli ha-

* İsa'nın anası Meryem, Hıristiyanlığın Ortodoks ve Katolik yorumlannda 
doktrinde değilse de, kilisenin de desteklediği popüler-pratik algısal düzey
de ayrı bir tanrı gibi muamele görür. - y.n. 
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varilerin, bunların dışında da Tanrıların ve göklerin Çariçesinin 
ikonalarının bulunduğu, bu ikonalara mum dikmek ve el açıp dua 
etmek gerektiği, dünyada en önemli ve kutsal şey'in papazın Pa
zar günleri bölmenin arkasında ekmekten ve şaraptan yaptığı ka
rışım olduğu, papaz bu karışıma okuduktan sonra, artık şarabın 
şarap, ekmeğin ekmek olmaktan çıkıp, üçüz tanrıdan birisinin ka
nına ve bedenine dönüşlüğü vb. şeyler öğretilmektedir. Tüm bun
lar öylesine aptalca ve anlamsız, bunların ne anlama geldiğini an
lamak öylesine olanaksızdır ki , bü öğretiyi anlatanlar bile anla
mayı değil , yalnızca inanınayı buyurmaktadırlar. Çocuklukların
dan itibaren bu eğitimi alanlar, kendilerine söylenen her türlü 
saçmalığa inanmaktadırlar. Tanrının köşede asılı olduğuna ya da 
papazın kaşıkla verdiği karışımın içinde oturduğuna, tahtayı veya 
kutsal kalıntıları öpmenin, bunlar için mum dikmenin bu yaşam 
ve gelecekteki yaşam için yararlı olduğuna İnanacak kadar ser
seroleşen insanları göreve çağırdıklarında da, istedikleri gibi al
datmakta, öncelikle de yemin etmeyi yasaklayan İncil üzerine, bu 
İncil 'de yasaklanan şeyleri yapacaklarına yemin etmeye zorla
maktadırlar. Daha sonra da üstterin emri üzerine insanları öldür
menin değil, üstlere itaat etmemenin günah olduğunu öğretmek
tedirler. 

Askerlerin aldatılışının, üstlerin emriyle insanları öldürmenin 
günah olmayacağının kendilerine telkin edilişinden kaynaktan
ması, bağımsız bir olgu olmayıp tüm bir aldatmaca sistemiyle 
bağlantılıdır ve bu sistem olmasa bu aldatmaca da mümkün ola
maz. 

· Ancak, yalana dayanan, Ortodoksluk olarak adlandırılan ve 
kendisine Hıristiyanlık inancı olarak gösterilen bu inanca inanan 
bir insan, rütbe olarak üstün kabul edilen herkese körü körüne ita
at edeceği sözünü vererek askerlik görevi yapmasının günah ol-
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madığına inanabilir, başka bir insanın iradesiyle öldürmeyi öğre
nebilir ve bu korkunç, tüm yasalarca yasaklanmış suçu işleyebi
lir. 

Ancak, yalana dayalı, Ortodoksluk olarak adlandırılan bu sah
te Hıristiyanlığa kanmayan bir kişi, buna hiçbir zaman inanmaz. 

Sonuç olarak buradan da, sekter olarak adlandırılanlar, yani 
Ortodoksluk öğretisini yadsıyan, İncil 'de ve özellikle de Dağda
ki Vaaz 'da"' belirtildiği üzere İsa öğretisini kabul edenler, hiç bir 
zaman bu aldatmaca ya kanmazlar; her zaman askerliği Hıristi
yanlıkla bağdaşmaz kabul ederek reddetmişlerdir, reddetmekte
dirler ve bunun yerine günümüzde yüzlerce, binlerce insanın, 
Rusya'da Duhoborların, Molokanların; Avusturya'da Nazarenle
rin;  İsveç, İsviçre ve Almanya'da Evangelistlerin1  yaptıkları gibi, 
her türlü işkenceye katianınayı yeğlemektedirler. Yönetim de bu
nu bilmekte, o olmaksızın hakimiyetini sürdüremeyeceği genel 
kilise aldatmacasının çocukluktan itibaren tüm çocuklara uygu
lanmasına azami dikkati göstermekte, hiç kimsenin bundan kaça
bilmesine olanak vermemekte, bu konuyu her şeyden fazla dik
kat ve korkuyla izlemektedir. Yönetim her şeye, ayyaşlığa, fuhşa 
izin vermekte, ( ayyaşlık ve fuhşa yalnızca izin vermemekte, teş
vik de etmektedir, zira ayyaşlık ve fuhuş da insanı aptallaştırır) 
ancak insanların bu aldatmacadan kurtulmasına ve başkalarını da 
kurtarmasına tüm gücüyle karşı çıkmaktadır. 

Rus yönetimi bu aldatmacayı özellikle acımasızca ve iki yüz-

* İsa'nın havaTilerine ve kalabalık bir izleyici kitlesine verdiği, toplumsal 
hayatın temellerini oluşturması gereken, sevgi , merhamet, iyilik ve adalet 
gibi erdemlerle ilgili  Hıristiyan ahlak anlayışını ortaya koyan vaaz (Matta: 
5-7; Luka: 6: 1 7, 6:20-40). -y.n. 

1 Pasifist tarikatlar. - ç.n. 



BAŞÇAVUŞA MEKTUP 1 43 

lülükle yürütmektedir. Yönetim bunu tüm yurttaşlarına uygula
makta, çocuklarını küçük yaşta yalana dayalı sözde Ortodoks 
inancıyla vaftiz etmekte, aksi takdirde cezalandırmakla tehdit et
mektedir. Çocuklar vaftiz edildiklerinde, yani Ortodoks sayıldık
larında da, yönetim, istemleri dışında vaftiz edildikleri bu inancı 
tartışmayı ağır cezalada korkutarak yasaklamaktadır. Kişiler bu
nu tartıştıklarında, tıpkı bu inançtan geri adım attıklarında ya da 
başka bir inancı kabul ettiklerinde olduğu gibi, cezalandırılmak
tadırlar. Aslında, tüm Ruslann Ortodoksluğa inandığı söylenemez. 
Onlar da inanıp inanmadıklarını bilmemektedirler, çünkü daha 
çok küçük yaşta bu dine yönlendirilmişlerdir. Zorla kabul ettiri
len bu inanca, cezalandırılma korkusuyla bağlı kalmaktadırlar. 
Tüm Rus insanı Ortodokslukla birlikte ikiyüzlü bir aldatmacaya 
yakalanmış tır. 

Sahip olduğu güçten yararlanan yönetim, bu aldatmacayı 
oluşturmakta ve desteklemekte, bu aldatmaca da, yine aynı bi
çimde, onun hakimiyetini desteklemektedir. 

Bu nedenle de, insanların tüm bu felaketlerden kurtulmasının 
tek çaresi ,  yönetimin kendilerine telkin ettiği bu yalana dayalı 
inançtan kurtulmaları , bu gerçekdışı inancın kendilerinden gizle
rneye çalıştığı gerçek Hıristiyan öğretisini benimsemelerindedir. 
Bu gerçek Hıristiyanlık öğretisi, İsa 'nın da belirttiği gibi , çok ba
sit, net ve herkesin anlayabileceği bir öğreti dir. Ancak bu basitlik 
ve anlaşılabilirlik, insanın, hepimizin eğiti ldiği ve bize Tanrı ger
çeği olarak gösterilen bu yalandan kurtulması durumunda olası
dır. 

Gereksiz şeylerle dolu bir kaba gerekli bir şeyi dökmek ol
maz. Öncelikle ondaki gereksiz şeyleri boşaltmak gerekir. Aynı 
şey, gerçek Hıristiyanlık öğretisi için de geçerlidir. Öncelikle an
laşılması gereken, Tanrı 'nın sözde 6000 yıl önce nasıl dünyayı ya-
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rattığı, Adem 'in nasıl günah işlediği , insan türünün nasıl oluştu
ğu, ve Tanrı 'nın oğlu ve Tanrı 'nın bir bakireden doğduktan sonra 
nasıl dünyaya geldiği ve günahlarını ödediğine ilişkin öykülerin,  
Mukaddes kitapta ve İncil 'de anlatılan tüm masal ların, kutsal ki
şilerin yaşamlarına, mucizelerine ve güçlerine ilişkin hikayele
rin, gerçekte boş Musevi inançlarıyla ruhhanların aldatmacaları
nın karışımından başka bir şey olmadığıdır. Ancak tüm bu aldat
macalardan arınmış bir insan, isa'nın hiçbir yorum gerektinne
yen, anlaşılınaması olanaksız, basit ve net öğretisini aniayabilir 
ve kavrayabilir. 

Bu öğreti, ne dünyanın başlangıcından ne de sonundan, ne 
Tanrı ' dan ne de O 'nun düşüncelerinden, genelde de bilemeyece
'ğimiz ve bilmemiz gerekmeyen şeylere ilişkin bir şeylerden söz 
eder. Onun sözünü ettiği, yalnızca insanın kurtulabilmesi için ne 
yapması gerektiği, yani doğumundan ölümüne kadar bu yaşamı 
en uygun biçimde nasıl yaşayacağıdır. Bunun için yalnızca insan
lara, onların bize davranmalarını istediğimiz gibi davranmamız 
yeterlidir. İsa'nın tüm yasa ve kehanetleri bu kuraldadır. Bu bi
çimde davranmamız için ne ikonlara, ne güçlere, ne kilise zorun
lul uklarına, ne rabipiere ne kutsal kişiler üzerine yazılmış öykü
lere, ne akait yazarlanna, ne de hükümetlere gereksinimiz vardır; 
tam tersine, bunların hepsinden tam anlamıyla kurtulmamız ge
rekmektedir. Zira, insanlara onların sana davranmalarını istediğin 
gibi davranabilmek, ancak din adamlannın tek gerçek olarak gös
termeye çalıştıkları bu masallardan arınmış, kendisini , başka in
sanlara emrettikleri gibi davranacağı vaadiyle bağlamamış insan 
için mümkündür. Ancak o zaman insan kendi istediklerini ya da 
başkalarının emrettiklerini değil ,  Tanrı 'nın buyruğunu yerine ge
tirecek konumda olabilir. 

Tanrı 'nın buyruğu ise, savaşmamız ve zayıflara acı çektirme-
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miz değil , tüm insanları kardeşimiz olarak kabul etmemiz ve bir
birimize yardımcı olmamızdır. 

İşte bunlar, mektubunuzun bende çağrıştırdığı düşüncelerdir. 
Bu düşünceler sizi meşgul eden soruların açıklanmasına yardım
cı olabilirse çok sevinirim. 

tarihsiz. 
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İSVEÇLİLERE MEKTUP1 

Sayın baylar ! 

Güzel mektubunuıda sözünü ettiğiniz, genel bir silahsJzlanmaya, 
her bir bireyin askerliği reddetmesi yoluyla en kolay ve kesin bir 
biçimde ulaşdabileceği konusundaki düşünceniz çok doğrudur. 
Hatta ben bunun, askeri çevrelerin neden olduğu, giderek güçle
nen dehşet verici felaketlerden insanlığın kurtuluşu için tek yol 
olduğunu düşünüyorum. Ancak, askerlik görevini reddeden kişi
lere, bu görevin yerine toplumsal çahşma yaptırılmasJ düşüncesi 
nin, Çarın önerisi üzerine toplanacak olan konferansta incelen
mesi yaklaşımınız bana çok yanlış görünüyor. Bunun nedeni , bu 
konferansın, barışa ulaşmayı amaçlamayan ikiyüzlü bir girişim
den başka bir şey olmayıp, ilerici insanların artık görmeye başla-

1 Bu konferansın hazırlandığı sırada, birkaç isveçli L. N. Tolstoy 'a, içeri�i bu 
yamtta bulunan bir mektup göndermişlerdi . 

149 



.. 1·50 YURTSEVERLİK, ASKERUK ve İTAATSİZLİK ÜZERİNE 

dıkları gibi, tam 'tersine, ger{el barışın bu tek çözümünün insanlar
dan gizlenmesi �macını güdeceğidir. 

Konferansıı/ amacının, silahsızlanma olmasa bile silahlanmaya 
/ 

kısıtlama _getirme olacağı söyleniyor. Bu konferansta hükümet 
.•. 

temsilcilerinin silalı güçlerini daha fazla büyütınerne konusunda 
anlaşacaklan var sayılıyor. Eğer bu böyleyse, akla ister istemez, o 
anda daha zayıf durumda olan devletlerin temsilcilerinin konfe
rans sırasında nasıl davranacak.ları sorusu geliyor. Bu durumdaki 
devletlerin gelecekte de komşularından daha zayıf konumda kal
mayı kabul edeceklerini sanmıyorum. Eğer konferansta alınan ka
rarların geçerliliğine kesin olarak inanır ve böyle zayıf bir durum
da kalmayı kabul ederlerse, daha da zayıf konuma gelmeleri ve 
ordu için hiç harcama yapmamaları olasılık dahilindedir. 

Konferansın amacı devletlerin güçlerini eşit konuma getirme
leri olacaksa ve bu konu üzerinde durulacaksa, böyle olasılık dışı 
bir eşitliğe ulaşılabilecek olsa bile ,  ister istemez şu sorun ortaya 
çıkacaktır: Neden devletler şu andaki silahianma konumunda kal
mak zorundalar da daha aşağı düzeyde silahlanmıyorlar? Neden, 
örneğin Almanya, Fransa, Rusya birer milyon yerine, diyelim ki, 
beşer yüz bin,  onar bin, ya da yalnızca biner askere sahip olma
sın? 

Azaltmak olası ysa, neden asgariye indirilmesin ve nihayet, or
dular yerine neden Davut ve Golyat gibi yiğit birer savaşçı orta
ya çıkartılarak, uluslararası bir sorun, kazanana göre çözümlen
mesin? 

Devletlerarasındaki sorunların tahkim kurulunca çözüleceği 
söyleniyor. Ancak, bu sorunları hükümet temsilcileri yerine halk 
temsilcilerinin çözümlemesinden söz edilmiyor ve bu yüzden de 
bu çözümlerin doğru olacağının hiçbir garantisi yoktur. Bu kuru-
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lun kararlarını kim uygulayacaktır? Ordular. Kimin orduları? Tüm 
büyük devletlerin. Ancak bu devletlerin gücü eşit midir? Örneğin 
kıta üzerinde kim, var sayalım, Almanya, Fransa ve Rusya ittifa
kına karşı bir kararı uygulayabilecektir? Ya da kim, denizlerde İn
giltere, Amerika ve Fransa 'nın çıkarlarına karşı bir karar alabile
cektir? Tahkim kurulunun devletlerin güç kullanmasına karşı ka
rarları, askeri güç kullanılarak uygulanacak, kısıtlanması gereken 
şey, kısıtlama aracı olacaktır. Kuşu yakalamak için onu harekete 
geçirmek gerek. 

Sivastopol kuşatması sırasında bir gün gamizon komutanı Sa
ken 'in ya verlerinin odasında otururken antreye cesaretiyle ünlü, 
biraz tuhaf, aynı zamanda da o dönemde Avrupa'nın önde gelen 
satranç oyuncularından olan prens S.S.  Urusov 'un girdiğini anım
sıyorum. Generalle bir işi olduğunu söyledi, yaver de onu gene
ralin odasına götürdü. On dakika sonra Urusov önümüzden hoş
nut kalmamış bir yüz ifadesiyle geçti. Onu geçiren yaver bulun
duğumuz yere döndü ve gül erek, Urusov 'un general e hangi konu 
için geldiğini anlattı. Urusov, Saken 'e, sık sık el değiştiren ve 
yüzlerce insanın yaşamına mal olan 5. tabyanın önündeki sİper
lerde İngilizlere bir parti satranç oynama çağrısı yapılmasını öner
meye gelmişti. 

Kuşkusuz, sİperlerde satranç oynamak, insanları öldürmekten 
çok daha iyi olurdu. Ancak Saken, siperde satr�ç oynamanın, 
ancak ortaya konan koşulların yerine getirileceği konusunda ta
rafların karşılıklı ve tam bir güven içinde olmaları durumunda 
gerçekleşeceğini çok iyi bildiği için, Urusov 'un önerisini kabul 
etmemişti. Siperlerin önünde duran askerler ve siperlere yöneltil
miş toplar bu güvenin duyulmadığını kanıtlıyordu. Her iki tarafta 
da asker bulunduğu sürece, konunun satrançla değil, süngülerle 
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çözümteneceği ortadaydı. Aynı şey, uluslararası sorunlar için de 
geçerlidir. Bu sorunların tahkim aracılığıyla çözülebilmesi için, 
devletlerin mahkeme kararlarını uygulayacakları konusunda tam 
bir karşılıklı güven içinde olmalan gerekir. Bu güven olduğu tak
dirde ordnlara gerek kalmaz. Eğer ordular varsa, doğal olarak, 
güven de yok demektir. Ve uluslararası sorunlar, askeri güç dışm
da bir yolla çözümlenemez demektir. Orduların varlığı, yalnızca 
şimdi tüm devletlerin yaptıkları gibi ,  kimi Asya'da kimi Afri
ka'da kimi Avrupa 'da olmak üzere yeni yerler ele geçirmeleri 
için değil ,  zorla ele geçirilenleri de güç kuJlanarak ellerinde tut
maları için de gereklidir. Güç kullanarak ele geçirmek ve elde tut
mak ancak yenerek mümkündür. Kazananlar da daima büyük or
dulardır. Bu nedenle bir yönetimin ordusu varsa, bu ordu olabil
diğince büyük olmalıdır. Yönetimlerin yükümlülüğü de budur. 
Yönetim bunu gerçekleştirmezse gerekli de değildir. Bir iktidar 
iç yönetirnde pek çok şey yapabilir: Halka özgürlük verebilir, 
eğitebilir, zenginleştirebil ir, yollar, kanallar inşa edebilir, çölleri 
insan yerleşimine açabilir, toplumsal çalışma olanakları oluştura
bil ir;  ancak bir şeyi , özellikle de konferansın gerçekleştirmek için 
toplandığı şeyi yapamaz, yani askeri gücü azaltamaz. Eğer konfe
ransin amacı, son açıklamalardan anlaşıldığı üzere, insanlara acı
masız görünen yok edici silahları kullanımdan kaldırmaksa - ne
den bu arada da öncelikle, askeri savunmanın gerekli koşullarını 
oluşturan casusluk, telgrafların gizlice değiştirilmesi , mektuplara 
el koyma gibi tüm dehşet verici alçaklıkların da bu arada kaldırıl
ması için çaba gösterilmesin - böyle bir yasaklama, mevcut tüm 
savaş araçlarını kapsamalıdır ve bu olabilecek bir şeydir. Örneğin, 
yaşamları için savaşanlara çatışma sırasında en duyarlı organiara 
temas etme yasağı getirilmelidir. Neden patlayıcı bir merrniden 
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kaynaklanan bir yara, ya da ölüm, hassas bir bölgeye alınan ve 
duyulan acının son kerteye ulaştığı basit bir kurşunun ya da bom
ba parçasının açtığı yaradan daha kötü olsun? Nasıl ve hangi silah
tan olursa olsun, sonuç ölümdür. 

Şaşırtıcı olan, yetişkin ve ruhsal sağlıklan yerinde insanların 
böyle tuhaf düşünceleri nasıl ciddiyede dile getirdikleridir. 

Örneğin yaşamlarını yalana adamış diplomatlar, bu kusura öy
lesine alışmışlardır ki , sürekli olarak bu yoğun yalan ortammda 
yaşar ve çalışırlar, önerilerinin tüm anlamsızlığını ve ikiyüzlülü
ğünü fark edemezler; ancak nasıl olur da sıradan olmayan insan
lar - Çar 'a yaranmak için onun komik özelliklerini övenler değil , 
sıradan olmayan dürüst insanlar - bu konferansın sonucunun, ı .  
Aleksandr 'ın Kutsal ittifakı sırasında olduğu gibi , yönetimlerin 
yurttaşlarına aşıladıklan aldatmacanın güçlendirilmesinden başka 
bir şey olamayacağını göremezler? 

Konferansın amacı, barışın tesisi değil ,  savaşın getirdiği fela
ketlerden kurtulmanın tek çaresinin, bireylerin askeri cinayetlere 
katılmayı reddetmesi olduğu gerçeğini insanlardan gizlemektir. 

Bu nedenle de, konferans, bu konuyu hiçbir biçimde tartışma
ya açmayacaktır. 

İnançları yüzünden askerlik yükümlülüğünü reddeden kişile
re, tüm yönetimler, Rus yönetiminin Duhoborlara davrandığı gibi 
davranacaktır. Ve zamanı geldiğinde yönetim, tüm dünyaya söz
de barışsever niyetlerini açıkladığmda, Rusya 'nın sözde ve ey
lemde en barışsever olan, bu nedenle de askerliği reddeden insan
Iarına acı çektirdiklerini, perişan ettiklerini ve sürdüklerini her
kesten gizlerneye çabalayacaklardır. Tıpkı, biraz daha yumuşak 
olmakla birlikte, tüm Avrupa yönetimlerinin askerlik görevini 
reddedenlere daha önce ve şimdi yaptıkları gibi. Avusturya, Prus-
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ya, Fransa, İsveç, İsviçre ve Hollanda yönetimleri de bu konuda 
böyle davranmışlardır ve başka türlü de davranamazlar. 

Başka türlü davranamazlar, çünkü yurttaşlarını disiplinli ordu
lardan oluşan bir güçle yönetiyorken bu gücü hiçbir biçimde 
azaltamaz, dolayısıyla da hakimiyetlerini sıradan olmayan insan
ların rast gele davranışıarına bırakarnazı ar. Ayrıca, askerlik hizme
tinin yerine başka bir hizmet yapılmasına izin verilmesi halinde, 
büyük olasılıkla, insanların büyük bölümü (kimse öldürmek ya da 
ölmek istemez) başka bir çalışmayı askerlik hizmeti yapmaya 
yeğler ve o kadar çok çalışan ve o kadar az asker kalırdı ki , işçi 
olarak çalışmaya zorlanacak kimse kalmazdı. 

Lafazanlıkları arasında şaşkınlaşan l iberaller, sosyalistler ve 
ilerici etkin kişiler olarak tanımlanan diğerleri , medisierde ve 
toplantılardaki konuşmalarının, kurdukları sendikaların, yaptıkları 
grevlerin, bastırdıkları broşürlerin aslında çok önemli ,  bazı kişile
rin askerlik yapmayı reddetmesinin ise dikkate alınmayacak ka
dar önemsiz olduğunu düşünebili rler; ancak yönetimler kendile
ri için neyin önemli neyin önemsiz olduğunu çok iyi bil iyorlar. 
Yönetimler meclislerde her türlü liberal ve radikal konuşmalara, 
işçi sendikalarına ve sosyalistlerin gösterilerine seve seve izin ve
rirler; hatta bu tür olayların halkların dikkatini kurtuluşlarının tek 
asıl ve tek çaresinden kaçırdıkları için kendileri açısından yararlı 
olduğunu bilerek de bunlara sempati duyuyorlarmış gibi görünür
ler; ancak, askerlik görevinin ya da askerl ik görevi karşılığında 
vergi ödemenin reddedilmesine (ikisi aynı şeydir) asla izin ver
mezler, çünkü bu tür reddetmelerin, yönetimlerin aldatmacalarını 
ortaya koyarak hakimiyetlerinin di bini oyduğunu bilirler. 

Yönetimler, halklarını güç kullanarak yönettikleri ve şimdi ol 
duğu gibi yeni topraklar ele geçirmeye devam ettikleri (Filipin-
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ler, Port Arthur v.b) ve ele geçirmiş olduklarını (Polonya, Alsas, 
Hindistan, Cezayir v.b.) elde tutmaya çalıştıkları sürece, orduları 
asla küçültmeyecekleri gibi , aksine sürekli büyüteceklerdir. 

Bugünlerde bir Amerikan alayının İlo-İlo'ya* gitmeyi reddet
tiği haberi dolaşıyor. Bu haber sanki çok şaşırtıcı bir olaymış gi
bi naklediliyor. Aslında şaşırılması gereken, bu tür olayların ne
den sürekli yinelenmediğidir. Başkalarının, genellikle de saygı 
duymadıkları kişilerin isteği üzerine son dönemde savaşan tüm 
Ruslar, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar ve Amerikalılar neden 
başka halkların insanlarını öldürmeye gidiyorlar ya da kendileri 
de yaratanıyor veya ölüyorlar? 

Tüm bu insanların akıllarını başlarına almaları, kendilerini as
kere aldıklan sırada olmasa bile, son anda, düşmanın üzerine gön
derildiklerinde durmaları, silahlarını atmaları ve karşılarındakilere 
de aynı şeyi yapmaları için bağırmaları çok doğal ve açık bir dav
ranış olur. 

B u  o denli basit ve doğal bir şey olurdu ki, herkes aynı biçim
de davranmak zorunda kalırdı. Eğer insanlar böyle davranmıyor
larsa, bu, insanların yönetimlerine inanınalarından kaynaklanıyor. 
Bu yönetimler, insanları savaş için taşımakta oldukları ağır yük
leri kendi iyilikleri için yüklendi ki erine inandırıyorlar. Tüm yöne
timler, şaşırtıcı bir küstahlıkla, insanları tüm bu savaş hazırlıkları
nın ve sürdürülen savaşın, barış için gerekli olduğuna inandınnış
lardır ve inandırmaktadırlar. Şimdi bu ikiyüzlülük ve aldatmaca 
ortamında yeni bir adım atılıyor. ·Bu, varlıklarını sürdürmek için 

• Filipinlerde bir şehir. İspanya ile Küba ve Filipinler topraklannda yaptığı 
1898 savaşını kazanan ABD, bir yıl sonra da, İspanya ile savaş sırasına it
tifak yaptığı Filipinli yurtseverlerce kurulan Filipinler Cumhuriyeti ' ne sal
dırmış, adaların mutlak kontrolünü kazanmak için başlatılan ve I 9 1  3 yılına 
dek süren bu savaş yüz binlerce Filipinlinin hayatına mal olmuştur. - y.n. 
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orduya ve savaşa gereksinimi olan yönetimlerin, asker sayısının 
kısıtlanması ve savaşların ortadan kaldırılması için yapılan barış 
arayışlarıyla ilgilenir görüntüsü vermeleridir. Yönetimler, halkla
rı, bireylerin kendilerini savaştan kurtarmak için kaygılanmaları
na gerek olmadığına inandırmak istiyorlar. Aynı yönetimler, barış 
konferanslarında, önce orduların küçültüleceğini daha sonra da 
tamamen ortadan kalkaca�ını öne sürüyorlar. Bu do�ru değildir. 

Ordunun küçültülmesi ve ortadan kaldırılması, yönetimin ira
desiyle değil, yalnızca iradesine karşı olabilir. Ordunun küçültül
mesi ve ortadan kaldırılması, ancak insanlar yönetimlere güven
mekten vazgeçtiklerinde ve onları sersemleştiren felaketlerden 
kurtuluşu aradıklannda mümkündür. Ve insanlar, bu kurtuluşu, 
diplamatların kannaşık ve ince manevralarında değil ,  her insan 
için zorunlu olan, tüm dinsel öğretilerde ve her bir insanın yüre
ğinde yazılan, ' kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına 
yapma ve yakınlarını öldürme' yasasını yerine getinnekte arama
lıdırlar. 

Orduların küçültülmesi, sonra da ortadan kaldırılması, ancak 
kamuoyunun korkudan ya da çıkarları için özgürlüklerini satan ve 
asker adı taşıyan katillerin safına katılanları kınamasıyla mümkün 
olabilir; kamuoyu, şimdi adları bilinmeyen, uğradıkları tüm baskı 
ve acılara karşın, özgürlüklerini başkalarının eline bırakarak cina
yet silahı olmayı kabul etmedikleri için suçlanan kişileri ise in
sanlığın ilerici savaşçıları ve erdemli kişiler olarak ilan etmelidir. 
Ancak o zaman, ordular önce küçülecek daha sonra da yok ola
cak, insanlığın yaşamında yeni bir dönem başlayacaktır. 

Ve bu yakın zamanda olacaktır. 
İşte bu nedenle, askerliği reddetmenin büyük bir önemi oldu

ğu, bu reddedişlerin insanları savaşın felaketlerinden kurtaracağı 
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yol un daki düşünceniz çok doğru, ancak bu düşüncenizin konfe
ransı etkileyebileceği görüşünüz çok yanlıştır. Konferans,  yalnız
ca halkların gözünü kurtuluş ve özgürlüğün tek çaresinden uzak 
tutabilir. 

Moskova, Ocak 1899 
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