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Peter Andreyeviç Arşinov

1887'de Ukrayna'nın Yekaterinoslav kentinde doğdu. Meslekten bir 
metal işçisiydi. 1904’te devrimci harekete katılan Arşinov, önceleri, 
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi "ne üyeydi. 1905 yenilgisinin açtığı 
tartışmalar sonucunda anarşistlere katıldı. 1906 ve 1907’de çeşitli 
şiddet eylemlerinde bulundu. Kısa bir süre sonra yakalanıp idama 
mahkûm edildi. Ancak, dosyası temyizdeyken kaçma fırsatı buldu. 
Fakat, üç yıl sonra Avusturya'da yakalanıp Çarlık yetkililerine teslim 
edildi. Yeniden yargılanarak 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 
1917 Şubat Devrimi ’nde bütün tutuklularla birlikte serbest bırakıldı. 
Nisan 1919'da Xjulya-Polye'ye giderek Mahnovist harekete katıldı. 
Kültür-Eğitim Seksiyonu sorumlusu olarak, ayaklanma dönemi 
boyunca bölgede çalıştı. Hareketin yenilgisinden sonra yurtdışına 
çıktı. Sürgündeki diğer arkadaşlarıyla birlikte başlattığı örgütlenme 
çabalarının sonuçsuz kalması ve yaşanan acı polemikler Arşinov *da 
büyük bir düş kırıklığı yarattı. Bunun üzerine, 1932 yılının sonlarında 
Paris'teki Sovyet elçiliği aracılığıyla Sovyetler Birliği 'ne geri döndü. 
Ancak, anarşistlere, Sovyet devletini tanımaları yönünde çağrıda 
bulunacak kadar anarşizmden uzaklaşarak SBKP ’yle yakın ilişkilere 
girdi. 1937'de “Moskova Temizlikleri” döneminde anarşist geçmişi 
nedeniyle kurşuna dizildi.
Böylece, 1907'de Çarlık mahkemelerinin hakkında verdiği, ancak 
infaz edemediği ölüm cezası, Bolşevik Komünist Partisi tarafından 
yerine getirilmiş oldu.
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Y ayıncın ın  N otu

Bu kitap, yazarının da katıldığı Mahnovist hareketin, bütünüyle 
kuşatmaya alındığı 1921 yılında yazılmış ve ilk baskısı 1923’te Ber
lin’de Rusça olarak yayınlanmıştır. Olaylara bizzat tanık olan yazar, 
kitabın birçok bölümünü çatışmaların yoğun atmosferi içinde yazmış
tır. Onun, Bolşeviklerin jargonundan pek de faiklı olmayan dili, hem 
anarko-komünist düşüncelerinden hem de top, tüfek ve kılıçla sürdü
rülen bu son derece kanlı savaşın yarattığı ruh halinden kaynaklanır. 
Yazann, yaşadığı onca olayın psikolojisinden arınması olanaksızdı. 
Kitabın diliyle ilgili olan bu nokta özellikle gözden kaçırılmamalı.

Kitabın bu baskısında 3 ayn ek yer almaktadır.
I. Ek; Mahnovistlerin çeşitli tarihlerde yayınladıkları bildirilerdir. 

Ugo Fedeli’nin arşivinden alınarak kitabın 1974 baskısına eklenen bu 
büdiriler, büyük olasıhkla Mahno tarafından 1924’te Berlin’de Fede- 
li’ye verilmiştir.

II. Ek; Mahno ve sürgün arkadaşlarının yeniden örgütlenme anlayış
larını içeren ve 1926’da Paris’te yayınlanan “Anaıko-Komünistlerin 
Örgütlenme Platformu” başlıklı broşürdür. Bu broşür, artık, “sürgün
deki Rus anarşistleri” olarak anılan eski Mahnovistlerin hem ideolojik 
konumunu gösterdiği hem de bütünüyle dağılmalarına yol açan tartış
maları başlattığı için önemli bir belgedir. Aynı zamanda Mahnovist 
hareketin tarihine ilişkin son belgedir. Bu öneminden dolayı kitaba ek 
olarak almayı uygun gördük.

III. Ek; Arşinov’un anlatımı, Mahno ve beraberindeki süvari kafi
lesinin 28 Ağustos 1921 günü Dinyester Irmağı’m geçip Romanya’ya 
sığınmalarıyla noktalanır. Mahnovistlerin trajik akıbetinin okurda u- 
yandnacağı merak nedeniyle, Mahno ve arkadaşlarının sürgün yaşamı
nı, yurtdışı çalışmalarını ve geriye dönüş çabalarını başka bir kaynak
tan derledik. Bu derlemeyi, “Yitirilmiş Devrimler Paris’e Gömülür” 
başlığıyla kitaba ekledik.

Kitapta sık sık adlan geçen ve Mahnovşçina’nın kaderinde belir
leyici rolü olan bazı Bolşevik yetkililerin akıbetinin de Mahnovistler 
kadar önemli olduğunu düşünerek, bu kişiler hakkmda Y.n. (yayıncı
nın notu) işaretiyle dipnotlar koyduk.

Bu kitap, Çarlık istibdatım kat kat geride bırakan Bolşevik dikta
törlük üzerindeki yoğun sis perdesini önemli ölçüde aralayacaktır.

Kaos Yayınlan
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Volin’in Önsözü

Okur bu kitabı eline aldığında elbette öncelikle kitabın ne tür bir 
çalışmanın ürünü olduğunu merak edecektir; kitap ciddi ve düriist bir 
çözümleme mi, yoksa hayali ve güvenilmez bir uydurma mı? En azın
dan olaylar, gerçekler ve materyaller açısından yazara güvenebilir mi? 
Yazar yeterince tarafsız mı, yoksa kendi fikirlerini savunmak ve kar- 
şıtlannın fikirlerini çürütmek üzere gerçeklerle oynamış mı?

Bunlar önemsiz sorular değil.
Mahnovist hareketin belgelerini büyük bir özen ve ihtiyatla incele

mek oldukça önemlidir. Hareketin bazı nitelikleri dikkate alındığında, 
okur bunun neden bu denli gerekli olduğunu anlayacaktır.

Mahnovşçina (Mahnovist hareket) her türlü gericiliğe karşı ola
ğanüstü bir mücadele yürüterek devrimi birçok kez felaketin eşiğin
den kurtarmış, müstesna bir güçle yayılmış ve devrimin kaderinde 
muazzam ve inanılmaz zorlukta bir rol oynamıştır. Canlılık ve renkli 
olaylar açısından oldukça zengin, fevkalade geniş, görkemli ve önem
li bir olay olmasıyla sadece Rusya’nın değil, diğer ülkelerin de ilgisini 
üzerinde topladı. Mahnovşçina, devrimci çevrelerde olduğu kadar ge
rici çevrelerde de ateşli bir kin ve düşmanlıktan, şaşkınlık, güvensiz
lik ve şüpheden derin duygu ortaklığı ve hayranlığa kadar değişen çok 
çeşitli duyguların oluşmasına yol açtı. Komünist Parti’nin ve “Sov
yet” iktidarının devrimi kendi tekeline alması, Mahnovşçina’yı, kısa 
bir duraksamadan sonra Parti’yi ve merkezi iktidarı etkili bir dizi fi
ziksel ve moral darbelerle cezalandırdığı bir mücadeleye girişmek zo
runda bıraktı -gericiliğe karşı verdiği mücadele kadar acı bir mücade
leye--. Ve nihayet -hareketin kendisi kadar karmaşık, canlı ve güçlü 
bir kişilik olan- Mahno’nun kendisi, kimilerinde şaşkınlık ve merak 
uyandırarak, kimilerinin aptalca kızgınlıklarım veya düşüncesiz kor
kularını üzerine çekerek, kimilerinde amansız bir nefret yaratarak, ki
milerinde ise karşılık beklemeden kendini feda etme duygusunu uyan
dırarak bütün dikkatleri üzerinde topladı.

O nedenle Mahnovşçina’nın, yaşananlara ilişkin gerçek bilgiler
den ziyade sonuçlarından yola çıkan veya konuyu aydınlatacak bilgi
sini paylaşma dürtüsü ve gelecek tarihçilere eksiksiz malzeme sağla
ma hevesiyle esinlenen birden fazla “hikâyeci”ye sahip olması olduk
ça doğaldır. Bu “hikâyecilerin” bir kısmı, böylesi bir muhalif harekete 
ve hareketin öne çıkan liderlerine iftira atıp hareketi ve liderlerini kü



çümsemekle, kendi konumlarını güçlendirip gerekçelendirmek üzere, 
politik kaygılarla hareket ediyor. Bir kısmı kendilerini korkutan ve ra
hatsız eden olgulara saldırmayı kendilerine görev addediyor. Hareke
tin etrafında oluşan efsanelerden ve bu heyecan verici konudaki “ka
mu” ilgisinin canlılığından etkilenen bir diğer kısmı ise basitçe bir ro
man yazıp para kazanma umuduna sarılıyor. Nihayet başkaları da sı
radan bir gazetecilik çılgınlığına kapılıyor.

Bu nedenle, yalnızca sınırsız bir muğlaklık yaratmaya yarayan böy
le bir “malzeme”, okuyucunun gerçeğe ulaşmasını imkânsız kılıyor/1 >

Öte yandan Mahnovist hareket, amaçlarına rağmen, birtakım olay
lardan dolayı yalıtılmış bir atmosferde gelişmek zorunda kaldı.

Tamamen halkın en alt tabakasından uç verip, gösterişten, şöhret
ten, tahakküm ve şatafattan uzak, Rusya’nın ana merkezler dışındaki 
varoşlarında ortaya çıkarak sınırlı bir bölgeye yayılmış olan Mahnovş
çina, bırakalım dünyanın diğer yerlerini, Rusya’nın bile pek çok ye
rinden yalıtıldığı için, kendi bölgesinin dışmda hemen hemen hiç bi
linmiyordu. Aklın hayalin almayacağı kadar zor savaş koşullan altın
da gelişen, dört bir yanı düşmanla çevrili halde, işçi srnıfr dışında hiç
bir dostu olmaksızın, yönetimdeki partinin acımasız, kanlı imha saldı
rılarına manız kalıp, boğulan bu hareket, en iyi ve en yetenekli savaş- 
çılarimn en azından % 90’ım kaybetti. Bu nedenle, eylemlerini, slo- 
ganlannı, düşüncelerim yazarak kaydetmeye, toparlamaya ve gelecek 
kuşaklar için korumaya ne zamanı, ne olanağı hatta ne de ihtiyacı ol
madığı için ardında çok az somut iz ve eser bırakmıştır. Asıl gelişimi 
kaydedilmedi. Hareketin belgeleri ne yaygın bir şekilde dağıtıldı ne 
de korundu. Sonuç olarak hareketin asıl dinamiği ve gelişimi drşardan 
bakanlann ve araştırmacılann gözünden saklanmrş oldu. Dolayısıyla 
hareketin içindeki özü anlamak hiç de kolay değildir. Devrimci dö
nemlerin binlerce alçakgönüllü kahramanının sonsuza dek meçhul 
kalmasr gibi, Mahnovist hareketin Ukraynalı işçilerinin kahramanca 
dönemi de neredeyse tümüyle karanlıkta kalmıştır. Bugüne kadar bu 
dönemin gerçeklerinin ve belgelerinin zenginliği tamamen gözlerden 
gizlenmiştir. Ve eğer hareket içinde yer almış, hareketi adamakıllı ta
nıyan ve bu konudaki gerçekleri gün ışığına çıkarmaya yetkin olan in- 
sanlann bir kısmı şans eseri sağ kalmasalardı, belki de her şey bugüne 
kadar gizli kalacaktı.

Bu durum titiz okurlan ve tarihçileri oldukça zor ve özen gerekti
ren bir noktayla karşı karşıya bırakıyor: Oldukça farklı ve çelişkili o- 
laylan, çalışmalan ve belgeleri, asıl verilerin yokluğunun yam sıra,
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mevcut verilerin nereden elde edilebildiğine dair küçük bir izden bile 
malınım kalarak, dikkatlice çözümlemeli ve değerlendirmelidirler.

Bu yüzden okuyucuya, daha başından sapla samanı ayırabilmesi 
konusunda yardımcı olmak çok önemli. O nedenle, daha başlangıçta, 
bu çalışmanın saf ve sağlıklı bir kaynak olup olmadığını düşünmek 
okur için oldukça önemlidir. Böyle bir durumda ise, yazar ve çalışma
sının niteliği hakkındaki sorular özellikle önemlidir.

Bu kitaba önsöz yazarak, bu sorulara ışık tutma görevini kendi ü- 
zerime aldım, çünkü, Mahnovistlere katılmış ve şans eseri sağ kalmış 
birkaç kişiden biriyim ve bu nedenle hareket ve kitabın yazan hakkın
da ve kitabın hangi koşullarda yazıldığı gibi konularda yeterli bilgiye 
sahibim.

Önce, kendime birazcık konu dışına sapma izni veriyorum.
Neden Mahnovist hareket hakkında benim yazmadığıma dair pek 

çok soru sorulabilir (aslında sık sık soruluyor da). Birçok nedenden 
dolayı yazmıyorum. Bunlardan bazılarım belirteyim.

Mahnovist hareketi tanımlama ve açıklama işine girişmek ancak 
gerçeklere dair sağlam ve kesin bilgüer temelinde mümkündür. Konu 
uzun erimli, yoğun ve özenli bir çalışma gerektirmektedir. Ancak bu 
tarz bir çahşma benim için birçok nedenden dolayı mümkün olmadı. 
Kendimi şimdilik bu konuyla ilgilenmekten alıkoymamın birinci ne
deni budur.

Mahnovist dönem, “kolayca” -örneğin çeşitli kişilerin düşünceleri 
ve çelişkili yorumlan temel alınarak- tanımlanıp yargılanamayacak 
kadar ciddi, ulvi, trajik ve mücadele eden halkın kamyla yıkanmış, 
oldukça kapsamlı, karmaşık ve özgündür. Bu hareketi belgeler aracı
lığıyla tanımlamak da bizim yöntemimiz değil, çünkü belgelerin ken
dileri de ölüdürler ve yaşanan deneyimleri tamamen ortaya koyamaz
lar. Belgelerden yola çıkarak yazacak olanlar gelecekteki tarihçilerdir, 
çünkü ellerinde zaten başka kaynaklar olmayacaktır. Bu harekete ka
tılmış ve halâ yaşayan biri ise, kendine ve çalışmasına çok dikkatli ve 
sorgulayıcı yaklaşmak zorunda, çünkü tarih büyük ölçüde ona daya
nacaktır. Bu kişinin görevi “tarih yapmak’1 adına, anlatımlann ve bel
gelerin üzerine atlamak değil, kendi kişisel deneyimini kaleme almak
tır. Eğer bu yapılmazsa, yazar olgulan çarpıtma, daha da kötüsü, esas 
özü, olaylann gerçek ruhunu bozarak okurian ve tarihçileri yanıltma 
hatasına düşer. Aslına bakılırsa, kişisel deneyim de hatalardan ve yan
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lışlardan muaf değildir. Ancak şu anki durumda bunun bir önemi yok. 
Çünkü olayların özgün ve canlı bir resmi çizilmiş olacaktır ki, asıl ö- 
nemli olan da budur. Belgeleri ve diğer verileri bu resimle karşılaştır
mak önemsiz hataların da ortaya çıkmasına olanak tanıyacaktır. O ne
denle bir Mahnovistin veya tanığın beyanatı özellikle önemlidir. Ki
şisel deneyim ne kadar kapsamlı ve genişse, bu tarz bir çalışma da o 
kadar önemlidir. Buna ek olarak eğer, olayları yaşayan kişinin elinde 
çeşitli belgeler ve başka Mahnovistlerin düşünceleri de varsa, o za
man kişinin anlatımı olaylann gelişim düzenine denk düşer.

Mahnovşçina hakkmda ileriki bir tarihte kendi yöntemlerimle ya
zacağım. Fakat Mahnovist hareketin bütünlüklü bir tarihini yazamam, 
çünkü konu hakkında tam, ayrıntılı ve kesin bilgilerim olduğunu iddia 
edemem. Ağustos 1919’dan Ocak 1920’ye kadar olmak üzere yakla
şık 6 ay hareketin içinde bulundum, diğer bir deyişle hareketin bütün
lüğünü gözlemlemiş olmam çok zor. Mahno’yla 1919 Ağustos’unda 
tamştım. Ocak 1920’de tutuklandığımda ise, hareketin ve Mahno’nun 
izini tamamen kaybettim. Ay m yılın Kasım ayında, Mahno’nun Sov
yet Hükümeti’yle anlaşma yaptığı sıralarda, hareketle ve Mahno’yla 
ancak iki haftalık bir irtibatım olmuştu. Ardından tekrar hareketle irti
batımı kaybettim. O nedenle, her ne kadar harekete bizzat katılmış, 
kişisel deneyim sahibi olmuş ve hareket hakkında epeyce kafa yormuş 
olsam da, kişisel bilgimi yetersiz görmekteyim.

Mahnovşçina hakkmda neden yazmadığım sorulduğunda, bu ko
nuda benden daha yetkin birinin olduğunu söylüyorum.

Sözünü ettiğim kişi elinizdeki çalışmanın yazandır.
Onun hareket içindeki yorulmak bilmez etkinliğini biliyordum. 

1919’da birlikte çalışmıştık. Ayrıca hareket hakkında dikkatlice mal
zeme topladığını da biliyordum. Büyük bir gayretle hareketin tüm ta
rihini yazdığım biliyordum. Ve nihayet, kitabın bittiğini ve yazarın 
kitabı yurtdışında yayınlamaya hazırlandığım da öğrendim. Harekete 
bizzat katılmış ve harekete dair pek çok belgeye sahip olan biri tara
fından hazırlanmış bu çalışmanın, Mahnovşçina ’nın bütünlüklü bir 
tarihinin, bütün diğer çalışmalardan önce ortaya çıkması gerektiğini 
düşündüm.

Pek çok insan hâlâ, safdillikle Mahno’nun bir “haydut”, bir “pog- 
romçik” (Yahudi soykırımında elebaşı), karamsar, bozguncu, yağma
cı asker-köylülerin lideri olarak tanıyor. Başkaları da Mahno’yu bir 
“maceracı” olarak görüyor, Denikin’e “cepheleri açtığına”, Petlura’yla 
“dost” olduğuna ve Wrangel’le “ittifak” yaptığına inanıyor... Bolşevik
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bakışı benimseyen birçok kişi hâlâ Mahno’yu “karşıdevrimci kulak 
hareketinin lideri” olmakla suçluyor. Mahno’nun bazı anarşistleri 
kendi kişisel amaçlan doğrultusunda zekice kullandığım düşünerek, 
onun “anarşizm”ini boş bir uydurma olarak değerlendiriyorlar... An
cak, Denikin, Petlura ve Wrangel sadece birer askeri olaydı: İnsanlar 
iftira furyasını büyütmek için onlara tutundular. Mahnovşçina yalnız
ca karşıdevrimci generallere karşı verilmiş olan bir mücadeleye indir
genemez. Mahnovist hareketin özü, içeriği ve temel nitelikleri nere
deyse hiç bilinmiyor.

Bu durum, kısa, soyut makalelerle, bütünsel olmayan gözlemlerle, 
kısmi çalışmalarla telafi edilemez. Mahnovşçina gibi muazzam ve 
karmaşık bir olay söz konusu olduğunda, böylesi makaleler ve çalış
malar resmin tamamına ışık tutmakta yetersiz kalıyor ve yazılı ça
lışmalar denizinde yok olup giderek, geride neredeyse hiçbir iz bırak
mıyorlar. Tüm bu yaygaralara hak ettiği yanıtı verebilmek için, önce
likle, konunun üzerine ciddi anlamda eğilmek ve adamakıllı bir çalış
ma yapmak gerekiyor; ancak ondan sonra tek tek somlara, özel olay
lara ve ayrıntılara inmek yararlı alacaktır.

Elinizdeki kitap işte böyle adamakıllı bir çalışmanın ürünü. Yaza
rı, bu çalışma için en uygun insan. Tek üzüntümüz talihsiz birtakım 
olaylar sonucu bu çalışmanın uzunca bir gecikmeden sonra yayınlan
mış olmasıdır. (2)

• • •
Mahnovist hareketin ilk tarihçisinin bir işçi olması çarpıcıdır. An

cak bu bir rastlanü değildir. Varlığı boyunca, hem ideolojik olarak 
hem de örgütsel olarak hareket yalnızca işçi ve köylü kitlelerinin gü
cüne dayandı. Bir bütün olarak baktığımızda hareketin iyi eğitim gör
müş kuramcıları yoktur. Bütün süreç boyunca hareket kendiliğinden 
gelişti. Dolayısıyla harekete ışık tutan ve ona kuramsal bir temel sağ
layan ilk tarihçi hareketin kendi saflarından çıkıp geldi.

Yekaterinoslavlı bir fabrika işçisinin oğlu olan yazar Peter Andre- 
yeviç Arşinov, kendi kendini eğiten, meslekten yetişme bir metal işçi
sidir. 1904’te 17 yaşında iken devrimci harekete katüdı. 1905’te Kı- 
zıl-Arvat kentinde (Orta Asya’da) demiryolu hangarında metal işçisi 
olarak çalışırken Bolşevik Parti yerel örgütüne katıldı. Kısa süre için
de etkin bir rol almaya başladı, yerel liderlerden ve illegal devrimci 
işçi gazetesi Molot'un (Çekiç) editörlerinden biri oldu. (Bu gazete Or
ta Asya demiryolu ağında dağıtılıyordu ve demiryolu işçilerinin dev
rimci hareketi açısından büyük önemi vardı.)
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Yerel polisin takibatına uğrayan Arşinov, 1906’da Orta Asya’dan 
ayrılıp Ukrayna’daki Yekaterinoslav şehrine taşındı. Burada anarşist 
oldu ve Yekaterinoslav işçileri arasındaki devrimci çalışmalarına bir 
anarşist olarak devam etti (özellikle Şodvar fabrikasında). Arşinov, 
Bolşeviklerin indirgemeciliği yüzünden anarşizme geçti. Çünkü ona 
göre, Bolşevikler işçilerin gerçek özlemlerine ve taleplerine yanıt ver
memişler ve diğer indirgemeci partilerle birlikte 1905-1906 Devrimi’ 
nin yenilgisine yol açmışlardı.

1906-1907’de Çarlık Hükümeti, tüm Rusya’yı askeri mahkemeler 
ağıyla sandığında kitle etkinlikleri imkânsız hale geldi. İçinde bulun
duğu koşullar ve ateşli mizacı nedeniyle Arşinov birçok şiddet eylemi 
gerçekleştirdi.

23 Aralık 1906’da Arşinov ve birkaç yoldaşı, Yekaterinoslav ya
kınlarında, Amur işçi bölgesinde bir karakolu havaya uçurdular. (Pat
lamada üç Kazak subayı, polisler ve infaz müfrezesi muhafızlan öl
dü). Eylem özenle hazırlandığı için polis ne Arşinov’u ne de yoldaş
larını bulabildi.

7 Mart 1907’de Arşinov, Aleksandrovsk ana tren hangan yöneti
cisi Vasilenko’yu öldürdü. Vasilenko’nun işçi sınıfına karşı işlediği 
suçlardan biri de, Aleksandrovsk’da Aralık ayındaki silahlı ayaklan
maya katılmakla suçlanan 100’den fazla emekçiyi askeri mahkemeye 
teslim etmesiydi; Vasilenko’nun ifadesi üzerine bu insanların birçoğu 
ölüme ve kürek cezasına mahkûm edildi. Bu olaydan önce de sonra 
da Vasilenko daima işçilere karşı azgın ve acımasız bir zalimdi. Ar
şinov kendi girişimiyle, emekçi kitlelerin de onay ve cesaretlendirme
siyle bu işçi düşmanının sonunu belirledi ve onu hangarın yakınında 
birçok işçinin gözü önünde öldürdü. Olaydan sonra Arşinov polis ta
rafından yakalandı ve gördüğü ağır işkenceden iki gün sonra da askeri 
mahkeme tarafından idama mahkûm edildi. Cezası infaz edilmek üze
reyken temyiz başvurusu kabul edildi. Bu erteleme Arşinov’a kaçma 
fırsatı yarattı. Arşinov, Aleksandrovsk hapishanesinden, 22 Nisan 
1907 gecesi, diğer tutuklularla birlil te Paskalya Ayini için kiliseye 
götürülürken kaçtı. Tutuklulan kiliseye götüren muhafızlar birkaç 
yoldaşın cesur saldırısı üzerine neye uğradıklarım şaşırdılar, bütün 
muhafızlar öldürüldü, tutuklulann hepsi kaçma olanağı buldu. Arşi- 
nov’la birlikte toplam 15 tutuklu kaçtı.

Bu kaçışın ardından Arşinov iki yıl kadar yurtdışında, özellikle de 
Fransa’da yaşadı. 1909’da Rusya’ya döndü ve bir buçuk yıl kadar iş
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çiler arasında gizlice anarşist propaganda ve örgütlenme çalışmalan 
yürüttü.

1910’da Avusturya’dan Rusya’ya silah ve anarşist yayın taşırken, 
Avusturya yetkilileri tarafından sınırda tutuklandı ve Tamopol’da hap
se atıldı. Bu hapishanede geçirdiği bir yılın ardından, gerçekleştirdiği 
şiddet eylemlerinden dolayı Rus yetkililerine teslim edildi ve Mosko
va’da Assizes Mahkemesi tarafından 20 yü ağır hapis cezasına çarp
tırıldı.

Arşinov cezasını Moskova’daki Butuki hapishanesinde çekti. 1910’ 
da şiddet eylemlerinden dolayı müebbet hapse mahkûm edilmiş ve 
Arşinov’un ismini güneydeki çalışmaları dolayısıyla büen genç Nes- 
tor Mahno’yla orada, 1911 yılında tanıştı. Hapishanede bulundukları 
dönem boyunca birbirleriyle yakın bir dostluk kurdular ve Maıt 1917’ 
de devrimin ilk günlerinde birlikte hapishaneden çıktılar.

Mahno özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz, doğum yeri olan Gulya- 
Polye’de devrimci çalışmalan sürdürmek üzere Moskova’dan ayrıldı. 
Arşinov ise Moskova’da kaldı ve Moskova Anarşist Goıplar Federas
yonu’nda etkin bir şekilde yer aldı.

Ukrayna’nın 1918 yazında Avusturya-Alman güçleri tarafından 
işgal edilmesinin ardından, Mahno, hem durumu kavramak hem de 
olaylardan yoldaşlarını haberdar etmek için kısa bir süreliğine Mos
kova’da bulunurken Arşinov’la birlikte kaldı. Böylece hem yeni duru
mu gözden geçirme hem de devrim ve anarşizmin sorunlarım tartışma 
fırsatı buldular. Üç dört hafta sonra Mahno Ukrayna’ya dönerken, sü
rekli birbirleriyle irtibat kurmaya karar verdiler. Mahno Moskova’yı 
unutmayacağına ve harekete maddi yardımda bulunacağına söz verdi. 
Bir gazete yayınlama ihtiyacı üzerine konuşmuşlardı... Mahno sözünü 
tuttu: Moskova’ya para gönderdi (fakat denetleyemediği bazı durum
lar sonucu, para Arşinov’un eline geçmedi) ve pek çok kez Arşinov’a 
yazdı. Arşinov’u Ukrayna’da çalışmaya davet etti, sürekli gelmesini 
bekledi ve Arşinov’un gelmemesi canını sıkü.

Bir süre sonra gazeteler Mahno’dan etkin bir partizan müfrezesi
nin lideri olarak bahsetmeye başladılar.

1919 Nisan’ında Mahnovist hareketin ilk gelişme günlerinde, Ar
şinov Gulya-Polye’ye gitti ve o günden, Mahnovşçina’nın 1921’deki 
yenilgisine kadar bazı istisnalar hariç hep bölgede kaldı. Daha çok 
eğitim, kültürel ve örgütsel çalışmalarla ilgilendi, bir süre için Kültür- 
Eğitim Seksiyonu’nu yönetti ve Put'k Svobode*nin (Özgürlük Yolu) 
editörlüğünü yaptı. Bu dönem boyunca sadece 1920 yazındaki bir ye
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nilgiden sonm bölgenin dışına çıktı. Bu sırada yayınlanmaya hemen 
hemen hazır olan el yazması hareket tarihçesini kaybetti. Bu kayıptan 
sonra dört bir yanı Kızıllar ve Beyazlarca kuşatılmış bölgeye ancak bü
yük zorluklarla dönebildi ve bölgede 1921 yıhnın başına kadar kaldı.

1921 yıhnın ilk günlerinde, Sovyet iktidannın harekete karşı sür
dürdüğü saldınlar sonucu yaşanan üçüncü dehşetli yenilginin ardın
dan^) Arşinov, özel bir amaç için, Mahnovist hareketin tarihini tamam
lamak için bölgeden ayrıldı. Bu çahşmayı, bir bölümünü Ukrayna’da 
bir bölümünü Moskova’ da olmak üzere çok zor şartlar altında tamam
ladı.

• • •
Dolayısıyla elinizdeki kitabın yazan, konu üzerinde yomm yapma 

açısından herkesten daha yetkin biridir. Yazar olaylann çok öncesin
den beri Nestor Mahno’nun arkadaşıydı ve olaylann seyri boyunca 
Mahno’yu birbirinden oldukça farklı durumlarda yakından gözledi. 
Hareketin öne çıkan diğer savaşçılanyla da aym yakınlık içinde ol
muştu. Yazann kendisi de olaylara etkin bir şekilde katılarak hareke
tin yüce ve trajik gelişimini bizzat yaşadı. Mahnovşçina’nın özü, ide
olojik ve örgütsel çabalan, hedef ve umutlan, hiçkimseye olmadığı 
kadar Arşinov için açık ve anlaşılırdı. Arşinov dört bir yandan düşman 
güçlerine karşı kıyasıya yürütülen mücadeleye tanık olmuştu. Bir işçi 
olarak hareketin ruhuyla dopdoluydu; anarşist fikirlerden ilham alan 
emekçi kitlelerin, kendi yazgılanm ellerine alarak, kendi elleriyle yep
yeni bir dünyayı inşa etmelerinin ateşli tutkusu... Zeki ve eğitimli bir 
işçi olduğu için, harekeün derin özünü çözümleyebiliyor ve hareketi 
diğer güçlerin, eğilimlerin ve hareketlerin ideolojik özleriyle karşılaş- 
tırabiliyordu. Ayrıca, hareketin genel dokümantasyonu ile tanışıktı. 
Dolayısıyla başka biri değil, tam da Arşinov bütün malzemeleri de
ğerlendirebilir, gereksiz olanı önemliden, saçma olanı nitelikliden, 
ikincil olanı temel olandan ayırabilirdi.

Bütün bunlar, bitmek bilmeyen elverişsiz koşullarda tekrar tekrar 
kaybolan el yazmalan, belge ve malzeme yetersizliğine rağmen, Arşi
nov’un Rus Devrimi’nin en orijinal ve çarpıcı dönemlerinden birini 
kavrayıp aydınlatmasını sağladı.

• • •
Çalışmasının kişisel yönleri hakkında konuşmak gerekir mi? Bize 

öyle geliyor ki, kitap kendini yeterince tanıtıyor.
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Öncelikle kitabın büyük bir özenle ve doğruyu aktarma kaygısıyla 
yazıldığına dikkat çekmeliyiz. Kitap, durumu şüpheli görünen tek bir 
olayı bile kapsamamış. Aksine bir takım ilginç ve hareketin nitelikle
rini yansıtabilecek olay ve aynntılar, çalışmayı uzatacağı kaygısıyla 
yazar tarafından atlanmış.

Bazı anlar, eylemler, hatta olaylann tamamı, verilerle kanıtlama
nın imkânsızlığı nedeniyle tamamen yok sayılmış.

Önemli belgelerin kaybolması, bu çalışma için gerçekten de çok 
talihsiz oldu. El yazmalarının birtakım önemli belgelerle beraber son 
-dördüncü- kez kayboluşu, yazan, yeniden başlamadan önce bir süre 
kararsızlık geçirmesine neden olacak kadar yıprattı. Fakat, Mahnovş
çina’nın eksik de olsa tarihinin yazılması gereğine olan inancı, yazan 
yeniden kalemi eline almaya yöneltti.

Açıktır ki, Mahnovist hareket üzerine ileride yapılacak çalışmala- 
nn, mümkün olduğunca eksiksiz ve çok daha fazla malzemeye ihti
yacı olacaktır. Hareket o kadar geniş, o kadar büyük ve özgündür ki, 
henüz tam olarak değerlendirilemez. Bu kitap tarihin en kapsamlı ve 
en eğitici devrimci hareketlerinden birini değerlendirme çabalanna ilk 
ciddi katkıdır.

Yazann ükesel yonımlanndan bazılan tartışılabilir. Ancak bunlar 
kitabın temel unsurlan ve bu unsurlann mantıksal çıkanmlanna göre 
geliştirilmiş öğeler değildir. Buna örnek olarak, yazann Bolşevizm’in 
buıjuvazinin yerine geçen yeni bir egemen kast olduğuna ve emekçi 
kitleler üzerinde ekonomik ve politik anlamda tahakküm kurmayı 
arzu ettiğine dair ilginç ve kendine özgü yorumlannı gösterebiliriz.

• • •
Mahnovşçina’mn özü, başka hiçbir yerde bu kadar iyi ortaya ko

nulmadı. Mahnovşçina kavramı yazann çalışmasında geniş, hatta 
sembolik bir anlam kazanıyor. Yazar bu kavramı işçi sınıfının yavaş 
yavaş kendi bilincini kazanan ve tarihsel eylemin geniş arenasında 
adım adım ilerleyen, biricik, tamamen kendine özgü ve bağımsız dev
rimci hareketim tanımlamak için kullanıyor. Yazar Mahnovşçina’yı 
devrimin diğer güçlerinin ve hareketlerinin yanında, devrimci hareke
tin ilk ve en önemli tezahürlerinden biri olarak değerlendiriyor. Bu, 
Mahnovşçina kavramının tesadüfi niteliğinin altını çizer. Hareket 
Mahno’suz da var olurdu, çünkü hareketi yaratan ve geliştiren kitle
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ler, Mahno’yu yetenekli askeri liderleri olarak ortaya çıkaran kitleler, 
Mahno olmadan da var olurlardı. Hatta, hareketin ismi ve ideolojik 
yönelimi farklı olsaydı bile, içindeki öz aym olurdu.

Mahno’nun kişiliği ve rolü, bu çalışmada çarpıcı bir şekilde ortaya 
konuluyor.

Mahnovist hareketle, çeşitli düşman güçleri (karşıdevrim, Bolşe- 
vizm) arasındaki ilişki başanlı bir şekilde tanımlanıyor. Mahnovşçi- 
na’nın bu güçlere karşı verdiği kahramanca mücadelenin anlatıldığı 
sayfalar inşam sarsan bir etkileyiciliğe sahip.

• •  •

Mahnovşçina ve anarşizm arasındaki karşılıklı ilişkiler hususunda 
ügi çeken keskin sorular yazar tarafından yeterince ele alınmıyor. Bir 
bütün olarak anarşistlerin -kesinlikle de “zirvedeki” anarşistlerin- ha
reketin dışında kaldığını belirtiyor; yazann ifadesiyle, “Mahnovşçina 
dönemi boyunca uyudular”. Arşinov bu olgunun, birçok anarşistin 
"Partiınost” (parti mhu) hastalığına yakalanmış olmasından, kitleleri, 
örgütlerim ve hareketlerim yönetmeye duyduklan sağlıksız istekten 
kaynaklandığım vurguluyor. Bu da anarşistlerin kendi bilgilerine ve 
kültürel yardımlanna danışılmadan yükselen gerçek bağımsız kitle 
hareketlerim anlamadaki yetersizliklerini gösteriyor. Bu durum aym 
zamanda anarşistlerin bu tarz hareketlere karşı olan önyargılanm ve 
küçümseyici yaklaşımlanm açıklıyor. Ancak bu ifade ve açıklamalar 
yetersiz kalıyor. Bu konu aynntılı olarak ele alınmalıdır. Anarşistler 
arasında Mahnovşçina’y a üç farklı yaklaşım var: Mutlak şüpheci, 
tarafsız ve mutlak olumlu. Yazar hiç şüphesiz üçüncü grupta. Ancak 
konumu tartışılabilir ve ana tema üzerinde daha derin bir şekilde yo
ğunlaşması gerektiği düşünülebilir. Bu temanın kitabın özüyle ilinti- 
lendirilmediği doğrudur. Aynca yazann bakış açısı kitapta yer alan 
gerçeklerle güçlü bir şekilde destekleniyor... Umut edelim ki, bu so
run anarşist basın tarafından ele alınsın ve bu konunun etraflıca ince
lenmesi, anarşist hareket için ortaya yararlı sonuçlar çıkarsın.

• •  •

Bu kitabın yayınlanmasıyla birlikte, Mahnovist hareketin içinde 
var olduğu samlan haydutluk, Yahudi düşmanlığı ve benzeri iftira ve 
ithamlann hiçbir itiban kalmayacaktır.

Eğer bütün insani eserler gibi, Mahnovşçina’nın da yetersiz oldu
ğu konular, hatalan, sapmalan ve olumsuz yönleri varsa, yazara göre,
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bu eksiklikler hareketin temel olumlu özüyle karşılaştırıldıklarında 
çok önemsiz kalmaktadır ve ciddiyetle üzerinde durmaya bile değ
mez. Eğer hareket azıcık özgür ve yaratıcı bir gelişim olanağına sahip 
olabilseydi, özel bir çaba harcamaksızmbu eksikleri aşacaktı.

Bu çalışma, hareketin bazı önyargıları -ulusal, dini ve diğer- nasıl 
da kolay ve dürüstçe aştığını gösteriyor. Bu kesinlikle harekete özgü 
bir gerçektir: Emekçi kitleler, gerçekten devrimlerini kendileri yaratı
yorlarsa, gerçekten ve tam olarak araştırma ve hareket özgürlükleri 
varsa, devrimci sarsılmayla bir kez ayağa kalktıklarında, nasıl bir dü
zeye -ve nasıl da kolayca!- ulaşabileceklerinin örneğidir bu. Kitlelerin 
ilerleyecekleri yollar üzerinde hiçbir sınır yoktur, eğer bu yollar kasıt
lı olarak kapatılmamışsa.

• • •
Bu çalışmada bize özellikle önemli görünen noktalar şunlardır:
1) Bir zamanlar Mahnovşçina’yı sadece askeri bir olay, bütün ha

talarıyla askeri bir kliğin yaratıcı kudretsizliği, tetikçilerin ve parti
zanların çılgın eylemleri olarak görmüş olan ve hâlâ da öyle gören 
pek çok kişiye (ki pek çok insamn Mahnovist hareketle olan ilişkisi 
bu çözümlemeye dayanmaktadır) bir cevap olarak, yazar karşı çıkıla
maz verilerle bu görüşün yanlışlığını gözler önüne seriyor. Yazar bü
yük bir titizlikle, olağanüstü bir coşku ve fikirle dolup taşmış yaygın 
emekçi kitlelerinin kısa ömürlü olsa da, özgür, yaratıcı ve örgütlü 
olan hareketinin resmini çiziyor; kendi devrimini ve özgürlüğünü ko
rumak için kendi askeri güçlerim yaratma ihtiyacına cevap veren bir 
hareket. Mahnovşçina’ya yönelik en yaygın önyargı da böylecĞ yıkıl
maktadır.

Yazarın, Mahnovşçina hakkında ciddi eleştirilerde bulunurken, 
özellikle askeri ve stratejik konulardaki ihmalkârlığı eleştirmesine 
dikkat edilmelidir. Söz konusu hataların anlatıldığı bölümlerde yazar, 
Mahnovistlerin bölgenin sınır hatlarında zamanında sağlam bir savun
ma örgütleyebilmpleri durumunda, Ukrayna’daki devrimin ve dolayı
sıyla genel devrimin çok farklı bir yolda ilerleyebileceğini belirtiyor. 
Eğer yazar haklıysa, bu anlamda Mahnovşçina, askeri hataların belir
leyici bir rol oynadığı geçmişteki diğer devrimci hareketlerle kıyasla
nabilir. Her halükârda, tahrik edici düşüncelere yol açacak olan bu 
konuya okuyucunun dikkatini çekmek istiyoruz.
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2) Hareketin tam bağımsızlığı üzerinde yoğun bir şekilde durulu
yor: Bütün davetsiz güçlere karşı bilinçlice ve büyük bir gayretle sa
vunulan bir bağımsızlık.

3) Bolşevizm’in ve Sovyet Hükümetinin Mahnovşçina’ya karşı 
takındığı tavır kararlılıkla ve titizlikle anlatılıyor. Bolşeviklerin tüm 
yalanlan gözler önüne serilerek mazeretleri geçersiz kılınıyor. Bütün 
kirli entrikaları, bütün yalanlan, karşıdevrimci özleri baştan sona teş
hir ediliyor. Kitabın bu bölümüne en uygun ithafı, V.Ç.K. [Yüksek 
Çeka] Gizli Operasyon Bölüm Başkam “araştırmacı” Samsonov, beni 
hapishanede sorgularken ağzından kaçırmıştı. Ona Bolşeviklerin an
laşma sırasında Mahno’ya karşı yaptıklarının haince olduğunu söyle
diğimde Samsonov çekinmeden şu yanıtı vermişti: “Siz buna haince 
mi diyorsunuz? Bu sadece bizim ne kadar da başanlı devlet adamları 
olduğumuzu gösterir: Mahno 'ya ihtiyacımız olduğunda, onu nasıl kul
lanacağımızı biliyorduk; artık ona ihtiyacımız yok, onu nasıl ortadan 
kaldıracağımızı da biliyoruz

4) Birçok samimi devrimci, anarşizmi idealist bir fantezi, Bolşe- 
vizm’i ise mümkün olabilecek tek gerçeklik olarak görür ve dünya 
toplumsal devriminin, önceden bilinen bir evresini temsil eden kaçı
nılmaz ve gerekli bir gelişme olarak savunur. Böyle olunca da, Bolşe
vizm’in kasvetli çehresi daha az önem taşırmış gibi görünür ve tarih
sel olarak mazur görülür.

Elinizdeki çalışma, bu anlayışa ölümcül bir saldın yöneltmektedir. 
Kitap esas olarak iki parlak tespitte bulunuyor: a) Devrim gerçekten 
de emekçi kitlelerin bağımsız devrimi iken, Rus Devrimi’nde ortaya 
çıkan anarşist özlemler, “hayalperestlerin zarar getiren ütopyası” ola
rak değil, kitlelerin gerçek ve somut devrimci hareketi olarak çıktı; b) 
böyle olduğu için, devrim Bolşevikler tarafından bilinçlice ve acıma
sızca bastınldı.

Bu kitapta ortaya konulan olgular Bolşevizm “gerçeğinin”, özünde 
Çarlık gerçeğiyle aym olduğunu açıkça göstermektedir. Bu olgular, bu 
sözümona “gerçeğin” karşısına, devrimci işçilerin asıl ideolojisi olan 
anarşizm gerçeğini somut ve açık bir şekilde koymakta ve Bolşevizm’ 
deki tüm tarihsel zorunluluk kalıntılanm silip atmaktadır.

5) Kitap anarşisüere kendi konumlannı gözden geçirmelerine ya
rayacak zenginlikte malzeme sunuyor. Ortaya yeni sorular atıyor, da
ha önceki sorulann çözümüne yardım edecek gerçekler sunuyor ve 
sonuç olarak yemden ele alınması ve değerlendirilmesi gereken tama
men unutulmuş bazı gerçekleri tekrar teyit ediyor.
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Son bir kaç söz.
Bu kitap bir anarşist tarafından yazıldığı halde, içeriği ve önemi şu 

veya bu okur çevresinin sınırlarını aşıyor.
Birçok insan için bu kitap hiç beklenmedik bir keşif olacak. Bazı

larını etraflarında olup biten olaylardan haberdar edecek. Başka biri- 
leri için de olaylara yeniden ışık tutacak.

Sadece kültürlü işçiler, köylüler ve devrimciler değil, düşünen, 
çevresinde olup bitenlerle ügilenen herkes bu kitabı dikkatle okumalı, 
okuduklarından sonuçlar çıkarmalı ve kitabın kendisine neyi anlattığı
nın farkına varmalıdır.

Bugün, yaşam olaylarla, dünya mücadeleyle sarsılırken, bugün 
devrim her ölümlüyü rüzgârının önüne katmaya hazır haliyle bütün 
kapılan çalarken, bugün muazzam bir mücadele -sadece emek ve ser
maye arasındaki mücadele değil, ölen dünyayla doğmak üzere olan 
dünya arasındaki mücadele, kavganın ve yeniyi yaratmanın farklı yol
lanın savunanlar arasındaki mücadele- dolu dizgin dört bir yana yayı
lırken, Bolşevizm devrime ihanet ederek, güç kullanarak, ortalığı bu
landırarak, taraftarlannı entrika ve rüşvetle silah altına alıp yeni kan
lar isterken, Varşova hapishanesinde Mahno/4) uğruna kavga verdiği 
ideallerin ölmediğim, aksine büyüyüp geliştiğini öğrenerek teselli bu
lurken, devrimci mücadelenin yoluna ışık tutan bu kitap her evde bir 
başvuru kaynağı olarak bulunmalıdır.

Anarşizm seçkinlerin edinebildiği ayncalıklı bir öğreti değil, ter
sine, herkesin haberdar olması gereken bir dünyaya ait derin ve engin 
bir öğretidir.

Bir okurun anarşist olması gerekmiyor, fakat okur, kazara anarşist 
bir derse giren yaşlı bir profesörün başına gelen olayı da yaşamamali- 
dır. Şaşkınlık içinde sınıftan çıkan profesör, etrafındakilere şunlan 
söylemişti: “Ben saçlan ağarmış bir profesörüm ve şu güne kadar bu 
olağanüstü, bu mükemmel öğretiden hiç haberim olmamıştı... Utanç 
içindeyim.”

Okurun anarşist olması hiç gerekmiyor; anarşist olmak bir zorun
luluk değildir. Ancak anarşizmi bilmek gerekir.

Volin 
Mayıs 1923
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Yazann Önsözü

Mahnovşçina çağdaş Rusya’da yaşanan büyük ve olağanüstü bir 
olaydır. Ufkunun genişliği ve dayandığı fikirdeki derinlik nedeniyle, 
bildiğimiz tüm kendiliğinden işçi hareketlerinin ötesine geçmiştir. 
Hakkında gerçeğe dayalı, sayılamayacak kadar çok veri var. Maalesef 
bugünkü -komünist- gerçeklik koşullarında, harekete ışık tutacak bu 
verilerin toparlanması hayal bile edilemez. Bu iş ancak gelecekte ya
pılabilecektir.

Mahnovist hareketin tarihi üzerine dört kez çalışma yapüm. Hare
ketle ilgili topladığım bütün malzeme bu amaç içindi. Fakat her sefe
rinde yan yanya bitmiş olan çahşma yok oldu. Çalışma iki kez çatış
malar esnasında cephede, diğer iki defasmda ise banş günlerinde ge
çici olarak konakladığımız mekânlarda kayboldu. 1921 yılının Ocak 
ayında Harkov’da çok değerli belgeler kayboldu. Bu belgelerin için
de, cephe, Mahnovist kamp ve Mahno’nun kişiliğine ilişkin bilinmesi 
gerekli her şeyi içeren arşiv vardı: Mahno’nun birçok gerçeği ortaya 
koyan anılan, Put'k Svobode'nin eksiksiz tüm sayılan, hareketin fe
dakâr savaşçılan hakkında aynntılı biyografik notlar. Bu belgelerin 
yerini kısmen bile doldurmak mümkün değil. Aynca bu çalışma önce
leri çatışmalar esnasında, ardından çağdaş Rusya’nın son derece elve
rişsiz, baskıcı koşullannda yürütüldü, tıpkı Çarlık hapishanelerinde 
bir köşeye veya masamn arkasına gizlenip, her an gardiyana yakalan
ma korkusuyla birbirimizle yazıştığımız günlerde olduğu gibi.

Bu nedenlerden ötürü, çalışmanın aceleyle kaleme alınması ve ö- 
nemli eksikliklerinin olması gayet doğal. Ancak mevcut dönemin ko
şullan, eksik de olsa, hareketin tarihi üzerine bir çalışmanın yaprtma- 
sını gerektiriyordu. Dolayısıyla bu çalışma tasanmın son hali değildir. 
Bu sadece bir başlangıçtır ve bu çalışma sürdürülerek geliştirilmelidir. 
Ancak bunun için, hareket hakkındaki bütün belgeler toplanmalıdır. 
Ellerinde bu tür belgeler bulunduran tüm yoldaşlar, mutlaka bunlan 
yazara ulaştırmalıdır.

Bu önsözle, diğer ülkelerdeki yoldaşlara, işçilere birkaç söz söyle
mek istiyorum. Bu yoldaşlann pek çoğu, Rusya’ya gelerek bazı kon
grelere katüdüar, çağdaş Rusya’yı resmi bir çerçeve içinde gördüler. 
Petrograd, Moskova ve diğer kentlerdeki fabrikalan ziyaret ettiler. 
Oralarda yaşananlan iktidar partisinin ve ona bağlı politik gruplann

23



sağladığı bilgiler temelinde öğrendiler. Rus gerçeği hakkında bu şe
kilde edinilen bilginin hiçbir değeri yoktur. Bu konuklara her yerde, 
gerçeklerden oldukça uzak bir yaşam gösterildi. Örneğin 1912 veya 
1913’te Amsterdam’dan bir bilim adamı (yanılmıyorsam Israel Van 
Kan) Rusya’ya geldi ve hapishaneleri inceledi. Çarlık Hükümeti ona 
Petrograd, Moskova ve başka kentlerdeki hapishaneleri inceleme fır
satı tamdı. Profesör hücre hücre gezerek, mahkûmlar hakkında bilgi 
aldı, onlarla konuştu. Minor’un da aralannda bulunduğu bazı politik 
tutuklularla illegal ilişkiler kurmuş olmasına rağmen, Rus hapishane
lerinde, hapishane yöneticilerinin görmesine izin verdiklerinin dışında 
hiçbir şey göremedi, Rus hapishanelerine özgü olan ve asıl görmesi 
gereken şeyler ondan gizlendi. İktidar partisi veya rakip politikacılar 
tarafından sağlanmış veriler yardımıyla kısa sürede Rusya’daki yaşa
mı görüp değerlendireceklerini umarak Rusya’ya gelen yabancı yol
daşlar ve işçiler kendilerini Israel Van Kan’ınkiyle aynı dunım içinde 
bulacaklar. Kaçınılmaz olarak büyük hatalar yapacaklar. Rus gerçeği
ni görmek için, ülkeye basit bir tanm emekçisi veya bir fabrika işçisi 
olarak girmek, Komünist hükümetin halka verdiği ekonomik ve poli
tik payok’lan (pay) almak, işçiler olarak haklanm talep etmek ve ve
rilmediğinde bunun için devrimci mücadele etmek gerekir, çünkü dev
rim işçilerin en yüce hakkıdır. Ancak o zaman, cesaretli bir gözlemci 
vitrine konulamn dışındaki asıl Rus gerçeğim gerçekten anlayacaktır. 
İşte o zaman, bu kitapla aktanlan tarihe şaşırmayacaktır. İşte o zaman, 
dehşet ve şaşkınlıkla bugün her yerde olduğu gibi, Rusya’da da işçi 
sınıfının zulme ve işkenceye uğradığı gerçeğini ve bu yüzden müca
dele eden Mahnovist hareketin kahramanlığım açıkça görecektir.

Öyle sanıyorum ki, kendi sınıfının kaderiyle ilgilenen, kendi sını
fını düşünen her proleter, Rusya’da yaşananlann -ve diğer ülkelerde 
yaşananların- ancak bu şekilde anlaşılabileceğini kabul edecektir. Bu
güne kadar Rusya’daki yaşamı incelemek üzere buraya gelen yabancı 
heyetlerin yaptığı çahşmalann tümü yanılgılar, boşa kürek çekmeler, 
zaman kaybı ve yurtdışı gezintilerinden başka bir şey değildir.

P. Arşinov 
Moskova, Nisan 1921

Not: K endi adıma ve hareketin diğer katılım cıları adına, bu kitabın basıl
m asında yard ım cı olan veya olm aya çalışan  diğer ö rgü tlere  ve yo ldaşlara, 
Kuzey A m erika A narko-K om ünist G ruplar F ed e rasy o n u n a , Italyan ve B ul
gar yoldaşlara m innettarlığım ı belirtmeyi borç bilirim.

M ayıs 1923
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NOTLAR

1. Çeşitli Rus ve yabancı basın organlarında yer alan ve hareketi karalamak için olağan
üstü bir çaba sarf eden veya inanılmaz edebi utanmazlıklarla dolu çok sayıda makalenin 
yanı sıra, ideolojik ve tarihi öneme sahipmiş gibi görünen ama aslında bilinçli çarpıt
malar ve münasebetsiz uydurmalardan başka bir şey olmayan güya dürüst çalışmalar da 
var. örneğin Ya. Yakovlev’in tamamen yalan ve çarpıtma dolu kitabı Russian Anar- 
chism in the Great Russian Revolution (Büyük Rus Devrimi’nde Rus Anarşizmi -çeşitli 
Rus ve yabancı yayınevleri tarafından yayınlandı-). Bunun dışında, Gerasimenko’nun 
lztorik i Sovremeniktarihsel-edebi antolojisindeki uzun ve iddialı makalesi (baskı; Olga 
D’yakov and Co., 3. Kitap, Berlin, 1922, sayfa 151, “Mahno” hakkında bir makale), 
“yazar” ve “antoloji” için utanılacak fantezilerden ibaret. Mahnovist hareketi ciddi ola
rak ve dürüstçe ele alan, diğerlerinden farklı bir gözle inceleyen, yukarda bahsedilen 
“yazarlar”dan farklı bir amaç güden anarşist basının, yazarların harekete doğrudan ka
tılmamış olmalarından, hareketle yakın ilişkiler içinde bulunmamalarından ve kulaktan 
dolmâ bilgilerden, yazılı belge veya ikinci el makalelerden hareket etmelerinden kay
naklanan sayısız hata ve yanlışlarla dolu olduğunu da eklemeliyiz. (Bkz. Petrograd 
Anarşist Gruplar Federasyonu’nun yayın organı olan Vol'nyi Trud adlı derginin Ekim 
(1919) sayısında yazılanlardan yola çıkılarak P. Rudenko tarafından hazırlanan In the 
Ukraine-the Insurrection and the Anarchist Movement (Ukrayna’da Ayaklanma ve 
Anarşist Hareket) adlı broşür, Mart 1922’de Worker’s Publishing House tarafından 
Aıjantin’de basılmıştır. Bu broşürdeki hataları, yazarın harekette kişisel olarak yer al
mamış olmasıyla ve hareketin karışık sorunlarını yaşamamış olmasıyla açıklayabiliriz.)
2. Yabancı işçi ve yoldaşların Mahnovşçina gerçeği hakkında fikir sahibi olmaları için 
bu çalışmanın yayınlanmasından Önce, yabancı dergilerde yazarın “Nestor Mahno”, 
“Mahnovşçina ve Yahudi Düşmanlığı” başlıklı iki makalesi çıktı.
3. Bu yenilgi sırasında bir “Kızıl Kazak” süvari tümeninin saldırısı esnasında Arşinov 
neredeyse öldürülüyordu (ki bu ilk defa olmuyordu). Kazakların kılıçlarından kurtul
mayı başaramayan birçok yakın yoldaşının katledilişini gördü.
4. Bu kitabın Rusça baskısının çıktığı dönemde, Mahno bir Polonya mahkemesinde, 
ihanet suçundan yargılanıyordu (Bolşeviklerle işbirliği yapıp, Galiçya’da bir isyanı 
kışkırtmak suçundan). Suçlama yersiz bulundu ve Mahno beraat etti. O zamandan beri 
özgür. [Dipnot Fransızca baskıdan, Paris, Librairie Internationale, 1924.]
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-I-

RUS DEVRİMİ’NDE 
DEMOKRASİ VE EMEKÇİ KİTLELER

Dünya tarihinde, emekçi halk tarafından, başkalarının emeğini sö
mürmeyen işçi ve yoksul köylüler tarafından kendi çıkarları doğrultu
sunda gerçekleştirilmiş hiçbir devrim yaşanmamıştır. Bütün görkemli 
devrimlerin esas gücü, devrimin zaferi için yüzbinlerce kurban veren 
işçiler ve köylülerdi ama işçi ve köylüler hiçbir zaman devrimin amaç
larını ve biçimim belirleyen liderler, ideologlar ve örgütçüler olmadı
lar. Tam tersine, işçi ve köylülere yabancı unsurlar, yani genelde öl
mekte olan çağm yönetici sınıfı ile kent ve kır proletaryası arasındaki 
arabulucular devrimin hderleri oldular.

Bu unsurlar, sürekli olarak parçalanmış eski rejimin, eski Devlet 
sisteminin pisliklerinden doğdu ve köleleştirilmiş kitleler arasındaki 
özgürlük hareketinden beslenerek büyüdü. Sınıf özelliklerinden ve 
Devlet iktidarına olan aşın zaaflanndan dolayı bu unsurlar, çürümek- 
te olan politik rejimin karşısında devrimci bir konum alırlar ve seve 
seve kitlesel devrimci hareketlerin, köleleştirilmiş işçilerin liderleri 
olurlar. Fakat işçi ve köylülerin yaşamsal ihtiyaçlannm bayrağı altın
da devrimi örgütlerken ve ona önderlik ederken, aslında her zaman 
kendi kastı veya grubunun yaran için çaba sarf ederek, ülkede kendi 
egemen konumlannı oluşturmak üzere devrimden yararlanmayı amaç
larlar. İngiliz Devrimi’nde olan buydu. Büyük Fransız Devrimi’nde 
olan buydu. 1848 Fransız ve Alman Devrimlerinde olan buydu. Kent 
ve kır proletaryasının özgürlük için mücadele ettiği ve fedakârca canı
nı verdiği bütün devrimlerde böyle oldu - kitlelerin çaba ve fedakâr
lığının meyveleri, devrimi kendi gruplanmn çıkanna kullanmak için 
insanlann sırtından geçinen farklı etiketlere sahip liderler ve politika
cılar arasında paylaşıldı.

Büyük Fransız Devrimi’nde, işçiler zafer için muazzam bir çaba 
harcadı ve sayısız kurban verdi. Peki bu devrimdeki politik unsurlar 
acaba proletaryanın çocuklan mıydılar ve proletaryanın eşitlik ve öz
gürlük özlemleri için mi mücadele ettiler? Kesinlikle hayır. Danton, 
Robespierre, Camille Desmoulins ve devrimin tüm diğer “üstdüzey 
rahipleri”, zamanın liberal burjuvazisinin temsilcileriydiler. Onlar,
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buıjuvaziye özgü toplumsal ilişkiler için mücadele ettiler ve aslında 
18. yüzyıl Fransız halk kitlelerinin devrimci idealleri olan eşitlik ve 
özgürlükle onlann idealleri arasında hiçbir ortak nokta yoktu. Buna 
rağmen bu unsurlar, hem geçmişte hem de günümüzde hâlâ bu büyük 
devrimin liderleri olarak değerlendiriliyorlar. 1848 Fransız Devrimi’n- 
de, sefaletinin ve yoksulluğunun üstesinden devrimle gelmeyi uman 
ve üç ay boyunca kahramanca çabalarını devrime adayan işçi sınıfı, 
devrimin liderleri tarafından vaat edilen “sosyal cumhuriyeti” elde etti 
mi? Hayır. İşçi sınıfı, devrimin liderlerinden yalnızca kölelik ve kitle
sel katliamlar elde etti; hain liderlerine karşı ayaklanmaya teşebbüs 
ettiklerinde 50 bin işçi Paris’te öldürüldü.

Bütün geçmiş devrimlerin işçi ve köylüleri, sadece temel amaçla
rının taslağım çizerken ve yürüyecekleri yolu tanımlarken başarılı ol
dular, bütün bu amaçlar genellikle devrimin daha zeki, daha kurnaz 
ve daha eğitimli “liderleri” tarafından sapünldı ve ortadan kaldırıldı. 
İşçilerin bu devrimlerden elde ettiği en iyi şey, oy veıme, toplanma ve 
yayın haklarına dair anlamsız kazammlardı - yöneticilerini seçme 
hakkı. Hatta, bu haklar bile, yeni rejimin kendini sağlamlaştırmak için 
gerek duyduğu kısa bir dönem için verildi. Bunun ardından, kitleler 
tekrar eski yaşamlarına, eski itaat, sömürü ve sahtekârîık günlerine 
geri döndüler.

Razin Ayaklanması veya günümüzün devrimci işçi ve köylü ayak
lanmalarında olduğu gibi, sadece aşağıdan gelen kitle harekeüerinde, 
hareketin sahibi halk olduğunda hareketin içeriği ve biçimi de halk 
tarafından belirlenir. Ancak, politik grup ve partilerce önderlik edilen 
devrimlerden hem içerik hem de biçim itibariyle oldukça farklı olan 
bu hareketler, genellikle “düşünen” insanların gazabı ve suiistimaliyle 
karşılaştılar ve henüz zafer bir kazanamadılar.

Bizim Rus Devrimi’miz, hiç şüphesiz, özünde halka karşı olan çı
karlara hizmet etmek için halkın gücünü kullanan politik bir devrim
dir. İşçi ve köylülerin muazzam adanmışlıklan, çektikleri ıstırap ve 
gösterdikleri devrimci çabalara rağmen, bu devrimin temel gerçeği, 
politik iktidarın arabulucu bir grup arafından, sözümona sosyalist 
devrimci entelijensiya yani Sosyal Demokratlar tarafından ele geçiril
mesidir.

Uluslararası entelijensiyanın yanı sıra Rus entelijensiyası hakkın
da da çok şey yazıldı çizildi. Sürekli olarak övgüler düzülen entelijen
siya, yüksek insani ideallerin taşıyıcısı ve mutlak gerçekliğin savunu
cusu olarak anıldı. Entelijensiya nadiren sorgulandı. Fakat, gerek iyi
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gerek kötü, entelijensiya hakkında yazılan her şeyde ortak olan çok 
temel bir kusur vardı: Şöyle ki, kendileri tarafından tanımlandılar, 
kendileri tarafından övüldüler ve kendileri tarafından suçlandılar. İşçi 
ve köylülerin bağımsız mantıkları için, bu hiç de ikna edici değildi ve 
entelektüellerle halk arasındaki ilişkiler açısından hiçbir önemi yoktu. 
Bu ilişkilerde, halk sadece bir olgu olarak ele alındı. Sosyalist enteli- 
jensiyanın yaşamındaki su götürmez asıl gerçek ise, onlann her za
man ayncalıklı bir toplumsal konumun keyfini sürmüş olmalandır. 
İmtiyazlı bir konumda yaşarken, entelijensiya sadece toplumsal ola
rak değil, psikolojik olarak da ayncalıklı hale geldi. Qnlann bütün 
ruhsal istekleri, “toplumsal idealler” dedikleri her şey, kaçınılmaz bir 
şekilde kendi içinde bir kast ayncalığı ruhunu da taşır. Entelijensiya- 
nın tüm toplumsal gelişim sürecinde bu olguya rastlıyoruz. Eğer, De- 
kabristler dönemini, entelijensiyanın devrimci hareketinin başlangıcı 
olarak ele alırsak ve bu hareketin bütün aşamalannı peş peşe gözden 
geçirirsek -“Narodniçestvo” yani “Narodol’çestvo”, genel anlamıyla 
Marksizm ile sosyalizmin tüm kollan- kast ayncalığı ruhunun açıkça 
ifade edildiğini göriirüz.

Bir toplumsal ideal dışardan ne kadar yüce ve ulvi olursa olsun, 
halkın emeği ve gasp edilen haklarıyla ayakta duran ayncalıklılan 
içinde taşımaya başladığı andan itibaren, artık bütünlüklü bir gerçek 
olmaktan çıkar. Halka bütünlüklü bir gerçeği ifade etmeyen bir top
lumsal ideal, halk için tam bir yalan olacaktır. Sosyalist entelektüel
lerin ideolojileri, kesinlikle bu tür bir yalandır. Bu gerçeklik, halk ve 
entelijensiya arasındaki ilişkiler hakkında her şeyi belirler. Belli bir 
toplumsal grubun, halkın zorunlu çalışması ve yoksun olduğu haklara 
dair teoriler üreterek, ancak kendisi için toplumsal ayrıcalıklar yarat
ması pahasına halkı yeni bir topluma taşımaya çalışması halk tarafın
dan asla unutulmayacak ve affedilmeyecektir.

Halk başkadır, halka ince hesaplarla ve kurnazca sunulan demok
rasi ve sosyalist ideolojisi başkadır. Elbette, Sofya Perovstkaya gibi 
bağımsız kahramanlar, sosyalizmin doğasında var olan iğrenç aynca- 
lıklardan bağımsızdırlar; çünkü onlar gerçekliği demokratik-sınıf öğ
retisinin kavramlanndan yola çıkarak değil, psikolojik veya ahlâki 
yönden algılarlar. Onlar yaşamın gülleri, insan ırkının güzellikleridir. 
Gerçeğe olan tutkulanndan esinlenerek, tamamen halka hizmet etmek 
için yaşadılar ve kendi güzel örnekleriyle sosyalist ideolojinin gerçek 
dışı karakterini gözler önüne serdiler. Halk, onlan asla unutmayacak 
ve onlann sevgisini sonsuza dek kalbinde taşıyacakür.
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Rus entelijensiyasımn 1825’teki bulanık siyasi talepleri, yarım 
yüzyıl boyunca mükemmelleştirilmiş sosyalist Devletçi sistem ve iyi' 
tanımlanmış sosyo-ekonomik bir grup içerisinde kendi biçimini aldı: 
Sosyalist Demokrasi. Bu entelijensiya ile halk arasındaki ilişkiler ke
sin bir şekilde belirlenmişti: Bir tarafta ülkedeki ekonomik yaşamı 
kendi kendine tayin etme doğrultusunda hareket eden halk; diğer ta
rafta halkın üzerinde egemenlik kurmaya çalışan demokratlar. Arala
rındaki bağ sadece kurnazlık, hilekârlık ve şiddet vasıtasıyla sağlana
bilirdi, hiçbir şekilde ortak çıkarların doğal sonucu vasıtasıyla değil. 
Bu iki taraf birbirine düşmandır.

Devlet öğretisinin kendisi, kitleleri güç kullanarak yönetme fikri, 
her zaman eşitlik fikrinden yoksun olan ve bencillik içgüdüsü baskın 
olan bireylerin, halk kitlelerini sadece bir hammadde olarak, amaçtan, 
girişimden, zekâdan ve kendilerini yönetme yeteneğinden yoksun ola
rak gören bireylerin devrime atfettiği bir niteliktir.

Bu düşünce, her zaman emekçi nüfusun dışında kalan, egemen ve 
imtiyazlı gruplar tarafından savunuldu - aristokrasi, askeri kastlar, 
soylular, din adamları, sanayi ve ticaret burjuvazisi, vb.

Çağdaş sosyalizmin kendisini bu düşüncenin ateşli bir hizmetçisi 
olarak göstermesi bir rastlantı değildir: Çağdaş sosyalizm yeni yöneti
ci kasün ideolojisidir. Devlet sosyalizmi fikrinin taşıyıcılarını ve ha
varilerini dikkatlice gözlemleyecek olursak, hepsinin merkeziyetçi ar
zularla dolu olduğunu ve kendilerim kitlelerin üzerinde, kitleleri yö
neten ve onlara hakim olan bir merkez olarak gördüklerini fark ederiz. 
Devlet sosyalizminin ve onun takipçilerinin bu psikolojik özellikleri, 
yok olmaya yüz tutmuş önceki egemen grupların psikolojisinden filiz
lenerek ortaya çıkmıştır.

Devrimimizin ikinci temel gerçeği ise, işçi ve köylü emekçilerin 
“işçi sınıfı” olgusunun henüz erken bir aşamasında bulunmalarıdır - 
merkezi bir otorite tarafmdan yönetilen üreticüer olmalarıdır.

Bir bütün olarak mevcut dönem, Rusya’da gerçekleştirilmekte o- 
lan sözümona sosyalist yapılanma, bir bütün olarak devlet aygıtı, ülke 
yönetimi ve yeni sosyo-politık ilişkilerin yaratılması; tüm bunlar, üre
tenler üzerinde yeni bir sınıf hakimiyetinin inşası, halk üzerinde yeni 
sosyalist iktidarın kurulması dışında koskocaman bir hiçtir. Bu yapı
lanma ve hakimiyet planı, sosyalist demokrasinin liderleri tarafından 
onyıllardan beri özenle hazırlanmıştı ve Rus Devrimi’nden önce ko
lektivizm olarak bilinirdi. Bugün ise adına sovyet sistemi diyorlar.

Bu sistem, ilk defa Rus işçi ve köylülerinin devrimci hareketiyle
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tarih sahnesine çıktı. Bu, sosyalist demokrasinin, bir devrimin gücünü 
kullanarak, bir ülkede kendi devletçi egemenliğini kurma yolundaki 
ilk girişimidir. İlk girişim olduğu içindir ki, demokratların sadece bir 
bölümü -en etkin, en girişimci ve en devrimci olanlan, komünist sol
cular* tarafından üstlenildi, geriye kalan demokratlar tarafından ise 
şaşkınlıkla karşılandı ve bu itici biçimi, demokratlan pek çok rakip 
gruba böldü. Bu gruplardan bazılan (Menşevikler, Sosyalist Devrim
ciler, vb.) Rusya’ya komünizmi böyle bir dönemde getirmenin vakit
siz ve riskli olduğunu düşünüyorlardı. Bu gruplar, devlet egemenliği
ne parlamento aracılığıyla ve yasal yollarla ulaşma umudunu taşıyor
du; yani, işçi ve köylü oylanyla parlamentodaki sandalyelerin büyük 
çoğunluğunu kazanma yoluyla. Soldaki komünist meslektaşlanyla 
aralanndaki fikir aynlığımn temelinde bu vardı. Bu fikir aynlığı geçi
ci ve tesadüfidir, üstelik o kadar önemli de değil Bu fikir aynlığı, 
Bolşevikler tarafmdan gerçekleştirilen politik alt-üst oluşun anlamım 
kavrayamamış demokratlann kalabalık ve ürkek bir kısmımn yanlış 
anlamalanyla körüklenmektedir. Bu gruplar, komünist sistemin onlan 
tehdit edecek herhangi bir şey içermediğini, hatta aksine yeni devletin 
onlara da sağlam statüler sağlayacağım fark eder etmez, rakip demok
rat taraflar arasındaki bütün fikir ayrılıktan ortadan kalkacak ve tüm 
demokratlar birleşik bir Komünist Parti’nin rehberliğinde hareket ede
ceklerdir.

Ve daha şimdiden, demokratlar arasında bu doğrultuda bir “aydın
lanma” gözlemekteyiz. Rusya ve diğer ülkelerdeki sayısız grup ve 
parti “sovyet platformu” etrafında biraraya geliyor. Yakm geçmişte 
İkinci Enternasyonali oluşturan ve Bolşevizm ile kavga halinde olan, 
farkh ülkelerden çok sayıda politik parti, bugünlerde Komünist En
ternasyonali katılmaya hazırlanıyor ve “Proletarya Diktatörlüğünü 
ağızlanna sakız ederek, komünizm bayrağı altında kendilerini işçi sı
nıfına sunuyor.

Ancak, işçi ve köylülerin mücadele verdiği diğer büyük devrim- 
lerde olduğu gibi, özgürlük ve eşitlik için mücadele eden emekçi hal
kın özgün ve bağımsız kavgası ile devrimde belirleyici rol oynayan 
bir dizi etkili toplumsal akım bizim devrimimize de eşlik etmiştir. Bu 
akımların en güçlü ve canlı olanlanndan biri de Mahnovşçina'â\x. Üç 
yıllık bir dönem boyunca Mahnovşçina, Rus emekçi halkının eskiden 
beri taşıdığı arzulannı, özgürlüğü ve bağımsızlığı hayata geçirmesinin 
yolunu kahramanca açü. Komünist iktidarın, bu akımı bastırmak için 
sürdürdüğü bütün karalama ve çarpıtma politikalanna rağmen. Mah-
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novşçina, iç savaşın çeşitli cephelerinde savaşarak, sık sık düşmanla
rına ciddi darbeler vurarak, Rusya, Sibirya ve Kafkasya’nın işçi ve 
köylülerinin devrimci beklentilerim yanıtlayıp destekleyerek büyüme
ye, yaşamaya ve gelişmeye devam etti. Mahnovşçina’nın hızla geliş
mesi, çoğu Rus işçi ve köylüsünün kegdi atalarının devrimci hareket
lerinin yanı sıra, diğer halkların devrim tarihlerine de aşina olmaları 
ve bu tecrübelere güvenmeleri gerçeği ile açıklanabilir. Buna ek ola
rak, saflarda yer alan işçiler, kitlelere devrimci hareketin temel hedef
lerini göstererek, bu hedeflerin demokratların politik amaçlarıyla ta
mamen zıt olduğunu formüle ettiler ve kitlelerin dikkatini çekerek o- 
nurlu bir şekilde, sabır ve başarıyla emekçilerin çıkarlarım savundular.

Mahnovist hareketin tarihine girmeden önce, belirtilmesi gereken 
bir nokta var; Rus Devrimi’ne “Ekim Devrimi” denildiğinde, farklı 
iki olgu birbirine karıştırılıyor: Kitlelerin, devrimi gerçekleştirirken 
kullandıkları sloganlar ile devrimin sonuçlan.

1917 Ekim kitle hareketinin sloganı “Fabrika İşçinin, Toprak Köy
lünün” idi. Kitlelerin tüm toplumsal ve devrimci programı, şu kısa a- 
ma oldukça anlamlı şiarla dile getirilmişti: Kapitalizmin, ücretli eme
ğin, devlete olan köleliğin yıkılışı ve üretenlerin özyönetimine dayalı 
yeni bir yaşamın örgütlenmesi. Ancak, Ekim programı gerçekte hiçbir 
şekilde hayata geçirilmedi. Kapitalizm yıkılmadı, tersine reforme e- 
dildi. Ücretli emek ve sömürü devam etti. Yeni devlet aygıtının işçi
lere uyguladığı baskı, büyük toprak sahipleri ve kapitalistlerin hakim 
olduğu devlet aygıtının baskılarından daha az değildir. Bu nedenle 
Rus Devrimi ancak çok öznel ve dar bir bakış açısıyla “Ekim Devri
mi” diye adlandırılabilir: Komünist Parti’nin amaçlarım ve görevleri
ni gerçekleştirmesi olarak.

Ekim Devrimi, tıpkı Şubat-Mart 1917 Devrimlerinde olduğu gibi, 
Rus Devrimi’nin genel ilerleyişinde sadece bir aşamaydı. Ekim hare
ketinin devrimci güçleri, Komünist Parti tarafından kendi plan ve 
amaçlan için kullanıldı. Fakat bu durum, bizim devrimimizin tamamı
nı temsil etmez. Devrimin genel akışı, Ekim’de durmayan, aksine, işçi 
ve köylülerin tarihsel görevlerini yerine getirmeleri doğrultusunda da
ha da ileriye giden başka toplumsal akımlan da kapsar: Eşitlikçi ve 
devletsiz köylü topluluklannın kurulmasını. Eskimiş ve şimdiden ka
tılaşmış mevcut Ekim, hiç şüphesiz, devrimde bir sonraki aşamanın, 
halkın denetimindeki aşamanın yolunu açmak zorundadır. Eğer bu 
gerçekleşmezse, Rus Devrimi de, kendisinden önceki devrimler gibi, 
herhangi bir iktidar değişikliğinden başka bir şey olmayacaktır.
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-II-

BÜYÜK RUSYA VE 
UKRAYNA’DA EKİM DEVRİMİ

Rus Devrimi’nin gelişimini açıklayabilmek için, 1900-1917 ara
sındaki dönemde işçi ve köylüler arasında yürütülen propagandayı, 
devrimci fikirlerin gelişimini ve Ekim Devrimi’nin Büyük Rusya ile 
Ukrayna’daki önemini ele almak gerekiyor.

1900-1905 yıllarından başlayarak, işçi ve köylüler arasındaki pro
paganda iki temel öğretinin sözcüleri tarafından yapıldı: Devletçi sos
yalizm ve anarşizm. Devletçi sosyalizm propagandası, sıkı bir şekilde 
örgütlenmiş olan Bolşevikler, Menşevikler, Sosyalist Devrimciler ve 
benzeri demokratik parti ve gruplar tarafından yürütüldü. Anarşizm 
ise, bir devrimdeki işlevlerim yeterince açık bir şekilde anlamamış, 
sayıca daha az ve küçük gruplar tarafından ifade edildi. Propaganda 
alanı ve politik eğitim neredeyse tümüyle, kitleleri kendi program ve 
fikirlerinin ruhu içinde eğiten demokratlar tarafından işgal edilmişti. 
Temel amaç, demokratik bir cumhuriyetin kurulmasıydı; politik dev
rim ise bu amacı gerçekleştirmek üzere kullanılacak bir araçtı.

Anarşizm ise tam tersine, devletçiliğin bir biçimi olduğu için de
mokrasiyi ve bir eylem yöntemi olarak da politik devrimi reddetti. 
Anarşizm, işçi ve köylülerin temel görevi olarak toplumsal devrimi 
gördü ve kitlelere seslenmesinin nedeni de buydu. Emekçi halkın öz
gür, devletsiz toplumunu kurmak üzere, kapitalizmin tamamen yıkımı 
için çağrıda bulunan tek öğreti anarşizmdi. Ancak az sayıda militanı 
olduğundan ve yakın gelecek için somut bir programı olmadığından, 
anarşizm geniş bir şekilde yayılamadı ve özgün bir toplumsal ve poli
tik kuram olarak kitleler arasında kök salmayı başaramadı. Buna rağ
men, anarşizm köleleştirilmiş kitlelerin yaşamlarının en önemli yan- 
lanyla ilgilendiği için, kitlelere karşı asla ikiyüzlü davranmadığı için 
ve halka kendi davası için bizzat savaşıp gerektiğinde ölmeyi öğrettiği 
için, tam da işçi sınıfının kalbinde, toplumsal devrim uğruna mücade
le eden savaşçılar yarattı. Anarşist fikirler, Çarlık gericiliğinin, uzun 
ve çileli dönemi boyunca yayılıp, toplumsal ve politik idealler olarak 
kent ve kırlardaki işçilerin kalbinde yeşerdi.

Demokrasinin doğal bir ürünü olan sosyalizm, kendisine hizmet
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eden muazzam bir entelektüel güce her zaman sahip oldu. Öğrenciler, 
profesörler, doktorlar, avukatlar, gazeteciler, vb. ya Marksist’tiler ya 
da büyük ölçüde Marksizm’e sempati duyuyorlardı. İşçileri, demokra
sinin daima kuşku götüren, anlaşılmaz idealleri için savaşmaya çağır
dığı halde, politikada deneyimli olan etkin gücü sayesinde, sosyalizm 
geniş işçi kitlelerini kendi saflarına çekmeyi daima başardı.

Buna rağmen, 1917 Devrimi döneminde, sınıfsal çıkarlan ve eği
limleri, işçi ve köylüleri doğrudan kendi nihai amaçlarına yöneltti: 
Toprak ve fabrikaların kamulaştırılması.

Kitleler arasında bu yönelim gözlenmeye başlandığında -ki bu 
1917 Devrimi’nden çok önce de vardı- Marksistlerin bir bölümü, yani 
sol kanadı olan Bolşevikler çabucak mevcut buıjuva-demokrat ko
numlarını terk ettüer. Sloganlarım işçi sınıfının ihtiyaçlarına göre ye
niden düzenlediler; kendilerini nasıl kiüe hareketinin efendisi yapa
bileceklerinin yollanm ararken, devrim günlerinde de isyancı kitleyle 
birlikte yürüdüler. Bolşevikler bu başarıyı, kiüeleri aldatmak için kul
landıkları sosyalist sloganların yanı sıra, Bolşevizm saflarındaki geniş 
entelektüel güçler sayesinde kazandılar.

Biraz önce, Ekim Devrimi’nin güçlü bir slogan eşliğinde yürütül
düğünden bahsetmiştik: “Fabrika İşçinin, Toprak Köylünün”. Emekçi 
halk, bu slogana kayıtsız şartsız, çok açık bir anlam yüklemişti; yani, 
devrim tüm endüstriyel ekonomiyi doğrudan işçilerin denetimine, top
rak ve tanmı da köylülerin denetimine verecekti. Bu sloganlardaki 
adalet ruhu ve kendiliğinden eylemlilik, kitlelerin en etkin bölümünü 
devrimden hemen sonraki gün yaşamı bu sloganlar temelinde düzen
lemeye hazır hale getirmişti. Pek çok şehirde, sendikalar ve fabrika 
komiteleri fabrikaların yönetimini ve ürün üzerindeki denetimi ele ge
çirmiş, mal sahiplerinden kurtulmuş ve fiyatları kendileri belirlemeye 
başlamışlardı. Ancak tüm bu girişimler, çoktan devlet haline gelmiş 
olan Komünist Parti’nin demir disipliniyle karşılaşıyordu. Devrimci 
kitleyle omuz omuza yürüyen ve onlann en radikal, sık sık da anarşist 
sloganlarım sahiplenen Komünist Parti, koalisyon hükümeti devrilir 
devrilmez, ansızın eylemliliklerinin yönünü değiştirerek iktidara gel
di. Ekim sloganlarının içeriğini oluşturan her şeyle beraber emekçi 
halkın kitle hareketi olan devrim, bu noktadan itibaren parti için sona 
ermişti. İşçi sınıfının asıl düşmanı olan sanayi ve taam burjuvazisi ye
nilmişti. Kapitalist rejime yönelik mücadele ve yıkım dönemi sona er
mişti; başlayan yeni dönem komünist, proleter inşa dönemiydi. Bu 
noktadan itibaren devrim ancak devlet organları tarafından yürütüle
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bilecekti. İşçiler sokakların, fabrikaların ve atölyelerin efendileri iken 
ve yeni iktidan göremeyen köylüler kendi yaşamlannı bağımsızca dü
zenlemeye çalışırlarken, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan tehli
keli sonuçlar çıkabilirdi, işçi ve köylüler, partinin devlet aygıtlannda- 
ki rolünü altüst edebilirlerdi. Bütün bunlar mümkün olabilen her araç
la, gerektiğinde devlet terörüne varan yöntemlerle durdurulmalıydı.

Komünist Parti’nin iktidan ele geçirdiği dönemdeki geriye dönüş 
işte böylesine keskindi.

Bu noktadan itibaren, Parti, işçi ve köylü kitlelerinin tüm sosyalist 
etkinliklerine karşı inatla tepki gösterdi. Açıkça görülüyordu ki, dev
rimin bu şekilde geriye dönüşü ve devrimin devamı adına yapılan bü
rokratik müdahaleler, varlığım ve bulunduğu konumu emekçi halk 
kitlelerine borçlu olan bir parti tarafından atılan alçakça ve küstahça 
adımlardı. Bu açıkça sahtekârlık ve zorla el koyma anlamına geliyor
du. Ancak, devrimde üstlendiği rolün temel mantığından dolayı, Ko
münist Parti zaten başka biçimde hareket edemezdi. Ülke üzerinde 
diktatörlük ve hükümranlık kurmanın yollannı devrimde arayan her
hangi bir başka parti de aym şekilde hareket ederdi. Ekim’den önce, 
devrimi yönetmenin yollarını arayanlar Sosyal Demokratlann sağ ka
nadıydı -Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler-. Bolşeviklerle onlar 
arasındaki fark, bu gruplann kendi iktidarlanru örgütleyememeleri, 
kitleleri peşlerinden süriikleyememeleriydi.

• •  •
Şimdi de, Komünist Parti diktatörlüğünün ve diktatörlük tarafın

dan, devrimin devlet organlarına rağmen ilerleyişinin önüne konulan 
engellerin, Büyük Rusya ve Ukrayna’nın emekçi halkı tarafından na
sıl karşılandığına bir göz atalım. Büyük Rusya ve Ukrayna’daki işçi
ler için devrim aym devrimdi, fakat devrimdeki Bolşevik devletçi e- 
gemenlik aynı şekilde kabullenilmedi: Ukrayna, Büyük Rusya’dan 
daha direngendi. Önce Büyük Rusya’yla başlayalım.

Devrim öncesinde ve esnasında, Komünist Parti, Büyük Rusya şe
hirlerindeki işçiler arasında muazzam eylemler gerçekleştirdi. Sosyal 
demokrasinin sol kanadı olarak Komünist Parti, Çarlık dönemi bo
yunca partinin amaçlan için savaşabilecek işçilerden güvenilir ve sağ
lam bir ordu oluşturarak, işçileri demokratik bir cumhuriyet için mü
cadeleye hazır hale getirmeye çalıştı.

1917 Şubat-Mart aylannda Çarlığın devrilmesinden sonra işçi ve 
köylülerin kaybedecek zamanlarının olmadığı gergin bir süreç başla

35



dı. Emekçi halk kitleleri geçici hükümeti düşman olarak görüyorlardı. 
Bu nedenle, devrimci yöntemlerle haklarını elde etmek için bir an bile 
duraksamadılar: Önce 8 saatlik iş günü hakkı, sonra da toprağın yanı 
sıra üretim ve tüketim araçlarına sahip olma hakkı. Bunlar olup biter
ken, Komünist Parti kendini mükemmel şekilde örgütlenmiş bir müt
tefik olarak sundu. Parti’nin bu ittifak içerisinde kendi asıl amaçlan 
için çalıştığı doğrudur, fakat kitleler bunu bilmiyorlardı, gördükleri 
yegâne gerçek Komünist Parti’nin onlarla birlikte kapitalist rejime 
karşı mücadele veriyor olmasıydı. Bu parti, örgütünün bütün gücünü, 
tüm politik ve örgütsel tecrübesini, en iyi müitanlannı işçi sınıfının 
kalbine ve orduya doğru yöneltti. Parti, baskı altındaki işçilerin yakıcı 
sorunlanyla demagojik bir şekilde oynadı; köylülerin toprak, işçilerin 
de gönüllü çalışma hakkındaki sloganlannı kavrayarak bütün gücünü 
kitleleri kendi parti sloganlan etrafında toplamaya harcadı ve emekçi 
halkı koalisyon hükümeti ile nihai bir çaüşmaya götürdü. Günbegün, 
işçi sınıfı saflanna kayan Komünist Parti, işçilerle beraber buıjuvazi- 
ye karşı yorulmak bilmeyen bir mücadele yürüttü ve bu mücadele E- 
kim günlerine kadar sürdü. Bundan dolayıdır ki, Büyük Rusya işçile
rinin kendi devrimci mücadelelerinde, Partüileri eneıji dolu mücadele 
arkadaşları olarak görmeye alışmalan gayet doğaldır. Bunlann yanı 
sıra Rus işçi sınıfının hemen hemen hiçbir devrimci örgütünün olma
ması -örgütsel açıdan bakıldığında işçi sınıfı dağınıktı- partinin yöne
tim işlerim kolayca ele geçirmesine olanak sağladı. Ve Petrograd ve 
Moskova işçi sımfı koalisyon hükümetini devirdiğinde iktidar kolayca 
devrimin liderleri olan Bolşeviklerin eline geçti.

Bundan sonra, Komünist Parti, tüm eneıjisini yıkılmaz bir iktida- 
nn örgütlenmesine ve ülkenin çeşitli yerlerinde devrimin temel hedef
lerine doğrudan eylemle ulaşmaya çahşan emekçi işçi ve köylü kitle 
hareketlerinin tasfiyesine yöneltti. Ekim öncesi dönemde elde ettiği 
muazzam nüfuz sayesinde, parti bu yeni misyonunda büyük zorluklar
la karşılaşmadan başanlı oldu. Komünist Parti’nin, iktidan ele geçir
mesinin hemen ardından, işçilerin kendi işy erlerinde eşitlik temelinde 
üretime başlama girişimlerinin ilk adımlanın, pek çok kere engelle
mek ya da bastırmak zorunda kaldığı bir gerçektir. İtaatsizliklerinden 
ve devlet iktidanmn onayına ihtiyaç duymaksızın çeşitli girişimlerde 
bulunmalanndan dolayı, birçok köyün Komünist iktidar tarafından 
yağmalandığı, binlerce köylünün katledildiği bir gerçektir. Moskova 
ve diğer bazı şehirlerde, Komünist Parti’nin 1918 Nisan’ında anarşist 
örgütleri, daha sonra da sol Sosyalist Devrimcilerin örgütlerini tasfiye
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etmek üzere top ve makinalı tüfek kullanmak zorunda kaldığı ve böy- 
lece sola karşı iç savaş başlattığı da bir gerçektir. Ancak genelde Bü
yük Rusya işçilerinin Ekim’den sonra Bolşevizm’e duyduğu kesin gü
ven sayesinde, ki kısa süren bir güvendi bu, Bolşevikler kitlelere ha
kim olmakta, işçi ve köylülerin devriminin sürekliliğini durdurmakta 
ve onun yerine Parti’nin hükümet kararlarını hayata geçirmekte ko
layca ve hızla başarılı oldular. Bu ise Rusya’daki devrimin sonu oldu.

Ekim öncesi dönem ile Ekim dönemi Ukrayna’da oldukça farklıy
dı. Komünist Parti’nin burada, Büyük Rusya’daki gibi onlarca parti 
örgütlenmesi yoktu. İşçi ve köylüler üzerindeki etkisi her zaman ö- 
nemsiz ölçülerdeydi. Burada Ekim Devrimi çok daha geç gerçekleşti, 
bir sonraki yıhn Kasım, Aralık hatta Ocak ayından önce gerçekleşme
di. O güne kadar Ukrayna, yerel ulusal burjuvazinin destekçileri -Pet- 
lurovtsi (Petlura’nın ardılları)- tarafmdan yönetilmişti. Ukrayna ile 
olan ilişkilerinde Bolşevikler, devrimci bir yol değil militarist bir yol 
izlediler. Büyük Rusya’da iktidarın sovyetlere geçişi, iktidarın Komü
nist Parti’nin eline geçmesi anlamına geliyordu. Fakat Ukrayna’da, 
Komünist Parti’nin güçsüzlüğünden ve pek tanınmamasından dolayı, 
iktidarın sovyetlere geçişi çok daha farklı bir anlam taşıyordu. Sov- 
yetler, kitleleri buyruk altına alabilecek herhangi bir iktidar olmaksı
zın işçi temsilcilerinin yaptıkları toplantılardı. Fabrikalardaki işçiler 
ve köylerdeki köylüler, gerçek güce sahip olduklarım hissediyorlardı. 
Ancak dağınık ve örgütsüz olan bu güç, iyi örgütlenmiş bir parti dik
tatörlüğünün avuçlarına düşme tehlikesiyle yüz yüzeydi.

Koca bir devrimci mücadele boyunca, Ukrayna’nın işçi sınıfı ve 
köylüleri, Rusya’daki Komünist Parti gibi kaü bir vesayet tarafından 
kuşatılmaya hiç alışmamıştı. Bunun bir sonucu olarak, devrimci kitle 
eylemlilikleri boyunca kaçınılmaz bir şekilde kendini ortaya koyan 
işçi nüfusu çok daha yüksek oranda özgürlüğü tatmıştı.

UkraynalI (yerli) işçi ve köylülerin yaşamlarının bir başka ve daha 
önemli yönü, antik zamanlardan beri korunan VoVnitsa gelenekleriydi. 
Çar, II. Katerina döneminden gelen, VoVnitsa'mn izini Ukrayna hal
kının zihninden silmek için ne yaparsa yapsın, 14-16. yüz\ıllar arasın
daki Zaporojye Kazaklan’mn kahramanca mücadelelerinin mirası, her 
şeye rağmen o günlere kadar taşındı ve Ukrayna köylüleri yüreklerin
de bağımsızlık özlemini hep taşıdılar. Bu olgu, UkraynalI köylülerde, 
kendilerini egemenlik altına almaya çalışan tüm iktidarlara karşı, sa
bırlı bir direniş biçimine dönüştü.

Bu nedenlerden ötürü, Ukrayna’daki devrimci harekete, Büyük
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Rusya’da var olmayan ve Ukrayna Devrimi’nin karakterini belirleyen 
iki olgu eşlik etmekteydi: Güçlü ve örgütlü bir politik partinin yoklu
ğu ve UkraynalI işçilerin yüreklerinde yaşayan miras; Vol ’nitsa ruhu. 
Gerçekten de, Büyük Rusya’daki devrim, direniş göstermeksizin dev
let egemenliği altına girerken, bu devlet egemenliği Ukrayna’da bü
yük bir direnişle karşılaştı. Sovyet aygıü Ukrayna’ya mekanik bir şe
kilde, özellikle silahlı güç kullanılarak yerleştirildi. Çoğunlukla köy
lülerden oluşan özerk bir kitle hareketi de aym zamanda gelişmeye 
devam etti. Bu özerk kitle hareketi ta Petlura Demokratik Cumhuriye
ti yönetimi döneminde ortaya çıkmış ve izleyeceği yöntemleri araştı
rarak yavaş yavaş gelişmişti. Aynca, bu hareketin kökleri, Rus Devri- 
mi’nin temelinde yatmaktaydı. Daha Şubat Devrimi’nin ilk günlerin
den itibaren bu özerk hareket dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hareket, 
ekonomik kölelik sistemini yıkıp, üretim araçlanmn kamulaştınlması 
ve toprağın emekçilerin kendileri tarafından işlenmesine dayanan yeni 
düzeni yaratmaya çalışan işçi sınıfının en alt tabakasının hareketiydi.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, işçiler, bu düşüncelerin ışığında 
fabrika sahiplerinden kurtulmuş ve üretimin yönetimini kendi sınıf 
organlanna aktarmıştı: Sendikalar, fabrika komiteleri veya sadece bu 
amaç için oluşturulmuş işçi konseyleri. Köylüler pomeşçik lerin (oıta 
sınıf) ve kulakların (zengin köylüler) topraklanın ele geçirerek ürün
lere doğrudan el koymuşlar ve böylece yeni bir kırsal ekonomi tarzım 
uygulamaya koymuşlardı.

İşçi ve köylülerin Ukrayna’da geliştirdiği bu devrimci doğrudan 
eylem pratiği, devrimin ilk yılında hemen hemen hiçbir engelle karşı
laşmadı ve kitleler için sağlıklı bir devrimci yönetim çizgisi yarattı.

Ve iktidan ele geçiren şu veya bu politik grubun, işçilerin devrim
ci yönetim ağım kırmaya çalışüğı her seferinde, işçiler devrimci bir 
muhalefet başlatarak bu girişimlere karşı çeşitli yöntemlerle mücadele 
ettiler.

Bu nedenle, Ukrayna’da hangi iktidar kurulursa kurulsun, emekçi 
halkın devrimin ilk günlerinden başlayarak toplumsal’bağımsızlık için 
yürüttüğü devrimci hareket zayıflamadı. Bu hareket, Ekim Devrimi’n- 
den sonra, ülkeye kendi otokratik devlet düzenini dayatmaya çalışan 
Bolşevikler tarafından bile bastınlamadı.

Bu hareketin özellikleri nelerdi?
Bu hareketin temel istemleri, işçi sınıfının devrimdeki asıl hedef

lerine ulaşmasıydı; hareketin amacı işçi sınıfının bağımsızlığım ka-
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zanmasıydı; hareket, emekçi olmayan tüm toplumsal sınıflara karşı 
bir meydan okumaydı.

Komünist Parti’nin, kendini işçi sınıfının beyni olarak sunup ken
di iktidarının işçi ve köylülerin iktidan olduğunu ispatlamaya çalışma 
safsatasına rağmen, sınıf ruhunu ve eğilimini koruyan her işçi ve köy
lü, Parti’nin şehir ve kır işçilerini kendi devrimci görevlerinden uzak
laştırdığının, kendilerini denetim altında tuttuğunun ve herhangi bir 
devletçi örgütün varlığının bağımsızlık ve özyönetim haklarının gasp 
edilmesi anlamına geldiğinin faikındaydı.

Tam bir özyönetime duyulan özlem, kiüelerin derinliklerinden do
ğan hareketin temeli haline geldi. Kitlelerin düşünceleri her bakımdan 
bu özyönetim fikri içinde derinlere kök salmıştı. Komünist Parti’nin 
devletçi uygulamalan ise bu arzulan acımasızca bastırdı. Fakat işçi
leri aydınlatan ve onları direnmeye sürükleyen şey tam da, her türlü 
muhalefete karşı tahammülsüz olan bu haddini bilmez Parti’nin böy- 
lesi eylemleriydi.

Hareket başlangıçta, yeni iktidan reddetmekle, toprağın mülkiye
tine ve toprak sahiplerinin mallarına köylülerin el koyduğu kendili
ğinden girişimlerle yetindi. Harekete katılanlar kendi yöntem ve araç- 
lannı kendileri buldular. Ukrayna’nın Avusturya Almanlan tarafmdan 
beklenmedik bir şekilde işgal edilmesi, işçileri yepyeni bir noktaya 
getirerek hareketin gelişimini hızlandırdı.
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UKRAYNA’DA 
DEVRİMCÎ AYAKLANMA • MAHNO

Bolşevikler ile Alman İmparatorluğu arasında imzalanan Brest- 
Litovsk Antlaşması Ukrayna’mn kapılanm Avusturya Almanlanna 
açtı. Onlar da o kapılardan efendiler gibi içeri girdiler. Kendilerini sa
dece askeri faaliyetle sınırlamadılar, aynı zamanda ülkenin politik ve 
ekonomik yaşamına da müdahale ettiler. Amaçlan ülkenin ürünlerine 
el koymaktı. Bu amaçlarına kolayca ve tümüyle ulaşabilmek için de, 
halkın devirmiş olduğu soylulann ve toprak sahiplerinin iktidanm ye
niden yapılandırarak Hetman Skoropadski’nin otokratik hükümetini 
iktidara getirdiler. Avusturya Almanlanmn askeri güçleri, subaylan 
tarafından Rus Devrimi hakkında sistemli olarak yanlış bilgilendiril
mişlerdi. Rusya ve Ukrayna’daki durum onlara, ülke düzenini bozan 
ve düriist emekçi halkı tedhiş eden vahşi güçlerin kör döğüşü olarak 
gösterilmişti. Subaylann bu bilgilendirmesi, askerlerin işçi ve köylü 
ayaklanmalanna karşı düşmanlık beslemelerine neden oldu ve böyle- 
ce AvusturyalI Alman ordusunun bu devrimci ülkeye büyük bir kin ve 
yağmacılıkla girmesinin zemini yaratılmış oldu.

Hetman Hükümeti’nin de yardımı ve göz yummasıyla, Ukrayna’ 
mn Avustuıyalılar ve Almanlar tarafından ekonomik olarak yağma
lanması dehşet verici boyutlara vardı. Halkın geçim kaynağı ve temel 
ihtiyacı olan -çiftlik hayvanlan, kümes hayvanlan, yumurta, buğday, 
tohum, hammadde vb - o kadar çok şeyi talan ediyorlardı ki, nakliye 
araçlan yetersiz kalmıştı. Yağmacı AvusturyalI ve Almanlar el koy- 
duklan bu mallan kendilerine teık edilmiş istasyonlara taşıdıktan son
ra mümkün olduğunca fazla mal götürebilmek için, hummah bir telaş 
içinde vagon üstüne vagon yüklüyorlardı. Yüzlerce, hatta binlerce 
tren seferiyle tüm bu mallar taşınıp durdu. Köylülerin emeklerinin 
karşılığı olan ürünlerine sahip çıkma çabalan ise kırbaç cezalan, mi
sillemeler ve patlayan silahlarla sonuçlanıyordu.

Ukrayna’nın AvusturyalIlar ve Almanlar tarafından işgal edilmesi, 
Ukrayna devrim tarihinin en trajik sayfalanndan biridir. İstilacılann 
sergiledikleri şiddete ve hiçbir ahlâki ölçüt tanımayan askeri haydut- 
luklanna ek olarak, mülk sahipleri de işgale şiddetli bir gericilikle eş-
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lik etti. Hetman rejimi, işçilerin tüm devrimci kazanımlarının imhası 
ve tam bir geriye dönüş anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu yeni du
rumun, daha önce Petlura ve Bolşeviklerce komuta edilen hareketi 
güçlü bir şekilde boyutlandırması şaşırtıcı değüdir. Her yerde, özel
likle köylerde, toprak sahiplerine, AvusturyalIlara ve Alınanlara karşı 
isyan eylemleri başladı. UkraynalI köylülerin, sonradan adına Dev
rimci Ayaklanma denilecek olan yeni devrimci hareketi böylece baş
lamış oldu. Bu devrimci başkaldırının kaynağı genellikle Avustuıya- 
Alman işgali ve Hetman rejiminin sonuçlan olarak değerlendirilir. Bu 
açıklama yetersiz ve o nedenle de doğru değildir. Başkaldınmn kökle
ri Rus Devrimi’nin derinliklerinde yatmaktaydı ve bu başkaldın, dev
rimi doğal sonuçlanna doğru götürmek üzere işçiler tarafından başla
tılan bir girişimdi; emeğin nihai kurtuluşu ve hakimiyeti. Avusturya- 
Alman işgali ve pomeşçik gericiliği, bu süreci sadece hızlandırdı.

Hareket hızlı bir şekilde yayıldı. Köylüler her yerde pomeşçik’leri 
öldürerek veya kovarak, topraklarına ve mallanna el koyup pomeşçik1 
lere karşı direnişe geçiyor, işgalci AvusturyalIları ve Almanlan hiç 
önemsemiyorlardı. Hetman ve Alman güçleri acımasız misillemelerle 
karşılık verdiler. Ayaklanan köylülerin tüm ürünleri yakılırken, kendi
leri de kitleler halinde kırbaçlanıp öldürüldüler. Çok geçmeden yüz
lerce köy, mülk sahipleri ve askeri mercilerin verdiği korkunç ceza
larla eziyet çekmeye başladı. Tüm bu olaylar 1918 yıhmn Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylannda cereyan ediyordu.

Bunun üzerine, ayaklanmalannda kararlı olan köylüler gerilla sa
vaşma başladılar. Sanki her şey görünmez bir örgüt tarafından düzen- 
leniyormuş gibi, köylüler askeri yöntemlerle hareket edip, soylulan, 
onlann komyuculanm ve iktidann temsilcilerim her defasında şaşırta
rak, değişik yerlerde, hemen hemen aym anda pek çok partizan müf
rezesi oluşturdular. Kural olarak 20. 50 veya 100 kişilik iyi silahlan
mış atlılardan oluşan bu müfrezeler, hiç beklenmedikleri yerlerde ani
den ortaya çıkıyor, bir soyluya veya bir devlet muhafızına saldınyor, 
köylülerin düşmanlarım ortadan kaldırıyor ve geldikleri gibi aniden 
kayboluyorlardı. Köylülere eziyet eden bütün mülk sahipleri ve sadık 
hizmetçileri partizanlar tarafından saptanıyor ve sürekli olarak öldü
rülme tehlikesi içinde yaşıyorlardı. Tüm muhafızlar, tüm Alman su
bay lan neredeyse her defasında ölüme mahkûm ediliyorlardı. Ülkenin 
her tarafında neredeyse her gün gerçekleşen bu kahramanlıklar, top
rak sahiplerinin yürüttüğü karşıdevrimin can damarlanm parçalayıp 
kurutuyor ve köylülerin zaferinin yolunu açıyordu.
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Hazırlıksız başlayan diğer yaygın ve kendiliğinden köylü ayaklan
maları gibi, bu örgütlü gerilla eylemlerinin de dainıa köylüler tarafın
dan gerçekleştirildiği ve herhangi bir politik örgütten hiçbir yardım ya 
da emir almadığı unutulmamalıdır. Eylem yöntemleri, hareketlerinin 
ihtiyaçlarını kendüerinin karşılamasını ve kendi hareketlerini kendile
rinin yöneterek, zafere ulaşmalarını gerekli kılmaktaydı. Hetman ve 
pomeşçik lere karşı verilen tüm mücadele boyunca, hatta bu mücade
lenin en zor anlarında bile, köylüler, iyi silahlanmış, iyi örgütlenmiş 
bu ahlâksız düşmanlan karşısında hep yalnız kaldılar. Bu gerçek (ile
ride de göreceğimiz gibi) devrimci ayaklanmanın en temel özelliğiy
di. Sonuna kadar bir sınıf eylemi olan, politik partilerin ya da müli- 
yetçi öğelerin etkisi altında kalmayan bu başkaldırı, bünyesinde, sa
dece köylü kitlelerinin derinliklerinde yatan figürleri değil, aynı za
manda ikinci bir temel niteliği daha barındırmaktaydı; bütün köylüle
rin, kendi hareketlerinin savunucularının ve rehberlerinin yine kendi
leri oldukları biçimindeki mükemmel bilinci. Partizan müfrezeleri ken
di harekeüerinin bu özel niteliğinden dolayı gurur duyuyorlar ve ken
dilerini, üzerlerine düşeni yerine getirebilecek yetenekte görüyorlardı.

Karşıdevrimin vahşi misillemeleri hareketi engelleyemedi; aksine 
daha da güçlendirip genişletti. Olaylann yakıcı bir şekilde genel bir 
devrimci eylem planım dayatmasından hareketle, köylüler hızla bir
leştiler. Ukrayna’nın tüm köylülerinin, asla tek bir liderin emrine girip 
tek bir güç olarak hareket ettikleri bir örgütlenmeye gitmediklerinden 
emin olunmalıdır. Devrimci ruh açısından yaklaşırsak, hepsi birleşT 
mişti; fakat pratikte, ashnda yerel olarak, bölge bölge örgütlenmişler
di; birbirinden bağımsız partizan müfrezeleri, daha büyük ve daha 
güçlü birimler oluşturmak için birleşmişlerdi. Ayaklanmalar daha sık 
hale geldikçe ve misillemeler daha acımasız bir biçim aldıkça, bu güç 
birliği acil bir gereklilik haline geldi. Ukrayna’nın güneyi, Gulya-Pol- 
ye bölgesi birleşmeye önayak olmuştu. Oradaki 'birleşme sadece sa
vunma amaçlı değil, özellikle toprak sahiplerinin karşıdevrimci saldı- 
nsını tamamen bertaraf etme amacıyla gerçekleşmişti. Bu birleşmenin 
başka bir amacı daha vardı, o da, devrimci köylülerden, karşıdevrimle 
savaşabilecek ve devrimci halkın toprağım ve özgürlüğünü koruyacak 
yeterlilikte sağlam bir örgütlü güç oluşturmaktı.

Köylülerin birleşmesinde ve Ukrayna’nın güneyindeki devrimci 
başkaldınlann genel gelişiminde, oranın köylülerinden biri olan Nes- 
tor Mahno’nun rehberliğinde devrimci bir müfreze en önemli rolü oy
nadı. Hareketin ilk günlerinden, köylülerin toprak sahiplerini yendiği
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o son ana kadar, Mahno belirleyici ve merkezi bir rol oynadı. Öyle ki, 
mücadelenin bütün isyancı bölgeleri ve kahramanca anlan hep onun 
adıyla birlikte anıldı. Başkaldırı, sonradan Hetman karşıdevrimine 
karşı zafer kazandığında ve bölge Denikin tarafından tehdit edilmeye 
başlandığında, Mahno farklı bölgelerdeki milyonlarca köylünün to
parlanmasındaki ana etkenlerden biri oldu. Ukrayna ayaklanmasının 
tarihinde, ayaklanmanın kendi özgün tarzım kazandığı ve tarihsel gö
revlerini belirlediği bir andı bu. Başkaldın, kendi bilincini, devrimci 
özünü ve sınıf çıkarlarına bağlılığım her yerde koruyamıyordu. Güney 
Ukrayna’da isyancılar, anarşizmin kara bayrağım yükseltip, işçilerin 
özgür örgütlerinin anti-otoriter yoluna baş koymuşken, Ukrayna’nın 
batı ve kuzeybaü bölgelerindekiler Hetman’ın devrilmesinden sonra, 
yabancı unsurların, kendi sımf düşmanlânnın, özellikle de milliyetçi 
demokratların (Petlurovtsi) etkisinde kalarak çeşitli hatalar yaptılar. 
Kuzey Ukrayna’da isyancıların bir bölümü, iki yılı aşkın bir süre, mil
liyetçi bayrak altinda yerel liberal buıjuvazinin çıkarlanna hizmet e- 
den Petlura’yı destekledi. Böylece, Kiev, Volin, Podolsk ve Portova’ 
mn bir bölümündeki isyancı köylüler, diğer isyancılarla aym köken
lerden geldikleri halde, sırasıyla, hem tarihsel görevlerinin bilincine 
varmakta hem de güçlerini örgütleme yeteneklerini keşfetmekte yeter
siz kaldılar; emek düşmanlarının asasımn altına girerek, düşmanın el
lerinde oyuncağa dönüştüler.

Güney Ukrayna’daki başkaldırının tamamen farklı bir özelliği var
dı ve«başk%bir doğrultuda ilerlemekteydi. Çağdaş toplumun emek dışı 
unsurlarından tamamen aynlıyordu, baskı ve kölelik rejiminin ulusal, 
dini, politik ve diğer önyargılarından kesinlikle ve kararlılıkla uzak 
duruyordu; bu hareket, kent ve kır proletaryasının gerçek özlemleri 
temelinde kurulmuştu ve emeğin bütün düşmanlarına karşı bu özlem
ler adına amansız bir savaş yürütmekteydi.

• Mahno
Güney Ukrayna’nın geniş bölgelerindeki köylü ayaklanmalarında 

Nestor Mahno’nun belirleyici bir rol oynadığından bahsettik. Şimdi, 
etkinliklerinin ilk döneminde, yani Hetman’ın devrilmesine kadar o- 
lan dönemde, Mahno’nun neler yaptığım, bir iki biyografik noktadan 
bahsederek inceleyelim.

Nestor Ivanoviç Mahno, 27 Ekim 1889’da Yekaterinoslav eyale
tinin^ Aleksandrovsk bölgesindeki Gulya-Polye köyünde*'2) doğdu. 
Diğer dört erkek kardeşiyle birlikte annesinin himayesinde büyüyen

43



Mahno, babası öldüğünde henüz on aylıktı. Yoksul bir ailenin çocuğu 
olan Mahno, 8 yaşında okula başladı. Kışlan okula devam ederken 
yazlan da köylülerin koyun ve ineklerini güdüyordu. 12 yaşındayken 
iş bulmak için ailesini ve okulu terk etti. Soylulann malikânelerinde 
ve Alman kulak lannın çiftliklerinde yanaşma olarak çalıştı. Daha o 
zamanlarda, 14-15 yaşlanndayken, sömürücülere karşı güçlü bir nef
ret duyuyor ve eline güç geçirip, hem kendisi hem de başkalan için 
birşeyler yapabilmenin yolunu anyordu. Daha sonra ise kendi köyün
deki bir dökümhanede çalıştı.

16 yaşına kadar politik dünya ile herhangi bir ilişkisi olmadı. Top
lumsal ve devrimci fikirlere olan ilgisi, kendisi gibi proleterlerin ve 
köylülerin oldukça dar çemberi içinde kendiliğinden gelişti. 1905 Dev
rimi bu çemberi kırdı ve Mahno'yu devrimci olay ve eylemlerin o 
coşkun seline sürükledi. 17 yaşma geldiğinde, işçilerin kurtuluşu için 
verilecek mücadelede coşku dolu ve her şeyi yapmaya hazndı. Politik 
örgütlerle bir takım ilişkiler kurduktan sonra, anarko-komünistlerin 
saflanna katılmaya karar verdi ve o andan itibaren toplumsal devri
min yorulmaz bir savaşçısı oldu.

Rus anarşizmi o sıralarda iki somut görevle karşı karşıyaydı: Mark- 
sistler tarafından yönetilen sosyalist partilerin işçilere yönelik sürdür
düğü politik sahtekârlığın maskesini düşürmek; işçi ve köylülere top
lumsal devrime giden yolu göstermek. Bu görevler çerçevesinde, Mah
no »geniş bir etkinlik alanı keşfetti ve anarşist mücadelenin en tehlikeli 
eylemlerinde yer aldı.

1908’de, anarşist gruplara üye olmak ve şiddet eylemlerinde yer 
almaktan dolayı Çarlık mahkemelerince tutuklanıp idam cezasına 
çarpünldı. Ancak, yaşının küçük olması nedeniyle, ölüm cezası ömür 
boyu ağır hapse çevrildi. Mahno, bu süreyi, Moskova’mn merkezi ce
zaevi olanButirki Hapishanesinde geçirdi. Hapishane hayatı oldukça 
umutsuz ve katlanılmaz olmasına rağmen, Mahno hapishaneyi, kendi
ni eğitebileceği bir yer olarak değerlendirdi. Büyük bir kararlılık gös
tererek Rusça dilbilgisi, matematik, Rus edebiyatı, kültür tarihi ve e- 
konomi politiği öğrendi. Aslına bakılırsa, Mahno, daha sonraki dev
rimci etkinliklerinde ona büyük yardımı dokunacak olan tarihi ve po
litik bilgiyi, kendisi için yegâne okul olan hapishanede elde etmiştir. 
Yaşam, eylem ve başan ise, onun, inşam ve toplumsal olaylan anla
mayı öğrendiği diğer okullar olmuştur

Kürek cezasına çarptınlan mahkûmlann kişiliğine yönelen saldın- 
lan kabullenmeyen Mahno, cezaevi yetkililerine karşı daima isyankâr
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oldu. Dokuz yıllık tutsaklığı boyunca “kötü haF’inden dolayı sık sık 
hücre cezasına çarptırılarak prangaya vuruldu. Hücrenin soğuk ve ru
tubetli ortamı onun akciğer tüberkülozuna yakalanmasına ve genç 
yaşta sağlığını yitirmesine neden oldu. Nihayet, 2 Mart 1917’de Mos
kova’daki proletarya başkaldınsı sayesinde bütün diğer politik tutuk- 
lularla birlikte serbest bırakıldı.

Mahno hapishaneden çıktıktan sonra, kendisine büyük sempati 
besleyen köylü kitlelerinin yanına, Gulya-Polye’y e geri döndü. Köy
de, devrim sayesinde ailesinin yanına dönebilen tek politik tutuklu oy
du; bu nedenle, köylülerin doğal bir güven duyduğu ve saygı göster
diği bir kişi haline geldi. Mahno artık tecrübesiz bir genç değil, top
lumsal mücadele hakkında net bir amacı ve güçlü fikirleri olan sınan
mış bir devrimciydi.

Mahno, Gulya-Polye’ye gelir gelmez, öncelikle kendi köyü ve 
çevre köylerdeki köylüleri örgütlemenin yollanm arayarak, kendini 
devrimci çalışmaya adadı. Çiftlik işçileri sendikasım kurup, bir işçi 
komünü ve yerel köylü sovyetini (konseyim) örgütledi. Mahno’yu en 
çok düşündüren sorun, köylüleri güçlü ve kalıcı bir ittifak halinde ör
gütlemek, böylelikle onlann bir yönelişte toprak sahiplerini ve politik 
yöneticileri tamamen kovarak, yaşamlanm kendilerinin belirlemesini 
sağlamaktı. Hem bir propagandacı hem de bir eylem adamı olarak, 
köylülerin örgütsel çalışmalanna klavuzluk etmesinin amacı buydu. 
Mahno, adaletsizliğe, rezilce aldaülmaya ve baskıya uğrayan köylü
leri birleştirmenin yollanm aradı. Kerenski Hükümeti döneminde ve 
1917 Ekim günlerinde, Mahno, bölgesel köylü sendikasımn, tarım 
komisyonunun, maden ve doğrama işçileri sendikasımn ve son olarak 
da Gulya-Polye Köylü ve îşçi Sovyeti’ninbaşkanıydı.

Ağustos 1917’de bölgenin bütün pomeşçiklerini biraraya topla
yarak, toprak ve meskenlerle ilgili tüm tapu evrakım ellerinden aldı. 
Tüm bu mülklerin envanterini çıkararak, önce yerel sovyetin bir top
lantısında, ardından sovyetler ilçe kongresinde ve son olarak da böl
gesel sovyet kongresinde bu raporu sundu. Pomeşçiklerin, kulak'\ann 
ve yoksul köylü emekçilerin toprağın kullanımında eşit haklara sahip 
olmalarım sağladı.

Kongre, Mahno’nun önerisinin ardından, pomeşçik lerin ve kulak ’ 
lann, toprağı, üretim araçlannı ve çiftlik hayvanlanm emekçilerle eşit 
bir şekilde paylaşmasına karar verdi. Gulya-Polye bölgesi örneğini, 
Yekaterinoslav, Tauride, Poltava, Harkov ve başka eyaletlerdeki köy
lü kongreleri takip etti.
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Mahno bu dönemde, pomeşçik lerin topraklanna ve mallanna el 
koyan ve hatta gerektiğinde onlan cezalandıran köylü hareketinin ru
hu haline geldi. Böylece Mahno, zenginlerin ve yerel buıjuva grupla- 
nmn ölümcül düşmanı oldu.

Ukrayna’daki Avusturya-Alman istilası sırasında, isyancı işçi ve 
köylülerin Merkezi Rada ya (Ukrayna’daki en yüksek hükümet orga
nı) ve istilacılara karşı verdiği savaşta, Mahno, Gulya-Polye devrimci 
komitesi tarafından bir tabur oluşturmakla görevlendirildi. Adım adım 
savaşarak partizanlanyla birlikte Taganrog, Rostov ve Çaritsin şehir
lerinden geri çekilmek zorunda kaldı. AvusturyalIlardan ve Alınanlar
dan askeri destek alan yerel buıjuvazi, Mahno’nun başına ödül koydu 
ve o da saklanmak zorunda kaldı. Ukrayna ve Alman askerleri annesi
nin evini yakarak ve savaşta çürüğe aynlmış olan kardeşi Emelyan’ı 
vurarak intikam aldılar.

UkraynalI köylüler arasında sürdürdüğü çalışmalann gidişatı ve 
izlenmesi gereken yol ve yöntemler hakkmda bazı yaşlı anarşistlerle 
görüşmek üzere, Haziran 1918’de Moskova’ya gitti. Fakat Rus Devri- 
mi’nin bu döneminde anarşistler çok kararsız ve zayıftılar, böylece 
Mahno tatmin edici öneriler alamadan, yine kendi düşünceleriyle Uk
rayna’ya geri döndü.

Yüzyıllardır köylü kitlelerinin içinde birikmiş olan muazzam dev
rimci eneıjiyi ortaya çıkarmak ve yenilmesi imkânsız olan bu gücü 
baskı rejimine yöneltmek için yaygın köylü kitlelerini örgütleme fikri 
üzerinde uzunca bir süredir durmuştu. Artık bunun zamanının geldiği
ni düşünüyordu. Mahno Moskova’dayken, Ukraynalı köylülerin yay
gın başkaldınlanm gazetelerden okudukça heyecanlanıp sabırsızlanı
yordu; Moskova’da geçirdiği her gün moralim bozuyor ve ona acı ve
riyordu. Yoldaşı ve aym zamanda eski bir hapishane arkadaşının yar
dımıyla, aceleyle hazırlanıp Ukrayna’ya ve kendi bölgesi olan Gulya- 
Polye’ye dönmek üzere yola çıktı. Tarih, Temmuz 1918’di. Hetman’ 
m ajanlanmn eline düşmemek için, gizlice yaptığı yolculuk büyük 
zorluklarla geçiyordu. Bir keresinde, anarşist yayınlarla dolu bir ba
vulla birlikte bir Avusturya-Alman ı ıüfrezesi tarafından yakalanan 
Mahno, neredeyse öldürülüyordu. Uzun zamandan beri Mahno’yu 
şahsen tanıyan Gulya-Polyeli zengin bir yahudi, Mahno’nun serbest 
bırakılması için yüklüce bir para ödeyerek onu kurtarmayı başardı. 
Mahno Ukrayna’ya doğru ilerlerken, Bolşevikler Mahno’ya, Ukray
na’nın belli bir bölgesini seçmesini ve orada onlar adına gizli devrim
ci çalışmalar yürütmesini önerdiler. Doğal olarak bu öneriyi tartışma
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yı bile reddetti; onun önüne koyduğu görevlerin Bolşeviklerinkiyle 
hiçbir ortak yanı yoktu.

Gulya-Polye’ye döndükten sonra, Mahno, köylülerin mücadelesini 
zafere götüreceğine ve ucunda ölüm bile olsa hiçbir şart altında böl
geyi teık etmeyeceğine karar verdi. Mahno’nun geri dönüşünün ha
berleri hızla bir köyden diğerine yayıldı. Hiç zaman geçirmeden, bü
yük köylü kiüelerinin arasında amacım açıkça anlatmaya, toplanülar- 
da doğaçlama konuşmalar yapmaya, mektuplar ve broşürler yazıp da
ğıtmaya başladı. Kalem ve söz ile, köylüleri Hetman ve toprak sahip
lerinin iktidarına karşı nihai bir kavgaya çağırıyor, kendinden emin 
bir şekilde işçilerin kendi yazgılanm ellerine almaları ve özgürlükleri
nin ellerinden alınmasına karşı çıkmaları gerektiğini belirtiyordu. Kit
leleri geleceğin büyük olaylarına hazırlayan heyecan verici hitapları 
iki hafta içinde tüm köy ve kasabalarda duyulmuştu.

Mahno zaman geçirmeksizin doğrudan eyleme geçti. İlk düşünce
si, hem gerilla eylemlerine başlamak hem de köy ve kasabalarda pro
paganda ve eylem özgürlüğünü güvence altına alacak devrimci bir as
keri birim kurmaktı. Bu birim çabucak örgüdendi. Civar köylerde ey
leme hazır olan militan savaşçı unsurlar vardı. Tek eksikleri başarılı 
bir örgütleyiciydi. Mahno da tam bu işin adamıydı. İlk oluşturduğu 
birim iki acü işe el atü: Olanca güçleriyle köylülerin örgüüenmesi ve 
propaganda gibi çalışmalan sürdürmek; tüm düşmanlarına karşı karar
lı bir silahlı mücadele vermek. Bu amansız mücadelenin yol gösterici 
ilkesi, köylülere zulmeden hiçbir efendiye, Hetman’m hiçbir polisine, 
köylülerin acımasız düşmanı olan hiçbir Rus veya Alman subayına 
merhamet edemeyeceğiydi; hepsi ortadan kaldırılmalıydı. Yoksul 
köylü ve işçilere uygulanan baskıda payı olan, onlann haklarını gasp 
eden veya emeğini sömüren herkes öldürülmeliydi.

İki ya da üç hafta içinde, bu birim, hem yerel buıjuvazinin hem de 
Avusturya-Alman yetkililerinin korkulu rüyası haline geldi. Mahno’ 
nun devrimci askeri eylem sahası oldukça genişti: Lozovaya’dan 
Berdyansk, Mariupol ve Taganrog’a kadar, Logansk ve Grişino’dan 
Yekaterinoslav, Aleksandrovsk ve Melıtopol’a kadar uzanıyordu. Ey
lemlerin hızlılığı Mahno’nun özel taktiğiydi. Bu taktik ve bölgenin 
büyüklüğü sayesinde, askeri birim her defasında hiç beklenmediği bir 
yerde ortaya çıkabiliyordu. Bu askeri birim, kısa süre içinde, yerel 
buıjuvazinin iktidanra kurmakta olduğu tüm bölgeyi kuşatarak ateş 
çemberi içine aldı. Son iki üç aydır, eski malikânelerine yeniden yer
leşmeyi başaranlar, köylüleri köleleştirip topraklarını ve emeklerini
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gasp edenler ve onları yöneten tüm efendiler, birdenbire kendilerini 
Mahno ve partizanlarının acımasız ellerinde buldular. Düşmanlarının 
malikânelerine korkusuz ve acımasızca yaklaşıyor, rüzgâr gibi dalıp 
şimşekler çakarak köylülerin ezeli düşmanlarım imha edip aniden 
gözden kayboluyorlardı. Mahno, bir sonraki gün, yüz mil uzakta baş
ka bir şehirde ortaya çıkar, üstelik de hepsi onu beklerken, Varta’yı 
(güvenlik polisi), subayları ve soyluları ortadan kaldırarak, Alman 
askeri güçleri neler olduğunu kavrayacak zamam bulamadan tekrar 
kayıplara karışırdı. Bir sonraki gün, yine bulunduğu yerden bir yüz 
mü daha uzaklaşır, misillemede bulunan Macar müfrezelerine karşı 
eylem yapar veya birkaç Varta muhafızım asardı.

Hem Varta hem de Avusturya-Alman yetkilileri telaşa kapılmış
lardı. Mahno’yu ele geçirmek için birçok birim harekete geçmişti. A- 
ma boşuna çaba harcıyorlardı. Onun partizanlarını yakalamak çok 
zordu, çocukluklarından beri ustaca ata binen bu insanlar, sıradan sü
variler için bir gün içinde mümkün olmayan mesafeleri katederlerdi. 
Mahno, düşmanlarıyla alay edercesine, birdenbire Avusturya-Alman 
askeri birliklerinin yerleştiği Gulya-Polye’de, Pologi’de ya da birlik
lerin yoğunlukta olduğu bir başka yerde ortaya çrkar, ele geçirdiği 
subayları öldürüp, hiçbir yara almaksızın ve arkasında en ufak bir iz 
bırakmadan yoluna devam ederdi. Ya da peşindekiler, sonunda taze 
bir iz bulduklarını ve nihayet arkasından yetişip onu ele geçirecekleri
ni zannederken, Mahno bir avuç partizanıyla birlikte, Varta üniforma
sı giyip, düşmanın ta içine girerek plan ve hazırlıklarım öğrenirdi. Ar
dından, peşindeki Varta müfrezesiyle yola çıkar ve onlan yolda orta
dan kaldırırdı.

Partizanlar, Avusturya-Alman ve Macar birlikleriyle karşılaştıkla
rında, şu genel kurala sadık kalırlardı: Subay lan öldürür, askerleri ser
best bırakırlardı; askerlere kendi ülkelerine dönmelerini, UkraynalI 
köylülerin yapüklannı anlatmalarım ve toplumsal devrim için çalışma
larını önerirlerdi. Askerlere yayın hatta bazen para dağıtılırdı. Sadece 
köylülere karşı şiddet kullanma suçu işlediği bilinen askerler idam 
edilirdi. Ele geçirilen Avusturya-Alman ve Macar askerlerine bu şek
ilde davramlması, onlar üzerinde belirli bir devrimci etki bırakıyordu.

Ayaklanma eylemlerinin ilk aşamasında, Mahno sadece köylülerin 
örgütçüsü ve kılavuzu değil, aym zamanda baskı altındaki halkın acı
masız intikamcısıydı. Bu kısa zaman diliminde, yüzlerce asalet yuvası 
yerle bir edildi, binlerce azılı halk düşmanı aman verilmeksizin orta
dan kaldırıldı. Cesur ve sebatlı eylem yöntemi, ortaya çıkmakta ve or
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tadan kaybolmakta gösterdiği sürat, saldırılarının isabetliliği ve onu 
ölü ya da diri ele geçirebilmenin apaçık zorluğu, Mahno’yu buıjuvazi 
için kin ve korkunun sembolü haline getirirken, emekçi halkın onur 
ve umut duygularını yeşertmekteydi. Mahno köylüler için efsanevi bir 
kişilik haline geldi. Gerçekten de, Mahno’nun kişiliği ve eylemleri 
efsanevi nitelikler taşımaktaydı; olağanüstü cesareti, direngen iradesi, 
her zorluğu aşması ve eylemlerinde hiç eksik olmayan hoş nüktedan
lığı.

Fakat Mahno’nun kişiliğindeki önemli nitelikler sadece bunlardan 
ibaret değildi.

Etkinliklerinin bu başlangıç döneminde gözlenen savaşçı ruhu, o- 
nun bir savaşçı ve örgütleyici olarak üstün yeteneğinin yalnızca ilk 
kanıtıydı. Köylü saflarından nasıl çarpıcı bir askeri gücün ve ne kadar 
büyüleyici bir örgütleme yeteneğinin Mahno’da kişileşerek çıktığını 
ileride göreceğiz.

Yalnızca göze çarpan askeri bir klavuz ve örgütleyici olarak değil, 
aym zamanda iyi bir ajitatör olarak da Mahno, hareket halinde olduğu 
bölgedeki köylerde gerçekleştirdiği toplantıların sayılarım sürekli ola
rak arttırıyordu. İçinde bulunulan dönemin gerektirdiği görevler, top
lumsal devrim ve başkaldınmn nihai amacı olan işçi ve köylülerin öz
gür ve bağımsız komünal yaşamı üzerine sayısız rapor hazırlamışü. 
Ayrıca, yine bu konular hakkında, işçi ve köylülerin yanı sıra, Avus
turya ve Alman askerlerine, Don ve Kuban Kazaklarına da dağıtılan 
broşürler ve bildiriler yayınlamıştı.

Bu ilk bildirilerinden birinde şöyle sesleniyordu: “Kazanmak ya 
da ölmek; işte bu tarihsel anda UkraynalI işçi ve köylülerin yüz yüze 
oldukları ikilem budur. Ancak, öldürmekle bitirilemeyecek kadar ço- 
kuz, biz halkız! Bu nedenle kazanacağız. Ama, geçmiş yılların hata
larını, kaderimizi yeni bir efendinin eline bırakma hatasım tekrarla
mak için değil, geleceğimizi kendi ellerimize almak, irademiz doğrul
tusunda ve gerçeği kendi kavrayış biçimimize göre yaşamak için ka
zanacağız.” Mahno, kısa bir süre içinde isyancı kitlelerin çekim nok
tası haline geldi. Bütün köylerde, Mahno’nun fikir ve önerilerini iz
leyerek çalışmalannda onu destekleyen gizli yerel gruplar kuruldu.

Koordineli eylem arayışı içinde olan pek çok partizan müfrezesi 
-yeni kurulanlann yam sıra, uzun süreden beri var olanlar da dahil- 
Mahno’nun gruplarına katıldı. Bütün devrimci partizanlar kapsamlı 
bir eylem birliği ihtiyacının farkındaydı ve bu eylem birliğinin ancak 
Mahno’nun komutasında en iyi şekilde gerçekleşeceğini düşünüyor
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lardı. O ana kadar birbirinden bağımsız olan birçok büyük isyancı 
grup da aym fikirdeydi. Bunların arasmda en dikkat çekici olanlan, 
Berdyansk bölgesinde Krilenko tarafından, Dibrivki bölgesinde Şıuz 
tarafından ve Grişino bölgesinde Petrenko-Platonov tarafından komu
ta edilen müfrezelerdi. Her biri kendiliğinden Mahno’ya katıldı. Olay
lann gelişimine ve halkın iradesine bağlı olarak, güney Ukrayna’daki 
partizan birimlerinin tek bir isyan ordusu olarak birleşmesi böylelikle 
doğal bir şekilde gerçekleşti.

Mahno, Batko -Ukrayna’daki devrimci başkaldırının lideri- lâka
bım işte o sırada, Eylül 1918’de aldı. Bu olay şöyle gerçekleşti: Bü
yük merkezlerdeki pomeşçikler, kulaklar ve Alman yetkilileri, neye 
malolursa olsun Mahno’yu ve müfrezesini ortadan kaldırma karan 
almışlardı. Pomeşçik ler, Mahno’ya karşı yürütülecek mücadeleden 
kesin bir sonuç alabilmek için kendilerinin ve kulak lann çocuklann- 
dan özel bir gönüllü müfreze oluşturdular. Bu müfreze, Avusturyalı- 
lann ve Almanlann da yardımıyla yollarda güçlü karakollar kurarak 
30 Eylül’de, Bolşaya Mihailovka bölgesinde Mahno’yu sıkıştırdı. O 
sırada Mahno’nun sadece 30 partizanı ve bir makinalı tüfeği vardı. 
Bunca düşman gücünün kuşatmasında, savaşarak ve manevra yaparak 
geri çekilmek zorunda kaldı. Dibrivki ormanlanna vardığında, Mahno 
oldukça zor bir duruma düştü. Geri dönüş yolu düşman tarafından 
tutulmuştu. Müfrezenin çemberi yarması mümkün değildi, bireysel 
kaçış ise devrimci onura yakışmazdı. Müfrezede hiçkimse kendisini 
kurtarmak için liderlerini terk etmeyi kabul etmiyordu. Çeşitli çözüm
ler üzerinde durulurken iki gün sonra, Mahno, Bolşaya Mihailovka 
köyüne (Dibrivki) geri dönmeye karar verdi. Partizanlar ormanı terk 
ederlerken, Dibrivki’de büyük düşman güçleri olduğu ve acilen başka 
bir yere gitmeleri gerektiği konusunda kendilerini uyarmaya gelen 
köylülerle karşılaştılar. Bu bilgi Mahno ve partizanlanm durdurmadı. 
Onlan geri çevirmeye çalışan kadınların gözyaşlanna rağmen, Bolşa
ya Mihailovka’ya doğru yola çıktılar. Kendilerini dikkatle koruyarak 
köye vardılar. Mahno birkaç yoldaşı ile keşfe çıkmış ve kilise meyda
nında, düzinelerce makinalı tüfek, yüzlerce eyerli at ve süvari grupla- 
nndan oluşan büyük bir düşman yığınağı görmüştü. Köylüler ona, 
köyde bir Avusturya taburu ve özel bir pomeşçik müfrezesi bulundu
ğunu haber vermişlerdi. Geri çekilmek mümkün değildi. Mahno, her 
zamanki kararlılığıyla arkadaşlanna şöyle dedi: “Evet arkadaşlar! He
pimiz bu tehlikeli durumda ölmeye hazır olmalıyız...” Durum hiç 
hayra alâmet değildi, partizanlar ise kararlı, fakat gergindiler. 30 par
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tizanın tümü de önlerinde tek bir yol görmekteydi; bu yol, iyi silahlan
mış yaklaşık bin askeri olan düşmanlanna doğru gidiyor ve partizan
lar için kesinlikle ölüm anlamına geliyordu. Hepsi de harekete geçti, 
hiçbiri cesaretini kaybetmemişti.

İşte tam o sırada, partizanlardan Şıuz, Mahno’ya dönüp şöyle dedi:
“Şu andan itibaren sen hepimizin Batko'susun ve biz isyancıların 

saflarında seninle birlikte ölmeye ant içiyoruz ”
Sonra müfrezedeki bütün partizanlar, isyancı saflan asla terk et

meyeceklerine ve Mahno’yu devrimci başkaldırının genel Batko’su 
olarak göreceklerine ant içtiler. Ardından saldın için hazırlık yapma
ya başladılar. Şıuz, 5 ile 7 arasında değişen partizanla beraber düşma
nın yan kanatlanna saldırmakla görevlendirildi. Mahno ve diğerleri 
önden saldıracaklardı. Partizanlar karanlığı yırtan bir “Yaşasın” haykı- 
nşıyla, düşmanın tam ortasına aniden dalarak, tüfek, kılıç ve tabanca
larla saldırmaya başladılar. Saldınmn darmadağan edici bir etkisi var
dı. Böyle bir.saldınyı hiç beklemeyen düşman şaşkınlık içinde kendi
ni gruplar halinde veya tek tek korumaya çalışıp, silahlan, makinalı 
tüfekleri ve atlan bırakarak panik halinde kaçmaya başladı. İsyancılar 
düşmamn toparlanmasına ve saldıran güçlerin sayısım öğrenmesine 
fırsat vermeden onu ayn gruplara bölerek dörtnala kovaladılar. Volç- 
ya Irmağı’na doğru kaçan pomeşçik müfrezesinin bir bölümü, çatış
maya katılan köylüler tarafından ırmağa dökülerek düşman tamamen 
bozguna uğratıldı.

Her taraftan pek çok devrimci müfreze ve köylü muzafferane duy
gularla kahramanlan kutlamaya geldiler. Hepsi oybirliğiyle Mahno’ 
yu Ukrayna devrimci başkaldınsımn Batko'su olarak görmeye karar 
verdi.

Bu olaydan iki gün sonra, Bolşaya Mihailovka bölgesi, Avusturya- 
Alman birlikleri ve tüm bölgelerden toplanmış pomeşçik ve kulak müf
rezeleri tarafmdan istila edildi. 5 Kasım’da, Alman birlikleri güçlü bir 
top ateşiyle köyü bombalamaya başladı; köy top mermileriyle yeterin
ce tahrip edildikten sonra, piyade birliği ve kulak müfrezeleri köye gi
rerek, evleri ateşe verip köylüleri öldürmeye başladılar. Bolşaya Mi
hailovka iki gün boyunca yandı; bu iki gün boyunca kulak ve Alman 
birlikleri köy halkına olan kinlerini kustular.

Bu durum, bölgenin köylüleri arasındaki bağı daha da sağlamlaştı
rarak köylülerin devrimci ilişkilerim güçlendirdi.

Kalabalık köylü kitleleri, şehir ve köy sakinlerinin büyük çoğun
luğu aslında partizan müfrezelerinde yer almıyorlardı, fakat buna rağ
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men müfrezelerle sıkı bir bağ içerisindeydiler Müfrezelere erzak sağ
lıyor, gerektiğinde ormana yiyecek götürüyor, at ve saman tedarik e- 
diyor ve düşmanın hareketleri hakkında bilgi toplayıp müfrezelere ile
tiyorlardı; bazı özgün durumlarda gerçekleştirilecek saldırının niteliği 
gereği büyük köylü kitleleri müfrezelere katılıyor, onlarla iki ya da üç 
gün omuz omuza savaştıktan sonra tekrar kendi bölgelerine geri dö
nüyorlardı.

Hetman’ın düşüşünün ve Avusturya-Alman birliklerinin dağılma
sının arifesinde, Gulya-Polye’nin ayaklanmacılar tarafından ele geçi
rilmesi bu ilişkiye tipik bir örnektir. Pologi’de konumlanmış olan A- 
vusturyalılar, isyancı partizanlann üzerine bir birlik gönderdiler. Gün 
boyunca, hiçbir yardım alamayan Mahno, köyü terk etmeye zorlandı. 
Fakat akşam, Gulya-Polye5den birkaç yüz köylü Mahno’nun yardımı
na geldi ve onlar sayesinde Mahno bir tümen Avusturya askerine kar
şı koyabildi. Ayaklanmacılar arasında görülme ihtimali olan bu köy
lüler, bazı komşularının ihanetinden çekinerek şafak vakti evlerine 
geri döndüler. Ve ertesi gün boyunca Mahno, daha güçlü ve kalabalık 
düşman güçleri tarafından yeniden köyü terk etmeye zorlandı. Köylü
lerden, hava kararır kararmaz tekrar yardıma geleceklerine dair haber 
gelince, Mahno geceleyin yeniden saldırıya geçti. Köy sakinlerinin de 
yardımıyla Avusturyalilan püskürterek, köyü yeniden ele geçirdi. Bu 
çaüşmalar üç ya da dört gün devam ettikten sonra, Gulya-Polye sonun
da ayaklanmacı köylülerin elinde kaldı.

Mahno’nun devrimci müfrezeleriyle kalabalık köylü kitleleri ara
sındaki bu yaşamsal bağ her yerde kurulmuştu. Devrimci başkaldırıya 
çarpıcı bir derinlik ve bir köylü hareketinin genel özelliklerini verdik
leri için, bu bağlar oldukça önemliydi.

NOTLAR

1. Kitabın İngilizce çevirisinde, “govemment” kelimesi ile ifade edilen bu terim, aslın- 
da bölgesel bir anlam taşıyor ve “eyalet” veya “vilayet” kelimelerine denk düşüyor. 
(Rusçası, guberniya.)
2. Ukrayna’da köy olarak adlandırılan yerleşim birimleri, ekonomik olarak tarıma da
yalı olmasına rağmen çoğunlukla nüfusu on binlere varan şehir büyüklüğündeydi. Ör
neğin Gulye-Polye 30 000 nüfuslu bir köydü. (Y. n.)
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-IV-

HETMAN’IN İKTİDARDAN 
DÜŞÜŞÜ • PETLURİZM • BOLŞEVİZM

Hetman’la özdeşleşen UkraynalI pomeşçik lenn karşıdevrimi, hiç 
şüphesiz yapaydı, çünkü Alman ve Avusturya emperyalizminin gü
cüyle ayakta duruyordu. Eğer UkraynalI pomeşçik 1er ve kapitalistler 
Alman ordusu tarafından desteklenmeseydi, 1918’in fırtınasında bir 
tek gün bile direnemezlerdi. Bir tahmine göre, Ukrayna en azından 
yarım müyon kişilik Avusturya-Alman ve Macar birlikleri tarafından 
işgal edilmişti. Bu sayı daha da yüksek olabilir. Bu birlikler, çalkanülı 
ve devrimci bölgeler başta olmak üzere tüm Ukrayna’ya yayıldılar. 
İşgalin ilk gününden itibaren, karşıdevrimin çıkarına hizmet ettiler ve 
köylülerle olan ilişkilerinde kendilerini mağlup bir ülkenin galipleri 
olarak değerlendirdiler.

Bu nedenle, karşıdevrimci dönem boyunca Ukrayna köylülüğü 
yalnızca Hetman rejimine değil, aym zamanda Avusturya-Alman as
kerlerine karşı da savaşmak zorunda kaldı. Ancak bu askeri desteğe 
rağmen, karşıdevrim kendisini tam olarak kabul ettirmeyi başaramadı 
ve köylü ayaklanmalarının yaygınlaşmasıyla birlikte çözülmeye baş
ladı. Bu ayaklanmalar aym zamanda Avustuıya-Alman güçlerinin da
ğılmasına da neden oldu. İşgalci birlikler bir yandan Ukrayna’da geli
şen devrimci ayaklanmalar tarafından bozguna uğratılırken, öte yan
dan Almanya ve Avustuıya’da başgösteren politik devrimlerden dola
yı Ukrayna’daki varhkian anlamsızlaştığından ülkelerine geri çağrıl
dılar ve böylece Ukrayna gericiliği bir anda havada kaldı. Artık gün
leri hatta dakikalan bile sayılıydı. Bu gericilik öylesine zayıf, öylesine 
alçaktı ki, herhangi bir direnme bile gösteremedi. Hetman doğruca, is
yancı köylüler tarafından daha az tehdit edilen bölgelere, Alman em
peryalizmi ona suni teneffüs yaptırıp iktidara getirmeden önce bulun
duğu yere kaçü. Pomeşçik ler ise Hetman’dan çok daha önce kaçmış
lardı.

O andan itibaren, Ukrayna’da birbirinden oldukça farklı üç temel 
güç etkindi: Petlurizm, Bolşevizm, Mahnovşçina. Kısa sürede, her biri 
diğer ikisinin uzlaşamaz düşmanı haline gelmişti. Mahnovist hareke
tin nitelikleri hakkında daha net bir tablo çizebilmek için, öncelikle
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Petlurizm’in sınıfsal ve toplumsal doğasına ilişkin birkaç söz söyleye
lim. Petlurizm, ülkede politik ve ekonomik egemenliğini kurmaya ça
lışan Ukrayna ulusal buıjuvazisinin hareketiydi. Devletin politik örgüt
lenmesi hakkındaki programlan Fransa ve İsviçre Cumhuriyetlerinin 
modellerine dayanıyordu. Petlurizm kesinlikle toplumsal bir hareket 
değil, yalnızca politik ve milliyetçi bir hareketti. İşçilerin sosyal ko
şullarını iyileştirme konusundaki vaatler, Petlura’mn programında 
verilen diğer sözler, devrimci dönemimize sunulan aldatıcı bir arma
ğandan, kendi amaçlanna daha kolay bir şekilde ulaşmak için kullan- 
dıklan bir paravandan başka bir şey değildi aslında.

1917 Mart Devrimi’nin ilk günlerinden itibaren, Ukrayna liberal 
buıjuvazisi Rusya’dan ulus olarak aynlma sorunu üzerinde durdu. Ku
lak’lann büyük çoğunluğu, liberal entelijensiya ve genel olarak Uk
rayna'nın eğitimli kesimleri siyasi bağımsızlık hareketini körükledi
ler. Başlangıcından beri hareketin liderleri, cephedeki ve iç kesimler
deki UkraynalI asker kitleleri üzerinde ciddi bir şekilde ve önemle 
durdular. Askerleri ulusal bir temelde, özel Ukrayna alaylan biçimin
de örgütlemeye giriştiler.

1917 yılının Mayıs ayında, hareketin liderleri, hareketi yönetecek 
genel askeri komiteyi seçmek için askeri bir kongre düzenlediler. Ar
dından bu komite genişletilerek Rada (Ukrayna dilinde Meclis) ismini 
aldı. 1917 yılının Kasım ayındaki Pan-Ukrayna Kongresi’nde bu ge
nişletilmiş komite, yeni Ukrayna Demokratik Cumlıuriyeti’nin parla
mentosu anlamına gelen Merkezi Rada haline geldi. Nihayet bir ay 
sonra, “Rada Evrensel Manifestosu” yayınlanarak Ukrayna Demokra
tik Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve özerkliği ilan edildi. Böylelikle, 
(Büyük Rusya’daki) Kerenski dönemi boyunca, Ukrayna’da özerk bir 
devlet kurularak, kendim ülkeye hakim bir güç olarak kabul ettirmeye 
başladı. Hareketin etkih liderlerinden biri olan Simon Petlura’dan adı
nı alan bu hareket Petlurizm’di.

Petlurizm’in gelişmesi ve Ukrayna’da kök salması, Büyük Rusya’ 
da iktidan ele geçiren ve bu iktidannı Ukrayna’ya kadar genişletmek 
isteyen Bolşevizm’e karşı ciddi bir darbeydi. Eğer Ukrayna’ya sahip 
olamazsa, Bolşevizm’in Büyük Rusya’daki o ilk günleri çok daha zor 
olacaktı. Dolayısıyla, Bolşevikler hemen askeri birlikleri Kiev üzerine 
gönderdiler. 1918 yılının 11-25 Ocak tarihleri arasında, Petluristlerle 
Bolşevikler arasında Kiev yakınlannda şiddetli çarpışmalar meydana 
geldi. 25 Ocak’ta Bolşevikler Kiev’i işgal ederek, kısa zamanda Uk
rayna’daki hakimiyet alanlannı genişletmeye başladılar. Petlura Hü
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kümeti ve ayrılıkçı hareketin politikacıları ülkenin batı tarafına doğru 
geri çekildiler ve oradan Bolşeviklerin Ukrayna’yı işgal etmelerine 
yönelik protestolarım sürdürdüler.

Ancak Bolşevikler Ukrayna’da uzun süre kalmadılar -en fazla iki 
veya üç ay- ve 1918 yılının Mart ve Nisan aylarında Avusturya Al
man ordularına işgal yollanm açarak Büyük Rusya’ya geri çekildiler 
Peüuristler bundan faydalanmasını bildiler: Hükümetlerini, yani Mer
kezi Raddyı ve bakanlar kabinesini Kiev’e taşıyarak yeniden iktidar
larını kurdular. Cumhuriyet bu defa, Demokratik olarak değil, Ukray
na Halk Cumhuriyeti olarak adlandınldı. Bu cumhuriyetin hükümeti, 
bütün diğer hükümetler gibi, açıkça askeri birliklerine dayamyordu ve 
hükümet Kiev’e girdiğinde, orada yaşayan insanlara böyle bir hükü
mete ihtiyaçlan olup olmadığım sorma gereği bile duymadı. Ülkenin 
içinde bulunduğu koşullardan faydalanıp ülkeye girerek kendisini ulu
sal hükümet ilan etti. Hükümetin varlığının tek gerekçesi oıdulannın 
gücüydü.

Ancak, bir kez daha, Peüuristler iktidarda uzun süre kalmayı başa
ramadılar. Ukrayna’yı işgal eden Avusturya-Alman güçleri için Uk
rayna’nın önceki efendileriyle -generaller ve pomeşçik ler- uğraşmak, 
Peüuristlerle uğraşmaktan daha kolaydı. Sonuç olarak, askeri güçleri
ne dayanarak, zahmetsiz bir şekilde Petlura’yı Hetman Skoropadski’ 
nin otokratik hükümetiyle değiştirdiler. Böylece Ukrayna’da pomeş
çik lerin ve generallerin gerici dönemi başladı. Bu gericilik karşısın
da, Petluristler politik olarak devrimci bir konum aldılar. Devletin ba
şına tekrar dönebilmek için onun çöküşünü sabırsızlıkla beklediler. 
Petlura tutuklandı ve böylece politik arenadan çekildi. Ancak Hetman’ 
ın karşıdevrimi artık sona yaklaşıyordu; yaygınlaşmış köylü ayaklaıı- 
malanmn darbeleriyle çözülmeye doğru gidiyordu. Bunu epeydir fark 
eden Petluristler, Hetman henüz iktidardan düşmeden, Ukrayna’nın 
çeşitli bölgelerinde güçlerini örgütlemeye ve bir ordu oluşturmaya ko
yulmuşlardı. Koşullar Petluristler için oldukça elverişliydi. Köylülük 
isyan halindeydi, kendiliğinden ayaklanmış yüzlerce, binlerce köylü 
Hetman’ın iktidanna karşı saldınya geçmek için sadece ilk çağnyı 
bekliyordu. Güney Ukrayna’nın pek çok şehri Petluristlerin eline geç
tiğinde Hetman hâlâ Kiev’deydi. Bu şehirlerde Petlurist iktidann mer
kezi organı olan “Yönetim” kuruldu. Petluristler, diğer taliplilerin, ö- 
zellikle de Bolşeviklerin yokluğundan faydalanarak, aceleyle iktidar- 
lannı güçlendirip sağlamlaştırdılar. Hetman 1918 yılının Aralık ayın
da kaçınca, başında bizzat Petlura’mn kendisinin bulunduğu Petlura
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yönetimi, Halk Cumhuriyeti hükümetinin diğer üyeleriyle beraber 
resmi olarak Kiev’e girdi.

Bu olay, ülkede büyük bir coşku yarattı. Petluristler başarılanın 
abartmak ve kendilerini ulusal kahramanlar olarak sunmak için elle
rinden geleni yaptılar. Kısa bir süre içinde, Petluristlerin iktidarı yeni
den tüm Ukrayna’ya hakim olmuştu. Sadece güneyde, Mahnovist köy
lü hareketinin etkin olduğu bölgede başan elde edememişlerdi; tersine 
ciddi bir direniş ve pek çok engelle karşüaşmışlardı. Fakat ülkenin bü
yük merkezlerinde, Petluristler zafer kazanmış, bayraklarını gururla 
dalgalandınyorlardı. Aynlıkçı buıjuvazinin hakimiyeti bu defa güven
ceye alınmış gibi görünüyordu. Ancak bu başan bir yanılsamaydı.

Bu yeni iktidar, karşıt sınıflann çıkarlarından dolayı tekrar çözül
meye doğru gitmeden önce, ülkeye yerleşecek zamanı zar zor buldu. 
Hetman devrildikten kısa bir süre sonra Petluristlerin etkisinde olan 
milyonlarca işçi ve köylü, kısa bir süre içinde hayal kırıklığına uğra
yarak kitleler halinde Petlura saflanm terk etmeye başladı; kendi çıkar 
ve istemleri için daha uygun bir araç anyorlardı. Bu işçi ve köylülerin 
çoğu şehir ve köylere dağılarak, yeni iktidara karşı düşmanca bir tavır 
aldılar. Diğerleri, halkı Petluristlerin amaçlanna ve iktidanna karşı sa
vaşa çağıran sloganlar eşliğinde Mahnovistlerin devrimci müfrezeleri
ne katıldı. Böylece, Petluristler olaylann akışıyla ne kadar hızlı bir şe
kilde silahlanmışlarsa, o kadar hızlı bir şekilde etkisiz hale geldiler. 
Burjuva bağımsızlığı, buıjuva ulusal birliği gibi fikirleri, devrimci 
halk arasında sadece kısa bir süre varlığım sürdürebilmişti. Halk dev- 
riminin yakıcı soluğu, bu yanlış fikirleri küle çevirerek bu fikirlerin 
taraftarlanru güçsüz hale getirdi. Tam da aym günlerde, sınıf ajitasyo- 
nunda uzmanlaşan ve Ukrayna'da iktidan ele geçirmekte kararlı olan 
askeri Bolşevizm, hızla kuzeyden yaklaşmaktaydı. Petlura yönetimi- 
nin Kiev’e girmesinden sadece bir ay sonra, Bolşevik birlikler de 
Kiev’e girdi. O andan itibaren, Bolşeviklerin Komünist iktidannın 
etkinliği Ukrayna’da yayılmaya başladı.

• Bolşevizm ve Sınıfsal Niteliği
Birinci bölümde de söylediğimiz gibi, sözümona tüm sosyalist in

şa, tüm devletçi Sovyet hükümet aygıtlan, tüm yeni sosyo-politik iliş
kiler, kısacası, Rus Devrimi’nde Bolşevizm tarafından gerçekleştirilen 
her şey, sosyalist demokrasinin kendi yaşamsal çıkarlannı hayata ge
çirmesinden ve ülkede kendi sınıfının hakimiyetini oluşturmasından 
başka bir şey değildir. Rus Devrimi boyunca isimleri milyonlarca kez
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sayıklanan işçi ve köylüler, yalnızca, yeni yöneticiler sınıfının, yeni 
efendilerin iktidarına giden bir köprüydü.

1905 Devrimi sırasında, bu kast bozguna uğramıştı. O bilinen as
gari programla işe başlayarak, işçi hareketinin lideri olmayı ve politi
kada önlerine açılmış olan yol sayesinde amaçlannı gerçekleştirmeyi 
umuyorlardı. Önce Çarlık rejiminin yıkılıp ülkede cumhuriyetçi bir 
rejim kurulmasını önerdiler. Bunun akabinde, Batı Avrupa ve Ameri
ka devletlerinde olduğu gibi, parlamenter yollarla devlet iktidannı ele 
geçireceklerdi. Bilindiği gibi, 1905’te demokratların planlan tama
men suya düştü; işçi ve köylüler, onlara gerekli desteği vermediler. 
Bazılan, yanlış bir yaklaşımla, 1905 Devrimi’nin yenilgisinin sadece 
Çarlığın iktidanndan ve acımasızlığından kaynaklandığını iddia et
mektedir. Bu yenilginin nedenleri çok daha esaslıdır; devrimin temel 
niteliğinde saklıdır bu nedenler.

1900’den 1903’e kadar, önce güney Büyük Rusya’da, sonra da 
kuzeyde ve her yerde, etkili ekonomik grevler oldu. Bu hareket baş
langıçta, amaçlannı açık ve kesin bir biçimde ifade etmemişti; buna 
rağmen, hareketin sınıf niteliği kısa süre soma kendisini ortaya koydu. 
Sosyalist demokrasi, bu hareketin içine dışarıdan girdi ve tamamen 
politik bir mücadele kulvarında harekete liderlik yapmaya soyundu. 
Politik propaganda alanım ele geçirmiş olan örgütlü ve sıkı disiplinli 
partileri sayesinde, sosyalist demokrasi, bütün o capcanlı toplumsal 
sloganları silip süpürerek, yerine demokrasinin politik sloganlarını 
geçirmeyi başardı. 1905 Devrimi’nin yönünü demokratlar tayin etti. 
Devrim halka yabancı olan sloganlar altında yürütüldüğü için yenildi. 
Devrimin toplumsal öğelerini ve işçilerin toplumsal programlanın 
devrimden dışlayan demokratlar, halkın güçlü devrimci güvenini sars- 
tıklan için, devrimin hayati hücrelerini de öldürdüler. 1905 Devrimi, 
Çarlık çok güçlü olduğu için değil, halk kitlelerim ayağa kaldırama
yan kendi dar politik karakterinden dolayı başarısızlığa uğradı. Dev
rim, sadece şehir proletaryasının bir bölümünü harekete geçirmişti, 
geniş köylü kitleleri yerinden zor kımıldıyordu. Olayların iç yüzünü 
anlar anlamaz ödün vermeye başlayan Çarlık, kitleleri çabucak yatış
tırarak bu kısmi devrimi bastırdı. Harekete liderlik eden devrimci de
mokrasi çareyi yurtdışına sığınmakta buldu. Fakat, bu yenilgiden çı- 
kanlması gereken ders fark edilmeyecek gibi değildi. Bu ders, demok
rasinin sol kanadı olan Bolşevizm tarafından tamamen özümsendi. 
Bolşevikler Rusya’da basit bir politik devrimin artık mümkün olma
dığını anlamışlardı ve kitlelerin ilgisinin toplumsal sorunlara doğru
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kaydığını görerek, Rusya’da başarılı olabilecek bir devrimin, ancak 
politik rejimin yanı sıra, ekonomik rejimin de yıkılmasına yönelecek 
toplumsal bir işçi ve köylü hareketiyle mümkün olacağı sonucuna 
vardılar. 1914’ten 1917’ye kadar süren emperyalist savaş, devrimin 
bu yönelimini, çizmelerinin altında eze eze 'güçlendirdi. Demokrasi
nin gerçek yüzünü ortaya çıkaran savaşın da gösterdiği gibi, demokra
si ile monarşinin birbirlerinden altta kalır tarafları yoktu; her ikisi de 
halk kitlelerinin zorbası ve katüiydi. Daha savaştan önce bile Rusya’ 
da basit bir politik devrim mümkün değilken, emperyalist savaş böyle 
bir devrime dair var olan tüm düşünceleri de yok etü.

Volkanik bir yer sarsıntısı, çağdaş toplumu iki ayn düşman kampa 
bölerek, dünyada çoktan korkunç bir çatlak yaratmıştı: Sermaye ve 
emek. Bu çatlak, birçok sömürgeci devlet arasındaki politik farklan 
silmişti. Köleliğin kaynağı olan sermayenin ortadan kaldırılması; ilgi
lerim devrime yöneltir yöneltmez, kitleleri harekete geçiren düşünce 
işte buydu. Kitleler, geçmişin politik devrimlerine tamamen ilgisizdi
ler. Rusya’da da, Batı Avrupa ve Amerika’da da durum böyleydi. Bu
nu görmemek, göz önünde bulundurmamak, umutsuzca hayattan ko
puk kalmak anlamına geliyordu.

Bolşevizm, gerçekliğin bu yönünü fark etti ve alelacele politik 
programım yeniledi. Bolşevikler, Rusya’da modem toplumun kökleri
ne yönelmiş bir kitle devriminin ayak seslerini duydular, tarım, sanayi 
ve ticaret sermayesine yönelen bir devrim. Bolşevikler, şehirlerde ve 
kırlarda cezalandırılmış olan mülk sahiplerim gördüler ve çıkarımları
nı yaptılar; eğer böyleyse, eğer Rusya’da toplumsal bir patlama kaçı
nılmazsa, bu patlama çerçevesinde, demokrasi tarilısel görevini yerine 
getirmelidir. Demokrasi, halkın devrimci güçlerinden faydalanmalı, 
burjuvazi devrilirken halka önderlik yapmalı ve devlet iktidarını ele 
geçirip devlet sosyalizmi temelinde devasa hakimiyetini inşa etmeliy
di. İşte Bolşevizm’in, Ekim öncesinde ve Ekim döneminde devrimci 
kitle hareketi içinde başanh bir şekilde oynadığı rol buydu. Rus Dev- 
rimi’nin bundan sonra ilerleyeceği yolda, Bolşeviklerin gerçekleştire
cekleri bütün uygulamalar, demokrasinin devletçi egemenliğinin ha
yata geçecek aynntılanndan öte bir şey olmayacaktır.

Hiç şüphesiz, Bolşevizm Rusya’da ve uluslararası arenada tarihsel 
bir olaydır. Sadece toplumsal değil, aym zamanda psikolojik bir teza
hürdür. Bolşevizm çok sayıda insana esin kaynağı olmuştur; inatçı, 
otoriter, tüm toplumsal ve ahlâki duygusallıktan annmış ve zafer için 
verilen mücadelede her yolu mübah görmeye hazır olan türden insan
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lara. Bolşevizm, ayrıca, böyle bir görev için tam da biçilmiş kaftan 
olan bir lideri ön plana çıkardı. Lenin sadece bir partinin lideri değil
dir; daha da önemlisi, belirli bir psikolojiye sahip olan bir insan türü
nün lideridir. Bu insan türü, en mükemmel ve en güçlü cisimleşmesini 
Lenin’de buldu. Demokrasinin kavgacı ve saldırgan güçlerinin ayrış
ması ve gruplaşması bütün dünyada bu model temelinde gerçekleşti. 
Bolşevizm’in temel psikolojik özelliği, kendi iradesi karşısında başka
larının iradelerinin şiddet kullanılarak ortadan kaldırılması ve birey
selliğin tamamen imha edilerek cansız bir nesne noktasına getirilme
sidir. Bu özelliklerin, antik efendüer türeteceğini fark etmek hiç de 
zor değil. Aslında Rus Devrimi boyunca Bolşevizm’in varlığım hisset
tiren şey, sergilediği bu otoriter tavırdır. Bu tavır, işçi sınıfının gele
cekteki gerçek toplumsal devriminin asıl özelliklerini oluşturacak ol
guların gölgesinden bile yoksundu; ateşli bir çahşma arzusu, kendi
sinden tamamen vazgeçme, halkın iyiliği için, durup dinlenmeden son 
nefesine kadar çalışmak. Bolşevizm’in muazzam ve ısrarlı çabalan, 
halk açısından, eski efendilerin tehditlerini ve acımasızlığım temsil 
eden otoriter organların yaratılmasından başka bir anlama gelmiyor.

Komünist ideolojisine uygun olarak, Bolşevizm’in -işçi ve köylü
lerin yaşamlarında- gerçekleştirdiği değişikliklere bir gözatalım.

Toprak, konut, sanayi ve ticaretin kamulaştırılması; işçi ve köylü
lere oy hakkı verilmesi; bunlar Bolşevik komünizminin temelleriydi. 
Gerçekte ise, “kamulaşürma” toplumsal yaşamın her bakımdan tama
men devletleştirilmesiyle sonuçlandı. Sadece sanayi, ulaşım eğitim, 
dağıtım ağlan değil, aym zamanda tüm işçi sınıfı, tek tek her işçi, o 
işçinin emeği ve eneıjisi, işçi sendikalan ve işçi-köylü kooperatifleri 
de devlet malı haline geldi. Devlet her şeydir, bir işçi ise hiçbir şey. 
Bolşevizm’in temel ilkesi budur. Devlet, devlet görevlileri tarafından 
cisimleştirildiği için ve aslında her şeyi ellerinde toplayanlar bu görev
liler olduklan için; işçi sınıfı bir hiç anlamına gelmektedir.

İşçileri özel kapitalistlerin ellerinden alan sanayi kamulaşürması, 
onlan daha açgözlü olan tek bir kapitalist patronun yani devletin elle
rine teslim etti. İşçiler ile bu yeni patron arasındaki ilişkiler, önceki 
emek-sermaye ilişkisinin aynısıdır. Tek fark. Komünist patron yalnız
ca işçileri sömürmekle kalmıyor, aynı zamanda işçileri cezalandınyor 
da, çünkü bu iki fonksiyon -cezalandırma ve sömürü- bu yeni patro
nun doğasında birleşiyor. Ücretli emek eskiden nasılsa yine öyle kal
dı, tek fark artık devlete karşı bir yükümlülük altına girmesidir. Sen
dikalar, bütün doğal haklannı kaybederek, çalışan kitleleri polis göze
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timinde tutan birer organa dönüştürüldüler. Vergi ve ücret oranlarının 
belirlenmesi, işe alma ve işten çıkarma hususları, işletmelerin genel 
yönetimi ve iç örgüüenmeleri, kısacası her şey, tamamen Parti’nin, 
Parti organlannın veya Parti temsilcilerinin elindedir. Tüm üretim 
sektörlerindeki sendikaların rolüne gelince, bu rol tamamen bir gös
terişten ibarettir: Sendikalar, Parti’nin hiçbir zaman tartışılamayacak 
ve değiştirilemeyecek kararnamelerini imzalamak zorundadırlar.

Tüm bu yaşananlar bize, özel kapitalizmin yerini devlet kapitaliz
minin aldığım açıkça gösteriyor. Komünist sanayi kamulaştırması, e- 
konomik köleliğin ve işçi sınıfının ekonomik bağımlılığının devletin 
avcımda toplandığı yeni üretim ilişkileri anlamına geliyor. Bu kamu
laştırma özünde işçi sınıfının durumunu hiçbir şekilde iyileştirmiyor. 
Zorunlu çalışma (tabi ki işçiler için) ve askerileştirilmiş emek, kamu
laştırılan fabrikaların ruhudur. Bir örnek verelim: Ağustos 1918’de, 
Moskova’daki eski Prohorov fabrikası işçileri çektikleri sıkıntıya da
yanamayarak, eşit olmayan ücret dağıhmına ve fabrikadaki polis reji
mine karşı isyan etme tehdidinde bulundular. Fabrikada çeşitli toplan
tılar düzenlediler, aslında partinin bir hücresi olan fabrika komitesini 
tasfiye ettiler ve ücretlerine karşılık ürettiklerinin bir kısmına el koy
dular. Tekstil işçileri sendikasımn merkez yönetiminin üyeleri, işçi 
kitleleri kendileriyle görüşmeyi reddettikten sonra, durumu merkeze 
şu şekilde bildirdiler: Prohorov işçilerinin tavrı, Sovyet iktidanna göl
ge düşürmektedir; bu işçilerin gelecekteki her eylemi, diğer işletme
lerdeki işçilerin gözünde Sovyet iktidanna kara çalacakür; buna mü
saade edilemez, sonuç olarak Prohorov fabrikası kapatılarak işçiler 
uzaklaştırılmalı ve fabrikada disiplinli bir sistem kurabilecek bir ko
misyon oluşturulmalıdır; ancak o zaman, fabrikaya yeni işçilerden 
oluşan personel atanabilir. Ve aynen böyle yapıldı. Şimdi sorulanmızı 
sorabiliriz: Bu insanlar kimdi, gözlerini kırpmadan binlerce işçinin 
kaderini belirleyen bu üç-dört adam kimdi? Bulunduklan statüye kit
leler tarafından mı getirilmişlerdi? Bu devasa iktidan halk mı onlara 
vermişti? Kesinlikle hayır. Onlan o göreve tayin eden partiydi ve el
lerindeki gücün kaynağı da buydu. B\. örnek sadece binlerce örnekten 
biridir. Bu örnek, kamulaştınlan sanayi sektöründeki işçilerin gerçek 
durumunu bir su damlası berraklığıyla yansıtmaktadır.

Peki işçilere ve işçi örgütlerine kalan neydi? Oldukça dar bir gö
rev; şunu ya da bunu, fakat tamamen Parti’nin kölesi olabilecek biri
ni, sovyet delegesi olarak seçmek.

Kırsal bölgelerdeki emekçilerin durumu daha da kötüydü. Köylü
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ler eski pomeşçik lerin, prenslerin ve diğer toprak sahiplerinin toprak
larım verimli bir şekilde kullanıyorlardı. Ancak bu refah köylülere Ko
münist iktidar tarafından değil devrim tarafından sağlanmıştı. Onlarca 
yıl, toprak için mücadele etmiş ve 1917’de, Sovyet iktidan kurulma
dan çok daha önce, toprağı elde etmişlerdi. Eğer Bolşevizm bu müca
delelerinde köylülerle birlikte yürümüşse, bunu sadece toprak burjuva
zisini bozguna uğratmak için yapmıştır. Fakat bu ortak yürüyüş, hiç
bir şekilde, gelecekteki Komünist iktidann, köylülere toprak verme 
niyetinde olduğu anlamına gelmiyordu. Tam tersine, bu iktidann he
defi, tamamen aynı efendiye yani devlete ait olacak şekilde tekleşmiş 
bir tanmsal ekonomiyi örgütlemektir. Ücretli işçiler ve köylüler tara
fından yetiştirilen Sovyet tanm ürünleri; Komünist iktidann tüm ülke
ye yaymaya çalıştığı devlet tanmı için öngörülen model budur. Bolşe
vizm’in liderleri, bu modeli devrimin ilk günlerinden hemen sonra a- 
çıkca duyurmuşlardı. Komünist Enternasyonal' in 13. sayısmda (Rus
ça basım, sayfa 2435-2445), tanm sorunu üzerine yapılan bir çözüm
lemede, bu model temelinde örgütlenmiş devlet tanmıyla ilgili olarak 
aynnüh tanımlamalar yapılmıştı. Aym çözümlemede, kolektif tanma 
(yani, devlet kapitalizmi tanmına) aşama aşama ve büyük bir ihtiyatla 
geçilmesi gerektiği belirtiliyordu. Doğnıdur; bağımsız birer çiftçi olan 
milyonlarca köylünün birdenbire ücretli işçiye dönüşmesi, kaçınılmaz 
olarak Komünist devleti felakete sürükleyebilecek tehlikeli bir fırtına
ya yol açabilirdi. Komünist iktidann bugüne kadar kırsal bölgelerde 
gerçekleştirdiği en somut etkinlik, gıda ile hammaddelere el koyması 
ve kendisine karşı yükselen köylü hareketine savaş açılmasıydı.

Gelelim köylülerin politik haklanna. Bu haklar tamamen Parti’ye 
bağlı olacak köy ve kasaba Sovyetlerinin kurulmasından ibarettir. Köy
lülerin başka hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Politik terazinin diğer 
kefesinde yer alan herhangi bir bölgedeki milyonlarca köylünün ağır
lığı, her zaman Parti’nin en küçük bölgesel komitesinin ağırlığından 
daha hafif olacakür. Kısacası, köylüler açısından görebildiğimiz şey, 
politik haklar yerine haklannın rezilce yok edildiğidir.

Sovyet devlet aygıtı, iktidann tüm kaldıraçlan, kasıtlı olarak ken
dini proletaryanın öncüsü olarak sunan demokrasinin ellerinde olacak 
şekilde örgütlenmiştir Devlet yönetiminin hangi kademesini inceler
sek inceleyelim, her yerde temel mevkilerin değişmez bir şekilde hep 
aynı tür demokratlar tarafından kapıldığını görürüz.

Gazeteleri, dergileri ve tüm diğer yayınlan kim yönetiyor? İmti
yazlı demokrat çevrelerden gelen politikacılar.
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V.Ç.I.K’nm (Tüm Rusya Merkezi Yürütme Komitesi) İzvestia'sı, 
Komünist Enternasyonal veya Parti Merkez Komitesi’nin yayın orga
nı gibi dünya proletaryasının lideri olduğunu iddia eden merkezi ya
yınlan kim hazırlayıp yönetiyor9 Titizlikle seçilmiş entelektüel de
mokratlar.

İsimlerinden bile anlaşılacağı üzere, işçi sınıfının ilıtiyaçlanm de
ğil de, politikanın, tahakkümün ihtiyaçlannı karşılamak üzere yaratı
lan politik organlar kimin hakimiyetinde? Parti Merkez Komitesi, 
“Sovnarkom” (Halk Komiserleri Konseyi), V.Ç.I.K. vb. kimin elle
rinde? Tamamen, politika içinde büyümüş, işçi sınıfından uzak olan 
ve tıpkı inançsız bir rahibin tannnın boş adına yalvarması gibi prole
taryanın adım dillerine dolayanlann ellerinde. Aynca, Sovnarkoz'dan 
(Ulusal Ekonomi Konseyi) tutun da, en önemsiz olan “merkez” ve 
“şubelere” kadar, bütün ekonomik organlar da yine aym ellerde.

Böylece, koca bir Sosyal Demokrat grubun, devlet yönetimindeki 
temel mevkileri işgal ettiğini görüyoruz.

İnsanlık tarihinde, belli bir toplumsal grubun, sınıfsal çıkarlan ve 
amaçlan doğrultusunda işçi sınıfına yardım etmek üzere işçilerin ya
nında olduğu bir örnek hiçbir zaman görülmedi. Hayır, böyle gruplar 
her zaman yalnızca halkı egemenlikleri altına almak amacıyla halka 
giderler. Demokrat grup da, bu genel toplumsal kurali bozan bir istis
na değildir. Tam tersine, demokrat grup, bu kuralı tam ve kesin bir şe
kilde doğrulamaktadır.

Eğer Komünist Devlet’in bazı önemli mevkileri işçilerin elindey
se, bu tamamen kölelik düzenine yararlı olacağı için böyledir; bu du
rum yalnızca demokrat iktidara popülerlik kazandınp, sosyalist de
mokrasinin egemenliğinin sağlamlaşmasına hizmet eder Bu işçilerin 
rolü ikincil önemdedir; işçiler asıl olarak verilen emirleri yerine geti
rirler. Ayrıca, bu işçiler, boyun eğdirilmiş işçi sınıfının kesesinden 
böylesi ayncalıklann keyfini sürmekten hoşlanırlar; Marksizm’in ve 
entelijensiyanın sosyalist hareketinin ilkelerim sorgulamaksızın kabul 
eden, sözümona “bilinçli işçiler” arasından seçilmişlerdir.

Komünist Devlet’te işçiler ve köylüler, toplumsal olarak köleleşti
riliyor, ekonomik olarak soyuluyor ve politik olarak bütün haklann- 
dan mahrum bırakılıyorlar. Ancak olup bitenler yalmzca bu kadarla 
sınırlı değil. Tamamen devletleştirme yolunda ilerleyen Bolşevizm, 
kaçınılmaz olarak ellerim işçilerin ruhsal dünyasına da uzatmak zo
rundaydı. Aslında, işçilerin düşüncelerinin Komünist Devlet’te oldu
ğu kadar baskı altına alındığı bir başka devlet bulmak zor olacaktır.
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Buıjuvaziye ve karşıdevrimci düşüncelere karşı mücadele etme gerek
çesiyle, komünist yaklaşımları ifade etmeyen tüm yayınlar yasaklanı
yor; bu yayınlar geniş proletarya kitleleri tarafından çıkarıldığında bi
le. Hiçkimse kendi düşüncesini yüksek sesle açıklayamıyor. Bolşevik
ler nasıl ki ülkenin tüm toplumsal ve ekonomik y aşantısını kendi prog
ramlarına uygun olarak düzenlemişlerse, aynı şekilde halkın ruhsal 
yaşamım da bu programın çerçevesine sıkıştırdılar. Halk düşüncesinin 
ve halk keşiflerinin canlı alam, askeri eğitimin kasvetli kışlalarına dö
nüştürülüyor. Proletaryanın aklı ve ruhu, parti okullarında biçimlendi
riliyor. Bu okulun duvarlarının ötesini görme doğrultusundaki herhan
gi bir istek zararlı ve karşıdevrimci ilan ediliyor.

Fakat tüm olan biten bundan da ibaret değil. Bolşevik diktatörlük 
tarafından devrimin içeriğinde yapılan tahrifat ve bu tahrifat doğrul
tusundaki uygulamaların, kitlelerden gelen karşı çıkışlar ve mücadele 
girişimleri olmaksızın gerçekleşmesi beklenemezdi. Ancak tüm bu 
karşı çıkışlar, politik baskıyı zayıflatmak yerine daha da güçlendirdi. 
Uzunca bir döneme yayılan devlet terörü, tüm Rusya’yı, korkunun er
dem, yalamn ise zorunluluk olduğu kocaman bir hapishaneye çevirdi. 
Bugün politik baskı altında ezilip, hükümet teröründen korkan yetiş
kinler, gençler, hatta 5 yaşındaki çocuklar bile yalan söylüyor.

Bu noktada akla gelen soru ise, Komünist Devlet’in, neden böyle- 
si katlanılmaz bir toplumsal, politik, ahlâki durumu yarattığıdır. Sos
yalist demokrasi, kendi öncülünden, kapitalist buıjuvaziden daha kötü 
olmak zorunda mıdır? Sosyalist demokrasinin, Avrupa ve Amerikan 
burjuvazilerinin kendi devletlerinde tutturdukları aldatıcı özgürlükler 
dengesini bile sağlamaması nasıl açıklanabilir? Sorun başka bir yerde 
yatıyor Demokratik sınıf kendi bağımsız varoluşuna sahip olmasına 
rağmen, çok kısa bir süre öncesine kadar maddi açıdan yoksul hatta 
yardıma muhtaçtı. Bu nedenle, daha politik etkinliğinin ilk gününden 
itibaren, imtiyazlı maddi konumlarının keyfim süren egemen sınıfla
rın sahip oldukları birliği ve evrenselliği demokrasi bulamadı. De
mokrasi, ancak, Komünist Parti tarafından temsil edilen bir savaşçı 
partizanlar müfrezesi yaratabildi ki bu müfreze üç yılı aşkın bir süre
liğine kendini yeni devleti inşa etme görevine adamak zorunda kaldı. 
Mevcut toplumdaki hiçbir sınıftan -ne işçilerden ne köylülerden ne 
soylulardan ne de ekonomik olarak örgütlü olmadığı için demokrasiye 
zaten ihtiyaç duymayan burjuvaziden- hiçbir şekilde doğal destek al
madığı için, Komünist Parti doğal olarak teröre ve genel baskı rejimi
ne başvurdu.
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Bolşevizm’in Rusya’daki terörist konumu hakkmda ortaya konulan 
bu olgulardan hareketle, Komünist Parti’nin, neden bu kadar çabuk ve 
açıkça kendi içinde, yönetici memur sınıfında ve askeri personelde ci- 
simleşen yeni buıjuvaziyi geliştirip güçlendirdiğini anlamak oldukça 
kolaydır. Bu buıjuvazi, içinde gelişeceği doğal ortamı kendisine sağ
layan ve emekçi kitlelere karşı sürdürdüğü mücadelede kendisini des
tekleyecek kalicı bir sınıf olan Bolşevizm’e muhtaçtır.

İşçilere ve köylülere kölelik getiren Komünist yapıyı, Bolşevizm’ 
in hatalarıyla ya da sapmalarıyla değil, kitleleri buyruk altına almaya 
duyduğu bilinçli özlemiyle, tahakkümcü ve sömürgeci özüyle açıklı
yoruz.

Fakat, emekçi kitlelere yabancı ve düşman olan bu grup, nasıl ol
du da kendini devrimci halk güçlerinin lideri olarak kabul ettirmekte, 
halk adına iktidara yürümekte ve egemenliğini güçlendirmekte başan- 
li oldu?

İki neden var; kitlelerin devrim günlerindeki örgütsüz ve dağımk 
durumu üe aldatıcı sosyalist sloganlar.

1917’den önce var olan profesyonel işçi ve köylü örgütleri, kitle
lerin coşkulu devrimci ruhundan oldukça uzaktı. Kitlelerin gerçekleş
tirdiği devrimci patlama, bu örgütlerden daha baskın çıkıp onları aşa
rak, örgütsel sınırlarının çok daha ötesine geçti. Yaygın işçi ve köylü 
kitleleri, kendi sınıf örgütlerinin yardımı ve desteği olmaksızın hızla 
yayılan toplumsal devrimle yüz yüze geldi. Bu kitlelerin hemen yanı- 
başında sıkı bir şekilde örgütlenmiş bir sosyalist parti (Bolşevikler) 
bulunuyordu. Bu devrimin, kölelikten sosyalizm ve komünizmin öz
gür toprağına geçişe yol açacak -son- toplumsal devrim olduğunu ileri 
sürerek kitlelere çağrıda bulunan bu parti, işçiler ve köylülerle birlik
te, sanayi ve tarım buıjuvazisinin devrilmesine doğrudan katildi. Poli
tikada deneyimli olmayan kalabalık kitlelere bu çağrı oldukça gerçek
çi görünüyordu. Komünist Parti’nin kapitalist rejimin yıkımına yap
tığı büyük katkı, ona olan güveni artırmıştı. Demokrasi düşüncesini 
taşıyan entelektüel işçi tabakası her zaman o kadar zayıf, o kadar dar 
bir çevreydi ki, özgün ekonomik bir kategori olarak kitlelerin bu taba
kadan haberleri bile yoktu. O nedenle, buıjuvazinin tasfiyesi sırasın
da, kitleler kendilerinden başka hiçkimsenin buıjuvazinin yerini ala
mayacağım sandılar. İşte tam da o sırada, buıjuvazi, politik demago
jide epeyce tecrübe sahibi olan kazara liderlerle, yani Bolşevik sahte
kârlarla yer değiştirdi.

Bolşevikler, işçi ve köylülerin özgürlük, eşitlik ve toplumsal ba
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ğımsızlığa olan devrimci özlemlerini utanmazca sömürerek, halkın 
zihnine kendi sovyet iktidan kavramlanm yerleştirdiler.

Ekim Ayaklanmasının ilk günlerinde devrimci Rusya’nın pek çok 
yerinde, işçiler sovyet iktidannı kendi toplumsal ve ekonomik bağım- 
sızlıklan olarak algılıyorlardı.

Sahip olduğu devrimci eneıji ve işçilerin devrimci düşüncesini 
kendi politik egemenlik düşüncesiyle demagojik bir şekilde harmanla
ması sayesinde, Bolşevizm kitleleri kendi saflanna çekti ve kitlelerin 
kendisine beslediği güveni muazzam bir şekilde kullandı.

Her zaman doğruluk, adalet, iyilik kavramlanna ilişkin iyi niyetli 
kabulün talihsiz sonucu; kitlelerin sosyalizm ve komünizm öğretisini 
sorgusuz, sualsiz, olduğu gibi kabullenmeleri oldu. Ne var ki, bu öğ
retide, doğruluk yalnızca bir tuzaktan, insanlann ruhlannı coşturan 
güzel bir vaatten başka bir şey değildir. Ancak, bütün diğer devlet sis
temlerinde olduğu gibi, bu “doğruluğun” özü, halk güçlerinin ve eme
ğinin küçük fakat iyi örgütlenmiş bir grup parazit tarafından ele geçi- 
rilmesiydi.

Rusya ve Ukrayna’yı kasıp kavuran olaylann estirdiği kasırga es
nasında, politik, askeri ve toplumsal sarsıntılar boyunca, yeni bir grup 
sömürgecinin yükselmekte olan iktidan * önceleri halk kitleleri tarafın
dan fark edilmedi. Aynca, bu iktidann tam olarak kök salması birkaç 
yılı buldu. Daha da önemlisi, bu gelişme, söz konusu grup tarafından 
başanlı bir şekilde maskelendi. Bu iktidann kendini geniş kitlelerin 
nezdinde açığa vurması için belirli bir sürenin geçmesi gerekmekteydi.

Feodalizmin -krallann ve soylulann monarşisinin- tamamen yıkıl
dığı Fransız Devrimi sırasında, kitleler bu muhteşem yıkımın kendi 
özgürlüklerinin lehine olduğunu ve cephenin ön saflanndaki politik 
partilerin yalnızca dostları ve yardımcılan olduğunu sanıyorlardı. 
Emekçi halkın şöyle bir etrafına bakıp, olup bitenin sadece bir iktidar 
değişikliğinden ibaret olduğunu, krallann ve soylulann yerine başka 
bir sömürgeci efendüer sınıfının (sanayi ve ticaret buıjuvazisi) geçti
ğini faik etmeleri için birkaç yılın geçmesi gerekti. Bu tür tarihsel o- 
laylann kitleler için görünür hale gelip açıkça algılanabilmesi için her 
defasında belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

Bolşevizm’in politik ve toplumsal temeli ile gerçek özünü kabatas
lak bir şekilde anlattık. Rusya’daki iki yıllık diktatörlüğünden sonra 
Bolşevizm gerçek içeriğini ortaya koydu. Bolşevizm’in bu özü öncelik
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le yalıtılmış işçi ve köylü gruplan için açık hale geldi, ardından da ge
niş halk kitleleri için. Hetman’ın iktidardan düşmesinden sonra, neye 
malolursa olsun iktidannı Ukrayna’da mutlak bir şekilde hakim kılmak 
isteyen ve otoriter özlemlerle yanıp tutuşan genç güç odağı buydu.

Hetman Skoropadski zamanında, Bolşevikler, Hetman’m iktidar
dan düşmesinden sonra iktidan hemen ele geçirecek kadar güçlü de
ğildi .0) Hemen hemen bütün güçleri Rusya’daydı, ve Ukrayna’ya ge
lip iktidarlanm ilan etme fırsatım elde edecekleri am bekleyerek göz
lerini Ukrayna’ya dikmişlerdi. Bolşeviklerin Ukrayna için oluşturduk
tan hükümet, Kursk kentinde bekliyordu; bu hükümet Pyatakov, Kvi- 
ring ve başka kişilerden oluşuyordu. Tüm uyanıklıklanna rağmen 
Bolşevikler, Hetman’ın iktidardan düşmesinin hemen ardından Uk
rayna’ya saldırmayı başaramadılar ve bu durum onlardan önce Petlu
ristlerin iktidan ele geçirmelerine yol açtı. Fakat bu durum onlan da
ha güçlü askeri önlemler almaya sevk etti. Kitlesel köylü başkaldm 
hareketlerinden dolayı, ortam tamamen devrimci ve oldukça da kan- 
şıktı. Bu nedenle, Petluristlerin Bolşeviklerden atik davranıp kazan
dıktan altı hafta, olaylann seyrinden dolayı çabucak geçiverdi. Gerek
li olan acil eylemdi. Ve Bolşevikler eyleme geçti.

Bolşevikler, Ukrayna Hükümeti’nin koltuğunu, daha önce anarşist 
Çeredniyakov<2) İsyancı Birliği tarafından ele geçirilip kurtanlan Kursk’ 
tan Harkov’a taşıyarak, sivil bir idare merkezi kurmaya çalışırken, bir 
yandan da askeri güçleriyle Ukrayna’nın derinliklerinde daha önce 
kurtanlmış bölgelere doğru ilerleyerek oralarda zorla Komünist ikti
dar organlanm kurdular Dediğimiz gibi; daha önce kurtanlmış böl
geler ashnda, Ukrayna’nın Kursk eyaletinden Azak Denizi’ne ve Ka
radeniz’e kadar uzanan tüm bölgeler, çoktan devrimci isyancı köylü 
birlikleri tarafından Hetman güçlerinden kurtanlmıştı. Hetman’ın ikti
dardan düşmesinden sonra, bu birliklerin bir bölümü köylere dağıl
mış, diğer bölümü de General Denikin’den gelen yeni bir karşıdevrim 
tehdidi nedeniyle Azak Denizi’nin sahü bölgelerine gitmişlerdi.

Bolşevikler, Ukrayna’nın pek çok bölgesinin çoktan temizlenmiş 
olduğunu gördüler. Petluristlerle karşılaştıktan yerlerde, askeri güçle
riyle onlan yenerek yerlerine geçtiler. Peüuristlerle Bolşeviklerin ni
hai karşılaşması “Yönetim”in geldiği zamanlardan beri Petluristlerin 
politik etkinliklerinin merkezi ve Petlura’nın askeri karargâhı olan 
Kiev bölgesinde gerçekleşti. 1919 yılı Ocak ayının sonunda, Bolşe
vikler Kiev’e karşı genel bir saldınya geçtiler. Şubat’ın başında da 
Kiev’i işgal ettiler. Ukrayna Halk Cumhuriyeti her zamanki gibi Uk
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rayna’nın batı cephesine doğru geriledi. Devlet iktidan Bolşeviklerin 
eline geçti.

Komünist iktidann sadece Petluristlerin elinde olan bir bölgeyi ele 
geçirmek için savaşırken değil, aynı zamanda, zaten özgür olan ve 
köylülerin kendi başlanna yaşadıklan bölgelerde de askeri güç kulla
narak yerleştiğine özellikle dikkat etmek gerekir. Bu iktidan yarattığı 
düşünülen işçi ve köylü sovyetleri, iktidar yerleştikten sonra ortaya 
çıktı. Sovyetlerden önce Parti “devrimci komiteleri” vardı. Ve “dev
rimci komitelerden” önce sadece askeri birlikler vardı.

NOTLAR

1. Aslında Bolşevikler Ukrayna’da, Hetman zamanında da partizan müfrezeleriyle ken
di düzenlerini oturtmaya çalıştılar. Örneğin Pavlograd bölgesindeki Kolosov müfrezesi 
bunlardan biriydi. Ancak bu müfrezeler az sayıdaydı ve Parti’den bağımsız bir yol izle
yen kitlesel isyancı birlikler tarafından bastırıldılar. Ayrıca bu gevşek parti-tipi müfre
zeler devrimci isyanın genel ruhundan da etkilendiler. Kolosov müfrezesi kendi isyancı 
etkinliğiyle, Mahno’nunki arasında keskin bir sınır çizmedi. Sık sık birlikte çalıştılar.
2. Çeredniyakov, Bolşevik yetkililer tarafından çabucak yasadışı ilan edilen köylü bir 
anarşistti. Müfrezesiyle Mahno’nun İsyan Ordusu’na katıldı ve Azak cephesinde Deni- 
kin le savaştı. Denikin’in 1919 yılı Haziran ayında Gulya-Polye bölgesini işgal etmesi 
esnasında yakalandı ve 300 kırbaç cezası alarak feci şekilde kırbaçlandı. Daha sonra 
kaçtı. 1919 yazında Poltava bölgesinde yeniden Denikin birliklerinin eline düşerek kur
şuna dizildi.
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MAHNOVŞÇÎNA -I-

-V-

UkraynalI köylü ve işçilerin devrimci isyan hareketi, ilk başlarda 
fırtınalı bir deniz gibiydi. Ukrayna’nın uçsuz bucaksız topraklannda, 
kitleler mücadeleye akarak devrime ilerliyorlardı. Zorba pomeşçik ler 
ve iktidarın temsilcileri öldürüldüler veya topraklarından sürüldüler. 
Hareketin yıkıcı yanı baskındı. Yapıcı bir yanı yokmuş gibi görünü
yordu. Hareket, özgür yaşamın nasıl örgütleneceği konusımda işçi ve 
köylülere henüz açık ve net bir tasan sunmamışü. Fakat zamanla, ha
reketin esas içeriği gelişim sürecinde yavaş yavaş açığa çıkarak bi
çimlendi. İsyancı akımlann büyük çoğunluğunun Mahno’nun liderli
ğinde buluşmasından sonra, hareket kendisinde eksik olan şeyi, bel
kemiğini bulmuş oldu. O arıdan itibaren, hareket, özgün ideolojisini 
ve halk yaşamırun örgütlenmesi konusundaki tasanmım ifade ederek 
açıkça tanımlanmış bir toplumsal hareket haline geldi. Bu, devrimci 
başkaldınmn en güçlü ve en yüksek noktasıydı, bu Mahnovşçina’ydı.

Bu hareketin içkin özellikleri şunlardı: Çalışmayan, imtiyazli top
lumsal sınıflara karşı derin bir güvensizlik, politik partilere yönelik 
şüphe, halk üzerinde diktatörlük kuran bütün örgütlerin reddi, devlet 
ilkesinin reddi ve her alanda emekçi halkın özyönetiminin esas alın
ması. Bu özy önetimin temel ve somut biçimi, işçi ve köylü örgüüeri- 
nin özgür çalışma meclisleriydi. “Özgür”, onlann her türlü merkezi 
iktidar biçimlerinden bağımsız olacaklan ve eşitlik temelinde genel 
ekonomik sistemde yer alacaklan anlamına geliyordu. “Çalışma” ise, 
bu meclislerin emek ilkesi üzerinde temellendirileceği, sadece emekçi 
halktan oluşup onlann amaçlanna ve çıkarlanna hizmet edecekleri ve 
politik örgütlere hiçbir kabul göstermeyecekleri anlamına geliyordu. 
(Bkz. “İşçi ve Köylü Örgütlerinin Özgür Meclisleri Hakkındaki Genel 
Mahnovist İlkeler”.) Mahnovşçina bu bayrak altında toplumsal müca
dele arenasına girdi.

Mahnovşçina, köylülüğün bir bütün olarak başkaldırdığı 1918 ya
zında, Ukrayna yaşamının fırtınalı bir döneminde ortaya çıkü. Oluş
tuğu ilk günlerden son anlanna kadar, bir gününü bile banş içinde ge
çirmedi. Gelişim ve evriminin bir sonucu olarak kendine özgü iki yol
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izledi; geniş halk kitlelerine kendi fikirlerini tanıtma ve askeri güçleri
ni geliştirip, sağlamlaştırma. Tüm devrimci askeri müfrezelerin tek 
bir orduda birleştikleri andan itibaren, bu ordu, kitlelerin biricik dev
rimci ordusu haline geldi. Ukrayna’nın sürekli savaş halinde olması 
gerçeğinden dolayı, hareketin en iyi örgütsel güçleri orduda biraraya 
geldi. Bu ordu, ister istemez hem köylülerin silahlı özsavunması, hem 
de kitlesel hareketin lideri ve devrimci öncüsü haline geldi. Ordu, 
pomeşçik'lerin karşıdevrimine yönelik saldırıları etkin bir şekilde 
örgütleyip yönetti, mücadelenin yönünü belirledi ve dönemin slogan
larını yarattı. Buna rağmen, ordu asla kendi kendine yeten bir güç de- 
ğüdi. Devrimci fikirleri her zaman geniş kiüelerden alarak onlann çı
karlarım savundu. Köylü kitleleri kendi paylanna, bu orduyu, yaşam- 
lannın her alanına önderlik eden bir organ olarak gördüler/1)

Mahnovşçina’mn, devlet egemenliği, politik partiler ve üretken 
olmayan gruplar konusundaki tavn, işçilerin tavn haline geldi; yoksul 
işçi ve köylülerin çektikleri çile, düşünceleri ve çıkarlan da aym şe
kilde, Mahnovşçina’mn sıkıntılan, düşünceleri ve çıkarlan haline gel
di. Böylece Mahnovist hareket, karşılıklı etkileşim temelinde gelişti 
ve kısa sürede Rus yaşamımn muazzam bir toplumsal olgusu haline 
geldi.

• • •
1918 Ekim ve Kasım’ında, Mahno müfrezeleri Hetman’ın karşı

devrimine yönelik genel bir saldın başlatü. O sıralarda, kendi ülkele
rindeki politik olaylardan etkilenen Avusturya-Alman askeri birlikle
ri, hemen hemen dağılmış, eski güç ve enerjilerini yitirmişlerdi. Mah
no bu durumdan yararlandı. Askerlerle görüşmeler yapmış, devrime 
sempati duyanlanyla tarafsız ilişkiler kurmuştu. Bu sayede askerler 
silahlanm Mahnovistlere bırakmışlardı. Mahno, Avusturya-Alman as
keri birimleriyle olumlu ilişkiler kuramadığında ise, askeri güç kulla
narak onlan bölgeden çıkanyordu. Üç günlük şiddetli bir çatışmadan 
sonra, Mahno Gulya-Polye’yi tamamen ele geçirdi. Orada, konumunu 
sağlamlaştırarak ordusunun genel askeri gücünü oluşturdu. Her yerde 
insanlar Hetman’ın hükümranlığının sonunun geldiğini hissediyordu, 
genç köylüler yığınlar halinde Mahno’ya katılıyorlardı. Artık ordusu
nun birkaç piyade ve süvari alayı, bir top bataryası ve pek çok maki- 
nalı tüfeği vardı.

Hetman’ın askeri kuvvetlerinden hiçbiri bölgede değildi. Devlet 
Varta 'sı (Muhafız Gücü) İsyan Ordusu’nun olağanüstü büyümesi kar

69



şısında parçalandı. Mahno’nun ordusu bu koca bölgede tek ordu hali
ne geldi. Fakat, Kiev hâlâ Hetman’ın elindeydi. Bu nedenle, Mahno 
ve birlikleri kuzeye doğru yola çıktılar. Çaplino, Grişno, Sinelnikovo 
demiryolu kavşaklarım ele geçildiler, ardından Yekaterinoslav yönün
de batıya doğru dönerek Pavlovgrad şehrine vardılar. Orada Petlura 
güçleriyle karşı karşıya geldiler.

Bazı şehirleri elinde tutan Petluristler ülkenin esas hakimleri ol
duklarını sanıyorlardı. Birkaç köylü birliğim biraraya getirerek ordu
larını kurmuş ve ardından da düzenli ulusal ordu oluşturmak için ge
nel seferberlik ilan etmişlerdi. Petluristler, Mahnovist hareketin Uk
rayna Devrimi’nin önemli bir parçası olduğunu düşünüyor ve bu hare
keti etkileyip kendi yönetimleri altına almayı umuyorlardı. Bu neden
le Petluristler, Mahno’dan şu soruların cevabını istediler: Petlurist ha
reket ve Petlura Hükümeti hakkındaki görüşleri neydi; Ukrayna’nın 
politik yapışım nasıl değerlendirmekteydi; bağımsız bir Ukrayna ya
ratmak için Petlura ile beraber çalışmayı yararlı görüyor muydu? Mah
no ve arkadaşlarının cevaplan açıktı; Petlurist hareketi, devrimci köy
lülerin hareketinden tamamen farklı bir yol izleyen buıjuva milliyetçi 
bir hareket olarak görüyorlardı; Ukrayna, işçi ve köylüleri her tür po
litik iktidardan bağımsız, özgür emek temelinde örgütlenmeliydi. E- 
mekçi halkın Mahnovist hareketi ile burjuvazinin Petlurist hareketi 
arasında birlik değil ancak savaş olabilirdi .

Bunun hemen ardından, Petlurist hükümeti bölgeden çıkarmak 
üzere, Mahno, Yekaterinoslav üzerine yürüdü. Yekaterinoslav’da, 
Petlura’nm büyük bir askeri gücü vardı. Dinyeper Irmağı’mn engel- 
leyiciliği sayesinde doğal olarak korunan Petluristler, bu şehirde hiç 
yenilmiyorlardı. Mahno’nun müfrezeleri, birtakım yerel askeri güç
lerden oluşan Komünist Parti şehir komitesinin de bulunduğu Nijni- 
Dinyeprovsk’da durdu. Bölgede yiğit bir devrimci ve yetenekli bir as
ker olarak büinen Mahno’ya, bu komite tarafından Partili işçi müfre
zelerinin komutanlığı önerildi. Mahno öneriyi kabul etti.

Sık sık yaptığı gibi, Mahno yine askeri bir taktiğe başvurdu. Bir 
treni kendi müfrezeleriyle doldurup, her gün işçileri taşıyan bir tren 
görüntüsü vererek onlan Dinyeper köprüsü üzerinden doğruca şehrin 
içine gönderdi. Bu iş çok riskliydi. Eğer Petluristler trenin durmasın
dan birkaç dakika önce tuzağı fark etseydi, tüm müfreze yakalanacak
tı. Ancak bu risk Mahnovistlere zafere giden yolu açtı. Tren merkez 
istasyona girdi, devrimci müfrezeler hiç beklenmedik bir şekilde tren
den inerek, istasyonu ve çevresini ele geçirdiler. Şehirde Petluristlerin
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bozguna uğratıldığı ateşli bir çatışma yaşandı. Ancak birkaç gün son
ra, Mahnovist bir garnizonun hatalı açıkgözlülüğünden dolayı, şehir 
Zaporojye’den yeni kuvvetlerle dönen Petluristlerin eline geçti. Geri 
çekilme esnasında, Nijni-Dinyeprovsk’da Mahno’ya karşı iki suikast 
girişiminde bulunuldu. Her ikisinde de Mahno’ya atılan bombalar pat
lamadı. İsyancı bölgenin kuzeybatı cephesinde, Petluristlerle kendileri 
arasında bir mevzi oluşturmak üzere Mahnovist Ordu, Sinelnikovo 
bölgesine doğru geri çekildi. İsyancı köylüler ve askerlerden oluşan 
Petlura askeri güçleri, Mahnovistlerle karşı karşıya geldikten kısa bir 
süre sonra dağıldı. Ve böylece, bir çatışma bile olmadan bu cephe eri
yerek yok oldu. Binlerce mil genişlikteki bir alan tüm otoritelerden ve 
tüm askeri birliklerden kurtanlmışü.

Devletçiler özgür insanlardan korkarlar. Otorite olmazsa insan
ların toplumsallıklarını kaybedeceklerini, zevke ve eğlenceye dalıp 
kendinden geçeceklerini ve ilkelliğe geri döneceklerini iddia ederler. 
Bunlar tamamen birer deli saçmasıdır. Ancak aylaklar, başkalanmn 
emeğine bel bağlayan otorite sevdalıları ya da buıjuva toplumunun 
kör düşünürleri böyle bir düşünceyi ciddiye alır. Otoritenin ortadan 
kalkması, aslında halkın değil, iktidar ve imtiyaz sayesinde halkın 
emeğini sömürerek yaşayanların ve halkm kanı üzerinde ayakta du
ranların vahşileşmesine ve yozlaşmasına yol açar. Rus Devrimi, seç
kin sınıftan binlerce -temiz, iyi ve şık görünüşlü- ailenin nasıl çökün
tüye uğrayıp düştüklerini gösteren iyi bir örnektir. Devrim onları u- 
şaklarına muhtaç duruma getirdi ve bir-iki ay içinde üstleri başlan 
kirden görünmez oldu; uyuz türünden hastalıklar kaptılar. Halkın kur
tuluşu, yalmzca, halkı köleleştirerek ayakta duranlan sefilliğe sürük
ler. Emekçi halk ise, gerçekten ve tümüyle özgürleştiği günden itiba
ren serpilip gelişerek yaşamaya başlar. Gulya-Polye bölgesinin köylü
leri bu gerçeği gözler önüne serdiler. Altı aydan daha uzun bir süre 
boyunca -Kasım 1918 ile Haziran 1919 arası- yaşamlannı, herhangi 
bir dış politik otorite olmaksızın sürdürdüler. Sadece aralanndaki top
lumsal bağlan korumakla kalmadılar, aym zamanda, yeni ve daha üs
tün toplumsal ilişki biçimlerini de -özgür işçi komünleri, emekçi hal
kın özgür konseyleri- yarattılar.

Pomeşçik lerin kurtanlmış bölgelerden kovulmalannın ardmdaa 
toprak köylülerin eline geçmişti. Fakat pek çok köylü misyonlannın 
henüz sona ermediğinin farkındaydı, birkaç parsel toprağın kamulaştı
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rıp tüm ilgilerini o toprak parçası üzerinde yoğunlaştırmakla yetinil- 
memeliydi. Düşmanların kendilerini dört bir yandan izlemekte oldu
ğunu ve o nedenle birbirleriyle sıkı bağlar içinde olmaları gerektiğini, 
yaşadıklarından öğrenmişlerdi. Pek çok yerde toplumsal yaşamı ko- 
münal bir şekilde örgütleme girişimleri başlaülmışü. Köylülerin resmi 
komünlere duydukları güvensizliğe rağmen, Gulya-Polye bölgesinin 
birçok yerinde “çalışma” komünü ve “özgür komün” denilen köylü 
komünleri kuruldu. Rosa Luxemburg adındaki ilk özgür komün Pok- 
rovskoe köyü yakınlarında kurulmuştu. Bu komün tümüyle oranın 
köylülerinden oluşuyordu. Komün, ilk başlarda sadece 30-40 insan
dan oluşurken, daha sonraları üye sayısı 300’ü aşü. Bu komün o böl
genin en fakir köylüleri tarafından kurulmuştu. Komünlerini Rosa 
Luxemburg’un anısına adamaları, tarafsızliklannın bir göstergesiydi. 
Her zamanki yalınlıkları ve cömertlikleriyle köylüler, devrimci müca
delede şehit düşen tanımadıkları bir devrim kahramanının anısına say
gı gösteriyorlardı. Komün yaşamının, Rosa.Luxemburg’un uğnına 
mücadele ettiği öğretiyle hiçbir ortak yanı bulunmuyordu. Komün 
anti-otoriter ilkeler temelinde kurulmuştu. Bu komünün gelişmesi ve 
büyümesi o civardaki köylüler üzerinde son derece olumlu bir etki 
yaratmaya başladı. Komünist yetkililer komünün iç ilişkilerine müda
hale etmeye çalıştılar, fakat başaramadılar. Komün kendisini her türlü 
otoriteye karşı olan özgür bir çalışma komünü olarak tanımlıyordu.^)

Gulya-Polye5den beş mil ötede, eski bir malikânede yoksul köylü
lerden oluşan başka bir komün daha kurulmuştu. Adı, Gulya-Polye 
Köylülerinin 1. Komünü idi. 13 mil ötede 2. ve 3. komünler vardı. 
Başka birkaç yerde daha komünler kurulmuştu. Fakat, komün sayısı 
çok fazla değildi ve nüfusun ancak küçük bir azınlığım kapsıyordu. 
Özellikle topraklan pek iyi durumda olmayan köylülerden oluşuyor
du. Fakat çarpıcı olan olgu, bu komünlerin yoksul köylülerin kendileri 
tarafından kurulmuş olmalarıydı. Mahnovistler köylülere bu yönde en 
ufak bir baskı uygulamamışlar, kendilerini yalnızca özgür komün dü
şüncesinin propagandasını yapmakla sınırlamışlardı.

Komünler geçici heveslerle değil, yalnızca devrimden önce hiçbir 
şeye sahip olmayan, zaferden sonra ekonomilerini komünal temelde 
örgütleyen köylülerin yaşamsal ihtiyaçlannın karşılanması temelinde 
kurulmuşlardı. Bu komünler, rastlantıyla biraraya gelmiş insanlardan 
oluşan -sadece hububat tüketen ve toprağa zarar veren, devlet deste
ğinden hoşnut, nasıl çalışmalan gerektiğini öğnetiyormuş gibi yaptık- 
lan insanlann emeğinden beslenenlerin oluşturduğu- Komünist Parti’
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nin yapay komünleri gibi değildi. Banlar çalışmayı kendileri ve diğer
leri için önemseyen, gerçek köylü komünleriydi. Köylüler, öncelikle 
günlük yiyeceklerini elde etmek üzere bu komünlerde çalışıyorlardı. 
Buna ek olarak, her biri ihtiyaç duyduğu maddi ve moral desteği bu
luyordu komünde. Komünlere kardeşlik ve eşitlik ilkeleri hakimdi. 
Herkes -kadın, erkek, çocuk- kendi yeteneğine göre çalışıyordu. Ör
gütsel işler, bir ya da iki yoldaş tarafından yapılıyordu, ki bu kişiler 
de işlerini bitirdikten sonra, komünün diğer üyeleriyle beraber yapılan 
genel işlere katılıyorlardı. Açıktır ki, bu komünler emekçi halkın için
de ortaya çıkıp, doğal bir gelişme süreci izledikleri için böylesi özel
liklere sahiptiler.

Bununla birlikte, liberter komünizmin bu tohumlan, köylülerin 
yapıcı ekonomik ve toplumsal etkinliklerinin tümünü temsil etmiyor
du. Politik durum köylülerden acil ve genel bir çalışma beklerken, 
tam tersine bu komünler yavaş yavaş geliştiler. Öte yandan, önce 
çeşitli köylerden oluşan kasabalan, ardından da özgürleşmiş bölgeleri 
binleştirecek kurumların inşa edilmesi ihtiyacı gittikçe daha çok 
hissediliyordu. Kuşkusuz, tüm bölgeyi ilgilendiren ortak sorunlar için 
ortak çözümlerin üretilmesi gerekiyordu. Tüm bu ihtiyaçlara uygun 
düşebilecek organların yaratılması gerekiyordu. Ve köylüler bu 
organlan inşa etmekte oldukça başânlıydılar. Bu organlar bölgesel 
işçi ve köylü kongreleriydi. Bölgenin özgür kaldığı dönemde, bu tarz
da üç kongre toplandı. Bu kongrelerde köylüler, aralanndaki ilişkileri 
güçlendiriyor, yönelecekleri alanlan seçiyor, üstlenecekleri ekonomik 
ve politik görevleri belirliyorlardı. Bolşaya Mihailovka’da, 23 Ocak 
1919 günü yapılan ilk bölgesel kongrede, köylüler özellikle Petlura ve 
Denikin hareketlerinin yarattığı tehlike üzerinde yoğunlaşmışlardı.

Petluristler ülkede yeni bir hükümet kurma aşamasındaydılar. Ça- 
lışmalanm “ülke savunması” aldatmacası altında yaparak, devrimci 
halkın etrafında yeni bir kölelik ağı örüyorlardı. Azak Denizi kıyısın
daki tüm devrimci köylüler'olanca güçleriyle bu tehlikeye karşı savaş
maya karar verdiler. Köylüler, yeni demokratik iktidann anlamsızlığı
nı geniş kitlelere açıklamak, bu otoriteyi reddetme ve mevcut iktidar 
devrilene kadar ayaklanmaya devam etme çağnsı yapmak üzere bir
kaç müfreze ve komisyon oluşturup, Petlura denetiminde bulunan 
bölgelere gönderdiler.

Denikin’in karşıdevrimi kurtanlmış bölgeler için daha büyük bir 
tehlike anlamına geliyordu. Denikin, bir bütün olarak Rus Devrimi’ne 
dört bir yandan savaş açmıştı ve tahttan indirilen monarşinin yeniden

73



kurulmasını amaçlayan karşıdevrimci akımlardan birini temsil ediyor
du. Bu karşıdevrim, Çarlığın devrilmesinden sonra, soyluluğun silki
nip toparlanmaya çalıştığı esnada ortaya çıkmıştı. Rusya’daki monar- 
şist karşıdevrimin liderleri Komilov, Kaledin, Krasnov, Alekseyev, 
Kolçak ve Denikin adlı generallerdi. Bunlar, devrilen monarşinin 
yaşayan enkazlarıydı. Bunlann bir kısmı, demokratik sloganlara 
başvurup, anayasal talepler öne sürseler de, bunu taktik nedenlerle ya
pıyorlardı. Dönemin gerektirdiği bu ödünleri, monarşiyi yeniden ku
rabilmek için veriyorlardı. En ufak bir cumhuriyetçi ruh kıvılcımı bile 
tamamen onlara yabancıydı.

İşçilerin, köylülerin ve isyancıların ikinci bölgesel kongresi, Gul- 
ya-Polye’de, ükinden üç hafta sonra, 12 Şubat 1919’da toplandı. Bu 
kongrede, Denikin karşıdevriminin temsil ettiği tehlike tüm bo
yutlarıyla tartışıldı. Denikin’in ordusu eski Çarlık subayları ve Kazak 
Beyleri gibi çeşitli karşıdevrimci unsurların ittifakından oluşuyordu. 
Köylüler bu orduyla karşılaştıklarında olacakların farkındaydılar. Sa
vunmalarını güçlendirmek için gereken önlemleri aldılar. Bu sıralarda 
Mahnovistlerin devrimci ordusu yaklaşık 20 000 gönüllü savaşçıdan 
oluşuyordu. Fakat bu insanların çoğu beş altı aydır aralıksız devam 
eden savaştantiolayı bitap düşmüştü. Üstelik, Denikin Ordusu günden 
güne güçleniyordu ve kurtanlmış bölge için büyük bir tehlike haline 
geliyordu. İşçi, köylü ve isyancılann ikinci kongresi, bölge halkına 10 
yıllık gönüllü ve eşitlikçi bir sefeıberlik çağnsı yapmaya karar verdi. 
Seferberlik gönüllü olacak ve tek tek her insanın iyi niyet ve vicda
nıyla verdiği bir karara dayanacaktı. Kongreden çıkan karar, İsyan 
Ordusu’nun yeni askerlerle güçlendirilmesi ihüyacım, yalnızca ahlâki 
bir yaptmm gücüyle vurgulamaktan başka bir şey değildi.^ “Eşitlik
çi” seferberlik, çeşitli köy, şehir ya da bölgelerdeki köylülerin eşitlik
çi amaçlarla asker sağlama sorumluluğunu üzerlerine almalan beklen
tisini ifade ediyordu.

İkinci Kongre’nin kararlan bölge köylüleri tarafından öğrenilir 
öğrenilmez her köy Denikin’e karşı açılmış olan cephede savaşmayı 
arzulayan gönüllülerini Gulya-Polye’ye göndermeye başladı. Bu sa
vaşçılar umulmayacak kadar çoktu. Fakat ne yazık ki, bölgede savaş 
malzemesi kıtlığı çekiliyordu, o nedenle isyancı müfrezeler gerektiği 
anda oluşturulamamıştı. Bu durum, Denikin’in Haziran 1919’daki 
saldınsı sırasında bölgede kötü sonuçlar yarattı. Bu konuya sonra ye
niden döneceğiz.

Petlura ve Denikin’e karşı yürütülen mücadeleyi koordine etmek,
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bölgedeki emekçi halkın oluşturduğu toplumsal ilişkileri korumak ve 
desteklemek, bilgi ve iletişim ihtiyacının üstesinden gelebilmek ve 
kongrede belirlenmiş birtakım önlemleri hayata geçirebilmek için i- 
kinci kongre, işçi, köylü ve isyancılardan oluşan Bölge Devrimci As
keri Konseyi’ni (Sovyet) kurmuştu. Bu konsey isyancı müfrezelerin 
yanı sıra, Yekaterinoslav ve Tauride eyaletlerinin 32 bölgesinden ge
len temsilcilerden oluşuyordu. Konsey tüm özgür bölgeyi kapsıyordu. 
Konseyin, kongrede alınan tüm ekonomik, politik, toplumsal ve aske
ri kararlan hayata geçirmesi bekleniyordu, yani bir anlamda, tüm ha
reketin en yüksek yürütme organıydı. Hiçbir şekilde otoriter bir organ 
değildi. Yalnızca kesinleşmiş kararlan yerine getirmekle yükümlüydü. 
Tek görevi işçi ve köylü kongresinde alınan kararlan ve belirlenen 
talimatlan yerine getirmekti. Kongre istediği herhangi bir anda bu 
konseyi lağvedip varlığına son verebilirdi.

Bölgesel Konsey’in yaratılmasından sonra, bölgedeki toplumsal 
etkinlikler yoğunlaşmaya başladı. Bütün köy ve şehirlerde, tüm böl
geyi ilgilendiren ortak sorunlar ele alındı ve çözümlendi. Bunlar ara
sında özellikle askeri sorunlar, erzak sorunlan ve yerel özyönetim 
meseleleri vardı. Köylülerin, bölgenin ve dönemin ihtiyaçlannı göz- 
önünde bulundurarak, aldıklan askeri önlemlerden* daha önce bahset
miştik. Erzak sorunu, bölge halkının çıkarlannı geniş ölçekte ele alan 
bir çözüme henüz kavuşturulamamışa. Bu sorun köylülerin, işçilerin, 
isyancılann ve Kızıl Ordu askerlerinin çağnldığı 4. Bölge Kongresin
de, 15 Haziran 1919’da çözümlenecekti, ancak bu kongre Sovy et yet
kilileri tarafından yasadışı ilan edildi. İlerde bu konudan bahsedece
ğiz. îsyan Ordusu’na gelince, köylüler ordunun ihtiyaçlannı karşıla
mayı üsüenmişlerdi. Ordu için Gulya-Polye’de merkezi bir depo oluş
turuldu. Bölgenin her yerinden getirilen yiyecek ve hayvan yemi, ora
dan cepheye aktanlıyordu.

Toplumsal özyönetim organlanna gelirsek, bölgedeki işçi ve köy
lüler Bağımsız Çalışma Sovyetleri fikrini benimsemişlerdi. Bolşevik
ler ve diğer sosyalistlerin politik Sovyetlerinin aksine, bağımsız işçi 
ve köylü sovyetleri toplumsal ve ekonomik özyönetim organlan ola
caktı. Her sovyet, ancak bulunduğu yerde yaşayan insanlann ve onla
nn örgütlerinin iradesini hayata geçirecekti. Yerel sovyetler arasında 
güçlü bağlar kunılmuş ve böylece daha geniş ölçekli ekonomik ve 
coğrafik ilişkiler için, halkın özyönetim organlan yaratılmıştı.

Tüm bunlara rağmen, bölgede değişmeyen savaş hali, bu organ-
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lann kurulmasını ve işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırıyordu, ör
gütlenme bir türlü beklenilen doğrultuda ilerleyemiyordu.

“İşçi ve Köylü bağımsız Sovyetlerinin Genel İlkeleri” 1920’ye ka
dar yayınlanmadı. Bu tarihe kadar bu sovyetlerin genel ilkeleri Mah
novist Ordu’nun devrimci askeri konseyinin “Deklerasyon”undaki, 
bağımsız Sovyetler sistemiyle ilgili bölümde yer almıştı.

Böylece, kendilerini Hetman rejiminden ve diğer otoritelerden öz
gürleştiren yaygın köylü kitlelerinin ve bir kısım işçinin, hem teoride 
hem de pratikte yeni bir yaşam kurma biçimindeki o muazzam görevi 
üstlendiğini görüyoruz. Etrafları çeşitli düşman güçlerle kuşaüldığı 
halde, bulundukları bölgeleri savunmak ve özgürlük ateşini korumak 
için sağlıklı ve mantıklı kararlar aldıklarını görüyoruz. Bir dizi ba
ğımsız çalışma komününün yaratılmasının yam sıra toplumsal ve eko
nomik özyönetim organlan yaratma arzusu, işçi ve köylülerin özgür, 
bağımsız bir yaşam kurma yolunda attıkları ilk adımlardı. Hiç şüphe
siz, eğer emekçi halk özgür kalmaya devam etseydi, bu yolu izleye
cek ve birçok sağlıklı, özgün ve bilge unsurla hareket ederek, gerçek 
anlamda özgür olacak bir işçi toplumunun temelini atacaktı.

Ancak özgürlüğün ve emeğin ölümcül düşmanı -otorite- bölgeye 
yaklaşmaktaydı. Kuzeyden Bolşevik Komünistlerin devlet ordusu, 
güneydoğudan da General Denikin’in ordusu yola çıkmışü.

Önce Denikin bölgeye ulaşü. Köylülerin Hetman’a karşı verdik
leri mücadele esnasında, özellikle de Hetman’ın iktidardan düştüğü 
ilk günlerde, General Şkuro’nun komuta ettiği karşıdevrimci birlikler 
Don ve Kuban nehirleri boyunca ilerleyerek Ukrayna'nın içlerine sız
mışlar, Pologi ve Gulya-Polye’ye yaklaşmışlardı. Bu, kurtanlmış böl
genin yüz yüze geldiği yeni karşıdevrimin ilk tehdidiydi. Doğal ola
rak Mahnovist İsyan Ordusu, güçlerini bu yönde harekete geçirdi. O 
sıralarda İsyan Ordusu iyi örgütlenmiş birkaç piyade ve atlı alaya sa
hipti. Mahnovist piyadelerin kendilerine özgü araçlan vardı. Süvariler 
gibi hareket ediyorlardı, atlan vardı ama at sıründa değildiler, güney 
Ukrayna’da Taçanka denilen bir tür hafif, yaylı taşıma araçlanna bi
niyorlardı. Piyadeler, bir ya da iki kişilik sıralar oluşturmuş şekilde 
süvarilerle birlikte hızlı üns halinde, günde 40 ile 50 mil katediyor- 
lardı, gerekirse.bu rakam 60’a, 70’e çıkıyordu.

Denikin Ukrayna’daki kanşık duruma güveniyordu, özellikle de 
Bolşeviklerle Petlura Yönetimi arasındaki savaşa; fazla çaba harcama
dan Ukrayna’mn büyük bir bölümünü ele geçireceğini umuyordu, en 
azından başlangıçta cephesini Yekaterinoslav eyaletinin kuzey sınır-
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lannın ötesine kurmayı planlıyordu. Fakat beklenmedik bir şekilde, 
Mahnovist isyancıların iyi örgütlenmiş, güçlü ordusu ile karşılaştı. 
Birkaç çarpışmadan sonra, Denikin’in birlikleri Don Irmağı ve Azak 
Denizi yönünde geri çekilmek zorunda kaldı. Kısa bir süre içinde Po- 
logi’den denize kadar olan bölge kurtanlmıştı. Mahnovistler birçok 
önemli tren istasyonunu, Berdyansk ve Mariupol şehirlerini ele geçir
diler Denikin’e karşı ilk cephe o sırada -Ocak 1919’da- kuruldu; Mah
novist Ordu’nun, altı ay boyunca Kafkaslardan esen karşıdevrimci fır
tınaya karşı set oluşturduğu bir cephe. Bu cephe daha sonra, Mariu- 
pol’ün doğu ve kuzeydoğusuna doğru 60 mil kadar genişletildi.

Bu cephede süren çarpışmalar oldukça yoğun ve şiddetliydi. Deni
kin’in güçleri, Mahnovist partizanlann taktiklerini taklit ettiler. Süvari 
birlikleri bölgenin ta içine kadar giriyor, ardından ulaşabildikleri her 
şeyi yakıp yıkarak hızla dağılıyorlardı; aym yıkımı başka bir yerde 
daha gerçekleştirmek üzere aniden ortadan kaybolup, belirledikleri 
yere gidiyorlardı. Bu akınlardan en çok acı çeken kesim ise emekçi 
halktı. Denikin’in güçleri, İsyan Ordusu’na yardım eden ve karşıdev- 
rimcilere olan düşmanlıklanm gösteren köylülerden intikam alıyordu; 
böyle yaparak devrime karşı bir tepki yaratabileceklerini umuyorlardı. 
Oldukça uzun bir zamandır Azak bölgesinde bağımsız koloniler ha
linde yaşayan Yahudiler de bu baskınlardan büyük zarar gördüler. 
Denikin’in güçleri, her geçişlerinde Yahudi bölgelerinde toplu katli
am gerçekleştiriyorlardı, böylece Yahudi karşıü bir hareket yaratmayı 
umarak, Ukrayna’nın tamamım ele geçirmek için zemin hazırlıyor
lardı. Bu karşıdevrimci akınlarda General Şkuro’nun payı azımsana- 
mazdı.

Ancak, dört ayı aşkın bir süre geçmesine, örgütlü ve iyi donanımlı 
askerlerine ve şiddetli saldmlanna rağmen, Denikin’in güçleri, dev
rimci şevk ve gayretle dolup taşan ve gerilla savaşında oldukça yete
nekli olan isyancı güçlere boyun eğdiremediler. Tam tersine, General 
Şkuno, ancak Taganrog ve Rostov’a doğru 50 ile 90 millik bir geri çe
kilme sayesinde Mahnovist Ordu’nun akınlanndan korunabildi. Bu 
dönemde, Mahnovistler en azından beş alü kez gelip Taganrog surla- 
nna kadar dayandılar. Denikin’in subaylanmn Mahnovistlere karşı 
duyduğu öfke ve nefret inanılmaz biçimler aldı. Mahnovist esirlere 
işkence yaptılar; patlayan güllelerle parçaladılar, canlı esirleri kızgın 
demir levhalar üzerinde yaktıklan örnekler yaşandı/4)

Dört aylık bu acı dolu mücadele esnasında, Mahno’nun askeri ka
biliyeti çarpıcı bir şekilde kendini gösterdi. Olağanüstü bir savaş lide
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ri olarak saldığı ün, düşmanı Denikinciler tarafından bile kabul görü
yordu. Yine de bu, General Denikin’i, Mahno’yu öldürecek kişiye ya- 
nm milyon ruble vaat etmekten alıkoymadı.

Devrimci isyan, halk kitlelerinin, Rus Devrimi’nin gerçekleşme
miş amaçlannı hayata geçirdikleri bir girişimdi. Ayaklanma, Ekim 
1917’deki kitlesel işçi ve köylü hareketinin organik bir devamıydı, bu 
hareketle aym amacı güdüyordu ve her ulustan, her bölgeden emekçi 
halkın derin kardeşlik duygusuyla doluydu.

Tipik bir olayı anlatalım. 1919’un başında Mahnovist isyancılar, 
zorlu bir savaştan sonra Denikin’in askeri güçlerini Azak Denizi’ne 
doğru sürmüşler, onlardan yüzlerce araba dolusu buğday ele geçirmiş
lerdi. Mahno ve isyancıların aklına gelen ilk şey bu ganimeti Mosko
va ve Petrograd’ın açlıkla pençeleşen işçilerine göndermek oldu. Hep
si heyecanla bu fikri onayladılar. Yüzlerce araba dolusu buğday, Mah
novist bir heyet eşliğinde Petrograd ve Moskova’ya gönderildi; heyet 
Moskova Sovyeti tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

• • •

Bolşevikler, Mahnovşçina bölgesine Denikin’den çok daha sonra 
girdiler. Dibenko tarafından komuta edilen ilk Bolşevik bölüğü Sinel- 
nikovo’ya vardığında, Mahnovist isyancılar Denikin’e karşı üç aydır 
sürdürdükleri savaş sonucu, onu bölgenin dışına sürmüş ve Mariupol’ 
un doğusunda bir savunma hattı oluşturmuşlardı.

Tıpkı isyancı hareket gibi, Mahno da o sıralar Bolşevikler tarafın
dan büinmiyordu. Ta ki Komünist basında adı gelecek vaat eden gö- 
züpek bir isyancı olarak duyulana kadar. Mahno’nun, önce Hetman’a, 
ardından Petlura ve Denikin’e karşı verdiği mücadele, Bolşevik lider
lerin taktirim kazanmıştı. Bolşevikler, Ukrayna’da çeşitli karşıdev- 
rimci güçlerle mücadele eden Mahnovist devrimci müfrezelerin Kızıl 
Ordu’ya katılacağından şüphe etmiyorlardı. Böylece Mahno’ya övgü
ler düzmeye, gazetelerindeki tüm sütunları ona ayırmaya başladılar. 
Mahno ile Bolşevik askeri komutanl k arasındaki ilk görüşme 1919 
Mart’ında, aym taktir ve iyi niyet havası içinde gerçekleşti. Mahno, 
Denikin’e karşı verilecek mücadelede birleşik bir cephe oluşturulması 
için tüm müfrezeleriyle birlikte Kızü Ordu’ya katılmaya davet edildi. 
Bolşevikler ile Mahnovist köylüler arasındaki ideolojik ve politik faik
lar tamamen doğal bir olgu olarak değerlendirilmiş ve ortak bir dava 
uğruna oluşturulacak bir birliğin önünde engel olarak görülmemişti.
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Bolşevikler, İsyan Ordusu’nun temel özelliklerine dokunulmayacağı
nı ifade ediyorlardı.

Mahno ve İsyan Ordusu, Komünist otoritenin bölgeye gelmesinin, 
bölgenin özgürlüğü için yeni bir tehdit olduğunu gayet iyi fark edi
yordu; bunu yeni bir iç savaş belirtisi olarak gördüler. Fakat ne Mah- 
no, ne İsyan Ordusu, ne de Bölgesel Konsey, Ukrayna Devrimi’ne 
ölümcül zararlar verebilecek bu savaşı istemiyorlardı. Don ve Kuban’ 
dan yaklaşan iyi örgüüenmiş apaçık karşıdevrimi tetikte izlediler ve 
bu yeni karşıdevrimle aralarında tek bir ilişki mümkün olabilirdi; si
lahlı çatışma. Bu tehlike günden güne büyüdü. İsyancıların, Bolşevik- 
lerle kendilerine özgü bir şekilde mücadele edebileceklerine dair u- 
mutlan vardı. Devrimci fikirlerinin ve bağımsız bölgeye yabancı olan 
unsurlara karşı köylülerin göstereceği devrimci duyarlılığın, bölgede
ki özgürlüğün en iyi koruyucusu olacağım düşünüyorlardı. Ayaklan
manın liderlerine göre, tüm güçleri, Bolşeviklerle olan ideolojik fark
lar üzerinde değil, tamamen tasfiye edilene kadar, monarşist karşıdev
rim üzerinde yoğunlaştırmak gerekiyordu. Mahnovistler ile Kızıl Or
du arasındaki birlik bu temelde oluşturuldu. Bolşeviklerin sadece ken
dilerinin ideolojik düşmanlan olacaklarını umut etmekle Mahnovşçi
na liderlerinin nasıl bir hata yaptığım ileride göreceğiz. En büyük ha
taları ise, yetenekli ve tehlikeli devletçiler ile karşı karşıya oldukları 
olgusunu hesaba katmamış olmalarıydı. Felaketlere neden olmayan 
hatalar bazen işe yarayabilir. Ve bu hata da Mahnovistlerin biraz olsun 
işine yaradı.

İsyan Ordusu aşağıdaki koşullar altında Kızıl Ordu’nun bir parçası 
oldu:

a) İsyan Ordusu’nun iç örgütlenmesi eskisi gibi kalacak;
b) Komünist yetkililer tarafından atanan komiserleri kabul edecek;
c) Doğrudan askeri konularda sadece Kızıl yüksek komutanlığa 

itaat edecek;
d) Denikin’e karşı açılmış olan cepheden uzaklaştırılmayacak;
e) Kızıl Ordu’yla eşit miktarda malzeme ve yiyecek desteği alacak;
f) Devrimci İsyan Ordusu olan ismini ve kara bayrağım değiştir

meyecek.
Mahnovist İsyan Ordusu üç temel ilkeye göre örgütlenmişti: Gö

nüllü katılım, seçim ilkesi, özdisiplin.
Gönüllü katılım, ordunun ancak kendi rızasıyla orduya katılmış 

olan devrimci savaşçılardan oluşacağı anlamına geliyordu.
Seçim ilkesi ise, ordunun tüm birimlerindeki komutanların, ordu
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kurmayı dahil ordudaki tüm diğer görevlere gelecek olan kişilerin, 
ancak ve ancak ilgili birimin veya tüm ordunun seçmesi halinde o 
göreve gelebileceği anlamına geliyordu.

Özdisiplin, tüm disiplin kurallannın isyancı komisyonlar tarafın
dan belirleneceği, ardından çeşitli birimlerin genel toplantısında onay
lanacağı anlamına geliyordu. Belirlenen bu kurallar onaylandıktan 
sonra, her isyancının kendi bireysel sorumluluğunda titizlikle gözlem
lenirdi.

Mahnovist Ordu, Kızıl Ordu’ya kaüldığında, tüm bu ilkelerini ko
rudu. Adına önce Üçüncü Tugay denildi, ardından Birinci Devrimci- 
îsyancı Ukrayna Bölüğü, en sonunda ise “Ukrayna Mahnovist Dev
rimci İsyan Ordusu’’ ismini aldı. Tamamen askeri olan bu ittifakta tüm 
diğer politik sorunlar gözardı edildi. Sonuç olarak bölgedeki yaşam, 
toplumsal ve devrimci ilerleme, kendi’özetkinlikleriyle yaşayan emek
çi halkın hiçbir otoritenin bölgeye girmesine izin vermemesi yönünde 
yoluna devam etti. İleride de göreceğimiz gibi, Bolşeviklerin bölgeye 
saldırmalanmn tek nedeni de zaten buydu.

Bölgesel Konsey’in Şubat 1919’da kurulmasından bu yana, bölge 
bir bütün olarak birleşmişti. Özgür çalışma sovyetleri düşüncesi, en 
uzaktaki köylere bile ulaştı. O zamanın koşullarında bu sovyetlerin 
yaraülması ağır ağır gerçekleşiyordu, fakat köylüler gerçek anlamda 
özgür bir toplumun ancak böyle bir temel üzerinde inşa edileceğine 
inandıkları için bu düşünceye ısrarla sarılıyorlardı. Yine aym dönem
de, kentlerdeki işçiler ile köylüler arasında doğrudan ve kalıcı bir birlik 
sorunu ortaya çıkü. Böylesi bir birlik, devlet organlan aracılığıyla de
ğil, doğrudan işçi girişimleri veya işçi örgütleri aracılığı ile kurulabi
lirdi. Devrimin güçlenmesi ve gelişmesi için böylesi bir birlik hayati 
önem taşıyordu. Köylüler, bu türden bir birliğin, kitleler üzerindeki 
hakimiyetinden kolay kolay vazgeçmeyecek olan devlet ve hükümet 
partisi ile yeni bir çatışmaya yol açacağının farkındaydılar. Ancak 
köylüler bu tehlikenin ne denli ciddi olduğunu yeterince göremiyor- 
lardı, bir kere işçilerle birleştiler mi politik iktidara kolayca karşı koy
abileceklerini düşünüyorlardı. Ve hepsinden önemlisi, köylüler ile iş
çiler arasında, otoritenin yok edilmesine ve doğrudan reddedilmesine 
varmayan, dolaylı birlik biçimleri kesinlikle söz konusu değildi. Zira 
devrimin güçlenmesini ve ilerlemesini kesinlikle şehir ile köy arasın
daki birliğin bu biçimi sağladı. “İşçiler, ellerinizi bize uzatın”; Gulya- 
Polye devrimci köylülerinin şehre yaptığı çağrı buydu. Kurtarılmış 
bölgedeki köylüler için anlamı olan tek çağn buydu. Onlar köylerinde
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tamamen özgürdüler, kendileri ve ürünleriyle ilgili sonınlan bağımsız 
bir şekilde çözümlemişlerdi. Doğal olarak, kent işçilerini de kendileri 
ile aynı konumda görmek istiyorlar, kendilerine geçmişte çok acı çek
tirmiş olan hükümet yanlısı bütün yararsız politik örgütleri safdışı e- 
dip, işçilere doğrudan yaklaşmanın yollanm anyorlardı. Elbette, işçi
lerin de onlara dolaysız yoldan gelmelerini istiyorlardı.

Kent işçüeıi ile oluşturulacak birlik sorunu, tüm isyancı bölgenin 
genel amaçlanndan biri olana dek, bu şekilde ortaya konulup tartışıldı.

Böylesi bir yaklaşım karşısında, açıktır ki politik partilerin bölge
de hiçbir şansı olamazdı. Devletçi bir örgütlenme planıyla ortaya çık- 
üklannda, insanlann işlerine burunlannı sokmak üzere davetsizce ge
len insanlar olarak kaale alınmayıp soğuk ve hatta bazen düşmanca 
karşılandılar. Bölgenin her yerine sızan Komünist yetkililer, yabancı 
ve davetsiz misafirler olarak görüldüler.

İlk başlarda Bolşevikler, Mahnovistleri kendi saflanna çekebile
ceklerini umuyorlardı. Oysa bu tamamen boş bir umuttu. İsyancı kit
leler, ısrarla kendi yollannda ilerlediler. Bolşeviklerin hükümet or- 
ganlanyla birlikte hiçbir şey yapmak istemiyorlardı. Bazı yerlerde 
silahlı köylüler “Olağanüstü Komisyonları (Çeka'lar) köylerinden 
kovdular, hatta Komünistler Gulya-Polye’de böyle bir kurumu yapı
landırmaya bile cüret edemediler. Diğer bazı yerlerde ise, Komünist 
kurumlan örgütleme girişimleri, oldukça zor durumlara düşen yetki
liler ile halk arasında kanlı çatışmalarla sonuçlandı.

İşte o andan itibaren Bolşevikler, hem bir düşünce hem de toplum
sal bir hareket olan Mahııovşçina’ya karşı topyekün bir savaş başlat- 
ülar.

Komünist basın Mahnovist hareketi bir kulak hareketi, sloganlan- 
nı ise, karşıdevrimci olmakla suçlayarak, hareketin etkinliklerinin dev
rim için zararlı olduğunu iddia eden bir kampanya başlattı.

Gazetelerden ve merkezi yetkililerden, hareketin öncülerine yöne
lik direkt tehditler savrulmaya başlandı. Bölge tamamen abluka altına 
alınmıştı. Gulya-Polye’den aynlan veya oraya gelen bütün devrimci 
militanlar tutuklanıyordu. Mermi stoklan ve diğer cephane malzeme
leri ciddi biçimde azalıyordu. Tüm bunlar kötüye işaretti.

10 Nisan 1919’da, Devrimci Askeri Konsey, işçi, köylü ve isyan- 
cılann üçüncü bölgesel kongresini topladı. Kongre acil görevleri be
lirleyecek ve bölgedeki devrimci hayatı ilgilendiren çeşitli perspektif
leri tartışacaktı. İki milyondan fazla insanı temsil eden ve 72 bölgeden 
gelen delegeler kongre çalışmalannda yer aldı. Bu çalışmalar oldukça
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canlı bir atmosferde gerçekleşiyordu. Ne yazık ki, toplantı tutanakla
rının bir örneği elimde bulunmuyor, eğer olsaydı, halkın devrim yürü
yüşünde kendi yönelimini nasıl belirlediğini, yeni bir yaşam için orta
ya koyduğu alternatifleri ve tüm bunları nasıl bir bilgelik ve açıkyü- 
reklilikle gerçekleştirdiğini rahatlıkla görebilirdiniz. Toplantının so
nuna doğru, Bolşevik tümen komutanı Dibenko’dan. kongre örgütle- 
yicilerini yasadışı, kongrenin kendisini de karşıdevrimci ilan eden bir 
telgraf geldi.

Bölgenin özgürlüğüne, Bolşeviklerden gelen ilk doğrudan saldı
rıydı bu. Kongre bu saldırının önemini hemen kavradı ve bu saldırıyı 
protesto eden öfkeli bir açıklamayı hazırlayıp oyladı. Protesto açıkla
ması çabucak yayınlanarak işçilerle köylüler arasında dağıtıldı. Bir
kaç gün sonra, bölgenin Devrimci Askeri Konsey’i, Komünist yetkili
lere (Dibenko’nun şahsında) Gulya-Polye bölgesinin devrimdeki rolü
nü vurgulayan ve asıl karşıdevrimci çalışmalan yürütenlerin maskele
rini düşüren aynntılı bir yamt verdi. Taraflann konumlanın ortaya ko
yan bu yanıtı olduğu gibi aşağıya alıyoruz:

KARŞIDEVRİMCİ M Î?

“Y oldaş” D ibenko, 10 N isa n ’da G u lya-P o lye’de toplanan kongreyi 
karşıdevrim ci, örgütleyicilerini ise yasadışı ilan etm ektedir. Ona kalırsa, 
bu kişilere karşı en ağır yaptırım lar uygulanm alıdır. Telgrafını aynen ak
tarıyoruz:

Novoalekseyevka, No. 283, 10 Nisan, 14:45.
Aleksandrovsk Tümeni Genel Kurmayı Yoldaş Batko Mahno ya teslim 

edilecek. Bir kopyası Yoldaş Mahno ya ulaştırılmak üzere Volnovaha, 
MariupoVa; bir kopyası da Gulya-Polye sovyetine teslim edilecek:

Devrimci Askeri Genel Kurmayı adına çağrısı yapılacak tüm kongre
ler, şu anda emrimle feshedilen bu kongre gibi, açıkça karşıdevrimci ola
rak değerlendirilecek ve kongre örgütleyidleri yasadışı ilan edildiklerin
den, en ağır baskı tedbirlerine maruz kalacaklardır. Böylesi önlemlere 
gerek kalmaması için gerekli adımların atılmasını emrediyorum.

İmza: Dibenko.

B u kongrenin  karşıdevrim ci o lduğunu  bild irm eden  önce 'Yoldaş'* 
D ibenko. kongrenin kim ler tarafından ve ne am açla toplandığını araştırm a 
zahm etine bile katlanm am ıştır. B undan dolayıdır ki, kongre Devrim ci A s
keri Konsey Yürütm e Komitesi tarafından düzenlendiği halde, "Yoldaş” 
D ibenko kongrenin, daha önce feshedilm iş olan G ulya-Polye Devrim ci 
K urm ayı tarafından düzenlendiğini söylem ektedir. Sonuç olarak, Askeri
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Konsey üyeleri, kongre çağrısı yapm akla, yasadışı bir iş yap tık ların ı ve 
kongrenin “Yoldaş*’ Dibenko tarafından karşıdevrimci ilan edildiğini bil
m em ektedirler.

Öyleyse, bırakın da -sizce karşıdevrim ci olan- bu kongrenin kimler 
tarafından ve ne am açla toplandığını “Sayın Ekselanslarına” açıklayalım , 
belki o zam an ifade ettiğiniz kadar kötü bir girişim  olmadığı anlaşılır.

Yukarda da belirtildiği gibi, kongre çağrısı G ulya-Polye bölgesi D ev
rimci Askeri K onsey Yürütm e Kom itesi tarafından 10 N isan ’da Gulya- 
Polye’de yapıldı. Bu, Devrimci Askeri K onsey’in gelecekteki özgür yö
netim biçim ini belirlem ek üzere G ulya-Polye bölgesinde yapılan  Bölgesel 
G ulya-Polye K ongrelerinin üçüncüsüdür. (G örüyorsunuz ki, “ Y oldaş” Di
benko, bu karşıdevrim ci kongreler tam üç kez to p la d ı .)  A klım ıza bir so
ru geliyor, Devrim ci Askeri Konsey nereden çıktı, hangi am açla oluşturul
du? Eğer siz bunu hâlâ bilm iyorsanız “Y oldaş” Dibenko, biz size söyleye
lim. Bölgesel D evrim ci Askeri K onsey, bu yıl 12 Şubat’ta G ulya-Polye’ 
de gerçekleştirilen İkinci K ongre’de alınan b ir karar üzerine -yani olduk
ça uzun zam an önce, henüz siz burada bile değilken- oluşturuldu. Konsey, 
Kadetîcr  tarafından sarılan bölgede, savaşçıları ve ilk gönüllülerden olu
şan devrim ci m üfrezeleri örgütlem ek ve gönüllü seferberlik girişim lerini 
geliştirm ek am acıyla oluşturuldu. O zam anlar, bölgem izde Sovyet askeri 
birlikleri yoktu. D aha da önem lisi, bölge savunm asının kendi görevi o ldu
ğunu düşünen halk, onlann m üdahalesine pek de bel bağlam ıyordu. D ev
rimci A skeri K onsey bu am açla yaratıldı. İkinci K ongre’nin kararlarını 
m üteakip, bu konseye her bölgeden bir delege katıldı; konseyi, her biri 
Yekaterinoslav ve Tauride eyaletlerinin bir bölgesini temsil eden toplam  
32 delege oluşturdu.

İlerde D evrim ci Askeri Konsey hakkında daha ayrıntılı bilgi verece
ğiz. A m a önce şu sorular var: İkinci bölgesel kongre nasıl ortaya çıktı? 
Kongre çağrısını kimler yapmıştı? K ongre yetkisini kimden almıştı? K ong
reyi örgütleyen kişiler yasadışı m ıydı, değil m iydi, neden? G ulya-Polye’ 
deki ikinci Kongre, Birinci K ongre’de seçilen beş kişi tarafından örgüt
lenm işti. İkinci K ongre 12 Şubat’ta düzenlenm iş ve tüm  şaşkınlığım ıza 
rağm en, düzenleyicileri yasadışı ilan edilm em işti. Ç ünkü, sizin de bild iğ i
niz gibi, halkın kendi kanlarıyla kazandığı hakları elinden alm aya cüret 
edebilecek kahram anlar o zam anlar burada dığildi. Bu durum da akla baş
ka sorular geliyor: Birinci bölge kongresi nasıl ortaya çıktı, kimler ta ra 
fından düzenlendi? Kongreyi düzen leyen ler yasadışı ilan edildiler m i? 
Edilm edilerse, neden edilm ediler? Ö yle görünüyor ki "Y oldaş” D ibenko. 
U krayna'daki devrimci harekette henüz yenisiniz, o nedenle size ilk b aş
larda neler olduğunu anlatm am ız gerekiyor. Evet bunu yapacağız ve g e r
çekleri öğrendikten sonra yaklaşım ınız belki biraz değişir.
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İlk bölgesel devrim ci kongre, 23 O cak’ta, Bolşaya M ihailovka’daki 
devrim ci karargâhta gerçekleşti. Kongreye Denikin e karşı kurulm uş olan 
cephenin  yakınındaki bölgelerden gelen delegeler katılm ıştı. O zam anlar 
Sovyet askeri birlikleri buralardan çok am a çok uzaklardaydılar. B ir yanı
m ızda D enik in’in kuvvetleri, d iğer yanım ızda da Petluristler vardı; bölge
m iz tüm  dünyadan soyutlanm ıştı. O zam anlar sadece, B atko M ahno ve 
Ş ıuz’un başında olduğu isyancı m üfrezeler vardı ve bu m üfrezeler sürekli 
Petlurist ve B eyaz O rdulara karşı akınlar düzenliyorlardı. O sıralar, farklı 
köy ve kentlere yayılan örgütlerin  ve toplum sal kurum ların isimleri ille de 
aynı olm uyordu. B ir kasabada Sovyet vardı, bir diğerinde Halk Yönetim i, 
üçüncü bir tanesinde Devrim ci Askeri K urm ay, bir dördüncüsünde Eyalet 
Yönetim i vb. A ncak hepsinde ortak bir devrim ci ruh vardı. B irinci K ong
re, cepheyi güçlendirm ek ve tüm  bölgede organik ve eylem sel bir birlik 
yaratm ak için düzenlenm işti.

K ongre için  hiçkim se çağrıda bulunm am ıştı; her şey kendiliğinden 
gelişti. H alkın isteği ve onayıyla. Bu kongrede, zorunlu seferberlikle Pet
lurist O rd u ’ya katılan  kardeşlerim izin kurtarılm ası için bir öneri ortaya 
atıldı. Bu am açla, beş kişiden oluşan bir heyet seçildi. Bu kişiler, gerekti
ğinde Batko M ahno’nun partizanları ve diğer partizanlarla bağlantılı ola
rak, U krayna Y önetim i’nin (Petlu ra’nın) ordusuna girip, oradaki kardeşle
rim ize kandırıldıklarını ve bu orduyu terk etm eleri gerektiğini anlatm akla 
görevlendirildiler. B una ek olarak, bu heyete, geri döndükten sonra, karşı- 
devrim ci çeteler tarafından dört bir yana dağıtılm ış olan bölge halkını to
parlam ak ve böylece daha güçlü bir savunm a cephesi yaratm ak am acıyla, 
daha geniş olacak ikinci bir kongre çağrısı yapm a talimatı verilm işti. Bu 
nedenle, görevini tam am layarak dönen heyet, herhangi bir parti, otorite 
veya kanundan direktif alm aksızın İkinci K ongre’yi topladı. Siz, “Y oldaş” 
Dibenko ve diğer kanun sevdalıları, sizler o zam anlar çok am a çok uzak
lardaydınız ve isyancı hareketin kahram an önderleri, kendi elleriyle tu t
saklığın zincirlerini kırm ış olan halkın üzerinde iktidar kurm ak istem edik
leri için, ne kongre karşıdevrim ci ilan edilm iş ne de kongreyi örgütleyen
ler yasadışı ilan edilm işti.

G elelim  Bölgesel K onsey’e. G ulya-Polye bölgesinin D evrim ci Askeri 
K onsey’i nin yaratıldığı sıralarda, bölgem izde Sovyet iktidarı ortaya çıktı. 
Sovyet yetkilileri ortaya çıktığında, İkinci K ongre’de alınan kararlar doğ
rultusunda hareket eden Bölgesel Konsey çalışm alarını durdurm adı. B öl
gesel K onsey’in, kongrenin kararlarını hayata geçirmesi gerekiyordu. Kon
sey yönetm e değil, yürütme organıydı. D olayısıyla, en iyi şekilde çalış- 
m alanna devam etti ve devrim ci çizgisinden hiçbir zam an ayrılm adı. Sov
yet yetkilileri, yavaş yavaş Devrimci Askeri K onsey’in çalışm alarının ö- 
nüne engeller dikm eye başladı. Sovyet H üküm eti’ne bağlı kom iserler ve
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diğer m em urlar konseye karşıdevrim ci bir örgüt gibi davranm aya başladı
lar. Bunun üzerine konsey üyeleri, konseyin geleceğini belirlem ek ya  da 
kongre gerek görürse, konseyi tasfiye etmek için 10 N isan ’da G ulya-Polye 
bölgesinde üçüncü bir kongre toplam aya karar verdi. Ve bu kongre ger
çekleştirildi. Kongreye katılanlar karşıdevrim ci değil, tam tersine, ayak
lanm anın ve toplum sal devrim in bayrağını herkesten önce yükseltm iş o- 
lan insanlardı. Bu kişiler, bölge üzerinde baskı kuran tüm odaklara karşı 
verilecek genel kavgayı koordine etm ek am acıyla kongrede biraraya gel
diler. K ongreye, 72 bölgenin -ve aynı zam anda birçok isyancı birim in- 
tem silcileri katılmıştı. Hepsi d e? A skeri Devrim ci K onsey’in gerekli o ldu 
ğuna karar verdi; hatta Yürütm e K om itesi’ni genişleterek, kom iteye, böl
gede gönüllü  ve eşitlikçi bir seferberlik gerçekleştirm e talim atı verdiler. 
Bu kongre “ Y oldaş” D ibenko’nun, kongreyi “ karşıdevrim ci” ilan eden 
telgrafı karşısında hayrete düşm üştür, çünkü isyan bayrağını ilk önce bu 
bölge yükseltm iştir. B undan dolayı, kongre bu telgrafı şiddetle protesto 
etm eye karar vermiştir.

Evet, tablo budur ve tüm bu anlatılanlar gözlerinizi açmalıdır “Y oldaş” 
D ibenko. A klınızı başınıza devşirin! Düşünün! Siz, bir tek kişi olarak, na
sırlı elleriyle boynundaki tutsaklık zincirini parçalayan ve şu anda da ken
di iradesi doğrultusunda yaşam ını kurm aya çalışan bir m ilyonluk b ir e- 
mekçi işçi nüfusunu karşıdevrim ci ilan etm e hakkına sahip m isiniz?

Hayır! Eğer gerçek bir devrim ciyşeniz, zorbalara karşı verdiği kavga
da ve özgür bir yaşamı kurm ak üzere harcadığı çabada bu halkın yanında 
olm alısınız.

K endilerine devrimci diyen bir avuç insan, kendilerinden çok daha dev
rimci olan koskoca bir kitleyi yasadışı ilan edecek kanunlar koyabilir mi? 
(Ç ünkü Konsey Yürütm e Kom itesi, bütün halk kitlelerini tem sil ediyor.)

B öylesi bir avuç kişinin ülkeye gelip, tüm  yasa koyucuları ve yasaları 
alaşağı etm iş bir halka boyun eğdirecek şiddet yasaları yürürlüğe koym a
ları kabul edilebilir mi, buna izin verilebilir m i?

K endisini koruyucu olarak gören bir devrim ciye, s ırf  devrim in kendi
lerine vaat ettiği güzel şeyleri, özgürlük ve eşitliği izni olm adan elde etti
ler diye, koca bir devrimci kitleyi ağır şekilde cezalandırm a hakkı tanıyan 
bir yasa olabilir mi?

Zaferle elde ettikleri özgürlüğü ellerinden alm aya kalkan bir devrim ci
ye karşı, devrimci kitlenin herhangi bir şekilde sessiz kalması m üm kün mü?

D evrim in kanunları, yalnızca kendisine verilen görevleri yerine getir
m e doğrultusunda hareket ettiği için, devrim ci kitlenin seçerek belli gö
revleri yüklem iş olduğu bir delegenin kurşuna dizilm esini em reder mi?

D evrim  kimin çıkarlannı savunur? Partinin çıkarlarını mı, yoksa ken
di kan lanyla  devrimi gerçekleştiren halkın çıkarlarını mı?
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G ulya-Polye Devrimci Askeri Konseyi kendisini her tür partiden ge
lecek etki ve baskının üzerinde tutuyor ve sadece kendisini seçen halkı ta
nıyor. K onseyin görevi, halkın verdiği talim atları yerine getirm ek, ama 
sol sosyalist partilerin propaganda yapmasını da engellem em ektir. Dola
yısıyla, eğer birgün B olşevik düşünceler işçiler arasında başarı kazanırsa, 
Devrimci A skeri Konsey -Bolşeviklere göre karşıdevrim ci olan bir örgüt- 
kaçınılm az olarak “daha devrim ci” ve daha Bolşevik bir örgütle yer de
ğiştirecektir. A ncak, şu anda bize engel olmaya, bizi boğm aya çalışm ayın.

Eğer siz ve sizin gibiler, “Y oldaş” Dibenko, daha önceki politikaları
nıza devam  ederseniz, bunun iyi ve vicdana sığar bir şey olduğunu düşü
nürseniz, hiç durm ayın bu kirli işe devam  edin. Siz ve partiniz K ursk ’tay- 
ken, bölgesel kongreler örgütleyen herkesi yasadışı ilan edin. U krayna 
toplum sal devrim inde sizin izninizi beklem eden ve m ektupla gönderece
ğiniz program a uym adan isyan bayrağını yükseltenleri karşıdevrim ci ilan 
edin. A yrıca sizin karşıdevrim ci dediğiniz kongıeye delege gönderenleri 
de yasadışı ilan edin. Son olarak, sizin izniniz olm adan, emekçi halkın 
kurtuluşu için isyancı harekete katılmış olan tüm kayıp yoldaşları da ya
sadışı ilan edin. Sizin izniniz alınm adan yapılacak bütün kongreleri son
suza kadar yasadışı ve karşıdevrim ci ilan edin, ancak bilin ki. sonunda 
gerçek, iktidan yenecektir. Tehditlerinize rağm en, konsey yüküm lülükle
rinden vazgeçm em iştir, çünkü buna hakkı yoktur, halkın haklarını gaspet- 
m eye hakkı yoktur.

G ulya-Polye Devrim ci Askeri Konseyi: 
Çernobıizinyi, B aşkan 

Kogan, Başkan Yardımcısı 
Karabet, Sekreter 

KovaU Petrenko, Doçenko ve diğer üyeler

Bu protestonun ardından, Mahnovşçina sorunu, Bolşevik çevre
lerde açık ve kesin bir şekilde tartışıldı. Daha önce Mahnovist hareke
ti zaten kasıtlı olarak yanlış bir şekilde sunan resmi basın, çeşitli ya
lanlar uydurarak, bir sürü saçma ve alçakça suçlar atfederek, sistemli 
bir şekilde Mahnovşçina’yı aşağılamaya koyuldu. Aşağıdaki örnek, 
Bolşevik tutuma iyi bir örnek oluşturmaktadır. 1919, Nisan sonu 
Mayıs başlarında, Mahnovist bir tutukludan yanlış bilgi alan General 
Şkuro, Mahno’ya bir mektup gönderdi. Mektubunda, Mahno’nun 
doğuştan gelen askeri kabiliyetine methiyeler düzdükten ve bu 
yeteneğin yanlış bir devrimci yol izliyor olmasına ne kadar da 
üzüldüğünü ifade ettikten sonra, Mahno’ya, Rus halkının kurtuluşu
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için askerleriyle birlikte Denikin’in ordusuyla birleşmeyi öneriyordu. 
Bu mektup devrimci isyancıların kalabalık bir toplantısında okundu
ğunda, oradaki herkes, henüz Rusya ve Ukrayna’daki devrimin özünü 
anlamamış olan bu karşıdevrimci generalin saflığı ve aptallığıyla alay 
etmişti. Dalga geçmek maksadıyla, bu mektubu gazeteleri Put’kSvo- 
bode'de yayınlamışlardı. Mektubun tamamı, gülünç yorumlarıyla bir
likte Put’k Svobode'nin 3. sayısında yayınlandı. Ondan sonra Konıü- 
nist-Bolşevikler ne yapsınlar istersiniz? Bu mektubu Mahnovist gaze
tede gördükten sonra, mektubu kendi gazetelerinde yayınladılar ve hiç 
utanmadan, bu mektubu ele geçirdiklerini, Mahno ve Şkuro arasında 
ittifak görüşmelerinin sürdüğünü, hatta bu ittifakın kurulmak üzere ol
duğunu iddia ettiler. Mahnovistlere karşı yürütülen koca bir Bolşevik 
düşünce savaşı işte böyle bir düzeyde gerçekleştiriliyordu.

• • •
1919 yılı Nisan ayımn ortalarında, Komünist hükümetin yüksek 

düzey görevlileri, isyancı bölgede titiz bir araştırma yapmaya başla
dılar. Güney cephesi komutam Antonov, Mahno’nun kişiliği, Mahno
vist cephenin ve isyanın mevzilenmesi hakkında bilgi sahibi olmak 
amacıyla 29 Nisan’da Gulya-Polye’ye geldi. Ardından, Mayıs ayının 
4’ü ile 5’inde, Ulusal Savunma Konseyi Olağanüstü Elçisi L. Kame
nev ,H arkov’dan başka hükümet görevlileriyle birlikte Gulya-Polye’ 
ye geldi. Kamenev’in Gulya-Polye’y e gelişi dostçaydı ve başka bir 
maksat belirtilmedi. Kamenev, kendi çabalarıyla bölgeyi Hetman’ın 
iktidarından kurtaran ve Petlura ile Denikin’e karşı başarılı bir müca
dele veren kahraman köylüleri ve isyancıları kutladı. Görünen oydu 
ki, köylülerin özeylemlilikleri, Kamenev’in hayranlığım kazanmışü. 
Ancak Mahno ve Bölge Konseyi ile yaptığı resmi görüşmede kullan
dığı dil hiçbir şekilde emekçi halkın özeylemliliğine duyduğu hay
ranlıkla çakışmıyordu. Devrimci Askeri Konsey sorunu gündeme gel
diğinde, Kamenev. Sovyet iktidan altında böyle bir konseyin varlığı
nın asla kabul edilemez olduğunu belirterek, bir an önce feshedilmesi
ni talep etti.

Bir devletçiden bekleneceği gibi, Kamenev tamamen farklı iki ku
rumu birbirine kanştirmışü: Egemen bir parti tarafından meydana ge
tirilmiş olan Cumhuriyet Devrimci Askeri Konseyi ile doğrudan kit
leler tarafından yaratılmış olan emekçi halkın Devrimci Asken Kon- 
sey’i. Gerçekten de, bu konseylerden ilki Parti Merkez Komitesi’nin 
emriyle her an feshedilebilirdi; ancak ikinci konsey, yaratıcısı olan
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halk dışında hiçbir güç tarafından feshedilemezdi. Ancak karşıdev- 
rimci bir iktidar kitlelere rağmen bu konseyi feshedebilirdi, ama dev
rimciler asla buna izin vermezlerdi.

Ve Kamenev’e söylenen de buydu. Bu yanıt Kamenev için kesin
likle kabul edilemez bir yanıttı ve o nedenle de ateşli bir tartışmaya 
yol açmıştı. Buna rağmen, Kamenev ile Antonov bölgeden dostça ay
rıldılar, Mahnovistlere en derin iyi niyetlerini ileterek başarılar diledi
ler. Kamenev Mahno’yu kucakladı ve Bolşeviklerin, tüm diğer gerçek 
devrimcilerle olduğu gibi, Mahnovistlerle de mutlaka ortak bir dil bu
lup birlikte çalışacakları konusunda güvence verdi; birlikte çalışma
lıydılar.

Acaba Bolşevik Halk Komiserliği’nden gelen bu üst düzey görev
lilerin Gulya-Polye’ye yaptıkları ziyaret, sıcak iyi niyet dileklerinde 
ortaya konulduğu gibi dostça mıydı, yoksa isyancı bölgeye karşı duy
duktan vazgeçilmez düşmanlığa mı hizmet ediyordu? Muhtemelen 
İkincisi. Bu görüşmeden sonraki gelişmeler gösteriyor ki, bölgeye ve 
bağımsız isyancı harekete karşı askeri bir sefer fikri çoktandır Bolşe
viklerin kafasında olgunlaşmaktaydı. Antonov ile Kamenev’in Gulya- 
Polye’ye yaptıkları ziyaret, ancak saldın öncesi keşif olarak değerlen
dirilebilirdi. Bu ziyaret, Bolşevikler üe Mahnovşçina arasındaki ilişki
lerde herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Basınlannda sürmekte olan 
tahrik azalmadı, aksine daha da şiddetlenerek arttı. Utanmaz, iğrenç 
yalanlanna devam ettiler. Bu da gösteriyordu ki, Bolşevikler işçileri 
ve Kızü Ordu askerlerini, bağımsız bölgeye yapılacak olası bir saldı- 
nya hazırlıyorlardı. Bir ay önce Mahno’ya bir suikast girişiminde bu
lunmuşlardı. İsyancı bir alayın komutam olan ve Bolşevikler tarafın
dan satın alman Padalka, Bolşevik “komisyonu” kabul etti; Pokrovs- 
koe yönünden Gulya-Polye’ye saldıracak, Mahno ve adamlannı ele 
geçirecekti. Mahno, Gulya-Polye’ye gitmek üzere Berdyansk’tan yola 
çıkacağı sırada, bu komployu fark etti. Mahno’nun, Berdyansk ile 
Gulya-Polye arasındaki mesafeyi iki saatten biraz fazla zamanda aş
masını sağlayan bir uçak bulması sayesinde bu plan bozuldu. Komp
locular, hiç ummadıklan bir anda yakalanarak kurşuna dizildiler.

Mahno’nun Bolşevik kurumlarda çalışan yoldaşlan onu, ne Yeka- 
terinoslav’a, ne Harkov’a ne de çağnldığı başka bir yere gitmemesi 
konusunda, birçok kez uyardılar, çünkü herhangi bir resmi çağn, sonu 
ölümle biten bir tuzak olabilirdi. Grigoryev İsyanı Bolşevikleri bek
lenmedik bir şekilde durdurdu, ve Mahnovşçina’ya ilişkin tavırlanm 
kısa bir süreliğine değiştirmelerine yol açü.
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NOTLAR

1. Bazı karakteristik olaylar örnek olarak verilebilir. Azak Denizi sahilindeki çeşitli 
köylerin sakinleri yiyecek taşıyan trenleri sık sık durdurarak belgelerini kontrol ediyor
lardı. Eğer Mahnovist Ordu kurmaylarının düzenledikleri belgeler tren personelinin 
elinde yoksa, Mahnovistlerden bilgi gelene kadar treni bekletiyorlardı. Birçok köy, 
Bolşeviklerin sabit fiyat karşılığında devlete hububat satın alma talebini, Mahnovist 
Konsey ’den haber gelene kadar yanıtlamıyordu.
2. Bu komün, Bolşeviklerin 9-10 Haziran I919’da Mahnovist bölgeye düzenledikleri 
genel bir saldın sırasında yok edildi. Bölgede ünlü bir isyancı köylü olarak tanınan 
yoldaş Kir’yakov komünün diğer örgütleyicileriyle birlikte yasadışı ilan edildi. Birkaç 
gün sonra Pokrovskoe köyü Denikin güçleri tarafından işgal edildiğinde, komün tama
men ortadan kaldırıldı ve Kir’yakov halkın gözü önünde kurşuna dizildi.
3. Bazı köylüler ve ordu üyeleri, sonradan bu seferberliği zorunluluk olarak değer
lendirdiler. Onlara göre, bölge emekçi halkının amaçlarını yansıtan ve bir davet 
niteliğini taşıyan hükümler katı bir şekilde uygulanmalıydı. Bu, bazı bireylerden kay
naklanan bir hata ve yanlış anlaşılmaydı. Kongrede verilen seferberlik karan yalnızca 
orduya gönüllü katılım üzerine yapılmış bir çağrıydı.
4. Bkz. Put ’kSvobode, sayı 2-3.
5. Lev Borisoviç Kamenev; Moskova Sovyeti Başkanı, Bolşevik Komünist Partisi Mer
kez Komite ve Polit Büro üyesi. Çarlık dönemindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandı. 
1917 Devrimi’yle Özgürlüğüne kavuştu. Kerenski Hükümeti’ne destek verilmesinden 
yanaydı. Lenin’in silahlı ayaklanma önerisine karşı çıkanlardandı. Halk Komiserleri 
Konseyi (Bakanlar Kurulu) üyesiydi. Bir süre Troçki’ye karşı mücadele ederek Stalin’ 
in Genel sekreter olmasını sağladı. Ardından Troçki’yi destekledi. 1927’den itibaren 
bütün görevlerine son verilerek tasfiye edildi. 1936Ma kurşuna dizildi.
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MAHNOVŞÇİNA -II-

-VI-

GRİGORYEV AYAKLANMASI 
GULYA-POLYE’YE İLK BOLŞEVİK SALDIRI

12 Mayıs 1919’da Gulya-Polye’deki Mahnovist karargâha aşağı
daki telgraf geldi:

G ulya-Polye, B atko M ahno’ya iletilm ek üzere.

Vatan haini G rigoryev, cepheyi düşm ana teslim  etti. E m irlere karşı 
gelerek , silahını etrafındak ilere  çevirdi. K arar verm e anı gelm iştir: Ya 
tüm  R usya köylü ve işçileriyle beraber yürüyeceksiniz ya da cephenizi 
düşm ana açacaksınız. Tereddüt etm enin vakti değildir. B ana askeri güçle
rinizin m evzilenm esi hakkında acilen bilgi verin ve G rigoryev karşıtı bir 
bildiri yayınlayarak, bir kopyasını da H arkov’a, bana görderin. Yanıt ve
rilm em esi, savaş ilanı anlam ına gelecektir. Sizler gibi devrim cilerin, A r
şinov, V eretelnikov ve diğer yoldaşların  devrim ci onuruna inanıyorum .

(İm za) Kamenev. 
No. 277 Devrimci A skeri M üfettiş, Lob ye.

Kurmay, Devrimci Askeri Konsey’in temsilcilerini çağırarak acil 
bir toplantı düzenledi. Telgraf ciddiyetle değerlendirilip bahsedilen 
olay üzerinde tartışıldıktan sonra, şu sonuca vanldı. Hetman’ın ikti
dardan düşmesinin arifesinde, eski bir Çarlık subayı olan Grigoryev, 
Petluristlerin saflarındaydı ve Petlurist yetkililerin emrindeki çeşitli 
askeri kuvvetleri yönetiyordu. Sınıf çatışmalarından ötürü Petlurist 
Ordu dağılınca, Grigoryev ve kuvvetleri iç Rusya’dan bölgeye henüz 
yem gelmiş olan Bolşeviklere katildi. Eylemlerinde özerk ve bağımsız 
olmak koşuluyla Petlura’ya karşı Bolşeviklerle işbirliği yaptı. Herson 
eyaletini Petluristlerden kurtarmakla yükümlüydü. Grigoryev Odessa’ 
yı işgal etti. Ardından da, müfrezeleriyle birlikte Besarabya cephesini 
savundu.

Grigoryev’in isyancı müfrezesi örgüt yapısı itibariyle, özellikle de 
ideolojik açıdan Mahnovist ayaklanmacılardan geriydi. Tüm dönem 
boyunca, oldukları yerde saydılar. Genel başkaldınnm ilk günlerinde,
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onlar da devrimci bir ruha sahipti, ancak Mahnovistlerin aksine, ne 
kendilerinde ne de içinden çıkıp geldikleri köylü çevresinde emeğin 
dayattığı tarihsel görevi ya da önemli toplumsal talepleri göremediler. 
Başlangıçta taşıdıkları devrimci arzuya rağmen, toplumsal fikirlerde 
kararsız ve muğlak oldukları için önce Petlura’nın, sonra Grigoryev’in 
ve en sonunda da Bolşeviklerin etkisi altına girdiler.

Grigoıyev’in kendisi hiçbir zaman devrimci olmadı. Önce Petlu- 
ristlerin ve ardından da Kızıl Ordu’nun saflarına kaülmasında mace
racılığın önemli bir etkisi vardı. Her şeyden önce o bir savaşçıydı ve 
isyancı halk hareketlerinde var olan kendiliğindenlik durumu ona da 
bir rol kazandırmıştı. Oldukça değişken bir mizaca sahipti; baskı gö
ren köylülere sempatiyle baktığı kadar, otoriterliğe, Kazak taşkınlık
larına, milliyetçi fikirlere ve Yahudi düşmanlığına da ilgi gösteriyor
du. Bolşeviklere karşı gelmesine yol açan neden ne olabilirdi? Mahno
vistler bunu bilmiyordu. Mahnovistlerin tersine hiç de bağımsız dev
rimci amaçların izinden gitmeyen, hatta içerik ve biçim olarak Bolşe
vizm düşüncesine karşı olmayan özerk ayaklanmacı müfrezelerini da
ğıtması için, Bolşeviklerin onu zorladığını gösteren çeşitli belirtiler 
vardı. Her halükârda, Mahnovistlere göre, Grigoryev’in Bolşeviklere 
karşı çıkması devrimin veya emekçi halkın ruhundan kaynaklanmı
yordu, muhtemelen askeri veya politik bir tavırdı ve Mahnovistlerin 
özel olarak ilgisini çekmiyordu. Grigoıyev’in, emekçi halk arasındaki 
ulusal düşmanlık fikirleriyle dolu “Evrensel”ini (Bildiri) yayınlama
sından sonra, Mahnovistlerin bu kanısı iyice netleşti. Mahnovistlere 
göre, bu harekette dikkate ve ilgiye değecek bir tek şey vardı, o da 
Grigoryev tarafından aldaülan isyancı kitlelerin politik bir maceraya 
sürüklenmesiydi.

Grigoryev’in hareketini değerlendirdikten sonra, Mahnovistlerin 
vardığı sonuç buydu. Bu yaklaşım doğrultusunda, ordu kurmayı olaya 
müdahale etmeye başladı. Öncelikle cepheye aşağıdaki emir gönderildi:

“M ariupol, M ahnovist O rdu Sahra Kurm ayı. Tüm savaş birim lerinin 
sorum lularına, tüm  alay, tabur ve tak ım lara  birer kopya gönderilecek. 
Em ir, Batko M ahno’ya bağlı o lan tüm ordu birim lerine okunacaktır. Bir 
kopyası da, H arkov’daki Ulusal Savunm a K onseyi O lağanüstü Elçisi K a
m enev 'e  gönderilecektir.

'‘Cephenin savunulması için oldukça etkin önlem ler alm am ız gerek
m ektedir. Devrimin dış cephelerindeki herhangi bir zayıflama asla kabul 
edilem ez. Devrimci onur ve değerlerim iz bizi devrim e ve halka sadık kal
m aya zorlam aktadır, G rigoryev ile B olşevikler arasındaki iktidar sorunu.

91



cephelerim izi zayıflatm am ıza neden olam az, zira Beyazlar halkı yeniden 
köleleştirm ek üzere içeri sızmak için fırsat kollam aktadırlar. D on Beyaz
larıyla özdeşleşen ortak düşm anım ıza karşı kesin bir zafer elde etm ediği
m iz, kendi ellerim izle ve silahlarım ızla özgürlüğüm üzü güvenceye alm a
dığım ız sürece cephem izde kalacağız ve halkın özgürlüğü için savaşm aya 
devam  edeceğiz; ancak hiçbir şart altında iktidar için veya şarlatan politi
kacıların  entrikaları için savaşm ayacağız.

Tugay Kom utanı, Batko Mahno 
Kurm ay üyeleri (İm zalar)

Kurmay, aym zamanda aşağıdaki telgrafla Kamenev’e cevap verdi:

“Harkov. U lusal Savunm a Konseyi O lağanüstü E lçisi, K am enev. Bir 
kopya M ariupol’daki Sahra K urm ayı’na.

“Sizin  ve R o şç in ’i n / 1) G rigoryev hakkındaki telgrafların ızı alır al
m az, cephem izi D enikin ve d iğer karşıdevrim ci çetelere karşı sabırla m u
hafaza edeceğim ize, tüm  dünya ile R usya işçi ve köylülerine karşı sahip 
olduğum uz devrim ci yüküm lülüklerim izi yerine getireceğim iz hususunda 
em ir verdim. A ncak bilm elisiniz ki, askerlerim  ve ben, em ekçi halka zul
m eden K om iserliğ in iz ve O lağanüstü K om isyonların ız’da (Çeka) vücut 
bulm uş şiddet kurum larına değil, işçi ve köylülerin gerçek devrim ine bağ
lı kalacağız. Eğer G rigoryev gerçekten de cepheyi terk ederek, iktidar m ü
cadelesine girm işse, bu halkın devrim ine ihanettir, m acera adına suç iş
lenm iştir ve o nedenle bu konudaki görüşlerim i geniş bir şekilde duyura
cağım . Fakat şu an G rigoryev’in am açları ve yaptıkları hakkında elim de 
kesin bir bilgi bulunm am aktadır, dolayısıy la kesin bilgi alana kadar bu 
konuda sessiz kalm ayı tercih ediyorum . B ir devrim ci ve anarşist olarak 
belirtm ek istiyorum  ki, ne G rigoryev’in ne de bir başkasının iktidan ele 
geçirm esine destek verem em ; eskiden olduğu gibi ben ve isyancı yoldaş
larım  D enik in’in çetelerini dağıtarak, iktidarın  gerçek sahibi olan işçi ve 
köylülerin özgür sendikalarını kurtarılm ış bölgede kurm aları için elim iz
den geleni yapm aya devam  edeceğiz. B u ilişkiler bağlam ında, yalnızca 
parti d iktatörlüğünün kurulm asına yarayan, ölçüsüz baskı ve şiddet ku
rum lan olan ve uyguladıkları şiddeti anarşist federasyonlara ve anarşist 
basına kadar genişletm iş olan  Çeka la  ve K om iserlikler kesinlikle karşı
larında bizi bulacaklardır.

Tugay K om utanı, Batko Mahno. 
K urm ay üyeleri (imzalar).

Kültür Seksiyonu Başkanı, Arşinov

Tugay ve Devrimci Askeri Konsey’den bir grup temsilci oluştu
rularak, Grigoryev’in bulunduğu bölgeye gönderildi. Amaçlan isyan-
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cılann gözlerini açmak ve onları Mahnovistlerin devrimci bayrakları 
altında mücadele etmeye çağırmaktı. O sırada Grigoryev, Aleksandri- 
ya, Znamenka ve Yelisavetgrad’ı işgal ederek Yekaterinoslav’a yak
laşmaktaydı ve bu gelişmeler Harkov’daki Komünist yetkilileri alar
ma geçirmişti. Komünistler Gulya-Polye bölgesine korku ve endişey
le bakmaktaydılar. Gulya-Polye’den gelen her bilgi, Mahno’nun her 
telgrafı sabırsızlıkla Sovyet basımnda yayınlanıyordu. Bu sabırsızlık 
doğal olarak, Sovyet hükümet görevlilerinin derin cehaletinden kay
naklanıyordu, devrimci anarşist Mahno’nun birdenbire saf değiştire
rek, Bolşeviklere karşı, Grigoryev’in birliklerine katılacağını düşünü
yorlardı. Mahnovşçina sürekli olarak ilkeli tavırlar sergilemiş ve hep 
toplumsal devrim ve devletsiz bir işçi toplumu düşüncesinden beslen
mişti. O nedenle, sırf Bolşevizm’i de reddediyor diye, Mahnovşçina 
asla herhangi bir anti-Bolşevik cepheyle rastgele birleşmezdi. Tam 
tersine, Grigoryev gibi, işçilerin özgürlüğü üzerinde tehdit oluşturan 
bir hareket Bolşeviklerin olduğu kadar Mahnovistlerin de düşmanıy
dı. Gerçekten de, Mahnovşçina varlığı boyunca hiçbir anti-Bolşevik 
hareketle işbirliği yapmadığı gibi, Bolşevizm’e karşı da tıpkı Petlura, 
Grigoryev, Denikin, ve Wrangel’e karşı savaştığı kahramanlıkla sa
vaştı, çünkü Mahnovşçina tüm bu hareketleri emekçi kitleleri köleleş
tirip sömürmeyi amaçlayan otoriter yapılar olarak değerlendiriyordu. 
Mahnovşçina sol SR’lerin (Sosyalist Devrimciler) bazı gruplarının 
Bolşeviklere karşı birlikte savaşma teklifini ve bunun getireceği avan
tajları bile reddetti; çünkü sol SR’ler, politik bir hareket olarak, özde 
Bolşevizm’le aym şeyi temsil ediyordu, yani sosyalist demokrasinin 
halk üzerindeki devletçi egemenliğim.

Grigoryev ayaklandığı günlerde, Mahno’y la sıkı bağlar oluşturma
ya çalışmıştı. Fakat, Gulya-Polye’ye gönderdiği telgraflardan sadece 
birisi yerine ulaştı: “Batko! Komünistlerden ne bekliyorsun? Onları 
boş verin! Ataman<2> Grigoryev ” Elbette bu telgraf yanıtsız kaldı. İki 
ya da üç gün sonra cephedeki devrimci güçlerin temsilcileriyle birlik
te tüm kurmay aşağıdaki bildiriyi yayınlayarak Grigoryev’i kınadı:

GRtGORYEV KİMDİR?
İşçi arkadaşlar! B ir yıl önce, A vusturya-A lm an işgaline, Hetm an ege

m enliğine ve ardından Petlura ve D enikin’e karşı acım asız bir m ücadele 
başlattığım ızda, daha ilk günden itibaren bu kavganın yönü konusunda 
gayet kararlıydık: İşçilerin kurtuluşu kendi ellerindedir. Bu m ücadelede 
çok önemli zaferler kazandık; A lm anları kovduk, H etm an’ı devirdik. Pet- 
lu ra ’nın küçük burjuva rejimini kurm asını engelledik ve kurtarılm ış böl-
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gelerde yaratıcı çalışm alara başladık. Aynı zam anda, sürekli olarak halkı, 
e trafında olup bitenleri takip etmesi konusunda uyardık; g izlice içlerine 
sızıp üzerlerinde iktidar kurm ak için uygun anı kollayan vahşi saldırgan
lar konusunda halkı uyardık. Bu tip yağm acılardan biri daha m eydana çık
tı; halka yapılan zulüm , halkın acıları ve dertleri hakkında gürültü  koparıp 
duran A tam an G rigoryev, aslında halkın emeğini yağm alayan haydutların 
ve şiddetin  rejim ini yeniden kuruyor, tiranlığı güçlendirerek özgürlüğü 
ortadan kaldırm aya çalışıyor. A tam an G rigoryev’i biraz tanıyalım .

G rigoryev eski bir Çarlık subayıdır. Ukrayna D evrim i’nin ilk günle
rinde Petlura ile birlikte Sovyet iktidarına karşı savaştı, ardından da Sov
yet yetkililerinin saflarına geçti; şim dilerde ise Sovyetlerin ve genel ola
rak devrim in karşısına dikildi. G rigoryev’in söyleyecek nesi var? “Evren- 
seP’in ilk satırlarında U krayna’nın, Isa ’yı çarm ıha gerenler, “M oskova’ 
nin alt tabakalarından” gelenler tarafından yönetildiğini söylüyor. K ardeş
ler, bu sözlerde, Yahudi katliamı için yapılan karanlık bir çağrı sezm iyor 
musunuz? A tam an G rigoryev’in devrim ci U krayna’yı devrim ci Rusya ile 
kaynaştıran kardeşliği parçalam a isteğini sezm iyor m usunuz? Grigoryev 
nasırlı e llerden, kutsal işçilerden vb. bahsediyor. Fakat bugünlerde em e
ğin kutsallığından ve halkın iyiliğinden bahsetm eyen kim se var mı? Be
yazlar bile, bize ve ülkem ize saldırırlarken emekçi halkın davası için sa
vaştıklarını iddia ediyorlardı. Fakat halk üzerinde iktidarlarını kurduktan 
sonra, halka nasıl bir iyilik yapacaklarını biz çok iyi biliyoruz.

G rigoryev sovyetlerin gerçek iktidarı için kom iserlere karşı savaştık
larını söylüyor. A m a aynı “EvrenseP’de, “B en, A tam an Grigoryev... em ir
lerim  şunlardır -kom iserlerinizi seçin” diyor. Kan dökülm esine karşı ol
duğunu belirten G rigoryev, aynı “EvrenseP’de herkesin zorunlu olarak as
kere alınm ası gerektiğini belirterek Harkov ve K iev’e şu mesajı yolluyor: 
“Em irlerim in yerine getirilm esini istiyorum ; gerisini bana bırakın.” Bu ne 
dem ektir? H alkın doğrudan iktidarı anlam ına mı geliyor? Çar Nikolas da 
otoritesini halkın ik tidan  olarak değerlendiriyordu. Y oksa A tam an Gri
goryev em irlerinin halk üzerinde kurulacak bir iktidan tem sil etm ediğini 
ve kom iserlerinin de m elek olduğuna mı inanıyor? Kardeşler! M aceracı 
bir çetenin sizi b irbirinize düşürm eye, devrim ci saflarınızı parçalam aya 
ve sizleri zincire vurm aya çalıştığını, hem de bunu sizlerin yardım ıyla yap
tığını görm üyor m usunuz? Tetikte olun! Devrime içerden darbe vurm aya 
çalışan hain Grigoryev, burjuvaziyi yeniden işbaşına çağırıyor. Soykırım 
cı G rigoryev’in sırt çevirm esinden faydalanan Petlura, G aliçya’dan, Deni
kin de D o n ’dan cephelerim ize saldırm aktadır. İçerdeki ve dışardaki m ace
racılara dur denilm ezse, Ukrayna halkı için felaket kaçınılm az olacaktır.

İşçi, köylü ve isyancı kardeşlerim iz! Çoğunuz merak ediyorsunuzdur: 
Devrim  için sadakatle savaşan ve şimdi Grigoryev in ihaneti yüzünden,
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onun utanç dolu saflarına katılm ış olan sayısız isyancıyı ne yapm alı? O n
lar karşıdevrim ciler olarak mı değerlendirilm eliler? Hayır. Bu yoldaşları
mız bir hileye kurban gitm işlerdir. İnanıyoruz ki, devrim ci sezgileri saye
sinde G rigoryev’in kendilerini kandırdığını fark edecekler ve onu terk e- 
derek devrim in saflarına yeniden katılacaklardır.

Ayrıca belirtmeliyiz ki, G rigoryev’in tutum una kaynaklık eden neden
leri sadece G rigoryev’in kendisinde değil, yakın dönem lerde U krayna’nın 
başına bela o lm uş karışık lık ta aram alıyız. B olşevik ler buraya geldikten 
sonra burada diktatörlüklerini kurdular. Devletçi bir parti olan Bolşevik 
Parti, her yerde devrim ci halkı yönetm ek am acıy la  dev le t o rganların ı 
oluşturdu Her şey onların otoritesine tabi olm ak ve onların gözleri önün
de cereyan etm ek zorundadır. Tüm m uhalefet, her tür karşı çıkış, hatta ba
ğım sız inisiyatifler bile onların Olağanüstü K om isyonları tarafından bastı
rıldı. Ü stelik, tüm  bu kurum lar em eğin ve devrim in çok uzağında olan in
sanlardan oluşuyor. B ir başka deyişle, emekçi ve devrim ci halk, işçi sını
fına yabancı olan, işçiler üzerinde keyfi hareket edip şiddet uygulayan in
sanların gözetimi ve yönetim i altına alınm ıştır. İşte bu, Bolşevik-K om ü- 
nist P a rti’nin diktatörlüğüdür. Bu diktatörlük, m evcut düzene karşı kitle* 
ler içinde var olan öfkeyi, protestoları ve düşm anlığı artırdı. G rigoryev, 
kendi düşlerini gerçekleştirm ek için bu durum dan faydalanıyor. D evrim e 
ihanet eden Grigoryev halk düşm anıdır, fakat B olşevik-K om ünist Parti de 
bir o kadar em ek düşm anıdır. Parti’nin ölçüsüz diktatörlüğünün yarattığı 
nefret bugün G rigoryev’in işine yarıyor, yarın bir başka m aceracının işine 
yarayacaktır. Dolayısıyla, G rigoryev’in devrim e yaptığı ihaneti gözler ö- 
nüne sererken, K om ünist P arti’ye de G rigoryev’in hareketine yanıt verme 
çağrısı yapmalıyız.

Emekçi halka bir kez daha hatırlatıyoruz, yoksulluk, baskı ve şiddet
ten ancak kendi çabalarıyla kurtulacaklar. İktidardaki herhangi bir deği
şiklik, kesinlikle halkın işine yaram az. A ncak kendi bağım sız işçi ve köy
lü örgütleriy le toplum sal devrim in doruğuna u laşab ilirler, özgürlük  ve 
gerçek eşitliğe kavuşabilirler. H ainlere ve halk düşm anlarına ölüm! K ah
rolsun ulusal nefret! K ahrolsun provokatörler! Y aşasın işçi köylü daya
nışması! Yaşasın evrensel bağım sız emek komünleri!

İmzalar:
B atko M ahno Tümeni Kurm ay Konseyi Üyeleri: 

Batko Mahno, A. Çubenko Mihailev-Pavlenko, A. Olhovik, / .  M  
Çuçko, E. Karpenko.M. Puzanov, V. Şarovski. P. Arşinov, B. Veretehıikov.

Katılanlar:
A leksandrovsk Kenti Kızıl M uhafız İşçi ve K öylü Vekillen Konseyi 

Y ürütm e Kom itesi üyeleri. Andriyuşçenko, Bölge Yürütme Konseyi Baş-
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kanı; Şpota, İdari Seksiyon Şefi; Gavrilov, Üye; A. Bondar„ Kent Yürüt
me Kom itesi ve Politik K om iserlik  Üyesi.

Bu bildiri cephedeki köylüler arasında geniş bir kesime dağıtıldı; 
aynca anarşist dergi Nabat'ta (Çan) ve Mahnovist isyancıların ana 
yayın organı olan Put ’k  Svobode'de yayınlandı.

Grigoryev’in macerası yükseldiği hızla bitti. Yelisavetgrad bölgesi 
başta olmak üzere, birçok yerde Yahudi katliamına yol açtı. Sonuç 
olarak isyancıların büyük bir bölümü Grigoryev’i terk etti. Ne kadar 
ucube bir kişilik olduğunu fark eden köylüler onu uzun süre destekle
mediler. Grigoıyev’in sadece birkaç bin adamı kaldı; Herson eyale
tindeki Aleksandriya bölgesinde sıkışıp kaldılar. Buna rağmen Bolşe
vikler çok kaygılıydılar. Fakat Gulya-Polye bölgesinin tavnnı öğrenir 
öğrenmez rahat bir nefes aldılar ve yeniden güvencelerine kavuştular. 
Sovyet yetkilileri, Grigoryev Ayaklanması’mn Mahnovistler tarafın
dan kınandığım yüksek sesle ilan ettiler. Sovyetler, Mahnovistlerin 
tavrından faydalanarak, Grigoryev karşıtı yoğun bir kampanya başlat
manın yollanın aradılar. Mahno’nun adı düzenli olarak Sovyet bası
nında yer alıyordu. Bütün telgrafları Bolşevik basında yayınlanıyordu. 
İşçi ve köylü devriminin gerçek savunucularından biri olarak sürekli 
övülüyordu. Hatta Grigoryev’in dört bir yandan Mahno’nun güçleriy
le çevrili olduğu, hepsinin ya Mahnovistlere esir düşeceği ya da tama
men yok olacağı tülünden hikâyeler uydurarak Grigoryev’i korkutma
yı bile denediler.

Ancak Mahno’ya düzülen tüm bu övgüler ikiyüzlüydü ve çok da 
uzun sürmedi. Grigoryev tehlikesi ortadan kalkar kalkmaz Bolşevik
ler eskiden yapüklan gibi, Mahnovistlere yönelik karşı-propagandaya 
yeniden başladılar. Bu sırada Troçki Ukrayna’ya geldi ve bu propa
gandanın dozunu belirledi: Ayaklanma zengin kulaklann iktidarlarını 
kurma çabalarından başka bir şey değildir; devletsiz işçi komünleri 
noktasındaki Mahnovist ve anarşist söylem bir savaş taktiğinden baş
ka bir şey değildir; aslında anarşistler ve Mahnovistler anarşist ikti
darlarını, yani zengin kulak'lann iktidarlarını kurmayı istemektedir
ler. (Troçki’nin “Mahnovşçina” isimli makalesi V Puti ‘Yolda’ gaze
tesi, sayı 51.) Bu asılsız ve kasıth tahrik kampanyası ile birlikte, böl
gedeki abluka tahammülü aşan bir noktaya geldi. Bölgedeki bağım
sızlığın çekiciliğine kapılarak Rusya’nın uzak bölgelerinden, İvanovo- 
Vojnesenk, Moskova, Petrograd, Volga, Urallar ve Sibirya’dan gelen 
devrimci köylüler, bu ablukayı büyük güçlüklerle aşabiliyorlardı.
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Cephede günlük olarak kullanılan, mermi ve diğer mühimmaün cep
heye sevkiyatı tamamen durmuştu. Grigoryev Ayaklanmasından iki 
hafta önce Harkov’dan Gulya-Polye’ye gelen Grossman-Roşçin’e 
mermi yokluğundan ötürü cephede yaşanılan zorluklar anlatılmıştı. 
Bunun üzerine Roşçin, elinden geleni yapacağına, gerekli malzemele
ri bir an önce Harkov’dan cepheye ulaştıracağına söz vermişü. İki haf
ta geçtiği halde hiç cephane gelmemişti, cephedeki durum korkunçtu. 
Bu durum, tam da gelip cepheye dayanmış olan Denikin kuvvetlerinin 
Kuban’dan gelen Kazaklarla ve Kafkasya’da oluşturulan askeri grup
larla güçlendiği bir anda yaşanıyordu.

Bolşevikler ne yaptıklannm farkında mıydılar, uygulamalarının 
sonucunda Ukrayna’nın içinde bulunduğu karşık durumun nereye va
rabileceğini hesaplamıyorlar mıydı?

Elbette yapüldannın farkındaydılar. Bölgenin askeri gücünü yok 
etmek amacıyla abluka taktiğine başvurmuşlardı. Silahlılarla savaş
maktansa, silahsız düşmanla uğraşmak daha kolaydır. Denikin’in güç
lü cephesi karşısında cephanesiz kalan isyancılara boyun eğdirmek, 
cephanesi olan isyancılara boyun eğdirmekten daha kolaydır. Fakat, o 
sıralarda Bolşevikler, Donets bölgesindeki durumun tam olarak farkın
da değildiler. Denikin’in cephesi veya askeri gücü konusunda pek fi
kirleri yoktu. Ayrıca Denikin’in kısa vadeli planlan konusunda tama
men cahildiler. Ve nihayet, Kafkasya, Don bölgesi ve Kuban’da dev
rim karşıtı bir kampanya yürütmek amacıyla iyi eğitilmiş, kalabalık 
askeri gruplar oluşturulmuştu. Gulya-Polye isyancılanmn dört aylık 
direnişi Denikin kuvvetlerinin kuzey taarruzunu önlemişti, çünkü Gul
ya-Polye isyancılan onlann sol kanadında kalıcı bir tehlike oluştur
muşlardı. General Şkuro’nun dört ay boyunca sürdürdüğü yoğun sal
dın bu tehlikeyi azaltamamıştı. Bu nedenle Beyazlar bütün gayretle
riyle ikinci seferlerini hazırladılar; sefer Mayıs 1919’da başladı, yön
temleri Mahnovistleri bile şaşırtıyordu. Bolşevikler, tüm bu gelişme
ler hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı ya da pek bilmek istemiyorlardı, 
zira kafalan Mahnovşçina’yla meşguldü.

Böylece, hem özgür bölge, hem de devrimci Ukrayna’nın geri ka
lan tüm bölgeleri aynı anda iki taraftan tehdit edilmekteydi. Böyle bir 
anda, Gulya-Polye Devrimci Askeri Konseyi durumun öneminden do
layı birçok bölgeden işçi, köylü, isyancı ve Kızıl askerleri olağanüstü 
bir kongreye çağırdı; Yekaterinoslav, Harkov, Tauride, Herson ve 
Donets bölgelerinden. Kongrenin amacı Denikin’in karşıdevriminin 
yarattığı hayati tehlike ve Sovyet yetkililerinin bu tehlikeyi altetmek
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üzere önlem alamaması çerçevesinde bir durum değerlendirmesi yap
maktı. Kongre bu durumu düzeltmek için işçilerin almalan gereken 
pratik önlemleri ve acil görevleri belirlemek amacıyla yapılacaktı.

Devrimci Askeri Konsey’in Ukrayna işçilerim kongreye çağıran 
metnini aynen aşağıya alıyoruz:

İŞÇİ KÖYLÜ VE İSYANCI DELEGELERİN
4. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNE ÇAĞRI 
T elgraf No. 416

Yekaterinoslav, Tauride ve kom şu eyaletlerin tüm  köy, şehir ve bölge 
Y ürütm e K om itelerine; Batko M ah n o ’nun Birinci İsyancı T üm eni’nin bü
tün  birim lerine; aynı bölgelerdeki tüm  Kızıl Ordu askerlerine.

Herkese! Herkese!
Devrimci A skeri Konsey Yürütm e Kom itesi 30 M ayıs toplantısında, 

B eyaz çetelerin saldırılarının yarattığı durum u ve Sovyet iktidarının genel 
-politik ve ekonom ik- durum unu tartıştıktan sonra, bireylerin  ya da parti
lerin değil, sadece ve sadece em ekçi kitlelerin bir çözüm  bulabileceği fik
rine vardı. B undan dolayı, G ulya-Polye Devrimci A skeri K onseyi Yürüt
me Kom itesi 15 H aziran 1919’da G ulya-Polye’de o lağanüstü bir kongre 
toplam aya karar verdi. Seçim Yöntemi. 1) İşçiler ve köylüler her üç bin ki
şi için bir delege yollayacaklar. 2) İsyancılar ve Kızıl askerler her birim 
adına bir tem silci gönderecekler (alay, tüm en vb. için). 3) Kurm ay: Batko 
M ahno’nun tüm eni iki delege; tugaylar birer delege gönderecekler. 4) Böl
ge yürütm e kom iteleri bir delege gönderecek. 5) Sovyet rejimini benim se
yen bölge parti örgütleri, her örgütten birer delege gönderecektir.

Notlar: a) K öylü ve işçi delegeleri seçimleri köy, şehir, fabrika ve a- 
tölye genel kurullarında yapılacak, b) Sovyet ve fabrika kom iteleri üyeleri 
ayrı toplantılar düzenlem eyecek, c) D evrim ci Askeri K onsey gerekli araç
lara sahip olm adığı için, delegeler yeterli m iktarda para ve yiyecekle gel
melidirler.

Gündem: a) D evrim ci A skeri K onsey Yürütm e K om itesi raporu ve 
delege raporları; b) M evcut durum ; c) G ulya-Polye Bölgesi İşçi, Köylü, 
İsyancı ve Kızıl asker delegelerinin rol, görev ve am açlan; d) B ölge D ev
rimci Askeri K onsey i’nin yeniden örgütlenm esi; e) Bölgedeki askeri faa
liyetin örgütlenm esi; f) Yiyecek ihtiyacı sorunu; g) Tarım sorunu; h) M ad
di sorunlar, ı) İşçi ve köylü birliği; i) K am u güvenliği; j)  B ölgede adaletin 
yerine getirilm esi; k) M evcut diğer sorunlar.

■ D evrim ci A skeri K onsey Yürütm e K om itesi 
G ulya-Polye, 31 M ayıs 1919

Bu çağrı dağıtılır dağıtılmaz, Bolşevikler Gulya-Polye bölgesine 
karşı askeri bir sefer başlattılar.
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İsyancı birlikler, Denikin Kazaklarının şiddetli saldırılarına dire
nerek ölüme doğru ilerlerken, Bolşevik alaylar isyancı bölgeyi kuzey
den istila ederek, Mahnovistlere arkadan darba vurdular. Köyleri istila 
eden Bolşevikler ele geçirdikleri militanlan anında idam ettiler; özgür 
komünleri ve benzeri örgütleri yağmalayıp yok ettiler. Bu saldmyı, o 
sırada Ukrayna’ya gelmiş olan Troçki yönetiyordu. Bağımsız bölgeyi 
tanımaya başladığında, özgürce yaşayan ve hiçbir iktidara boyun eğ
meyen halkın konuşmalanm duyduğunda, Troçki’ye karşı ne korkusu 
ne de saygısı olan bu halkın çıkardığı gazeteleri okuduğunda, bir dev
let görevlisi olan Troçki’nin neler hissettiğini tahmin etmek hiç de zor 
değil. Kendisi gibi devletçilere yakışır bir tarzda, anarşistlere karşı 
şiddetli ve kör bir nefret duyan Troçki, anarşizmi Rusya’dan “demir 
bir süpürge”* ile temizleyecekti. Bu nefret nedeniyle, Mahnovşçina kar
şıtı bir dizi emir yağdırdı.

Troçki inanılmaz bir pervasızlıkla, Mahnovist hareketi tasfiye et
meye koyuldu.

Öncelikle, Gulya-Polye Devrimci Askeri Konseyi’nin çağnsına is
tinaden aşağıdaki emri verdi:

CUMHURİYET DEVRİMCÎ ASKERÎ 
KONSEYİ’NİN 1824  SAYILI EMRİ 
HARKOV, 4  HAZİRAN 1919

Bütün Askeri K om iserlere ve A leksandrovsk, M ariupol, B erdyansk, 
B ahm ut, Pavlovgrad ve H erson bölgeleri Yürütm e K om itelerine.

G ulya-Polye Yürütm e K om itesi, M ahno tugayının da işbirliğiyle, bu 
ayın 15’inde, A leksandrovsk, M ariupol, B erdyansk, Bahm ut, Pavlovgrad 
ve M elitopol bölgeleri sovyetlerini ve isyancılarını bir kongreye çağırm ış
tır. B u kongre U krayna’daki Sovyet iktidarına ve M ahno tugayının mev- 
zilendiği güney cephesindeki bütün örgütlere karşı toplanm aktadır. Bu 
kongre Grigoryev türünden yeni bir yüz kızartıcı isyana neden olm aktan 
ve M ahno tugayının, yeteneksizlikten ve kom utanlarının ihanetinden do
layı m ütem adiyen geri çekilm ek zorunda kaldığı cepheyi B eyazlara aç
m asından başka bir işe yarayam az.

1. Bu kongre m evcut em irle yasaklanm ıştır ve hiçbir şekilde gerçek
leştirilm esine izin verilem ez.

2. Bütün köylü ve işçiler sözlü ve yazılı o larak uyarılacaktır, söz ko
nusu kongreye katılm ak Sovyet C um huriyeti’ne ve Sovyet cephesine iha
net o larak  değerlendirilecektir.

3. Söz konusu kongreye katılan tüm delegeler derhal tutuklanacak ve
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daha önce 2. U krayna O rdusu olan  14. Devrim  Askeri M ahkem esi ne çı
karılacaktır.

4. M ahno ve G ulya-Polye Yürütm e K om itelerinin çağrısını yayan ki
şiler de aynı şekilde tutuklanacaktır.

5. İşbu emir, gönderildiği andan itibaren kanun hükm ündedir Ç ok ge
niş bir alana dağıtılacak, bütün kamusal alanlarda duyurulacak, Sovyet 
yetkililerinin tem silcilerine ve askeri birim lerin kom utan ve kom iserleri
n in  yanı sıra, köy ve şehir yürütm e komiteleri tem silcilerine de gönderile
cektir.

Troçki, Cum huriyet Devrimci Askeri Konsey Başkanı;
Vatsetis, Baş Kom utan;

Aralov, Cum huriyet D evrim ci Askeri Konsey üyesi;
Koşkarev, H arkov bölgesi Askeri Komiseri.

Oldukça klasik bir belge. Rus Devrimi üzerine çalışan herkes bu 
belgeye iyi bakmalıdır. Bundan iki ay önce Dibenko’ya o meşhur ce
vabı verirken, Gulya-Polye’nin devrimci köylüleri, nasıl da isabetli 
bir öngörüde bulunmuşlardı. Böyle bir emri adeta tahmin etmişlerdi! 
Hiç çekinmeden Bolşeviklere şu sorulan sormuşlardı:

“Kendilerine devrimci diyen bir avuç insan, kendilerinden çok da
ha devrimci olan koskoca bir kitleyi yasadışı ilan edecek kanunlar ko
yabilir mi?”

Troçki’nin verdiği emrin 2. maddesi, böyle kanunların konulabile
ceğini açıkça belirtmektedir ve 1824 sayılı emir bunun açık ifadesidir.

“Kendisini koruyucu olarak gören bir devrimciye, sırf devrimin 
kendilerine vaat ettiği güzel şeyleri, özgürlük ve eşitliği izni olmadan, 
elde ettiler diye, koca bir devrimci kitleyi ağır şekilde cezalandırma 
hakkı tamyan bir yasa olabilir mi?” diye sormuştu Gulya-Polye isyan
cıları.

Aynı 2. madde, bu sorunun cevabını da vermektedir. Koca bir 
köylü ve emekçi halk kitlesine, eğer kendileri tarafından örgütlenen 
kendi kongrelerine katılırlarsa, vatan hainleri olarak ilan edilecekleri 
bildirilmiştir.

“Devrimin kanunları, yalnızca kendisine verilen görevleri yerine 
getirme doğrultusunda hareket ettiği için, devrimci kitlenin seçerek 
belli görevleri yüklemiş olduğu bir delegenin kurşuna dizilmesini em
reder mi?”

Troçki’nin verdiği emrin 3. ve 4. maddelerinde, sadece emirleri 
yerine getiren delegelerin değil, aym zamanda, henüz emirleri yerine 
getirmeye başlamamış olan kişilerin de tutuklanarak, ordunun Dev-

100



rimci Askeri Mahkemesi’ne çıkanlmalan belirtilmektedir; ki bu da, 
bu insanların kurşuna dizileceği anlamına gelmektedir. (Tıpkı, askeri 
mahkemeye çıkanlıp, Gulya-Polye Devrimci Askeri Konseyi’nin çağ- 
nsını tartışmakla suçlanarak kurşuna dizilen Kostin, Polinin, Dobrol- 
yubov ve diğer yoldaşlann başına geldiği gibi.)

Bu belge tüm işçi haklannı öylesine pervasız bir şekilde gasp et
mektedir ki, daha fazla yomm yapmak tamamen anlamsızlaşıyor.

Kurumsal kliklerden destek alan Troçki, Gulya-Polye’de olup bi
ten her şeyden ve bölgede alınan bütün önlemlerden Mahno’yu so
rumlu tutuyordu. Kongre çağrısının Mahno tugayı tarafından ya da 
Gulya-Polye Yürütme Komitesi tarafından değil de, bu örgütlerden 
tamamen bağımsız bir organ olan Bölge Devrimci Askeri Konseyi 
tarafından yapıldığım bile fark edememişti. Hiç şüphesiz Troçki bu 
emirde, “mütemadiyen geri çekilmek zorunda kaldıklan cepheyi Be
yazlara açmak”la suçladığı Mahnovist komutanların ihanetini ağzına 
pelesenk etmişti. Bir kaç gün sonra, Troçki ve Komünist basın, büyük 
bir şamatayla, Mahnovistlerin cepheyi Denikin’e bıraktığım iddia et
meye başladı.

Bildiğimiz gibi, bu cephe isyancı köylülerin kendi özveri ve çaba
larıyla kurulmuştu. Bu cephe, isyancı köylülerin tarihlerinin kahra
manca bir döneminde -bölgenin her tür otoriteden kurtarıldığı bir za
manda- doğmuştu. Kazandıklan özgürlüğün, kahraman nöbetçisi ve 
savunucusu olan cephe, güneydoğuda kurulmuştu. Devrimci isyancı
lar, altı ayı aşkın bir süre, monarşist karşıdevrimin en ağır saldınlan- 
na karşı asla aşılmayan güçlü bir engel oluşturmuş ve bu uğurda bin
lerce gencini feda etmişti. Bölgedeki bütün kaynaklan harekete geçir
mişler ve genel taarruza geçen karşıdevrime direnerek özgürlüklerini 
sonuna kadar savunmuşlardı. İsyancıların cepheyi nasıl bir kararlılıkla 
savunduklan olgusu, L. Kamenev’in Grigoryev Ayaklanması’yla ilgi
li olarak gönderdiği telgraftan da anlaşılabilir. Moskova Olağanüstü 
Elçisi olan Kamenev, bu telgrafta Mahno’ya, Denikin’e karşı savaşı
lan cephede isyancıların mevzilenmesini sormuştu. Kamenev bu soru
yu Mahno’ya sormuştu, çünkü o sıralarda bulunduğu Harkov’ da ge
rekli bilgiyi Askeri Komiserlik’ten veya Cephe Komutanlığından 
alamamıştı. Açıktır ki, dört bir yandan karşıdevrimin saldınlanna ma
ruz kalan Ukrayna’ya gelen Troçki’nin de. Denikin’e karşı savaşılan 
güney cephesiyle ilgili en ufak bir bilgisi yoktu. Fakat, devrimci halkı 
suçlayabilmesi için Troçki’nin resmi bir mazerete ihtiyacı vardı, yine 
de iğrenç ukalâlığı ve inanılmaz küstahlığıyla 15 Haziran için planla
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nan köylü, işçi ve isyancı kongresinin güney cephesine zarar verece
ğini iddia etti. Demek oluyor ki, tüm güçleriyle cepheyi korumaya ça
lışan, silah kullanabilen herkesi gönüllü olarak Denikin’e karşı savaş
maya çağıran (12 Şubat 1919’da, İkinci Bölgesel Kongre’de alınan 
gönüllü ve eşitlikçi on yıllık seferberlik karan) köylüler ve isyancılar, 
kendi cephelerine karşı bir komplo hazırlıyor olmalıydılar. Bu iddia
ların ancak delirmiş kişilerce ortaya atılabileceği düşünülebilir. Hayır, 
bunlar aklı başında olan ama halka karşı ölçüsüz bir ukalâlık sergile
meyi alışkanlık haline getirenlerin iddialarıdır.

Troçki’nin bu emri, Sovyet yetkilileri tarafından Mahno’nun ordu 
kurmayına iletilmedi, Mahnovistler ancak iki üç gün sonra, tesadüfen 
bu emirden haberdar oldular. Mahno acilen, bu münasebetsiz ve daya
nılmaz durumdan ötürü, rütbesini devretmek istediğim belirten bir tel
graf çekti. Maalesef, bu telgrafın metni elimizde bulunmamaktadır.

Troçki kanunun gücünü telgrafla uyguladı. Bolşevikler, Troçki’ 
nin verdiği emirdeki tüm aynntılan, militarist bir tavırla uygulamaya 
başladılar. Gulya-Polye askeri Devrimci Konseyi’nin çağrısını tartış
mak üzere toplanan Aleksandrovsk fabrika işçileri, askeri güç kullanı
lıp dağıtılarak yasadışı ilan edildiler. Köylüler kurşuna dizilmek ve 
asılmakla tehdit edildiler. Bazı yerlerde çeşitli kişiler -Kostin, Polinin, 
Dobrolyubov ve diğeryoldaşlan- yakalanıp Devrimci Askeri Konsey’ 
in çağrısını halka duyurmakla suçlanarak Devrimci Askeri Mahkeme’ 
de kısa süren bir duruşmadan sonra kurşuna dizildiler. Troçki’nin ko
mutasında olan çeşitli Kızıl Ordu birimleri, her tür yöntemle Mah- 
novşçina’yı kökünden kurutmak için bu emri uyguladı. Dahası Troçki 
verdiği gizli emirlerle, sadece Mahno ve askerlerinin değil, kültür 
seksiyonlarının banşcil militanlarının dahi ne pahasına olursa olsun 
yakalanmasını istedi. Hepsinin, Devrimci Askeri Mahkeme’y e çıka
rılmaları talimatı verilmişti; yani kurşuna dizilmeleri.

Kızıl Ordu’nun çeşitli tümenlerine komuta etmiş bir kişi ve bazı 
üst düzey Bolşevik askeri liderlerin ifadesine göre, Troçki, Mahnovş- 
çina’ya karşı düşüncesini şu şekilde formüle etmişti: “Mahnovşçina5 
mn gelişmesine izin vermektense tüm Ukrayna’yı Denikin’e bırakmak 
daha iyidir Açıkça karşıdevrimci olan Denikin’in hareketi daha sonra 
sınıf propagandası araçlarıyla çökertilebilir, oysa Mahnovşçina kitle
lerin derinliklerinde yeşerip kitleleri bize karşı harekete geçirmekte
dir...”

Bu olaylardan birkaç gün önce Mahno, Kurmay’a ve Konsey’e, 
Bolşeviklerin kuvvetlerinin bir bölümünü Grişno mevzisinden çekti
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ğini, böylelikle Denikin’in kuzeydoğudan kolaylıkla Gulya-Polye’ye 
girmesine olanak sağladığım bildirmişti. Ve gerçekten de, Kazak kuv
vetleri isyancı cepheden değil, Kızıl Ordu birliklerinin daha önce mev- 
zilendiği sol kanattan bölgeye saldırdılar. Sonuç olarak, Denikin’in 
kuvvetleri, Mariupol -Kuteynikovo- Taganrog hattında mevzilenmiş 
olan Mahnovist Ordu’nun yanından bile geçmeden, muazzam bir güç
le bölgenin tam da kalbini istila ettiler.

Bölgedeki köylülerin Denikin’den genel bir saldın beklediklerim; 
ve on yıllık gönüllü seferberlikle bu saldırıyı karşılamaya hazırlandık
larını daha önce belirtmiştik. Daha Nisan aymda, sayısız köyden Gul
ya-Polye’ye yeni savaşçılar gönderilmişti. Fakat silahlar yetersizdi. 
Cephedeki eski birimlerin bile mermileri yoktu ve sırf bu nedenle sık 
sık Denikin’in kuvvetlerine saldırarak cephane elde etmeye çalışıyor
lardı. İsyancılarla yaptıkları anlaşma gereğince onlara malzeme gön
dermek zorunda olan Bolşevikler, Nisan ayında bölgeyi ablukaya ala
rak cepheyi sabote etmeye başlamışlardı. Bu nedenle, yeni gönüllü is
yancıların cepheye gelmelerine rağmen, yeni birimleri zamanında o- 
luşturmak imkânsızdı ve bölge şimdi bunun faturasını ödeyecekti.

Gulya-Polye köylüleri bir gün içinde, köylerini komyacak bir alay 
oluşturmayı başardılar. El yapımı araç gereçlerle silahlandılar; balta, 
kazma, eski tüfekler, av tüfekleri vb. Süngülerini düşürmek üzere Ka
zaklan beklemeye başladılar. Gulya-Polye’den on mil kadar uzakta, 
Aleksandrovsk bölgesindeki Svyatodukhovka köyü yakınlannda, ol
dukça kalabalık olan Don ve Kuban Kazaklanyla karşı karşıya geldil
er. Kahraman Gulya-Polye isyancılan, Kazaklarla kanlı bir savaşa tu
tuştular ve bu savaşın sonunda Petrograd’da işçi olarak çalışan Gulya- 
Polye doğumlu komutanlan B. Veretelnikov da dahil hemen hemen 
hepsi öldürüldü. Ardından Kazaklar çığ gibi Gulya-Polye’ye akarak, 
6 Haziran 1919’da Gulya-Polye’yi ele geçirdiler. Elinde yalmzca bir 
top bataryası kalan Mahno, ordu kurmayı ve küçük bir askeri müfre
zeyle birlikte, köyün beş mil uzağındaki tren istasyonuna çekildi, fa
kat akşam istasyonu da teık etmek zorunda kaldı. Mahno tekrar topla
yabildiği güçleriyle, ertesi gün güçlü bir karşı saldın başlatarak düş
manı Gulya-Polye’den çıkardı. Ancak, yeni bir Kazak dalgası, Mahno’ 
yu, tekrar köyü terk etmek zorunda bıraktı.

Mahnovistlere karşı çeşitli emirler vermelerine rağmen, Bolşevik
lerin, sanki hiçbir şey olmamış gibi, ilk günlerde Mahnovistlere dost
ça yaklaştıklannı belirtmek gerekir. Mahnovşçina’nın liderlerini ele 
geçirmek için başvurduklan bir taktikti bu. 7 Haziran’da Mahno’ya
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zırhlı bir tren gönderip, sonuna kadar direnmesini isteyerek, takviye 
güç gönderme sözü verdiler. Gerçekten de iki gün sonra, birkaç Kızıl 
Ordu müfrezesi Gulya-Polye’den 13 mil uzakta olan Çaplino yakın
larındaki Giyaçur istasyonuna geldi. Yanlarında askeri komiserlerden 
Mejlauk, Voroşilov^3) ve diğerleri vardı. Kızıl komuta ile isyancılar 
arasında bağlantı kuruldu; bir tür ortak birim oluşturuldu. Mejlauk ile 
Voroşilov da Mahno’nun bindiği zırhlı trendeydiler ve onunla birlikte 
askeri harekâtı yönettiler. Ancak, o sırada Voroşilov’un elinde Troçki 
tarafından imzalanan bir emir vardı. Bu emirde Mahno’nun ve Mah
novşçina’nın tüm diğer sorumlu liderlerinin tutuklanması, isyancı güç
lerin silahsızlandırılması ve direnenlerin vurulması talimatı verilmişti. 
Voroşüov, sadece uygun anı bekliyordu. Mahno tam vaktinde bu du
rum hakkında uyarıldı ve ne yapması gerektiğini biliyordu. Her an 
patlak verebilecek kanlı bir çatışmanın farkında olan Mahno, bu duru
mu değerlendirerek, makul bir çözüm aradı. Yapabileceği en iyi şeyin 
İsyan Ordusu’ndaki komuta görevini bırakmak olduğuna karar verdi. 
Bu fikrini İsyan Ordusu Kurmayı’na bildirdi ve bu şartlar altında İs
yan Ordusu saflarında basit bir savaşçı olarak çarpışmasının en uygun 
yol olduğunu ekledi. Ve öyle de yaptı. Sovyet yüksek komutasına a- 
şağıdaki yazılı açıklamayı gönderdi:

V oroşilov’a, 14. O rdu Kurm ayı.
T roçk i5ye, Devrimci Askeri Konsey B aşkanı, Harkov.
Lenin ve K am enev’e, M oskova.

C um huriyet D evrim ci A skeri K onsey i’nin verdiği 1824 sayılı em rin 
bir sonucu olarak, 2. O rdu K urm ayı’na ve T roçk i’ye, şu anda bulundu
ğum  görevden alınm am ı isteyen bir te lg ra f gönderdim . İsteğim i tekrarlı
yorum . B u kararım ın gerekçeleri şunlardır. Halka özgürlük sevdası ve öz- 
etkinlıkten başka bir şey önerm ediğim  ve isyancılarla birlikte D enikin’in 
Beyaz çetelerine karşı savaştığım  halde, K om ünist-B olşevik Parti ve res
mi Sovyet basını, bir devrim ciye asla yakışm ayacak şaibeleri bana atfede
rek hakkım da çeşitli söylentiler yaydı. B eni, G rigoryev’in suç ortağı, ka
pitalizmin yeniden kurulması amacıyla, Sovyet Cum huriyeti’ne karşı komp
lo hazırlayan bir haydut olarak gösterm ek istiyorlar. Ö rneğin, V Put?n in  
51. sayısındaki “M ahnovşçina” isimli m akalesinde Troçki şöyle soruyor: 
“M ahnovist isyancılar k im e karşı ayak land ı?” ve tüm  m akale boyunca 
Troçki, M ahnovşçina’nın Sovyet iktidarına karşı kurulan bir savaş ceph
esinden başka bir şey olmadığını ispatlam akla uğraşıyor. Oysa, isyancıla
rın B eyazlarla savaşırken son altı ayda büyük kayıplar verdiği v e le tm iş  
mili aşkın bir uzunluğa sahip olan gerçek cephe hakkında tek bir söz bile
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etmiyor. 1824 sayılı em ir, beni, Sovyet C um huriyeti’ne karşı komplo ha
zırlayan ve G rigoryev  A yaklanm ası türünden bir ayaklanm a örgütleyen 
bir kişi olarak tanım lıyor.

İşçi ve köylülerin  kendi amaçları doğrultusunda kongreler düzenleye
rek sorunlarını tartışm a hakkını, devrim le kazandıklan inkâr edilem ez bir 
hak  olarak değerlendiriyorum . Bu nedenle, m erkezi yetk ililerin  böylesi 
kongreleri engellem esi, yasadışı ilan etmesi (1824 sayılı em irde olduğu gi
bi), doğrudan ve küstahça işçi haklarını gasp etm ek anlam ına gelmektedir.

Merkezi yetk ililerin  bana yönelik tavrını çok iyi anlıyorum . Bu yetki
lilerin, isyancı hareketi, kendi devletçi uygulam alarıyla bağdaşm ayan bir 
hareket olarak değerlendird ik lerinden kesinlikle em inim . A ynı zam anda 
bu hareketin kişisel olarak bana bağlı olduğuna inanıyorlar ve isyancı ha
rekete karşı h issettikleri bütün öfke ve nefret duygularını bana yöneltiyor
lar. Bana olan kişisel düşm anlığını g izlem eyen T roçk i’nin, kasıtlı yalan 
ve iftiralarla dolu m akalesi bunu çok iyi kanıtlam aktadır.

Merkezi yetkililerin  isyancı harekete yönelik -artık saldırganlaşan- bu 
düşm anca tavrı, kaçın ılm az olarak, her iki tarafında da devrim e inancı 
tam  olan emekçi k itlelerin  bulunduğu özgün bir iç cephenin  doğm asına 
yol açm aktadır. B unun işçilere karşı işlenen affedilm ez bir suç olduğunu 
düşünüyorum  ve buna engel olmayı bir görev olarak kabul ediyorum . M er
kezi yetk ililerin  bu suçu işlem esini engellem enin  en etkili yolu , benim  
için apaçık ortadadır. Şu anda bulunduğum  görevi bırakm am  gerekm ekte
dir. B unu yaptığım da, m erkezi yetkililerin bana ve devrim ci isyancılara 
yönelttiği Sovyet-karşıtı kom plo suçlam alarının sona ereceğini ve U kray
n a’da ki devrim ci ayaklanm a ile, şim diye kadar olduğu gibi yalnızca şüp
heci ve aldatıcı ilişkiler kuran, bu tavırlarını tüm  cephaneyi kesm eye, hat
ta tem el teçhizatları bile sabote etm eye kadar vardırarak kesinlikle kasıtlı 
bir şekilde, isyancıların Önemli bir insan ve toprak kaybına uğram alarına 
neden olan merkezi yetkililerin , bu düşm anca yaklaşım larından vazgeçe
rek, U krayna’daki ayaklanm ayı düşman bir hareket olarak değil, kitlelerin 
toplum sal devrim inin, canlı ve etkin bir göstergesi olarak değerlend ire
ceklerine inanıyorum. G örevden alınm am ı talep ediyorum .

G iyaçur İstasyonu, 
9 Haziran 1919, Batko Mahno.

• •  •

O sırada Mariupol yakınlarında mevzilenmiş olan isyancı müfre
zeler Pologi ve Aleksandrovsk’a doğru geri çekildiler. Bolşeviklerin 
Giyaçur’da kendisi için hazırladığı tuzaktan kurtulan Mahno, beklen
medik bir şekilde bu müfrezelere kaüldı. Bolşevikler, Devrimci Aske
ri Konsey’in birçok üyesini, Mahnovist Ordu Kurmay Başkam Oze-
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rov’u ve Kurmay üyeleri Mihalev Pavlenko ile Burbiga’yı yakalaya
rak kurşuna dizdiler. Bu, Bolşeviklerin eline düşen diğer Mahnovist
lerin de kurşuna dizileceğinin göstergesiydi.

Mahno giderek tehlikeli bir duruma düşüyordu. Ya, Ukrayna Dev
rimi boyunca en zör anlan birlikte yaşadığı müfrezelerini tamamen 
terk etmek, ya da müfrezelerin^, Bolşeviklere karşı savaşma çağnsı 
yapmak zorundaydı. Denikin’in şiddetli saldmlanndan dolayı, ikinci 
seçenek imkânsızdı. Her zamanki öngörüsü ve devrimci duyarlılığıy
la, Mahno bu açmazdan kurtulmanın yolunu buldu. Açıklayıcı bir bil
diriyle tsyan Ordusu’na dönüp yeni durumu açıklayan Mahno, şimdi
lik komutayı bırakması gerektiğini belirterek, isyancı müfrezelere, De
nikin’e karşı aynı gayret ve fedakârlıkla savaşmaya devam etmeleri 
ve geçici olarak Bolşevik Kurmay’ın komutası altına girmekten rahat
sız olmamalan çağnsı yaptı.

Mahno’nun çağnsına cevaben, Mahnovist birimlerin büyük ço
ğunluğu bulunduklan yerde kalarak Kızıl komutayı ve Bolşevik Or
du’yla işbirliği yapmayı kabul ettiler.

İsyancı müfrezelerin komutanlan, aynca, dış cepheyi tehlikeye at
madan, yeniden Mahno’nun komutası altında biraraya gelecekleri anı 
beklemeye karar verdiler.. (Aşağıda göreceğimiz gibi, bu an, isyancı
lar tarafından, isabetli bir kesinlik ve öngörüyle seçildi.)

Bu gelişmelerin ardından, Mahno küçük bir süvari müfrezesiyle 
birlikte ortadan kayboldu.

Mevcut komutanlannın -Kalaşnikov, Krilenko, Klein, Dermendji 
ve diğerleri- komutasında kalarak Kızıl birimlere dönüşen isyancı 
alaylar, Denikin’in askerlerinin Aleksandrovsk ve Yekaterinoslav’ı 
ele geçirmesini önleyerek onlan bölgeden uzak tutmaya devam ettiler.

Üst düzey Bolşevik yetkililer, son ana kadar da Denikin işgalinin 
gerçek boyutunun farkında değildi. Daha Yekaterinoslav ve Haıkov’ 
un düşmesinden bir kaç gün önce bile Troçki, Denikin’in Ukrayna 
için büyük bir tehlike oluşturmadığını belirtmişti. Oysa çok değil, bu 
açıklamasından sadece bir gün sonra, yeni bilgilere dayanarak bu id
diasından vazgeçip, Harkov’un gerçekten de tehdit altında olduğunu 
kabul etmek zorunda kaldı. Haziran sonunda Yekaterinoslav, iki hafta 
sonra daHarkov düştü.

Bolşevikler bu saldınya yönelik ne bir hazırlık, ne de savunma 
yaptılar; çabucak Ukrayna’yı boşalttılar. Bütün Kızıl Ordu birimleri
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bu harekâtın içindeydi. Ukrayna tam anlamıyla, tek bir darbe vurul
madan gericiliğin eline teslim edildi.

Bolşeviklerin yanlarına alabilecekeleri kadar insan ve stok alarak 
Ukrayna’yı terk ettikleri herkes tarafından iyice anlaşılınca, Mahno 
Denikin’in ve Bolşeviklerin karşısında bağımsız devrimci bir güç ola
rak yeniden karşıdevrimle savaşa girişmenin vaktinin geldiğine karar 
verdi. Kızıl Ordu tarafından komuta edilen isyancı müfrezelere, onlar
dan aynlıp Mahno’nun genel komutası altmda yeniden biraraya gel
meleri çağnsı yapıldı.

NOTLAR

1. L. Kamenev’in telgrafının yanı sıra, Mahno, -bir Sovyet anarşisti olan- Grossman- 
Roşçin’den de aynı olayı anlatan bir telgraf almıştı.
2. Kazak kabile reisi
3. Voroşilov; Çarlık döneminde kurmay albayken Bolşevik iktidarın hizmetine giren ve 
Stalin’e yakınlığıyla bilinen subaylardandır. Askerlik dışında hemen hemen hiçbir şeyle 
ilgilenmediği için “Moskova Temizlikleri”nden rahatlıkla kurtulduğu gibi, Genel Kur
may Başkanlığı, Kızıl Ordu Başkomutanlığı ve Stalin'in ölümünden sonra Prezidyum 
Başkanlığı makamına yükseldi. (Y. n.)
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-VII-

MAHNOVİSTLERÎN 
UZUN GERİ ÇEKİLİŞİ VE ZAFER

GRİGORYEV’İN KURŞUNA DİZİLMESİ 
PEREGONOVKA ÇARPIŞMASI

DENİKİN KUVVETLERİNİN BOZGUNU 
ÖZGÜRLÜK DÖNEMİ

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Mahno, İsyan Ordusu’nun komu
tasını bıraktıktan sonra küçük bir süvari müfrezesiyle birlikte bir kö
şeye çekildi. Aleksandrovsk’a gitti. Bolşevikler Giyaçur istasyonu 
yakınlarındaki cephede onun kellesinin peşindeyken, o resmi bir şe
kilde, isyancı tümenin komutasını, Bolşevikler tarafından yeni atanan 
tugay komutanına bırakmayı başardı. Mahno, dürüstçe ve açıkça gö
revini bırakmak istiyordu çünkü, komuta ettiği isyancı tümenin hare
ketlerinden dolayı Bolşeviklerin kendisini suçlamalarını istemiyordu. 
Temkinli hareket etmesi gerekiyordu. Onlarla aynı oyunu oynamak 
zorunda kalan Mahno, onurlu bir şekilde görevinden ayrıldı.

Tam da o günlerde, Denikin’in saldırısı emekçi kitlelere büyük 
darbeler vuruyordu. Kaçmak zorunda kalan köylülerin büyük bir kıs
mı, halkın lideri olarak gördükleri Mahno’yu aramaya koyuldu. Bir
çok isyancı onu bulmak üzere bölgeye dağıldı. İki hafta sonra yepyeni 
bir isyancı müfreze Mahno’nun komutası altında toplanmıştı. Mahno 
bu müfrezenin yanı sıra, Aleksandrovsk yakınlarına kadar ulaşan çe
şitli eski İsyan Ordusu gruplarıyla birlikte, Denikin’in tümenlerim 
durdurmak ve onları adım adım geriletmek üzere hazırlıklara girişti.

Ukrayna’da hızla ilerleyen Denikin Ordusu, Mahno’nun varlığım 
unutmuş değildi; bir önceki kış, Mahno’nun onlara verdirdiği büyük 
kayıplan henüz unutmamışlardı. Mahno’y a karşı savaşmak üzere 12 
ile 15 kadar piyade, süvari ve topçu alayı oluşturmuşlardı. Fakat bu 
sadece Mahnovist Ordu’ya yönelik bir savaş değildi. Denikin kuvvet
lerinin işgal ettiği her köy, bir ateş ve kan gölüne dönüyordu. Köylü
leri öldürerek, mallannı yağmalıyorlardı. Devrimin intikamını böyle 
alıyorlardı.

Denikin’in Gulya-Polye’y i işgal ettiği ilk günden itibaren, birçok
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köylü öldürüldü, barınaklar kullanılamaz hale getirildi, Gulya-Polye 
sakinlerinin erzakları yüzlerce araç ve vagonlara yüklenerek, Şkuro’ 
nun Kazaklarına, Don’a ve Kuban’a gönderildi. Köylerdeki Yahudi 
kadınların neredeyse tümü tecavüze uğradı.

Bundan dolayı, köylerini terk etmek zorunda kalan binlerce köylü, 
ellerindeki son mallar ve erzaklarla birlikte Malıno’nun geri çekil
mekte olan ordusunu takip etti. Yüzlerce millik bir alanda gerçek bir 
göç yaşanıyordu. Oldukça kalabalık bir “tekerlek imparatorluğu” batı 
yönünde ilerleyen orduyu takip etti. Geri çekilme sırasında, bu kala
balık mülteci kitlesi tüm Ukrayna’ya yayıldı. Birçoğu sahip olduklan 
her şeyi sonsuza dek yitirirken, bazüan da hayatlarını kaybettiler.

Mahno, Aleksandrovsk yakınlarındaki Dinyeper kıyısında mevzi- 
lenerek bir süre Kiçkass Köprüsü’nü^1) tuttu. Fakat, kendisinden çok 
daha güçlü olan düşman kuvvetleri tarafından sıkıştınldığmdan dola
yı, önce Dolinskaya’ya, oradan da Yelısavetgrad’a çekildi. Bu arada, 
Kızıl Ordu askerleri Ukrayna’daki etkinliklerini tamamen kaybetmiş
lerdi. Çoğu Rusya’ya geri götürülmüşler, geride kalanlar ise bocala
yarak komutanlarına duyduklan güvensizliği dışa vurmaya başlamış
lardı.

Mahno’nun, onlan kendi saflarına çağırmasının vakti gelmişti. Fa
kat, Mahno’nun dikkati başka bir noktaya yönelmişti.

Uzunca bir süredir Ukrayna Devrimi’ni sekteye uğratan ve Mah
no’nun asla unutmadığı kara bir leke vardı; Grigoryev hareketi.

Sovyet iktidanna başkaldırmasıyla birlikte, Grigoryev’in gücü 
azalmaya başlamışü; ancak henüz güçlerinin tümünü kaybetmekten 
uzaktı. Herson eyaleünde birkaç müfreze ile savunmasını kurmuş o- 
lan Grigoryev, Bolşeviklere karşı gerilla savaşı yürütmekteydi. Ko
mutası ve etkisi alünda binlerce kişi vardı. Bölgedeki önemli köyleri 
mesken tutan Grigoıyev’in askerleri, küçük Kızıl Ordu birimlerine sık 
sık baskınlar düzenleyerek silahlanın ellerinden alıyor, köyleri ele ge
çiriyor ve demiryolu hatlannı tahrip ediyorlardı. En önemli eylemleri 
demiryolunu tahrip etmekti. Grigoryev bunu şöyle bir teknik yöntem
le yapıyordu: Raylann birbirlerine yaklaşüklan bir kavşak noktasın
da, iki ya da üç rayın altındaki bir traversin bütün vidalannı söküyor, 
ardından güçlü öküzlere zayıflamış tren raylannı çektirtiyordu; böyle
likle bütün raylar traverslerinden çıkıyorlardı.

Grigoryev gerilla savaşında çok başanlıydı. Znamenka, Aleksand- 
riya ve Yelisavetgrad bölgelerinde iktidarı elinde tutan Bolşevikler 
değil, Grigoryev’di. Grigoıyev’in Sovyetlere karşı verdiği savaş dev
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rimci olmaktan ziyade, öncelikle kişisel, ardından da karşıdevrimci 
motiflere sahipti. Belirli bir ideolojisi olmadığından, en yakınında ne 
varsa ona tutunuyordu: İlk önce Petlura, ardından Bolşevizm, sonra 
yeniden Petlura ve sonunda da Denikin.

Grigoryev’in kendisi kuşkusuz, karşıdevrimci bir maceracıydı, a- 
ma yönettiği kitleler ve hakim olduğu bölge devrimciydi. O nedenle, 
Mahno bu kitleleri devrimci güçlere katmaya karar vermişti. Bu, an
cak ve ancak Grigoryev ile kurmayının ortadan kaldırılmasıyla müm
kün olabilirdi. Her zamanki yetenek ve gayretiyle, Mahno, Grigoryev’ 
in maskesini düşürmeye ve onu halkın gözü önünde kurşuna dizmeye 
karar verdi. Aylardır Grigoıyev’le savaşan Bolşevik devletçilerin, ya
pabildikleri tek şey, Grigoryev’in başına ödül koymaktı (Haziran 
1919’da Ukrayna gazetelerinde, onu öldürecek kişiye yarım milyon 
ruble, önemli adamlarından birini öldürene ise bu miktarın yansının 
verileceği duyurulmuştu.) Toplumsal devrimin ihtiyaçlan doğrultu
sunda hareket eden devrimci köylü Mahno, Grigoryev’i, kitlelerin 
nezdinde teşhir etmeyi ve bunu da devrimci bir yöntemle yapmayı 
kararlaştırmıştı. Mahno, ona ulaşabilmek için, tüm gerilla güçlerini 
birleştirme bahanesiyle, Grigoryev ve müfrezesiyle ilişki kurdu.

Mahno’nun girişimiyle, Yekaterinoslav, Herson ve Tauride eyalet
lerinin isyancılanna 27 Haziran 1919’da Aleksandriya yakınlanndaki 
Sentovo köyünde toplanacak bir kongre çağnsı yapıldı. Kongrenin 
gündemi, tüm isyancı Ukrayna’nın o sıradaki ihtiyaçlanna cevap ve
recek bir eylem programının oluşturulmasıydı. Grigoryev’in müfreze
leri ile Mahno’nun güçleri de aralannda olmak üzere, yaklaşık 20 000 
isyancı ve köylü bu kongreye kaüldı. Konuşmacılar arasında Grigor
yev, Mahno ve her iki hareketin diğer temsilcileri de vardı. Önce Gri
goryev konuştu. Köylüleri ve isyancılan, hiçbir ittifak teklifini reddet- 
meksizin, bütün güçleriyle Bolşeviklerin ülkeden kovulması üzerinde 
yoğunlaşmaya davet etti. Bu amaç için Denikin’le bile ittifak kurma
ya hazır olduğunu belirtti. Bolşevizm boyunduruğu kınldıktan sonra, 
halkın kendisi ne yapacağına karar verirdi. Bu konuşma, Grigoryev’in 
kaderini belirleyen bir konuşma oldu. Grigoryev’den hemen sonra 
Mahno ve yoldaşı Çubenko konuşmalanna başlayarak, Bolşeviklere 
karşı verilecek bir mücadelenin ancak toplumsal devrim adına yapılır
sa devrimci olacağını vurguladılar. Halk düşmanlanyla yapılacak itti- 
faklann, halka karşı suç işleyen karşıdevrimci bir macera olacağım 
söylediler. Grigoryev, halkı bu karşıdevrime katılmaya davet etmiştir 
ve bu yüzden kendisi de bir halk düşmanıdır. Bunu takiben Mahno,
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Grigoryev’in, kongre huzurunda tüm diğer Yahudi karşıtı eylemleri
nin yanı sıra, Mayıs 1919’da Yelisavetgrad’da gerçekleştirdiği Yahu- 
di katliamının hesabım vermesini istedi. “Grigoryev gibi alçaklar Uk
raynalI isyancıların yüzkarasıdır, dürüst devrimci işçi saflarında böyle 
alçaklara yer yoktur ” Mahno’nun Grigoryev’e yönelttiği suçlamalar 
böyleydi. Grigoryev durumunun kötüye gittiğini fark etti. Silahına 
uzandı, ama artık çok geçti. Mahno’nun yoldaşı Simon Karetnik Kolt 
bir tabancayla Grigoryev’e ateş ederken, Mahno da “Ataman’a Ölüm!” 
diye bağırarak ateş etti. Grigoryev’in imdadına koşan yardımcıları ve 
kurmay üyeleri de, bir grup Mahnovist tarfından vuruldular. Bütün 
bunlar, iki-üç dakika içinde tüm kongrenin gözleri önünde olup bitti.

Bahsettiğimiz bu gelişmelerden sonra, kongre, Mahno, Çubenko 
ve Mahnovşçina’mn diğer temsilcilerinin açıklamalarını dinleyerek, 
meydana gelen olayı, tarihsel bir gereklilik olması nedeniyle onayla
dı. Kongre tutanaklarına göre, Mahnovşçina, bu olayın ve sonuçları
nın sorumluluğunu üzerine almıştı. Aynca, kongre önceden Grigor
yev’in komutası altında olan partizan müfrezelerinin bundan böyle 
Mahnovistlerin, İsyan Ordusu’nun bir parçası olmasını da karara bağ
ladı. <2>

• •  •

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde kalmış olan Sovyet askerlerinin, 
komutanlarına şüpheyle yaklaştıklarından daha önce bahsetmiştik. Bu 
askerler, Sovyet yetkililerinin Ukrayna’dan utanç verici bir şekilde 
kaçmalarını, devrimci davadan sapma olarak değerlendiriyorlardı. 
Mahno artık ülkenin tek devrimci umudu olarak görülüyordu. Özgür
lük için savaşmak isteyenler Mahno’ya yaklaşmaya başladılar. Bu 
ruh, Ukrayna’da kalan Kızıl Ordu birimlerine de yayılmıştı. Temmuz 
sonunda Kırım’daki Bolşevik müfrezeler ayaklandılar, komutanlarını 
görevden alarak, Mahno’nun ordusuna kaülmak üzere yola çıktılar. 
Bu ayaklanma, Kızıl Ordu saflarında kalmış olan Mahnovist komu
tanlar tarafından gerçekleştirilmişti: Aralarında, Kalaşnikov, Der- 
mendji ve Budanov da vardı. Çok sayıda Kızıl Ordu askeri, esir aldık
ları eski komutanlarım da -Korçegin, Dibets ve diğerleri- yanlarına 
alarak, Mahno’yu aramak üzere Novi Bug’dan Pomoşçnaya’ya doğru 
yola çıktılar. Bu askerler, Ağustos başlarında, Herson eyaletindeki 
Dobroveliçovka’da, Mahnovistlerle buluştular. Bu bozgun Bolşevik
ler için büyük bir darbe oldu çünkü böylece Ukrayna’daki askeri güç
leri aşağı yukan sıfıra inmiş oluyordu.
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Malıno, dört bir yandan gelen güçlerini yeniden birleştirmek için 
ilk defa Pomoşçnaya, Yelisavetgrad ve Vojnesensk (Odessa yakınla
rında) arasındaki bölgede konaklıyordu. Burada, yaklaşık olarak 15 
bin askerden oluşan dört piyade ve süvari tugayı, bir topçu tümeni ve 
bir makinalı tüfek alayı oluşturuldu. Sürekli olarak Mahno’y a eşlik 
eden ve yaklaşık 150-200 askerden oluşan özel süvari takımı, bu raka
ma dahil değildir. Mahnovistler, Denikin’in askerlerine karşı böyle 
bir güçle saldırıya geçtiler. Çatışmalar son derece şiddetli geçiyordu. 
Denikin’in ordusu, birkaç defa doğu yönünde otuz ile elli mil kadar 
geriletildi- Çatışmalar sırasında, Mahnovistler Denikin kuvvetlerinden 
birkaç tane zırhlı tren ele geçirdiler, bu trenlerden özellikle “Yenü- 
mez” isimli olanı mükemmeldi. Fakat yeni takviye kuvvetlerle des
teklenince, Denikin birlikleri Mahnovistleri tekrar batıya doğru geri
letti. Silah ve asker bakımından Denikin güçleri Mahnovistlerden çok 
daha üstündü. Öte yandan Mahno’nun ordusunun cephanesi bitmek 
üzereydi. Denikin’in kuvvetlerine yönelttikleri her üç saldırıdan ikisi, 
sadece cephane ele geçirmek amacıyla gerçekleştiriliyordu. Ayrıca 
Mahnovistler, Odessa’dan kuzeye doğru kaçan bazı Bolşevik kuvvet
lerle de çatışmak zorunda kalıyorlardı. Bu nedenle Yelisavetgrad-Po- 
moşçnaya-Vojnesensk bölgelerinden ayrılarak biraz daha geri çekil
meleri zorunlu hale geldi.

Geri çekilme, bitmek tükenmek bilmeyen çaüşmalar sırasında ger
çekleşiyordu. Denikin tarafından Mahno’nun üzerine gönderilen as
kerler, direnç ve fedakârlık bakımından farklılıklarım gösteriyorlardı. 
Subaylardan oluşan alaylar, özellikle Birinci Simferopol ve İkinci La- 
binski Alaylan, cesurluklarıyla hemen göze çarpıyorlardı. Onlara karşı 
savaşan Mahno, düşmanlarının sahip oldukları cesarete ve ölüme ade
ta meydan okumalarına hayran kalmaktan kendini alamıyordu. Deni
kin’in süvari birliği ise en yüksek övgüyü hak ediyordu. Mahno’nun 
da belirttiği gibi, bu, gerçekten de ismini hak eden bir süvari birliğiydi. 
Kızıl Ordu’nun daha sonra oluşturduğu birçok süvari birliği sadece 
ismen süvari birliğiydi; asla sıcak çatışmaya giremiyor, düşman ancak 
top ve makinalı tüfek ateşiyle dövüldükten sonra çaüşmaya başlıyor
du. Sayıca Mahnovistlerden üstün olmasına rağmen Kızıl süvari bir
liği tüm iç savaş boyunca Mahnovist süvari birliğiyle karşılaşmamaya 
her zaman özen gösteriyordu. Kafkas süvari alaylan ile Denikin’in 
Kazaklan ise, düşmanın top ateşiyle dövülmesini hiç beklemeden, kı
lıçla düşmanın üzerine gitmekten çekinmiyorlardı.

Fakat bu seçkin askeri kuvvetler bile birkaç kez Mahnovistlere
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yenildiler. Denikin’in alaylarının komutanları, sık sık Mahnovistlerin 
eline geçen gazetelerinde yazdıkları yazılarda, düzenledikleri bu koca 
askeri sefer boyunca, hiçbir şeyin, Mahno’nun süvari ve topçu birlik
leriyle yaptıkları bu şiddetli çatışmalar kadar zor ve korkunç olmadı
ğını belirtmişlerdir.

1919 yılı Ağustos ayımn ortalarından itibaren Denikin Ordusu, 
dört bir yandan kuşatmaya çalıştığı Mahno’nun kuvvetlerine şiddetli 
bir saldın başlatü. Mahno, yapacağı en küçük hatanın bile ordusuna 
neye malolacağım biliyordu. O nedenle, düşmana nihai darbeyi vura
cağı am dikkatlice hesaplamaya çalışıyordu. Denikin kuvvetleri ku
zeyde Kursk’a yaklaşmaktaydılar. Bunu hesaba katan Mahno, Deni
kin askerleri ilerlemekte olduklan yönde ne kadar ilerlerse, onlara ar
kadan saldırmanın da o kadar kolaylaşacağım düşünüyordu. Bu de
ğerlendirmeye rağmen, sayıca üstün olan düşman askerlerinin şiddetli 
baskısından dolayı, Mahno batı yönüne doğru geri çekilmek zorunda 
kaldı. Mahno’yu iyice sıkıştırmış olan Denikin Ordusu, Ağustos son- 
lanna doğru, Odessa ve Vojnesensk’ten gelen yeni kuvvetlerle takvi
ye edildi. Durum daha da kötüleşmişti. İsyan Ordusu, düşmamn eline 
geçebilecek tüm zırhlı trenleri havaya uçurup, bulunduğu demiryolu 
bölgelerini terk etmeye karar verdi. Geri çekiliş, kır yollannda o köy
den bu köye geçerek sürüyordu. Denikin Ordusu ise isyancılan takip 
etmeye devam ediyordu. Amaçlan Mahno’nun ordusunu sadece yen
mek değil, aym zamanda tamamen yok etmekti.

Mahno’nun ordusu, Petlura’nın işgali alünda olan Uman kentinin 
yakınlanna varana kadar, günlük çatışmalar içinde gerçekleştirilen bu 
geri çekiliş bir aydan fazla sürdü. Petlura da Denikin’le savaş halin
deydi. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyordu; isyancılann. Petlura’mn 
ordusu konusunda nasıl bir tutum alması gerekiyordu? Onlara savaş 
mı ilan edümeli, yoksa başka taktiklere mi başvurulmalıydı? Bu sıra
larda Mahno’nun ordusunda yaklaşık olarak 8 000 kadar yaralı asker 
vardı ve tıbbi bakımdan yoksun olan bu askerler ordunun arkasındaki 
kocaman bir treni dolduruyordu ve bu da ordunun hareket kabiliyetini 
ve askeri harekâtlanm ciddi biçimde engelliyordu. Sorun bir süre bü
tün boyutlanyla ele alındıktan sonra, Petluristlere askeri tarafsızlık 
önerisinin yapılmasına karar verildi. Bu arada, Uman’dan, Petlurist 
bir heyet Mahno’nun karargâhına gelerek, Petlurist komutanlığın ko
nuyla ilgili genel düşüncelerini aktardı; zaten Denikin’le savaş halin
de olan Petluristler yeni bir cephe açarak Mahnovistlerle de çatışmak 
istemiyorlardı. Mahnovistlerin istediği tam da buydu. Aralarındaki
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politik faiklara rağmen birbirlerine karşı askeri tarafsızlık içinde dav
ranacaklarına dair anlaşmayı imzalamak üzere İsyan Ordusu, Zeme- 
rinka’ya bir heyet yolladı. Aynca, Petluristler yaralı Mahnovistleri 
hastanelerine almayı kabul ettiler.

Ordudaki herkes gibi Mahno da Petlura ile varılan askeri tarafsız
lık anlaşmasının sahteliğinin farkındaydı, Petlura, Denikin’le kader 
birliği yaparak her an Mahnovistlere saldırabilirdi. Fakat, arka taraf
tan -batı kanadından- gelebilecek bir saldırıdan korunmaları ve askeri 
bir tuzağa düşmemeleri içitı, Mahnovistlerin yalmzca bir-iki haftaya 
ihtiyacı vardı. Aslında Petluristlere yönelik Mahnovist tavır pek de
ğişmedi. Mahnovistler Petlurist askerlere kardeşçe davranırken, Pet- 
lurist yetkilüeri hedefleyen eski propagandalarına devam ettiler. Mah
novist Ordu Devrimci Askeri Konseyi, “Petlura Kimdir?” başlıklı bir 
bildiri yayınladı. Bu bildiride, Petlura’mn, işçi sınıfının yıkmayı arzu
ladığı ayrıcalıklı sınıfların savunucusu olduğu belirtilerek, Petlura teş
hir ediliyordu. Petlura’mn pek çok askeri ashnda ruhsal ve geleneksel 
açıdan Mahnovist’ti ve eğer Denikin’in saldırılan bu kadar şiddetli ol
masaydı, kesinlikle bir çoğu Mahnovistlerin saflanna geçecekti. Mah
novistler bu durumu akıllanndan çıkarmıyorlardı; ancak durumdan 
şüphelenen Petlurist liderler, Grigoryev olayım da hatırlayarak, sürek
li Mahnovistlere karşı tetikte bekliyorlardı.

Petluristlerle Denikin’in Mahno’ya karşı birleşecekleri şeklindeki 
Mahnovist tahmin doğrulanmaya başladı. Aralanndaki anlaşmaya gö
re, Mahnovist Ordu, Uman şehri sımrlan içerisindeki Tekuçe köyü 
yakınlannda, 10 km2’likbir araziye yerleşecekti. Petlura’mn kuvvet
leri kuzeye ve batıya yayılmış, Denikin kuvvetleri ise doğuda ve gü
neyde, Golta civarlannda mevzilenmişti. Anlaşmanın Petluristler ta
rafından hazırlanan bu bölümü, kısa zaman içinde şüpheleri artırmaya 
başladı. Birkaç gün sonra da, Petluristlerin, Denikinci komutanlarla 
birlikte, Mahno’nun kuvvetlerini kuşatıp yok etmek üzere ortak bir 
plan üzerinde çalıştıklan haberi geldi. Tam o sırada, 24-25 Eylül’de, 
dört beş Denikinci alay batı kanadında Mahnovistlerin arkasında be
lirdi. Denikincilerin buraya kadar gelebilmeleri, ancak Petluristlerin 
elinde bulunan bölgeden onlann yardımıyla, en azından onlann nza- 
sıyla geçmeleri sayesinde mümkün olabilirdi.

25 Eylül akşamı, Mahnovistler Denikin’in kuvvetleri tarafından 
tamamen kuşatıldılar. Denikin’in ordusu doğuya yoğunlaşmış durum
daydı, ancak Uman kenti de zaten Denikin’in denetimindeydi. Mah-
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novistler hızlı hareket etmek zorundaydı. Çünkü İsyan Ordusu’nun 
geleceği söz konusuydu.

• •  •

Mahnovistlerin geri çekilmesi dört ay kadar sürmüş ve 400 milden 
fazla yol katedilmişti. İnanılmaz zorluklarla geçmişti bu dönem. İs
yancıların üzerinde neredeyse ayakkabı ve giysi bile kalmamıştı. Ka
vurucu bir sıcakta, toz bulutlan arasında ve kurşun yağmuru altında 
kalarak, kendi topraklarının uzağında, kendilerine yabancı olan bir 
istikamette ilerleyip durmuşlardı. Her şeye rağmen, düşman karşısın
da zafer kazanma düşüncesiyle yanıp tutuşan isyancılar, sabırla, geri 
çekilmenin zorluklarına katlanıyorlardı. Ara sıra aralarından en sabır
sız olam bağırıyordu: uGeri dönün! Dinyeper’e doğru!” Fakat bu a- 
mansız zorunluluk, onlan doğduklan topraklara dönmekten alıkoya
rak, Dinyeper’den gittikçe uzaklaştırmıştı. Düşmamn kesilmeyen ate
şine rağmen, bitmek tükenmek bilmeyen sabırlanyla liderlerinin ya
nında ilerlemeye devam etmişlerdi. Ancak Uman, geri çekilişin son 
durağı olmuştu. Başka bir yere gitmelerine imkân yoktu. Her tarafta 
düşman vardı. İşte orada, Mahno her zamanki sadeliğiyle yoldaşlan- 
na, bu geri çekilmenin sadece Stratejik bir önlem olduğunu ve savaşın 
asıl şimdi, bir sonraki gün olan 26 Eylül’de başlayacağını söyledi.

Denikin’in kuzeydeki ve diğer cephelerdeki kuvvetlerinin mevzi- 
lenmesi öğrenildi. Mahno kaderin kendilerine mükemmel bir fırsat 
hazırladığını düşünüyordu; Denikin’in tüm karşıdevrimine ölümcül 
bir darbe vurmak mümkündü. Mahno’ya göre, bu gerçekten de başa- 
nlabiürdi. Tek sorun, Uman’da Mahnovist Ordu’yu köşeye sıkıştıran 
kuşatmayı yarmaktı.

25 Eylül akşamı, o ana kadar batı yönünde ilerleyen Mahnovist 
güçler, birdenbire doğu tarafına dönerek Denikin’in ana kuvvetlerine 
doğru ilerlemeye başladılar. İlk karşılaşma, Kruten’koe köyü yakın- 
lannda akşam gerçekleşti. Birinci Mahnovist Tugay Denikinci bir bir
ime saldııdı. Denikin kuvvetleri daha iyi mevzilenmek ve Mahnovist- 
leri arkalanndan sürüklemek için geri çekildiler. Fakat Mahnovistler 
onlan izlemediler. Bu, isyancılann hâlâ batıya doğru ilerlediğini zan
neden düşmam yanılttı. Çeşitli köylerde mevzilenmiş olan Mahno
vistler, gece yansından itibaren doğuya doğru ilerlemeye başladılar. 
Düşmanın ana kuvvetleri Peregonovka köyü yakınlannda bir yerde 
toplanmıştı; köy Mahnovisüer tarafmdan işgal edildi.

Çatışma sabaha doğru saat 3-4 sulannda başladı, en şiddetli anlar
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ise saat 8 dolaylarında yaşandı, her iki taraf da adeta bir kasırgayı an
dıran makinalı tüfek ateşi alündaydı. Mahno ve süvari birliği, düşma
na yan kanattan saldırmanın yollanm aramak üzere, karanlık çöker 
çökmez ortadan kaybolmuştu. Devam eden çatışma boyunca Mahno' 
dan hiçbir haber alınamıyordu. Sabah 9 sulannda tükenmiş ve sayıca 
azalmış Mahnovistler yenilmeye başladılar. Artık köyün dış tarafla- 
nnda savaşıyorlardı. Dört bir yandan takviye alan düşman, Mahnovist- 
leri adeta kurşun yağmuruna tutmuştu. İsyan Ordusu kurmayı da da
hil, köyde eline bir tüfek geçiren herkes silahlanarak çatışmaya kaüh- 
yordu. Oldukça kritik bir andı, çünkü savaş ve isyancıların genel da
vası yenilgiye uğruyor gibiydi. Köy sokaklannda düşmana ateş etmek 
için hazır bekleme emri herkese, hatta kadınlara bile verildi. Herkes 
bu çatışmanın ve hayatının nihai anına hazırlanıyordu. Fakat birden
bire, düşmanın yaylım ateşi ve vahşi çığlıklan azalmaya ve uzaklaş
maya başladı. Köyü savunanlar düşmanın geri çekildiğini anladılar, 
çatışma şimdi başka bir yerde sürüyordu. Askerleri geri çekilerek, Pe- 
regonovka sokaklannda çatışmaya hazırlamrlarken, birdenbire ortaya 
çıkarak çatışmanın kaderini belirleyen Mahno’ydu. Toz toprak içinde
ki yorgun Mahno, derin bir vadiden geçerek düşmanın yan kanadına 
saldırmıştı. Tam da ona uyan bir kararlılıkla, Mahno tek bir ses bile 
çıkarmadan, yoldaşlanyla birlikte düşman saflanna dörtnala dalmıştı. 
Mahnovistlerin tüm yorgunluğu ve ümitsizliği anında yok oldu. “Bat
ko burada! Kılıcıyla savaşıyor!” çığlıklan her yerden duyuluyordu. İ- 
kiye katlanmış güçleriyle, öldüğünü sandıklan liderlerini takip ettiler. 
Bunu, inanılmaz vahşilikte göğüs göğüse bir çaüşma izledi, Mahno- 
visüerin deyimiyle tam bir boğazlaşma. Birinci Simferepol Alayı ne 
kadar cesur olursa olsun, Mahnovistlerin ilerleyişini yavaşlatmaya 
çalışarak, önce yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde geri çekildi, ardın
dan ise düpedüz kaçü. Paniğe kapılan diğer alaylar da bu alayı takip 
etti ve sonunda bozguna uğratılan tüm Denikin kuvvetleri, Sinyuha 
Irmağı’m yüzüp karşıya geçerek kurtulmaya çalıştı.

Durumu çabucak kavrayan Mahno, bundan faydalandı. Süvari ve 
topçu birliğini düşmanı takip etmeleri için gönderdi ve kendisi de ka
çan düşmanı arkadan yakalamak üzere en iyi atlılarla birlikte kestirme 
bir yoldan gitti. Takip 8-12 mil kadar sürdü. Mahnovist süvariler De
nikin kuvvetlerim tam vaktinde yakaladı ve yüzlerce Denikinci ır
makta can verdi. Birçoğu karşı kıyıya geçmeyi başarmışü, ancak karşı 
kıyıda da Mahno onlan bekliyordu. Şaşınp kalan Denikinci kurmay 
ve yedek alay esir düştü. Yalmzca çok önemsiz bir kısmı, aylardır a
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zimle Mahno’yu takip edenler kendilerini kurtarmayı başarmıştı. Bi
rinci Simferepol Alayı subaylan ve diğer Denikinci askerlerin büyük 
bir kısmı, isyancıların kılıçlarıyla can verdi.

İki mili aşkın bir bölgeye yayılmış olarak geri çekildiler. Kimileri
ne çok korkunç görünen bu dehşet manzarası aslında, Denikin’in or
dusuyla Mahnovistlerin arasındaki düellonun doğal bir sonucuydu. 
Mahnovistleri takip ettikleri o koca dönem boyunca, Denikiniciler 
isyancıları yok etmekten başka bir şey düşünmemişlerdi. Mahno’nun 
yapacağı en ufak hata da, Devrimci İsyan Ordusu’nu aynı kadere sü
rükleyecekti. Mahnovist Ordu’yu destekleyen ve erkeklerle omuz o- 
muza mücadele eden kadınlar bile katliamdan kurtulamayacakü. Mah- 
novistler bunu bilecek kadar deneyimliydiler.

Pugaçev hakkında anlatılan şu efsane Rusya köylüleri arasında ko
nuşuluyordu. Pugaçev ayaklanmadan sonra otoriteye esir düşmüştü. 
Etrafındaki soylulara şöyle demişti: “Bu ayaklanma sadece bir baş- 
langıçü. Ama bekleyin, asıl süpürge yakında gelecek ve hepinizi sihp 
süpürecektir.” Mahno, özellikle Denikincileri bozguna uğrattığında, 
devrimci isyancı eylemiyle, halkın bu tarihsel süpürgesinin kendisi 
olduğunu göstermiştir.

Denikin’in daıbesi bertaraf edildikten sonra, Mahnovistler üç ayrı 
doğrultuda hareket etmeye başladılar. Kelimenin tam anlamıyla koca
man bir süpürge gibi, köyleri, kasabaları, şehirleri süpürerek, kölelik 
ve sömürünün tüm izlerini ortadan kaldırdılar. Pomeşçik ler, kulak ’ 
lar, polisler, rahipler, Denikinci belediye başkanlan, subaylar; hepsi 
de Mahnovist hareketin zafer yürüyüşüyle ortadan kaldırıldılar. Hal
kın köleliğini temsil eden hapishane, karakol ve askeri karargâh gibi 
bütün semboller yerle bir edildi. İşçi ve köylülerin azılı düşmanı oldu
ğu bilinen herkes ölüme mahkûm edildi. Çok sayıda pomeşçik ve ö- 
nemli kulak lar öldürüldü. Bolşeviklerin, Mahnovşçina’ya yaptıkları 
sözümona kulak nitelemesini yalanlamak için tüm bu gerçekler yeter- 
lidir. Aslında Mahnovist hareketin gelişip büyüdüğü her yerde, kulak ’ 
lar Sovyet yetkililerin himayesine sığındılar ve Bolşevikler tarafından 
himaye edildiler.

Ordu inanılmaz bir hızla Dinyeper’e geri döndü. Denikin kuvvet
lerinin Peregonovka’daki yenilgisinin daha ertesi günü, Mahno çatış
ma alanından 60 mil uzaktaydı. Maiyetiyle birlikte, kuvvetlerden 30 
mil önde ilerliyordu. Ertesi gün Mahnovistler Dolinskaya, Krivoi Rog
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ve Nikopol’ü ele geçirdiler. Bir sonraki gün ise, Dinyeper ırmağı üze
rindeki Kiçkass köprüsü ani bir baskınla ele geçirilerek Aleksandrovsk 
kenti işgal edildi. Bu hızlı ilerleyişlerinde, sanki büyülü bir masal ül
kesine giriyor gibiydiler; Uman’da olanları hiç kimse duymamıştı, 
kimse Mahnovistlerin nerede olduğunu bilmiyordu, yetkililer hiçbir 
önlem alamıyorlardı, hepsi de cephe gerisine hakim olan bir uyuşuk
luk içindeydiler. Bu nedenle Mahnovistler hiç beklenmedik bir anda 
şimşek gibi çakarak düşmanlarına nihai darbeyi indiriyorlardı. Alek- 
sandrovsk’u, Pologi, Gulya-Polye, Berdyansk, Melitopol ve Mariupol 
izledi. On gün içinde, güney Ukrayna’nın tamamı Denikin’in askeri 
kuvvetlerinden ve her türlü otoriteden tamamen kurtarılmıştı.

Mahnovistlerin güney Ukrayna’yı, özellikle de Azak Denizi ile sı
nın çizilen bölgeyi ele geçirmeleri, Denikin’in karşıdevrimci kampan
yası için ölümcül bir tehlikeydi. Aslında Denikin’in ordusunun ana 
malzeme deposu Mariupol ve Volnovaha arasındaki bölgedeydi. O 
nedenle, Berdyansk ve Mariupol ele geçirildiğinde, Mahnovistler mu
azzam bir cephane stoğuna sahip oldular. Volnovaha’da mermiler sa
man yığmı gibiydi. Aslına bakılırsa, bu cephane hemen Mahnovistle
rin eline geçmedi; Volnovaha civarındaki savaş beş gün sürdü. Fakat, 
bölgedeki demiryolları isyancıların elinde olduğu için, hiçbir savaş 
malzemesi Denikin kuvvetlerinin eline geçemedi. Bölgede mevzilen- 
miş olan Denikinci yedek alaylar tamamen püskürtüldü. Sonuç olarak 
bu devasa topçu cephanesi Mahnovisüer tarafından abluka altına alın
dı ve ne Denikin’in kuzey cephesine ne de başka bir cepheye tek bir 
mermi bile gitmedi.

Denikinciler acilen, Tagangrog’da mevzilenmiş olan yedek kuv
vetlerini Mahno’nun üzerine gönderdiler; fakat bu kuvvetler de Mah
novistler tarafından bozguna uğratıldı ve Mahnovşçina seli Donets 
Basin’den ta kuzeye doğru yoluna devam etti. 20 Ekim’de Mahno
visüer Yekaterinoslav ve çevresini işgal ettiler. Denikinciler, ancak o 
andan itibaren durumu gerçek anlamda kavramaya başladılar. Düzen
ledikleri bu askeri seferin merkezinin, kuzeyden güneye aktarıldığım, 
çünkü seferin kaderinin güneyde belirleneceğini duyurdular. General 
Mai-Mayevski Kazaklara şöyle sesleniyordu; “Topraklarımız doğru
dan bir tehdit altında; güneydeki öfkeli düşmanlarımız doğrudan evle
rimizi hedef alıyor; topraklarımızı korumak için acele etmeliyiz”. 
(Mai-Mayevski’nin bu konuşması Denikinci bir gazetede yayınlan
mıştır).

Bu durum doğrultusunda, Mamontov ve Şkuro tarafından komuta
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edilen en iyi Denikinci süvari birlikleri kuzey cephelerinden Gulya- 
Polye bölgesine getirildiler. Fakat artık çok geçti. Karadeniz ve Azak 
Denizi sahillerinden ta Harkov ve Poltava’ya kadar, ateş tüm ülkeyi 
sarmıştı. Yeni gelen takviye kuvvetler ve sayısız zırhlı araç sayesinde, 
Beyazlar geçici olarak Mahnovistleri, Mariupol, Berdyansk ve Gulya- 
Polye bölgelerinde geriletmeyi başardılar. Ancak buna karşılık, Mah
novistler de Sinelnikovo, Pavlovgrad, Yekaterinoslav ve diğer yerle
şim bölgelerini işgal ettiler. Ekim ve Kasım aylan boyunca çatışmalar 
yeniden şiddetlendi, Denikin kuvvetleri tekrar tekrar bozguna uğratıl
dı. Denikin’in Kafkas alaylan büyük kayıplar verdi, özellikle Çeçen 
süvari birliği ve diğer birlikleri binlerce kişiyi kaybetti. Kasım’m so
nuna doğru, bu kuvvetler, Mahno’yla savaşmayı reddettiklerini açık
ladılar. Denikin Ordusu’ndaki görevlerini bırakıp evlerine, Kafkasya’ 
ya geri döndüler. Böylece Denikin Ordusu’nda çözülme başlamış oldu.

Denikincilerin Güney Rusya’da, Mahnovşçina tarafından tama
men bozguna uğratılması, Rus Devrimi’ne karşı yürüttükleri bu askeri 
seferin kaderini belirledi.

Şu tarihsel gerçeği vurgulamak gerekiyor, Denikin karşıdevrimi
nin 1919 sonbahannda bozguna uğratılmasının onum tamamıyla Mah
novistlere aittir. Eğer isyancılar Peregonovka’daki nihai zaferi kazan
masalardı, Denikincilerin top, yiyecek ve cephane ikmal yollanm tah
rip etmeselerdi, Beyazlar muhtemelen 1919 Aralık ayında Moskova’ 
ya girmiş olacaklardı. Beyazlarla Kızıllann Orel yakınlanndaki çatış
ması bunlarla kıyaslandığında önemsizdir. Aslında Denikin, bu çatış
madan önce, cephe arkasındaki kuvvetlerinin yenilgisinden dolayı gü
neye doğru çekümeye başlamışü. Denikincilerin bu noktadan sonraki 
bütün askeri harekâtlan yalnızca geri çekilişlerini korumaya ve cep
hanelerini Mahnovistlerin elinden kurtarmaya yönelikti. Orel’den 
Kursk’a oradan da Karadeniz kıyılanna ve Azak Denizi’ne kadar uza
nan bölge boyunca, Kızıl Ordu hemen hemen hiçbir direnişle karşılaş
madan ilerledi. Kızıl Ordu, bir yıl önce Hetman iktidardan düştüğün
de, Mahnovistler tarafından temizlenen bölgelere nasıl rahatça girmiş
se, Ukrayna ve Kafkasya’ya girişi de yine aynı şekilde oldu.

•  •  I

O sıralarda Mahnovistlerin tüm güçleri tamamen askeri kaygılar 
doğrultusunda hareket ediyordu. Bölgedeki savaş hali iç bölgelerdeki 
yaratıcı etkinlikler için elverişli değildi. Bu olumsuz koşullara rağ
men, Mahnovistler bu alanlardaki çeşitli girişim ve çabalardan geri
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durmadılar. İlk olarak gittikleri her yerde önemli bir yanlış anlaşılma- 
mn önüne geçtiler, yeni bir iktidar veya bir parti olarak anlaşılma ola
sılığı. Ulaştıkları her şehirde, herhangi bir otoriteyi temsil etmedikle
rim, silahlı güçlerinin kimseyi zorlama niyetinde olmadığım ve emek
çi halkın özgürlüğünü korumaktan başka bir amaçlan olmadığını du
yuruyorlardı. Şöyle diyordu Mahnovistler, işçi ve köylülerin özgürlü
ğü kendi ellerindedir ve bu özgürlük hiçkimse tarafından ihlâl edile
mez. İşçi ve köylüler, hayatın her alanında neyi gerekli görüyorlarsa, 
onu inşa etmeliydiler ve bu tamamen onlann kendi iradelerine bağlıy
dı. Mahnovistlere gelince, onlar sadece köylü ve işçilere önerileriyle 
yardım edebilirler, entelektüel veya askeri alanlarda her an emirlerine 
hazır olurlar, ancak hiçbir zaman emir vermezlerdi/3)

Aleksandrovsk ve civan Mahnovistlerin en uzun kaldıklan yerler 
oldu. Emekçi halkı acilen kent işçilerinin genel konferansına çağırdı
lar. Konferans toplandığında, bölgedeki genel askeri durum hakkında 
aynntıli bir rapor verilerek emek ve eşitlik temelinde kent yaşamının 
ve fabrikalann işleyişinin işçilerin kendileri tarafından örgütlenmesi 
önerisi yapıldı. İşçiler bu öneriyi çoşkulu alkışlarla karşıladılar; fakat, 
böylesi çalışmalarda acemi olmalanmn verdiği kaygıdan, cephenin 
yakın olmasından ve şehrin durumunun belirsiz ve istikrarsız olma
sından dolayı bu plam hayata geçirmekte çekingen davranıyorlardı. 
İlk konferansı İkincisi izledi. Yaşamın işçilerin özyönetim ilkeleri 
doğrultusunda örgütlenmesi sorunu, bu düşünceyi büyük bir coşkuyla 
karşılayan ancak ona belirli biçimler vermekte güçlük çeken heyecan
lı işçi kitleleri tarafından tartışıldı. Bu konuda ilk adımı demiryolu 
işçileri attı. Bölge demiryolu ağım düzenlemek, aynntıli tren hareket
lerini, yolcu taşıma ve ödeme sistemini planlamakla görevlendirilen 
bir komite oluşturdular. Bu noktadan itibaren, Aleksandrovsk prole
taryası düzenli bir şekilde sorunlann çözümü için özyönetim organlan 
oluşturmaya başladı.

İşçi toplantılanndan kısa bir süre sonra, bölge işçi ve köylüleri 20 
Ekim 1919’da Aleksandrovsk’da düzenlenecek kongreye çağrıldılar. 
Kongreye, 180’i köylü olmak üzere 200’den fazla delege katıldı. Kong
re şu sorunlan ele aldı: a) Askeri sorunlar (Denikin’le mücadele; İs
yan Ordusu’nuıı takviyesi ve korunması) b) Bölgedeki yapıcı etkinlik
lerle ilgili sorunlar.

Kongre yaklaşık olarak bir hafta sürdü ve çarpıcı bir ruhsal atmos
fer içinde geçti. Bu atmosfer, büyük ölçüde çeşitli özgün koşullardan 
kaynaklanıyordu. Öncelikle, Mahnovist Ordu’nun bölgeye gelmesi
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köylüler için oldukça önemli bir olaydı, çünkü her ailenin en az bir ya 
da iki üyesi isyancılar arasındaydı. Fakat çok daha önemli olan olgu, 
kongrenin tam anlamıyla özgür koşullarda gerçekleştirilmiş olmasıy
dı. Yukarıdan gelen hiçbir etki söz konusu değildi. Bunların yanı sıra, 
kongrede düşüncelerini ve istemlerini açıkça ifade eden, mükemmel 
bir militan ve hatip olan Volin vardı. Yalnızca emekçi halkın çıkarla
rına hizmet eden özgür sovyetler fikri; kent işçileri ile köylüler arasın
da, emeklerinden elde ettikleri ürünlerin karşılıklı olarak değiştirilme
si temelinde kurulacak doğrudan ilişki sorunu; kentte ve kırda, devlet
siz ve eşitlikçi bir toplumsal örgütlenmenin başlaülması; Volin’in top- 
lanülarda geliştirdiği bu düşünceler, aym zamanda köylülüğün en te
mel düşüncelerini temsil ediyordu. Köylüler devrimi ve yaratıcı dev
rimci çalışmayı tam da bu şekilde kavramışlardı.

İlk günlerde çeşitli politik parti temsilcileri doğal olarak kongre 
çalışmalarım sekteye uğratmaya çalışü, fakat tüm kongre tarafından 
dışlandılar ve kongre katılımcıların uyumuyla devam etti.

Kongrenin son günleri güzel bir şiire benziyordu. Somut kararlan 
muhteşem coşku patlamaları izledi. Herkes devrimin gücüne olan i- 
nanç ve kendi özgücünden kaynaklanan bir güvenle dopdoluydu. Sa
lona, o güne kadar çok az yaşanmış gerçek bir özgürlük ruhu hakimdi. 
Herkesin büyük bir fedakârlığa değer bulduğu, o yüzden de uğruna 
isteyerek ölebileceği muazzam bir proje söz konusuydu. Aralarında 
pek çok yaşlı kişinin de bulunduğu köylüler, bu kongrenin kendilerini 
gerçekten özgür hissettikleri ilk yer olduğunu ve kardeşleriyle bir bü
tün oldukları bu kongreyi asla unutmayacaklarını söylüyorlardı. Ger
çekten de hiçbir kaühmcı bu kongreyi unutacak gibi değildi. Sevgi ve 
kardeşlik duygularıyla halka tek yürek olma fırsatı veren ve gerçek 
bir özgürlüğün halkı biraraya getireceği bir yaşamın güzel düşü olan 
bu kongre, çoğu kişinin zihninde sonsuza dek kalacak bir iz bıraktı.

Kongre, İsyan Ordusu’nun örgütlenmesi ve takviyesi ile ilgili çe
şitli sorunlara bazı çözümler buldu. 48 yaşım aşmamış olan erkeklerin 
orduya katılması önerildi. Kongrenin ruhunu kalıcı kılmak için, bu 
katılımlar gönüllü olacaktı, elbette mümkün olduğu kadar bölgedeki 
aşın tehlikeli durumu da göz önünde bulundurarak. Daha önce, 12 
Şubat 1919 kongresinde önerilen on yıllık gönüllü seferberliğin anla
mım açıklamıştık. Ekim kongresinden çıkan seferberlik karan da aym 
anlamı içeriyordu. Kongre, ordunun ikmalinin, öncelikle köylülerin 
karşılıksız armağanları, buna ek olarak da savaş kazanımlan ve ayn- 
calıklı kişilerin elkonulan mallanyla sağlanmasına karar verdi. Cephe
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gerisindeki yapıcı etkinlikler konusunda ise, kongre kendisini şimdi
lik yalnızca genel hatları belirlemekle sınırladı - işçiler, hiçbir otorite 
olmaksızın, kendi yaşamlarım kendi çaba ve araçlarıyla kendileri ör
gütleyeceklerdi.

Kongre sona erdikten sonra, köylüler, kongrede alınan kararların 
hayata geçirilmesi üzerinde önemle durdular. Delegeler, tüm kırsal 
bölgelerin haberdar olması için yanlarında kararlann nüshalarını gö
türmüşlerdi. Kongre sonuçlarının üç ya da dört hafta içinde bütün böl
ge tarafından öğrenileceği ve bir sonraki kongrenin kalabalık işçi kit
lelerinin ilgisini çekeceği, aktif katıhmın sağlanacağı kesindi. Ne ya
zık ki, emekçi kitlelerin özgürlüğü, sürekli olarak en kötü düşmanlan 
olan otoritenin tehdidi altındaydı. Delegelerden bazılan evlerine zar 
zor dönebildiler, çünkü köyleri kuzeyden gelen Denikin askerleri ta
rafından yeniden işgal edilmişti. Bu kez işgal kısa süreliydi; ölmekte 
olan düşmanın son çııpımşıydı bu. Ancak bu işgal, köylülerin yapıcı 
çalışmalarını en yaşamsal anında baltalamıştı, çünkü, aynı şekilde 
özgürlüğün düşmanı olan Bolşevizm, kuzeyden yaklaşmaktaydı ve o 
nedenle bu istila işçilerin davasına onanlmaz hasarlar verdi: Yem bir 
kongrenin toplanması şöyle dursun, ilk kongrede alınan kararlann ha
yata geçirilmesi bile imkânsızdı.

Kongre esnasında isyancılann elinde olan Yekaterinoslav kentinde 
bile durum ekonomik açıdan yapıcı çalışmaya uygun değildi. Kentten 
çıkanlan Denikin askerleri, Dinyeper nehrinin sol yakasında mevzi- 
lenmeye çalışıyorlardı. Bir ay boyunca her gün, zırhlı trenlerinden 
şehri bombaladüar. Ne zaman İsyan Ordusu’nun kültür seksiyonu şe
hir işçilerini bir toplantıya çağırsa, Denikinciler bunu haber alıyor ve 
özellikle toplantımn yapılacağı yeri bombalıyordu. Hiçbir ciddi ve 
düzenli çalışma mümkün olmuyordu. Sadece, şehir merkezinde ve 
şehrin varoşlarında bir kaç küçük toplantı düzenlenebilmişti. Yine de, 
Mahnovistler günlük gazeteleri Put'k Svobode'yi, kısa zaman sonra 
da bu gazetenin Ukrayna dilindeki versiyonu Şlyah do Voli"yi çıkar
mayı başardılar.'4*

• • •

Kurtarılmış bölgede, iradesini düşmanlanna dayatacak güçte olan 
tek örgüt Mahnovistlerdi. Fakat bu gücü hiçbir zaman hakimiyet için, 
hatta politik etkide bulunmak için bile kullanmadılar; güçlerini asla 
politik ve ideolojik muhaliflerine karşı kullanmadılar. Askeri muhalif
ler, işçi ve köylülerin özgürlüğüne karşı komplolara girişenler, devlet
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aygıtları ve hapishaneler; Malınovist Ordu’nun askeri güç kullanarak 
saldırdığı hedefler bunlardı.

Hapishaneler, halkın köleliğinin sembolüydüler. Yalnızca, halka, 
köylülere ve işçilere boyun eğdirmek için inşa edilmişti hapishaneler. 
Yüzyıllar boyunca, bütün ülkelerde buıjuvazi isyan ruhunu ya da kit
lelerin direnişini hep idamlar ve hapis cezalarıyla bastırmıştır. İçinde 
bulunduğumuz dönemde ise, Komünist-sosyalist devlette kır ve kent 
proletaryası hapishanelerde çürümektedir. Özgür insanlar için hapis
hanenin lüçbir kullamm değeri yoktur. Hapishanenin olduğu yerde, 
halk özgür olamaz. Hapishane işçilere yönelik sürekli bir tehdit, işçi
lerin bilinçlerine ve iradelerine yapılmış bir tecavüz ve köleliğin en 
gözle görülür göstergesidir. Mahnovistler hapishaneleri böyle değer
lendiriyorlardı. O nedenle gittikleri her yerde hapishaneleri yıktılar. 
Berdyansk’ta, hapishanenin dinamitlenmesi sırasında inanılmaz bü
yüklükte bir kalabalık vardı, herkes hapishanenin yıkılmasına aktif bir 
şekilde katılıyordu. Aleksadrovsk, Krivoi-Rog, Yekaterinoslav ve bü
tün diğer şehirlerde, Mahnovistler hapishaneleri yakıp yıktılar. İşçiler 
her yerde bu eylemi coşkuyla karşılıyorlardı.

Mahnovistlerin, ifade, düşünce, basın ve politik örgütlenme özgür
lüğünü devrimci ilkeler olarak her yerde hayata geçirdiklerini rahat
lıkla belirtmek bizi onurlandırıyor. Ele geçirdikleri her şehirde, basın 
ve politik örgütler üzerindeki baskıyı ve kısıtlamaları ortadan kaldır
maya giriştiler. Herkes için ifade, basın, politik örgütlenme ve toplan
tı yapma özgürlüğü ilan edildi. Mahnovistlerin Yekaterinoslav’da bu
lundukları bir kaç hafta içerisinde çeşitli politik yönelimlere sahip 
beş-altı politik gazete ortaya çıktı: sağ SR gazetesi, Narodovîastie 
(Halkın Gücü), sol SR gazetesi, Znamya Vosstanya (İsyan Bayrağı), 
Bolşevik Zvezda (Yıldız), vb. Fakat Bolşevikler basın ve toplanma 
özgürlüğü hakkım zar zor elde ettiler, çünkü güçlendikleri her yerde 
işçi sınıfının basın ve toplanma özgürlüğünü ellerinden almışlardı ve 
ayrıca Yekaterinoslav’daki örgütleri 1919 Haziran’ında Gulya-Polye’ 
nin işgal edilmesine doğrudan katılmıştı; ağır bir cezaya çarptmlmayı 
kesinlikle hak etmişlerdi. Ancak ifade ve toplanma özgürlüğü ilkesini 
ihlâl etmemek için, Bolşeviklere dokunulmadı ve onlar da diğer poli
tik eğilimlerle birlikte, proletarya devriminin bayrağında yazılı olan 
tüm haklardan yararlandılar.

Mahnovistlerin, Bolşevikler. sol SR’ler ve diğer devletçilere da
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yatmayı gerekli gördükleri bir tek kısıtlama vardı; halk üzerinde dik
tatörlük kurmanın yollanm arayan “devrimci komitelerin” kurulması
na engel olmak. Aleksandrovsk ve Yekaterinoslav’m Mahnovistlerin 
eline geçmesinden hemen sonra, Bolşevikler halk üzerinde diktatör
lüklerini kurmak için Revkorn 1ar (Devrimci Komiteler) örgütleme ça
lışmalarım hızlandırdılar. Aleksandrovsk\dk\Revkom üyeleri, Mahno5 
ya, eylem alanlannın paylaşılmasını, askeri gücün Mahno’nun deneti
mine bırakılması, politik eylem ve sivil yetkilerin de komitelere bıra
kılmasını önerecek kadar ileri gittiler. Mahno ise onlara verdiği ce
vapta, kendi iradelerini işçilere dayatmaktansa gidip dürüst çalışmalar 
içinde yer almalanm tavsiye etti; hatta Revkorn işçi sınıfına karşı oto
riter tavırlar takınırsa, onlan öldürmekle tehdit etti. Yekaterinoslav’da 
da benzer bir Revkorn aym şekilde dağıtıldı. Mahnovistlerin tavn ke
sinlikle adil ve tutarlıydı. İfade, basın ve toplanma özgürlüğünün ko
runabilmesi için, bu özgürlüğü ve diğer örgütleri boğmaya, işçiler ü- 
zerinde kendi iradelerini ve diktatoryal otoritelerini kurmaya çalışan
lara karşı önlem alınması gerekiyordu. 1919 yılı Kasım ayında, Üçün
cü (Kınm) Mahnovist İsyan Ordusu Alay Komutam Polonski’nin, bu 
tür otoriter örgütlerin içine kanştığı öğrenilince, diğer örgüt üyeleriyle 
birlikte kurşuna dizildi.

Basın ve toplanma özgürlüğü hakkındaki Mahnovist metin şöyleydi:

1. B ütün sosyalist politik  partiler, örgütler ve eğilim ler, kendi kuram, 
görüş ve düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak özgürce ifade etm e hakkı
na sahiptirler. Sosyalist ifade ve basın özgürlüğüne hiçbir kısıtlam a getiri
lemez.

Uyarı: D evrim ci isyancılann m erkezi organı Put'k Svobode*nin edi
törleri tarafından sağlanm ayan askeri bildiriler yayınlanam az.

2. M ahnovist O rdu, politik parti ve örgütlere propaganda yapm a öz
gürlüğü tanırken halkın üzerinde otorite kurm ak için yapacakları herhangi 
bir hazırlık ya da örgütlenm eye devrimci isyancıların asla izin verm eye
ceğini belirtir, çünkü bu tür etkin lik lerin  özgürlüğün yayılm ası fikriyle 
hiçbir alâkası yoktur.

Y ekaterinoslav. -5 K asım  1919.
M ahnovist İsyan O rdusu Devrimci Askeri Konseyi.

Rus Devrimi sırasında, işçi kitlelerinin özgürlüğünün tam ifadesini 
bulduğu tek dönem, Mahnovşçina dönemidir. Aleksandrovsk’ta, özel
likle de Yekaterinoslav’da, her gün Denikin’in kurşun yağmuru altın
daki bu belirsiz durumda, bu iki şehirdeki işçiler, hayatlannda ilk defa

124



istedikleri şeyleri, istedikleri gibi yapabilme fırsatı buldular. Buna ek 
olarak, yaşamlarım ve çalışmalarını, kendi adalet ve dürüstlük anla
yışlarına göre örgütleme imkânına da sahip oldular.

Ay sonunda Mahnovistler şehri terk etmek zorunda kaldılar. Fakat 
emekçi kitlelere gerçek özgürlüğün kendi ellerinde olduğunu göstere
cek kadar vakitleri olmuştu, devletsizlik ve eşitlik fikri çoktan yayıl
mıştı.

NOTLAR

1. Aleksandrovsk yakınlarında, Dinyeper nehri üzerinden geçen Rusya’daki önemli de
miryolu köprülerinden biri.
2. Kongre tutanakları, Mahno ve Grigoryev’in konuşmaları ve başka birçok doküman 
1920’ deki çatışmalarda kayboldu.
3. Bazı şehirlerde Mahnovistler bir komutan tayin ederlerdi. Bu kişinin görevi askeri 
kuvvetlerle halk arasındaki iletişimi sağlamak, halkın günlük yaşamını olumsuz etkile
yebilecek askeri önlemler hakkında halkı uyarmaktı. Bu komutanın halk üzerinde hiç
bir otoritesi yoktu, halkm sivil yaşamına karışamazdı.
4. Bolşeviklerin, Mahnovistlerle sürdürdükleri tartışmalardan biri onlann Yekaterinos- 
lav’da geçirdikleri süre içinde yaşamı örgütleyecek hiçbir şey yapmadıkları iddiasına 
dayanır. Ancak Bolşevikler bunu söylerken, kitlelerden iki önemli konuyu gizlemekte
dirler. Öncelikle Mahnovistler ne bir parti ne de bir otoriteydi. Yekaterinoslav’da, şeh
rin özgürlüğünü savunan devrimci askeri bir müfreze olarak hareket ettiler. Bu şartlar
da, onlar yapıcı devrimci bir çalışmayı yaşama geçirmek zorunda değillerdi. Bu sadece 
yöre halkının göreviydi. Mahnovistler onlara ancak fikir ve önerilerini sunarak yardım
cı olabilirlerdi, öyle de yaptılar. İkinci olarak Bolşevikler şehrin o zamanki konumunu 
kitlelerden gizlemektedirler. Mahnovistlerin orada geçirdikleri dönem boyunca şehir 
yalnızca kuşatma altında olmakla kalmıyor, aynı zamanda bombalanıyordu da. Havada 
kurşunların uçuşmadığı tek bir saat bile yoktu. Bu durumda işçileri koruyan Mahnovist 
Ordu, yaşamı özyönetim ilkelerine göre zaten örgütleyemezdi.
Bir söylentiye göre, demiryolu işçileri Mahnovistlere yardım teklif ettiklerinde, Mah
novistler onlara, demiryoluna ihtiyaçları olmadığını, çünkü atları olduğunu söylemişler
di. Bu yaygara, Ekim 1919 da Denikin’in gazeteleri tarafından yaratılmış ve Bolşevik
ler de bu kaynaktan alarak kendilerine göre kullanmışlardı.
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-VIII-

MAHNOVİSTLERİN HATALARI 
İSYANCI BÖLGEYE 2. BOLŞEVİK SALDIRI

Mahnovistlerin Denikin’e karşı verdikleri mücadele olağanüstüy
dü. Altı ay boyunca verdikleri kahramanca mücadele herkes tarafın
dan görülmüştü. Kurtanlmış bölgede, Denikin karşıdevriminin meza- 
nnı kazan devrimci tufanı, Mahnovistler tek başlan na yaratmışlardı. 
Köy ve şehirlerdeki kitleler, tüm gelişmeleri bu şekilde yorumluyor
lardı.

Bu nedenle, pek çok Mahnovist, köylü ve işçilerin bu yaklaşımlan 
sayesinde, Komünist provakasyonlardan korunacağım düşünüyordu. 
Kuzeyden gelmekte olan Kızıl Ordu’nun, Komünist Parti tarafından 
Mahnovistlere yöneltilen haksız suçlamalan fark edeceği düşünülü
yordu; Kızıl Ordu Parti’nin yeni bir aldatmacası olarak görülmüyor, 
tam tersine, bölgeye ulaştığında, Mahnovistlerle işbirliği yapması bek
leniyordu. Hatta, bazı Mahnovistlerin iyimserliği, halk arasında iyice 
kök salan Mahnovist eğilimler nedeniyle, Komünist Parti’nin özgür 
halka saldırmaya cüret edemeyeceğini düşünecek kadar ileri gitmişti.

Mahnovistlerin devrimci ve askeri etkinlikleri bu düşüncelere uy
gundu. Mahnovistler yalnızca Dinyeper ve Don arasmda kalan bölge
yi ele geçirmekle yetinmişler, iki ordu buluştuğunda uygun bir taktik 
üzerinde çalışılacağını düşünerek, kuzeye doğru ilerleyip orada güçlü 
mevziler kurmayı gereksiz görmüşlerdi. Aynca, bazı militanlar askeri 
etkinliğe gösterilen önemin abartıldığım düşünüyor, işçi ve köylülerin 
etkinliklerinde ve devrimci inşada onlara destek ve cesaret vermeyi 
daha çok önemsiyorlardı. Güncel pratik görevler, işçi ve köylülerin 
kasaba, bölge ve eyalet kongrelerinin örgütlenmesi olmalıydı. Devrim 
ancak bu şekilde Bolşevik çıkmazdan korunmuş olurdu.

Mahnovistlerin iyimserliği ve özellikle bölgedeki yapıcı çalışma- 
lan önemsemeleri tamamen sağlıklıydı, ancak bu yaklaşım, Ukrayna’ 
da yaşanmakta olan gelişmelere tam denk düşmüyordu ve dolayısıyla 
beklenen sonuçlan getirmiyordu.

Bir kere, Bolşevizm diye bir olgu vaıdı. Doğası gereği. Bolşevizm 
hiçbir şekilde Mahnovşçina gibi aşağıdan gelen halk hareketlerinin 
varlığına izin veremezdi. Köylü ve işçilerin düşünceleri ne olursa ol-
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sun, Bolşevizm bu hareketle yüz yüze gelir gelmez, bu hareketi orta
dan kaldıracak önlemleri çabucak alacaktı. O nedenle, Ukrayna’daki 
toplumsal etkinliğin kalbi olan Mahnovistler, öncelikle kendilerim bu 
tehditten korumalıydılar. Mahnovistlerin kendilerini ilkesel olarak ya
pıcı çalışmalara adama arzusu -ki tamamen haklı ve devrimci bir ar
zuydu- 1918 sonrası Ukrayna’daki özgün koşullara denk düşen bir 
yaklaşım değildi. Bu ülkeden, dafalarca Avustuıya-Almanlar, Deni
kinciler, Petluristler ve Bolşevikler geçmişti, 1919’da, isy ancı bölge 
bir uçtan diğer uca kadar Kazaklar tarafından tamamen yağmalanmış, 
dört ay sonra da aym dalga önüne kattığım yakıp yıkarak ters yönde 
ilerlemişti. Devrimci halka talan ve yıkım getiren bu aralıksız saldırı
lara Kızıl Ordu askerlerinin bir kısmı da katılmıştı.

Sonuç olarak, 1919 yazında, bölgenin koşullan, geniş ölçekli dev
rimci inşayı kesinlikle imkânsız kılıyordu. Kuzeyden ta güneye kadar, 
süngü darbeleriyle devasa bir kalbura çevrilen ülke adeta sağa sola 
sendeliyordu, yaratıcı toplumsal inşanın tüm izleri ortadan kaldınlmış 
gibiydi. Bu durumda, Mahnovistler düşman güçlere karşı mücadele 
edebilmek için askeri konular üzerinde yoğunlaşmak zorunda kalmış
lardı.

Bölgedeki yaşam koşullannı gözönüııde bulundurarak devam ede
lim.

1919 sonbahannda, Mahnovistlerin Rus Devrimi’nde en çok ö- 
nemsedikleri ve üstüne düştükleri amaç, Denikin karşıdevrimini yok 
etmekti. Nitekim, Mahnovistler bu amaçlanna ulaştılar. Fakat Rus 
Devrimi’ndeki tarihsel görevleri henüz bitmemişti. Denikin’in askeri 
kuvvetlerinden kurtulan isyan halindeki bu ülkenin, tüm bölgelerinde 
acilen genel bir savunma hattının örgütlenmesi gerekiyordu. Bu başa- 
nlamazsa, Denikin’in tasfiye edilmesiyle ortaya çıkan devrimci im
kânlar, Denikin’in ordusunun ardından Ukrayna’ya gönderilen devlet
çi Bolşevikler tarafından yok edilme tehlikesi altındaydı.

O nedenle, 1919 sonbahannda, olayların gelişiminin Mahnovşçi- 
na’ya dayattığı tarihsel görevlerden biri, sadece yalıtılmış sınırlı bir 
bölgede değil, Ukrayna başkaldmsının yayıldığı bütün topraklarda, 
devrimci halkın özgürlüğünü savunması için güçlü bir devrimci ordu
nun yaratılmasıydı.

Elbette bu, Denikin’e karşı verilen şiddetli mücadele sürerken hiç 
de kolay bir görev değildi, fakat bu görev tarihsel olarak gerekli ve de 
mümkündü, çünkü Ukrayna’nın büyük bir bölümü tam da devrimin 
içindeydi ve aynca Mahnovist ruha sahipti. Mahnovistlere katılan is
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yancı birimler yalnızca güneyden değil aynı zamanda kuzeyden de 
gelmekteydi, örneğin Poltava’yı ele geçiren Bibik tümeni gibi. Ayrıca 
Kızıl Ordu’nun İç Rusya’dan gelen bazı müfrezeleri Mahnovşçina 
bayrağı altında toplumsal devrim için savaşmaya can atıyordu. Bunun 
dışında, Ogarkov komutasında Orel eyaletinden gelen başka birlikler 
de vardı. Gelirken yolda Bolşevik ve Denikinci ordularla savaşan bu 
birlikler, 1919 yılı Ekim sonlarına doğru Yekaterinoslav’a vardılar.

Mahnovşçina bayrağı kendiliğinden yükselmiş ve tüm Ukrayna’da 
dalgalanmaya başlamışü. Yapılması gereken tek şey, tüm Ukrayna’da 
dağınık halde dolaşan silahlı yapılanmaları, devrimci bölgeyi koruya- 
büecek güçlü ve devrimci bir halk ordusunda birleştirmek üzere ge
rekli adımlan atmakü.

Sadece sınırlı ve küçük bir bölgeyi değil, devrimci ülkenin tama
mım savunabüecek böyle bir güç, zora karşı zor görmeye alışkın olan 
Bolşevikler için oldukça caydıncı olacaktı.

Ancak belli bir ihtiyatsızlığın yam sıra, içine düştükleri zafer sar
hoşluğu, Mahnovisüerin böyle bir askeri gücü gereken zamanda oluş
turmasını engelledi. Bu yüzden, Bolşevikler Ukrayna’ya girdiklerin
de, Mahnovistler Gulya-Polye’de sınırlı bir bölgeye çekilmek zorunda 
kaldılar. Bu ciddi bir askeri hataydı, Bolşeviklerin yararlanmakta hiç 
gecikmedikleri türden bir hata. Bu hatanın sonuçlan bütün ağırlığıyla 
kısa bir süre içinde Mahnovistlerin ve Ukrayna Devrimi’nin üzerine 
çökecekti.

• • •

Rusya’mn her tarafına yayılan bir tifo salgını, Mahnovist Ordu’ya 
da bulaştı. Ekim ayında askerlerin yansı hastaydı. Bu yüzden şehir, 
Kasım ayı sonunda General Slasçev’in^ komuta ettiği güçlü bir De
nikinci ordu tarafından saldınya uğradığında. Mahnovistler Yekateri- 
noslav’ı terk etmek zorunda kaldılar. Bu Denikinci askerler Kınm’a 
doğru geri çekiliyorlardı ve Yekaterinoslav’ı kısa bir süreliğine işgal 
etmeleri pek önemli değildi.

Mahnovistler Melitopol, Nikopol ve Aleksandrovsk şehirleri ara
sında kalan bölgede yeniden biraraya geldiler/Ordu kurmayı Alek- 
sandrovsk’ta konaklamıştı. Kızıl Ordu’nun bölgeye yaklaştığı konu
sunda bir süredir çeşitli haberler duyuluyordu. Kardeşçe bir karşılaş
ma umudu taşıyan Mahnovistler, herhangi bir çatışma hazırlığı yap
madılar.

Aralık sonunda birkaç Kızıl Ordu tümeni Yekaterinoslav ve Alek-
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sandrovsk bölgesine vardı. Mahnovistler ile Kızıl Ordu askerlerinin 
karşılaşması sıcak ve yoldaşçaydı. İki ordunun savaşçıları arasında bir 
toplantı düzenlendi, askerler el sıkışarak ortak düşmanlan olan kapi
talizm ve karşıdevrime karşı birlikte savaşacaklarını ifade ettiler. Bu 
ittifak yaklaşık olarak bir hafta sürdü. Hatta çeşitli Kızıl Ordu birim
leri, Mahnovist saflara geçme eğilimi büe gösterdi.

Ardından Mahnovist Ordu komutam, Kızıl Ordu 14. Kolordu Dev
rimci Askeri Konseyi’nden, İsyan Ordusu’nu Polonya cephesine nak
letme emri aldı. Herkes bu emrin, Mahnovistlere yönelik yeni bir 
Bolşevik saldmnın ilk adımı anlamına geldiğini çabucak kavradı. İs
yan Ordusu’nun Polonya cephesine göndermek, devrimci isyanın çe
kirdek gücünü Ukrayna’dan çıkarmak anlamına geliyordu. Bolşevik
lerin istediği de buydu; isyancı bölgenin mutlak efendileri olacaklardı. 
Tabi ki Mahnovistler tamamen durumun farkındaydılar. Aynca, içeri
ğinden başka, emrin kendisi de Mahnovistleri kızdırmaya yetmişti: 
Ne 14. Kolordu’nun ne de Kızıl Ordu’nun başka bir biriminin Mahno
vist Ordu’yla heriıangi bir bağı yoktu. Kızılordu komutanları, Ukray
na’daki Beyaz Ordu’ya karşı verilen mücadelenin bütün yükünü tek 
başına omuzlayan İsyan Ordusu’na emir verecek son kişiler olabilirdi 
ancak.

Mahnovist İsyan Ordusu Devrimci Askeri Konseyi, 14. Kolordu’ 
nun emrini çabucak yanıtladı. Bu yanıtta şunlar belirtilmişti (yazılı 
belgeler elimizde olmadığı için, belleğimizden aktarıyoruz): Mahno
vist İsyan Ordusu, sahip olduğu devrimci ruhu herkesten daha iyi ka
nıtlamıştır. İsyan Ordusu, önemini pek de anlamadığı Polonya cephe
sine gitmeyip, Ukrayna’da kalarak devrimci savaş mevzilerini koru
yacaktır. Üstelik bu sevkiyat fiziksel olarak da mümkün değildir, çün
kü askeıierin yansı, bütün kurmay ve komutanın kendisi tifodan dola
yı hastanede yatmaktadır. Mahnovist İsyan Ordusu Devrimci Askeri 
Konseyi, gideceği adresi şaşırmış olan bu emri bir provokasyon ola
rak değerlendirmektedir.

Mahnovistler bu yanıtın yanı sıra, komutanlannın provokatif ma- 
nevralanna kanmamalan için, Kızü Ordu askerlerine çağnda bulun
dular. Bu çağnyı yaptıktan sonra, Mahnovistler konakladıklan bölge
yi tahliye edip, Gulva-Polye’ye doğru yola çıktılar. Pek zorlanmadan 
ve olaysız bir şekilde Gulya-Polye’ye vardılar. Kızü Ordu askerleri 
Mahnovistlerin ilerleyişini engelleme niyetinde değildiler. Bu ilerle
yiş sırasında, yalnızca geride kalan birkaç müfreze ve tek tek kişiler 
Bolşeviklerin eline düştü.
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1920 yılı Ocak ayının ortalarında, Bolşevikler. Mahno ve ordusu
nun diğer üyelerini, Polonya cephesine gitmeyi reddettikleri için yasa
dışı ilan ettiler. Bu tarih, Mahnovistler ile Komünist iktidar arasındaki 
kanlı savaşın başlangıcı oldu. Dokuz ay süren bu savaşın aynnülanna 
girmeyeceğiz. Sadece, bu savaşın, her iki taraf için de çok acımasız 
olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Bolşevikler iyi silahlanmış olan 
tam donanımlı tümenlerine güveniyorlardı. Bolşevik komutanlar, Kı
zıl Ordu askerleri ile Mahnovistler arasındaki kardeşliği kırmak için, 
Mahnovistlerin üzerine, Litvanyalı keskin nişancılardan oluşan bir tü
men ve birkaç Çinli müfreze gönderdi; bir başka deyişle, Rus Devrimi 
hakkmda en ufak bir fikri bile olmayan ve körü körüne emirlere itaat 
eden birimleri Mahnovistlerin üzerine gönderdiler

• • •
Ocak ayında Mahnovistler tifo salgınından kınlıyordu. Bütün kur

may üyeleri hastalığa yakalanmıştı. Mahno’nun kendisi de hastalıktan 
ciddi bir şekilde etkilenmişti. Bu hastalıktan dolayı, askerlerin büyük 
çoğunluğu ordu saflannı terk edip, köylere dağılmak zorunda kaldı. 
Mahnovistler bu koşullar alünda, bir yandan sayısız düşmanlanyla ça
tışırken, diğer yandan da Mahno’ya bakmak zorunda kaldılar. Lider
lerine ilgi, bağlılık ve fedâkârlık göstermeleri gereken bir dönemdi 
bu. İsyancılar ve civar köylerin sıradan köylüleri, Mahno’nun içinde 
bulunduğu tehlikeli durumdan dolayı oldukça endişeliydiler. Hasta 
olan Mahno, her an Kızıl Ordu’ya esir düşebilirdi. Eğer Mahno kay
bedilirse, bunun bütün köylülük için doğuracağı sonuçlann tahmin bi
le edilemeyecek kadar korkunç olacağı açıkü. Dolayısıyla köylüler, 
Mahno’yu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Onu, peşinden 
gönderilen Kızıl askerlerden kaçırarak, Gulya-Polye’de bir barakadan 
diğerine taşıyıp duruyorlardı. Mahno’nun kaldığı yer keşfedildiğinde, 
köylüler onu kaçırmak için yeterli zamanı kazanma pahasına kendile
rini feda ediyorlardı. Fanatikçe bir fedakârlıkla liderlerini korumaya 
çalışan köylülerin, Mahno’ya verdikleri değer inanılmaz boyutlarday
dı. Bu kritik dönemde, Mahno’nun hayatı, bu benzersiz fedakârlık sa
yesinde kurtanlmıştı.

Bolşevik kuvvetler sayıca üstün olmalarına rağmen, Mahno ve 
müfrezelerini ele geçiremediler -Bununla birlikte. Bolşevikler çeşitli 
yerlerde iktidarlannı kurarak, bölgede 1919'da başlamış olan bağım
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sız gelişmeyi durdurmayı başardılar. Ondan sonra da kitlesel köylü 
infazları başladı.

Pek çok kişi, yenilgiye uğratılan, yakalanan ve öldürülen Mahno
vistlerin sayısını, Mahno karşıtı mücadele ile ilgili olarak Sovyet bası
nında çıkan makalelerden hatırlayacaktır. Fakat, Sovyet basım, infaz 
edilenlerin genellikle isyancılar değil de Mahnovşçina’ya sempati du
yan çevre köylüleri olduğundan hiçbir zaman bahsetmedi. Kızıl tü
menlerin herhangi bir köye girişi, birçok köylünün alelacele, Mahno
vist isyancı ya da tutsak olarak kurşuna dizileceği anlamına geliyordu. 
Çeşitli Kızıl tümen komutanları, Mahno’yla açıkça savaşmak yerine, 
Mahnovşçina’ya karşı böylesine aşağılık ve vahşi yöntemleri kullan
maktan zevk alıyordu. Özellikle 42. ve 46. Kızıl piyade alaylarının bi
rimleri, kendilerini bu yöntemlere kaptırmışlardı. En büyük yıkımı, 
taraflar arasında pek çok kez el değiştiren Gulya-Polye köyü yaşadı. 
Bolşevik kuvvetler köye her girişlerinde veya köyü terk etmek zorun
da kaldıkları her defasında, onlarca köylüyü toplayıp sokaklarda kur
şuna diziyorlardı. Her Gulya-Polye sakini, bu Bolşevik katliamın tüy
ler ürpertici öyküsünü anlatabilir. Bu dönemde Ukrayna’da, Sovyet 
yetkilileri tarafından en ılımlı tahmine göre 200 000’den fazla köylü 
ve işçi öldürüldü veya ciddi biçimde sakat bırakıldı. Bir o kadarı da 
tutuklandı ya da Rusya ve Sibirya’nın çeşitli bölgelerine sürüldü.

Devrimi yaşayan bir halkın devrimci çocukları olan Mahnovistler, 
devrimin böylesine barbarca boğazlanmasına doğal olarak sessiz kala
mazlardı. Bolşevik teröre, en az onun kadar şiddetli darbelerle cevap 
verdiler. Daha önce Hetman Skoropadski’ye karşı kullandıkları geril
la savaşı yöntemlerini Bolşeviklere karşı da kullandılar. Kızıl Ordu 
birimleri Mahnovistlerle bir çatışmaya girdiklerinde, ne yazık ki, asıl 
kurbanlar savaşa zorla gönderilen, aslında böyle bir kaderi hiç de hak 
etmeyen sıradan askerler oluyordu. Buna engel olmak imkânsızdı. Si
lahlan ellerinden alınan Kızıl tutsaklar serbest bırakılıyordu. İsteyen
ler isyancı saflara katılıyordu, ama Kızıl Ordu askerlerinin komutan
larının bağışlanmasını istedikleri nadir anlar dışında komutanlar ve 
Parti görevlileri öldürülüyorlardı.

Sovyet yetkilileri ve ajanlan, öldürülen Komünist Parti üyelerinin 
ve Kızıl Ordu askerlerinin uzun listelerini vererek, Mahnovistleri acı
masız katiller olarak tanıtıyorlardı. Fakat yetkililer asıl gerçekler ko
nusunda, yani askerlerin ve Parti üyelerinin hangi nedenlerden dolayı 
öldürüldüğü konusunda hep sessiz kalıyorlardı. Öldürülenler, Komü- 
nistlerce başlatılan ve körüklenen bir savaşın kurbanlarıydılar, Bolşe-
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vikler tarafından köşeye sıkıştınlan Mahnovistlere dayatılan kaçınıl
maz savaşın kurbanları. Oysa savaş savaştır, her iki taraf da kurban 
verir. Ama Mahnovistler bu savaşın, tek tek veya bir bütün olarak Kı
zıl Ordu askerlerine karşı değil, bu kitleyi yöneten ve herhangi bir Kı
zıl Ordu askerinin hayatına sadece kendi iktidarlarının korunması öl
çüsünde değer vererek bu askerleri kullanan bir avuç yöneticiye karşı 
verildiğinin tamamen farkındaydı. Bu nedenle, Kızıl Ordu birimleri 
ile şiddetli bir savaşa tutuştukları halde, savaş bittiğinde Mahnovist
ler, Kızıl Ordu askerlerine, aralarındaki ilişkiye damgasını vuran, kar
deşçe ve arkadaşça duygularla yaklaşıyorlardı. Mahnovistlerin Kızıl 
Ordu askerlerine gösterdikleri samimiyet, itina ve devrimci onura hay
ran kalmamak elde değildi. Mahnovistler tarafından esir alınan hiçbir 
Kızıl Ordu askerine kötü davranılmadı. Üstelik de, Bolşeviklerin eline 
düşen Mahnovistlerin anında kurşuna dizildiği bir dönemde.

Ancak Mahnovistlerin Kızıl Ordu şefleri ve Parti aristokrasisine 
yaklaşımlan bambaşkaydı. Onlan bölgede korku salan Sovyet iktida- 
nnın gerçek suçlulan olarak değerlendiriyorlardı. Bu şefler, halkın 
özgürlüğünü adım adım gasp ederek isyancı bölgeyi, halkm kanının 
aktığı bir yaraya çevirdiler. Ve Mahnovistler de onlara gerektiği gibi 
davrandılar: Yakaladıklan şefleri kurşuna dizdiler.

Mahnovistlere yönelen Bolşevik terör, herhangi bir yönetici sını- 
fm doğasında bulunan terörün tüm niteliklerini içeriyordu. Anında öl
dürülmeyen Mahnovist tutsaklar, hareketi karalamalan ve Bolşevik 
polisle işbirliği yapmalan için her türlü işkenceye tabi tutuluyorlardı. 
13. isyan Alayı Yardımcı Komutam Berezovski, Bolşeviklerin eline 
düştükten sonra Özel Seksiyon’un (Çeka) ajanı oldu, fakat dediğine 
göre, işkence sonucu ajan olmayı kabul etmişti. Bolşevikler, benzer 
şekilde, Mahnovist Ordu Teknik Kolordu Komutam Çubenko'ya, eğer 
Mahno’yu öldürmelerine yardım ederse, kendisini serbest bırakacak- 
lannı pek çok kez teklif ettiler. Koca 1920 yazı boyunca Bolşeviklerin 
tek düşüncesi, bir Mahnovist’in yardımıyla Mahno’yu katletmekti. A- 
şağıdaki metin, Bolşeviklerin Mahno’ya düzenledikleri başansız bir 
suikast girişiminden sonra Mahnovistler tarafından yayınlandı.

BATKO MAHNO’YU KATLETMEK ÜZERE 
BOLŞEVİK-KOMÜNÎSTLER TARAFINDAN DÜZENLENEN 
HAİNCE BÎR SUİKAST GÎRİŞİMÎ
tki ayı aşkın bir süredir, Ukrayna devrim ci isyancılarının kurm ay ka

rargâhına; bütün m üfrezelerine ve tüm enlerine rağm en M ahnovşçina’nin 
bağım sız ve özgür isyancılarını açık bir çatışm ada yenem eyen iktidardaki
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K om ünist-Bolşevik P arti’nin, paralı askerlerin yardım ıyla devrim ci isya
nın lideri olan yoldaş Nestor M ahno’yu öldürm e planlan yaptığına dair 
bazı kaynaklardan çeşitli bilgiler gelm ektedir.

Elim izdeki kesin bilgilere göre, bu amaç için, Tüm -U krayna Çeka 'sı 
içinde, deneyim li Bolşevik cellatlar olan M antsev ile M artinov tarafından 
yönetilen özel bir seksiyon kurulm uştur. Bu özel seksiyonun personeli, 
ölüm e m ahkûm  edilip daha sonra yaşam ları bağışlanan eski naletçik ler- 
den (“haydut’la r )  oluşm aktadır.

A jan provokatörler arasında daha önce anarşist hareketle bağlantısı 
olanlar da bulunm aktadır: Ö rneğin, Peter Sidorov, T im a-Ivan Petrakov, 
Zenya Erm akova (A nna Sukova), Çaldon ve Burtsev. B u ajan provokatör
lerden birinin, geçen yıl H arkov’da K  Svetu (Işığa D oğru) gazetesinin edi- 
törlüğünü yapan ve Vasili o larak da bilinen “B üyük N ikolas” olduğunu 
öğrendik.

Bu provokatörler çetesinin ihanetinin sının yoktur. D enikin işgali sı
rasında birçok anarşistin gizli isim ve adreslerini öğrenen bu hainler, ko
m utanların  konutlarına aniden g irerek  hiç çekinm eden pek çok katliam  
gerçekleştirdiler. Bu hainler tarafından tanınan ve B olşevik yetkililere şu 
veya bu ölçüde düşm an olan tüm  anarşistlerin tutuklanıp öldürüldüğünü 
söylem eye gerek bile yok.

Bu adi çete, H arkov ve O dessa’da bunları yaptıktan sonra, patronları • 
M antsev’in talimatları doğrultusunda, işbirlikçi toplam ak ve Batko M ah
n o ’ya düzenlenecek suikastin hazırlıklarını yapmak üzere Y ekaterinoslav’a 
geldi.

Her nedense, “devrim ci” B olşevikler yönetim de oldukları üç yıl bo
yunca, Ç ar hüküm etine hizm et eden ajan provokatörlerin  içtenliğini ve 
kendi saflarından kaç defa bir P e trov ’un çıkarak şerefini geriye aldığını 
unutm uşa benziyorlar. Şimdiki durum  da aynen budur. B olşevik ler tara
fından yaşam ı bağışlanan ve satın alınan provokatörler arasında, ahlâki 
değerlere inanan, m uhtem elen de ihanetinin farkında olan ve Bay M ant
sev ile arkadaşlarının oyunlarını bozanlar da var.

MANTSEV AJANLARININ YAKALANIŞI (2)

20 H aziran günü, bir grup devrim ci isyancının (M ahnovist’in) G ulya- 
P o lye’nin on mil uzağında olan T urkenovka’ya varm asından bir saat son
ra, önceki yıl İsyan O rdusu için karşı-casusluk yapan ve köye yeni gelen  
Fedya G luşçenko, sokakta Y oldaş M ahno’ya yaklaşarak sinirli bir şekilde 
şöyle dedi: “Batko, sana çok önemli haberlerim  var!...” Y oldaş M ahno, 
Fedya’ya , yakınlarda bulunan Yoldaş Krilenko ile konuşm asını söyledi. 
Fedya, kendisinin ve şu an aynı sokakta M ahno’nun yakınında duran baş
ka bir kişinin, Batko M ahno’ya suikast düzenlem ek üzere oraya gönderil-
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diğini açıkladı. D ikkatlice öteki kişiye yaklaşan K rilenko, onun silahını 
alm ayı başardı. F ed y a’da Kolt marka bir tabanca, diğer kişide ise bir M av
zer, b ir Brovvning ve iki bom ba vardı.

B ir  naletçik olan d iğer kişi, takm a adı ;cK ötü Y aşka” olan Yakov Kos- 
tik in ’di. Yakov, her şeyi hem yazılı hem de sözlü olarak bütün ayrıntıla
rıyla anlattı. O nu bu işe zorlayan asıl kişi, hiç de saygı duym adığı M ant- 
sev’di. Çarlık dönem i parasıyla 13000 ruble ve bir m iktar da Sovyet para
sı alm ıştı. Suikastin ayrıntılı planı Y ekaterinoslav’da M antsev, M artinov 
ve Fedya tarafından dikkatlice hazırlanm ıştı. K ostikin, Fedya’nın emrin- 
deydi. Fedya ayrıca 1. M ahnovist K olordu’nun eski karşı-casusu olan Lev 
Z ad o v ’u kazanm a görevini de üstlenm işti. Ö lüm den başka bir şeyi hak 
etm ediğini bilen K ostikin, M ahnovistlerin hizm etine girmeyi önerdi. D o
ğal olarak  bu öneri geri çevrildi ve K ostikin ertesi gün kurşuna dizildi. 
Ö lm eden önce kçndisini buraya getiren, sonra da ihanet eden F edya’ya 
lanet okudu.

Fedya, M antsev tarafından tutuklandığını ve ölüm  ile, M ahno’ya sui
kast düzenlem ek üzere Çekam n  em rinde çalışm a arasında bir seçim  yap
m ak zorunda bırakıldığını anlattı. M ahno’yu zam anında uyarm ak niyetiy
le ikinci seçeneği tercih ettiğini ifade etti. Soğukkanlılığını koruyan Fed
ya, Çeka 'y a  katıldığı için ölmeyi hak ettiğini söyledi, fakat bunu yoldaş
larını vaktinde uyarıp onlann kolları arasında ölm ek için yaptığını tekrar
ladı. İsyancılar, Çeka 'y la  işbirliği yapan birini elbette cezasız bırakam az
lardı. Fedya’ya bunu yaptıran neden ne olursa olsun, bir devrim ci hiçbir 
şekilde polisle işbirliği yapam azdı. Fedya G luşçenko, 21 H aziran günü 
K ostikin ile birlikte kurşuna dizildi. O ldukça sakindi, ölüm ü hak ettiğini 
söyledi, ancak tüm  M ahnovist yo ldaşlarına, bir hain olarak ölm ediğinin, 
yalnızca kendi hayatıyla Batko M ahno’nun hayatını korum ak içfn Çeka’ 
nin hizm etinde çalışm ayı kabul ettiğinin bildirilm esini talep etti. Son söz
leri şöyleydi: “ Tanrı yardım cınız olsun!”

T üm -U krayna Çeka"sının paralı asker kullanarak devrim ci isyanın li
deri, yoldaş M ahno’ya haince bir suikast düzenlem e girişim i bu şekilde 
sonuçlandı.

Ukrayna Devrimci İsyancılar (M ahnovistler) Konseyi
21 Haziran 1920

1920 yılı boyunca hatta daha sonra bile, Sovyet yetkilileri, savaş
çı çeteciler olduklarını iddia ettikleri Mahnovistlere karşı savaşmaya 
devam ettiler. Rusya’nın içinde ve dışında iftiralarını sürdürmek için 
basın ve bütün diğer propaganda araçlarını kullanarak, koca ülkeyi bu 
konuda ikna etmek amacıyla büyük bir çaba harcadılar. Aynı zaman
da, hareketi baltalamak ve üyelerini gerçekten de haydutluk uçurumu
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na sürüklemek için sayısız süvari ve piyade tümenim isyancıların üze
rine yolladılar. Mahnovist tutsaklar acımasızca öldürüldü, aileleri ve 
yakınlan işkenceye maruz kaldı, hatta öldürüldü, mallanna ya el ko
nuldu ya da yağmalandı ve evleri tahrip edildi. Tüm bu olaylar olduk
ça geniş bir ölçekte cereyan etti. Bolşevik yetkililerin bu her gün tek
rarlanan dehşetine karşı durabilmek, devrimci konumlarını koruyabil
mek, öfkeye ve haydutluk uçurumuna düşmemek için, isyancı kitlele
rin, insanüstü bir azim ve kahramanca bir gayrete ihtiyacı vardı. Ama 
kitleler asla cesaretlerini yitirmediler, devrimci bayraklarım asla indir
mediler, amaçlarına sonuna kadar inançla bağlı kaldılar. Bu zor ve acı 
dolu dönemi yaşayanlar için, emekçi kitlelerin devrime olan inançla- 
nmn derinliğini ve davalarına olan bağlılıklarını kanıtlayan bu gerçe
ği görmüş olmak adeta bir mucizeydi.

• • •
1920 bahan ve yazı boyunca Mahnovistler, sadece Kızıl Ordu müf

rezeleriyle değil, aym zamanda Ukrayna ve Büyük Rusya’daki koca 
bir Bolşevik devlet sistemine karşı savaşmak zorunda kaldılar. Bu ne
denle, isyancı güçler, sayıca üstün olan düşmanla karşılaşmamak için, 
bazen bölgeyi terk etmek, 600 mil hatta daha fazla bir mesafeyi katet- 
mek zorunda kalıyorlardı. Bazen Donets Basin’e, bazen de Harkov ve 
Poltava eyaletlerine doğru geri çekilmek zorunda kalıyorlardı. Bu gö
nülsüz göçebelik günlerini iyi bir propaganda imkânı olarak kullanan 
isyancıların, bir-iki günlüğüne konakladıkları her köy, kitlesel bir 
Mahnovist toplantı meydanına dönüşüyordu.

Bu göçebelik döneminde, yani 1920 Haziran ve Temmuz ayların
da, tüm hareketin ve ordunun etkinliklerini yönetecek üst bir organ 
oluşturuldu: Ukrayna Devrimci İsyancılar (Mahnovistler) Konseyi. 
Bu konsey, isyancı kitlelerin seçtiği veya onayladığı yedi kişiden o- 
luşuyordu. Konsey askeri işler ve harekât, örgütlenme ve genel dene
tim, eğitim ve kültür olmak üzere üç seksiyona bölünmüştü.

NOTLAR

1. Yahudilerin, Kızıl askerlerin, ve Mahnovistlerin kasabı olarak ün salmış Beyaz 
General Slasçev, Nisan 1921 ’de Kızıl Meydan’da onuruna düzenlenen askeri karşılama 
töreniyle Troçki tarafından Kızıl Ordu'ya kabul edildi. Bu kabul töreninden kısa bir 
süre sonra, Slasçev, Bolşevikler tarafından “kendi kaderlerini tayin etme” sözü verilen 
Karelya bölgesindeki etnik ayaklanmayı bastırmak üzere bölgeye gönderildi. { \ .n.)
2. Bir konsey toplantısı raporundan.
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-IX-

SOVYET HÜKÜMETİ İLE YAPILAN ANLAŞMA 
3. BOLŞEVİK SALDIRI

1920 yazı süresince, Mahnovistler, pek çok kez Wrangel’le savaş
ma girişiminde bulunmuşlardı. Wrangel kuvvetleriyle iki kez çatış
maya girmişler, ama her iki defasında da Bolşevikler Mahnovistlere 
arkadan saldırdıkları için, mevzilerini terk edip geri çekilmek zorunda 
kalmışlardı. Bu arada Bolşevikler, Mahnovistlere iftira atmaktan vaz
geçmiyorlardı. Ukrayna’daki Sovyet gazeteleri, Mahno’nun Wrangel’ 
le ittifak yaptığına dair asılsız iddialarla doluydu. 1920 yazında, Har- 
kov Hükümet Elçisi Yakovlev, Yekaterinoslav Sovyeti Genel Kuru- 
lu’nda, Sovyet yetkililerinin Mahno ve Wrangel arasındaki ittifakın 
yazılı belgelerine sahip olduğunu açıklamışü. Şüphesiz, bu tamamen 
kasıtlı bir yalandı. Sovyet yetkilüeri, bu taktiği kullanarak, Wrangel’ 
in karşısında bozguna uğrayan Kızıl Ordu’nun geri çekildiğini gizle
mek ve bu nedenle de sık sık Mahno’dan yardım isteyen kitleleri kan
dırmak istiyorlardı.

Hiçbir işçi ve köylü, Bolşeviklerin bu yalamna inanmadı. Halk 
Mahno’yu ve Bolşevik yöntemleri gayet iyi biliyordu. Fakat Wrangel’ 
in kendisi her gün Sovyet basımnda yer alan bu martavallara inanma
ya başlamıştı. Eğer Wrangel akıl almaz bir kara cahil değilse, Mahno’ 
ya bir elçi göndermesinin altında yatan gerçek ancak Sovyet basınının 
etkileriyle açıklanabilir. Belki de bu girişim sadece bir ön keşifti. A- 
şağıdaki belge bir kaynak olma özelliğindedir:

Ukrayna Mahnovist Devrimci İsyan Ordusu Komuta Kurmayı’ 
mn, 9 Temmuz 1920’de, Mariupol, Vremevka’da yapüğı toplantının 
raponı, paragraf 4, General Wranğel’in mesajı.

Toplantı sonuna doğru, General Wrangel’den bir elçi geldi ve aşa
ğıdaki mektubu sundu:

İsyan Kuvvetleri A tam anı M ahno’ya.

Rus O rdusu, halkı kom ünlerden ve kom iserliklerden kurtarm ak, dev
lete, büyük toprak sahiplerine ve benzerlerine ait olan ülke kaynaklarını 
ve emekçi halkın haklarım  garanti altına alm ak için. K om ünistlere karşı 
savaşm aktadır. Bu doğrultudaki adım lar çoktan atılmıştır.

136



Rus askerleri ve subayları halkın davası ve m utluluğu için savaşm ak
tadır. Halkın yanında olanlar bize katılmalıdır. Bu nedenle bütün kuvveti
n izle K om ünistlere  karşı savaşm alı, onlara arkadan sald ırm alı, ulaşım  
araçlarını tahrip  etm eli ve T roçk i’nin kuvvetlerini bozguna uğratm akta 
bize yardım  etm elisiniz. O rdum uzun yüksek kom utası, size cephane, ik
mal ve uzm anlar konusunda yardım  edecektir. Önem li ihtiyaçların ız ve 
askeri etkinliklerim izi koordine etme konusunda bilgi verm ek amacıyla, 
bir delegenizi kurm ayım ıza gönderin.

(İmza)
Güney Rusya Silahlı K uvvetleri Kom utanlığı 

Kurm ay B aşkanı, Lt. -Gn. Şatilov.

K arargâh Levazım  K om utanı, Binbaşı Konovalets.
Melitopol, 18 Haziran 1920.

28 yaşındaki elçi İvan Mihailov, mektubu Batko Mahno’y a getir
mek üzere Slasçev’in emir subayından aldığım ve Wrangel mevzile- 
rindeki tüm askerlerin, Mahno’nun Wrangel ile işbirliği yaptığına i- 
nandığım söyledi.

Popo\*l> “Daha bugün Kızıllara yeni bir yanıt gönderdik. Şimdi 
de Beyaz zorbalara bir yanıt vermeliyiz.”

Mahno: “Bu aşağılık teklife verilmesi gereken yanıt şöyle: Wran- 
gel’den veya sağdan gelecek herhangi bir delege anında kurşuna dizil- 
melidir, yanıtımız budur ”

Wrangel’in elçisinin kurşuna dizilmesine ve konseyin bu mektup 
ile birlikte, mektuba istinaden verilen yanıtı yayınlamasına oybirliğiy
le karar verildi.

Wrangel’in elçisi kurşuna dizildi. Olay ayrıntılarıyla Mahnovist 
basında yayınlandı. Bolşevikler için bu olayın anlamı gayet açıktı. 
Buna rağmen Bolşevikler utanmadan, Mahno ile Wrangel arasında bir 
ittifak olduğu konusundaki yalanlanın yaymaya devam ettiler. Mah
novistler ile Sovyet iktidan arasında askeri-politik bir anlaşma yapıl
dıktan sonra, ancak o zaman, Sovy et Savaş Komiserliği Mahno ile 
Wrangel arasında hiçbir zaman bir ittifak olmadığım, Sovyet basının
da önceden yer alan iddialann yanlış bilgilerden kaynaklandığını, 
Mahnovistlerin Wrangel’in delegesini kurşuna dizerek onlarla hiçbir 
görüşme yapmadığım duyurdu. (Savaş Baş Komiseri tarafından yapı
lan ve 20 Ekim tarihli Proletar ve diğer Harkov gazetelerinde yayın
lanan “Mahno ve Wrangel” başlıklı açıklamaya bakınız.) Sovyet yet
kililerinin yalanlannı kabul etmeleri, gerçeği söyleme arzulanndan
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değil, Mahnovistlerle yaptıkları anlaşmaya uyma zorunluluğundan 
kaynaklanıyordu.

• •  •
1920 yazının ortalarında, Wrangel üstünlük kazanmaya başladı. 

Yavaş yavaş ama düzenli bir şekilde ilerleyerek, Donets Basin bölge
sinin tümünü tehdit eder hale geldi. Polonya cephesinde olup bitenler 
gözönüne alındığında, Wrangel devrim için büyük bir tehditti ve bu 
tehdit gitgide büyüyordu.

Mahnovistler Wrangel’in ilerleyişine kayıtsız kalamazlardı. Za
man kaybetmeden ve Wrangel kuvvetlerini devrime karşı daha da 
güçlendirmeden ona karşı savaşmaları gerektiği apaçık ortadaydı. O- 
nu ortadan kaldırmak üzere atılacak tüm adımlar sonuç itibariyle dev
rimin yararına olacakü. Fakat Komünistler ne olacakü? Onlann dikta
törlüğü de en az Wrangel kadar işçilerin özgürlüğüne düşmandı. Ko
münistlerle Wrangel arasındaki fark, Komünistlerin, devrime inanan 
kitlelerin desteğini almış olmalanydı. Bolşevik iktidarın çıkarları doğ
rultusunda işçilerin devrimci heyecanlanın sömüren Komünistlerin, 
kitleleri yanlış yönlendirdiği bilinen bir gerçekti. Bununla birlikte, 
devrime inanan kitleler Wrangel’e düşmandı ve bu önemli bir olguy
du. Devrimci İsyancılar Konseyi ve Ordu Kurmayı’nın genel toplan
tısında, Wrangere karşı verilecek mücadele üzerinde durulmasına ka
rar verildi. Bunun ötesinde, sorunun çözümü ve nihai karar isyancı 
kitlelere düşüyordu.

Bu toplantının katılımcılanna göre, Wrangerin bozguna uğratıl
ması çok önemli sonuçlara yol açacaktı. Her şeyden önce, devrimin 
karşısındaki bu büyük tehdit ortadan kalkacakü. Aynca, tüm Rusya, 
devrimci yıllar boyunca başına bela olan karşıdevrim engelinden kur
tulmuş olacakü. İşçi ve köylü kitlelerinin, bu savaşlann bitmesine ih
tiyacı vardı, böylelikle kitleler olaylara soğukkanlı bir şekilde yakla
şıp geçmişi değerlendirerek çeşitli sonuçlara varacaklar ve devrim 
için yeni güçler oluşturabüeceklerdi. Aym toplantıda, Wrangel’i bir
likte ortadan kaldırmak üzere, Mahnovistler ile Komünistler arasında
ki düşmanlığı askıya alma önerisinin Komünistlere sunulmasına karar 
verildi. Bu amaçla, Konsey ve İsyan Ordusu Komutam adına, Har- 
kov’a ve Moskova’ya, 1920 Temmuz ve Ağustos’unda telgraf çekildi. 
Ancak yanıt gelmedi. Komünistler hâlâ Mahnovistlerle savaşmaya, 
yalan ve iftiralanna devam ediyorlardı. Fakat Eylül ayında, Komü
nistler Yekaterinoslav’ı boşaltıp, Wrangel de Berdyansk, Aleksand-
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rovsk, Gulya-Polye ve Sinelnikovo’yu işgal ettiği sırada, Bolşevik- 
Komünist Parti Merkez Komitesi’nden Komünist İvanov başkanlığın
daki bir heyet, Mahnovistlerin kamp kurmuş olduğu Starobelsk’e ge
lerek, Wrangel’e karşı birleşik askeri eylem konusunda Mahnovistler- 
le görüştü. Görüşmeler Starobelsk’te başladı ve Mahnovistler ile Sov
yet yetkilileri arasmda askeri-politik bir anlaşma taslağı çabucak oluş
turuldu. Maddeler resmi olarak onaylanmak üzere Harkov’a gönderi
lecekti. Bu amaçla ve aynca güney cephesi Bolşevik kurmayıyla ku
rulacak ilişkileri düzenlemek üzere, Krilenko, Budanov ve Popov’un 
başkanlığında askeri ve politik bir heyet Harkov’a doğru yola çıktı.

10-15 Ekim 1920 tarihleri arasında, tartışılan anlaşma maddeleri, 
her iki tarafın riayet edeceği aşağıdaki şekli aldı:

UKRAYNA SOVYET HÜKÜMETİ ÎLE
UKRAYNA MAHNOVÎST DEVRİMCÎ İSYAN ORDUSU
ARASINDAKİ POLİTİK VE ASKERÎ ÖN ANLAŞMA

KISIM 1- POLÎTÎK ANLAŞMA

1. Sovyet C um huriyeti sınırları içinde sürgünde ya da hapiste bulunan 
tüm anarşistlerin hem en serbest bırakılm ası; Sovyet H üküm eti’ne karşı si
lahlı faaliyet yürütenler hariç, anarşistler üzerindeki baskının sona ermesi.

2. Sovyet H üküm eti’ni şiddet kullanarak yıkm a çağrısında bulunanlar 
ve askeri sansürün uygun bulm adığı durum lar dışında, M ahnovistlere ve 
anarşistlere, fikir ve düşüncelerini, yazılı ve sözlü olarak yaym a hakkı, 
ifade ve propaganda özgürlüğünün tanınm ası. Sovyet Hüküm eti tarafın
dan devrim ci örgütler olarak tanınan M ahnovistler ve anarşistler, her türlü 
yayın için, teknik kurallara uym ak kaydıyla, gerektiğinde Sovyet devleti
nin teknik donanım ını kullanabileceklerdir.

3. Sovyet seçim lerine bağım sız katılım  hakkı; M ahnovist ve anarşist
lere seçilm e hakkı tanınm ası. A ralık ayında gerçekleşecek Beşinci Pan- 
Ukrayna Sovyet K ongresi’nin örgütlenm esine bağım sız katılım  hakkı.

(İm za)
Sovyet H üküm eti, Ukrayna S.S.R. vekili. Ya. Yakovlev.

Konsey Elçileri, U krayna M ahnovist Devrim ci îsyan O rdusu 
Kom utanları, Krilenko, Popov.

KISIM 2- ASKERÎ ANLAŞMA

1. U krayna M ahnovist Devrimci İsyan Ordusu, Kızıl O rdu’nun kom u
tasında partizan bir ordu olarak C u m h u riy e tin  silahlı kuvvetlerine katıla
cak; bu ordu iç işlerinde kendi kurm uş olduğu düzeni koruyacak. Kızıl 
O rdu 'nun ilke ve esaslarına uvmak zorunda olm ayacaktır.
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2. îsy an  Ordusu, Sovyet bölgesinde cepheden cepheye geçerken veya 
çeşitli cepheler arasında m anevra yaparken , saflarına h içbir Kızıl Ordu 
m üfrezesini ve hiçbir Kızıl Ordu asker kaçağım  a lm ayacak tır/2)

U yanlar:
a) W rangel cephesinin ardında kalanların yanı sıra, çeşitli nedenlerle 

K ızıl O rd u ’yla irtibatı kopan ve bu nedenle D evrim ci îsyan  O rd u su ’na 
katılan K ızıl O rdu birim leri veya K ızıl askerler, yeniden Kızıl O rd u ’yla 
irtibat kurduklarında tekrar Kızıl O rdu saflarına katılacaklardır.

b) W rangel cephesinin ardında kalan M ahnovist İsyancılar ve ayrıca 
şu anda isyan  O rd u su ’nda bulunan tüm  birlikler, daha önce Kızıl O rdu ta
rafından harekete geçirilm iş olsalar bile, m evcut yerlerinde kalm aya de
vam  edeceklerdir.

3. O rtak düşm anım ız Beyaz O rd u ’yu  ortadan kaldırm ak üzere, U kray
na M ahnovist D evrim ci isyan O rdusu, varılan anlaşm ayı desteklem eleri 
için em ekçi kitlelere bilgi verecek; Sovyet iktidarına yönelik  askeri ey
lem leri durdurm ası için halka çağrıda bulunulacak; Sovyet iktidarı ise va
kit geçirm eden anlaşm a maddelerini yayınlayacaktır.

4. Sovyet Cum huriyeti sınırları içinde yaşayan M ahnovist Devrimci 
isyan  Ordusu savaşçılarının aileleri de Kızıl Ordu askerlerinin ailelerine 
tanınan haklardan yararlanacaklar ve bu am açla U krayna Sovyet Hükü
meti onlara gerekli belgeleri sağlayacaktır.

(İmza)
Güney Cephesi K om utanı, Frunze.

G üney Cephesi Devrimci K onsey üyeleri: Bela Kun&\ Gusev.
Konsey elçilik  delegeleri, U krayna M ahnovist Devrim ci İsyan Ordusu

Kom utanları: Krilenko, Popov.

Yukarıdaki üç maddelik politik anlaşmaya ek olarak, konsey tem
silcileri ve Mahnovist Ordu komutanları, Sovyet Hükümetine özel 
bir madde daha sundu:

POLİTİK ANLAŞMA - 4. MADDE

M ahnovist hareketin en önemli ilkelerinden biri işçilerin özyönetimi 
için m ücadele etm ek olduğundan, İsyan O rdusu politik anlaşm ada şöyle 
bir m addenin de yer alması gerektiğinde ısrar ediyor: M ahnovist O rdu’ 
nun bulunduğu bölgelerde, işçi ve köylü halk, ekonom ik ve politik özyö
netim için kendi kurum larını yaratacaktır; özerk olacak olan bu kurumlar, 
Sovyet Cum huriyeti hüküm et organlarıyla, anlaşm alar aracılığıyla oluştu
rulacak federasyonlarda biraraya geleceklerdir.
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Sovyet yetkilileri, bir sürü bahane uydurarak anlaşmanın yayınlan
masını sürekli erteledi. Mahnovistler bunun hiç de hayra alâmet olma
dığını anladılar. Bu gecikmenin anlamı ancak, Sovyet iktidan Mahno
vistlere karşı vahşi bir saldın başlattığında açıklık kazandı. Bu konu
ya tekrar döneceğiz.

Sovyet yetkililerinin samimiyetsizliğinin farkında olan Mahno
vistler, anlaşma yayınlanmadığı sürece, Devrimci İsyan Ordusu’nun 
anlaşma hükümlerine kesinlikle uymayacağım açıkladılar. Ancak bu 
baskının akabinde Sovyet Hükümeti nihayet anlaşma metnim yayınla
maya karar verdi. Ama tamamım yayınlamadı. Önce 2. Kısmı, yani 
askeri anlaşmayı yayınladılar, 1. kısmı ise ertesi hafta yayınladılar. 
Bunun bir sonucu olarak, pek çok kişi anlaşmanın gerçek anlamım 
tam olarak kavrayamadı. Politik anlaşmanın dördüncü maddesini an
laşma metninden ayıran Bolşevikler, bu konuda Moskova’yla görüşe
ceklerini ileri sürdüler. Mahnovist temsilciler bu konuyu aynca ele al
mayı kabul ettiler.

Bunun ardından, Mahnovist Ordu, 15-19 Ekim tarihleri arasında 
Wrangel’e karşı saldınya geçti. Çarpışmalann yayıldığı cephe, Sinel- 
nikovo’dan Aleksandrovsk, Pologi ve Berdyansk’a kadar uzanıyordu; 
Mahnovistler Perekop yönünde ilerlediler. Pologi ile Orekov arasında
ki bölgede gerçekleşen ilk çatışmada General Drojdov tarafından ko
muta edilen büyük bir Wrangel askeri birliği bozguna uğraüldı, 4000’ 
den fazla esir alındı. Bölge üç hafta sonra Wrangel’den kurtanlmıştı. 
Kasım ayına gelindiğinde, Mahnovistler Kızıl Ordu ile birlikte çoktan 
Perekop’a varmışlardı. Wrangel ile başedebilmek için Mahnovistlerin 
Kızıl Ordu’ya katıldığını öğrenen tüm bölge halkının, yeniden güven 
ve heyecan kazandığını belirtmek gerekir. Wrangel’in kaçınılmaz so
nu yaklaşıyordu, bugünden yanna tamamen yenilmesi bekleniyordu

Kınm’ın Wrangel’den kurtanlmasında, Mahnovistler şöyle bir rol 
oynadı. Kızıl Ordu Perekop’u tuttuğunda, bazı Mahnovist birlikler 
kurmayın emrine uyarak kıstağın 20 mil soluna giderek, o sırada 
donmuş olan Sivaş boğazımn buzlan üzerinden karşıya geçti. Önce, 
Gulya-Polyeli anarşist bir köylü olan Marçenko’nun süvarileri geçti, 
onlan Kozin’in komuta ettiği topçu alayı izledi. Bu geçiş, birçok cana 
malolan düşman ateşi altında gerçekleştirilmişti. Komutan Foma Ko- 
zin birçok yerinden yaralandı. Ancak savaşçılann azim ve kararlılığı 
Wrangel kuvvetlerinin kaçmasına neden oldu. Simon Karetnik’in 
komuta ettiği Kınmlı bir Mahnovist Ordu Simferopora doğru ilerledi,
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ve 13 ya da 14 Kasınızda orayı ele geçirdi. Aym sıralarda, Kızıl Ordu 
da Perekop’u işgal etmişti. Sivaş’ı geçerek Kınm’a giren Mahnovist
lerin, Perekop boğazında kuşatılmaktan kurtulmaya çalışan Wrangel’i 
yarımadanın içlerine doğru geriletmiş olmaları, o güne kadar asla alı
namayacağı düşünülen Perekop kıstağının alınmasında belirleyici bir 
rol oynadı.

• • •
Uzunca bir kesintisiz savaş döneminden sonra, Mahnovistler ile 

Sovy et Hükümeti arasındaki anlaşma bir takım toplumsal yapılanma
larla birlikte bölgeye huzurun gelmesi için de bazı olanaklar yarattı. 
“Bazı olanaklar” diyoruz, çünkü Wrangel’in kuvvetleriyle birçok böl
gede şiddetli çatışmalar yaşanırken (örneğin Gulya-Polye o sıralarda 
pek çok kez el değiştirdi), Sovyet yetkilileri, anlaşmanın aksine, kısmi 
abluka uygulayarak, bölgede işçilerin yaraücı inşa etkinliklerim felç 
etmek için elinden geleni yaptı. Buna rağmen, Mahnovistlerin Gulya- 
Polye’de kalan etkin bir grubu toplumsal inşa alanındaki yoğun çaba
larını sürdürdü. Öncelikle, işçi ve köylülerin yerel özyönetim organ
ları olan işçi ve köylü Sovyetlerinin örgütlenmesine yöneldiler. Bu 
konseyler, her türlü otoriteden bağımsız olma ve yalnızca yerel işçile
re karşı sorumlu olma ilkesi temelinde kuruldu.

Bu doğrultudaki ilk pratik adımlar, Gulya-Polye sakinleri tarafın
dan atıldı. 1920 yılında, 1 ile 25 Kasım tarihleri arasında, bu sorunu e- 
le almak, adım adım ve dikkatli bir şekilde çözüme ulaşmak için altı- 
yedi kez toplandılar. Gulya-Polye özgür sovyeti Kasım ayının orta
larında kuruldu, ancak henüz tam olarak gelişmiş bir kurum değildi, 
işçilerin yeni adımlan atabilmeleri için daha fazla zamana ve deneyi
me ihtiyaç vardı. O sıralarda Devrimci İsyancılar Konseyi de “Bağım
sız Sovyetlerin Ana Tüzüğü”nü (Taslak) oluşturarak yayınladı.

Gulya-Polye işçileri dikkatlerini en çok eğitim sorunu üzerinde 
yoğunlaştırmışlardı. Sık sık tekrarlanan silahlı saldınlar, bölgedeki 
eğitim çalışmalannı ciddi bir şekilde sekteye uğratmıştı. Uzunca bir 
süre yapüklan işin karşılığını alama1 an öğretmenler, şu veya bu şe
kilde geçimlerini sağlamak için bölgeye dağılmışlardı. Okul binalan 
boşaltılmıştı. Mahnovistler ile Sovyet yetkilileri arasındaki anlaşma
nın ardından, kitleler doğrudan eğitim sorunuyla karşılaşmışlardı. 
Mahnovistler, bu sorunun işçilerin özyönetimi temelinde çözülmesini 
düşünüyorlardı. Eğitim çalışmaları, diyordu Mahnovistler işçilerin 
temel ihtiyacı olan tüm diğer çalışmalar gibi yerel emekçi halkın gö
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reviydi. Çocuklarına okuma, yazma ve diğer bilimsel konuların öğre
tilmesi sürecini tamamen yerel halkın kendisi denetlemeliydi. Üstelik 
bu kadan da yeterli değildi. Gençlere verilecek eğitimin yönetilmesini 
üstlenmekle, işçiler, eğitim kavramının özünü açığa çıkararak gerçek 
anlamına oturtacaklardı. Halkın elindeki bir okul, herhangi bir bilgi 
kaynağından çok daha fazla şey ifade eder; böyle bir okul, özgür işçi 
sovyetlerinde yaşayacak insanları ve bu bilinci geliştirecek bir araca 
dönüşür. O nedenle, işçilerin özyönetiminin hayata geçtiği andan iti
baren, okul sadece Kilise’den değil, mümkün olduğu kadar devletten 
de ayınlmalıdır

Bu düşünceden esinlenen Gulya-Polye işçi ve köylüleri okulların 
devletten bağımsızlaşmasını büyük bir istekle kabul ettiler. Gulya- 
Polye’de, birleşik işçi okullan konusundaki kuramsal ve pratik tasan- 
lann yanı sıra, Francisco Ferrer’in ifade ettiği özgür okul ilkesinin 
çok sayıda savunuru ve destekçisi de vardı.

Bu yeni eğitim yaklaşımı Gulya-Polye sakinlerinin heyecan ve et
kinliklerini artırdı. Kültürel çalışmalarla ilgilenen işçilerin büyük bir 
çoğunluğu bu çalışma içerisinde yer aldı. O sıralarda bacağında önemli 
bir yara olmasına rağmen, Nestor Mahno da, bu çalışmalarla yakından 
ilgileniyordu, Gulya-Polye sakinlerinin bu konuyla ilgili bütün top- 
lanülanna katılıyor ve yetenekli kişileri, özgür işçi okullan konusun
da kendisine kuramsal ve pratik bir kurs hazırlamaya teşvik ediyordu.

Gulya-Polye sakinlerinin eğitim konusundaki çalışmalan pratikte 
şöyle gelişiyordu. İşçiler ve köylüler, köyün ihtiyaç duyduğu eğitim 
personelinin ihtiyaçlannı karşılama sorumluluğunu üzerlerine almış
lardı (Gulya-Polye’de birkaç ilköğretim okulu ve iki yüksek okul var
dı.) Eğitim sisteminin ekonomik ve pedagojik ihtiyaçlannı sağlayabil
mek için işçi, köylü ve öğretmenlerden oluşan karma bir komisyon 
oluşturulmuştu. Okullann devletten bağımsızlaşmasını kabul eden 
Gulya-Polye sakinleri, Francisco Ferrer’inkine çok benzeyen bir plan 
uyguluyorlardı. Eğitim komisyonu bu plan üzerinde özenle çalışarak, 
özgür okullann işleyişi ve ilkeleri konusunda temel kuramsal bir ça
lışma hazırladı. (Maalesef, bu belge elimizde bulunmamaktadır.)

Yine aym dönemde, okuma yazma bilmeyen isyancılar için de 
özel kurslar düzenlendi. Yetişkinlere okuma yazma öğretmek üzere 
eğitimli ve deneyimli kişiler bulunmuştu.

Son olarak, Gulya-Polye’deki isyancılar için politik teori kurslan 
da düzenlenmeye başlandı. Bunun amacı, savaş silahlanna bilgi sila
hını da eklemek, halkın devrimin amacı ve stratejisi hakkındaki anla
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yışını geliştirmek üzere, tarih, sosyoloji ve benzeri konulardaki temel 
kavramları açıklamaktı. Bu kurslar, konulan hakkında epeyce okumuş 
olan isyancı işçi ve köylüler tarafından veriliyordu. Kurs programı; a) 
Ekonomi politik; b) Tarih; c) Sosyalizm ve anarşizm kuramı ve pra
tiği; d) Büyük Fransız Devrimi’nin tarihi (Kropotkin’e göre) e) Rus 
Devrimi5nin odak noktasını oluşturan devnmci ayaklanmanın tarihi 
gibi konulardan oluşuyordu. Mahnovistlerin profesyonel yetenekleri 
oldukça sınırhydı; buna rağmen, ders verenlerin ve katılımcılann ilgi 
ve özenlerinden dolayı, kurslar başından beri çok canlı ve öğretici 
geçiyor ve hareketin geleceğinde önemli bir rol oynayacağa benziyor
du.

İsyancılar tiyatroyla da ilgilendiler. Henüz Bolşeviklerle anlaşma 
yapmadan önce, isyancılar düşmanlanyla gün boyu çatışmak zorunda 
kaldıklan dönemde bile, ordunun isyancılardan oluşan bir drama sek
siyonu hep vardı; bu grup askeri durum elverdiği ölçüde, komşu köy
lerden gelen köylülere ve isyancılara çeşitli oyunlar sergiliyordu.

Gulya-Polye’de büyükçe bir oyun salonu vardı. Ancak bölgede 
profesyonel oyuncu neredeyse hiç yoktu. Oyunlarda genellikle, köy
lüler, işçiler, entelektüeller, özellikle de öğretmen ve öğrenciler rol a- 
hyorlardı. Gulya-Polye en çok acı çeken köylerden biri olmasına rağ
men, iç savaş dönemi boyunca köylülerin tiyatroya ilgisi azalmamış, 
aksine artmıştı. Bolşeviklerle anlaşma yapılıp bölgedeki abluka kalk
tıktan sonra, Gulya-Polye tiyatro salonu her gün emekçi halkla dolup 
taşmaya başladı; işçiler, köylüler ve eşleri sadece oyunlarda yer al
makla kalmıyor, aym zamanda senaryo da yazıyorlardı/4) Mahnovist 
Ordu kültür ve eğitim seksiyonu da, Gulya-Polye ve diğer bölgelerde
ki tiyatro çalışmalanmn örgütlenmesinde etkin bir şekilde yer aldı.

• • •
Hiçbir Mahnovist, Bolşeviklerle yapılan anlaşmanın kalıcılığına 

ve güvenilirliğine inanmıyordu. Herkes, geçmiş deneyimlerden yola 
çıkarak, Bolşeviklerin Mahnovşçina’ya tekrar saldırmak için yeni bir 
bahane bulacağını tahmin ediyordu. Ama, dönemin politik koşullann- 
dan dolayı halk, anlaşmanın en az iki ya da üç ay daha süreceğini dü
şünüyordu. Bu dönem, bölgede propaganda yapılması açısından çok 
önemliydi; böyle bir etkinliğe büyük bir ihtiyaç vardı ve Mahnovistler 
de güçlerinin büyük bir bölümünü buna ayırmışlardı. İçinde bulun- 
duklan koşullar Mahnovistlerin, bu tür etkinliklerden neredeyse tama
men vazgeçmesini gerektirmişti. Bu anlaşma sayesinde, köylülere,
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Mahnovistler ile Bolşevikler arasındaki derin görüş ayrılığının özünü 
ve her iki taraf arasındaki şiddetli çatışmanın nedenlerini gösterme 
fırsatı bulacaklannı umut ediyorlardı. Aslında bu, bir anlamda tam 
olarak gerçekleşti. Politik anlaşmanın dördüncü maddesi -Mahnovist
lerin, Bolşeviklerden işçi ve köylülerin ekonomik ve toplumsal özyö
netim hakkım kabul etmelerini istedikleri madde- Sovyet Hükümeti 
tarafından kabul edilmedi. Mahnovşçina temsilcileri Sovyet yetküile- 
rinden, iki seçenekten birini seçmelerini istediler: Ya söz konusu mad
deyi imzalayacaklardı ya da neden bu maddeye karşı olduklannı açık
layacaklardı. Mahnovistler bu maddeyi kitlelerin toplumsal değerlen
dirmesine sundular. Mahnovistler ve anarşistler bu maddeyi Harkov’ 
da kitlesel toplanülarda tartışülar. Gulya-Polye ve çevresinde, bu so
runla ilgili çeşitli bildiriler dağıtıldı. Kasım ayının ortalanna gelindi
ğinde, topu topuna beş-altı satır olan bu dördüncü madde, kitlelerin 
bütün dikkatlerinin üzerinde yoğunlaştığı bir konuya dönüşmüştü.

O sıralarda, Wrangel’in ordusu tamamen bozguna uğratılmıştı. 
Durumun acemisi olanlar için bu gelişme, Mahnovistler ile Sovy et 
Hükümeti arasındaki anlaşmayı etkiler görünmüyordu. Ancak Mah
novistler, Wrangel’in yenilmesiyle birlikte, anlaşmanın sonunun yak
laştığım fark etmişlerdi. Simon Karetnik’in, Kınm’daki isyancı kuv
vetlerle birlikte olduğunu ve Simferopora yürüyeceğim söyleyen me
sajı Gulya-Polye’y e ulaşır ulaşmaz, Mahno’nun yaveri Grigor Vasi- 
levski şöyle haykırdı: “Bu anlaşmanın sonudur! Bahse girerim ki Bol
şevikler bir hafta içinde namluyu sırtımıza dayayacaklar Bu sözler 
16 Kasım’da söylendi ve 26 Kasım’da Bolşevikler Kırım ve Gulya- 
Polye’deki Mahnovist kurmay ve kuvvetlere kalleşçe saldırdılar; Har- 
kov’daki Mahnovist temsilcileri tutukladılar, anarşist örgütleri dağıt
tılar ve bütün anarşistleri hapse attilar. Ukrayna’nın her yerinde aym 
saldmlan sürdürdüler.

Sovyet yetkilileri bu ihanetlerim, her zamanki klasik gerekçeyle 
açıklamada gecikmediler: Mahnovistler ve anarşistler Sovyet Hükü- 
meti’ne karşı bir ayaklanma hazırlıyorlardı ve anlaşmanın dördüncü 
maddesi ise bu ayaklanma için yapılan bir çağnydı; hatta bu ayaklan
manın zaman ve tarihi bile belirlenmişti. Aynca, Mahno:yu Kafkas 
cephesine gitmeyi reddedip, Sovyet yetkililerine karşı köylüler arasın
dan topladığı güçlerle bir ordu kurmaya başlamakla suçladılar; güya 
Mahnovistler Kınm’da Wrangel’e karşı savaşmak yerine, Kızıl Ordu’ 
ya cephe gerisinde pusu kurmuşlardı.

Tüm bu açıklamalann uydurma olduğunu söylemeye gerek yok.
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Neyse ki, bu yalanlan meydana çıkanp gerçekleri ortaya koyacak bel
geler elimizde bulunuyor.

Her şeyden önce, Mahnovistler, 23 Kasım 1920’de, Pologi ve Gul- 
ya-Polye’de Kızıl Ordu 42. Piyade Tümeni’nden dokuz Bolşevik ca
susu yakaladılar. Bu kişiler, karşı-casusluk şefi tarafından, Mahno’ 
nurı, kurmay üyelerinin, İsyan Ordusu komutanlannın ve meclis üye
lerinin evlerinin yerlerini öğrenmek üzere Gulya-Polye’ye gönderil
diklerini itiraf ettiler. Bu bilgileri edindikten sonra Kızıl Ordu’nun 
Gulya-Polye’ye gelmesini bekleyecek olan bu ajanlar, Kızıl Ordu gel
diğinde ise, söz konusu kişilerin evlerini tarif edeceklerdi. Kızıl Ordu 
beklenmedik bir anda Gulya-Polye’ye gelir de söz konusu Mahnovist
ler saklanmak zorunda kalırlarsa, bu ajanlar onlan takip ederek izleri
ni kaybetmeyeceklerdi. Casuslar 24 veya 25 Kasım’da Bolşevikler ta
rafından, Gulya-Polye’ye bir saldın yapılacağım açıkladılar.

Bunun üzerine Devrimci İsyancılar Konseyi ve Ordu Komutam, 
bu komployla ilgili olarak Rakovski’ye ve Devrimci Askeri Konsey 
Güney Cephesi’ne aynntılı bilgi yollayarak, aşağıdaki taleplerde bu
lundu: 1) 42. Tümen Komutam, Tümen Kurmay Başkam ve komplo
ya kanşan diğer personelin acilen tutuklanıp yargılanması 2) İstenme
yen bazı olaylann önüne geçmek için Kızıl birimlerin Gulya-Polye, 
Pologi, Malaya Takmaçka ve Turkenova’ya girişlerinin yasaklanması.

Harkov’daki Sovyet Hükümeti’nin yanıtı şöyleydi: Bahsi geçen 
komplo tamamen bir yanlış anlamadır; yine de olayı çözümlemek is
teyen Sovyet yetkilileri, bunun için özel bir komisy on oluşturup Mah
novist Ordu’nun da bu komisyonun çalışmalanna katılacak iki delege 
göndermesini önermektedir. Bu yanıt 25 Kasım’da Harkov'dan gön
derildi. Ertesi sabah, devrimci isyancılann Konsey sekreteri P. Ribin, 
sorunu Haıkov’la doğrudan görüştü, Bolşevikler ona, 42. Tümen ola
yının Mahnovistleri tatmin edecek şekilde çözümleneceği ve 4. Mad
denin politik anlaşmaya uygun bir şekilde ekleneceği konusunda gü
vence verdiler. Bu görüşme 26 Kasım, sabah saat 9'da gerçekleşti. 
Ancak bu görüşmeden, 6 saat önce, saat 3 sulannda, Harkov daki 
Mahnovist temsilciler ve Harkov başta olmak üzere Ukrayna’daki 
tüm anarşistler tutuklanmıştı. Ribin’in görüşmesinden iki saat sonra, 
Gulya-Polye Kızıl kuvvetler tarafından kuşatıldı ve korkunç bir bom
bardıman başladı. Aynı gün, aynı saatte Kınm’daki Mahnovist Ordu 
da saldmya uğradı; Bolşevikler yaptıklan bir manevrayla komutan 
Simon Karetnik ve Mahnovist Kurmay’ı yakalayıp kurşuna dizdiler.

Bu büyük operasyon üzerinde dikkatlice çalışılmış olduğu ve ha-
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zırhğımn da en az on ya da onbeş gün sürmüş olduğu apaçık ortadadır.
Burada sadece Sovyet Hükümetinin hain saldırısını değil, aynı 

zamanda Mahnovistleri kuşatıp bozguna uğratmak için, onlann gü
venliği konusunda verdikleri güvencelerle Mahnovistlerin öngörüleri
ni zayıflatan ustaca bir organizasyon hazırlığı da görüyoruz.

İkinci olarak, Gulya-Polye saldınsımn ikinci gününde, 27 Kasım’ 
da, Mahnovistler ele geçirdikleri Kızıl Ordu esirlerinin üzerlerinde, 4. 
Ordu politik seksiyonu tarafından basılan, “Mahno’ya Karşı İleri!”, 
“Mahnovizm’e Ölüm!” başlıklı tarihsiz bildiriler buldular. Esirler bu 
bildirileri 15 ve 16 Kasım’da aldıklannı söylediler. Bildirilerde, poli
tik ve askeri anlaşmayı ihlâl etmek, Kafkas cephesine gitmeyi reddet
mek, Sovyet iktidanna karşı bir ayaklanma planlamak ve benzeri şey
lerle suçlanan Mahno’ya karşı eylem çağrısı vardı. Bu da gösteriyor 
ki, İsyan Ordusu henüz Kınm’da bir yol açmak için savaşırken ve 
Simferopol’ü ele geçirirken, Mahnovist temsilciler Harkov’da Sovyet 
yetkilileriyle banş içinde çalışırken, bu suçlamalar çoktan uydurulup 
basına dağıtılmıştı.

Üçüncü olarak, Ekim ve Kasım aylannda, Mahnovistler ile Bolşe
vikler arasındaki politik ve askeri anlaşma görüşülüp karara bağlanır
ken, Bolşevikler tarafından Gulya-Polye’de Mahno’ya karşı düzenle
nen iki suikast girişimi ortaya çıkanlmıştı.

Şunu da ekleyelim; Gulva-Polye’deki Mahnovist Ordu Merkez 
Kurmayı, Kafkas cephesine gitmesi konusunda herhangi bir emir al- 
mamışti. O sıralarda ciddi bir şekilde bacağından yaralı olan Mahno 
yazışmalarla ilgilenmiyordu, bu işlere kurmay başkanı Belaş ve Kon
sey Sekreteri P. Ribin bakıyordu, bu kişiler de her gün gelen belgeler 
hakkında Konseye rapor veriyorlardı.

Bolşeviklerin askeri-politik anlaşmayı basmamak için ne dalavere
ler çevirdiğini hatırlamalıyız. Meden inatla metnin yayınlanmasını er
teledikleri şimdi iyice anlaşılıyor. Bolşevikler için bu anlaşma, Wran- 
gel’i yenmeye yetecek bir süre için -bir ya da iki ay- planlanmış aske
ri ve stratejik bir adımdan başka bir şey değildi. Bu başanldıktan son
ra, yeniden Mahnovistlere haydutlar ve karşıdevrimciler diye iftira 
atıp, bu bahaneyle onlara savaş açmayı planlamışlardı. Bu nedenle, 
Mahnovistler ile yaptıklan politik anlaşmayı yayınlayarak halkın yar
gısına sunmak işlerine gelmiyordu. Wrangel’in bozguna uğratıldığı 
günün hemen ardından, Mahnovistler ile Bolşevikler arasında hiçbir 
şey olmamış gibi, haydutluk ve karşıdevrimcilik bahaneleriyle Mah
novistlere karşı öteden beri sürdürdükleri savaşlanna devam edebil
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meleri için, bu anlaşmanın varlığını kitlelerden gizlemeyi tercih ede
ceklerdi elbette.

Mahnovistler ile Sovyet iktidan arasındaki askeri-politik anlaşma
nın ihlâl edilmesinin ardındaki gerçekler bunlardır.

Anlaşma metnini dikkatle incelemek gerekiyor. Anlaşma iki ayn 
eğilimi açıkça birbirinden ayınyor: Otoritenin alışılageldik ayncalı- 
ğım ve imtiyazlannı savunan devletçi eğiüm; ve iktidan elinde tutan 
tahakkümcülere karşı boyun eğdirilen halkın taleplerini savunan, hal
ka ait devrimci eğilim. Açıkça görülüyor ki, anlaşmanın işçilerin poli
tik haklannı içeren ilk kısmı sadece Mahnovist tezlerden ibaret. Sov
yet iktidan bu konuda bütün zorbalann sergilediği klasik tavn sergile
di: Mahnovistler tarafından formüle edilen talepleri sınırlandırarak, 
bütün konularda pazarlık yapıp, emekçi halkın özgürlüğü için kaçınıl
maz ve zaruri olan haklan mümkün olduğu kadar alt düzeye düşür
mek için elinden geleni yapü.

Mahnovistlerin, anarşist mücadele anlayışlanndan dolayı, her za
man politik komplolara karşı olduklannı belirtmeliyiz. İşçileri zafere 
yalnızca devrimci kitlelerin ulaşürabileceğini düşünen Mahnovistler, 
halk kitleleriyle birlikte, devrimci kavgaya açıktan kaülmışlardı; oysa 
komplolar yalnızca otoritenin el değiştirmesine yarayabilirdi ki bu da 
Mahnovşçina’mn doğasıyla tamamen çelişen bir durumdu.

Kısacası, Mahnovistler ile Bolşevikler arasındaki anlaşma daha 
başından itibaren ihlâl edilmişti ve o nedenle de, Wrangel’in yenilme
sinden sonra tamamen ortadan kalkacaktı.

Sovyet yetkililerinin bazı belgelerinden de bu durum açıkça anla
şılmaktadır; örneğin zamanın Güney Cephesi Komutam Frunze tara
fından verilen aşağıdaki emir, Mahnovistlere karşı yapılan Bolşevik 
saldınnın ne kadar haince olduğunu ve anarşistler ile Mahnovistler 
hakkındaki yaygaralann tamamen kof olduğunu ortaya koymaktadır.

İSYAN ORDUSU KOMUTANI YOLDAŞ MAHNO’YA EMİRDİR.
KOPYASI GÜNEY CEPHESİ KOMUTANLARINA GÖNDERİLECEKTİR.
NO: 00149
MELİTOPOL’DAKİ ANA KARARGÂH MERKEZİNDEN VERİLMİŞTİR.

W rangel ile yapılan savaş sona erip, kuvvetleri tam am en bozguna uğ
ratıldığından, Güney Cephesi Devrimci Askeri Konseyi, partizan ordusu
nun görevini tam am ladığını düşünm ektedir. Bu nedenle, İsyan O rdusu 
Devrimci Askeri K onseyi’ne, vakit geçirm eksizin isyancı partizan birim 
lerini, Kızıl O rdu düzenli askeri birim lerine dönüştürm esi önerilm ektedir.

İsyan O rdusu’nun m evcut şekilde varlığını sürdürm esi için herhangi
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bir neden kalm am ıştır. A ksine, Kızıl O rdu’ya rağmen, kendine özgü işler
le uğraşan böylesi özel bir örgütün varlığının devam etm esi, kesin lik le 
kabul ed ilem ez sonuçlar d o ğ u rm ak tad ır ../5) O nedenle G üney C ephesi 
D evrim ci A skeri K onsey i, îsy an  O rdusu’na aşağıdaki hususları em re t
mektedir: 1) îsyan  O rdusu’nun K ırım ’daki tüm  birimleri bir an Önce D ör
düncü O rdu saflarına katılacaktır; D evrim ci Askeri K onsey’iniz, bu e n 
tegrasyonun sorum luluğunu üstlenecektir. 2 ) G ulya-Polye’deki tüm askeri 
yapılar derhal tasfiye edilecektir. Bu askeri yapılardaki savaşçılar, K ızıl 
O rdu bölge kom utanının talim atlan  doğrultusunda, yedek m üfrezelere da 
ğıtılacaktır. 3) îsyan Ordusu Devrimci Askeri Konseyi, atılacak bu adım - 
lan n  gerekliliğini savaşçılara açıklam a görevini üzerine alacaktır.

(İm za)
M. Frunze, Güney Cephesi B aşkom utanı 
S m ilg a ^  Devrim ci Askeri K onsey üyesi 

Kar atiğin, Kurm ay Başkanı

Okur, Mahnovistler ile Sovyet Hükümeti arasında yapılan anlaş
manın tarihini bir kez daha hatırlamalıdır.

Daha önce de söylediğimiz gibi, Mahnovist elçiler ile Starobelsk’ 
teki Mahnovist kampa sırf bu amaçla gelen Komünist İvanov başkan
lığındaki Bolşevik heyet arasında yapılan görüşmelerin akabinde bu 
anlaşmaya varılmıştı. Görüşmeler, Mahnovist temsilcilerin Bolşevik
lerle birlikte üç hafta boyunca anlaşma üzerinde çalışmak üzere gittik
leri Harkov’da devam etmişti. Her iki taraf da anlaşmanın tüm madde
lerini dikkatle incelemiş ve bu maddeler taraflar arasında tartışılmıştı.

Anlaşmanın son hali taraflarca kabul edilmişti, yani Sovyet Hükü
meti ile Ukrayna Devrimci İsyancılar Konseyi’nin temsil ettiği Dev
rimci İsyancı Bölge yetkili elçileri tarafından imzalanmışü.

Anlaşmaya göre, taraflardan biri anlaşma şartlarını ihlâl etmediği 
sürece, anlaşmanın hiçbir maddesi Sovyet Hükümeti veya Ukrayna 
Devrimci İsyancılar Konseyi’nin onayı olmadan değiştirilemez veya 
askıya alınamazdı

Anlaşmanın 2. kısmındaki 1. maddesinde şunlar yazılı; “Ukrayna 
Devrimci Mahnovist İsyan Ordusu, Kızıl Ordu’nun komutasında par
tizan bir ordu olarak Cumhuriyet’in silahlı kuvvetlerine katılacak; bu 
ordu iç işlerinde kendi kurmuş olduğu düzeni koruyacak, Kızıl Ordu’ 
nun ilke ve esaslanna uymak zorunda olmayacakür.”

Frunze’nin 23 Kasım 1920 tarihli ve 00149 sayılı emrinde ise, 
Mahnovist İsyan Ordusu’nun tasfiye edilip savaşçılannın Kızıl Ordu 
saflanna katılması talep ediliyor ve “Wrangel ile yapılan savaş sona
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erip kuvvetleri tamamen bozguna uğratıldığından”, Sovyet iktidan, 
“partizan ordusunun görevini tamamladığını düşünüyordu.

Bu emir, yalnızca askeri anlaşmanın yukanda bahsedilen birinci 
maddesini değil, aym zamanda askeri-politik anlaşmanın tümünü ihlâl 
ediyor

Bolşeviklerin anlaşma hükümlerini değiştirmek ya da yeniden göz
den geçirmek için hiçbir girişimde bulunmadan silahlı tehdide daya
nan acil bir askeri emir göndermiş olmalan, bu anlaşmanın aslında 
Mahnovisüeri yanıltmak üzere düzenlenen bir tuzak olduğunu gayet 
açık bir şekilde göstermektedir.

Mahnovistler 00149 sayılı emri aldıklan sırada, Kınm’daki 4. Kı
zıl Ordu da, isyancılar Kızıl Ordu’ya itaat etmezlerse, Mahnovisüere 
karşı sonuna kadar savaşılmasım talep eden bir emir aldı.

Frunze’nin emri öylesine açıklayıcıdır ki, mevcut durum hakkında 
herhangi bir yorum yapmak tamamen gereksiz hale geliyor. Frunze, 
Mahnovisüere, kendi ordulannı tasfiye edip, Kızıl Ordu’nun düzenli 
bir müfrezesi haline gelmelerini emrediyor. Yani böylelikle Mahnovş
çina’ya, inühar etmesini emrediyor. Eğer bu sadece bir saflık değilse, 
gerçekten çok şaşırtıcı bir küstahlıktır.

Aslında bu küstahlığın ardında, Mahnovşçina’nm tamamen orta
dan kaldınlması için tüm aynntılan üzerinde titizlikle çalışılmış olan 
bir plan yatmaktaydı. Wrangel yenilmişti. Mahnovistler gerektiği bi
çimde kullanılmışa. Ve artık onlan silip süpürmenin vakti gelmişti. 
Sonuç olarak, Bolşevikler, Mahnovistlerin varlığına son vermeliydi. 
Emrin anlamı işte buydu.

Oldukça tehditkâr açık sözlülüğüne rağmen, Fmnze’nin verdiği 
bu emrin kendisi de başka bir aldatmacaydı. Bu emir ne Gulya-Polye’ 
deki İsyan Ordusu kurmayına, ne de Harkov’daki Mahnovist heyete 
ulaştı. Mahnovistler ancak, Bolşevik saldından üç-dört hafta sonra 
ellerine geçen bazı gazeteler aracılığıyla bu emrin varlığından haber
dar oldular. Bunun açıklaması oldukça basit. Mahnovistlere sürpriz 
bir saldın hazırlayan Bolşevikler, önlem almalanna fırsat tanımamak 
için bu emri önceden Mahnovistlere yollamadılar, yoksa planladıklan 
saldın geri püskürtülebilirdi. O yüzden son ana kadar sessiz kaldılar. 
Frunze’nin emri ancak ilk saldından sonra, anlaşmanın ihlâli somut 
bir olguya dönüştüğünde yayınlandı. Emir, ilk olarak Harkov’da çı
kan 15 Aralık 1920 tarihli Kommunist gazetesinde, 23 Kasım tarihiyle 
basıldı. Tüm bu entrikalann amacı Mahnovistleri şaşırtmak, yok et
mek, daha sonra da bu yapılanlan “yasal bir kanı t” la açıklamaktı.
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Mahnovistlere yapılan saldırıya anarşistlerin topluca tutuklanması 
eşlik etti. Bu tutuklamaların tek amacı yalnızca anarşist düşünce ve 
eylemi yok etmek değildi, bunun yanı sıra, yaşanan bu olaylann ger
çek anlamını halka açıklama girişimlerinin ve herhangi bir karşı çıkış 
olasılığının yolunu kapatmaktı. Sadece anarşistler değil, anarşistlerin 
arkadaşlan, tanıdıklan ve anarşist yayınlarla ilgilenen herkes tutuk
landı. Yelisavetgrad’da yaşlan 15 ile 18 arasında değişen 15 kişi tu
tuklanmıştı. Yeterince tatmin olmayan Nikolayev’deki bölge yetkili
leri, çocuklan değil “gerçek” anarşistleri istediklerini belirttikleri hal
de, bu çocuklardan hiçbiri serbest bırakılmadı.

Harkov’daki anarşist avı o güne kadar Rusya’da asla rastlanmamış 
boyutta bir vahşetti. Anarşistlerin evlerinde tuzaklar kurulmuştu. Ben
zer bir tuzak da Vol’noe bratstvo (Özgür kardeşlik) kitabevinde kurul
muştu. Buraya kitap almaya gelen herkes tutuklanıp Çeka'ya gönderi
liyordu. Yasal olarak çıkan ve kitabevinin duvarlarına asılan Nabat 
gazetesini artık okumayan eski okurlar bile tutuklandılar. Harkovlu a- 
narşistlerden Grigori Çesnik gözaltından kaçınca, hiçbir politik düşün
ceyle bağlantısı olmayan kansım hapse attılar. Bu kadın, serbest bıra
kılmasını talep ederek açlık grevine başladı. Bolşevikler kadına şunu 
söylemişlerdi; eğer Çesnik kansımn serbest bırakılmasını istiyorsa, 
yapacağı tek şey gelip Çeka'ya teslim olmaktı. Çesnik tüberküloza 
yakalanmış olmasına rağmen, teshm olup hapse girdi.

Kınm’daki Mahnovist Ordu’nun hain bir şekilde ele geçirildiğin
den bahsetmiştik. Süvari birliği komutam Marçenko, Bolşevik 4. Or
du’nun birçok birimi tarafından kuşatılarak saldınya uğramasına rağ
men, Perekop kıstağı bölgesinin engebeli coğrafık yapısından yarar
lanarak kaçabilecek bir yol bulmayı başarmıştı. Askerlerini, daha doğ
rusu askerlerinden arta kalanlan, gece gündüz devam eden zorlu bir 
yürüyüşle, Greklerin yaşadığı küçük Kermençik köyüne ulaştırarak 
Mahno’ya katıldı. 7 Aralık’ta atlı bir kişi gelerek, Marçenko’nun as
kerleriyle birlikte birkaç saat içinde orada olacağım haber verdi. Ker- 
mençik’teki Mahnovistler, kahramanlan karşılamak üzere heyecanla 
dışan fırladılar. Sonunda küçük bir atlı grubunu görünce hissettikleri 
acıyı tarif etmek imkânsızdı; I 500 kişilik o güçlü süvari birliğinden 
sadece 250 atlı geri dönmüştü. Başlannda Marçenko ve Taranovski 
vardı.

Marçenko acı bir ironiyle “Size Kınm Ordusu’nun dönüşünü bil
dirmekten kıvanç duyânm,” dedi. Herkesin yüzünde acı bir gülümse
me vardı. “Evet kardeşlerim”, diye devam etti Marçenko, “Komünist
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lerin kim olduklannı artık çok iyi biliyoruz”. Mahno derinden sarsıl
mıştı. Hemen hemen yok olan bu ünlü süvari birliğinin görünüşü kar
şısında donup kalmışü. Duygularını denetlemeye çalışarak sessizliğe 
gömülmüştü. Hemen oracıkta genel bir toplantı yapıldı. Kırım’da o- 
lup bitenlerin hikâyesi yeniden anlatıldı: Bolşevik kurmay tarafından, 
göstermelik olarak askeri bir konseye katılmak üzere Gulya-Polye’y e 
gönderilen Kırım Ordusu Komutanı Kaıetnik’in, yolda nasıl kalleşçe 
tutuklandığı; Kınm Ordusu Kurmay Başkam Gavrilenko’nun yaver
leri ve başka komutanlarla birlikte nasıl benzer bir tuzağa düşürüldü
ğü aynntılanyla anlatıldı. Ele geçirilenlerin tümü anında kurşuna di
zilmişlerdi. Simferepordaki kültür-eğitim seksiyonu ise, herhangi bir 
askeri manevra olmaksızın tutuklanmıştı.

26 Kasım’da, Kızıl kuvvetler Gulya-Polye’y i kuşattıklarında, köy
de sadece 150-200 kadar Mahnovist atlı vardı. Bu bir avuç kişiyle 
Mahno, Uspenovka’dan Gulya-Polye’ye doğru ilerleyen Kızıl Ordu 
süvari alayım bozguna uğrattı ve böylece Mahnovistler düşmamn 
pençesinden kaçabildiler. Bu olayı takiben bir hafta boyunca, Mahno 
dört bir yandan gelen isyancı birimleri ve onlara katılmak için Bolşe- 
vikleri terk eden Kızıl Ordu birimlerini biraraya topladı 1000 atlıyla 
1500 piyadeden oluşan bir birim oluşturmayı başararak karşı saldırıya 
geçti. Tam olarak bir hafta sonra, Kızü Ordu 42. Tümeni’ni bozguna 
uğratıp yaklaşık 6000 esirle birlikte, Gulya-Polye’yi geri aldı. Bu e- 
sirlerin yaklaşık 2000 kadarı İsyan Ordusu’na katılmak istediklerini 
belirtti; herkese açık geniş bir toplantıya katıldıktan sonra diğer esirler 
de serbest bırakıldılar. Üç gün sonra Mahno, Andreyevka yakınların
da bulunan Bolşevikleri de püskürttü. Bütün gece ve ertesi gün bo
yunca iki Kızıl Ordu tümeniyle çarpıştıktan sonra, 8-10 bin kadar esir 
alarak Bolşevikleri yendi. Gulya-Polye’dekiler gibi bu esirler de ser
best bırakıldı; gönüllü olanlar ise İsyan Ordusu’nda kaldı/7) Ardından 
Mahno, Komar, Çare-Konstantinovka ve Berdyansk yakınlarında Kı
zıl Ordu’ya peşpeşe üç saldın daha düzenledi. Bolşevik piyadeler, is
teksizce savaşarak kaçmak için fırsat kolluyorlardı.

Mahnovistler, zaferi kendilerinin kazanacaklannı düşündüklerin
den bir süre cesaret kazanmışlardı. Onlara göre gerekli olan tek şey, 
Kızıl Ordu’nun önemli bir kısmının kendilerine katılması için, iki-üç 
Bolşevik tümeni yenmek ve geri kalan Kızıl kuvvetleri de kuzeye 
doğru geriletmekti. Fakat bu arada, çeşitli bölgelerden köylüler, Bol-
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şeviklerin, tüm köylere süvari alaylan başta olmak üzere inanılmaya
cak kadar çok askeri kuvvet yığdıktan haberini getirdiler. Gerçekten 
de, kısa bir süre sonra Mahno, Gulya-Polye’nin güneyindeki Fedorov- 
ka’da çok sayıda süvari ve piyade tümeni tarafından kuşatıldı. Çatış
ma sabah 2’den akşam 4’e kadar aralıksız olarak sürdü. Düşman saf- 
lannı yarmayı başaran Mahno, kuzeydoğuya kaçtı. Ancak üç gün son
ra, Greklerin yaşadığı Konstantin köyü yakınlannda, bir topçu birliği
nin eşlik ettiği büyük süvari kuvvetlerine karşı savaşmak zorunda kal
dı. Mahno, yakalanan birkaç subaydan, ikisi süvari ve ikisi karma ol
mak üzere, toplam dört Bolşevik Ordu’nun bölgede bulunduğunu, ay- 
nca Kızıl komutanın ek tümenlerin de yardımıyla Mahno’nun çevre
sini sarmayı planladığım öğrendi. Bu bilgi köylülerin söyledikleriyle 
de uyuşuyordu, zaten Mahno’nun gözlem ve öngörüleri de bu doğrul
tudaydı. Mahnovistlerin üzerine gönderilen bu muazzam kuvvet göz- 
önüne alındığında, iki ya da üç Kızıl birimin Mahnovistler tarafından 
yenilmesinin pek anlamı kalmıyordu. Artık sorun, Bolşevik Ordu kar
şısında zafer kazanmak değildi, önemli olan îsyan Ordusu'nun tama
men ortadan kaldırılmasını önlemekti. İsyan Ordusu’nda, günübirlik 
olarak her defasında 10 000 ya da 15 000 düşman askerine karşı sa
vaşmak zorunda olan 3000 asker kalmıştı. Bu şartlar alünda felaket 
kaçınılmazdı. Devrimci İsyancılar Konseyi, güney bölgesinin geçici 
olarak terk edilmesine ve geri çekilme istikametinin tesbit edilmesini 
ise tamamen Mahno’ya bırakmaya karar verdi.

Mahno’nun dehası büyük bir sınavla karşı karşıyaydı. Dört bir 
yandan küçük bir isyancı grabunun üstüne doğru gelen bu devasa kuv
vetlerden kaçmak kesinlikle imkânsız görünüyordu. 3000 devrimci 
savaşçı, en azından 150 000 kişilik bir ordu tarafından kuşaülmıştı. 
Buna rağmen Mahno bir an olsun aklım ve cesaretini yitirmedi. Bu 
kalabalık kuvvetlerle kahramanca bir düelloya girişti. Dört tarafı da 
Kızıl tümenlerle çevriliyken, sağ kanatta, sol kanatta, önde ve geride, 
bir çatışmadan diğerine koşarak efsanevi bir Titan gibi savaşıyordu. 
Birçok Kızıl Ordu birimini yenip 20 000’den fazla esir aldıktan sonra, 
maden bölgesi işçilerinin koca bir askeri barikat konusunda yaptıkları 
uyanlara rağmen, körmüşçesine önce doğuya Yuzovka’ya doğru iler
ledi; sonra sadece kendisinin bildiği elverişli yollan takip ederek bir
den batıya döndü. O andan itibaren, alışılmış yollar tamamen terk 
edildi. Olağanüstü bir yön hissiyle hareket eden ordu, karla kaplı tar
lalarda yüzlerce mil katederek, bu buz çölünde yoluna devam etti/8) 
Bu manevralar, Mahnovist Ordu’nun düşmanın binlerce top ve tüfe
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ğinden kurtulmasını, Herson eyaletindeki Petrovo’da bulunan ve Mah
no’nun yüzlerce mil uzakta olduğunu sanan 1. Bolşevik Süvari Bir
liği’nin iki müfrezesini, büyük bir sürpriz yaparak bozuna uğratmasını 
sağladı.

Çatışmalann gece gündüz aralıksız sürdüğü bu mücadele aylarca 
devam etti.

Kiev eyaletine vardıklannda Mahnovisüer kendilerini, kışın en so
ğuk günlerinde dağlık bir ülkede buluverdiler; toplan, levazımı, nere
deyse cephanenin tamamını ve hatta taçanka vagonlanmn büyük bir 
bölümünü terk etmeleri gerekiyordu. Aym zamanda, Mahnovistlerin 
üzerine gönderilen Bolşevik kuvvetlere katılmak üzere batı cephesin
den Kızıl Kazaklar adı verilen iki süvari tümeni gelmişü. Ve böylece 
tüm yollar kapanmıştı. Mahnovistlerin bulunduğu yer bir mezarlık ka
dar ıssızdı; buz tutmuş olan uçurumlar ve dik vadiler yürümeyi olduk
ça güçleştiriyordu. Her taraftan yoğun bir top ve makinalı tüfek ateşi
ne tutulmuşlardı. Mahnovistlerden hiçbiri bu cendereden kurtulup gü
venli bir hayata yemden kavuşabileceğini ummuyordu. Fakat birinin 
bile aklından kaçma fikri geçmiyordu. Birlikte ölmeye karar vermiş
lerdi.

Uçurumlann, gökyüzünün ve düşman ateşinin ortasında sıkışıp 
kalan, ölmeye mahkûm ama sonuna kadar savaşmaya hazır olan bu 
bir avuç inşam böyle görmek, asla tarif edilemeyecek bir acıya yol 
açıyordu. İçleri keder, umutsuzluk ve acıyla dopdoluydu. Korkunç bir 
suçun işlenmekte olduğunu tüm dünyaya haykırmak istiyorlardı; hal
kın o güne kadar kalbinde büyüttüğü ne varsa, tarihinin en karanlık 
dönemlerinde yaratılan ne varsa, tamamen yok edilmek ve sonsuza 
kadar solmak üzereydi.

Mahno, kaderin karşısına çıkarmış olduğu bu sınavdan onurlu bir 
şekilde geçti. Galiçya sımrlanna kadar ilerledi, Kiev’e geri döndü, Din- 
yeper’den yeniden geçti, Poltava ve Haıkov taraflanna doğru indi, ye
niden kuzeye Kursk’a döndü ve Kursk ile Belograd arasındaki demir
yolunu takip ederek, peşinde olan birçok Bolşevik tümeni geride bıra
kıp, düşman çemberinden kurtularak daha elverişli bir duruma geldi.

• • •
Bir avuç Mahnovist’in Bolşevik devlet ordusuna karşı sürdürdüğü 

kahramanca düello henüz sona ermemişti. Bolşevik komutanlık, Mah- 
novşçina’nın ana çekirdeğini ele geçirip yok etmek için mümkün olan 
her şeyi yapü. Mahno’yu kuşatmak için, Ukrayna’nın dört bir yanın
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dan süvari ve piyade tümenleri gönderildi. Ateş ve demir çemberi tek
rar devrimci kahramanlan sardı ve ölümcül kavga yeniden başladı.

Mahno, yoldaşlarına yazdığı bir mektupta, Mahnovşçina tarihinin 
sonuna yaklaşmakta olan bu kahramanca dönemini aynntılanyla anla
tıyordu.

Şöyle yazıyordu:

A yrılışınızdan iki gün sonra sevgili arkadaşlarım , K ursk  eyaletindeki 
Koroça köyünü aldım  ve orada “Özgür Sovyetlerin T üzüğü” nün binlerce 
kopyasını dağıttım . V arpnyarka ve D on bölgesinden geçerek , Y ekateri
noslav ve T auride’ye gittim . H er gün, bir yandan bizi adım  adım  takip 
eden B olşevik-K om ünist piyade birliğiyle, öte yandan B olşevik kom utan
lığın üzerim ize gönderdiği İkinci Süvari O rdusu’yla savaşm ak zorunda 
kaldım. A tlılarım ızı biliyorsunuz. Z ırhlı arabaları ve piyadeleri olm asa, 
Kızıl süvari birlikleri asla onları yakalayam az. O nedenle, ciddi kayıplar 
verm eden ve yönüm ü değiştirm eden ilerlem eyi başardım . Ordum uz her 
geçen gün ne kadar devrim ci bir ordu olduğunu gösterdi. M alzem e eksik
liği nedeniyle bir an önce eriyip gider diye beklerken, aksine insan ve 
kaynak artışı hiç durmadı.

Tehlikeli çatışm alardan birinde, özel süvari m üfrezem iz, yarısı kom u
tan olm ak üzere 30 'dan  fazla savaşçısını kaybetti. Y aşça küçük am a aske
ri deneyim i oldukça fazla olan sevgili arkadaşım ız, m üfreze kom utanı 
Gavrvuşa Troyan bir kurşunla oracıkta can verdi. A pollon ve diğer cesur 
yoldaşlarım ız da aynı çatışm ada düştüler.

G ulya-Polye’den biraz uzaktayken, Brova ve Parkom enko’nun kom u
tasındaki yeni ve canlı kuvvetler bize katıldı. A rdından, M aslak tarafın 
dan kom uta edilen B udeni’nin Dördüncü Süvari Tümeni Birinci Tugayı 
da bize katıldı. Böylece, otoriteye ve B olşevik despotizm ine karşı yürüt
tüğüm üz m ücadele iyice şiddetlendi.

1921 yılının Mart ayı başlarında, Brova ve M aslak’tan, benim kuvvet
lerim den özel bir birim oluşturarak Don ile K uban’a doğru harekete geç
melerini istedim. Parkom enko’nun kom utasında da başka bir grup kuru
larak Voronej bölgesine gönderildi. (Parkom enko öldürüldü, yerine Çu- 
guyevli bir anarşist geçti.) 600 atlı ve İvanyuk’un alayından oluşan üçün
cü bir grup da H arkov’a gönderildi.

Yaklaşık olarak aynı sıralarda, en iyi yoldaşım ız ve devrim cim iz Vdov- 
çenko savaşırken yaralandı ve tedavi için küçük bir m üfreze eşliğ inde 
N ovospasovka’ya gönderilm ek zorunda kaldı. H areket halindeki bir Bol
şevik kuvveti onun saklandığı yeri keşfetti, V dovçenko ve yoldaşı M atro- 
şenko(10> kendilerini düşm ana karşı korurken, yakalanm ak üzere o ldukla
rını fark ettiklerinde intihar ettiler. M atroşenko anında öldü am a Vdov-
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çen k o ’nun kurşunu kafatasıyla boynunun arasına saplandı. K om ünistler 
onun kim olduğunu anlayınca, ilk yardım la onu ölümden kurtardılar. B u 
olayı kısa bir süre sonra öğrendim . A leksandrovsk’ta bir hastanedeydi ve 
yoldaşların ın  kendisini kurtarm alarını istiyordu. B olşevik ler ona acım a
sızca işkence yapm ışlar. M ahnovşç ina’yı karalam asını istem iş ve amaçlı 
bir belgeyi zorla  ona im zalatm aya çalışm ışlar. K onuşm akta güçlük çek
m esine rağm en, B olşevik lerin  isteğini küçüm seyerek reddetm iş. Bu ne
denle ö ldürülm üş de olabilir -ancak öldürülüp öldürülm ediğini tam  olarak 
öğrenem edim .

O sırada ben, D inyeper üzerinden geçerek, N iko layev’e bir baskın dü
zenledim ; Perekop üzerinden yeniden D inyeper’i geçtim  ve bazı m üfreze
lerim izle karşılaşm ayı um ut ederek  bölgem ize doğru gittim. Fakat K om ü
nist kom utanlık, M elitopol yakın larında bana bir pusu kurm uştu. Karlar 
erim eye ve buz parçacıklan ırm ağın üzerinde yüzm eye başladığı için ne 
ilerlem ek ne de yeniden D inyeper’den geçm ek m ümkündü. Yeniden sa
vaşm am ız gerekiyordu, yani tekrar ata binip(n ) orduyu yönetm em  gereki
yordu.

D üşm an kuvvetlerinden bir bölüm ü kuvvetlerim iz tarafından başarıy
la safdışı edilirken , devriyelerim izle canından bezdird iğ im iz d iğer düş
m an güçlerinin üzerinden 24 saat gözlerim i ayırm adım . O sıralarda, M o- 
loçni Gölü ve A zak Denizi arasında kalan Verkni Tokm ak isimli dar bu
runda bir boşluk  açm ak ve M oloçni G ölü k ıy ılarında ordugâh  kurm uş 
olan üçüncü bir Bolşevik O rdu’yu yenm ek için 8 M art’ta tan yeri ağarır
ken 40 m illik  bir yürüyüş yapm ayı başardık. O radayken, K rilen k o ’yu, 
B erdyansk-M ariupol’daki isyancı hareketi yönlendirm ek üzere o bölgeye 
gönderdim , kendim  de b irçok yerden gelen köylü heyetlerinin çağnsı üze
rine G ulya-Polye üzerinden Ç ern igov’a gittim.

Petrenko kom utasında 1500 atlı ve iki piyade alayından oluşan kafile
m izle gerçek leşen  bu yo lculuğum uz sırasında, o ldukça güçlü B olşevik 
tümenleri tarafından durdurulduk ve etrafım ız sarıldı. Tekrar karşı saldı
rıyı yönetm ek zorunda kaldım. Ç abalarım ız başarılı oldu. Düşmanı büyük 
bir yenilgiye uğratarak birçok esirin yanı sıra silah, tüfek, cephane ve at 
ele geçirdik. A ncak iki gün sonra, yeni ve güçlü b ir düşm an saldırısına 
daha uğradık. Şunu da belirtm ek isterim  ki, bu günlük çatışm alar, savaşçı
larım ızda öyle bir alışkanlık  yarattı !d  kim se yaşam ını önem sem em eye 
başladı ve o lağanüstü  kahram anlık lar bizim  için günlük olaylar haline 
geldi. Savaşçılarım ız “ Ya özgürlük ya ö lüm !” hay kın şiarıyla herhangi bir 
düşm an b irim inin  üzerine atılıyorlar ve kendilerinden daha güçlü  olan 
düşmanı alt ederek kaçm aya zorluyorlardı. Adeta bir çılgınlık olan cesur 
karşı saldırılarım ızdan birinde, kalçam dan girerek mide ve apandisit ya- 
k ınlanna saplanan bir kurşunla yaralanarak atım dan düştüm . Geri çekil-
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mele zorunda kaldık, çünkü henüz acemi olan bir savaşçım ız ‘"Batko öldü!”  
diye bağırdı.

Yaramı sarm adan önce beni, bir arabanın içinde onlarca verstf12) taşı
dılar ve çok fazla kan kaybettim . Lev Z inkovski'n in  m uhafızlığı altında 
uzun bir süre bilinçsiz kaldım. Günlerden 14 M art’tı. 15 M art akşamı ken
dime geldim. B elaş başta olm ak üzere ordum uzun tüm  kom utanları ve kur
may üyeleri yatağım ın etrafında toplanıp, çeşitli bölgelerde isyancı hareke
ti yönlendirm eye çalışan K rilenko, K ozin ve diğer kom utanlarım ıza 100- 
200 kişilik m üfrezeler gönderm ek için em ir vermemi istediler. Benim  de, 
ölüm  tehlikesini atlatana kadar, bir alay eşliğinde sessiz bir yerde dinlen
memi istediler. Em ri im zaladım  ve Z abudko’nun bölgede benim le irtibatı 
kaybetm eden kendi başına hareket edecek hafif bir savaş birimi kurm ası
na izin verdim. 16 M art sabahıyla birlikte, yanım da kalan küçük özel bir 
birim  hariç, bütün m üfrezeler yola çıktı. Tam bu sırada, 9. Kızıl Süvari 
Tümeni bize saldırdı ve kam ptan ayrılm ak zorunda kaldık; 3 saat boyunca 
bizi 180 versten fazla takip ettiler. N ihayet, Azak kıyısındaki Sloboda böl
gesini terk ettikten sonra atlarım ızı değiştirip beş saat kadar dinlenebildik.

17 M art günü sabaha doğru, N ovojpasovka’ya doğru yola çıktık, fa
kat daha 17 verst ilerlem iştik ki, yeni ve çok güçlü bir B olşevik kuvvetiy
le karşılaştık. O nlar aslında K rilenko’nun peşinden gönderilm işlerdi, an
cak K rilenko’nun izini kaybetm işler ve bizim  karşım ıza çıkm ışlardı. Bu 
atlılar 25 verst kadar takip ettikten sonra (tam am en tükenm iştik ve sava
şacak gücümüz kalm am ıştı) bize saldırdılar. N e yapacaktık? A ta  binm ek 
şöyle dursun, ayağa bile kalkam ıyordum . A rabada yatarak, yaklaşık yüz 
yarda^13) uzağım da m eydana gelen o korkunç sıcak çatışm ayı izliyordum . 
Savaşçılarım ız sadece benim  için, beni terk etm ek istem edikleri için ölü
yorlardı. Fakat sonuç olarak ne ben ne de onlar güvenlikteydi. Yeni güç
ler edindikleri için, düşm an kuvvetleri bizden beş altı kat daha güçlüydil. 
B irden, arabam ın yanında sizin dönem inizden beri benim le birlikte olan 
“ L e w is ç i l e r i ” 04) gördüm . B erdyansk yakınlarındaki Ç ernigovka köyün
den olan M işa kom utasında beş kişiydiler. “B atko, sen davam ız için, köy
lü örgütlenm esi için gereklisin. Bu dava bizim  en değerli varlığım ızdır. 
Y akında öleceğiz ama ölüm üm üz seni ve tüm bağlılıklarıyla senin yanın
da olanları koruyacaktır. Bu sözlerim izi a ilelerim ize iletmeyi unutm a.” 
d iyerek  bana veda ettiler. A ralarından biri bana sarıldı; ve sonra birden 
yok oldular. B ir süre sonra Lev Z inkovski, yakın lardan geçm ekte o lan  bir 
köylünün arabasına beni kollannda taşıdı. Tüfek sesleri ve bom ba patla
m aları çok yakınlardaydı. Savaşçılarım ız B olşeviklere geçit verm iyordu. 
Ü ç ya  da dört verst kadar yol alarak bir ırm aktan geçtik. B en kurtuldum  
am a “ Lew isçiler”in hepsi ölmüştü.

B ir süre sonra aynı yere geri döndük ve M ariupol bölgesindeki Staro-
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dubovka köylüleri bize “Lew isçiler” in göm üldüğü m ezarları gösterdiler. 
Bu cesur savaşçıları, sıradan ve dürüst köylüleri düşündükçe hâlâ gözyaş- 
larım ı tutam ıyorum . A yrıca sevgili dostlarım , bu olayların beni ayağa kal
d ırdığını da belirtm eliyim . A ynı günün akşamı, atıma bindim ve bölgeden 
ayrıldım .

N isan  ayı boyunca, bütün askeri birim lerim izle yeniden irtibat kur
dum  ve Poltava bölgesine en yakın  olan birim lerim izi oraya gönderdim . 
M ayıs ayında, K ozin ve K rilenko’nun birim leriyle birleşerek, 2000 atlı ve 
birçok piyade a layından oluşan bir güç oluşturduk. Harkov üzerine yürü
yerek , B olşevik-K om ünist Parti’nin büyük patronlarını oradan defetm eye 
karar verdik. Fakat onlar da uyum uyorlardı. Benim  üzerim e 6 0 ’tan  fazla 
zırhlı araç, birçok süvari tümeni ve bir yığın piyade gönderdiler. Bu güç
lerle savaşım ız haftalarca sürdü.

B ir ay sonra, yo ldaş Şıuz, Poltava bölgesinde bir çatışm ada öldürüldü. 
Şıuz, Z abudko’nun grubunun kurm ay başkanıydı, şerefli bir şekilde yiğit
çe savaşm ıştı.

B ir ay daha geçti ve K rilenko öldürüldü. Kuvvetlerim izin, demiryolu 
boyunca yapılan  m anevralarda yürüyüş kolunun güvenliğini üstlenm iş 
olan ve birim lerim izin  m evzilenm esini yöneten K rilenko her zam an en 
önde giden grupta olurdu. B ir gün karşısına B udeni’nin süvari birlikleri 
çıktı ve çatışm ada öldürüldü.

18 M ayıs 1921 günü, B udeni’nin atlıları, yoldaşlarım ız Brova ve M as
lak (B u d en i’nin 1. T u g ay ’ının kom utanıydı, tüm  savaşçılarıy la birlikte 
bize katılm ıştı) tarafından yönetilen bir köylü ayaklanm asını bastırm ak 
am acıyla Y ekaterinoslav bölgesinden D on’a doğru yola çıktılar.

B izim  grubum uz P e trenko-P la tonov  kom utasındaki m üfrezelerden  
oluşuyordu; ben ve ana kurm ay da bu gruptaydık. Grup, B udeni’nin ordu
sunun ilerlediği yoldan 15-20 verst kadar uzaktaydı. D iğer bilgilerin yanı 
sıra, benim  de her zam an bu grupta olduğum u bilen Budeni, aram ızdaki 
m esafenin kısa olm asından dolayı endişeye kapıldı. D o n ’daki köylü ayak
lanm asını bastırm ası beklenen 21. zırhlı araba birimi başkanına, 16 araba 
gönderip N ovo-G rigoryevka (Strem ennoe) köyünü abluka altına alm asını 
emretti. Budeni de, 19. Süvari T üm eni’nin (eskiden “İç Servis” Tüm eniy
di) bir bölüm ünün başında N ovo-G rigoryevka’ya doğru ilerledi. Budeni, 
zırhlı arabalardan önce oraya vardı. Ç ünkü  diğer grup derin ırm aklarla 
boğuşarak, ırmakları geçebilm ek için sığ yerler arayıp durmuştu. G özcü
lerim izin uyanıklığı sayesinde tüm  bu hareketlerden haberdar olduk ve 
gerekli önlemleri alabildik. Budeni m enzilim ize girdiğinde, hemen üzeri
ne yürüdük.

O rdunun en ön saflarında gururla dörtnala gitm ekte olan Budeni, he
m encecik kaçtı. Bu rezil korkak, yoldaşlarını bırakıp ortadan kayboldu.
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Gözlerim in önünde kâbus gibi bir çatışm a yaşanıyordu. Bizim üzeri- 
mize gönderilen Kızıl Ordu askerleri, o zam ana kadar iç düzeni sağladık
ları İç R usya’dan gelen birliklerdi. Bizi hiç tanım ıyorlardı, sıradan “h ay 
dutlar” o lduğum uzu duym uşlardı ve haydutların önünden kaçm ayı gurur
larına yedirem iyorlaklı.

İsyancı yoldaşlarım ız sağ kanattan ihtiyatla yanaşıp düşm anı etkisiz 
hale getirerek ele geçirdiler.

Bu çatışm a, o güne kadar ve o günden sonra da yaşadığım ız çatışm a
ların en şiddetli olanıydı; B udeni’nin ordusunun tam am en yenilm esine ve 
askerlerinden çoğunun dağılm asına yol açtı.

Sonra eski SibiryalI savaşçılardan bir birim oluşturup gerekli m alze
m elerle donatarak yoldaş G lazunov’un kom utasında S ib irya’ya gönder
dim.

1921 yılı A ğustos ayı başlarında, Bolşevik gazetelerinden Öğrendiği
m ize göre, bu birim  Şam ara eyaletinde ortaya çıkmıştı. Bu konuda başka 
bir şey duyam adık.

1921 yazı boyunca kesintisiz bir şekilde savaştık. M evsim in aşırı ku
raklığı ve Y ekaterinoslav ile Tauride eyaletleri, Herson ile Po ltava’nm  bir 
bölüm ü ve Don bölgesindeki kötü mahsul nedeniyle, Kuban istikam etin
de, Çaritsin ve Saratov’un alt kısım larına, öteki tarafta da Kiev ve Çerni- 
gon istikam etinde ilerlem ek zorunda kaldık. Kiev ve Ç ern igon’daki m ü
cadele Kozin tarafından yönetiliyordu. Y eniden karşılaştığım ızda K ozin 
bana Ç em igov köylüleri tarafından alınm ış olan kararları sundu ve özgür 
konseyler için verdiğim iz m ücadelede, köylülerin sonuna kadar bizi des
teklem ek istediklerini belirtti.

Yoldaş Zabudko ve Petrenko’nun birim leriyle V olga’nın öte tarafına 
doğru bir akın gerçekleştirdik; sonra D o n ’a doğru geri çekildim  ve yolda 
karşılaştığım  birim lerim izi, V dovçenko’nun A zak kıyısından gelen eski 
grubuyla birleştirdim .

1921 A ğustos’unun başında, yaralarım ın ciddiyetinden dolayı, tedavi 
için, kom utanlarım ızdan bazılarıy la birlikte ülke dışına ç ıkm am a karar 
verildi.

O  sıralarda en iyi kom utanlanm ızdan Kozin, Petrenko ve Z abudko da 
ciddi biçimde yaralıydılar.

13 Ağustos 1921 günü 100 atlı eşliğinde D inyeper’e doğru yola çık
tım. 16 Ağustos sabahı, 17 balıkçı teknesiyle Orlik ile Krem ençug arasın
daki nehri geçtik. O  gün altı kez yaralanm ıştım , am a yaralarım  çok önem 
li değildi.

Yolda birçok askeri birim imizle karşılaştık ve onlara ülke dışına çıkı
şım ızın nedenlerini açıkladık. Hepsi aynı şeyi söyledi: “ G it ve iyileş Bat
ko, ardından bize yardım  etmek için geri dön...' 19 A ğustos 'ta  B obriııe ts’
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ten  12 verst uzakta, Ingulets ırmağı boyunca ordugâh kurm uş o lan Kızıl 
O rdu 7. Süvari T üm eni’yle karşılaştık. Geriye dönm ek sonum uz olurdu, 
çünkü sağ kanatta geri çekilm em izi engelleyebilecek bir süvari alayı tara
fından görülm üştük. O nedenle, Z inkovsk i’den beni ata bindirm esini iste
dim B iran d a , çekilmiş kılıçlar ve heyecanlı haykırışlarla tümenin bir köy
de toplanm ış olan  m akinalı tüfek birim lerinin arasına daldık. 13 “M axim ” 
ve üç “ Lewis” ele geçirdik. A rdından yolculuğum uza devam  etm ek için 
hazırlıklarım ızı sürdürdük.

B iz  tüfekleri ele geçirir geçirm ez, N ikolayev ve d iğer kom şu köylerde 
m evzilenm iş olan süvari tümeni bu saldırım ızın farkına vardı ve bize sal
dırdı. B ir pusuya düşm üştük. A ncak cesaretim izi yitirm eden 7. Süvari Tü
meni 38. A lay ı’nı püskürttük ve ardından hiç durm adan 110 verst at sür
dük. Kendimizi bu birliklerin şiddetli saldırılarından koruyarak kurtulm a
yı başardık, ancak en iyi yoldaşlarım ızdan 17’sini kaybetm iştik.

22 A ğustos’ta yine bana bakm ak zorunda kaldılar, boynum dan giren 
bir kurşun sağ göğsüm den çıkm ıştı. B ir kez daha bir arabanın dibinde yat
m ak zorunda kaldım . 26 A ğ u sto s’ta yine K ızıllarla  çarpışm ak zorunda 
kaldık. En iyi yoldaşlarım ız ve savaşçılarım ız olan Petrenko-P latonov ve 
Ivanyuk’u kaybettik. Son bir kez daha rotamızı değiştirm ek zorundaydım  
ve 28 A ğustos 1921’de D inyester’i geçtim . Şimdi yurtdışındayım ...”

• • •
Bolşeviklerin, Mahnovistlere karşı yürüttüğü üçüncü sefer aynı 

zamanda Ukrayna köylülüğüne yönelik bir seferdi. Bu seferin esas 
amacı sadece Mahnovist Ordu’yu yok etmek değil, aynı zamanda, 
hoşnutsuz köylüleri tahakküm altına almak ve onlann devrimci gerilla 
hareketi örgütleme imkânlannı ortadan kaldırmaktı. Wrangel’le yapı
lan savaştan kurtulmuş olan Kızıl Ordu, Bolşeviklerin bu planı hayata 
geçirmelerini sağladı. Kızıl Tümenler ayaklanan köyleri dolaşıp, yerel 
kulak"lardan aldıklan bilgiler ışığında köylüleri katlettiler. Bolşevik
lerin Gulya-Polye’ye vahşice saldırmalanndan bir hafta sonra Mahno 
köye geldiğinde, köylüler Mahnovisüerin başına üşüşüp. Komünist
lerin bir gece önce üç yüzden fazla Gulya-Polye sakinini,nasıl vurduk- 
lannı acı bir şekilde anlattılar. Günbegün, Mahnovistlerin gelmesini 
bekleyen Gulya-Polyeliler, bu şanssız köylülerin kurtanlabileceğini 
ummuşlardı. Birkaç gün sonra Novospasovka’ya giden Mahnovistler 
benzer olaylann burada da meydana geldiğini öğrendiler. Mahnovist 
Ordu ve isyancı Konsey’in kültür ve eğitim seksiyonu, kana susayan 
Çeto’cılann kucaklarında bebekleri olan anneleri bile kurşuna diz
diklerini öğrendiler. Anneler kurşuna dizilmeden önce bebeklerini de
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kucaklarına almayı zorlanmışlardı, böylece Çeka'cılar bir kurşunla iki 
kişi vuracaklardı. Novospasovkalı isyancı Martin’in yeni doğan bebe
ği ve kansı da aynı şekilde vurulmuştu. Bebek anında ölmüştü ançak 
Çeka\ı\m n  “dikkatsizliği” sonucu kadın ölmeyip yaralanmıştı. Böy
le durumlara sık sık rastlanmıştı. Tarih birgün elbet tüm bu vahşeti 
gün ışığına çıkaracaktır. Bolşevikler Malaya Tokmaçka, Uspenovka, 
Pologi ve diğer köylerde de toplu köylü katliamlan gerçekleştirdiler.

Bu baskı furyası Güney Cephesi Ordu Komutam Fnınze tarafın
dan yönetüiyordu.

Ordu bu seferi gerçekleştirmek üzere yola çıkmadan önce Güney 
Cephesi Ordusu’na verdiği bir emirde, “Mahnovşçina’mn işini bir de
ğil, iki kez bitirmek zorundayız.” diye yazmıştı Fnınze. Ardından, 
amirlerine yaltaklanma arzusuyla yanıp tutuşan cesur bir asker gibi 
kılıcından çıkan kıvılcımlarla dört bir yana ölüm saçıp, geçüği her ye
ri viraneye çevirerek Ukrayna seferine başlamıştı/15)
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NOTLAR

1. Devrimci İsyancılar Konseyi Sekreteri
2. Sovyet hükümet temsilcileri bu madde üzerinde çok durmuşlardı, çünkü Kızıl Ordu’ 
dan Mahnovist saflara çok kişi geçiyordu. (P. A.)
3. Bela Kun; Macaristan Komünist Partisi Lideri. Şubat 1919’da başlayan Macar Dev
rimi’ne öncülük ederek 4 ay kadar süren bir proletarya diktatörlüğü ilan etti. Alman ve 
Avusturya güçlerinin monarşiye verdiği destek sonucu iktidardan düşürüldü. Girişimi
nin kanlı bir şekilde bastırılmasının ardından Sovyetler Birliği’ne sığındı. Tarihin bir 
ironisiymiş gibi, Bolşevik Parti tarafından Mahnovist Ayaklanma’yı bastırma göreviyle 
Güney Cephesi’ne gönderildi. 1939 yılında Stalin’in emriyle kurşuna dizildi. (Y. n.)
4 Ayaklanmanın çeşitli evrelerinde etkin bir rol alan genç bir Gulya-Polye köylüsünün 
yazdığı bir oyundan bahsedeceğim. Birkaç perdeden oluşan oyunun adı ‘'Mahnovistle
rin Ya$amı”ydı. Oyun, Denikin Ordusu’nun 1919 yazında Ukrayna’yı işgal etmesiyle 
başlıyordu. O sırada özgür köyler polisler ve subaylar tarafından talan edilir. Denikin 
kuvvetlerinin köylere girmesinden sonra, işçiler yeniden eski baskılara maruz kalıyor
lar Mallarına el konuluyor, sürekli aranıyorlar. Köylüler Mahnovistlerı arıyorlar. Genç 
yaşlı demeden köylüler dövülüyor, kurşuna diziliyorlar. Köylülerin arasında isyan to
humları filizleniyor. Köylüler biraraya gelip içinde bulundukları korkunç durumu tar
tışarak yeni bir isyana hazırlanıyorlar. Gözler, üç ay önce Derrikin ve Troçki’nin ordu
ları tarafından geri çekilmeye zorlanan Mahno’yu anyor.
Birgün Mahno’nun Denikin’i yendiği ve Gulya-Polye’ye doğru ilerlemekte olduğu ha
beri geliyor. Bu haber, Gulya-Polye sakinlerine cesaret veriyor. Ateşli bir mücadele 
başlatarak, o sırada köye giren Mahno’nun süvari güçleriyle birlikte Denikin kuvvet
lerini köyden çıkarıyorlar.
Bu oyun, 1919 yazının Ukrayna yaşamını çok güzel tarif ediyor. Halkın içinde bulun
duğu zor koşullar, duygulan, dürüstlüğü, devrimci heyecanı ve kahramanlığı çok güzel 
anlatılıyor. Oyunun yüksek temposu sonuna kadar korunuyor.
5 Frunze, Kızıl Ordu askerlerinin Mahnovistler tarafından etkisiz hale getirilip öldürül
düğü birkaç olaydan bahsetmektedir. Ancak bahsettiği tüm bu olaylar, Frunze’nin ken
disi. Rakovski ve Harkov’daki Mahnovistler tarafından ortaklaşa incelenerek şu sonuç
lara varılmıştı: 1) Mahnovist Ordu’nun bu ahlâksızlıklar ile hiçbir ilgisi yoktu; 2) Eğer 
bu düşmanca tavırlar Mahnovist Ordu’ya ait olmayan müfrezeler tarafından yapılmışsa, 
bu biraz da Sovyet yetkililerinin anlaşmayı zamanında yayınlamayı ertelemelerinden 
kaynaklanıyordu. Bilindiği gibi, Mahnovist Ordu’ya bağlı olmayan birçok asken bınm, 
Ukrayna’nın, çeşitli yerlerinde faaliyet gösteriyordu. Kendi başlarına hareket etmelen- 
ne rağmen, bu birimlerin büyük çoğunluğu İsyan Ordusu’nun fikirlerine saygı duyarlar
dı; dolayısıyla eğer Mahnovistler ile Sovyet yetkilileri arasında yapılan anlaşmadan ha
berdar olsalardı, bu düşmanlıklarına mutlaka son verirlerdi.
6. Smilga, Bolşevik Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi, Stalin’in “Moskova 
Temizlikleri”nde kurşuna dizildi. (Y. n.)
7. Esir alınır alınmaz, Kızıl Ordu askerleri serbest bırakılırdı. Onlara evlerine dönmeleri
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ve halkı sömüren güçlere hizmet etmemeleri tavsiye edilirdi. Fakat Mahnovistlerin hızlı 
bir şekilde hareket etme zorunluluğu göz önüne alındığında, serbest bırakılan esirler, 
birkaç gün sonra tekrar eski birlikleriyle birleşirlerdi. Sovyet yetkilileri, Mahnovistler 
tarafından serbest bırakılan askerleri ele geçirmek için özel komisyonlar kurmuşlardı. 
Mahnovistlerin bir türlü kurtulamadıkları bir kısırdöngüydü bu. Bolşeviklerin Mahno
vist esirlere yaptığı işlem ise çok basitti. Yakalanan Mahnovist esirler, Mahnovşçina’y- 
la Mücadele Özel Komisyonu’nun eniriyle anında kurşuna diziliyorlardı.
1920’nin savaş koşullarından dolayı kaybolan önemli bir Sovyet belgesini burada ya- 
yınlayamadığımız için çok üzgünüz. Bu belge, Aralık 1920’de Grek köyü Konstantin 
yakınlarında Mahnovistler tarafından yenilen Kızıl Ordu, Boguçarski Tugayı’na (yanıl
mıyorsam 41. Tugay) verilen emirdi. Emir yaklaşık olarak şöyleydi: “Mahnovşçina’yla 
Mücadele Özel Komisyonu’nun emirlerine göre”, “askerler arasındaki olası yumuşak 
tavra engel olmak” (yani barışçıl duygulara -P. A.) ve Mahnovistlerin Kızıl Ordu asker
lerini kirletmelerini önlemek için bütün Mahnovist esirler anında kurşuna dizilecektir.”
8. Bu koşullarda ne harita ne de pusula işe yarıyordu. Bu aletler yolu gösteriyorlardı 
ama Mahnovistlerin dar geçitlerden yuvarlanmalarını veya güçlü akıntılara kapılmala
rını önleyemiyorlardı. Yolların olmadığı bu dağlık steplerde yapılan böylesi yürüyüşler, 
ancak savaşçıların Ukrayna steplerini çok iyi bilmeleri sayesinde gerçekleşiyordu.
9. Bu mektup, N. Mahno Rusya’yı terk ettikten sonra yazılmıştı.
10. Matroşenko, Ukraynalı bir isyancı ve köylü şairdi. (P.A.)
11. Mahno ayak bileğinden yaralanmıştı. O nedenle ancak çok zorunlu durumlarda ata 
biniyordu.
12. Verst; yaklaşık 1 km. uzunluğunda bir Rus ölçü birimi.
13. Yarda; yaklaşık bir metre uzunluğunda bir İngiliz Ölçü birimi.
14. Lewis makinalı tüfekleriyle silahlanan bir birim.
15. Bolşeviklerin kurşuna dizme katliamlarından iki örnek vermek istiyoruz:
Sereda\ köylü, Mahnovist isyancı. Yekaterinoslav eyaletinin yerlisi ve hiçbir partiye 
üye değildi. Ordunun mali işleriyle ilgileniyordu. Bazen çok sevdiği Mahno’nun yerine 
çalışırdı. Ekim 1920’de Bolşevikler ile Mahnovistler arasındaki anlaşma sırasında göğ
sünden bir kurşunla yaralandı, bir başka kurşun yarasını da Wrangel’le savaşırken aldı. 
Bir ameliyata ihtiyacı olduğu için Sovyet yetkililerinin kendisine yardımcı olacağını 
düşünerek Harkov’a gitti. Hastaneye yattı, ancak Mart 1921’de Bolşevikler Mahnovist
lere ve anarşistlere saldırınca tutuklanıp kurşuna dizildi. Şimdi şu olayları hatırlayalım: 
Ekim 1919’da Mahnovistler Yekaterinoslav’ı ele geçirdiklerinde, silahsız düşmanı öl
dürmenin devrimci onura yakışmadığını düşündüklerinden, Denikin’in hastanede bulu
nan tek bir asker ve subayına bile dokunmamışlardı. O zamanlar Denikin’in emrinde 
olan (şimdi ise Bolşeviklerin emrinde olan) General Slasçev, bir ay sonra Yekaterinos
lav’ ı ele geçirdiğinde, hastanelerdeki tüm yaralı ve hasta Mahnovistleri kurşuna dizmiş
ti. Oysa komünist yetkililer, General Slasçev’den daha da ileri giderek, aynı cepheyi 
paylaştıkları, o cephede yaralanan ve aralarındaki anlaşmanın verdiği güvenceyle onlar
dan yardım isteyen bir insanı kurşuna dizdiler.
Boguş\ Amerika Birleşik Devi etleri ’nden sınırdışı edilen anarşistlerden biriydi. .Anlaş
ma döneminde, Harkov’dayken Gulya-Polye efsanesini duydu ve Mahnovşçina’ya ka
tılmak üzere oraya gitmek istedi. Bolşevikler o sıralarda, Gulya-Polye’deki kültürel 
çalışmaları sürdüren militanların ulaşımını kolaylaştırmak için, Mahnovistlerin hizme
tine bir lokomotif ve bir demiryolu aracı vermişlerdi.
Ancak Boğuş, Gulya-Polye'yi sadece birkaç gün görebildi. Anlaşmanın ihlâl edilmeye 
başlanmasıyla birlikte Harkov’a geri döndü ve Bolşevikler tarafından tutuklanarak, 
Çeka'nın emriyle 1921 yılının Mart ayında kurşuna dizildi.
Bu olayın ancak bir tek açıklaması olabilir: Bolşevikler, kendilerinin Mahnovistlere yö
nelttikleri saldırılar hakkındaki gerçekleri bilen ve bu gerçekleri anlatma ihtimali olan 
tek bir kişiyi bile canlı bırakmak istemiyorlardı.

163



MAHNOVŞÇİNA’DA ULUSAL 
SORUNUN ANLAMI • YAHUDİ SORUNU

Başından beri anlattığımız tüm bu olaylann da gösterdiği gibi, 
Mahnovşçina gerçek bir köylü ve işçi hareketiydi ve temel amacı, kit
lelerin devrimci özetkinlikleri aracılığıyla emekçilerin özgür yaşamını 
kurmaktı.

Hareketin başlangıcından itibaren, hangi ulustan olurlarsa olsun
lar, bölgedeki tüm yoksul köylüler harekete kaülmışlardı. Doğal ola
rak, çoğunluğu UkraynalI köylüler oluşturuyordu. Köylülerin % 6-8’i 
Rusyalı’ydı. Ardından, Grekler, Yahudiler, Kafkaslılar ve daha birçok 
ulustan yoksul halklar geliyordu. Grek ve Yahudi yerleşim alanlan 
Azak Denizi bölgesine yayılmışü ve hareketle sürekli bağlanü halin
deydiler. Devrimci ordunun en iyi komutanlanndan birkaçı Grek kö
kenliydi ve hareketin başından sonuna kadar orduda her zaman çeşitli 
Grek müfrezeleri yer almıştı.

Kendi elleriyle yaşamlannı kazandıktan gerçeğiyle biraraya gelen 
yoksul köylülerden oluşan Mahnovist hareket sadece baskı görenlere 
özgü bir özellik olan derin kardeşlik duygulanyla oluşmuştu. Mahnovş
çina, tarihinin hiçbir döneminde ulusal fikirlere ilgi göstermedi. Mah
novistlerin Bolşeviklere karşı verdiği mücadele sadece işçilerin hak
lan ve çıkarlan adına yürütülmüştü. Denikin kuvvetleri, Avusturya- 
Almanlar, Petlura, Berdyansk’taki Fransız kuvvetleri ve Wrangel; 
Mahnovistler tüm bunlan işçilerin düşmanlan olarak görmüşlerdi. Bu 
istilalardan her biri işçilere yönelik önemli bir tehdidi temsil ediyordu 
ve Mahnovistler, tüm bu düşman güçlerin altında toplandığı ulusal 
bayrağa hiçbir zaman ilgi duymamışlardı.

Ekim 1919’da Ordu Devrimci Askeri Konseyi tarafından yayınla
nan “Bildiri”nin, ulusal sorunla ilgili bölümünde Mahnovistler şunlan 
yazmışlardı:

U krayna’nın bağım sızlığından bahsederken, Petlura 'n in  anladığı ulu
sal bağım sızlıktan söz etm iyoruz, kastettiğim iz şey işçi ve köylülerin top
lumsal bağım sızlığıdır. IJkraynalı köylüler ve diğer emekçi halk “ bağım 
sız bOir ulus” o larak  değil “ bağım sız em ek çiler” olarak  kaderini tayin  
etme hakkına sahiptir.

-X-
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Okullarda öğretilecek dil sorunu konusunda ise Mahnovistler şun
ları yazmışlardı:

M ahnovist O rdu K ültür-Eğitim  Seksiyonu’na, Denikin kuvvetlerinin 
kovulduğu okullardaki öğretm enlerden eğitim in  hangi d ilde  yapılacağı 
konusunda sürekli sorular gelm ektedir.

G erçek sosyalizm in ilkelerini savunan devrim ci isyancılar, U krayna 
halkının doğal istek ve ihtiyaçlarına herhangi bir şekilde kesinlikle m üda
hale edem ez. Bu nedenle okullardaki dil sorunu ordum uzun değil, halkın 
kendisinin, öğretm enlerin, velilerin ve öğrencilerin çözeceği bir sorundur.

D enik in’in sözüm ona “Özel B üro”sunun ve General M ai-M ayevski’ 
nin okullarda ana dilin kullanılm asını yasaklayan 22 n o ’lu emri boş bir 
safsatadan başka bir şey değildir.

Halkın entelektüel gelişim inin yararı için, okullardaki dil yöre halkı
nın doğal olarak eğilim  gösterdiği dil olm alıdır, bu nedenle bu sorunu öz
gürce ve bağım sızca çözecek olanlar, otoriteler veya ordu değil, öğrenci
ler, öğretm enler ve veliler olmalıdır.

(İm za)
M ahnovist İsyan Ordusu K ültür-Eğitim  Seksiyonu 

(P u t’JcSvobode Sayı 10, 18 Ekim  1919)

Görüldüğü gibi Mahnovşçina’da ulusal önyargılara lıiçbir şekilde 
yer yoktu. Hareket içinde aynı zamanda dini önyargılara da yer yoktu. 
Kenün ve kırın en yoksul sınıflarının devrimci hareketi olan Mahnovş
çina, tüm dinlere ve tannlara ilkesel olarak düşmandı. Modem toplum
sal hareketler arasında Mahnovşçina, bireyin ne kendisinin ne de kom
şusunun dinine ve milliyetine asla ilgi göstermediği, sadece emekçi
nin emeğine ve özgürlüğüne saygı duyduğu sayılı hareketlerden biriydi.

Mahnovşçinanın bu yaklaşımı, muhaliflerinin, hareketi gözden 
düşürmek ve itibarını sarsmak için bu alanda sarf ettikleri çabayı yine 
de engelleyemedi. Yurtdışında ve Rus basınında Mahnovşçina sınırlı 
bir gerilla hareketi, kardeşlik ve uluslararası dayanışma fikirlerinden 
uzak, hatta Yahudi düşmanı bir hareket olarak gösterildi. Hiçbir şey 
bu yaygaralar kadar asılsız olamazdı. Bu soruna açıklık getirmek için 
burada konuyla ilgili bazı belgeleri sunacağız.

Yahudi kökenli devrimciler Mahnovist Ordu’da en önemli rolü 
oynadı, birçoğu 1905 Devrimi’ne katıldıklan için kürek cezasına çarp- 
tınlmış, bazılan da Batı Avrupa ve Amerika’ya göç etmeye zorlan
mıştı. Bunlardan bazılan şunlardır:

Kogan, hareketin merkezi organı olan Gulya-Polye Bölgesel Dev-
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rimci Askeri Konseyi Başkan Yardııncısı’ydı. Kogaa ilkesel neden
lerden dolayı 1917 Devrimi öncesinde fabrikayı teık ederek yoksul 
bir Yahudi tarım kolonisinde çalışmaya giden bir işçiydi. Uman ya
kınlarındaki Peregonovka’da Denikincilerle savaşırken yaralanıp has
taneye kaldırıldı, tanıklara göre, hastanede onu ele geçiren Denikinci- 
ler tarafından kılıçlanarak öldürüldü.

L. Zinkovski (Zadov)\ Ordu Karşı-casusluk Seksiyonu Başkanı, 
ardından özel bir süvari alayının komutam oldu. 1917 Devrimi’nden 
önce politik etkinliklerinden dolayı on yıllık kürek cezasına çarptırıl
mıştı. Devrimci isyancıların en etkin militanlarından biriydi.

Elena Keller; Ordu Kültür-Eğitim Seksiyonu Sekreteri’ydi. Ame
rika’daki sendikalist harekette yer almış bir işçiydi. “Nabat” konfede
rasyonunu örgütleyen kişilerden biriydi.

Yosif Emigrant (Gotman) \ Ondu Kültür-Eğitim Seksiyonu Üyesi’y- 
di. Ukrayna anarşist hareketinde etkin bir işçiydi. “Nabat” konfederas
yonunu örgütleyenlerden biri ve sonra da sekretaryanın üyesi olmuştu.

Ya. Alyi (Sukovolski)\ Ordu Kültür-Eğitim Seksiyonu Üyesi bir 
işçiydi. Çarlık döneminde politik etkinliklerinden dolayı kürek cezası
na çarptırılmıştı. “Nabat” konfederasyonunu örgütleyenlerden biri ve 
sekretarya üyesiydi.

Bu listeye Mahnovist hareketin pek çok alanında yer almış birçok 
Yahudi devrimcinin ismini ekleyebüiriz ancak güvenliklerini tehlike
ye atacağı için bunu yapmayacağız.

- Devrimci isyanın en ateşli dönemlerinde, Yahudi emekçileri her 
zaman kardeşlerinin yanında oldular. Yahudi tarım kolonileri Mariu
pol, Berdyansk, Aleksandrovsk ve pek çok diğer bölgeye yayılmıştı. 
Bu koloniler bölgesel işçi, köylü ve isyancı toplantılarına etkin bir şe
kilde katıldılar; bu toplantılara ve bölgesel Devrimci Askeri Konseyce 
delege gönderdüer.

Şubat 1919’da bölgede gerçekleşen Yahudi karşıtı olaylar nede
niyle, Mahno tüm Yahudi kolonilerine kendi özsavunmalannı örgüt
lemelerini önererek, tüm bu kolonilere gerekli silah ve cephaneyi sağ
ladı. Mahno aynı zamanda bölgede bir dizi toplantı düzenleyerek, kit
lelere Yahudi düşmanlığına karşı mücadele etme çağrısı yaptı.

Bu girişimler karşısında, Yahudi emekçi halkı da, devrimci isyan
la güçlü bir dayanışmaya girerek devrimci kardeşliğim ifade etti. Dev
rimci Askeri Konsey’in Mahnovist Ordu’ya gönüllü savaşçı sağlamak 
üzere yaptığı çağrıya, Yahudi kolonileri, aralarından çok sayıda gö
nüllü yollayarak karşılık verdiler.
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Mahnovist îsyan Ordusu’nda, Yahudi piyadelerin oluşturduğu bir 
müfrezenin komutasında olan Yahudi bir topçu bataryası vardı. Yahu
di isyancı Şnayder’in komuta ettiği bu topçu bataryası, Haziran 1919’ 
da Gulya-Polye’nin Denikin’e karşı savunulmasında son savaşçılarına 
ve son kurşunlarına kadar kahramanca savaşmışa.

1918-19’daki ayaklanmanın ardından, son derece hızlı bir şekilde 
gelişen olaylar sırasında Yahudilere açıkça düşman olan kişilere de 
rastlanıyordu, ancak bu kişiler ayaklanmanın ürünü değildi; bunlar 
Rusya’daki yaşamın yarattığı kişilerdi Bu kişilerin hareket içinde 
herhangi bir belirleyiciliği yoktu. Böyle kişiler, Yahudilere karşı ger
çekleştirilen saldınlara iştirak ettiklerinde devrimci isyancılar tarafın
dan çabucak ve acımasızca cezalandınlıyorlaıdı.

Mahnovistlerin Grigoryev ve kurmaylannı cezalandırmakta ne ka
dar hızlı ve kararh olduklannı daha önce belirtmiştik, Grigoryev ve 
adamlanmn kurşuna dizilmelerinin asıl nedenlerinden biri de, onlann 
Yahudi kathamlannda oynadıklan roldü.

Benzer şekildeki başka olaylardan da bahsedebiliriz:
12 Mayıs 1919’da, Aleksandrovsk yakınlanndaki Gorkaya’da 

bulunan bir Yahudi tanm kolonisinde birkaç Yahudi ailesi -toplam 20 
kişi- öldürüldü. Mahnovist kurmay bu olayı araştırmak üzere bir ko
misyon oluşturdu. Komisyonun tespitlerine göre, bu cinayetler yakın
lardaki Uspenovka köyünden olan yedi kişi tarafından gerçekleştiril
mişti. Bu köylüler İsyan Ordusu’ndan değildi. Ancak Mahnovistler bu 
suçun cezasız bırakılmaması gerektiğim düşünerek, katilleri vurdular. 
Daha sonradan bu ve benzeri olaylann, böyle yöntemlerle Denikin 
kuvvetlerinin tüm Ukrayna’ya girmesine olanak hazırlamak üzere, 
bölgeye sızmayı başaran Denikin ajanlan tarafından gerçekleştirildiği 
öğrenildi.

4-5 Mayıs 1919’da Mahno ve bazı komutanlar acilen cepheden 
aynlarak, kendilerini bekleyen Cumhuriyet Olağanüstü Elçisi L. Ka
menev ve Harkov’dan gelen diğer Sovyet üst düzey görevlileriyle gö
rüşmek üzere Gulya-Polye’y e gittiler. Verkni Tokmak istasyonunda 
Mahno, üzerinde “Yahudilere Ölüm, Devrimi Koru, Çok Yaşa Batko 
Mahno” yazılı bir afiş göıdü.

“Kim astı bunu buraya?” diye sordu.
Mahno, bu afişin, Denikin’in kuvvetlerine karşı verilen savaşta 

yer alan kendisinin de kişisel olarak tanıdığı ve genel olarak terbiyeli 
olan bir asker tarafından asıldığını öğrendi. Bu asker çabucak ortaya 
çıktı ve anında kurşuna dizildi.
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Mahno, Gulya-Polye yolculuğuna devam etti. Gün boyunca ve 
Cumhuriyet Elçisi’yle yaptığı görüşmeler esnasında, Mahno bu olayın 
etkisinden kendim bir türlü kurtaramadı. İsyancıya zalimce davranıl- 
dığımn faikındaydı ama mevcut savaş koşullan ve Denikin’in ilerle
yişi gözönüne alındığında, bu tip afişlere zamanında ve kararlı bir şe
kilde karşı çıküamazsa, bunun sonuçlan Yahudi halkı ve bir bütün 
olarak devrim için çok tehlikeli olabilirdi.

İsyan Ordusu 1919 yüı yazında Uman’a doğru geri çekildiğinde 
bazı isyaneılann Yahudi evlerini yağmaladığı duyulmuştu. İsyan Or
dusu bu olaylflnn üzerine gittiğinde tüm olaylann dört-beş kişilik bir 
grup tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu kişiler Grigoryev müf
rezelerinin savaşçılanydı ve Grigoryev’in vurulmasından sonra Mah
novist Ordu’ya katılmışlardı. Silahlan ellerinden alınarak bu grup der
hal kovuldu. Ardından, Mahnovist Ordu’ya Grigoryev’in saflanndan 
katılmış olan tüm savaşçılar, güvenilir kişiler olmadıklanndan ve ye
niden eğitilmelerinin hem zaman hem de durum açısından mümkün 
olmamasından dolayı ordudan atıldılar. Mahnovistlerin Yahudi düş
manlığı konusundaki yaklaşımlan böyleydi. Ukrayna’nın çeşitli yöre
lerinde patlak veren Yahudi karşıü olaylann, Mahnovşçina’yla hiçbir 
ilgisi yoktu.

Mahnovistlerle ilişkide olduğu her yerde, Yahudi halkı, kendisine 
yönelik saldınlarda en iyi koruyuculann Mahnovistler olduğunu gör
dü. Gulya-Polye, Aleksandrovsk, Berdyansk, Mariupol ve Donets 
bölgelerine yayılan Yahudi tanm kolonilerinde yaşayan Yahudiler, 
Mahnovistlerin her zaman kendilerinin gerçek devrimci dostlan ol- 
duklannı ve Mahnovistlerin acımasız ve kararlı tedbirleri sayesinde, 
karşıdevrimci güçlerin bölgedeki Yahudi karşıü emellerinin tamamen 
boşa çıkanldığım kendileri söyleyeceklerdir.

Başka ülkelerde olduğu gibi, Yahudi düşmanlığı Rusya’da da var
dı. Rusya’daki ve bir ölçüde Ukrayna’daki Yahudi düşmanlığı dev
rimci dönemin veya isyancı hareketin yarattığı bir durum olmayıp, 
aksine geçmişten kalan bir izdi. Mahnovistler bu olguya karşı her za
man, gerek sözlü olarak gerekse eylem aracılığıyla kararlı bir şekilde 
mücadele ettiler. Hareketin tüm dönemlerinde, kitleleri bu şeytanla 
mücadele etmeye çağıran çeşitli yayınlar çıkardılar. Gerek Ukrayna 
gerekse Ukrayna dışında Yahudi düşmanlığına karşı verilen mücade
lede bu yayınlar büyük yarar sağlamışü. Mahnovistler ile anarşistlerin 
1919 bahannda gerçekleşen Yahudi karşıtı bir olay hakkında yayın
ladıktan bir çağn elimizdedir; hiç şüphesiz bu olay, Denikin’in karşı-
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devrimci saldırılarının başlangıcıyla doğrudan bağlantılıydı. Aşağıda 
metni kısaltarak sunuyoruz:

İŞÇİLER, KÖYLÜLER, İSYANCILAR
HER ZAMAN EZİLENLERDEN YANA, EZENLERE KARŞI OLUN

U krayna köylülerinin durum u gerçekten zor ve um utsuz görünürken, 
o acı dolu günlerde, em ekçi k itlelerin  kurtuluşu adına korkusuz ve yenil
mez savaşçılar olarak ilk ayağa kalkanlar sizlerdiniz... işte  o, devrim  tari
him izin en güzel ve sevinçli anıydı. O büyük özgürlük ve eşitlik  idealinin 
rehberliğinde, ellerinizde silahlarınızla bilinçli devrim ciler olarak düşm a
nın üzerine yürüdünüz... Fakat zararlı ve artniyetli unsurlar aranıza karış
tı. Devrimci şarkılar, kardeşliğin ve kurtuluşa yaklaşan em ekçilerin  şarkı- 
lan , Ölümle cebelleşen Y ahudilerin  yürek parçalayıcı çığlıklarıyla bastın l- 
dı... D evrim in görkemli ve berrak kaynağında, önceden olduğu gibi şimdi 
de sın ıf m ücadelesine düşm an olan gericiliğin m asum  kurbanları olm aya 
devam  eden zavallı Yahudi şehitlerin kanlarının silinm ez lekeleri ortaya 
çıktı... Utanç verici olaylar yaşanm aktadır. Y ahudiler adeta bir katliam a 
tabi tutulm aktadır.

İşçiler, köylüler ve isyancılar! Biliyorsunuz, Rus, Yahudi, Polonyalı, 
A lm an, Erm eni vb. bütün işçiler yoksulluğun pençeleri altında aynı şekil
de tutsaktır. B iliyorsunuz, bütün uluslardan kadınların başına geldiği gibi, 
halkın evlatları olan binlerce Yahudi kızı, satılarak serm aye tarafından le
kelendi. B iliyorsunuz, çok sayıda dürüst ve sam im i Yahudi devrim ci sa
vaşçı, kurtuluş hareketim iz boyunca R usya’nın özgürlüğü için seve seve 
canını verdi... Devrim in ve işçilerin onuru, aym  düşm ana karşı, Rus, Po
lonyalI, Yahudi olup olm adıklarına bakm aksızın bütün işçileri eşit dere
cede ezen serm aye ve otoriteye karşı savaştığım ızı olabildiğince yüksek 
sesle ifade etm emizi gerektiriyor. D üşm anlarım ızın çeşitli uluslardan sö
m ürücüler ve zalim ler olduklarını her yerde ilan etm eliyiz: R us fabrika
tör, A lm an demir kralı, Yahudi banker, Polonyalı aristokrat.. B ütün ülke
lerin ve u lusların  burjuvazisi devrim e, tüm  ulusların  ve tüm  dünyanın  
em ekçi kitlelerine karşı acım asız bir savaşı birlikte sürdürm ektedir.

K öylüler, işçiler ve isyancılar! Enternasyonal düşm anım ız olan tüm 
ülkelerin burjuvazisi, Rus D evrim i’ni yıkmak, s ın ıf m ücadelem izin tem el
lerini ve işçilerin birliği ile dayanışm asını sarsm ak için  em ekçi kitleler 
arasında milliyetçi bir nefret yaratm aya çalışıyor. Em ekçi halkın serm aye
nin ve otoritenin tahakküm ünden kurtulm asını teh likeye atan bilinçli ve 
bilinçsiz karşıdevrim cilere karşı harekete geçm elisiniz. Devrimci görev i
niz, Yahudi karşıtı katliam ların elebaşları tarafından acım asızca gerçek
leştirilen milliyetçi zu lm ü bertaraf etm ektir

Em ekçilerin kurtuluşuna giden yol bütün dünya işçilerinin birliğinden 
geçm ektedir.
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Yaşasın işçilerin enternasyonali!
Y aşasın özgür devletsiz anarşist komün!

(İmza)
Gulya-Polye Bölgesi Devrimci Askeri Konseyi îdari Komitesi 

Gulya-Polye “N abat” A narşist Grubu 
M ahnovist tsyan Ordusu K om utanı, Batko Mahno 

M ahnovist tsyan  O rdusu Kurmay Başkam , B. Veretelnikov 
G ulya-Polye köyü, M ayıs 1919.

• Bölüm 10 / Ek

Em ir Sayı. 10)

Ukrayna D evrim ci isyan O rdusu K om utanı B atko M ahno’dan; piyade 
kom utanlığının emrindeki tüm özel kıta, tugay, alay, tabur, bölük, m üfre
ze ve seksiyon kom utanlarına; süvari kom utanlığının em rindeki tüm tu
gay, alay, bölük ve m üfrezelerin  kom utanlarına; topçu kom utanlığ ın ın  
em rindeki tüm  tüm en ve batarya kom utanlarına. Tüm kurm ay ve garnizon 
kom utanlarına.

İstisnasız tüm  devrim ci isyancılara.

1. D evrim ci ordum uzun ve ordum uzda yer alan tüm  isyancıların am a
cı U kraynalı işçilerin tahakküm den kurtulm aları için onurlu bir m ücadele 
vermektir. B u nedenle bütün isyancılar, devrim ci isyanın gölgesinde ken
di kişisel çıkarlarını, şiddete ve sivil Yahudi halkın m allannı yağm alam a
ya duydukları isteği tatm in etme am acını güdenlerin aram ızda hiçbir şe
kilde yeri olm adığını kesinlikle unutm am alıdır.

2. B ütün devrim ci isyancılar, kişisel düşm anlarının ve aynı zam anda 
halkın düşm anlarının, R us, Yahudi veya Ukraynalı olm ası hiç fark etm e
yen zengin burjuvazi olduğunu hatırlam alıdır A yrıca, adaletsiz burjuva 
rejimini koruyanlar da emekçi halkın düşm anlarıdır, yani Sovyet K om i
serleri, halka baskı yapan seyyar askeri kıta üyeleri, köylere giderek dik
tatörlüklerine boyun eğm eyen köylülere işkence yapan O lağanüstü Ko
misyonlar. B ütün isyancılar, halka baskı yapan ve halkı egem enlikleri al
tına alan bu tür tem silcileri tutuklam alı ve ordu kurm ayına göndermelidir. 
Eğer direnirlerse anında kurşuna dizilm elidirler. Hangi ulustan olurlarsa 
olsunlar sivil işçilere yönelik şiddete gelecek olursak, bu tür eylem lerin  
devrimci isyancılarla hiçbir ilgisi olam az ve böylesi eylem lerin sorum lu
ları ölüm le cezalandırılacaktır.

3. İkmal kom utanının yazılı izni olm adan köylülerden herhangi bir at 
veya araç talebinde bulunanlar şiddetli bir şekilde cezalandırılacaktır. Bü
tün isyancılar bu tür taleplerin, tsyan O rdusu 'nun  saflarına en kötü holi
ganları çekm ekten başka bir işe yaram ayacağını fark etm elidir; devrim ci
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isyan maskesi altında utanç verici eylem lere ve zenginliğe susamış o lan  
bu tip kişiler, özgürleştirici devrim ci m ücadelem ize büyük zararlar vere
ceklerdir.

Tüm  isyancı m ilitanlarım ızdan, ister kendi aram ızda olsun ister ç ık a r
larını savunduğum uz em ekçi halk arasında o lsu n /2) her türden adaletsiz  
eyleme karşı çıkm alarını ve devrimci isyanım ızın gerçek onurunu ko ru 
mayı bizzat üstlenm elerini rica ediyorum . K endi aram ızda adaletsizliğe 
geçit verem eyiz. Uğruna savaştığım ız halkın tek bir evladına dahi kötü 
davranam ayız. Böyle eylem lerde bulunan herhangi bir isyancı, utanç için
de, halkın devrim ci ordusunun vereceği cezayı hak edecektir.

4. Devrim in ve m ücadelenin çıkarları, saflarım ızda katı ve kardeşçe 
bir disiplini sağlam am ızı gerektirm ektedir. Kendi seçtiğiniz kom utanları
nıza askeri konularda saygı ve itaat etm eniz kaçınılm azdır. Şu ana kadar 
savunduğum uz, sonuna kadar onurla götüreceğim iz ve eğer aram ızdaki 
disiplini kaybedersek tam am en kaybedeceğim iz davam ızın önem i, bunları 
gerektirm ektedir. Bu nedenle bütün kom utanlardan ve isyancılardan ken
di aralarındaki sıkı disiplini korum alarını istiyorum .

5. Sarhoşluk bir suç olarak değerlendirilecektir. D evrim ci bir isyancı
nın sokakta sarhoş görülm esi çok daha büyük bir suçtur.

6. Bir köyden başka bir köye giden isyancılar her an çatışm aya hazır 
olm alıdır. K öylerde ve içinden geçtiğim iz yerlerde bulunan sivil halkla 
kurulacak ilişkiler kardeşçe ve yoldaşça olm alıdır. K om utan ve isyancı 
yoldaşlar unutm ayın ki, bizler emekçi halkın çocuklarıyız ve bütün işçiler 
bizim kardeşim izdir. U ğruna kavga verdiğim iz dava, yorulm am am ızı, cö
m ert olm am ızı, kardeş sevgisi ve devrim ci onurla dolup taşm am ızı gerek
tiriyor. B u nedenle tüm  devrim ci isyancıları, halk ın  gerçek dostları ve 
devrim in çocukları olm aya çağırıyorum . Bu, gücüm üzün kaynağı ve zafe
rim izin teminatı olacaktır.

(İmza)
Ukrayna Devrimci İsyan O rdusu Kom utanı, Batko Mahno.

D obroveliçkovka Köyü, H erson eyaleti, 5 A ğustos 1919.

NOTLAR

1. Bu emir, isyancı güçlerin tek bir ordu halinde birleştikleri sırada yayınlanmıştı. Gul- 
ya-Polye deki zorunlu geri çekilişten sonra ve Grigoryev ile Kızıl Ordu askerlerinin 
emrinde savaşan müfrezelerin, Novi Bııg'dan gelip, Yelisavetgrad-Pomoşçnaya’da 
Mahnovistlere katıldıkları sırada.
2. İsyancıların kendi aralarındaki adaletsizliğe ve isyancılarla emekçi halk arasındaki 
ilişkilerde doğabilecek adaletsizliklere karşı verilecek mücadeleden bahsediliyor. (P.A.)
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-XI- 

MAHNO’NUN KİŞİLİĞİ

HAREKETİN BAZI ÜYELERİ HAKKINDA 
BİYOGRAFİK NOTLAR

Mahnovşçina yoksul Rus köylülüğünün içinde bulunduğu yaşam 
koşullarının yarattığı devrimci bir kitle hareketidir. Mahno olsa da ol
masa da, bu hareket kaçınılmaz olarak kendi özgün çerçevesi içinde 
gelişecekti. Devrimin ilk günlerinden itibaren bu hareket Rusya’nın 
derinliklerinde yaşayan halkların arasında yükselmeye başladı. Hare
ket Ukrayna’da yükselmeseydi, mutlaka Rusya’mn başka bir bölge
sinde yükselecekti. Hareketin tohumlarını Rus Devrimi serpmişti.
1918 yılında Ukrayna’nın içinde bulunduğu koşullar, hareketin sel 
gibi büyüyerek belli bir güce ulaşmasım sağladı. İlk günlerinden iti
baren toplumun en alt tabakasında ortaya çıkan bu hareket, o zamana 
kadar tanınmayan, ancak boyun eğmez bir ruha ve devrimci içgüdüye 
sahip ve askeri stratejide oldukça başanlı olan birtakım kişilerin çaba
larıyla ilerledi. Başından beri hareketin içinde olan bu kişilerden 
bazılan şunlardı: Kalaşnikov, Karetnik kardeşler, Vasilyevski, Mar
çenko, Vdovçenko, Krilenko, Gavrilenko, Petrenko, Belaş, Şıuz, İvan 
ve Aleksandr Lepetçenko, İsidor Lyutyi, Veretelnikov, Çubenko, Ti- 
kenko, Danilov kardeşler, L. Zinkovski, Krat, Seregin, Taranovski, 
Puzanov, Troyan ve yeterince tanınmayan diğer kişiler. Tüm bu kişi
ler Mahnovist hareketin öncüleri, bayraktarları ve hayranlık uyandı
ran kılavuzlarıydı. Aynca hareket, bulunduğu konuma gerçekten layık 
olan liderini de Nestor Mahno’nun şahsında bulmuştu.

Mahno’yu gelişiminin üç evresi içinde tanımıştık.
İlk evresi, henüz genç bir devrimciyken kürek cezasına çarptırıl

masıyla başlar. Hapishanede kendisini naletçik ’lcrden ayırmadı. Onlar
la aym koşullarda yaşadı, parmaklıkların ardında, zindanda kaldı, yok
lamalara katıldı. Herkesin dikkatini çeken en önemli özelliği bitmek 
bilmeyen eneıjisiydi. Tartışma ve polemiklere katıldı, pek çok konuda 
yazdı. Devrimci ve politik konularda yazmaya tutkundu. Hapishane
deyken, büyük bir aşkla şiire bağlandı ve şiirde düzyazıdan daha başa
rılıydı. O dönemde, kendisine anarşist denilmesinden büyük bir onur
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duyuyordu ve hiçbir düşüncenin anarşist ideallerden daha yüce ve gü
zel olacağına inanmıyordu. Empeıyalist savaş boyunca, birçok siyasi 
tutuklunun tersine, Mahno asla yurtsever heyecan furyasına kapılma
dı. Kropotkin’in savaşan iki taraftan birini destekleme çağnsı Mahno’ 
yu derinden üzdü, ancak bu konudaki düşüncesini hiçbir şekilde etki
lemedi.

Mahno’nun gelişiminin ikinci evresi, 1 Mart 1917’den 1918 yazına 
kadar olan süreyi kapsar. Mahno bu dönemde, Gulya-Polye’de ateşli 
devrimci etkinliklere girişti. Gulya-Polye işçi sendikalan, köylü bir
likleri ve Gulya-Polye’de toplanan ilk işçi-köylü sovyeti, Mahno’nun 
1917’deki bitmek tükenmek bilmeyen çabalannın meyveleriydi. Böl
gedeki işçi ve köylüler arasında çabucak ünlenmişti, ancak o zaman
lar devrim birçok eneıjik bireyi öne çıkardığından dolayı, Mahno’nun 
faikı pek göze çarpmıyordu. Ancak bir özellik vardı ki bu sadece Mah- 
no’ya özgüydü: Yoldaşlar arasındayken kendi içine kapanıyor ve hiç 
beklenmedik bir anda tüm yaşamım etkileyecek kararlar alıyordu.

Nihayet üçüncü evre ise Hetman döneminden günümüze kadar, 
devrimci isyan saflanndaki etkinliklerini kapsar.

Hiç şüphesiz, Mahno’nun kişiliğini tam anlamıyla geliştiren olgu, 
köylü kitlelerinin isyanı ile bu isyanın yarattığı devrimci ve askeri ey
lem alanıydı...

1919 bahannda Mahno’yu bu yeni alanda devrimci isyanın lideri 
olarak ilk kez gördüğümde, bireysel dönüşümünü çoktan tamamlamış 
ve yepyeni bir insan olmuştu.

Dış görünüşü değişmemişti, ancak iç dünyasında o artık çok farklı 
biriydi. Zamanının tümünü çeşitli etkinliklere ayınyordu. Her hareke
tiyle, sahip olduğu güçlü iradesini ve keskin zekasını gözler önüne se
riyordu. O sıralarda ağırlıklı olarak, güney cephesinde Denikin’e karşı 
yürütülen mücadeleyle ilgileniyordu. Bu konuda harcadığı çaba sınır
sızdı. Diğer isyancılarla birlikte bu cephede aylarca savaştı. Gulya- 
Polye’ye geldiğinde ise tüm zamanını kurmayla birlikte yürüttüğü ça
lışmalar alıyordu. Bu çalışmalar gece yanlanna kadar sürüyordu Mah
no ancak tüm işler tamamlandığında uyurdu. Ertesi sabah beş veya al
tı gibi Mahno çoktan diğer kurmay üyelerini uyandırmış olurdu. Ayn- 
ca Gulya-Polye ve komşu köylerde düzenlenen günlük toplantılara da 
etkin bir şekilde katılırdı. Yine 'de, genç çiftlerin iki-üç hafta önceden 
kendisini davet ettikleri köy düğünlerine bir ya da iki saatliğine katı
lacak zamanı mutlaka bulurdu. Köylülere içten davranır, yaşamlanyla 
her bakımdan ilgilenir ve genel olarak köylülerle aynı şekilde yaşardı.
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Ukrayna işçi ve köylüleri arasında Mahno’y la ilgili sayısız efsane 
yayılmıştır; bu efsanelerde Mahno son derece cesur, keskin zekâlı ve 
asla yenilmez biri olarak tanıtılır. Aslında onu kişisel olarak tanıyan 
veya çalışmalarına tanık olan biri, Mahno’nun efsanelerde anlaülan- 
dan çok daha yetenekli biri olduğunu görürdü.

Mahno tarihsel eylemin adamıydı. Devrimci mücadelesinin üç yılı, 
her biri diğerinden çarpıcı olan etkinliklerle doludur.

Mahno’nun en temel özelliği akıl almaz bir iradeye sahip olmasıy
dı. Bu ufak tefek adam adeta çelikten yoğrulmuştu. Önüne çıkan hiç
bir engelden yılmıyor ve sonuca ulaşana kadar kararlılıkla uğraşıyor
du. Yaşamının en zor anlarında, cephede korkunç felaketlerin yaşan
dığı anlarda ya da en iyi arkadaşı gözlerinin önünde vurulurken hep 
soğukkanlılığını korur, sanki tüm bunlar onu hiç sarsmıyormuş gibi 
davranırdı. Ancak, her ne kadar çektiği acılan dışanya yansıtmasa da, 
Mahno olaylardan herkesten daha çok etkilenirdi. Kasım ve Aralık 
1920’de, politik ve askeri anlaşmanın bozulmasından sonra, düşman
larını iyi tanıyan ve yazın karşılaşacakları muhtemel sorunlara engel 
olmak isteyen Bolşevikler Mahno’nun üzerine dört ordu gönderdik
lerinde, Mahno kendini sinsi bir felaketin eşiğinde buldu. Ancak ruh
sal dengesini hiçbir zaman bozmadı. Soğukkanlılığı hayret vericiydi; 
ne isyancı birlikleri yok eden binlerce kurşunla ne de yambaşlanndaki 
Kızıl Ordu tarafından her an ortadan kaldırılma tehlikesiyle ilgileni
yordu. Dışardan bir gözlemci için, Mahno’nun soğukkanlılığı bir akıl 
hastasının vurdumduymazlığına benzerdi. Ama sadece dışardan bakan 
biri böyle bir izlenim edinebilirdi. Mahno’yu tanıyanlar bu soğukkan
lılığın altında amacına ulaşma azminin yattığım bilirdi.

Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek halkın sırtından ge
çinenlerin tersine, Mahno’da gerçek bir kahramanın iradesi vardı. En 
önemli durumlarda Mahno cephenin ön saflarında ilerler ve kendini 
tehlikeye atan ilk kişi olurdu. Bir müfrezeyle çatışmaya girdiklerinde 
veya on-onbeş millik bir yürüyüş yaptıklarında, Mahno daima en ön 
sırada ilerlerdi; yarah değilse atımn ütünde, yaralıysa bir vagonda. 
Bu, kesinlikle istisnası olmayan bir kuraldı.

Hiç şüphesiz Mahno’nun doğuştan gelen bir askeri yeteneği vardı. 
O ve ordusu Ukrayna’da ne zorluklarla karşılaşmışlardı! Daima bu 
zorluklan onuruyla aşmasım bildi. Uman’da Denikin tümenlerini yen
mesi -askeri akademilerde eğitim gönnüş olan tecrübeli subayların 
komutasındaki tümenlerdi bunlar- ve Denikin Ordusu’nun cephe geri
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sine vurduğu darbeler, Mahno’nun sahip olduğu askeri yeteneğin ta
rihsel sembolleridir. Hepsi bu kadar da değil.

Devrimci ve toplumsal kavrayış anlamında, Mahno anarşıst-komü- 
nistti. Kendisini fanatik bir şekilde sınıfına, yani tüm haklan ellerin
den alınmış olan ve ezilen yoksul köylülüğe adamıştı.

Mahno zeki ve kurnazdı. Halkından miras aldığı ve çevresindeki 
köylülerden edindiği bu özelliği her hareketinde gözlenirdi. Ordusu
nun ve köylülüğün kendisine gösterdiği bağlılığı ve sevgiyi gerçekten 
de hak ediyordu. Ordu ve köylülük tarafından, sahiplendikleri, biricik 
ve etkileyici bir kişilik olarak değerlendiriliyordu. “Batko bizden biri” 
derdi isyancılar. “Bizimle içerken, sohbet ederken ve omuz omuza 
dövüşürken mutlu oluyor ” Bu sözler, halkın çocuğu olan Mahno’nun 
kişiliğini en iyi şekilde ifade etmektedir. Halkla kurduğu bağlar zen
gin kara toprakta yeşermişti. Rusya’da halkın ilgi ve sevgisini Mahno 
kadar kazanmış başka birini bulmak neredeyse imkânsızdı. Köylüler 
onunla gurur duyuyorlardı. Fakat Mahno asla bu sevgiyi kendi yaran- 
na kullanmayı denemedi; tersine tipik Ukrayna şakalanyla sık sık 
kendisiyle alay ederdi.

Mahno sahip olduğu sağlam ve güçlü lider konumunu ölçülü bir 
şekilde kullanmakta başanlıydı. Kesinlikle otoriter değildi, fakat eyle
min tam ortasında, otoriter bir eğilime düşmeden, daima gerekli ka
rarlılığı sergilerdi, ama aym zamanda hareket içindeki tutarsızlıklan 
da hoş görmeyerek.

Köylülerin Mahno’ya “Batko” adını takmalan meselesi üzerinde 
Bolşeviklerin ne kadar durduğu herkes tarafından bilinir. Kitabın 3. 
bölümünde bu ismin hangi şartlar alünda ve nasıl verildiğim anlat
mıştık. 1920’den sonra Mahno’ya genellikle “Malyi” (Kısacık) denil
di, bu takma ad ona boyunun kısalığından ötürü, isy ancılardan biri 
tarafından rastgele takılmıştı.*1 >

Mahno’yu nitelikli kılan pek çok özelliği vardı; şevk, irade, cesa
ret, azim ve etkinlik. Bu özellikler hep birlikte etkileyici bir izlenim 
yaraüyor ve devrimcilerin arasında bile Mahno’nun göze çarpmasını 
sağlıyordu.

Gelelim Mahno’nun bazı kusurlanna. Öncelikle, Mahno politikayı 
ve tarihi kavrayabilecek bir teorik bilgiden yoksundu. O nedenle, kap
samlı devrimci genellemeleri ve çözümlemeleri pek formüle edemi
yor, hatta gelişigüzel bir şekilde bu değerlendirmeleri reddediyordu.

Koca devrimci isyan hareketi, içeriğine denk düşecek yeni top
lumsal ve devrimci formülleri gerektiriyordu. Yetersiz teorik bilgisin
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den dolayı Mahno bu işe uygun değildi ve devrimci isyandaki konu
mu gözönüne alındığında, bu eksiklik tüm harekete yansıyordu.

İnanıyoruz ki, eğer Mahno tarih, politika ve toplumsal bilimlerde 
daha fazla teorik bilgiye sahip olsaydı, devrimci isyan, korkunç yenil
giler yerine muazzam zaferler kazanacak ve belki de Rus Devrimi’nin 
gelişmesinde önemli ve belirleyici bir rol oynayacaktı.

Buna ek olarak Mahno’nun zaman zaman önde gelen özelliklerim 
gölgeleyen bir yönü de vardı; Mahno bazen oldukça özensiz olabili
yordu. Son derece azimli ve iradeli olmasına rağmen, çok ciddi buna
lım dönemlerinde, bazen durumun ciddiyetine hiç uymayan tavırlar 
sergileyebiliyordu.

Bir ömek vermek gerekirse, dönem uygun olmasına rağmen, 1919 
sonbahannda Denikin’e karşı kazanılan zaferin sonuçlan, tüm Ukray
na’ya yayılacak bir isyanı geliştirme noktasında gerekli şekilde değer
lendirilemedi. Güçlü ve yanlış bir güvenlik anlayışı ile dikkatsiz ön
lemlerin yanı sıra, bunun bir nedeni de zafer sarhoşluğuydu; Mahno 
başta olmak üzere isyanın liderleri, kuzeyden yaklaşmakta olan Beyaz 
tehlikenin ciddiyetine ya da Bolşevizm tehlikesine gerekli hassasiyeti 
göstermek yerine, tutup kurtanlmış bölgeye yerleştiler.

Ama Mahno Rus Devrimi’yle beraber büyüyüp gelişmişti. Her ge
çen yıl daha da olgunlaşıyordu. 1921’de, 1918-1919’da olduğundan 
daha derinleşmişti.

Mahno’nun kişiliğini incelerken, onun çocukluğunda yaşadığı el
verişsiz koşullan gözardı etmemek gerekir; çevresindekiler arasında 
en eğitimsiz kişiydi ve devrimci mücadelesine yaran olacak deneyim 
ve bilgiden yoksundu. Buna rağmen, Mahno Rus Devrimi’nde destan
sı kahramanlıklar ortaya koydu, ve tarih ona devrimin en müstesna 
bireylerinin arasında yer verdi.

Anarşist düşüncede önemli rol oynadıklanm iddia eden çağdaş 
Rus anarşistlerinin büyük bir çoğunluğu, Mahno’nun çarpıcı kişisel 
özelliklerini şaşırtıcı bir şekilde kavrayamamıştı. Birçoğu, devlet a- 
janlannın Mahno hakkmda verdiği bilgilerden yola çıkarak ya da saç
ma sapan gevezelikleri dinleyerek, Mahno’ya Bolşevik bakış açısıyla 
yaklaştı. P. A Kropotkin bu konuda çarpıcı bir istisnadır.

“Yoldaş Mahno’ya, kendisine iyi bakmasını söyleyin, zira Rusya’ 
da onun gibi kişilerin sayısı çok az.”

Kropotkin bu sözleri 1919 yılının Haziran ayında söylemişti, yani 
iç Rusy a’da, Mahno hakkında resmi yaygaralar dışında henüz başka 
bilgiler yokken
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Aradaki mesafeye ve yalıtılmış birkaç olguyu temel almasına rağ
men, Kropotkin Mahno’yu tarihsel bir figür olarak kavramıştı.

• Hareketin Bazı Üyeleri 
Hakkında Biyografik Notlar

Bu bölümü, harekete katılan başlıca kişüer hakkındaki özet bilgi
lerle bitiriyoruz. Bu kişiler hakkındaki biyografik bilgiler 1921 yılının 
başında kaybolduğundan, yalnızca kısa notlarla yetinmek zorundayız.

Simon Karetnik; Gulya-Polye köyünün en yoksul köylülerinden 
biriydi. Çiftlik emekçisi olarak çalışmış ve okula sadece bir yıl git
mişti. Harekete ilk günlerde kaüldı ve 1907’den itibaren anarşist-ko- 
münist oldu. Olağanüstü bir askeri yeteneğe sahipti. Denikin’e karşı 
savaşırken birçok kez yaralandı. 1920’den sonra ordunun en üst dü
zey komutanı olarak sık sık Mahno’nun yerini aldı. Wrangel’e karşı 
savaşmak üzere Kınm’a gönderilen özel kıtalara komuta etti. Ukrayna 
Devrimci İsyancılar Konseyi üyelerinden biriydi. Wrangel’in yenil
mesinden sonra, Bolşevikler tarafından güya askeri bir konferansa ka
tılmak üzere Gulya-Polye’y e gönderildi, ancak yolda kalleşçe tutukla
narak Melitopol’da kurşuna dizildi. Ardında dul bir eş ve birkaç ço
cuk bıraktı.

Marçenko; Gulya-Polyeli yoksul bir köylü ailesinin çocuğuydu. 
Eğitimim tamamlayamamıştı. 1907’den itibaren anaşist-komünist oldu; 
Gulya-Polye’nin ilk isyancılarından biriydi. Denikin’in kuvvetleriyle 
savaşırken birçok kez yaralandı ve tutuklandı. Ayaklanmanın son iki 
yılı boyunca Mahnovist süvari birliklerine komuta etti, aym zamanda 
Devrimci İsyancılar Konseyi üyelerinden biriydi. 1921 yılı Ocak a - 
ymda Poltava yakınlarında Kızıllara karşı savaşırken öldürüldü. Geri
de dul bir eş bırakü.

Grigori Vasilyevski; Gulya-Polyeli yoksul köylülerden birinin ço
cuğuydu. İlk eğitimini tamamlamıştı. 1917’den önce anarşistti, Mah
novist harekete başından itibaren katılmıştı. Mahno’nun kişisel arka- 
daşlanndan biriydi, Mahno’nun yokluğunda pek çok kez onun yerine 
orduya komuta etmişti. 1920 yılı Aralık ayında Kiev eyaletinde Kızıl 
Kazaklarla çatışırken öldürüldü. Geride dul bir eş ve birkaç çocuk bı
raktı.

B. Veretelnikov; Gulya-Polyeli bir köylüydü. Sonralan yerel bir 
dökümhanede ardından da Petrograd’daki Putilov fabrikasında çalış
mıştı. Önceleri Sosyalist-Devrimci iken, 1918’de anarşist oldu. Çok 
yetenekli bir hatip ve örgütçüydü, Rus Devrimi’nin bütün aşamalann-
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da etkin oir şekilde yer aldı. 1918’de Gulya-Polye’ye döndü ve kendi
ni daha çok propaganda çalışmalarına adadı ve bölgede ünlendi. Bir 
süreliğine, ordunun kurmay başkanının görevlerini de üstlendi. 1919 
yılı Haziran ayında, Gulya-Polye’y i Denikin’in kuvvetlerine karşı sa
vunmak üzere acilen oluşturulan bir birimin başında yer aldı; Gulya- 
Polye’den on mil uzaklaşmışken, Svyatodukovka yakınlarında (Alek
sandrovsk bölgesi) etrafı düşman tarafından çevrildi, sonuna kadar 
mücadele ederek, müfrezesinin tüm partizanlarıyla birlikte öldürüldü. 
Geride dul bir eş ve bir çocuk bıraktı.

Peter Gavrilenko; Gulya-Polyeli bir köylü ve 1905 Devrimi’nden 
beri anarşistti, Mahnovist hareketin en etkin militanlarından biriydi.
1919 sonbaharında Denikin’in kuvvetlerinin yenilgisinde Mahnovist 
İsyancılar Üçüncü Kıtası’nın komutanı olarak çok önemli bir rol oy
nadı. 1920 yılı boyunca Harkov’da Bolşeviklerin elinde esir olarak 
kaldı. Mahnovistler ve Sovyet Hükümeti arasındaki askeri ve politik 
anlaşma çerçevesinde serbest bırakıldı ve Wrangel’e karşı savaşmak 
üzere Kırım’a gönderildi, orada Mahnovist Ordu Bölge Kurmay Baş
kam olarak görev yaptı. Wrangel’in yenilmesinden sonra Bolşevikler 
tarafından Kınm’da haince tutuklandı ve bildiğimiz kadarıyla Melito- 
pol’da kurşuna dizildi. Askeri bir lider ve önde gelen bir devrimciydi.

Vasili Krilenko; Novospasovkalı bir köylüydü ve kısa bir eğitim 
görmüştü. Bir süvari alayına komuta etti, aynı zamanda Devrimci İs
yancılar Konseyi üyesiydi. Mahnovistler yasadışı ilan edildikten son
ra, usta bir süvari olduğu için, Bolşevikler ona Kızıl bir süvari birimi
ne komuta etmesini önerdiler. Mahno ve diğer yoldaşlara danıştıktan 
sonra, rütbeyi kabul etti ve Denikin’in ilerlemesini önlemek amacıyla 
Yekaterinoslav bölgesine gitti. Askeri ve politik anlaşma döneminde 
Mahnovistler tarafından Bolşeviklerle görüşme yapmak üzere seçildi.
1920 yılında Kızıllarla ve Beyazlarla yaşanan çatışmalarda birçok kez 
yaralandı. Kitlesel toplantılarda yaptığı ünlü konuşmalarla tanınıyor
du. 1921 yazında Kızıllarla yapılan bir çarpışmada öldürüldü, geride 
dul bir eş bıraktı.

Viktor Belaş; ilk eğitimini tamamlayan Novospasovkalı bir köy
lüydü. Anarşistti. 1919’dan itibaren Mahnovist bir alaya komuta etti, 
Taganrog saldırısında yer aldı. Ardından Ordu Kurmay Başkanı oldu. 
Denikin kuvvetleri, Belaş’m Mahnovist harekette yer almasının inti
kamını almak için babasını, dedesini ve iki kardeşini öldürdüler, her 
şeyini ateşe verdiler. Devrimci İsyancılar Konseyi üyelerinden biriydi 
ve askeri stratejide oldukça yetenekliydi. Büyük bir özenle askeri ha
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rekâtların planlarım hazırlar ve sorumluğunu üzerine alırdı. 1921’de 
Bolşevikler tarafından ele geçirildi ve ölüm tehdidi altındaydı. Akıbe
ti bilinmiyor

Vdovçenko; ilk eğitimini tamamlamış olan Novospasovkalı bir 
köylü ve anarşistti. İsyancı birliklerin özel bir müfrezesine komuta et
ti, devrimci isyanın en etkin katılımcılanndan biriydi. Azak Denizi 
bölgesi köylüleri ve isyancılar tarafından çok iyi tanınır ve sevilirdi. 
1919 sonbahannda Denikin kuvvetlerinin yenilmesinde önemli bir rol 
oynadı. 1921’de ciddi bir yara aldı ve Bolşeviklere esir düştü. Ölümle 
tehdit edilmesine rağmen Bolşeviklerin hizmetinde çalışmayı küçüm
seyerek reddetti. Akıbeti bilinmiyor.

Peter Ribin (Zonov); Orel eyaletinden bir metal işçisiydi. Çarlık 
gericiliği esnasında Amerika’ya göç etti, Kanada ve ABD’de devrim
ci sendikalist harekette yer alarak Rus İşçileri Sendikası’nda önemli 
bir rol oynadı. 1917 Devrimi başlannda Japonya ve Vladivostok üze
rinden Rusya’ya geri dönerek, Yekaterinoslav’a geldi. Sendikalist ha
rekette yer aldı, işçiler arasında iyi tanınıyordu. 1917 yılının sonuna 
doğru Yekaterinoslav işçileri onu sendika ve fabrika komiteleri tem
silcisi olarak pan-Ukrayna konferansına gönderdiler. Konferans, en
düstrinin birleşmesi ve ulaşımın yeniden yapılandırılması anlamına 
gelen Ribin Planı ’nda karar kıldı. Bunu takiben Bolşeviklerin önerisi 
üzerine Harkov’da yaşamaya başladı, maden işçileri sendikasında ve 
diğer birçok kilit endüstri ve ulaşım sektöründe çalıştı. 1920 yazında 
Bolşeviklerle çahşmanın kesinlikle imkânsız olduğu sonucuna vardı, 
çünkü Bolşevikler tüm çabalannı, işçi ve köylülerin çıkarlanna ters 
olan bir doğrultuda harcıyorlardı. Ribin, Bolşeviklerle çalışkan ve be
cerikli bir sendika işçisi olarak çalışmış ve anarşist eğilimlerini Sov
yet yetkililerine anlatmayı umursamamıştı. Mevcut çabalanyla yetin
diği halde, Cumhuriyet diktatörlüğü altında işçi sınıfının yaranna ça
lışmanın zor olduğunu düşünüyordu. 1920 sonbahannda düşünceleri 
Mahnovistlerin düşünceleriyle yakınlaştı ve isyancılann ordugâhına 
giderek, hareketin kültür seksiyonunda canla başla çalışmaya başladı. 
Gelişinden kısa bir süre sonra, Devrimci İsyancılar Konseyi üyesi 
seçildi ve sekreter olarak görev yaptı. Ribin’in muazzam bir enerjisi 
vardı, oldukça kültürlü ve çalışma alışkanlıklannda son derece düzen
liydi. 1921 yılı Ocak ayında bir süreliğine Mahnovist ordugâhtan ay- 
nlarak Harkov’a gitti. Rakovskiye telefon edip, hem onun hem de 
Mahnovistler ile anarşistlere yönelik hain saldınlann diğer sorumlu- 
lan hakkındaki düşüncelerini açık yüreklilikle söyleme niyetindeydi.
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Büyük ihtimalle bu düşüncesini gerçekleştirdi ve bu da onun ölüm ne
deni oldu. Harkov’a vanşından beş gün sonra Çeka mn emriyle tutuk
landı ve bir ay sonra da kurşuna dizildi. Kısa bir zaman öncesine ka
dar kendisine parlak bir kariyer vaat eden, onu önde gelen bir örgütçü 
ve işçi hareketinin teorisyeni olarak gören Bolşevikler tarafından öl
dürülmüştü.

Kalaşnikov; kent okuluna devam etmiş olan çok genç bir isyancıy
dı. Bir işçi çocuğuydu, devrimden önce Çarlık Ordusu’nda asteğmen 
olarak görev yapıyordu. 1917’de Gulya-Polye’deki anarşist-komünist 
örgütün sekreteri oldu. Olağanüstü cesur ve yetenekli bir komutandı. 
Novi Bug’da 1919 yazında Kızıl birliklerin ayaklanmasında başı çek
ti. Önce İsyan Ordusu 1. Tugayı’na, ardından Mahnovist Ordu 1. Do
nets Kıtası’na komuta etti. 1920 yazında Kızri Ordu’yla savaşırken 
tek kurşunla öldürüldü. Geride dul bir eş ve bir çocuk bıraktı.

Mihalev-Pavlenko; Büyük Rusya köylülerinden birinin çocuğuy
du. Petrograd’daki anarşist bir gruptaydı, Gulya-Polye’ye 1919 baş
larında geldi. Mahnovist Ordu teknisyen kıtasını örgütledi ve kıtaya 
komuta etti. Genç bir idealistin saf ve temiz ruhuna sahipti. 11-12 Ha
ziran 1919’da, zırhlı bir trende Denikin’in kuvvetleriyle savaşırken, 
14. Ordu Komutam Voroşilov’un emriyle, yoldaşı Buıbiga’yla birlik
te haince ele geçirildi. 17 Haziran 1919’da Harkovda kurşuna dizildi.

Makayev İvanovo\ Vojnesenskli bir işçi ve aym şehirdeki anarşist 
bir örgütün üyesiydi. 1919 yılı Nisan ayı sonunda, aynı örgütten 36 
yoldaşıyla birlikte Gulya-Polye’ye geldi. Önceleri kendini propagan
da çalışmalarına adadı. Ardından Mahnovist Ordu kurmayına seçildi. 
1919 yılı Kasım sonlarında, Zaporojye istasyon bölgesinde General 
Slaşçev’e karşı isyancı bir müfrezeye komuta ederken öldürüldü.

Vasili Danilov; Gulya-Polyeli yoksul bir ailenin çocuğuydu ve 
meslekten yetişme bir nalbanttı. Devrimci isyanda ilk günlerinden iti
baren yer almış ve topçu birliğinde savaşmıştı. Mahnovist Ordu’da 
topçu ve ikmal sorumlusuydu.

Çernoknijni; Pavlovgrad bölgesindeki Novo Pavlovka köyünden 
bir ilkokul öğretmeniydi. Gulya-Polye’de toplanan ikinci işçi, köylü 
ve isyancı kongresinde Gulya-Polye bölgesi Devrimci Askeri Konseyi 
Başkam seçildi, 1919 Haziran’mda isyancılar Bolşevikler ve Denikin- 
cilere yenilene kadar bu görevi sürdürdü. İsyancı harekete kaülımın- 
dan dolayı Bolşevikler tarafından suçlu ilan edildi.

Şıuz; Bolşaya Mihailovka köyünden yoksul bir köylüydü. Deniz
ciydi. Devrimin başından beri güney Ukrayna’nın en etkin partizanla-
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nndan biri olmuştu. 1918 Nisan ayında, Avusturya-Alman askerlerine 
karşı savaşan bir müfrezeye komuta etmişti. Hetman egemenliğine ve 
Avusturya-Alman askerlerine karşı verilen mücadelede çarpıcı bir ça
ba ve cesaret sergiledi. Güney Ukrayna bölgesindeki isyancılar ara
sında neredeyse Nestor Mahno kadar ünlüydü. Mahnovist İsyan Or
dusu’nda önemli görevlerde bulundu; bir süvari birimine komuta etti, 
Ordu Kurmay Başkam olarak çalıştı, son olarak özel bir isyancı askeri 
birimin kurmay başkam olarak savaştı. 1921 yılı Haziran ayında Pol
tava eyaletinde Kızıl süvari birlikleriyle çatışırken öldürüldü.

İsidor Lyutyi; ilk eğitimini tamamlamış olan Gulya-Polyeli bir 
köylüydü. Meslekten yetişme boyacıydı. Anarşist ve devrimci isyan
cıların en etkin savaşçılarından biriydi. Mahno’nun en yakın yaverle
rinden biri ve aym zamanda ordu kurmay üyesiydi. 1919 yılı Eylül 
ayında Uman yakınlarında Denikinciler tarafından öldürüldü.

Foma Kozin; hiçbir partiyle bağlantısı olmayan bir işçiydi. Mah
novist Ordu’da makinalı tüfek alayına komuta etti, anlından özel bir 
müfrezenin komutam oldu. 1919 sonbahannda Denikin’in, 1920’de 
de Wrangel’in yenilmesinde büyük rol oynadı. Bu çarpışmalarda bir
çok kez yaralandı. 1921 yılı Ağustos ayında Kızıl Ordu’yla savaşır
ken çok ciddi bir yara aldı. Akıbeti bilinmiyor.

İvan ve Aîeksandr Lepetçenko; Gulya-Polyeli köylü anarşistlerdi. 
Hetman Skoropadski’ye karşı savaşan ilk isyancıların arasmdaydılar. 
İsyancı bölgede, cephede ve diğer yerlerde etkin bir şekilde çalıştılar. 
Aîeksandr Lepetçenko göze çarpan bir Mahnovist olduğu için 1920 
baharında Gulya-Polye’de Bolşevikler tarafından vuruldu. Mahnovist 
Ordu’da ondan boşalan yeri, hareketin sonuna kadar İvan Lepetçenko 
doldurdu.

Seregin; bir köylüydü. 1917’den itibaren anarşist oldu. Başından 
itibaren isyana katildi. İsyan Ordusu İkmal Seksiyonu sorumlusuydu.

Grigori ve Savva Mahno, Nestor Mahno’nun kardeşleriydi.
Grigori Mahno; Çaritsin’de karşıdevrimle mücadelede, 1918’de 

ve 1919 yıhmn başında Kızıl Ordu 37. Tugay Kurmay Komutam ola
rak yer aldı. 1919 baharında İsyan Ordusu’na katıldı, kurmay başkan 
yardımcısı olarak çalıştı. O da İsidor Lyutyi gibi, 1919 yılı Eylül ayın
da Uman yakınlarında Denikinciler tarafından öldürüldü.

Savva Mahno; Mahno kardeşlerin en büyüğüydü. Avusturya-Al
man işgalinden itibaren devrimci isyanda yer aldı. 1920 başlarında 
Bolşevikler tarafından kendi evinde tutuklandı, sırf Nestor Mahno’ 
nun kardeşi olduğu için kurşuna dizildi. Gende geniş bir aile bıraktı.
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Belge eksikliğinden ötürü harekette önemli roller oynamış olan 
etkin Mahnovistler hakkmda daha fazla bilgi veremiyoruz. Örneğin: 
Garkuşa. Mahnovist isyancıların özel bir alayına komuta ediyordu, 
1920’de öldürüldü; Kolyada, ordu kurmay üyesiydi; Dermendji, irt
ibat subayıydı; Pravda, ulaşım sorumlusuydu; Bondarets, süvari bir
liğine komuta ediyordu, 1920’de öldürüldü; Çubenko, sabotaj grubu
nun sorumlusuydu^2); Brova, özel bir müfrezenin komutanıydı; Doma- 
şenko, kurmay komutanıydı; Zabud’ko, özel bir müfrezenin komuta
nıydı; Tikenko, ikmal seksiyonu sorumlusuydu; Burima, sabotaj gru
bunun sorumlusuydu; Çumak, ordunun para sorumlusuydu; Ara/4; e- 
konomik seksiyon sorumlusuydu; ve şimdi isimlerini ammsayamadı- 
ğımız başka yoldaşlar. Her biri yaşamlarının en kahramanca ve en 
devrimci anlarında emekçi halkın en alt tabakalarından çıkıp geldiler 
ve son nefeslerine kadar vargüçleriyle hareketin izini sürdüğü dava 
için mücadele ettiler.

NOTLAR

1. 1920’den sonra Bolşevikler, bir çatışma sırasında yakalanan ve güya Mahno'nun 
karısı olan Fedora Gayenko’nun üzerinde ele geçen bir günlüğe dayanarak Mahno’nun 
kişisel kusurları hakkında bir sürü şey yazdılar. Oysa M ahno’nun karısı Gallına 
•\ndreyevna Kuzmenko’ydu. 1918’den itibaren Mahno ile birlikte yaşamıştı. Hiçbir 
zaman günlük tutmadı, dolayısıyla kaybetmedi de. Yani Sovyet yetkililerinin temel 
aldığı bilgiler tamamen uydurmaydı ve günlükten yola çıkarak Mahno hakkında çizdik
leri tablo sıradan bir yalandan ibaretti.
2. İsyancı hareketin üç yıllık dönemi boyunca, pek çok kişi Mahnovist Ordu’da bu 
görevi üstlenmişti.
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MAHNOVŞÇÎNA VE ANARŞİZM

-XII-

Anarşizm iki dünyayı birden kucaklar; hem felsefe ile düşüncenin 
dünyasını, hem de pratik ile eylemin dünyasını. Her ikisi de biıbiriyle 
yakından ilişkilidir. Mücadele eden işçi sımfı genellikle anarşizmin 
somut, pratik yönünü öne çıkanr. Anarşizmin bu yaklaşımının en ö- 
nemli ve temel ilkesi, işçilerin ortaya koyacağı devrimci inisiyatif ile 
kendi kurtuluşlarım kendilerinin gerçekleştireceği ilkesidir. Ancak 
proletaryanın mücadele tarihi bugüne kadar, güçlü ilkelerle biçimlen
miş özgün bir kitlesel anarşist harekete sahne olmamıştır. Bugüne ka
dar gerçekleşen bütün işçi ve köylü hareketleri kapitalist rejimin sınır
lan içinde doğmuş ve anarşizmden şu veya bu şekilde etkilenmiştir. 
Bu tamamen doğal ve anlaşılır bir durumdur. İşçi sınıfı arzulann dün
yasında yaşamaz, düşman güçlerin fiziksel ve psikolojik saldmlanna 
maruz kaldığı günlük hayat gerçekliğinde yaşar. Zaten çok fazla yay
gınlaşmamış olan anarşist düşünce dünyasımn dışında, işçiler sürekli 
olarak kapitalist rejimin ve aracı gruplann etkisi altında kalırlar.

Çağdaş yaşam koşullan işçileri dört bir yandan kuşatmıştır, tıpkı 
denizin balığı kuşattığı gibi. İşçiler bu koşullan kolay kolay aşama- 
maktadırlar. Dolayısıyla, işçi sınıfının verdiği mücadelenin, kaçınıl
maz olarak çağdaş toplumun izlerini taşıması doğaldır. Mücadele hiç
bir zaman, idealin tüm gereklerine cevap verebilecek, çerçevesi tama
men çizilmiş mükemmel bir anarşist yapı içinde doğmaz. Böylesi 
mükemmel bir yapı ancak pratiğin değil, plan ve programların yapıl
dığı dar politik çevrelerde mümkün olabilir. Halk kitleleri geniş kap
samlı bir mücadele içine girdiklerinde, ancak kaçınılmaz bir şekilde 
hata yaparak, çelişkilere ve sapmalara düşerek, bu mücadele sürecin
de uğruna kavga verdikleri ideal doğrultusunda çaba harcarlar.

Bu her zaman böyle olmuştur Hep de böyle olacakür İşçi sınıfım 
ne kadar dikkatle örgütlersek örgütleyelim, sınıfın gelecekteki duru
munu önceden ne kadar öngörmeye çalışırsak çalışalım, kitleler karar
lı bir mücadeleye başladıklan andan itibaren işçilerin ortaya koyacağı 
eylemlilik, önceden yapılan planlardan kesinlikle farklı olacaktır. 
Bazı durumlarda yaygın kitle eylemliliğinin ana teması beklentileri
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tamamen dumura uğratabilmektedir. Bazı durumlarda ise, kitlelerin 
düştükleri sapmalar ve yaşadıkları yenilgiler, pek çok olgunun yeni
den tanımlanmasını gerektirecektir. Yaygın kitlesel hareketler, iyi 
kavranmış ilkeli bir yolda ancak adım adim hedeflerine doğru ilerle
yeceklerdir.

Elbette bu, işçi sınıfı güçlerinin mücadelenin başlangıcında örgüt
sel bir hazırlığa ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Tersine, işçilerin 
zaferi için bu tür bir ön hazırlık özellikle gereklidir. Ancak ön hazır
lıkların yapılmasıyla birlikte görevimizin sona erdiğim sanmamalıyız, 
hareket sürekli olarak gözlemde bulunmayı gerektirir, hareket yeni 
koşullara hızlı bir şekilde adapte olmayı bilmelidir; kısacası hareket 
her zaman devrimci bir sınıf stratejisine ihtiyaç duyacaktır ve hareke
tin elde edeceği kazanımlar bir yönüyle de bu stratejiye bağlı olacaktir.

Anarşist düşünce kendi içinde geniş ve çeşitlilik bakımından ol
dukça zengindir. Yine de, toplumsal mücadelelerde anarşistlerin rolü 
son derece mütevazıdır. Anarşistlerin görevi, mücadele içinde ve yeni 
toplumun inşasında kitlelerin doğru yolda yürümelerine yardımcı ol
maktır. Eğer kitleler nihai mücadele evresine henüz gelmemişlerse, 
anarşistlerin görevi kitlelerin bunun önemini, verilecek mücadelede 
atılması gereken adımlan ve hedefleri kavramalarına yardımcı olmak
tır: kitlelerin gerekli askeri hazırlıklan yapmalanna ve güçlerini ör
gütlemelerine yaıdım etmektir. Eğer hareket zaten nihai mücadele ev
resine girmişse, anarşistler hiç vakit kaybetmeden harekete katılmalı
dır hareketin işçilerin gerçek hedeflerine ulaşmalanm sağlayacak 
yoldan aynlmaması için çaba sarf ederek, kitlelerin yanlışlara düşme
lerini engellemeli, kitlelerin yaratıcılıklannı desteklemeli ve onlara 
entelektüel alanda yardım etmelidir. Esasen bu görev, anarşistlerin, 
devrimin ilk evresindeki en temel ve tek görevidir İşçi sınıfı bir kere 
mücadeleye girdikten, toplumsal yapılanmaya başladıktan sonra, ini
siyatifi hiçkimseye bırakmayacaktır. O zaman işçi sınıfı, yaşamını dü
şüncelerine göre yönlendirecektir; içinde yaşayacağı toplumu kendi 
istemleri doğrultusunda yaratacaktır. İster anarşist olsun ister olmasın, 
işçi sınıfının bu istemleri doğrultusunda kurulacak toplum, emeğin 
kurtuluşu üzerinde yükselecek, işçi sınıfının düşünceleri ve iradesi 
doğrultusunda biçimlenecektir

Mahnovşçina’ya baktığımızda iki temel özellik görürüz: 1) Toplu
mun en alt katmanlanndan çıkan bir halk hareketi olarak proleter kö
keni; aşağıdan gelen bu hareket, başından sonuna kadar, halk kitleleri
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tarafından desteklendi, geliştirildi ve yönetildi. 2) Hareket başından 
itibaren tartışmasız bir şekilde anarşist ilkelere dayandı: İşçilerin tam 
inisiyatif hakkı; işçilerin toplumsal ve ekonomik alanlarda özyönetim 
hakkı; toplumsal inşada devletsizlik ilkesi. Tüm gelişimi boyunca ha
reket bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kaldı. Ve hareket bu uğurda üç yıl 
boyunca, 200 ile 300 000 arasında taraftarını kaybetti, her türden dev
letçi güçle ittifak yapmayı reddetti ve insanlık tarihinde az rastlanır 
kahramanlıklar sergileyerek, akıl almaz zor koşullarda, ezilen insan
lığın, gerçek işçi kurtuluşunun ve eşitlikçi yeni toplumun kara bayra
ğını dalgalandırdı.

Mahnovşçina’da emekçi kitlelerin anarşist hareketini görürüz, tam 
olarak kavranmış ve şekillenmiş olmasa da, anarşist yöntemleri izle
yerek anarşist ideale ulaşma çabasıydı bu hareket.

Ancak bu hareket kiüelerin derinliklerinden filizlenip ortaya çıktı
ğı için gerekli kuramsal güçleri, geniş bir toplumsal hareket için el
zem olan yaygınlaştırıcı güçleri içinde taşımaktan uzaktı. Bu eksiklik, 
hareketin genel anlamda düşünce ve sloganlannı geliştirememe nok
tasında veya somut ve pratik yapılanmayı ortaya koyamaması nokta
sında kendini gösterdi. Hareketin acı dolu ve ağır gelişiminin nedeni 
burada ve özellikle de sayısız düşman güçlerinin dört bir yandan sü
rekli bir şekilde saldırmasında yatmaktadır.

İnsan ister istemez, yaşamları boyunca kiüelerin devrimci hareketi 
üzerine bu denli çok konuşan, tıpkı bazılarının Mesih’in gelişini bek
lemesi gibi, yıllarca böyle bir hareketin ortaya çıkmasını bekleyen 
anarşisüerin, bu harekete hemen katılacaklarını, hareketle tamamen 
bütünleşeceklerini ve tüm varlıklarını harekete adayacaklarım düşü
nür. Oysa Mahnovşçina örneğinde bu gerçekleşmedi.

Anarşizmin kuramsal öğretisini kavramış olan Rus anarşistlerinin 
büyük çoğunluğu kendi yalıtümış çevresinde kaldı ve bunun da kim
seye bir yaran olmadı. Bu hareketin nasıl bir hareket olduğu ve niçin 
hareketle ilişkiye geçmeleri gerektiği noktasında kendileriyle tartışa
rak bir köşede bekleyip durdular ve herhangi bir adım atmak yerine, 
Mahnovşçina’mn saf bir anarşist hareket olmadığı düşüncesiyle ken
dilerini avuttular.

Özellikle Bolşevizm’in hareketin doğal gelişimini engellediği dö
nemden önce Rus anarşistlerinin bu harekete yapacaklan katkılann 
paha biçilmez bir değeri olacaktı. Kitleler acilen, kendilerinin düşün
celerini formüle edip gelişürecek, bu düşünceleri yaşamın büyük are
nasında hayata geçirmelerine yardım edecek ve hareketin biçimi ve
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doğrultusu üzerinde özenle çalışacak militanlara ihtiyaç duyuyorlardı. 
Anarşistler böyle bir militan yaşamı bilmiyor ya da istemiyorlardı. Bu 
nedenle anarşistler hem kendilerine hem de harekete zarar verdiler. 
Örgütsel ve kültürel güçlerini bu haıekete vaktinde aktarmayarak, ha
reketin, yoksul köylülerin yetersiz kuramsal güçleriyle ağır ve acı bir 
şekilde gelişmek zomnda kalmasına yol açtılar. Kendilerim yaşamak
ta olan bir tarihin dışında tutarak, böylece kendilerini de hareketsizli
ğe ve kısırlığa mahkûm etmiş oldular.

Ezilen insanlığın tarihsel görevlerini yerine getirme amacında olan 
ve mevcut devrimci dönemde bir benzeri daha olmayan bu denli önemli 
ve büyük kitlesel hareket boyunca, Rus anarşistlerinin kendi çevreleri 
içinde kaldıklarım ve adeta uyuduklarım belirtmek zorundayız.

Aym zamanda bu acı durumun rastlantısal olmadığım, aşağıda 
bahsedeceğimiz çok özgün nedenlerden kaynaklandığım görüyoruz.

Anarşist kuramcıların büyük çoğunluğu entelijensiya kökenlidir. 
Bu olgu oldukça çarpıcıdır. Anarşist saflardayken bile, birçoğu için
den çıkıp geldikleri psikolojik şartlanmışhklardan tamamen kurtula- 
mamaktadırlar. Anarşist kuram üzerine diğer yoldaşlardan daha çok 
kafa yorarlar; ve böylelikle yavaş yavaş kendilerini anarşistlerin lider
leri olarak değerlendirme noktasına gelirler; kendilerim, anarşist hare
ketin onlarla başladığı ve hareketin kaderinin onlann doğrudan katılı
mına bağlı olduğu düşüncesine kaptırma noktasına gelirler. Ancak 
Mahnovşçina, onlardan çok uzak bir bölgede, üstelik çağdaş toplu
mun en alt katmanlan arasında yeşerdi. Kendi çevrelerine kapanmış 
olan bu anarşist kuramcılardan yalnızca birkaçı, Mahnovşçina’mn 
gerçekten de anarşizmin yıllardır beklediği bir hareket olduğunu kav
rama duyarlılığım ve cesaretini kendinde bulabildi ve hemen yardıma 
koştu. Entelektüel ve eğitimli tüm anarşistlerin arasından, yalmzca 
Volin’in bütün yeteneklerim, gücünü ve bilgisini hareketin hizmetine 
sunarak bizzat harekete katıldığım söylemek daha doğru olacaktır. Di
ğer anarşist kuramcılann tümü bu hareketten uzak durdu. Bu ne Mah
novşçina’mn ne de anarşizmin yaklaşımıdır, tam tersine, işçi ve köy
lülerin tarihsel hareketi boyunca, son derece dar, pasif ve çaresiz olan 
anarşist birey ve örgütlerin; emeğin kurtuluşu ve anarşizm ideali ken
dileri için değerli olan ama kendi projeleri kan revan içinde ortaya 
çıkıp onlan saflara çağırdığında, ya bu proje içinde yer almak isteme
yen ya da yer almaktan korkanlann yaklaşımıdır.

Daha da önemli olan, çaresizlik ve eylemsizlik içindeki anarşistle

186



rin, anarşist kuram ve anarşist saflardaki örgütsel bulanıklık konusun
daki yaklaşımlarıdır.

Anarşizm ideali güçlü, yapıcı ve son derece açık seçik olmakla 
birlikte, emekçilerin toplumsal hareketiyle doğrudan ilgisi olmayan 
çeşitli alanlarda, bazı handikap ve belirsizlikleri de içinde taşır. Bu 
durum ise, anarşist idealin ve pratik anarşist programın çarpıtılmış 
yorumlarının türemesine zemin hazırlar.

Bu nedenle birçok anarşist tüm eneıjisini, anarşizmin temel soru
nunun, sınıfların ve tüm insanlığın kurtuluşu mu, yoksa bireyin kurtu
luşu mu olduğu sorusuna adar. Bu soru anlamsızdır ancak yeterince 
açık olmayan bazı anarşist yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır ve yal
nızca anarşist düşünce ile eylemin yanlış anlaşılmasına hizmet etmek
tedir.

Bireysel özgürlük konusunda yeterince açık olmayan anarşist teo
ri, suiistimal için daha geniş bir alan yaratmaktadır. Elbette kararh bir 
iradeye ve iyi gelişmiş devrimci bir öngörüye sahip olan etkin unsur
lar, bireysel özgürlük bağlamındaki anarşist yaklaşımı, diğer bireyler
le kurulacak anarşist ilişkiler şeklinde ve kitlelerin özgürlüğü için ke
sintisiz bir anarşist mücadele olarak anlarlar. Ancak devrimci tutkuyu 
hissetmeyenler ve en çok kendi “bentlerini ortaya koyma noktasında 
yoğunlaşanlar, bu düşünceyi bildikleri gibi kavrarlar. Ne zaman, pra
tik anarşist örgüt sorunu ya da ciddi amaçlan olan bir örgütlenme so
runu dile getirilse, bu tip kişiler çabucak bireysel özgürlük bağlamın
daki anarşist yaklaşıma sanlıp her türden örgütlenmeye karşı çıkarak 
sorumluluktan kaçarlar. Her biri kendi bahçesine kaçar, kendi işiyle 
meşgul olur ve kendi anarşist anlayışı üzerine vaaz verir. Anarşistle
rin düşünce ve eylemleri böylece bir tür akıl hastalığı noktasına vardı
rılarak paramparça edilmektedir.

Ortaya koyduğumuz tüm bu yaklaşımlardan ilham alan Rus anar
şistleri tarafından savunulan birçok somut anlayışa rastlıyoruz. 1904- 
1907 yıllan arasında, anarşist mücadele yöntemi olarak, kısmi ka
mulaştırmayı ve bireysel terörü vaaz eden Beznaçaltsi (Efendisiz) ile 
Çernoznaments?mn (Kara Bayrak) pratik programlanna tanık olduk. 
Bu programların kazara anarşist olmuş kişilerin keyfi heveslerinden 
başka bir şey olmadığım fark etmek hiç de zor değil ve bu tür prog
ramlar ancak devrime ve halka karşı yeterince gelişmemiş bir sorum
luluk duygusu pahasına anarşizm çerçevesinde önerilebilirdi. Daha 
yakın dönemlerde de birçok anarşist yaklaşım gördük; bu yaklaşımla- 
nn kimi devlet otoritesine veya kitleler üzerinde tahakküm kuran ikti
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darlara sempatiyle bakarak, kimi örgütlenme ilkelerini bir bütün ola
rak reddedip bireyin mutlak özgürlüğünü savunarak, kimi de özellikle 
anarşizmin “evrensel” görevleriyle ilgilenerek, pratikte, sonuç olarak 
mevcut dönemin acil ihtiyaçlarından kaçıyordu.

Onlarca yıldır Rus anarşistleri örgütsüzlük hastalığından çekmek
tedir. Bu hastalık somut düşünme yeteneklerini tahrip etti ve onlan 
devrim anında tarihsel bir eylemsizliğe sürükledi. Örgütsüzlük sorum
suzluğun ikiz kardeşidir, ikisi birlikte, güdükleşmiş bir düşünceye ve 
beyhude çabalara yol açmaktan başka bir işe yaramaz.

Kitlesel hareket, halkın derinliklerinden yükselerek, kendim Mah
novşçina özgüllüğünde ortaya koyduğunda, anarşistlerin tamamen ha
zırlıksız, zayıf ve şaşkın olduklan böylece görülmüş oldu.

Bize göre bu durum geçicidir. Bu durum, Rus anarşistleri arasın
daki fikir berraklığı ve örgütlenme eksikliğiyle açıklanabilir. Rus a- 
narşistleri örgütlenerek, anarşizm için çaba harcayan ve kendini sami
mi bir şekilde işçi sınıfına adayan kişilerle bağ kurmak zorundadırlar. 
Anarşizmin içindeki parçalayıcı ve keyfî unsurlar ancak o zaman ayık- 
lanabilecektir.

Anarşizm ne mistisizmdir, ne güzellik üzerine verilen bir söylev
dir, ne de bir umutsuzluk haykınşıdır Büyüklüğü, her şeyden önce 
kendisini ezilen insanlığa adamış olmasından kaynaklanmaktadır, bu 
saydıklanmızdan değil. Anarşizm, içinde gerçeği, kahramanlığı ve 
kitlelerin özlemlerini taşır ki, günümüzde, kitlelerin mücadelelerinde 
bel bağlayabilecekleri tek toplumsal öğreti anarşizmdir. Ancak bu gü
veni hak edebilmek için, anarşizmin büyük bir düşünce olması, anar
şistlerin ise sadece bu düşüncenin platonik sözcüleri olması yetme
mektedir. Anarşistler kitlelerin devrimci hareketlerine doğrudan ve 
kesintisiz bir şekilde katılmak zorundadırlar. Ancak o zaman herhangi 
bir hareket anarşist idealin bütünlüğünü teneffüs edecektir. Hiçlikten 
ancak hiçlik çıkar. Her kazanım sürekli bir çabayı ve fedakârlığı ge
rektirir. Tarihsel rolünü tam olarak belirleyebilmesi için anarşizmin 
bir eylem ve irade birliğine ihtiyacı v'ttdır. Anarşizm kitlelere gitmeli 
ve kitlelerle kaynaşmalıdır.

Mahnovşçina hiçbir anarşist örgütün etkisi olmadan bağımsız bir 
şekilde ortaya çıkıp geliştiği halde, anarşistler ile Mahnovistlerin ka
deri, Rus Devrimi boyunca sıkı sıkıya birbirine bağlı olmuştur. Mah
novşçina’mn özü anarşizmin ışığıyla aydınlandı ve art niyetsiz bir şe
kilde anarşizmi kendisine doğru çekti. İsyancı kitleler, onca toplumsal 
öğreti arasından sadece anarşizmi benimsediler. İsyancılann büyük
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bir bölümü kendilerini anarşist olarak tanımladılar ve ölüm karşısında 
bile bundan vazgeçmediler. Aynı zamanda anarşizm de, tutkulu bir 
şekilde bütün güçlerini ve bilgilerini bu harekete adayan birkaç seçkin 
militan verdi Mahnovşçina’ya. Sayılarının azlığına rağmen, bu mili
tanların harekete büyük katkıları oldu ve anarşizmi Mahnovşçina’mn 
trajik kaderiyle birleştirdiler.

Mahnovşçina ile anarşizmin yazgılarının kesişmesi 1919 ortalan- 
na rastlar. 1920 yazında Bolşeviklerin Ukrayna’da anarşistlere ve 
Mahnovistlere karşı düzenledikleri eşzamanlı saldınlar esnasında yaz
gılar birleşti ve özellikle Mahnovistler üe Sovyet Hükümeti arasında 
yapılan politik ve askeri anlaşmanın ilk şartı olarak Mahnovistler, Uk
rayna ve Büyük Rusya Hapishanelerindeki Mahnovistler ile anarşist
lerin serbest bırakılmasını ve onlara düşünce ve kuramlanm serbestçe 
ifade etme ve yayma hakkının tanınmasını talep ettiklerinde bu kader 
birliği güçlü bir şekilde vurgulanmış oluyordu.

Anarşistlerin Mahnovist harekete katılmalarını kronolojik bir şe
kilde anlatacağız.

1917 Devrimi’nin ilk günlerinde, bir grup anarko-komünist Gulya 
Polye’de örgüüendi; bu grup bölgede oldukça önemli devrimci çalış
malar yürüttü. Bu grubun içinden, Mahnovşçina’mn pek çok önemli 
öncüsü ve yol göstericisi çıktı: N. Mahno, S. Karetnik, Marçenko, Ka- 
laşnikov, Lyutyi, Grigori Mahno ve diğerleri. Bu grup, Mahnovist ha
reketle kurduğu köklü ilişkileri başından sonuna kadar korudu.

1918 sonu ile 1919 başlarında, başka anarşist gruplar da Mahnovş
çina bölgesinde örgütlendiler ve hareketie ilişkiye geçtiler. Fakat Berd
yansk ve başka bir iki yerde, bu gruplardan bazıları isimlerine yaraşır 
bir şekilde davranmadılar ve harekete engel olmaktan başka bir şey 
yapmadılar. Neyse ki hareket bu gruplar olmadan da varlığım sürdü
rebilecek kadar sağlıklıydı.

1919 başlarında Gulya-Polye’de, sadece Mahno, Karetnik, Mar
çenko, Vasilyevski gibi yerel köylü anarşistler değil, başka şehirlerde
ki örgütlerden gelen anarşistler de vardı; Burbiga, Mihalev-Pavlenko, 
ve diğerleri. Bu yoldaşlar, isyancı güçlerle omuz omuza cephede ya 
da cephe gerisinde çalıştılar.

1919 bahannda birçok yoldaş, kültürel ve eğitsel etkinliklerle ilgi
lenmek üzere Gulya-Polye’ye geldi. Mahnovistlerin başlıca yayın or
ganı Put'k Svobode gazetesini çıkarmaya başladılar ve hem orduyla 
hem de köylülerle işbirliği içinde olan Gulya-Polye Anarşist Federas- 
yonu’nu kurdular.
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O sırada Gulya-Polye’de, Nabat Konfederasyonuna bağlı anarşist 
bir grup örgütlenmişti. Bu grup özellikle kültürel alanda Mahnovist- 
lerle yakın bir ilişkiye girerek, yerel bir gazete olan Nabaf ı çıkarma
ya başladı. Kısa bir süre sonra bu örgüt Gulya-Polye Anarşist Fede- 
rasy onu’yla birleşti.

Mayıs ayında Îvanovo-Vojnesensk’ten 36 anarşist işçi Gulya-Pol- 
ye’ye geldi. Aralarında tanınmış anarşistlerden Çemyakov ve Maka- 
yev de vardı. Bu kişilerin bir kısmı Gulya-Polye’den dört mil uzaktaki 
bir komüne yerleşti, bir kısmı bölgedeki kültürel çalışmalara katıldı, 
geri kalanlar ise orduya katıldı.

Yine 1919 yılı Mayıs aymda, Rusya’nın en aktif ve etkili anarşist 
örgütü olan Ukrayna Anarşist Örgütler Konfederasyonu Nabat, dev
rimci kitlelerin nabzının kurtarılmış isyancı bölgede attığım fark et
meye başladı. Nabat güçlerini bu bölgeye yöneltmeye karar verdi. Ha
ziran ayı başında Gulya-Polye’y e, aralarında Volin, Mraçnyi ve Yosif 
Emigrant olmak üzere bir grup militan gönderdi. Bu kişiler, Devrimci 
Askeri Konsey’in 15 Haziran tarihinde toplanmak üzere çağrıda bu
lunduğu işçi-köylü kongresinin hemen ardından, konfederasyonun 
merkezi organlarını Gulya-Polye’ye taşıyacaklardı. Ancak Bolşevik
lerin ve Denikincilerin eşzamanlı saldırılan bu planın uygulanmasına 
engel oldu. Bir tek Mraçnyi Gulya-Polye’ye ulaşabildi, ancak genel 
geri çekilme durumu nedeniyle sadece bir ya da iki gün sonra geri 
dönmek zorunda kaldı. Volin ve diğer yoldaşlar Yekaterinoslav’dan 
aynlamadılar ve ancak Ağustos 1919’da, geri çekilmekte olan Mah
novist Ordu’ya Odessa yakınlannda katıldılar.

Bu nedenle anarşistler, hareketin doğal gelişimi sekteye uğradık
tan, hareket toplumsal inşa çerçevesinden çıkıp, koşullar gereği önce
likli olarak askeri etkinlikle uğraşmak zorunda kaldıktan sonra geldi
ler, yani çok geç geldiler.

1918 sonuyla 1919 Haziran’ı arasındaki süreçte, bölgede yapıcı 
çalışmanın koşullan oldukça elverişliydi. Çünkü cephe 200 mil ötede, 
Taganrog yakınlanndaydı ve sekiz-on bölgeye yayılan büyük bir nü
fus tamamen kendi başına yaşıyordu.

Sonradan gelen anarşistler ancak savaş koşullannda çalışabildiler, 
dön bir yandan ateş altındaydılar ve her gün yer değiştirmek zorunda 
kalıyorlardı. Orduya katılan anarşistler bu koşullar altında ellerinden 
geleni yaptılar. Bazılan. örneğin Makayev ve Kogan, askeri etkinlikte 
bulunurken, birçoğu da isyancılar ile Mahnovist Ordu’nun geçtiği 
köylerde kültürel çalışmalar yapıyorlardı. Ancak bunlar kelimenin
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tam anlamıyla yaratıcı ve yapıcı çalışmalar değildi. Sürekli savaş hali 
bu çalışmalan yüzeysel propagandayla sınırlıyordu. Yaratıcı, yapıcı 
çalışmanın hayalini kurmak bile mümkün değildi. Ancak, Aleksand
rovsk, Berdyansk ve Melitopol gibi şehirlerin ele geçirilmesinden 
sonra, anarşistler ve Mahnovisüer daha geniş ve daha derin etkinlik
lerin zeminini oluşturabildüer. Fakat çabalannın izlerini silip süpüren 
başka bir savaş dalgası daha sardı etraflannı, yeniden yüzeysel ajitas- 
yon ve propaganda çalışmalanna dönmek zorunda kaldılar. Zaman 
kitleler arasında geniş ölçekli yaratıcı çalışmaların yapılmasına elver
miyordu.

Harekette yer almayan veya yüzeysel olarak yer almış olan bazı 
bireyler, bu dönemden yola çıkarak, Mahnovşçina’mn fazlasıyla as
keri olduğu ve askeri eylemliliklere gereğinden fazla vakit harcayıp 
kitleler arasındaki yapıcı çalışmalara gerekli hassasiyeti göstermediği 
biçimindeki yanlış sonuca varıyor. Gerçekte ise, tarihindeki bu askeri 
dönem hiçbir şeküde Mahnovşçina’mn gelişimiyle değil, tam tersine
1919 ortalarından itibaren Mahnovşçina’yı kuşatan koşullarla il
giliydi.

Bolşevik devletçiler, Mahnovist hareketin ve anarşizmin, Rusya’yı 
çok etkileyebilecek bir konuma sahip olabileceğini gayet iyi fark edi
yorlardı. Bolşevikler, mevcut dönemde Rusya’da, Mahnovşçina veya 
aym önemdeki başka bir toplumsal hareketle bağ kuramayan anarşiz
min zemininin olmadığım ve o nedenle anarşizmin kendilerini tehdit 
edemeyeceği gibi iktidarlarım da tehlikeye sokamayacağım gayet iyi 
biliyorlardı. Tersine, Bolşeviklerin hesaplarına göre, Bolşeviklere kar
şı verdiği amansız mücadelede Mahnovşçina’mn dayanabileceği tek 
öğreti anarşizmdi. Bu nedenle Mahnovşçina ile anarşizmi birbirinden 
koparmak yönünde doğrudan bir çaba sarf etmediler. Teslim etmeli
yiz ki, Bolşevikler, Mahnovşçina’yı tüm insani değerleri yok sayan 
bir hareket olarak göstermek için sabırla çalıştılar. İhtiyatlı adamlar 
olarak, Rusya’da özellikle de ülke dışında, sanki Mahnovşçina’mn ya
sadışı olması herkes tarafından anlaşılırmış gibi, sanki bu hiçbir şüphe 
uyandırmazmış gibi davrandılar ve ancak gözleri gerçeklere kapah 
olanlar veya Rusya’yı hiç tanımayanlar onlann tedbirlerini akılcı ve 
adil bulmama yanlışlığına düşebilirmiş gibi bir edayla hareket ettiler.

Bolşevikler anarşistleri resmi olarak yasadışı ilan etmediler. An
cak her devrimci jeste, anarşistlerin katıldığı her dürüst -ve aynı za
manda masum- harekete “Mahnovist” diyerek, sanki bu tavır su gö
türmez bir şekilde tartışmasızmış gibi, anarşistleri tıapse attılar, kurşu-
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na dizdiler, başlarını kestiler. Son tahlilde Mahnovşçina ve anarşizm, 
Bolşeviklerin karşısında korkudan büzülmediği için aynı akıbetle kar
şılaştı.
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SONUÇ

-XIII-

Kitabın başından beri anlatılan bu tarihçe hareketin tablosunu ken
di bütünlüğü içinde etraflı bir şekilde çizememektedir. Yalnızca hare
ketin Gulya-Polye bölgesinde ortaya çıkan uzantısını kısaca özetledik. 
Bu uzantı kocaman bir bütünün sadece küçük bir parçasıydı. Ukrayna 
işçileri toplumsal hareketi olarak Mahnovşçina ortaya koyduğumuz 
tabloda göründüğünden çok daha yaygındı. Mahnovşçina’mn ruhu ve 
sloganları Ukrayna’da boydan boya yankılandı. Ukrayna’nın neredey
se tüm eyaletlerinde, işçiler üe köylüler arasında toplumsal ve psiko
lojik bir heyecan hüküm sürüyordu; emekçi kitleler bağımsızlıklarını 
Mahnovşçina’mn sağladığı bağımsızlık anlayışıyla kavrama çabasm- 
daydılar; halk her yerde toplumsal devrim çağrısıyla karşüaşıyor, dev
rimci mücadeleye ve kitlesel yaratıcı devrimci etkinliklere akın edi
yordu. Eğer hareketin Ukrayna’nın tüm bölgelerine yayılan kollanm 
izleyebilseydik, eğer hareketin tüm uzanülanmn tarihini ve birbirle
riyle olan ilişkilerim ortaya çıkarıp bir bütün olarak aydınlatabilsey- 
dik, devrimin temel aınacı olan özgürlük ve eşitlik için, Mahnovşçina 
bayrağı altında başkaldırarak mücadele eden birkaç milyonluk bir hal
kın gerçek bir tablosunu elde edebilirdik. Fakat kişi tüm zorluklann 
üstesinden gelmeye hazır olsa bile, mevcut Bolşevik yaşam koşulla
rında böyle bir çalışmayı yürütmek maalesef imkânsızdır.

Hareketin sadece belli bir uzantısı üzerinde duran elinizdeki çalış
ma bile daraltıldı. Büyük miktarda belge ve malzeme eksikliğinden 
dolayı, bu çalışma ister istemez hem içerik hem de biçim açısından 
sınırlı kaldı.

Umuyoruz ki Mahnovist hareketin daha bütünlüklü bir tarihçesi 
bir gün mutlaka yazılacakür.

Bahsettiğimiz kusurianna ek olarak, bu çalışma, hareketin olum
suzluklarım yeterince ele almamış olmasından dolayı da mustarip ola
caktır.

Amaçlan ne kadar yüce olursa olsun, tarihsel ilgiyi hak eden hiç
bir toplumsal hareket, hataların, ciddi eksikliklerin ve olumsuz yakla- 
şımlann önüne geçemez. Bu olumsuzluklar elbette Mahnovşçina için
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de söz konusuydu. Ancak Mahnovşçina’mn toplumsal deneyim edin
me fırsatının olmadığım ve dolayısıyla yaptığı hataların sahip olduğu 
birikimle kıyaslanmaması gerektiğim unutmamalıyız. Mahnovşçina, 
yalnızca güçlü bir kitle hareketinin, halkın gericilikle başedebilmek 
ve devrimci davayı yaşatmak için harcadığı kendüiğinden çabaların 
toplamıydı. O nedenle, hareketin eksikliklerini bu çerçevede ele al
mak durumundayız.

Hareketin en temel eksikliği, son iki yılında ağırlıklı olarak askeri 
etkinliğe yönelmiş olmasıydı. Bu, organik bir eksiklikten ziyade, ha
reketin yüz yüze kaldığı bir talihsizlikti, çünkü Ukrayna’daki koşullar 
bunu dayatıyordu.

Üç yıl süren iç çatışmalar, Güney Ukrayna’yı adeta bir savaş ala
nına çevirmişti. Birçok partiye bağlı sayısız ordular, bölgeyi bir baş
tan bir başa katederek, köylüleri maddi ve manevi anlamda toplumsal 
bir yıkıma uğratmıştı. İşçilerin ilk özyönetim deneyimleri bu saldırı
larla tahrip oldu. Halkın toplumsal yaratıcılığı tamamen ezildi. Bu ko
şullar Mahnovşçina’yı güçlü temellerinden ve kitlelerin yaratıcı top
lumsal etkinliklerinden ayırarak, savaşa sürükledi; devrimci bile olsa, 
savaş savaştır.

Bugün bile özgürlük düşmanlan, tüm güçlerini, askeri eylem çık
mazından kurtulmaya çalışan isyancı hareketi, bu noktada tutmaya 
harcıyorlar. Mahnovşçina’mn en büyük trajedisi buydu. Mahnovşçi
na, bu trajediyi iki yıl boyunca yaşadı ve Rusya’daki mevcut koşullar 
gözönüne alınırsa, bu trajedi daha da sürecektir.

Bu gerçekler, Mahnovşçina hakkındaki çarpıtılmış bilgileri ikinci 
ve üçüncü elden edinen, Mahnovşçina’yı daha ziyade savaşçı yanıyla 
tanıyan ve bu nedenle de ondan uzak duran anarşistlere verilecek en 
iyi yanıttır. Savaşçı yanı Mahnovşçina’ya zorla dayatıldı. Ayrıca Uk
rayna’da sahneye çıkan tüm otoriteler, özellikle de Komünistler, Mah- 
novşçina’yı sadece tek çıkışı -çetecilik- olan dar bir yola sürüklemek 
için olağanüstü bir çaba harcadılar. Sovyet Hükümeti’nin son üç yıl
dır Mahnovşçina’ya karşı uyguladığı strateji, tamamen bu amaç doğ
rultusunda oluşturulmuştu. Bolşeviklerin çevirdiği bu entrikalar Mah
novşçina’mn kuşum sayılabilir mi? Elbette hayır. Hareketin askeri ö- 
zelliklerinden bahsederken, Mahnovistlerin topçu ve süvari çatışmala
rına çok vakit harcadıkları gerçeğinden hareket edemeyiz; bunun yeri
ne Mahnovistlerin mücadeleye nasıl başladıklarını, hedeflerim ve bu 
hedeflere ulaşmak için kullandıklan araçları incelemek gerekir. Mah
novistlerin, Hetman hegemonyasını kınp toprak ve fabrikaların emek
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çi halka ait olduğunu ilan ederek mücadeleye başladıklarım biliyoruz. 
Amaçlan emekçi halkın toplumsal ve ekonomik bağımsızlığına daya
nan özgür bir yaşam kurmaktı. Kullandıklan araçlar ise toplumsal 
devrim ve özgür işçi konseyleriydi.

Aktif devrimciler olarak, Hetman’ı devirmekle ve kendi haklanın 
elde etmekle yetinmediler. Buıjuvaziyi tamamen yok etmek, haklanın 
ve devrimci kazanımlanm korumak için kendi silahlı özsavunmalanm 
örgütlediler, böylece toplumsal devrimdeki rollerini çok iyi anladık- 
lannı göstermiş oldular. Devrimin yapıcı programı, ancak işçilerin 
burjuva devletinin askeri gücünü doğru zamanda yok etmesi duru
munda başarıyla gerçekleştirilebilir.

Aktif ve savaşçı bir güç olarak, yaygın olmayıp yalmzca birkaç 
eyaletle sınırlı kalmasından dolayı, hareket çeşitli düşman güçler ta
rafından dört bir yandan kuşatılmıştı: Devletçi Petluristler, devletçi 
Bolşevikler, Denikin’in azgın silahlı kuvvetleri; tüm bu güçler Mah
novşçina’ya devasa askeri kuvvetlerle dört bir yandan saldırdılar. A- 
çıkçası hareket, stratejisinde, eylem biçimlerinde ve kullandığı araç
larda büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldı, güçlerinin büyük bir 
kısmım özgürlük mücadelesinin askeri boyutuna kaydırmak zorunda 
kaldı. Fakat dediğimiz gibi, bu bir hata değil, bir talihsizlikti.

Mahnovistleri kuşatan bu sürekli savaş hali, Mahnovistler arasın
da, mevcut durumdan kaynaklanan bazı istisnai nitelikler doğurdu; 
ordudaki katı disiplin ve düşmana karşı takınılan acımasız tavır. Bu 
niteliklere rağmen Mahnovistler her zaman devrimci kaldılar. 1919 
yılının Ekim ayında Yekaterinoslav’ı ele geçirdikleri zaman, ister sı
radan asker ister subay olsunlar, hastanede tedavi gören Denikin ve 
diğer ordulann askerlerine, hiçbir şekilde dokunmadılar. Ancak aym 
Mahnovistler kendi komutanlan Bogdanov ve Laşkeviç’i disiplin su
çu ve devrimci onurun ihlâl edilmesinden dolayı kurşuna dizebiliyor
lardı^1)

8. bölümde hareketin belli başlı hatalanndan ve eksikliklerinden 
bahsetmiştik. Hareketin diğer kusurlan oldukça önemsiz olduğundan 
üzerinde durmaya gerek görmüyoruz/2)

• • •
Şimdi som şu; peki bundan sonra ne olacak?
Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca, Mahnovistlerin Bolşeviklere 

karşı verdiği mücadele sadece askeri bir nitelik taşıyordu. Köylüler ve 
işçiler arasında ne örgütsel ne de eğitsel bir çalışma mümkündü. Öz
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gür sosyalist inşaya kesinlikle yer yoktu. Böyle bir mücadeleyi sür
dürmenin anlamı nedir? Hangi umutlar bu mücadeleyi ayakta tutabilir?

Açıktır ki, militarist bir kültün Rus devleti içinde boy verdiği, Uk
rayna ve Büyük Rusya'da halkın taleplerinin tamamen bastırıldığı, 
bütün ülkenin ihbar ve adaletsiz yargı salgınına yakalandığı mevcut 
dönemde, Mahnovşçina oldukça tehlikeli bir durumla yüz yüzedir ve 
mücadelenin sürmesi aşağı yukarı imkânsız görünmektedir. Tabi ki, 
soruna dar ve devletçi bir bakış açısıyla yaklaşıldığında dunım böyle- 
dir.

Çeşitli gerici otoritelerin sırayla üzerlerinde diktatörlük kurmaya 
çalıştıkları, kitlesel işçi ve köylü devrimci hareketleriyle dolu bir çağ
da yaşıyoruz. 1917 Şubat-Mart’ında gerçekleşen kitlesel hareket, Du
ma Hükümeü’ne kapıyı gösterdi. 1917 yazındaki kitlesel tanm ve sa
nayi hareketi, kendisine bir tür karşı-ağırlık oluşturarak, burjuva-sos- 
yalist koalisyon hükümetini hayata geçirdi. Güçlü Ekim hareketinin 
zirvesinde ise, işçi ve köylü hareketi Komünist hükümeti su yüzüne 
çıkardı.

Komünist iktidarın devrimci Rusya’da uzun bir süre için kendini 
güvenceye almış olduğu gerçeği, birçok insanın bu iktidarın gerçekten 
de Rus Devrimi’nin ürünü olduğunu düşünmesine yol açtı. Ancak bu 
tamamen gerçek dışıdır. Rus Devrimi ile Komünist otorite, birbirine 
taban tabana zıt olan iki olgudur. Komünist iktidar, Rus Devrimi bo
yunca, en kurnaz, en esnek ve aynı zamanda da en inatçı gericilik bi
çimi oldu. Devrimci mücadeleye katıldığı ilk günden itibaren, aslında 
devrime karşı mücadele etti. Rusya’daki emekçi kitleler, bu mücade
lede gerçek kazanımlannı neredeyse tamamen yitirdiler; örgütlenme, 
ifade ve basın yayın özgürlüğü ile yaşamın dokunulmazlığı ilkesini. 
Bu mücadele lier köyü, her fabrikayı etkileyerek Rusya’da boydan bo
ya yayıldı, en üst noktası da Ukrayna’daki devrimci isyan oldu. Aynı 
mücadele, Büyük Rusya’nın birçok eyaletinde yemden ortaya çıktı ve
1921 Şubat ve Mart aylarındaki Kronştad Ayaklanması’nda yankılandı.

Bugün Rusya şiddetli bir gericilik dönemi yaşamaktadır. İşçi ve 
köylülerin devrimci hareketi mi zafere ulaşacak, yoksa gericilik mi 
varlığım devam ettirmekte ve iktidarını güçlendirmekte başarılı ola
cak, bunu şimdiden kestirmek çok güç. Fakat kesin olan bir şey var: 
Rusya'da başlayan devrimci dönem henüz kesinlikle bitmiş değü; işçi 
ve köylüler muazzam bir devrimci eneıji biriktirmekte; tüfekleri hâlâ 
barut dolu ve yakın bir gelecekte kitlesel devrimci eylemlere girişme 
olasılıkları hâlâ bulunmaktadır.
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Şu üç koşul, devrimci eylemliliğin yeniden başlamasına yol aça
bilir. Birincisi, kitlelerin Bolşevik gericiliğe karşı doğrudan mücadele 
başlatması biçiminde olabilir. İkincisi, yabancı buıjuvazinin Rus Dev
rimi’ne saldırmasıyla devrimci eylemliliklerin yolu açılabilir. Üçün- 
cüsü de, devrim esnasında devrilen iktidarlardan biri yönelimini de
ğiştirme girişiminde bulunursa yeniden canlanabilir. İlk bakışta, son 
iki koşul -içerden ve dışardan karşıdevrim- Komünist karşıdevrime 
yeni bir şey eklemezmiş gibi görünmektedir. Ancak sorun bu değildir. 
Bu yeni güçler, kitleleri patlama noktasına getirerek, etraflarındaki 
gerici komünist ateş çemberini yararak, devrimi ileriye taşımalanna 
yol açabilir.

Mahnovşçina, zaman zaman karşıdevrim tarafından bastınlan bu 
kitlesel devrimci güçlerden besleniyor. Mahnovşçina, bu devrimci kit
leler sayesinde, parlak devrimci kazanımlar elde etti ki, Sovyet Hükü
meti yüzsüz bir şekilde bu kazanımlann onurunu sahiplendi. Hetman 
Hükümeti’ni mezara gömen, Petlura’nm girişimlerini boşa çıkaran, 
devrimi Denikin’e karşı savunan ve Wrangel’in yenilmesinde belirle
yici rolü oynayan Mahnovşçina olmuştur.

Mantığa aykın gelebilir ancak, Komünist otoritenin Rusya’da ikti
darını yerleştirip güçlendirmesine, sayısız karşıdevrimci güce karşı 
olağanüstü bir mücadele veren Mahnovistlerin yol açtığı su götürmez 
bir gerçektir.

Ve gelecekte devrimci alevler kitleleri sardığında, Mahnovşçina 
yeniden devrimci mücadele alanında boy gösterecektir.

Şu anki şiddetli gericilik döneminde, Mahnovşçina bütün çabasım 
ayakta kalmak için harcamaktadır. Bu belki de yıllarca devam edecek 
devrimci bir taktik ve stratejik bir manevradır. Önümüzdeki beş-on 
yıl, Mahnovşçina’nın ve Rus Devrimi’nin kaderini belirleyecektir.

Rus Devrimi ancak devletçilik zincirlerinden kurtularak, işçi-köy- 
lü toplumsal özyönetimi ilkesi temelinde bir toplumsal rejimin yara
tılmasıyla yaşatılabilir. Emekçi kitleler arasında bu yönde bir girişim 
belirdiği zaman, Mahnovşçina genel devrimci birliğin merkezinde bu
lunacaktır. Cesur ve korkusuz bir şekilde kendilerini işçilere adamış 
olanlar için, bu bir hareket noktası olacaktır. Ardından Mahnovşçina’ 
mn kitlelere sunduğu deneyimleri ve askeri yeteneği gerçek proleter 
toplumsal devrimin savunulmasına hizmet edecektir. İşte bu nedenle 
Mahnovşçina, Komünistlere karşı yürüttüğü ve umutsuzmuş gibi gö
rünen mücadelesine devam ediyor. İşte bu nedenle Mahnovşçina hâlâ 
Komünistlerin huzurunu bozmaya devam ediyor.
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Şimdi de akla başka bir soıu geliyor.
Mahnovist hareket öncelikle Ukrayna köylülüğünün en yoksul ve 

en alt katmanlarının hareketiydi. Mahnovşçina’nın zaferi, aynı zaman
da bu yoksul köylülerin zaferi anlamrna gelecektir. Peki bu aynı za
manda Mahnovşçina’nın savunduğu idealin, yani toplumsal devrimin 
zaferi anlamına da gelecek mi?

Böyle bir devrimin zaferinden bir sonraki gün, köylüler kent işçi
lerine yiyecek sağlamak zorunda kalacaklardır. Kentlerdeki endüstri
yel etkinliğin ise kırsal bölgenin ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar 
örgütsüz olduğunu varsaydığımızda, bu durumda, işçiler köylülere 
kendi emeklerinin ürünlerini gönderemeyeceklerdir. Sonuç olarak 
köylüler ilk başlarda gönüllülük temelinde ve karşılık beklemeden 
kent proletaryasının ihtiyacı olan desteği sağlamak zorunda kalacak
lardır. Peki köylüler böyle bir cömertliği, böyle bir devrimci eylemi 
gerçekleştirebilecek bir yeterlilikte olacaklar mı? Komünistler sürekli 
olarak köylüleri, yalnızca dar bir mülkiyetçi içgüdüye sahip olan geri
ci bir güç olarak tanımlar. Bu mülkiyetçi içgüdü, bu para hırsı devrim 
döneminde de köylülere hakim olmayacak mı? Köylüler, kentlere sırt 
çevirip, işçileri ihtiyaç duydukları yardımdan mahrum bırakacaklar 
mı?

Bunun gerçekleşmeyeceğinden eminiz.
Mahnovşçina toplumsal devrimi doğru kavramıştır. Mahnovistler, 

devrimin zaferinin, güçlenmesinin ve ardından toplumsal refahın ge
lişmesinin, kent ile kırın emekçi halkı arasındaki güçlü ittifaka bağlı 
olduğunu bilirler. Köylüler de, kent işçileri ve güçlü endüstriyel giri
şimler olmadığı sürece toplumsal devrimin yaratacağı kazanımlardan 
mahrum kalacaklarını bilirler. Dahası köylüler kent işçilerini, kardeş
leri olarak, aynı ailenin üyeleri olarak görürler.

Toplumsal devrim zafere ulaştığı an, köylülerin işçüere destek o- 
lacağı konusunda hiçbir şüpheye yer yoktur. Bu, kent proletary asına 
doğrudan verilecek olan gerçek ve gönüllü bir devrimci destek ola- 
cakür. Günümüz koşullarında, hükümet mekanizmasını, köylülerden 
zorla alınan ekmek beslemektedir. Köylüler, bu masraflı bürokratik 
mekanizmanın hem kendileri hem de işçiler için ne kadar gereksiz ol
duğunu bilir ve anlarlar ve hükümetin işçilere yönelik tavnm da, ha
pishane yönetiminin tutuklular karşısındaki tavrına benzetirler. Bu 
nedenle köylüler ekmeklerini gönüllü olarak devlete vermek istemez
ler. O yüzden köylüler, çağdaş vergi tahsildarlarına, komiserlere ve 
devletin çeşitli organlarına bu kadar düşmandırlar.
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Ancak köylüler her zaman kent işçileriyle doğrudan irtibata gir
meyi arzularlar. Bu sorun köylü kongrelerinde birçok kez dile getiril
di ve köylüler her defasında bu soruna devrimci ve yapıcı çözümler 
buldular. Toplumsal devrim dönemlerinde, kent proletaryası tamamen 
bağımsız hale gelip köylülerle kendi örgütleri aracılığıyla ilişki kur
duğunda, kısa zaman içinde kent ve kırsal bölgenin ihtiyaçlannı karşı
layacak muazzam endüstriyel güçleri kullanacaklarını bildiklerinden, 
köylüler işçilere gerekli yiyecek ve hammadde stoğunu sağlayacak
lardır.

• •  •
Mahnovşçina çağdaş Rusya’mn yalnızca bir köşesini aydınlattı. 

Hiç şüphesiz, zaman tünelinde, her yanına gerçeğin ışığım saçarak 
Rusya’mn her köşesini aydınlatacak insanlar biraraya gelecektir. An
cak o zaman, Bolşevizm’in Rus Devrimi’ndeki rolü herkes tarafından 
gerçekten anlaşılacaktır.

Daha bugünden görebildiğimiz kadarıyla bile, Bolşevizm’in gerçek 
yüzü ortadadır. Halk kitlelerinin, bildik bağımsızlıktan çok daha öte 
bir bağımsızlık için yıllarca çaba sarf ettiği ve bu uğurda sayısız kur
ban verdiği Mahnovist hareketin tarihi, kesinlikle Bolşevizm’in mas
kesini düşürdü ve Bolşevizm’in sözümona devrimci ve proleter nite
liği konusunda yaratılan efsaneleri tamamen yıktı.

Rus Devrimi’nde işçiler ne zaman kendi başlanna hareket etmeyi 
denedüerse, Bolşevikler çabucak işçüeri bastırdı. Rus Devrimi Bolşe
viklerin katil diktatörlüğü tarafından öldürülmeye ve Bolşevizm’in ge
rici ruhu herkes tarafından açıkça görülmeye başladığı zaman bile 
Bolşevikler bu tavırlanndan vazgeçmediler. Tüm devrimi zorla kendi 
programlannın mengenesi içinde tutmaya duyduklan hastalıklı ve de
lice tutkularından bir an bile vazgeçmediler.

1919 ve 1920’de Rus Devıimi’ni tam anlamıyla kurtarmak hâlâ 
mümkündü. Bugün de hâlâ mümkündür. Devrimi koruyacak olan, kit
lelerdeki devrimci ruh, işçi ve köylü örgütlerinin kendiliğindenliği, 
düşünce ve eylem bağımsızlığıdır. Devrim güvenliğe ve iradesine ye
niden kavuşacaktır; devrim toplumsal ve ekonomik organizmanın bü
tün yaralannı sararak, halkı kahramanca mücadelelere ve büyük başa
rılara sürükleyerek kitlelerin muazzam çoşkusunu yeniden yükselte
cektir.

Devletçiler, kitlelerin sadece eskiyi yıkabileceklerini, yalnızca yı
kım söz koııunusu olduğunda kitlelerin kahramanlaşacaklarını, yaratı
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cı çalışma karşısında ise kitlelerin uyuşuk ve pespaye tavırlar takına- 
caklannı iddia ederken açıkça yalan söylüyor.

Yaratıcı etkinlik alanında ve günlük hayatta, kitleler büyük kahra
manlık ve başan gösterme kapasitesine sahiptirler. Ancak ayaklarının 
altında sağlam bir temel olmalı, kendilerini gerçekten özgür hissetme
li, yaptıklarının gerçekten de kendi işleri olduğundan emin olmalı ve 
her toplumsal atılımın, ifade ettikleri amaçlarına, umutlarına ve arzu
larına denk düştüğünü görmelidirler. Kısacası, kitleler, kelimenin tam 
anlamıyla kendi kendilerini yönetmelidirler.

Fakat Bolşevikler her zamanki alışkanlıklarıyla, kitlelerden yal
nızca destek ve itaat isterler ve asla kitlelerin devrimci ruhunun açığa 
çıkmasını istemezler.

Ukrayna köylü ve işçilerinin, 1918’den bu yana, Hetman, Avus- 
tuıya-Alman, Petlura, Denikin ve benzerlerine karşı sürekli bir dev
rimci başkaldırı içinde oldukları, tarihsel olarak kanıtlanmış bir ger
çektir. Bu başkaldırılar Rus Devrimi’nin kaderi üzerinde temel ve et
kileyici bir rol oynadı: İşçilerin dikkatini devrimin temel sorunlarının 
çözümüne çeken sürekli bir devrim süreci yarattılar ve bu devrimci 
durumu ayakta tuttular.

Ülkenin içinde bulunduğu sürekli devrim durumu, buıjuvazinin 
veya Çarlık generallerinin karşıdevrimi tarafından değil, Komünist 
iktidar tarafından bastinldı. Komünistler partilerinin diktatörlüğü adı
na, aym zamanda Rus Devrimi’nin de temel amacı olan, işçilerin ken
di özyönetimlerini kurma çabalarını askeri yöntemlerle bozguna uğ
rattılar ve böylece ülkedeki devrimci mayayı bozmuş oldular

Diktatörlüklerine duydukları delice bağlılık, Bolşevikleri öylesine 
duygusuz ve katı bir hale getirdi ki, devrimin taleplerine ve acılarına 
tamamen yabancılaştılar. Devrime katkıda bulunmak yerine, onu ölü 
görmeyi tercih ettiler. Rus Devrimi’ndeki rolleri hayatiydi. Kitlelerin 
devrimci girişimlerini ve kendiliğindenliklerini öldürdüler, tarih bo
yunca işçilerin hiçbir zaman böylesine sahip olamadığı devrimci im
kânları tamamen yok ettiler. Bu yüzden tüm dünya proletaryası, son
suza dek Bolşevikleri teşhir edecektir.

Ancak Rus Devrimi’nin yenilgisinden yalnızca Bolşeviklerin so
rumlu olduğunu düşünmek yanlış olur. Bolşevizm yalnızca sosyalist 
bilimin onlarca yıl boyunca özenle hazırlığını yaptığı ideali uygula
maya koydu. Bolşeviklerin eylem programı bir bütün olarak bilimsel 
sosyalizmin kuramlan üzerinde yükselmişti. Aynı bilimsel sosvaliz-
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min diğer Avrupa devletlerindeki işçilere nasıl davrandığını, onlan 
burjuva diktatörlüğüne nasıl da mahkûm ettiğini görmek mümkündür.

Dünya işçi sınıfı, sosyalist diktatörlük altında inleyen Rus köylü 
ve işçilerinin utanç verici ve inanılmaz zorluklarla boğuşan yaşamla
rının sorumlularım aradığında, sosyalizmi kendi bütünlüğü içinde suç
lamak ve mahkûm etmek zorundadır.

Rus köylü ve işçilerinin yaşadığı kanlı trajedinin izleri asla yok 
olmayacaktır Sosyalizmin Rusya’daki pratiği açıkça göstermiştir ki, 
işçi sınıfının dostu yoktur ve düşmanlan emeklerinin ürünlerini elle
rinden almaya kalkışanlardır. Sosyalizm bu düşmanlardan biri oldu
ğunu ziyadesiyle gösterdi. Bu düşünce her geçen gün daha iyi ve sa
bırlı bir şekilde halk kitlelerinin bilincine kazınmaktadır.

Dünya işçileri, kendi derinliklerinize bakın, gerçeği arayın ve onu 
yaşama kendiniz geçirin: Başka hiçbir yerde gerçeği bulamazsınız.

Rus Devrimi’nin parolası buydu.

• • •

Sovyet iktidarı, isyancı bölgeye düzenlediği üçüncü saldırıda, Mah- 
novşçina’mn üzerine ölümcül akınlarla gelerek onu yok etmek için 
elinden geleni yaptı. Kınm’daki askeri çarpışmalardan kurtulan sayr- 
sız kuvvetleri sayesinde, silah ve donanım bakımından Mahnovistler- 
den çok çok üstün olduklarından. 1921 yazında İsyan Ordusu’nu yen
meyi ve ordunun Nestor Mahno tarafından yönetilen merkezi çekirde
ğini Romanya topraklarına kadar sürmeyi başardılar. Bunun ardından 
Kızıl Ordu, isyancı bölgenin tümünü ele geçirdi ve devrimci kitleler, 
şiddet kullanılarak Bolşevik diktatörlüğün boyunduruğu altına alındı.

• • •
Mahnovşçina artık yeni bir durumla yüz yüzedir ve toplumsal dev

rim mücadelesinin yeni bir evresine girmiş bulunuyor
Bundan sonraki mücadele ne tür bir mücadele olacaktır?
Yaşamın kendisi bu yeni mücadelenin niteliğini ve biçimini belir

leyecektir. Ancak kesin olan bir şey var: Hareket sonuna dek ezilen 
insanlığa sadık kalacak; sonuna kadar mücadele edecek ve emeğin 
büyük idealleri olan özgürlük ve eşitlik için ölmeye hazır olacaktır.

Mahnovşçina ölümsüzdür.
Emekçi kitleler nerede köleliğe boyun eğmezlerse, nerede özgür

lük aşkını yeşertirlerse, nerede srnıfsal iradelerini yoğunlaştınrlarsa;
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daima kendi tarihsel toplumsal hareketlerini yaratacaklar, kendi başla
rına hareket edeceklerdir. Mahnovşçina’nın özü de buydu.

Ocak-Haziran 1921, Rusya.

NOTLAR

1. Bogdanov, 2. İsyancı Tugay Kurmay Başkanıydı. Ekim 1919’da Aleksandrovsk’ta, 
ordu adına bölge buıjuvazisinden tazminat alıp zimmetine geçirdiği için kurşuna dizil
di.
Laşkeviç İsyan Ordusu 13. Alayı’nm ünlü komutanıydı. Kendisi için ordu bütçesinden 
harcamalar yapıp, ihtiyacı olan isyancı işçilere yardım etmediğinden dolayı 1920 yazın
da isyancı genel kunıl kararıyla kurşuna dizildi.
2. Hükümet basınının harekete atfettiği hata ve kusurlara, geçerken değinelim: Yağma
cılık, sivil halka karşı şiddet, Yahudi düşmanlığı. Hepsi de birbirinden fantastik olan 
birer yalandan ibarettir. Tüm bunların tamamen yalan olduğunu kanıtlamak için, Mah- 
novist Ordu, Ukrayna ve Büyük Rusya’da herhangi bir köyün içinden geçtiğinde, köy
lüler tarafından gösterilen sıcak karşılamalardan bahsetmek yeterlidir. Ek bir kanıt da 
Bolşeviklerin kendi belgeleri tarafından sunulmaktadır. Mahnovşçina’ya karşı verdik
leri mücadeleyle ilgili olarak aktardıkları bilgilerde (tabi ki resmi basınlarına yansıma
yan gizli belgelerde) sovyet ajanları, özellikle köylülerin her yerde Mahnovist Ordu’ya 
yaptıkları yardımlardan dolayı, Mahnovşçina'ya karşı yürütülen mücadelenin oldukça 
zorlandığını ve aynı köylülerin Kızıl Ordu’nun önüne bir sürü engel çıkardıklarını sü
rekli olarak tekrarlamışlardır.
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EKLER -I-

ÇEŞÎTLt
MAHNOVİST BİLDİRİLER

M ahnovist harekete ilişkin , İtalyan anarşist Ugo 
Fedelli'n in  arşivinden alınan aşağıdaki bildiriler, 
Amsterdam }daki Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiendenis’in himayesi altındadır. Bildirilerin Fedelli'nin 
eline nasıl geçtiği bilinmiyor. Tümü Rusça yazılmıştır. Bil
dirilerin oldukça zor koşullar altında basıldığını, bir bildirinin 
bir hesap defterinden koparılmış bir yaprağa, bir diğerinin ise 
bir şeker fabrikasının ambalaj kağıdına yazılmış olmasından 
anlıyoruz.

• •  •

UKRAYNA MAHNOVİST DEVRİMCÎ İSYAN 
ORDUSU’NUN AÇIKLAMASI

Bütün Ukrayna işçi ve köylülerine,
Bütün köylere, kırsal bölgelere ve Ukrayna eyaletlerine telgraf, te

lefon veya posta yoluyla iletilecektir. Fabrika ve atölyelerdeki köylü 
toplantılarında okunacaktır.

İşçi kardeşler! Ukrayna Mahnovist Devrimci İsyan Ordusu, işçi ve 
köylülerin bir yandan buıjuva-toprak sahibi otoriteler, öte yandan da 
Bolşevik-Komünist diktatörlük tarafından ezilmesine karşı koymak 
üzere oluşturulmuştur.

Ukrayna emekçi halkının tüm otoritelerin baskılarından topyekün 
kurtulması ve g e r ç e k  s o v y e t  s o s y a l îs t  d ü z e n in  yaratılması biçi
mindeki biricik hedefi önüne koyarak, birçok cephede kararlı bir şekil
de savaşan ve şu anda tüm dayatmacı iktidar ve örgütlerin tamamen 
temizlendiği bölgeleri peş peşe kurtaran Mahnovist İsyan Ordusu, De
nikin’e karşı verdiği mücadeleyi zaferle noktalamak üzeredir.
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Birçok köylü ve işçi soruyor: Şimdi ne olacak? Neler yapılacak? 
Kovulan otoritelerin geride bıraktığı yasalar ne olacak, vb

Bu sorular, bir an önce toplanması gereken ve işçi-köylülerin bul
dukları ilk fırsatta toplanacak olan tüm Ukrayna işçi-köylü kongresin
de yanıtlanacaktır. Bu kongre işçi ve köylülerin yaşam koşullarıyla il
gili tüm sorunlan ele alarak tüm acil kararlan alacaktır.

Bu kongrenin belirsiz bir zamanda toplanacağı gerçeğini gözönü- 
ne alan Mahnovist Ordu, işçi ve köylülerin yaşamları hakkında aşağı
daki duyurulan yapmayı gerekli görmektedir:

1. Denikin’in keyfi hegemonyasının tüm kanunlan yürürlükten 
kaldınlmıştır. Komünist otoritenin köylü ve işçilerin çıkarlanna ters 
düşen kanunlan da geçersiz kılınmıştır.

Not: Komünist otoritenin hangi kanunlanmn emekçi halka zarar 
verdiğine, bizzat emekçi halk tarafından köylü toplantılannda, fabrika 
ve atölyelerde karar verilecektir.

2. Zengin takımının, manastırlann, prenslerin ve diğer emekçi düş- 
manlannın hizmetindeki topraklar, çiftlik hayvanlan ve mallar, yal
nızca kendi emekleriyle ayakta duran köylülerin kullanımına verilmiş
tir Bu dönüşüm ortak köylü toplantılannda, sadece kişisel çıkarlar 
gözönünde tutularak değil, aynı zamanda bütün ezilen emekçi köylü
ler hesaba katılarak, düzenli bir şekilde gerçekleştirilecektir

3. Fabrikalar, atölyeler, madenler ve diğer üretim araçlanmn tü
mü, sendikalan vasıtasıyla bütün işletmeler ile ülke çapındaki endüs
tri kollan arasında bağ kurup birleşik bir örgütlenmeye dönüştürerek, 
kendisi çalıştıracak olan işçi sınıfının mülkiyeti haline getirilmiştir

4. Bütün işçi ve köylü örgütlerine, özgür işçi ve köylü Sovyetleri
nin inşasına başlamalan önerilmektedir. Sadece toplumsal ekonomiye 
gerekli katkıyı sağlayanlar sovyetlere katılmalıdırlar. Politik örgütle
rin temsilcilerine işçi-köylü sovyetınde hiçbir şekilde yer yoktur, çün
kü onlann katılımı işçi sovyetini parti temsilciliklerine çevirebilir ki, 
bu da sovyet sisteminin çökmesine neden olacaktır.

5. Özgür köylü ve işçilerin arasında Çeka'mn, parti komitelerinin 
ve benzeri dayatmacı, otoriter ve disiplinli kummlann varlığına hoş
görü gösterilemez.

6. Emekçi halk kitlelerinin ifade özgürlüğü, basın yayın, toplan
ma, sendika ve benzeri haklan asla ellerinden alınamaz, bu haklan ih
lâl etme girişimleri karşıdevrimci bir eylem olarak değerlendirilecektir
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7. Devlet milisi, polisi ve ordusu lağvedilmiştir. Onlann yerine 
halk kendi özsavunmasım örgütleyecektir. Özsavunma ancak işçi ve 
köylüler tarafından örgütlenebilir.

8. İşçi-köylü sovyetleri, işçi ve köylülerin özsavunma gruplan ve 
aynca tüm köylü ve işçiler, ister buıjuvaziden ister subaylardan gelsin 
hiçbir karşıdevrimci gösteriye izin vermemelidir. Aym şekilde çeteci
liğin ortaya çıkmasına da göz yumulmamalıdır. Karşıdevrimci ya da 
haydut olduğu kanıtlananlar anında kurşuna dizilecektir.

9. Sovyet ve Ukrayna parası diğer paralarla eşit değerde kabul edi
lecektir. Bunu ihlâl etme suçu işleyenler devrimci cezaya çarptmla- 
caktır.

10. Ürün ve mal değiş-tokuşu serbest bırakılacak; şimdilik bu et
kinlik işçi ve köylü örgütleri tarafından üstlenilmeyecektir. Fakat aym 
zamanda, üriin değişiminin e m e k ç î h a l k  a r a s in d a  yapılması öneril
mektedir.

11. Kasıtlı olarak bu bildirinin dağıtımım engelleyenler karşıdev- 
rimci olarak değerlendirilecektir.

Ukrayna Mahnovist Devrimci İsyan Ordusu 
Devrimci Askeri Sovyeti ve Komuta Kurmayı

7 Ocak 1920

KÖYLÜ YOLDAŞLAR!

Emekçi Ukrayna köylülüğü, tarihsel düşmanlanna ve zalimlere 
karşı yıllardan beri mücadele etmektedir. Devrimin en iyi evlatlann- 
dan binlercesi, Emekçi Halkı tüm baskılardan kurtarmak için savaşır
ken öldü. Ukrayna İsyan Ordusu’nun kahramanca atılımlanyla, cellat 
Denikin’e ölümcül bir daıbe indirildi. Başlarında Batko Mahno’nun 
bulunduğu isyancı Köylüler, aylarca Beyaz muhafızlann ana cephele
rinde savaşarak, kendilerinden on misli güçlü olan düşman tarafından 
kuşatıldığı, yüzlerce askerimizi savaşamaz hale getiren tifo gibi hasta
lıklardan kırıldığı halde, yetersiz cephaneyle.düzenledikleri saldı- 
nlarla en seçme Denikinci güçleri (Şkuro ve Mamontov’un müfreze
leri vb.) dize getirdiler. Akıl almaz çabalar sonucu ve en iyi savaşçı- 
lann kanlanyla, isyancı köylüler Denikinci cepheyi dağıtarak, kuzeyli 
işçi ve köylü kardeşlerine kapılan açtılar; kuzeyli işçi ve köylülerden
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oluşan Kızıl Ordu’daki yoldaşlar Ukrayna’da, Denikinci sürülerin ye
rini doldurmaya geldiler. Beyaz muhafızlara karşı verilecek ortak mü
cadeleye ek olarak, Ukrayna Emekçi Köylülüğü yeni bir sorunla kar
şılaşıyor, Emekçi Halk tarafından seçilip, Halka hizmet edecek, Tüm- 
Ukrayna Emekçileri Kongresi’nde Emekçi Halk tarafından onaylana
cak yasalan uygulayacak, halkın talimatları doğrultusunda hareket 
edecek olan Gerçek Sovyet Sisteminin İnşa Edilmesi. Fakat Kızıl Or
du’yu, komiserokrasiyi savunan kör ve itaatkâr bir aygıta dönüştüren 
Komünist Parti liderliği, onurunu hiçe sayarak ve en iyi isyancı lider
lere aşağılık iftiralar atarak, “kıymığı kökünden yok etmeye” karar 
verdi, başka bir deyişle Lord Komiserlerin Ukrayna Emekçi Halkı ü- 
zerinde tahakküm kurmasını önleyen devrimci isyancıları ortadan kal
dırmaya karar verdi. Komiserokıatlar, Troçki’nin bir kongrede söyle
diği gibi Emekçi Halkı sadece bir “insan malzemesi” olarak görmek 
istiyorlar, yalnızca rastgele fırlatılacak bir top güllesi olarak ve hiçbir 
şekilde hiçbir hakkın tamnamayacağı bir “insan malzemesi” olarak. İş 
yaşamı ve toplumsal düzen Komünistlerin yardımı olmadan oluşturu
lacaktır.

Köylü kardeşler! Ukrayna Mahnovist İsyan Ordusu, sizin aranız
dan çıkıp geldi. Saflarımız oğullarınız, kardeşleriniz ve babalarınız 
tarafından dolduruldu. İsyan Ordusu Sizin ordunuz, Sizin kanınız, Si
zin etinizdir. İsyan Ordusu on binlerce kurban vererek, emekçi halkın 
kendi düzenini kurma ve kendi zenginliklerinden yararlanma hakkı 
için savaştı, her şeyi Komiserlerin ellerine bırakmak için değil. İsyan 
Ordusu gerçek sovyetler için savaştı ve savaşıyor, Çeka ve Komise- 
rokrasi için değil. İsyancı hareket, Cellat Hetman, Almanlar ve Deni
kinciler döneminde, kendisini ezenlere karşı Emekçi Halkı savunmak 
üzere doğdu. İsyan Ordusu bundan böyle kendi kutsal görevini, Uk
rayna köylülüğünün boynuna tasma takmaya çahşan Lord Komiserle
re karşı emekçi köylülerin çıkarlarının savunulması olarak ele alacak
tır. İsyan Ordusu son “kurtarıcı” komiseri çok iyi tanıyor ve hatırlı
yor. Otokrat Troçki, köylüler tarafından yaratılan İsyan Ordusu’nun 
silahlanılın elinden alınmasını emredivor, çünkü gayet iyi biliyor ki, 
eğer köylüler kendi ordulanyla kendi çıkarlannı savunmaya kalkışır
larsa, otokrat Troçki asla istediği gibi Ukrayna emekçi halkını parma
ğında oynatamayacaktır. Kardeş kam dökmek istemediği için Kızıl 
Ordu’yla muhtemel çatışmalara girmekten kaçınan ve sadece Emekçi 
Halkın isteklerine itaat eden İsyan Ordusu, emekçi halkın savunucusu 
olarak kalmaya devam edecek ve yalnızca emekçi halkın isteklerini
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ifade ettiği özgür Tüm Ukrayna Kongresi bu doğrultuda talimat verir
se silahlarını bırakacaktır. Emekçi halkın elindeki küıç olan İsyan Or
dusu, Sizi köylü yoldaşlar, sizi bir an önce emekçi kongresini toplaya
rak uzun vadede kendi geleceğinizi ve kendi toplumsal refahınızın in
şasını elinize almaya çağırıyor; evet, iktidar delisi komiserler hiç şüp
hesiz emekçilerin kongresini yasaklamak için ellerinden geleni yapa
caklardır, bu nedenle komiserlerin emekçi kongresini yasaklamalarına 
izin vermemek emekçi halkın çıkarınadır, işte bu yüzden kongre gi*1i 
bir şekilde, gizli bir yerde toplanmalıdır.

Köylü yoldaşlar, kongrenize hazırlanın!
Kendi davanız için iş başına!
Düşman uyumuyor, siz de uyumamalısmız!
Zaferin Güvencesi Budur!
Yaşasm Bölgesel Özgür Emekçi Kongresi!
Kahrolsun Komiserokrasi! Yaşasm Köylü İsyan Ordusu!

Ukrayna Mahnovist İsyan Ordusu Kurmayı, 8 Şubat 1920.

UKRAYNA KÖYLÜ VE İŞÇİLERİNE BİRKAÇ SÖZ

İşçi ve köylü kardeşler! Üç yüdan fazladır kapitalizmle mücadele 
içindesiniz, Çabalarınız ve Kararlılığınız sayesinde bu mücadeleyi bir 
sonuca ulaştırmak üzeresiniz. Devrimin düşmanlan Sizin vurduğunuz 
darbelerle tükendiler, ve sizler şu günlerde, artık çok yakın olan zafe
rinizi kutlama hazırlıklan içindesiniz. Biliyorsunuz ki, devrimin düş
manlarına karşı verdiğiniz ve sık süt gücünüzü aşan sürekli mücadele 
Size, hepimizin uğruna büyük çaba harcadığı özgür sovyet sistemini 
hayata geçirme imkânı sunmaktadır. Fakat kardeşler, görüyorsunuz, 
sizin yerinize kimler zaferi kuüuyor. Davetsiz yöneticiler ile Sizin ka
nınızla, Sizin oğullarınızın ve kardeşlerinizin kanıyla yaratılan dev
rimci isyanın açtığı kapılardan kolayca içeri giren Komünist cellatlar 
kutluyor. Ülkenin tüm zenginliklerini ele geçirdiler. Siz değil, onlar 
iktidarda. Siz, işçiler ve köylüler, siz onlann sadece sözde taraftarlan- 
sınız, Siz olmasanız onlar kendilerine işçi-köylü hükümeti diyemez
ler, ulusal katiller ve cellatlar olamazlar, parti üstünlüğü teranesiyle 
keyfi bir şekilde halka zulmedemezler. Halkın adı onlara her şeyi yap
ma hakkım tanıyor. İşte yalnızca bu yüzden onlann Size, işçi ve köy
lülere ihtiyacı var.
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Diğer durumlarda Siz onlar için hiçbir şey ifade etmezsiniz, kesin
likle sizin düşüncelerinizi önemsemezler. Sizi sadece köleleştirir, gö
revlendirir, emir verir ve yönetirler. Sizi yıkıma uğratıyorlar. Komü
nist cellatların dehşet dolu idamlarına, şiddetine ve zulmüne maruz 
kalan, ezilen ve baskı gören Sizsiniz, ve tüm bu sorunlann üstesinden 
ancak Sizin devrimci adaletinizle, Sizin ortak karşı çıkışınızla, dev
rimci bir ayaklanmayla gelinebilir Bu nedenle, sığırlarınıza, tahılları
nıza ve başka ürünlerinize zorla el koyan ve onlan Rusya’ya taşıyan 
Kızıl katillerin kurşunlarıyla ölmekte olan Sizler, kardeşleriniz tara
fından çağrılıyorsunuz. Kendi yaşamlarına ve hepimizin uğruna emek 
verdiği aydınlık günlere veda eden Kardeşleriniz, devrimi, özgürlüğü 
ve bağımsızlığı koruma kavgasına sizi de çağırıyorlar. İşçi ve köylü 
kardeşler, unutmayın, gerçek özgürlüğü ve bağımsızlığı kişisel olarak 
şimdi tatmazsanız, gelecekte kendi kaderinizi tayin etmeyi ve mutlu 
olmayı asla başaramazsınız. Ülkenizin ve Emeğinizin yarattığı zen
ginliğin efendisi olamazsınız.

Tüm bu davetsiz yöneticiler, yeni gelen Komünist-Bolşevikler, 
bunu Sizin yerinize yapacaklardır. Bu davetsiz efendilerden ve yöne
ticilerden kurtulmak için, köylüler gayretlerini dönemsel sorunlann 
ve bu haydutlann diktatörlüğü ile sorumsuzluğundan kaynaklanan 
yakıcı sorunlann tartışılacağı gizli, kırsal ve bölgesel kongreyi topla
maya harcamalıdırlar. Ukrayna emekçi halkının çıkarlan adına, ülke
nin bu davetsiz yöneticiler ve efendiler tarafından viraneye çevrilme
sine izin vermeyelim. Onlara, kiralık Kızıl katillerine ve zalimlere 
Ukrayna’da yer yoktur. Tüm köylerde bölgesel mücadele birimlerini 
örgütleyelim; güçlü bir savaş organı yaratahm.

Komünist cellatlara ve kiralık adamlanna yardım etmeyi reddedin, 
onlara yiyecek, tahıl ve ekmek vermeyi reddedin. Sıra işçilere geldi
ğinde, onlar da hem şehirlerde hem de köylerde Komünist Parti’ye, 
Çeka ya ve yiyecek toplayan müfrezelere katılmaktan kaçınmah; her
hangi bir Komünist kunıma katılmaktan vazgeçmelidirler. Ukrayna 
halkı hem sözlü olarak hem de eylemleriyle tüm dünyaya şu sözleri 
haykırmalıdır: Kızıl ya da Beyaz tüm katiller ve cellatlar defolsun! 
Evrensel iyiliğe, aydınlığa ve gerçeğe doğru yürüyoruz ve vahşetinize 
asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Yaşasın Uluslararası İşçi-Köylü Toplumsal Devrimi!
Bütün Beyaz muhafızlara ve komiserlere ölüm!
Bütün cellaüara ölüm!
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Yaşasın Özgür Sovyet Düzeni!

Ukrayna Mahnovist Devrimci İsyan Ordusu Kurmayı
[Mart-Nisan 1920]

MAHNOVİSTLER KİMDİR VE NİÇİN
SAVAŞIYORLAR?

1. Mahnovistler kimdir?
Mahnovistler, 1918’de Ukrayna’da Avusturya-Alman, Macar ve 

Hetman buıjuva egemenliklerinin baskılarına karşı başkaldıran köylü 
ve işçilerdir. Mahnovistler, Denikincilere ve nereden gelirse gelsin 
her türden baskı, yalan ve şiddete karşı mücadele bayrağım yükselten 
emekçilerdir. Mahnovistler, genel anlamda buıjuvaziyi, şimdilerde ise 
Sovyet buıjuvazisini emekleriyle zenginleştiren ve besleyen işçilerin 
ta kendisidir.

2. Neden kendimize Mahnovist diyoruz?
Çünkü, Ukrayna’da gericiliğin en korkunç günlerinde, saflarımız

da asla yorulmak bilmeyen, güvenilir bir dost, bir lider göldük, m a h n o . 
Sesini tüm Ukrayna’da duyurarak emekçi halkın üzerindeki baskılara 
karşı çıkan, bize ihanet eden bütün zalimlere, yağmacılara ve poliük 
şarlatanlara karşı savaşı başlatan kişi Mahno’ydu. Mahno, bizimle 
birlikte saflarda kararlı bir şekilde ortak amacımız doğrultusunda yü
rümektedir, emekçi halkın her tür baskıdan kurtulması amacına doğru.

3. Kurtuluşun temel şartı olarak neyi görüyoruz ?
Monarşist, koalisyon, cumhuriyetçi ve sosyal demokrat Bolşevik- 

Komünist Parti Hükümetlerinin tümünün devrilmesini. Onların, yani 
otoritenin ve keyfi yasaların yerine emekçi halkın özgür ve tam ba
ğımsız sovyet sistemi geçmelidir Sovyet sistemi, şimdilerde kendile
rine sovyet iktidan diyen sosyal demokrat Komünist-Bolşeviklerin 
iktidan demek değildir; tam tersine, kendini emekçi halk için özgür, 
mutlu ve bağımsız bir toplumsal yaşamın örgütünde ortaya koyan, 
otorite ve devlet karşıü sosyalizmin en üst biçimidir sovyet sistemi ve 
bu sistemde her işçi tek başına veya toplumla birlikte, hiçbir yardım 
almaksızın, dayanışma, dostluk ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, kendi 
mutluluğunu ve refahını inşa edecektir.
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4. Mahnovistler Sovyet sisteminden ne anlıyorlar?
Emekçi halk, iradesini ortaya koyacak ve amaçlannı hayata geçi

recek olan sovyetleri kendisi özgürce seçmelidir ve bu sovyetler, ege
men değil, İDARECİ olmalıdır.

Emekçi halkın çalıştığı, çiftlikler, fabrikalar, atölyeler, madenler, 
demiryollan ve tüm diğer zenginlikler emekçilerin kendilerine ait ol
malı, yani kamulaştınlmalıdır.

5. Mahnovist hedeflere hangi yöntemlerle ulaşılır?
Nereden gelirse gelsin bütün yalanlara, keyfiyete ve baskılara kar

şı amansız bir devrim, sürekli ve ölümüne bir mücadeleyle, ifade öz
gürlüğü için, haklı davamız için silahlı mücadeleyle. Bütün yönetici
leri tasfiye ederek, onlann devlet işlerinin yam sıra, politik ve ekono
mik işlerle ilgili bütün yalanlannın temellerini yıkarak. Devlet ancak 
toplumsal bir devrimle yıkılarak gerçek İşçi-Köylü sovyet sistemi ha
yata geçirilebilir ve ancak o zaman sosY A L îZM ’e  geçebiliriz.

Mahnovist İsyan Ordusu Kültür-Eğitim Seksiyonu
27 Nisan 1920.

CEPHE HATTINDA VE GERİSİNDE OLAN
KIZIL ORDU’DAKİ YOLDAŞLAR

Komutanlannız ile komiserlerinizden, hatta bazen doğrudan onla
nn emrinde olan sizlerden baskı ve işkence gören Ukrayna halkı tüm 
bunlara karşı çıkmaktadır: Ukrayna halkı, sizden, kendisini Denikinci 
cellat çetelerinin boyunduruğundan kurtarmanızı bekliyordu; ancak 
Sizin Ukrayna’ya gelmenizle birlikte, halkın acı iniltileri, gözyaşlan 
ve çığhklan daha da artü. Her yerde katliam, yanan köylü barakalan 
ve hatta köyler, her yerde yağma ve şiddet var.

Halk tükendi ve artık bu keyfiyete dayanacak gücü kalmadı; önce
den sizi uyararak, Size soruyorlar; Bütün kâbuslara rağmen hâlâ ko
miserlerinizin ve komutanlarınızın emrinde kalarak kimleri vurduğu
nuzu artık fark etmeyecek misiniz? Hapishanelere ve hücrelere kim
leri tıkıyorsunuz? İçeriye tıktığınız insanlar Sizin kardeşleriniz, ço- 
cuklanmz, babalanmz değil mi? Tabi ki, evet. Sizin körlüğünüzden 
yararlanan o eski rejimin pervasız subaylan ve generallerinin yumu
şak koltuklanna yaslanarak, adeta halkla alay etmeniz üzere size ver
dikleri emirleri bilinçsizce yerine getiriyorsunuz. Bir an bile duraksa
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madan, bu emirleri körü körüne yerine getirdiniz. Parti iktidan adına 
devrimi boğan Troçki’nin efendilerinin ve komünist suç ortağı çetele
rinin diktatörlüğüne karşı çıktıkları için karşıdevrimci ilan edilen yok
sul halka karşı Sizleri kışkırtıyorlar, bunun farkında olmamanız müm
kün mü? Ukrayna köylüsünün boyunduruk alünda kalmaya artık da
yanamadığını, idamlara ve baskılara rağmen kendi adına ayağa kalk
tığım, bütün engelleri aşarak, bir an önce özgürlük projesini hayata 
geçirmeye çalıştığını görmemeniz mümkün mü? Ayrıca, Ukrayna 
köylüsü, Kızıl Ordu’daki Sizlerin büyük çoğunluğuyla kardeş olduğu
nu, kendisi gibi köylüler olduğunuzu, kendisi gibi baskı gördüğünüzü 
ve son tahlilde ortak düşmana karşı verdiği ortak savaşa sizin de katı
lacağınızı düşünmektedir. Bu ortak düşman, Denikinci sağ çetelerin 
yanı sıra, kendini halkın adıyla gizleyen sol komiserokrasidir.

Yoldaşlar, etrafınıza bir bakın. Beyaz Rusya’da, özellikle de Uk
rayna’da Çeka 'lan ve cezalandırma müfrezelerini oluşturuyorlar. Peki 
onlara yardım eden kim? Sizsiniz, Kızıl Ordu’daki askerler, sadece 
Siz. Kardeşlerinizin, babalanmzıa analarınızın, çocuklarınızın çığlık
larını ve haykırışlarını duyduğunuzda yüreğinizin parçalanmaması 
mümkün mü? Bu yanıltıcı ve aldatıcı poliük özgürlüklerin sizi, köylü 
ve işçilerle birleşerek kendinizi ve bütün halkı baskı ve şiddetten kur- 
taramayacâk ve komiserlerin otoritesini deviremeyecek kadar zayıf
latması mümkün mü? Sizin kanlarınız ve yaşamlarınız pahasına, bu
lunduğunuz safların içinden çıkan ve Sizin tepenize yerleşenlerin, ik
tidan ele geçirdiklerini ve utanmadan halka zulmettiklerini görmeme
niz mümkün mü? Bu zalimlerin emriyle, liderlerinizin egemenliğine 
karşı çıkan emekçi halkı cezalandırmak üzere köylere gittiğinizde, yü
reğinizin sızlamaması mümkün mü? Kendinize gelerek tüm bu uygu-
1 amal an niza son vereceğinize ve kendi içinizde yaptıklannızdan utan
dığınıza inanıyoruz. Yoksul halkın baskı ve şiddete maruz kalmasına 
karşı çıkacağınıza inanıyoruz. Komiserlerinizin ve komutanlanmzın 
köyleri yakmalanna, haklan için ayağa kalkan köylüleri kurşuna diz
melerine izin vermeyeceğinize inanıyoruz. Bırakın, köylüler yaşam- 
lannı kendi istemleri doğrultusunda kendileri örgütlesinler, siz ise 
Denikinci çetelerle birlikte komiser-hükümdarlan da ortadan kaldır
maya devam edin. Cepheyi teık etmeyin; altın apoletlilerle savaşmaya 
devam edin; bir an önce komiserlerinizi kovun.

Devrimci köylüler ve işçiler, kendi saflannda ve cephe gerisinde 
kendilerine yük olan ve kendilerini köleleştiren asalaklan silip süpü
rüyorlar. Devrimci işçi ve köylüler sizi unutmayacaktır ve günü geldi
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ğinde, hepsi sizlerle aynı saflarda buluşarak, hem içerde kendilerini 
acımasızca ezenleri hem de dışardan gelip kendisine baskı yapan tüm 
parazitleri ve onlann işbirlikçilerini ortadan kaldıracaktır.

Yoldaşlar unutmayın, halk, sizin sırtınızdan beslenen hükümetin 
sergilediği aldatmacanın faikındadır. Halk buna karşı başkaldıracak 
ve hiçbir ordu gerçek özgürlük için bilinçli bir şeküde savaşan kitlele
rin karşısında duramayacaktır. Siz de onlara katilin; kardeşleriniz sizi 
çağmyor. Unutmayın, başkaldıranlar, Sizin kardeşleriniz olan işçi ve 
köylülerdir, onlarla karşılaştığınızda katliamlara girişmeyin. Bırakın 
Komiserler ve komutanlar isyancılara kendileri karşı koysunlar.

Bırakın üzerleri köylü ve işçi kanlanyla kirlensin;
tamamen suçludurlar ve bu suçlann cezasım çekeceklerdir.

Kahrolsun altın apoletti çeteler! Kahrolsun komiserokratlar!
Kahrolsun insan yapımı kanunlar ve

insanın insan üzerindeki tahakkümü!
Yaşasın Kızıl Ordu emekçileri ile isyancı köylü ve işçilerin birliği!
Altın apoletlilere ölüm! Komiserlere ve cellatlara ölüm!
Yaşasın toplumsal devrim!
Yaşasın gerçek özgür sovyet sistemi!

Ukrayna Mahnovist İsyan Ordusu Kurmayı, 9 Mayıs 1920.

KAHROLSUN KARDEŞ KATİLLERİ!

Kızıl Ordu’daki kardeşler! Nikolas’ın yardakçılan sizi karanlığa 
gömdüler ve kendi zenginliklerini artırmak için, önce Japonlarla, ar
dından Almanlarla ve diğer halklarla kardeş kavgasına girmenizi em
rettiler. Sizin payınıza ise cephede ölüm, evde yıkım düştü.

Ancak hiçbir şey görmenize fırsat vermeyen fırtına buluüan ve sis 
artık kalktı, güneş parlamaya başladı, bunu anladınız ve kardeş kavga
sına son verdiniz. Fakat bu sadece fırtına öncesi sessizlikti. Bize, “İs
yancı Mahnovistler” e karşı, güya “işçi-köylü” otoritesi adına, yeniden 
kavgaya gönderiliyorsunuz. Sizin kanlarınızla yaratılan bu otorite Si
ze pranga ve kölelik getirirken, bir milyon bürokrat parazite de zen
ginlik ve oyuncak dağıtıyor. Kardeşlerin birbirini katlettiği bu üç yıl
lık savaş boyunca hâlâ bunlann farkına varmamanız mümkün mü? 
Kanınızı, sizi sığır sürüleri gibi savaşa gönderen acemi komiserler ve



yeni oluşan buıjuvazi için dökmeniz mümkün mü?
Bizim, “İsyancı Mahnovistleriri’, e m e k ç İ  h a l k i n  e k o n o m ik  v e  

p o l I t î k  ö z g ü r l ü ğ ü  için, otoriter komiserlerin, Çeka ’cılann ve ben
zerlerinin olmadığı özgür bir yaşam için savaştığımızı hâlâ anlamama
nız mümkün mü?

Bırakın da saflarınız gün ışığıyla aydınlanıp size, emekçi halkı bir
birine düşüren savaşa son verecek yolu göstersin. Bu yol sizi bize, bi
zim saflanmıza getirecektir ve daha iyi bir gelecek ile özgür bir ya
şam için savaşmaya devam edeceksiniz. Kardeş kanının dökülmesini 
engellemek için bizimle karşılaşmadan önce, görüşmek üzere bir de
lege gönderin. Fakat bu işe yaramazsa, komiserleriniz Sizi savaşmaya 
zorlarsa, tüfeklerinizi atın ve kardeşlerinizle kucaklaşın!

Kahrolsun emekçi halka kardeş kam döktüren savaş.
Yaşasın banş ve tüm ülkelerin,

tüm uluslann emekçi halklanmn kardeşçe birliği!

İsyancı Mahnovistler.
[Mayıs 1920]

TÜM ORAK VE ÇEKİÇ İŞÇİLERİNE

Kardeşler! Yeni ve ölümcül bir tehlike emekçi halka yaklaşmak
tadır. Kanlı Nikolas’a hizmet eden tüm karanlık güçler, üzerimizde 
otokrasi kurarak toprak sahiplerine, kapitalistlere, Zemstvo liderlere, 
polis ve diğer işçi-köylü cellatlanna yem etmek için Polonyah toprak 
sahipleri, Fransız akıl hocalan ve Ukrayna’daki Petlurist vatan hain
lerinin yardımıyla bize karşı birleştiler.

Yoldaşlar! Komünist-Bolşevik komiserler ve patronlar ancak yok
sullara ve ezilenlere karşı iyi savaşırlar. İnfaz müfrezeleri ve Çeka la- 
n  işçi ve köylüleri pervasızca öldürebilir, köyleri yakıp yıkabilir. Kar- 
şılanna devrimin asıl düşmanlan çıktığında ise, utanmadan ve korkak
ça Denikincilerin ve diğer çetelerin önünden kaçarlar.

Siz yoldaşlar, altın apoletlilerin geçen yıl nasıl da Moskova kapı- 
lanna dayandığını ve eğer Mahnovistler olmasa, üç renkli otokrasi 
bayrağının Devrimci Rusya üzerinde çoktan dalgalanıyor olacağım 
henüz unutmadınız.

Durum şimdi de aynı yoldaşlar! Kendi generalleri ve korkak ko
miserleri tarafından adım adım satılarak terk edilen Kızıl Ordu, cep-
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heden ve Polonya toprak sahipleri tarafından kuşatılan bölgelerden 
panik içinde kaçıyor Zitomir, Kiev ve Zmerinka PolonyalIların eline 
geçmiş durumda, Beyaz cephe ise Poltava ve Herson’a yaklaşıyor. 
Kırım’da Denikinciler üç ayı aşkındır, topraklarım yeniden ele geçir
mek için fırsat kolluyorlar.

Kardeşler! Kollanmzı kavuşturup Beyazların gelişini sessizce 
seyretmeniz, ailenizi, karınızı, çocuklarınızı generallere ve toprak 
sahiplerine teslim etmeniz mükün mü?

Hayır, bunlar olmamalı!
Herkes, elinde silah isyancıların saflarında birleşmelidir.
Bizimle, yani İsyancı Mahnovistlerle birlikte, bütün zalimlere kar

şı ayağa kalkın. Köylerde müfrezeler oluşturun ve bize katılın. Komi
serleri ve Çeka lan  birlikte topraklarımızdan süreceğiz, Kızıl Ordu 
askerleriyle beraber Denikin, Petlura ve Polonyah toprak sahiplerinin 
karşısında demir gibi sağlam bir cephe kuracağız.

Yoldaşlar! Zaman beklemez; bir an önce müfrezelerinizi oluşturun.
Her şey dava için!
Bütün zalimlere ve toprak sahiplerine ölüm!
Toprak sahiplerinin ve efendilerin olmayacağı gerçek

özgür bir sovyet düzeni için nihai kavgamızı başlatalım!
Kardeşler silah başına!

Ukrayna Mahnovist Devrimci İsyan Ordusu 
Kültür-Eğitim Seksiyonu, Mayıs 1920.

g e n ç l e r e !

Yoldaşlar, neden evlerinizde oturuyorsunuz?
Neden saflarımızda değilsiniz?
Yoksa komiserlerin, infaz müfrezeleriyle birlikte gelip, sizi zorla 

silah altına almalarını mı bekliyorsunuz? Saklanacağınızı, kaçacağını
zı ve sizi bulamayacaklarını sanarak kendinizi aldatmayın. Bolşevik 
otorite hiçbir şeyin kendisine engel olamayacağım kanıtladı: Ailenizi, 
akrabalarınızı tutuklar, halkı esir alır, gerekirse tüm köyü top ateşine 
tutarlar. Şu anda özgür olan yoldaşlarınızı ve sizi, eninde sonunda ele 
geçireceklerdir.

Ardından sizi, ellerinizde silahla, kardeşiniz olan köylü ve işçileri, 
devrimci isyancı Mahnovistleri öldürmeye göndereceklerdir.

Her birimizin ailesi ve akrabalan olduğu halde, hepimiz de sevdik
lerimizden ayrılmak istemediğimiz halde, biz Mahnovist isyancılar
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evimizde oturmuyoruz. Çünkü biz devrimciyiz. Emekçi halkın bir kez 
daha köleliğe sürüklenmesine, yeni despoüann sosyalist-komünist 
maskesi altmda ve işçi-köylü egemenliği sloganıyla üzerimizde tek
rar tahakküm kurmalarına seyirci kalamayız. Devrimin üç yılı göster
miştir ki, ister kanlı Nikolas, ister Bolşevik-Komünistler olsun, bütün 
otoriteler istisnasız bir şekilde karşıdevrimcidirler. Biz Mahnovistler, 
bütün otoritelere ve zalimlere karşı, gerçek bir toplumsal devrim için 
isyan bayrağrnr açıyoruz, biz emekçi halkın özgür sovyetleri için sa
vaşıyoruz.

Yoldaşlar, bizi izleyin! Bırakın yüreksiz benciller, ödlekler evde 
analannın dizlerinin dibinde otursunlar, muhallebi çocuklanna ihtiya
cımız yoktur. Ama siz dürüst köylüler ve işçiler, sizin yeriniz bizim, 
devrimci isyancı Mahnovistlerin yanıdır. Kimseyi zorlamayacağız. 
Ama Mahnovistleri vahşi şiddetiyle baş başa bırakan, bizi amansız bir 
savaşa sürükleyen Bolşevik Hükümeti unutmayın.

Evet yoldaşlar, karar verin! Komiserler tarafından silahlandınla- 
rak, bizim üzerimize gönderileceksiniz, o zaman biz size devrim düş- 
manlanna davrandığımız gibi davranacağız. Bizimle veya bize karşı - 
seçiminizi yapın!

İsyancı Mahnovistler, 
Haziran 1920.

EMEKÇİ DON VE KUBAN KAZAKLARINA
MAHNOVÎSTLERDEN BİRKAÇ SÖZ

Emekçi Kazak yoldaşlar! İki yıl boyunca Çarlık generali Denikin’ 
in baskı ve zulmü altmda inlediniz. İki yıl boyunca, ölümcül düşman- 
lannız olan pomeşçik 1er ve baronlar, sizi zenginlerin ve emekçi hal
kın düşmanlanmn çıkariannı savunmaya zorladılar. Bu iki yıl boyun
ca boyun eğmeye zorlandınız, zenginler sizin alınterinizi ve kanınızı 
sömürerek zenginleştiler, yiyip içtiler ve rezil bir hayat sürdüler. Don 
ve Kuban bölgesinde, iki yıldan beri orak ve çekiç işçilerinin gözyaş- 
lan ve kanlan akıyor. Emekçi kazaklar, iki yıldan beri devrim sizin 
ülkenizde boğuldu.

Ama yoldaşlar, sizin çabalanmz sayesinde Denikin kâbusu ve tüm 
komutanlan topraklannızdan kovularak, devrim yeniden Don ve Ku- 
ban’da zafere ulaştı.

Ancak yoldaşlar, henüz Denikin kâbusunun izlerinden kurtulmanı
za fırsat kalmadan, yeni bir zalim topraklannızda boy gösterdi. İktida- 
n elinde tutan Komünist-Bolşevik Parti, çeka ve komiserlerini köyle
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rinize yollayarak, en az Çarlık eşkiyalannın ezdiği kadar, siz emekçi 
Kazaklan ezmeye başladı.

Tıpkı Denikin’in döneminde olduğu gibi, Bolşevik iktidann infaz 
müfrezeleri ekmeğinizi, hayvanlannızı, çocuklannızı elinizden aldı; 
size uygulanan şiddete karşı çıkmaya yeltendiğinizde ise, sizi kamçı
ladı, hapsetti, hatta kurşuna dizdi.

Komünist-Bolşeviklerin yeni boyunduruğunun altına girmek için 
mi yoldaş kazaklar, Denikin’e karşı ayaklandınız? Kanınızı bu uğurda 
mı akıttınız, komiserler ve iktidar delileri sizi yönetsin ve ezsin diye mi?

Öyleyse kardeşler, devrimci köylülerin, Mahnovistlerin sözlerine 
kulak verin. Devrimden sonra biz de, birçok otorite ve parti tarafından 
ezildik. Önce Hetman’la birlikle Avusturya ve Alman otoriteleri bizi 
yönetmeye kalktılar, ardından maceraperest Petlura ve sonra da Ko- 
münist-Bolşevikler ve tabi ki general Denikin tarafından ezildik. Ama 
biz, muhtemelen duymuşsunuzdur, kendi amaçlanmızdan vazgeçme
yeceğimizi onlara kısa zamanda gösterdik. 1918 yazının başında Gul- 
ya-Polye köylüleri, emekçi halk ve emekçi halka olan bağlılığından 
dolayı Çarlık iktidarının on yıldan fazla hapsettiği anarşist devrimci 
Nestor Mahno’nun önderliğinde ayaklanarak Avusturya-Alman çete
lerini defettik ve son iki yıl boyunca emekçi halkı ezen bütün zalimle
re karşı savaşmaya devam ettik. Şimdi de Bolşevik iktidann ajanlan- 
na ve komiserlerine karşı amansız bir savaş içindeyiz, onlan yok edi
yor ve bu zalimleri bölgemizden kovuyoruz.

Devrimci isyan müfrezelerimizin saflan gün geçtikçe kalabalıkla
şıyor. Baskıya ve zulme uğrayanlar bize katılıyor, bölgemizdeki tüm 
emekçilerin ayaklanacağı ve tıpkı Denikin’inki gibi, Bolşevik politik 
şarlatanlann otoritesini de defedecekleri gün yakındır.

Ancak, Bolşevik zorbalar kovulduğunda, biz hiçkimsenin üzerim
izde egemenlik kurmasına izin vermeyeceğiz, çünkü biz Mahnovist
ler, emekçilerin başkalan tarafından yönetilecek koyun sürüleri olma
dığını düşünüyoruz. Emekçilerin, partiler, komiserler ve generaller ol
madan, kendi ö z g ü r  s o v y e t  d ü z e n î n î  yaratabilecek bir kapasiteye 
sahip olduklannı düşünüyoruz. Özgür sovyetler, şimdiki gibi bizi yö
netmek ve bize emir vermek için değil, aksine işçi toplantı ve konfe- 
ranslannda alınacak kararlan uygulamak için var olacaklardır. Tüm 
çabamız bunun içindir, böylece ülkenin zenginlikleri, yani toprak, ma
denler, fabrikalar, atölyeler, demiryollan şahıslann ya da hükümetle
rin değil, bizzat bu alanlarda çalışanlann olacaktır. Bütün politik ve 
ekonomik baskılar bitene kadar, ülkemizde gerçek eşitlik ve kardeşlik 
yerleşene kadar süahlanmızı bırakmayacağız.
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İşte yoldaşlar, biz bunun için savaşıyoruz ve sizi, Don ve Kuban 
emekçi Kazaklanm, bunun için savaşmaya çağınyoruz.

Bizim isyan ordumuzda birkaç Don ve Kuban Kazağı vardı; ken
diliğinden ve cesur bir şekilde bizimle birlikte Denikincilere karşı sa
vaşmak için iki süvari tümeni kurdular. Şimdi emekçi Kazaklar, siz- 
leri zalimlere ve Kızıl cellatlara, Troçki’ye ve Lenin’e karşı savaşmak 
için saflanmıza çağınyoruz. Köleler, kendisine işçi-köylü iktidan di
yen bu boyunduruğa itaat edip yeterince acı çekti. Silahlanın ve dev
rimci isyancılara katilin. Böylece bizi ezmek ve sırtımızdan geçinmek 
isteyenlerin planlanna birlikte son veririz.

Yoldaşlar, küçük bir haydut grubu olduğumuz konusunda yayılan 
söylentilere inanmayın. Bu, işçi-köylü halkı şaşırtmak için komiserler 
tarafından uydurulan bir yalandır. Emekçiler, Mahnovistlerin de ken
dileri gibi, sırtlanndaki yükten ve bütün baskılardan kurtulmak iste
yen emekçiler olduklannı bilirler. Hemen hemen her gün Batko Mah
ra)’nun öldüğünü ve Mahnovistlerin dağıldıklarım yazan Bolşevik ga
zetelere inanmayın. Bunlar tamamen yalandır. Batko Mahno yaşıyor 
ve bizimle birlikte komiserler otoritesinin tümenlerini ve infaz müfre
zelerini bozguna uğratıyor, Kızıl zalimler arasında ölümcül bir pani
ğin yaşanmasına neden oluyor.

Komiserlerin baskı ve zulümlerine karşı ayağa kalkın, emekçi Ka
zaklar. Köylerinizde onlara müsamaha göstermeyin. Onlara vergi ö- 
demeyin. Onlara ekmeğinizi vermeyin. Oğullanmzı onlara asker ver
meyin. Kendi isyancı müfrezelerinizi oluşturun. Zalimleri yok edin. 
Bizimle birleşin. Biz elimizden gelen yardımı sizden esirgemeyeceğiz.

Köleler yeterince acı çekti! Bizimle yeterince alay ettiler!
Yaşasm gerçek işçi-köylü sovyet düzeni için ayaklananlar!
Yaşasın özgür Don ve Kuban!
Yaşasm tüm ülke ve uluslann emekçilerinin kardeşçe birliği!
Yaşasm toplumsal devrim!

Ukrayna Mahnovist Devrimci İsyancılar Konseyi,
Haziran 1920.

KIZIL O R D U ’DAKİ YOLDAŞLAR!

Komutanlannız ve komise deriniz, Mahnovistler tarafından yaka
lanan Kızıl Ordu askerlerinin öldürüldüklerini söyleyerek sizi korku
tuyorlar.
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Yoldaşlar! Bu, sizin kölece komiserlerinizin çıkarlarım savunma
nız ve Mahnovistlerin eline düşmemeye çalışarak Mahnovist işçi-köy- 
lü hareketi hakkındaki gerçekleri öğrenmemeniz için liderleriniz tara
fından uydurulan iğrenç bir yalandır.

Yoldaşlar, biz bütün zalimlerin zulmüne başkaldırdık. Üç yıldan 
beridir bütün cephelerde kanımızı akıttık. Avusturya-Alman zalimle
rini kovduk, Denikinci cellatları bozguna uğrattık, Petlura’ya karşı 
savaştık; şimdi de komiser iktidarının egemenliğine, yani Bolşevik- 
Komünist diktatörlüğe karşı savaşıyoruz. Çünkü bu diktatörlük demir
den eliyle emekçi halkın yaşamına müdahale ediyor, Ukrayna köylü 
ve işçileri bu diktatörlüğün boyunduruğu altında inlemektedir. Devri
mi boğmaya ve bizi devrimin kazanı mİ anndan mahrum etmeye gelen 
Polonyalı toprak sahiplerini de amansızca yok edeceğiz.

Biçimi ne olursa olsun, bütün otoritelere ve baskılara karşı savaşı
yoruz. Bütün uluslardan toprak sahipleri ve kapitalistler, Denikinci 
generaller ve subaylar, Polonyalı toprak sahipleri ve Bolşevik komi
serler bizim amansız düşmanlarımızdır. Emekçi halk ve devrim düş
manlarını cezalandırıyor ve acımasızca yok ediyoruz.

Ama sizler, Kızıl Ordu’daki yoldaşlar, bizim kardeşlerimizsiniz, 
gerçek kurtuluş için, parti ve otoritelerin baskılarının olmadığı gerçek 
sovyet düzeni için, sizlerle birlikte mücadele etmek istiyoruz.

Yakaladığımız Kızıl Ordu askerlerini istedikleri yerde hemen ser
best bırakıyoruz, istekli olanları ise saflarımıza davet ediyoruz.

Sayısız çatışmalarda yakaladığımız Kızıl Ordu askerlerini seıbest 
bıraktık, tutsaklardan çoğu, şimdi kendi istekleriyle bizim saflarımız
da savaşıyorlar.

O nedenle, Kızıl Ordu’daki yoldaşlar, komutanlarınızın uydurdu
ğu, Mahnovistlerin Kızıl Ordu askerlerini öldürdükleri yaygaralarına 
inanmayın. Bu alçakça bir yalandır.

Sizi Mahnovistlerle savaşmaya gönderdikleri zaman, Kızıl Ordulu 
yoldaşlar, elinizi kardeş kanına bulamayın. Savaş başladığında lider
lerinizi öldürün ve silahlarınızı bize karşı kullanmadan yanımıza ge
lin. Sizi kardeşlerimiz olarak selamlayacağız ve birlikte işçi ve köylü
ler için özgür ve adil bir yaşam yaratmak üzere, bütün zalimlere, bü
tün tiranlara karşı birlikte savaşacağız.

Yaşasın Devrimci İsyancı Mahnovistler ile
Kızıl Ordu İşçi ve Köylülerinin Kardeşçe Birliği!

İsyancı Mahnovistler, 
Haziran 1920.
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Kızıl Ordu'daki yoldaş! Komiserlerin ve komutanların tarafından 
isyancı Mahnovistleri ele geçirmek üzere gönderildin. Başındakilerin 
emriyle sivil köyleri yakıp yıkacak, sana halkın düşmanı olarak gös
terdikleri tanımadığın insanları bulup tutuklayacak ve öldüreceksin. 
Mahnovistlerin haydut ve karşıdevrimci olduklarını söylüyorlar sana.

Sana söylüyorlar, sana emrediyorlar; ama sana hiçbir şey sormu
yorlar; seni gönderiyorlar ve liderlerinin uysal bir kölesi olan sen de 
yakalamaya ve öldürmeye geliyorsun. Kimi? Ne amaçla? Neden?

Bunu bir düşün, Kızıl Ordu’daki yoldaş! Heyecan verici işçi-köy- 
lü iktidarı ismini kullanan yeni efendilerinin hilelerine zorla alet edi
len işçi ve köylü, bunu bir düşün.

Biz, devrimci isyancı Mahnovistler de, üpkı siz Kızıl Ordu’daki 
kardeşlerimiz gibi köylü vc işçileriz. Baskılara karşı başkaldırdık; da
ha iyi ve daha parlak bir yaşam için savaşıyoruz. Bizim samimi idea
limiz, komıser-bürokratlann olmadığı, parazitlerin olmadığı, otorite
nin olmadığı bir emekçi toplumuna kavuşmaktır. Bizim acil hedefi
miz, Bolşevik iktidar veya başka herhangi bir partinin baskısının ol
madığı özgür sovyet düzenini kurmaktır. Bu nedenle Bolşevik-Komü- 
nist Hükümet üzerimize imha ordusu gönderiyor. Bolşevik-Kornünist- 
ler, bütün otoritelerin boyunduruklarına karşı ayağa kalknuş olan hal
kın devrimci isyan hareketini kolayca yok edebilmek için, Denikin’le, 
PolonyalI toprak sahipleriyle ve diğer Beyaz ayaktakımıyla banş yap
makta acele ediyorlar.

Beyaz-Kızıl yüksek komutanlığın tehditleri bizi korkutmuyor.
ŞİDDETE ŞİDDETLE KARŞILIK VERECEĞİZ.
Gerektiğinde biz, bir avuç insan, bürokratik Kızıl Ordu lejyonları

nı kaçmak zorunda bırakırız. Çünkü biz özgürlüğe sevdalı olan dev
rimci isyancılanz ve savunduğumuz dava haklı bir davadır.

Yoldaş! Bir düşün, kiminle birliktesin ve kime karşısın?
Köle olma, insan ol!

İsyancı Mahnovistler 
[Haziran 1920]

DUR! OKU! DÜŞÜN!
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EKLER -II-

ANARŞİST KOMÜNİSTLERİN 
ÖRGÜTLENME PLATFORMU

GtRtŞ
Liberter düşüncelerin su götürmez olumlu karakteri ve gücüne 

rağmen, toplumsal devrimle yüz yüze gelen anarşist hareketlerin sa
mimiyet ve bütünlüğüne rağmen, liberter komünizm mücadelelerinde 
anarşistler tarafından gösterilen kahramanlık ve verilen sayısız kurba
na rağmen, anarşist hareketin hâlâ güçsüz olması oldukça anlamlıdır. 
Çünkü, anarşist hareket işçi sınıfının mücadele tarihi boyunca, sıklık
la küçük bir olay olarak ortaya çıkü, yani önemli bir faktör olarak de
ğil de, hep bir serüven olarak.

Liberter düşüncelerin tartışmasız olumlu özü ile anarşist hareketin 
içine düştüğü bu zavallı dunım arasındaki çelişki kuşkusuz birçok 
nedenden kaynaklanmaktadır. Ancak, en önemli ve belirleyici etken, 
anarşist hareket içinde örgütsel ilke ve pratiklerin olmayışıdır.

Bugüne değin, bütün ülkelerde çelişkili teori ve pratiklere sahip 
olan anarşist hareket, gelecek perspektifinden yoksun, istikrarlı bir 
militan çalışmayı sağlayamamış ve bu nedenle geride ancak belli be
lirsiz bir iz bırakarak silinip gitmiş birkaç yerel örgüt tarafından tem
sil edilmişür.

Bir bütün olarak ele alındığında, devrimci anarşizmin bu durumu 
ancak “kronik genel örgütsüzlük” olarak tanımlanabilir. San humma 
gibi anarşist hareketin organizmasına bulaşan bu hastalık, onlarca yıl
dır hareketi sarsmaktadır.

Ancak, bu örgütsüzlüğün, teorinin bazı kusurlarından dolayı orta
ya çıktığı şüphesizdir. Özellikle anarşizmdeki bireysellik ilkesinin 
yanlış yorumlanmasından dolayı, anarşist teori oldukça sık bir biçim
de sorumsuzluk ile karıştırılmaktadır. “Bireysellik” iddiasının sevda- 
lilan. yalnızca bireysel tatmine yönelik bir yaklaşım olarak, ısrarla ve 
inatla anarşist hareketteki kaotik duruma sanlıp, gerekçesini de anar
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şizmin değişmez ilkelerine ve klavuz olarak görülen kişilerine dayan
dırmaktadırlar. Oysa anarşizmin değişmez ilkeleri ve klavuzlan bize 
tam da tersini göstermiştir.

Dağınıklık ve savrukluk iflas ettiricidir; kaynaşmış bir birlik yaşa
mın ve gelişmenin işaretidir. Toplumsal mücadelenin bu kurah sınıf
lara olduğu kadar örgütlere de uygulanır.

Anarşizm, ne güzel bir ütopya ne de soyut bir felsefi düşüncedir. 
Anarşizm, emekçi kitlelerin toplumsal hareketidir. O nedenle anar
şizm, sımf mücadelesi gerçekliğinin ve stratejisinin gerektirdiği bi
çimde, güçlerini tek örgütte toplayarak aralıksız bir propaganda yürüt
mek zorundadır.

Bakunin’in Paris Komünü adlı çalışmasının 1892 baskısına yazdı
ğı önsözde “Rusya’da anarşist bir örgüt inşasının ortak devrimci gö
revlere zararlı olması bir yana, tam tersine biz, örgütün en önemli aşa
ma için gerekli ve yararlı olduğuna inanıyoruz” demişti Kropotkin.

Bakunin de hiçbir zaman genel anarşist bir örgüt biçimine karşı 
olmadı, tam tersine örgütlere dair özlemi -tıpkı 1. Enternasyonal ’deki 
faaliyetleri gibi- onu böylesi bir örgütün aktif bir partizanı olarak yo
rumlamamız için bize her hakkı vermektedir. Genelde tüm aktif anar
şist militanlar, dağınık etkinliğe karşı sürekli savaşmışlar ve araç a- 
maç birliği ile kaynaşmış bir anarşist hareketi hep arzulamışlardır.

Genel bir örgüt ihtiyacımn en derin ve acil bir şekilde hissedildiği 
dönem 1917 Rus Devrimi dönemiydi. Liberter hareketin, şaşkınlığı
nın ve parçalanmışlığının en üst düzeye çıktığı dönem de yine bu dev
rimci dönemdi. Genel bir anarşist örgütün yokluğu pek çok anarşist 
militanı Bolşevik saflara yöneltti. Bu eksiklik aym zamanda, bugünkü 
pek çok militanın ve yine bu militanların hatırı sayılır güçlerini tam 
olarak kullanmamalarının da nedenidir

Anarşist hareketin, örgütsüzlük bataklığından çıkmasının, en ö- 
nemli taktik ve teorik konulardaki sonu gelmez çekingenlik ve karar
sızlıklara artık bir nokta koymasının ve açıkça tanımlanmış hedeflere 
doğru kararlı bir şekilde ilerleyerek örgütlü kolektif bir pratik olarak 
davranmasının zamanı gelmiştir.

Ancak böylesi bir örgütün yaşamsal gerekliliğini kanıtlamak yet
memektedir; aym zamanda bu örgütün hangi yöntemlerle yaraülacağı- 
nı da ortaya koymak gerekir. Biz, sözde anarşizmin farklı eğilimleri
nin temsilcilerini yeniden birleştiren “sentez” reçetesinden hareket edi
lerek yaratılacak bir örgüt fikrini ahmakça buluyor teorik ve pratik o- 
larak bunu reddediyoruz. Farklı pratik ve teorik öğeleri birleştiren böy-
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lesi bir örgüt, ancak her biri anarşist hareketin sorunlarının farklı kav
rayışına sahip olan bireylerin mekanik topluluğu olacaktır ki, bu top
luluk gerçeklikle yüz yüze geldiğinde kaçınılmaz olarak dağılacakür.

Anarko-sendikalist yöntem de anarşist örgüt sorununu çözmez. 
Çünkü anarko-sendikalizm yalnızca sanayi proletaryası içinde yayıl
mak ve güç kazanmak çabasında olduğundan anarşist örgüt sorununa 
öncelik tanımamaktadır. Ancak bu alanda, hatta en küçük kazanımlar 
anlamında bile, anarşist bir örgüt olmaksızın büyük bir başan elde 
edilemez.

Bizce, genel örgüt sorununun çözümüne klavuzluk edecek tek 
yöntem aktif anarşist militanların doğru bir konumlanma temelinde 
bir araya toplanmasıdır; yani teorik, taktik ve örgütsel olarak mümkün 
olduğunca bütünsel bir program temelinde.

Böyle bir programın itinayla hazırlanması, son yıllardaki toplum
sal mücadelenin anarşistlere dayattığı ilkesel görevlerden biridir. Sür
gündeki Rus anarşistleri grubu, çabalarının önemli bir bölümünü bu
nun üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Aşağıda okuyacağınız örgütlenme platformu, böylesi bir progra
mın ana hatlan ve iskeletini temsil etmektedir Bu taslak, liberter güç
leri, mücadele kabiliyetine sahip yegâne aktif devrimci kolektif olan 
Genel Anarşistler Birliği’nde toplamaya yönelik bir ilk adım olarak 
hizmet etmelidir.

Mevcut platformda çeşitli boşlukların varlığından şüphe etmiyo
ruz. Her türden pratik adımda ve tüm yeni programlarda olduğu gibi 
bu programda da bazı açmazlar olacaktır. Bazı önemli tespitlerin göz
den kaçmış olması veya diğer yaklaşımların yeterince ele alınmamış 
olması ya da bazı düşüncelerin çok detaylandınlarak adeta tekrar edil
miş olması mümkündür. Tüm bunlar mümkündür, ancak yaşamsal bir 
öneme sahip değildir. Önemli olan, genel bir örgütün temelini hazırla
maktır ki, mevcut platformun amacı da bu gerekli aşamaya erişilmesi
dir.

Bu taslağı genişletmek, daha da derinlik vermek ve bundan tüm 
anarşist hareket için bağlayıcı bir platform yaratmak, tüm kolektife, 
Genel Anarşistler Birliği’ne bağlıdır.

Başka kaygılarımız da var. Sözümona bireyci ve kaotik anarşizm 
temsilcilerinden bir kaçımn bize saldıracağını ve ağızlarından köpük 
saçarak, bizi anarşist ilkeleri gözardı etmekle suçlayacaklarını öngö
rüyoruz. Ancak biliyoruz ki bireyci ve kaotik öğeler, “anarşist ilkeler” 
kavramından, çoğunlukla hareketimizde onarılamaz parçalanmalara 
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yol açan ve karşısında tüm eneğimiz ve tutkumuzla mücadele edece
ğimiz politik farklılık, çapulculuk ve sorumsuzluk gibi anlamlar çıka
rabilirler. İşte bu nedenle, bu cepheden gelecek saldırılara karşı so
ğukkanlılığı elden bırakmayarak bu saldırılara aldırış etmeyeceğiz.

Umudumuzu diğer militanlara bağlıyoruz; hâlâ anarşizme inanan, 
anarşist hareketin trajedisini görmüş ve acı sim çekmiş olan ve durup 
dinlenmeden bir çıkış yolu peşinde koşanlara bağlıyoruz umudumuzu.

Rus Devrimi’nin soluğunda doğan genç anarşistlere özellikle bü
yük umutlar bağlıyoruz. Daha başlangıçta kendilerim yapısal sorunla
nn ortasında bulan bu gençler, mutlaka anarşizmin olumlu ve örgütsel 
ilkelerinin gerçekliğe dönüşmesi gereğim hissedeceklerdir.

Çeşitii ülkelere dağılmış olan tüm Rus anarşist örgütlerini ve yal
nızlaşmış militanlan örgütlenme platformu temelinde birleşmeye da
vet ediyoruz.

Bu platform, Rus anarşist hareketinin tüm militanlanmn etrafında 
toplandığı bir çekirdek ve devrimci bir omurga olarak hizmet etsin! 
Genel Anarşistler Birliği’nin temellerini biçimlendirsin!

Yaşasm Dünya İşçilerinin Toplumsal Devrimi!

Dielo Truda Grubu 
Paris, 20 Haziran 1926.

GENEL BÖLÜM

1. S ın ıf  M ücadelesi, Rolü ve A nlam ı

Tıpkı kendisinden önce var olan tüm diğer toplumlar gibi, günü
müzün buıjuva kapitalist toplumu da yalmzca bir “insanlık” değildir. 
Toplum çok belirgin biçimde iki ayn kampa bölünmüştür; konumu ve 
fonksiyonlan gereği toplumsal olarak farklılaşan iki kamp, yani keli
menin geniş anlamıyla proletarya ve buıjuvazi.

Proletaryanın kaderi, mülkiyete, otoriteye ve kültürel ürünlere (bi
lim, eğitim ve sanat) sahip, imtiyazlı bir sınıf olan buıjuvazi tarafın
dan emeğine el konulmak, fiziksel ve zahmetli bir çalışmanın yükünü 
taşımaktır. Yüzyıllar boyunca bu hep böyle olmuştur. Toplumsal sö
mürü ve kitlelere yapılan zulüm, modem toplumu ayakta tutan ve zo
runlu bir şekilde ihtiyaç duyduğu temeli oluşturmaktadır

Bu durum, bir noktadan sonra ağır ve belirsiz bir gelişmeye karşı
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açık ve şiddetli bir karakter kazanan, ihtiyaçları, zorunlulukları ve iş
çilere yönelik adil bir yaklaşımı yansıtan bir sınıf mücadelesi yarat
mıştır.

Toplumsal alanda insanlık tarihi, çalışan kitlelerin haklan, özgür
lükleri ve daha iyi bir yaşam için verdiği kesintisiz mücadele zincirini 
temsü etmektedir. Toplumun tarihinde, bu sımf mücadelesi her zaman 
toplumlann biçim ve yapılanm belirleyen ilk faktör olmuştur.

Bütün devletlerin toplumsal ve politik rejimi her şeyden önce bu 
sımf mücadelesinin ürünüdür. Herhangi bir toplumun -temel yapısı 
bize o toplum içindeki sınıf mücadelesinin bulunduğu ve kaynaklan
dığı aşamayı gösterir. Sınıflar arası çatışmalann seyrindeki ve sımf 
mücadelesi güçlerinin mevzilerindeki en ufak bir değişiklik, toplu
mun bünyesinde ve yapısında sürekli farklılıklar yaraür.

Sınıflı toplumlarda sınıf mücadelesinin genel ve evrensel kavranı- 
şı böyledir.

2. Ş iddet İçeren  T oplum sal Bir D evrim in G erek liliğ i

Modem toplumun temelini, kitlelerin şiddet yoluyla köleleştiril- 
mesi ve sömürülmesi ilkesi oluşturmaktadır. Böylesi toplumlar varlık- 
lannın açık göstergeleri olan ekonomi, politika ve toplumsal ilişkilere 
hizmet eden organlann, otorite, polis, ordu ve yargı olduğu bir sınıf 
şiddetine dayanırlar. Bu toplumdaki her şey; tek tek her kurumun yanı 
sıra, bir bütün olarak devlet sistemi de dahil olmak üzere, kapitaliz
min siperinden başka bir şey değildir. Bu siper, kapitalistlerin gözle
rinin sürekli işçiler üzerinde olduğu, bu toplumun kunımlanm hatta 
sadece huzurunu bile telidit eden işçi hareketlerini bastırmaya tahsis 
ettikleri güçlerim her zaman hazır bulundurduklan yerdir.

Bu toplumsal sistem aym zamanda kasıtlı olarak, çalışan kitleleri 
zihinsel tembellik ve cahillik içinde tutuyor; sistem daha kolay şekil
de onlardan çok daha fazla yararlanmak için, kitlelerin ahlâki ve ente
lektüel düzeylerini yükseltmelerini zor yoluyla engellemektedir.

Modem toplumun gelişmesi, sermayenin teknik evrimi ve politik 
sistemin mükemmelleşmesi, yöneten sınıfın gücünü pekiştirmekte ve 
bu sınıfa karşı mücadeleyi daha da zorlaştırmaktadır. Böylece, eme
ğin özgürleşeceği o kesin anı ertelemektedir.

Modem toplumu tahlil ederek ulaştığımız sonuç şudur ki, kapita
list bir toplumu, özgür bir işçiler toplumuna dönüştürmenin tek yolu 
şiddet içeren bir toplumsal devrimdir.
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3. A narşizm  ve L iberter K om ünizm

İşçilerin kökleştirilmesi ve onlann özgürlüğe olan özleminden do
ğan sınıf mücadelesi, baskı ve zulüm koşullan altında anarşizm dü
şüncesini doğurdu; sınıflar ve devlet ilkesi üzerine kurulmuş olan top
lumsal sistemin topyekün reddi ve yerine, özyönetimle işleyen devlet
siz özgür bir işçi toplumu koyma düşüncesi.

Yani anarşizm, bir entelektüelin ya da bir filozofun soyut öngörü
lerinden değil, tam tersine işçilerin kapitalizme karşı verdikleri doğru
dan mücadelelerden, ihtiyaçlanndan, eşitliğe ve özgürlüğe olan arzu- 
lanndan ve çalışan kitlelerin hayatının ve mücadelesinin en kahra
manca dönemlerinde özellikle canlı hale gelen özlemlerinden doğ
muştur.

Başlıca anarşist düşünürler olan Bakunın, Kropotkin ve diğerleri 
anarşist düşünceyi icat etmediler, yalnızca kitleler içinde keşfettikleri 
anarşist düşünceyi, bilgilerinin ve yeteneklerinin gücüyle özgünleşti
rerek, anarşist düşüncenin yayılmasına yardımcı oldular.

Anarşizm, ne kişisel çabalann bir sonucu ne de bireysel araştırma- 
lann bir objesidir. Benzer şekilde, anarşizm sadece insani özlemlerin 
ürünü de değildir. Çünkü tekil bir insanlık yoktur. Anarşizmi günü
müzün insanlığına mal eden ve anarşizme genel hümanist bir karakter 
atfeden her girişim, kaçınılmaz olarak statükonun devamına ve yeni 
bir sömürüye yol açabilecek tarihsel ve toplumsal bir yalan olacaktır.

Anarşizm genel olarak, kitlelerin düşüncelerinin tüm insanların 
yaşamım iyileştirme eğiliminde olması ve bugün üe yarrnın insanlığı
nın kaderinin de sömürülen emekçilerden ayn olmaması anlamında 
insanidir. Eğer çalışan kitleler zafere ulaşırlarsa tüm insanlık yeniden 
doğacaktır, yok eğer ulaşmazlarsa, sömürü, kölelik ve zulüm eskisi 
gibi dünyaya egemen olmaya devam edecektir.

Anarşist düşüncenin doğuşunun, boy vermesinin ve kavranışının, 
çalışan kitlelerin yaşamında ve mücadelesinde derin kökleri vardır ve 
aynlmaz bir şekilde onlann kaderine bağlıdır.

Anarşizm, mevcut burjuva kapitalist toplumu, işçilere emeklerinin 
karşılığım, özgürlüğü, bağımsızlığı ve toplumsal politik eşitliği sağla
yacak bir topluma dönüştürmek istemektedir. Bu yeni toplum, top
lumsal dayanışma ve özgür bireyselliğin tam ifadelerini bulduğu ve 
yine bu iki düşüncenin mükemmel bir uyum içinde geliştiği liberter 
komünist toplum olacaktır.

Liberter komünizm, toplumsal değerin tek yaratıcısının emek ol
duğunu, ister fiziksel ister entelektüel olsun, sonuç olarak toplumsal
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ve ekonomik yaşamın yönetilmesi hakkının sadece emeğe ait olduğu
nu savunur. Bundan dolayı liberter komünizm, çalışmayan sıruflann 
varlığım ne savunur ne de herhangi bir şekilde onlann varlığına izin 
verir. Bu sınıflar liberter komünizm ile aynı esnada var olduklarında, 
toplumun diğer kısmı onlara karşı hiçbir görevi kabul etmeyecektir. 
Bu durum, ancak çalışmayan sınıflann üretken olmaya karar verdik
leri ve aym haklara ve görevlere sahip özgür üyelerden oluşan komü
nist toplum içinde herkesle aym şartlar altında yaşamak istedikleri za
man son bulacaktır.

Liberter komünizm, gerek bireylere gerekse halk kitlelerine yöne
len sömürü ve şiddeti yok etmek istemektedir. Bu amaca ulaşmak i- 
çin, her bireye diğerleri arasında eşit bir yer sağlayan ve azami refahı 
verebilen, toplumun bütün katmanlarının üzerinde birleşeceği ekono
mik ve toplumsal bir temel kuracaktır. Bu temel, tüm üretim araç ve 
gereçlerinin (sanayi, ulaşım, toprak, hammaddeler vb.) müşterek ta
sarrufu ile çalişan kitlelerin özyönetimi ve eşitlik ilkesi üzerinde inşa 
edilen ekonomik örgütlerdir.

İşçiler bu özyönetim toplumu çerçevesinde, liberter komünizm, 
değerin eşitliği ve bireysel haklar ilkesini oturtacaktır; genel “içinde
ki” bir bireysellik değil, “mistik bir bireysellik” değil, sadece kavram 
olarak bireysellik de değil, tersine canlı, yaşayan, gerçek bir bireysel
lik.

4. D em okrasin in  R eddi

Demokrasi, burjuva kapitalist toplum biçimlerinden biridir. De
mokrasi, modem toplumun iki düşman sınıfının varlığının devamı 
üzerinde temellenir. Yani işçi sımfı ile kapitalist sımf ve her ikisinin 
kapitalist özel mükiyet temelindeki işbirliği. Bu işbirliği, ifadesini 
parlamento ve ulusal temsilci hükümette bulur.

Biçimsel olarak demokrasi, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğü 
ile kanun karşısında herkesin eşitliği ilkesini savunur.

Gerçekte ise tüm bu özgürlükler son derece göreceli bir karaktere 
sahiptir Bu özgürlüklere ancak, egemen sımf olan burjuvazinin çıkar- 
lanna dokunmadıkları sürece müsamaha edilir. Demokrasi, kapitalist 
özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesini konır. Böylelikle demokrasi 
buguvaziye, bir bütün olarak ülke ekonomisini, basını, bilimi, sanatı 
ve eğitimi kontrol etme hakkım verir ki bu da esasen burjuvaziyi tam 
olarak ülkenin tartışılmaz efendisi yapar. Ekonomik alanda bir tekele 
sahip olan burjuvazi, aym zamanda politik alanda da sınırsız gücünü
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inşa edebilir. İşleyen bir demokraside parlamento ve temsilci hükümet 
vardır, ama buıjuvazinin icra organları olarak vardır.

Sonuç olarak demokrasi, burjuva diktatörlüğünün, politik özgür
lükler formülü ile aldatıcı demokratik garantiler maskesinin ardına 
gizlenmiş bir yaklaşımından başka bir şey değildir.

5. D evlet ye O toriten in  R eddi

Burjuva ideolojileri, devleti, modem toplum içindeki karmaşık 
ilişkileri (politik, sivil ve toplumsal) düzenleyen ve halk arasında bu 
düzeni ve kanunlan koruyan aygıt olarak tanımlar. Aslında anarşistler 
bu tanıma tamamen katılmaktadır, yalnızca bu düzenin ve kanunlann 
temelinin geniş halk çoğunluğunun önemsiz bir azınlık tarafından kö
kleştirilmesi ve devletin hizmet etüği amacın da tam olarak bu oldu
ğunu söyleyerek bu tanımı tamamlarlar.

Devlet, işçilere karşı burjuvazinin eş zamanlı olarak örgütlenen 
şiddeti ve onun icra organlannm sistemidir.

Sol sosyalistler ve özellikle Bolşevikler de burjuva devleti ve otori
teyi sermayenin hizmetkân olarak değerlendirirler. Ancak onlar, pro
letaryanın özgürleşme mücadelesinde, otorite ve devletin sosyalist 
partilerin elinde güçlü bir silaha dönüşeceğine inanırlar. O nedenle bu 
partiler, sosyalist bir otorite ve proleter bir devletten yanadıriar. Bun
lardan bazılan (Sosyal Demokratlar) iktidan banşçıl parlamenter yön
temlerle elde etmeyi isterler, bazılan ise (Bolşevikler, Sol Sosyalist
ler) devrimci yöntemlerle iktidan elde etmeye uğraşırlar.

Anarşizm her ikisini de temelden yanlış ve emeğin özgürleşme da
vasında birer felaket olarak değerlendirmektedir.

Otorite her zaman halk kitlelerinin sömürülmesi ve köleleştirilme- 
sine dayanır. Otorite bu sömürü içinde doğmuştur veya bu sömürünün 
çıkarlan için yaratılmıştır. Şiddet ve sömürü olmazsa otorite tüm var
lık nedenlerini yitirir.

Devlet ve otorite kitlelerden tüm inisiyatifi alır, yaratıcı ruhu ve 
özgür etkinliği öldürür, kitlelerin içinde itaatin kötü psikolojisinin, 
beklentinin, statü merdivenine tırmanma umudunun, liderlerine karşı 
gözleri kör bir güvenin ve otoriteyi paylaşıyor olma yanılgısının to- 
humlannı eker.

Böylelikle emeğin özgürleşmesi, ancak geniş işçi kitlelerinin kapi
talist sisteme karşı olan sımf örgütleri ve doğrudan devrimci mücade
lesi ile mümkündür.

İktidann Sosyal Demokrat partiler tarafından banşçıl yöntemlerle
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ele geçirilmesi, mevcut düzenin koşullan altında emeğin özgürleşme
si davasını bir adım dahi ilerletemez. Şu basit nedenle ki, gerçek ikti
dar ve sonuç olarak gerçek otorite ülkenin ekonomisini ve politikasını 
kontrol eden buıjuvazinin elinde kalacaktır. Bu durumda sosyalist o- 
toritenin rolü reformlara; yani olduğu gibi devam eden bu rejimin kıs
men iyileştirilmesine indirgenir. Örneğin; Ranısay McDonald, Al
manya, İsveç ve Belçika Sosyal Demokrat Partileri, hepsi de kapitalist 
bir toplum içerisinde iktidara geldiler.

Bundan başka, toplumsal ayaklanma yoluyla iktidara el koymak 
ve “işçi devleti” denilen aygıü örgütlemek de emeğin özgürleşmesi 
davasına gerçekten hizmet etmez. Devrimin savunulması adına alel
acele inşa edilen devlet, sürekli kendine has ihtiyaçlan ve nitelikleri 
nedeniyle bozularak, kendisi bir amaca dönüşerek, özgün ve imtiyazlı 
kastlar üretir Sonuç olarak kapitalist devlet ve otoritenin temelim ye
niden kurar; Bolşeviklerin “işçi köylü devleti” örneğindeki gibi zor 
yoluyla kitlelerin köleleştirilmesi ve sömürülmesini getirir.

6. T oplum sal M ücadele ve
T oplum sal D evrim de K itle lerin  ve A n arşistler in  Rolü

Toplumsal devrimin başlıca güçleri, kent proletaryası, köylü kitle
leri ve bir kısım işçi aydınlandır.

Not: Kent ve kır proletaryası gibi aym şekilde ezilen ve sömürülen 
bir sınıf olan işçi aydın kesimi, buıjuvazinin, içlerinden bir kısmına 
sağladığı ekonomik imtiyazlardan dolayı, işçi ve köylülerle karşılaştı
rdığında nispeten dağınıktır. İşte bundan dolayı toplumsal devrimin 
ilk günlerinde, bu kesimin sadece daha az konfora sahip olan kısmı 
devrimde aktif olarak yer alacaktır.

Kitlelerin toplumsal devrimdeki ve sosyalizmin inşasındaki rolü
nün anarşist kavranışı, devletçi partilerinkinden tipik bir şekilde aynl- 
maktadır. Bolşevizm ve onun diğer eğilimleri, kitleleri, yaratıcı ve ya
pıcı etkinliğe gücü yetmeyip sadece yıkıcı ve devrimci içgüdüye sahip 
olmakla değerlendirirken -ki bu, geri kalan etkinliğin hükümeti ve 
partinin merkez komitesini oluşturan insanlann ellerine teslim edil
mesine yol açan ilkesel neden oluyor- anarşistler tam tersine emekçi 
kitlelerin, doğasından kaynaklanan muazzam yaratıcı ve yapıcı im
kânlara sahip olduklanm düşünür ve bu imkânlann açığa çıkmasını 
önleyen engelleri ortadan kaldırmayı arzularlar

Anarşistler devleti, kitlelerin haklannı gasp eden, ekonomik ve 
toplumsal yaşamın tüm işlevlerini onlann ellerinden alan ilkesel bir
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engel olarak değerlendirirler. Devletin, geleceğin toplumunda “bir 
gün mutlaka” değil, hemen şu anda can vermesi gerekiyor. Devlet, 
işçiler tarafından zaferlerinin ilk gününde yıkılmalıdır ve hiçbir mas
ke altında bir daha asla kurulmamalıdır.

Yerine, işçilerin üretim ve tüketim örgütlerinin federatif bir şekil
de birleştiği federalist bir özyönetim sistemi kurulacaktır. Bu sistem, 
parti diktatörlüğü benzeri tüm otoriter örgütleri kesinlikle dışlar.

1917 Rus Devrimi, işçi köylü sovyetleri ve fabrika komiteleri sis
teminin yaratılması esnasındaki bü toplumsal özgürleşme sürecini çok 
net biçimde gözler önüne sermektedir. Devrimin hazin hatası, tam da 
uygun zamanda, önce geçici hükümet ve ardrndan da Bolşevik iktidar 
olmak üzere devlet iktidarının örgütlenmesini tasfiye etmemekti. İşçi 
ve köylülerin güveninden faydalanan Bolşevikler, o anki koşullara 
göre buıjuva devletini kabullendiler ve sonuç olarak, devletin destek
lenmesi ve varlığının sürdürülmesi vasıtasıyla kitlelerin tüm yaratıcı 
etkinliğini öldürdüler, devletsiz sosyalist bir toplumun inşasına doğru 
atılan ilk adımı temsil eden özgür sovyetler ve fabrika komiteleri reji
mini boğarak...

Anarşist eylem, “devrimden önce” ve “devrim esnasmda” biçimin
de iki ayn döneme bölünebilir. Her iki dönemde de anarşistler müca
delelerinin, hedeflerinin ve bu hedeflerin gerçekleşmesine uzanan 
yollann net bir kavrayışına sahiplerse, örgütlü bir güç olarak sadece 
kendi rollerini yerine getirebilirler.

Devrim öncesi dönemde, Genel Anarşistler Birliği’nin temel göre
vi işçilerin ve köylülerin devrime hazırlanması olmalıdır

Biçimsel (buıjuva) demokrasiyi, otoriteyi ve devleti reddederken, 
emeğin özgürleşmesini savunurken, anarşizm sınıf mücadelesinin tüm 
katı ilkelerine vurgu yapar Anarşizm kitlelerin içinde sınıf bilincini 
ve sınıfın devrimci uzlaşmazlığım harekete geçirir ve geliştirir

Kitlelerin liberter eğitimlerinin tam olarak yöneleceği noktalar, a - 
narko-komünizmin, anti-demokrasi, anti-devlet biçimindeki düşünce
leri ve sımf uzlaşmazlığı olmalıdır, ancak sadece eğitim yeterli değil
dir. Gerekli olan bir başka şey de, belirli bir anarşist kitle örgütüdür. 
Bunu gerçekleştirmek için iki yönlü çalışmak gerekir, bir taraftan dev
rimci işçi, köylü güçlerinin belirginleşmesi ve bunlann liberter komü
nist bir temelde gruplaştınlması (özgün liberter komünist bir örgüt); 
diğer taraftan ise devrimci işçi ve köylülerin, üretim ile tüketimin e- 
konomik temeli üzerinde yeniden gruplaştınlması (üretim etrafında 
örgütlenmiş devrimci işçi, köylüler, özgür işçi, köylü kooperatifleri).
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Üretim ve tüketim temelinde örgütlenmiş, devrimci anarşist mev- 
zilerle içiçe geçmiş bir işçi köylü sınıfı toplumsal devrimin ilk güçlü 
noktası olacakür.

Bu örgütler şu andan itibaren anarşist bir tarzda ne kadar bilinçli 
ve örgütlü olurlarsa, devrim amnda da o kadar uzlaşmaz ve yaratıcı 
bir irade ortaya koyacaklardır.

Rusya’daki işçi sınıfına gelince; kiüelerin kendi özgür etkinlikleri
ni baskı altına alan sekiz yıllık Bolşevik diktatörlüğün ardından açık- 
ür ki, iktidann gerçek doğası her zamankinden çok daha net bir biçimde 
kanıtlanmıştır; böylece bu sınıf, anarşist bir kitle hareketinin biçimlen
dirilmesi açısından muazzam imkânlara sahiptir Reformizme (Men- 
şevizm) doğru dejenere olmadan, örgütlü anarşist militanlar mevcut 
tüm güçleriyle acilen bu ihtiyaç ve imkânlarla buluşmalıdırlar.

Benzer şekilde, anarşistler acilen kendilerini, devlet iktidan altın
da can çekişen, bu durumdan bir çıkış yolu arayan ve içinde büyük bir 
devrimci potansiyel taşıyan yoksul köylülüğün örgütlenmesine ada- 
malıdıriar.

Devrimci dönemde anarşistlerin rolü yalnızca, liberter düşüncenin 
ilkelerinin yaygınlaştınlmasıyla sınırlı tutulamaz.

Hayat sadece şu veya bu düşüncenin propagandasının yapıldığı bir 
arena değüdir, ama aym zamanda ve aym derecede, bu düşüncelerin 
hakim olduğu ekonomik ve toplumsal yaşam özleminin, stratejisinin 
ve mücadelesinin arenasıdır.

Devrime klavuzluk eden düşünce, diğer herhangi bir düşünceden 
ziyade anarşizm olmalıdır, çünkü toplumsal devrimin ancak emeğin 
topyekün özgürleşmesi ile başanlı olabileceği savının dayandığı teo
rik temel sadece anarşizmde bulunmaktadır.

Anarşist teoriden sonra, devrime klavuzluk eden anarşist mevziler 
olaylara yön verir. Ne var ki, bu teorik itici güç sonuçta devlet iktida- 
nna varacak olan devletçi partilerin politik liderliği ile kanştınlma- 
malıdır.

Anarşizm ne politik bir iktidar ne de bir diktatörlük özlemidir. A- 
narşizmin tek ilkesel arzusu, kitlelerin toplumsal devrime giden doğru 
yolu bulmasına ve sosyalizmi inşa etmelerine yardımcı olmaktır. An
cak kitlelerin toplumsal devrim yolunda ilerlemesi yeterli değildir. 
Aynı zamanda bu devrimin yönelimini ve hedeflerini de ortaya koy
mak gerekmektedir, özgür işçiler adına kapitalist toplumun ortadan 
kaldınlması. 1917 Rus Devrimi’ndeki deneyimlerin de bize gösterdiği 
gibi, her şey bir yana, hareketi toplumsal devrim karşıtı bir yöne doğ-
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m yöneltmeye çalışan çeşitli partilerden dolayı bu son görev hiç de 
kolay değildir.

Kitleler toplumsal hareket içinde kendilerini anarşist eğilim ve 
inançlarla derinden ifade etmelerine karşın, koordine edilmeyen bu 
inanç ve eğilimler dağınık kalır ve sonuç olarak toplumsal devrimin 
yöneliminin ve hedeflerinin korunması için gereken liberter düşünce
lerin hareket ettirici gücünün örgütüne dönüşemezler. Bu teorik hare
ket ettirici güç, ancak kitleler tarafından özellikle bu amaç için yara
tılan bir kolektif ile ifade edilebilir. Örgütlü anarşist unsurlar tam ola
rak bu kolektifi teşkil ederler.

Devrim döneminde, bu kolektifin haün sayılır teorik ve pratik gö
revleri vardır.

Bu kolektif, toplumsal devrimin tüm alanlarında topyekün bir ka
tılım göstermelidir; devrimin genel karakteri ve yöneliminde, devri
min pozitif görevlerinde ve yeni üretim, tüketim ve toprakla ilgili so
runlarda inisiyatifini ortaya koymalıdır.

Bu sorunlar ve yüzlerce diğer sorun hakkında, kitleler anarşistler
den açık ve tutadı bir çözüm talep ederler. Ve anarşistler savundukları 
toplumsal yapı ile devrim anlayışlarım ortaya koydukları andan itiba
ren, tüm bu sorunlara açık bir çözüm sunmak, bu çözümü liberter ko
münizmin genel kavrayışı ile bağdaştırmak ve tüm güçlerini bunların 
gerçekleştirilmesine tahsis etmek zorundadırlar.

Genel Anarşistler Birliği ve anarşist hareket, toplumsal devrimde 
hareket ettirici güç olma işlevini sadece bu yolla tam olarak güvence
ye alabilir.

7. G eçiş D önem i

“Geçiş dönemi” ifadesinden sosyalist partiler genellikle, bir halkın 
yaşamındaki karakteristik niteliklerin şu şekilde netleştiği bir evreyi 
anlarlar; eski düzenden tamamen kopuş ve yeni ekonomik ve toplum
sal sistemin kurulması süreci -ashnda işçilerin tamamen özgürleşme
sini henüz temsil etmeyen bir sistem-.

Bu anlamda sosyalist partilerin tüm asgari programlan/1» örneğin 
Sosyalist oportünistlerin demokratik programı ya da Komünistlerin 
“proletarya diktatörlüğü” programı gibi programlar geçiş dönemi prog
ramlandır.

Bütün bunlann başlıca ayırt edici niteliği şudur; onlar özgün parti 
programlanna göre işçilerin ideallerinin tam olarak gerçeğe dönüşme
sini şimdilik imkânsız görürler; yani işçilerin bağımsızlığım, özgürlü
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ğünü ve eşitliğini; ki sonuç olarak kapitalist sistemin kurulularının 
koca bir silsilesini olduğu gibi muhafaza ederler; devletçi zor ilkesini, 
üretim araç ve gereçlerinin özel mülkiyetini, bürokrasiyi ve benzer 
pek çok diğer kurumu.

Kitlelerin baskı altında tutulması ve sömüriilmesini getiren kurum
lan koruyan geçici sistemlerin inşasının, kaçmılmaz olarak köleliğin 
yeniden gelişmesine önayak olacağım gözönünde tutan anarşistler, 
ilke olarak böyle programlara hep düşman olmuşlardır.

Politik asgari programlar oluşturmak yerine, anarşistler her za
man, kapitalist sınıfı ekonomik ve toplumsal imtiyazlarından anndı- 
np, üretimin araç gereçlerini ve ekonomik toplumsal yaşamın tüm 
fonksiyonlannı işçilere devredecek doğrudan devrim düşüncesini sa
vunmuşlardır.

Bu tutumu şu ana kadar sürdürenler, hep anarşistler olmuştur.
Toplumsal devrimin komünist bir topluma değil de, içinde hâlâ es

ki sistemin öğelerini taşıyan X bir sisteme varması düşüncesine daya
nan geçiş dönemi gerçekte anti-toplumsaldır Böylesi bir geçiş döne
mi, söz konusu öğelerin güçlenip önceki boyutlanna ulaşarak geliş
melerini ve olaylann geriye doğru seyretmesinin ilk belirtileri ile so
nuçlanır. Bunun oldukça çirkin bir örneği, Rusya’da Bolşevikler tara
fından kurulan proletarya diktatörlüğü rejimidir.

Onlara göre bu rejim, nihai komünizme doğru geçici bir adımdan 
başka bir şey değildir. Ancak gerçekte ise bu adım, daha önce de ol
duğu gibi, temelinde işçi ve köylülerin olduğu sınıflı toplumun resto
rasyonuyla sonuçlanmıştır.

Komünist bir toplumun inşasının ağırlık merkezi, devrimin ilk gü
nünden itibaren lier bireye, ihtiyaçlannı karşılayabileceği sınırsız bir 
özgürlüğü sağlama imkânından oluşur; bu ağırlık merkezi, toplumsal 
temelin fethi esnasında oluşur ve bireyler arasında eşitlikçi ilişkiler 
ilkesini kurar. Refah sorununa gelince, bu az ya da çok, teorik düzey
de ifade edilmeyen teknik bir sorundur.

Üzerinde yeni toplumun kurulup yükseleceği ve hiçbir zaman sı- 
nırlandınlmaması gereken temel ilke; işçilerin bağımsızlığı ve özgür
lüğü ile ilişkilerin eşitliği ilkesidir. Bu ilke, kitlelerin toplumsal dev
rimde uğruna ayağa kalktıklan ilk temel talebi temsil etmektedir.

Toplumsal devrim ya işçilerin yenilmesiyle birlikte yok olacakür 
-ki böyle bir durumda kapitalist sisteme karşı yeni bir saldınyı ve mü
cadeleyi tekrar hazırlamaya başlamalıyız- ya da işçilerin zaferiyle so- 
nuçlanacakür. Böylece, özyönetime olanak tanıyan araçlan (toprak,
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üretim ve toplumsal işlevler) ele geçirmiş olan işçiler, özgür bir toplu
mun inşasına başlayacaklardır.

Bir kere başladıktan sonra artık müdahale olmaksızın gelişen, sü
rekli bir biçimde kendisini güçlendirip mükemmelleştiren komünist 
toplumun inşasının başlangıcım karakterize eden olgu budur.

Üretici güçlerin ve toplumsal işlevlerin işçiler tarafından bu şekil
de ele geçirilmesi, devletin olduğu dönem ile ortadan kalktığı dönem 
arasında net bir çizgi çizecektir.

Anarşizm, eğer koskocaman bir toplumsal devrim çağının sancağı 
ve mücadele eden kitlelerin sözcüsü olmayı umuyorsa, programların
da eski düzenin izlerini ve geçiş dönemi sistemlerinin oportünist eği
limlerini banndırmamalı ve temel ilkelerini açıkça ifade etmekten sa- 
kınmamalıdır, tam tersine bu ilkeleri geliştirmeli ve en geniş bir bi
çimde uygulamalıdır.

8. A narşizm  ve Sendikalizm

Libeıter komünizmin, sendikalizm ile aym kefeye konulması eği
limini karşılıklı biçimde yapay, anlam ve temelden yoksun olarak de
ğerlendiriyoruz.

Anarşizm ve sendikalizm iki ayrı düzene ait olan düşüncelerdir. 
Komünizm, buna özgür bir işçiler toplumu diyelim, anarşist mücade
lenin hedefiyken; devrimci işçilerin kendi alanlarındaki hareketi olan 
sendikalizm, devrimci sınıf mücadelesi biçimlerinden yalnızca birisi
dir. İşçileri bir üretim temelinde birleştiren devrimci sendikalizm, 
meslekler üzerine kurulmuş olan tüm gruplar gibi, belirleyici bir teo
riye ve dönemin gerçekliğinin tüm karmaşık sorunlarına yanıt verebi
lecek evrensel bir kavrayışa sahip değildir. Sendikalizm her zaman 
farklı politik gruplaşmaların ideolojilerini yansıtır, özellikle de sendi
kalizm saflarında en yoğun biçimde çalışanlannkini.

Bizim devrimci sendikalizm karşısındaki tavrımız yaklaşık olarak 
söylenenlerden ibarettir. Devrimden sonra devrimci sendikaların rolü 
-sendikalar üretimin yeni örgütleyicileri mi olacaklar yoksa bu rolü 
işçi sovyetleri ve fabrika komitelerine mi bırakacaklar- sorununu şim
diden burada çözmeyi bir kenara bırakıyoruz. Biz şimdilik, anarşistle
rin, devrimci işçi harekeüerinden biri olan sendikalizm içinde yer al
maları sonucuna varıyoruz.

Bununla birlikte, bugün dile getirilen sorun.anarşistlerin devrimci 
sendikalizm içinde yer alıp almamalan değil, daha çok nasıl ve ne a- 
maçla yer alacaklar sorunudur.
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Anarşistlerin bireysel propagandistler olarak sendikalist harekete 
girdikleri zamandan şu ana kadar olan dönemi, profesyonel işçi hare
ketine yönelik ustaca bir ilişki dönemi olarak değerlendiriyoruz.

Liberter düşünceleri, anarşist tarzda sendikalar yaratmanın bir ara
cı olarak devrimci sendikalizmin sol kanadına etkili biçimde tanıtma
ya çalışan anarko-sendikalizm, ilerici bir adımı temsil eder, ancak, 
anarko-sendikalizm kaçınılmaz olarak sendika hareketiyle bu hareke
tin dışında örgütlenmiş anarşistlerin “anarşistleşmesini” birlikte doku
madığı için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da deneysel yön
temin ötesine geçemez. Sadece bu temelde ve böyle bir bağlamda olsa 
bile, bu devrimci sendikacılık “anarşize” edilebilir, oportünizm ve 
revizyonizme yönelmesinin önüne geçilebilir.

Sendikalizme, tutarlı toplumsal bir teorisi olmayan ve sonuç ola
rak toplumsal sorunları kendi başına çözmekte güçsüz kalan, yalnızca 
işçilerin profesyonel bir topluluğu olarak bakarken, biz, anarşistlerin 
bu hareketin saflarındaki görevlerinin liberter teorinin geliştirilmesin
de ve böylece hareketi toplumsal devrimin etkin bir silahına dönüş
türmek için liberter bir istikamete doğru yöneltmekten geçtiğini düşü
nüyoruz. Unutmamak gerekir ki, eğer sendikalizm anarşist teori için
de bir destek bulamazsa, biz beğensek de beğenmesek de, elverişli bir 
ortamda devletçi politik bir partinin ideolojisine dönüşebilir/2)

Devrimci işçi hareketinin saflanndaki anarşistlerin görevi, ancak, 
çalışmalarının sendikamn dışındaki anarşist örgütün etkinlikleri ile 
sıkı sıkıya yoğrulup birleştirileceği şartlar altında yerine getirilebilir. 
Başka bir deyişle, genel anarşist örgütten önce, sendika içindeki çalış
mayı yapmaktan sorumlu ve bu genel örgüt tarafmdan yönlendirilen 
örgütlü bir güç olrak devrimci sendikalara girmeliyiz.

Kendimizi sadece anarşist sendikaların yaratılmasıyla sınırlandır
madan, tüm sendikalar üzerinde her yolla teorik bir etki yapmaya ça
lışmalıyız. Bu amaca ancak örgütlü anarşist kolektiflerde sıkı bir şe
kilde çalışarak ulaşabiliriz; asla, aralarında ne örgütsel bir bağ ne de 
teorik bir ortaklık olan küçük ampirik gruplarda çalışarak değil.

Sendikalizm ile liberter düşüncelerin hakim kılınması için devrim
ci sendikalarda mücadeleyi yükseltip, şirketlerde, fabrikalarda ve atöl
yelerde anarşist sendikaları yaratmakla meşgul olan anarşist gruplar; 
eylemleri genel bir anarşist örgüt tarafmdan örgütlenen gruplar, sen
dikalizm karşısında anarşistlerin yöntem ve araçları işte bunlardır.

* inşa
Mücadele içindeki emek dünyasımn temel amacı, “herkesten yete
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neğine göre, herkese ihtiyacı kadar” ilkesine dayanan özgür ve eşit 
komünist bir toplumun devrim vasıtasıyla kurulmasıdır.

Bununla birlikte, bu toplum kendiliğinden değil, ancak toplumsal 
bir başkaldırının gücüyle kurulabilir. Bu toplumun inşası, muzaffer 
emekçilerin azimli bir yolda örgütlenmiş güçleri tarafından yönlendi
rilen, çerçevesi az çok çizilmiş, toplumsal bir devrim sürecinde hayat 
bulacaktır.

Bu yolu şu andan itibaren göstermek ve devrimin ilk gününden 
itibaren işçilerin karşısına çıkacak olan yol gösterici ve somut sorun
ları formüle etmek görevimizdir, çünkü devrimin başarısı bu sorunla
ra sunulacak kesin çözümlere bağlıdır.

Açıkür ki, yeni toplumun inşası ancak, işçilerin buıjuva kapitalist 
sistem ve temsilcilerinin karşısındaki zaferlerinden sonra mümkün 
olacaktır. Kölelik rejimini savunan devlet gücü tahrip edilmeden, en
düstriyel ve tarımsal ekonomi tasfiye edilmeden, işçi ve köylü devri- 
minin öngördüğü yeni bir ekonominin ve yeni toplumsal ilişkilerin 
inşasına başlamak imkânsızdır.

Sonuç olarak en acil toplumsal devrimci görev, kapitalist sistemin 
merkezi devletçi yapışım parçalamak, buıjuvazi ile genelde iktidar 
araçlarının tüm imtiyazlı öğelerini ortadan kaldırmak ve toplumsal 
devrimin temel ilkelerinde ifade edildiği gibi, isyan halindeki işçilerin 
iradesini kapsamlı bir biçimde kurmaktır. Toplumsal devrimin özünü 
ve anlamım teşkil eden görevlerin yolunun açılmasına ancak böylesi 
kavgacı ve yıkıcı bir devrimci yaklaşım hizmet edecektir.

Bu görevler şunlardır:
1- Liberter komünist anlamda, ülkenin endüstriyel üretim sorunu

nun çözümü.
2- Toprak sorununun aym şekilde çözümü.
3- Tüketim somnunun çözümü.

• Ü retim

Ülkenin sanayisinin işçilerin birkaç kuşağının çalışmasının bir so
nucu olduğunu ve farklı kollarının sıkı bir şekilde birbirine bağlı ol
duğunu gözönünde tutarak, biz, özel olarak kimseye değil bütünüyle 
işçilere ait olan mevcut üretimi tüm üreticilerin bir tek atölyesi olarak 
değerlendiriyoruz.

Ülkenin üretici mekanizması evrensel olup, tüm işçi sınıfına aittir. 
Bu tez aym zamanda yeni üretimin biçimini ve karakterini belirler. Bu
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yeni üretim de evrensel ve işçiler tarafından üretilen ürünlerin herkese 
ait olacağı anlamında müşterek olacaktır. Eşit bir temelde üretime ka
tılan herkes ihtiyacı olanı alacaktır.

Yeni üretim sistemi, bütün biçimleri dahil olmak üzere bürokrasi 
ve sömürüyü saf dışı edecek, yerine kardeşçe bir işbirliği ve işçi daya
nışması ilkesini kuracaktır.

Modem kapitalist toplumda ara işlevleri (ticaret vb.) yerine geti
ren orta sınıf da tipkı burjuvazi gibi, üretimin yeni biçimi içinde tüm 
diğer işçilerle aym şartlarda yer almak zorundadır. Eğer yer almazsa, 
o zaman bu sınıflar kendilerini emekçi toplumun dışında bulurlar.

Ne patronlar, ne taşeronlar, ne de devlet tarafından atanan (bugün
kü Bolşevik devlette olduğu gibi) sahipler olacakür. Bu yeni üretim 
içinde, idare özellikle işçiler tarafından yaratılan yönetime geçecektir, 
yanı işçi sovyetlerine, fabrika komitelerine ya da işçilerin iş ve fabri
ka yönetimine. Bu organlar, komün düzeyinde, bölge düzeyinde ve 
nihayet üretimin genel ve federal düzeyinde birbirleriyle bağlantılıdır
lar. Kitleler tarafından yaratılan ve her zaman onlann nüfuzu altında 
olan bu organlar, halk kitleleri tarafından sürekli bir biçimde yenile
nirler ve özyönetim düşüncesini, gerçek özyönetimi gerçekleştirirler.

Araç ve ürünlerin herkese ait olduğu, bürokrasi yerine kardeşçe 
işbirliği ilkesini koyan ve tüm işler için eşit haklar sağlayan birleşmiş 
bir üretim; kitleler tarafından seçilen denetim organlanmn yönettiği 
bir üretim; işte bu, liberter komünizmin gerçekleştirilmesi yolunda ilk 
pratik adımdır.

• T üketim

Bu sorun devrim esnasında iki biçimde ortaya çıkacaktır.
1. Ürünlere ve tüketime olan talep.
2. Bunlann bölüşümü ilkesi.
Tüketim maddelerinin dağıtımı sorununda çözüm her şeyden önce 

mevcut ürünlerin miktanna ve amaçlar sözleşmesi ilkesine bağlıdır.
Koca bir toplumsal düzenin yeniden inşa edilmesi kaygısıyla, top

lumsal devrim, herkesin yaşamsal ihtiyaçlannı tatmin etme zorunlu
luğunu da üzerine alır. Tek istisna, karşıdevrimci nedenlerden dolayı 
yeni üretimde yer almayı reddeden işçi olmayan gruplardır. Ancak, bu 
son kategorideki kişiler hariç, genelde devrim alanındaki herkesin ih- 
tiyaçlan tüketim maddelerinin genel fonundan temin edilir. Bazı mad
delerin yetersiz olması durumunda, bu maddeler en acil ihtiyaç ilkesi
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ne göre bölüşülür, yani öncelikle çocuklar, sakatlar ve çalışan aileler 
arasında.

Çok daha zor olan bir sorun ise tüketimin altyapısının örgütlenme
sidir. Kuşkusuz devrimin ilk gününden itibaren tüm çiftlikler nüfusun 
ihtiyacı için gerekli olan tüm yaşamsal ürünleri sağlayamazlar. Aym 
zamanda köylüler, şehirlerin yoksun olduğu bir bolluğa sahiptirler.

Liberter komünistlerin kent ile kır işçileri arasında var olan karşı
lıklı ilişkiden şüphesi yoktur. Liberter komünistler toplumsal devri
min ancak işçi ve köylülerin ortak çabalarıyla gerçekleşebileceğini 
düşünürler Sonuç olarak devrimdeki tüketim sorununun çözümü an
cak işçilerin bu iki kategorisi arasındaki yakın devrimci işbirliği saye
sinde mümkün olabilir.

Üretimi ele geçiren kent işçi sınıfı bu işbirliğini kurmak üzere, der
hal kırsal alanın yaşamsal ihtiyaçlarını sağlamalı ve onlara günlük ya
şamda kullanılan malzemeler ile kolektif tanm için gerekli olan araç 
ve aletleri tedarik etmeye çalrşmalıdır. Köylülerin ihtiyaçlarıyla ilgili 
olarak işçilerin gösterdiği dayanışma, köylüleri de karşılığında aym 
jeste, şehirlere kendi kolektif emeklerinin ürünlerini sunmaya teşvik 
edecektir

îşçi köylü kooperatifleri, kırsal alana ve kentlere yiyecek ve eko
nomik malzeme ihtiyaçlarını temin eden ilk organlar olacaklardır. Da
ha önemli ve kalıcı işlevlerden, özellikle işçi ve köylülerin ekonomik 
ve toplumsal yaşamım garanti altına almak ve geliştirmek için gere
ken her şeyi sağlamaktan sorumlu olacak bu kooperatifler daha sonra 
kentlerin ve kırsal alanların ihtiyaçlarını karşılayan kalıcı organlara 
dönüştürüleceklerdir.

Yaşamsal ihtiyaçlar sorununun bu şekildeki çözümü proletaryaya, 
yeni üretimin sonuçlan üzerinde olumlu ve belirleyici bir etki sağla
yacak olan kalıcı bir erzak stoğu yapmasr olanağını verecektir

• T oprak

Tanm sorununun çözümü konusunda, biz, devrimci ve yaratıcı 
güçlerin, başkalannın emeğini sömürmeyen çalışan köylüler ve kırsal 
alanın ücretli proletaryası olduğu ilkesini dikkate alıyoruz. Onlann 
görevi, toprağın komünist ilkeler dorultusunda kullanılması ve işletil
mesi için, kırsal alanda toprağın yeniden bölüşümünün gerçekleştiril
mesidir

Tıpkı sanayi gibi, başarılı emekçi kuşaklar tarafmdan işletilen top
rak da onlann ortak çabalannın ürünüdür. Toprak da özel olarak kim
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seye değil, çalışan tüm insanlara aittir. Emekçilerin devredilemez or
tak mülkiyeti olduğu için toprak bir daha ne satılabilir ne de kiralana
bilir; bu yüzden toprak başkalarının emeğinin sömürülmesinin aracı 
olarak işletilemez.

Toprak da, halkın kendi yaşam araçlarını ürettiği, halka ait bir tür 
komünal atölyedir Fakat her emekçinin (köylünün) belirli tarihsel ko
şullar nedeniyle, diğer üreticilerden bağımsız olarak yalnız başına 
kendi işini gerçekleştirmeye alıştığı türden bir atölyedir. Endüstride, 
çalışmanın kolektif yöntemi zorunlu ve günümüzde mümkün olabilen 
tek yolken; köylülerin çoğunluğu toprağı kendi başlarına işletirler.

Sonuç olarak toprak ve onu işletme araçları, köylüler tarafından 
ele geçirildiğinde, satma veya kiralama imkânı da olmadığında, topra
ğın kullanılma biçimi ve işletilme yöntemleri (komünal veya aile ile) 
sorunu, endüstriyel sektörün tersine, hemen tam ve kesin bir çözüm 
bulamaz. Muhtemelen başlangıçta, bu her iki yöntem de kullanılacak
tır.

Toprağın kullanılmasının ve işletilmesinin kesin yöntemlerini bu
lup uygulayacak olanlar devrimci köylülerdir. Bu konuda hiçbir dış 
zorlama mümkün değildir.

Bununla birlikte, biz yalmzca adına devrimin yapılacağı komünist 
bir toplumun, emekçüeri sömürüldükleri ve köleleştirildikleri konum
larından alıp, onlara tam özgürlüğü ve eşitliği verdiğini düşündüğü
müz için; nüfusun büyük çoğunluğunu köylüler teşkil ettiği için (söz 
konusu dönemde Rusya’da nüfusun yaklaşık % 85’i); sonuç olarak 
köylülerin kuracağı tanm rejimi devrimin kaderinde belirleyici bir 
faktör olacağı için; tarımdaki özel bir ekonomi, tıpkı endüstride oldu
ğu gibi, ticarete, birikime, özel mülkiyete ve sermayenin yeniden res
torasyonuna varacağı için; bizim görevimiz şu andan itibaren tanm 
sorununun kolektif tarzını kolaylaştırmaktır.

Bu amaçla, şu andan itibaren, köylüler arasında kolektif bir tanm 
ekonomisinin lehinde gayretli bir propagandaya girişmeliyiz. Özgün 
bir liberter köylü birliğinin kurulması, bu görevi hatın sayılır bir şe
kilde kolay laşüracaktır.

Bu bakımdan, tanmın evrimini ve aynı zamanda şehirlerde komü
nizmin gerçekleştirilmesini kolaylaştıran teknik ilerleme, her şeyden 
önce sanayi alanında muazzam bir öneme sahiptir. Köylülerle ilişki
lerinde sanayi işçileri eğer bireysel ve birbirinden ayn gruplar olarak 
değil de, sanayinin tüm kollanın kucaklayan bir kolektif olarak hare
ket ederlerse; buna ek olarak, eğer kırsal alanın yaşamsal ihtiyaçlannı
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gözardı etmezlerse, aym zamanda eğer her köye günlük kullanım mal
zemeleri ile toprağın kolektif olarak işletilmesinin araç ve makinalan- 
nı sağlarlarsa; bu köylüleri tanmda komünizme yöneltir.

• D evrim in  Savu nu lm ası

Devrimin savunulması sorunu da “ilk günüdeki sorunlara bağlıdır. 
Aslında devrimin savunulmasının en güçlü aracı, toplumsal soranların 
isabetli çözümleridir, üretim, tüketim ve toprak bağlamında.

Bu sorunlar doğru bir şekilde çözülmüşse, hiçbir karşıdevrimci, 
işçilerin özgür toplumunu değiştirmeye veya onun dengesini bozmaya 
muktedir olamaz. Yine de devrimin somut varlığım korumak için, iş
çilerin devrimin düşmanlarına karşı şiddetli bir mücadele sürdürmesi 
gerekecektir.

Toplumun çalışmayan sınıflarının gerçek varlığım ve imtiyazlarım 
tehdit eden toplumsal devrim, bu sınıflar adına, daha sonra şiddetli bir 
iç savaç biçimini alacak olan, azgın bir direnişe de kaçınılmaz olarak 
yol açacaktır. Rus Devrimi’ndeki deneyimlerin de gösterdiği gibi, 
böylesi bir iç savaş bir iki aylık değil, birkaç yıllık bir olay olacakür

Emekçilerin devrimin başlangıcındaki ilk sevindirici adımlarıyla 
birlikte, yönetici sımflar hâlâ uzun bir süre direnebilecek kapasiteye 
sahip olacaklardır. Bu eski yönetici sınıflar, ellerinden alınan iktidar 
ve imtiyazlannı yeniden fethetmeye çalışarak, birkaç yıl boyunca dev
rime karşı saldırılara girişeceklerdir. Büyük bir ordu, askeri teknikler, 
stratejiler ve sermaye; bunlann hepsi muzaffer emekçilere karşı hare
kete geçirilecektir.

Devrimin kazammlannı korumak için, görevin büyüklüğüne denk 
düşen savaşçı bir güçle gerici saldırılara karşı koymak üzere, emekçi
ler devrimin savunma organlannı yaratmalıdırlar. Bu silahlı güç, dev
rimin ilk günlerinde silahlanan tüm işçi ve köylüler tarafmdan oluştu
rulacaktır. Ancak bu ihtiyari silahlı güç yalnızca, henüz iç savaşın en 
yüksek noktaya ulaşmadığı ve mücadele halindeki her iki tarafın he
nüz düzenli biçimde oluşturulmuş askeri örgütlerini yaratmadığı ilk 
günlerde değerli olacakür.

Toplumsal devrimdeki en kritik an otoritenin ezildiği an değil, 
müteakiben, yenilen rejimin güçlerinin emekçilere karşı genel bir sal
dırıya geçtiği ve sorunun saldın altındaki kazanımlann korunması ol
duğu andır.

Tam da iç savaşın teknikleri ve gelişme seyri gibi, bu saldırının 
ana karakteri emekçileri, kararlı devrimci askeri gruplan yaratmaya
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zorlayacaktır. Bu yapıların temel ve özilkeleri önceden kararlaştırıl
malıdır Yönetimin devletçi ve otoriter yöntemlerini reddederken, biz 
aym zamanda emekçilerin askeri güçlerinin devletçi yöntemlerle ör
gütlenmesini de, başka bir deyişle, zorunlu askeri hizmet temelindeki 
devletçi ordu ilkelerini de reddediyoruz. Emekçilerin askeri yapıları
nın temeli, liberter komünizmin temel özüyle uyumlu olan, gönüllü 
hizmet ilkesi olmalıdır. Böylesi yapıların örnekleri olarak, Rus Devri
mi’ndeki askeri eylemlere öncülük eden isyancı partizanlardan, işçi 
ve köylü müfrezelerinden bahsedilebilir.

Bununla birlikte, “gönüllü hizmet” ve partizanların eylemleri, ge
nel bir harekât planıyla koordine edilmemiş, her biri kendi başına ve 
kendi sorumluluğunda hareket eden, işçi ve köylü müfrezelerinin ye
rel düşmana karşı verdikleri mücadele şeklinde, kelimenin dar anla
mıyla anlaşılmamalıdır. Partizanların bütünlüklü bir gelişme dönemi
ndeki taktik ve eylemlerine, ortak devrimci bir strateji rehberlik etme
lidir.

Tüm savaşlarda olduğu gibi, askeri eylemin şu iki temel ilkesini 
uygulamadıkları sürece, iç savaş emekçiler tarafından başarıyla sür
dürülemez; harekât planlarındaki birlik ve ortak komuta. Devrimin en 
kritik am, burjuvazi devrime karşı örgütlü bir güç halinde yürüyüşe 
geçeceği zaman gelmiş olacaktır. Bu kritik an, emekçileri askeri stra
tejinin bu ilkelerini benimsemeye zorlayacakür.

Böylelikle, askeri stratejinin ve aym zamanda karşıdevrimin stra
tejisinin dayattığı ihtiyaçlardan dolayı, devrimin silahlı güçleri kaçı
nılmaz olarak, ortak komuta ve ortak harekât planlan olan devnmcı 
bir orduya dayandınlmalıdır.

Aşağıdaki ilkeler bu ordunun temelini oluşturur;
a) Ordunun sımf karakteri;
b) Gönüllü hizmet (baskının her türü, devrimin savunulması faali

yetinden tamamen dışlanacaktır).
c) Özgür devrimci disiplin; özdisiplin, (gönüllü hizmet ve devrim

ci özdisiplin ükeleri birbiriyle tamamen bağdaşır ve devrimci orduya 
herhangi bir devlet ordusuna göre çok daha büyük bir moral verirler).

d) Kitleler tarafından toplumsal ve ekonomik hayaü kontrol eden 
sektörlerde kurulan ve tüm ülke çapında işçi ve köylü örgütleri 
tarafından ortak bir şekilde temsil edilen devrimci ordunun işçi ve 
köylü kitlelerine kesin itaati.

Başka bir deyişle, önemli askeri cephelerde olduğu gibi, iç cephe
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lerde de (buıjuva ajanları, karşıdevrimci eylem hazırlıkları vb.) karşı
devrimle savaşmaktan sorumlu olan devrim savunma organı, tama- 
miyle işçi ve köylülerin üretici örgütlerinin gözetiminde olacak, onla
ra itaat edecek ve politik istikameti onlar tarafmdan belirlenecektir

Not: Belirli liberter ilkelerle uyum içinde idare edilen bir ordunun 
kendisi bir ilke meselesi olarak değerlendirilmemelidir Devrimdeki 
askeri stratejinin bir sonucundan ve iç savaşın ana süreci tarafından 
kaçınılmaz olarak emekçilere dayaülan stratejik bir önlemden başka 
bir şey değildir. Ancak bu önlem şimdiden ilgi çekmelidir İç savaşta
ki terslikler koca bir toplumsal devrimin sonucunu felakete dönüştü
rebileceğinden ve devrimin korunması ve savunulması mücadelesinde 
onarılmaz bazı geri dönüşlerin önüne geçmek için, bu ordu dikkatle 
değerlendirilmelidir.

ÖRGÜTSEL BÖLÜM

Yukanda ifade edilen genel inşa düşüncesi, anarşizmin devrimci 
güçlerinin örgütlenme platformunu teşkü eder.

Kesin bir taktik ve teorik yönelim içeren bu platform, örgütlü a - 
narşist hareketin militanlarının etrafında toplanacaktan asgari bir plat
form olarak ortaya çıkıyor.

Bu platformun görevi, anarşist hareketin tüm sağlıklı öğelerini 
kendi etrafında, aktif ve kalıcı bir temelde ajitasyon yapan genel bir 
örgüt içinde birleştirmektir, Genel Anarşistler Birliği. Tüm anarşist 
militan güçler bu örgütün yaratılması doğrultusunda harekete geçme
lidirler.

Genel Anarşistler Birliği’nin temel örgütsel ilkeleri aşağıdaki şe
kilde olmalıdır:

1. T eorik  B irlik

Teori, kişilerin ve örgütlerin etkinliğini, tanımlanmış bir yol bo
yunca belirli bir hedefe doğru yönelten gücü temsil etmektedir Doğal 
olarak Genel Birlik, ona katılan tüm kişi ve örgütlerin ortak birliği ol
malıdır. Hem genel olarak hem de ayrıntılar düzeyinde, Genel Birlik’ 
in tüm etkinlikleri, birliğin ortaya koyduğu teorik ilkelerle bütünlüklü 
bir uyum içinde olmalıdır.

2. T aktik  B irlik  ya da K olek tif Eylem  Y öntem i

Aynı şekilde birlik içindeki faiklı üye ve gruplann uyguladıklan
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taktik yöntemler de birleştirici olmalıdır, yani, hem birbirleriyle hem 
de birliğin genel taktik ve teorileriyle sıkı bir uyum içinde olmalıdır
lar.

Bir bütün olarak hareketin ve örgütün varlığı için, hareketteki or
tak bir taktik çizgi, sonucu belirleyebilecek denli bir öneme sahiptir; 
biri diğerine zıt olan çeşitli taktiklerin felakete yol açan etkisini yok 
eden bu taktik çizgi, hareketin tüm güçlerini bir noktada yoğunlaştıra
cak ve onlara sabit hedefe varacak olan ortak bir yön verecektir.

3. K o lek tif Sorum lu luk

Kendi kişisel sorumluluğunda hareket etme pratiği, anarşist hare
ketin saflarında kararlı bir şekilde mahkûm edilerek reddedilmelidir. 
Toplumsal, politik ve devrimci yaşam alanlan, her şeyden önce doğa
sı gereği son derece kolektiftir. Bu alanlardaki toplumsal devrimci et
kinlik militanların bireysel sorumluluğu üzerine kurulamaz.

Genel anarşist hareketin yürütme organı olan Anarşist Birlik, so
rumsuz bireysellik taktiklerine karşı kararlı bir çizgiyi tutarak, safla
rında kolektif sorumluluk ilkesine yer verir; bir bütün olarak birlik, 
her üyesinin politik ve devrimci etkinliğinden sorumlu olacaktır, aym 
şekilde birliğin her üyesi de birliğin tüm politik ve devrimci etkinli
ğinden sorumlu olacaktır.

4. Federalizm

Anarşizm, hem kitlelerin toplumsal yaşam alanında hem de kendi 
politik eylemi içinde, merkezileşmiş örgütü her zaman reddetmiştir. 
Meıkezileşmiş sistem, her bireyin bağımsızlığı ve inisiyatifi ile kitle
lerin “merkeze” olan kör itaati üzerine kuruludur. Bu sistemin doğal 
ve kaçımlmaz sonuçlan, toplumsal yaşamın ve örgüt yaşamının me
kanikleşmesi ve köleleştirilmesidir.

Merkeziyetçiliğe karşı anarşizm her zaman, bireylerin ve örgütle
rin inisiyatif ve bağımsızlıklannı ortak bir davaya hizmet ile bağdaş
tıran federalizmin, her bireyin yeteneklerinin sağlıklı olarak ortaya 
konulmasının kapılanın açar.

Ancak federalist ilke, oldukça sık bir şekilde anarşist saflarda de
forme edilmiştir, bu ilke sıklıkla, örgütün görevlerini hesaba katma 
zorunluluğu olmaksızın, her şeyden önce, kişinin “egosunu” ortaya 
koyma hakkı olarak anlaşılmıştır.

Bu yanlış yonım geçmişte hareketimizi felç etti. Artık buna kararli 
ve bir daha tekrarlanmayacak bir tarzla son vermenin zamanıdır. Fe
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derasyon, bireylerin ve örgütlerin ortak bir hedefe doğru sarf edilen 
kolektif çabaların özgür anlaşması demektir.

Bununla birlikte, böyle bir anlaşma ve onun üzerinde kurulu fede
ral bir birlik, hayal ve kuruntudan ziyade, ancak bu birliğe ve anlaş
maya katılanlann üstlendikleri görevleri tamamiyle yerine getirdikle
ri, ortak kararlara uyduklan olmazsa olmaz koşullar altında gerçeğe 
dönüşebilir. Toplumsal bir projenin dayandığı federal temel ne olursa 
olsun, alınan kararlar hayata geçirilmediği sürece, karar verme eylemi 
anlamsız olacaktır. Bu, işçüere ve toplumsal devrime ilişkin olarak 
sorumluluk altına girmiş olan anarşist bir örgüt için daha da kabul e- 
dilemez bir durumdur. Sonuç olarak, lıer bireyin bağımsızlığım, özgür 
düşüncesini, bireysel özgürlüğünü ve bağımsız inisiyatifini tanıyan 
federalist anarşist örgüt tipi, her üyesinin belirlenen örgüt görevlerini 
üstlenmesini ister ve tüm müşterek kararların uygulanmasını talep 
eder.

Sadece bu şartlar altında federalist ilke hayat bulabilir, anarşist ör
güt doğru biçimde işleyebilir ve kendisini belirlenmiş hedefine taşıya
bilir.

Genel Anarşistler Birliği düşüncesi, anarşist hareketin tüm güçle
rinin etkinliğinin koordinasyonu ve uyumu sorununun bir ifadesidir. 
Birliğe katılan tüm örgütlerin etkinliğinin koordinasyonuna bir hizmet 
etmek üzere, özel bir organ yaratılacaktır; birliğin idari komitesi. Bu 
komite aşağıdaki işlevlerden sorumlu olacaktır, birlik tarafından alı
nan kararların uygulanması; birliğin teorik düşünceleri ve genel taktik 
çizgisiyle uyum içinde olan, ayn ayn örgütlerin etkinliğinin teorik ve 
örgütsel olarak yönlendirilmesi; hareketin içinde bulunduğu genel du
rumun kontrol edilmesi, birliğin içindeki tüm örgütlerin ve dışındaki 
diğer örgütlerin çalışmalannın ve bağlantılannın desteklenmesi. İdari 
komitenin haklan, sorumluluklan ve pratik görevleri birliğin kongresi 
tarafından saptanır.

Genel Anarşistler Biriiği’nin somut ve belirlenmiş bir hedefi var
dır. Toplumsal devrimin başansı adına, birlik her şeyden önce işçi ve 
köylüler arasında en devrimci ve en etkin öğeleri cezbedip içine çek
melidir.

Toplumsal devrimi savunan, daha da ötesi, sınıflı toplumun orta
dan kaldınlması için can atan anti-otoriter bir örgüt olarak, Genel A- 
narşistler Birliği eşit bir biçimde toplumun iki temel sınıfına bağlıdır; 
işçiler ve köylüler. Birlik, eşit bir şekilde bu iki sınıfın özgürleşmesi 
çalışması üzerinde durur. İşçi sendikalan ve şehirlerdeki devrimci

243



sendikalar konusunda ise, Genel Anarşistler Birliği’nin tüm çabalan 
onların öncüsü ve teorik rehberi olmaya adanmalıdır.

Birlik, ezilen köylü kitleleri için de aynı görevleri benimsemelidir. 
Devrimci işçi sendikalanndaki aym rolünü oynamayı temel alan bir
lik, devrimci köylülerin ekonomik örgütlerinin bir ağım, daha da öte
sinde, anti-otoriter ilkeler üzerine kurulacak özgün bir köylü birliğini 
gerçekleştirmek için çaba gösterir.

Emekçi halk kitlelerinden oluşan Genel Birlik, her durumda onla
ra örgütün, kararlılığın ve mücadelenin ruhunu aşılayarak, yaşamla
rındaki tüm çıkışlannda onlarla birlikte yer almalıdır.

Ancak bu şekilde Birlik, işçilerin toplumsal devrimindeki teorik 
ve tarihsel misyonunu yerine getirebilir ve özgürleşme sürecinde on
lann örgütlü öncüsü olabilir.

Nestor Mahno, İda Mett 
Peter Arşinov, Valevski, Linski

NOTLAR

1. Asgari program: Kapitalizmin tam olarak ortadan kaldırılması yerine, işçi sınıfının 
kapitalizm içinde yOz yüze geldiği acil sorunların belirli bir kısmını çözmeyi hedefle
yen bir program.
2. Muhtemelen Fransız CGT’ye yönelik bir gönderme. Bilindiği gibi, sendikalist T.U. 
federasyonu, Sosyal Demokratlar ile Komünistler arasındaki ayrılıktan doğmuştu.
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EKLER -III-

YİTİRİLMÎŞ DEVRİMLER 
PARİS’E GÖMÜLÜR

Bir zamanlar mevcudu 40 000’i bulan, Avusturya-Alman işgal 
kuvvetierine, UkraynalI milliyetçilere, Wrangel ve Denikin gibi karşı- 
devrimci Beyaz kuvvetlere karşı savaşarak kısa süreliğine de olsa Uk
rayna’yı her türlü otoritenin tahakkümünden kurtaran Mahnovist Dev
rimci İsyan Ordusu, aylardan beridir Bolşevik despotizmine karşı ver
diği destansı mücadeleyi sonunda kaybetmiş, aç, yorgun ve yaralı 77 
süvariden ibaret bir kafile olarak Romanya’ya geçmişti. Mahnovistle- 
rin şahsında, böylece Ekim Devrimi de boğulmuş; kendisine yönelen 
son devrimci direnişi de vahşice kıran Bolşevik diktatörlük, artık acı
masız hakimiyetini Sibirya’dan Kafkasya’ya kadar yaymak için önün
deki tüm engelleri aşmıştı.

2 Eylül 1921 günü, Romanya gazeteleri, yaralı olan Mahno ve ka
rısı da dahil olmak üzere toplam 77 süvarinin Ukrayna’dan Besarab- 
ya’ya geçtiğini duyuruyordu. Dinyester Irmağı’nda su seviyesinin o 
sıralar düşük olması, 28 Ağustos 1921 günü Mahnovistlerin sığ yer
lerden karşıya geçmelerini sağlamıştı. Romanya topraklarına ayak ba
san Mahnovistlerin silahlan derhal ellerinden alınarak hepsi topluca 
geçici bir mülteci kampına yerleştirildi. Bir süre sonra, yaralarının iyi
leşebilmesi için Mahno’ya ve karısına, Bükreş’te ev hapsinde yaşama 
izni verildi, ancak diğer isyancüar kampta kaldılar. Irmağın öte kıyısı
na geçmeleriyle birlikte, hayatta kalan Mahnovistler için artık yeni ve 
trajik bir dönem başlayacaktı.

Bu arada, Mahnovistlerin iade edilmesi için Bolşevikler, Roman
ya Hükümeti nezdinde çeşitli girişimlerde bulundular. Ancak iki dev
let arasında suçluların iadesine ilişkin herhangi bir anlaşma olmadığı 
için, Romanya Hükümeti Bolşeviklerin talebini reddetti. Burada, Ro
manya Hükümeti’nin o sıralardaki politikasına değinmek gerekir. 
Kuşkusuz, Romanya’nın Sovyetlerle ilişkileri iyi değildi. Ancak yanı- 
başlanndaki bu güçlü komşuyla fazlaca zıtlaşmak niyetinde de değil
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di. Bu noktada Mahno, muhtemel bir müttefik olabileceği gibi Sovyet 
Hükümeti’ne karşı kullanılacak bir koz da olabilirdi. İşte bundan ötü
rüdür ki Mahno “Aleksiyev” takma adıyla 1922 yılının Nisan ayma 
kadar Romanya’da kalabilmişti. Aynı dönemde Romanya’da bulunan 
Petluristlerle görüştüğü ve Ukrayna’ya dönerek ortak eylemlere giriş
me hazırlığında olduğu söylentileri yayılıyordu. Öte yandan, Mahno’ 
nun Polonya sınınndan yeniden Ukrayna’ya girebileceğim hesaplayan 
Bolşevikler, Mahnovistleri tanıyan Çekacılardan oluşan bir birimi sü
rekli olarak söz konusu sınır bölgesinde bekletiyorlardı.

Ev hapsinden kaçarak, Polonya üzerinden tekrar Ukrayna’ya gir
mek üzere yola çıkan Mahno, yolda yakalandı. Romanya Hükümeti 
artık ondan kurtulmak istiyordu. Bunun üzerine, 11 Nisan 1922 günü 
Mahno, kansı ve iki isyancı, sınırdışı edilerek Polonya’ya gönderildi. 
Bundan bir gün sonra, 12 Nisan 1922 günü, Sovyet basımnda ilginç 
bir duyum yer almıştı; tüm rejim karşıtlan için af ilan edilmişti. An
cak, Petlura, Tutyunik, Wrangel, Kutepov, Hetman, Savinkov ve Mah
no bu affın dışındaydı. Adı geçen tüm bu devrim düşmanı generalle
rin her biriyle ayn ayn savaşan, karşıdevrimin Moskava önlerine da
yanmasına ramak kaldığı günlerde, Troçki’nin düzenli ordusundan 
çok daha belirleyici bir rol oynayarak devrimi kurtaran Mahno’yu, 
Bolşevikler hiç utanmadan bu karşıdevrimci generallerle aym kefeye 
koyuyorlardı.

Mahno ve yanındakiler Polonya’ya girer girmez hemen tutuklana
rak Szciepiemo yakınlannda diğer UkraynalI müliyetçi mültecilerin 
kaldıklan bir kampa yerleştirildiler. Bu kampta bulunduğu dönemde 
Mahno, Pilsudski’ye bir mektup yazarak, Çekoslovakya’dan siyasi sı
ğınma talebinde bulundu, ancak talebi reddedildi. Mahno’nun benzer 
girişimlerini yakından izleyen Polonya yetkilileri, o sırada Polonya 
yönetimi altında bulunan Doğu Galiçya’da ayrılıkçı bir ayaklanma ör
gütlemeye çalışüğı iddiasıyla Mahno’yu tutukladılar. Çeşitli örgütlen
me çabalan bir dereceye kadar anlaşılabilir ancak, Malmo’nun Doğu 
Galiçya’yı Polonya’dan ayınp Sovyet hükümranlığına dahil etmekle 
suçlanması açıkça saçmalıktı. Ancak zaman geçtikçe Polonyalılann 
bu konudaki hassasiyetlerinin nedeni anlaşıldı; Doğu Galiçya toprak
lanın, Çar’ın varislerinden henüz yeni kurtarmışlardı ve bu topraklar
da yaşayan ve Polonya Hükümeti’ne düşman olan Ukraynalr azınlık 
hakkında ciddi kaygılar taşıyorlardı.

Mahno, kansı Gallina ve diğer iki isyancı, Polonya ceza yasasına 
göre, Polonya devletine ihanet anlamına gelen ve 10-15 yıl arasında
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bir cezaya tekabül eden 102. madde gereğince yargılandılar. Söz ko
nusu dava sürerken, Bolşevikler bu kez de Polonya Hükümeti’nden 
Mahnovistlerin iade edilmesi talebinde bulundular. Ancak sonuç yine 
başarısızdı, çünkü iki devlet arasında suçluların iadesi anlaşması bu
lunmuyordu. Szciepiemo’ya gelişinden altı ay sonra, Mahno bu kamp
tan alınarak Varşova’daki Mokotov hapishanesine konuldu ve 13 ay 
boyunca mahkemeye çıkarılmadan orada tutuldu. Mahno’nun karısı 
Gallina ise hamüe olmasına rağmen kamptan alınarak Paviac hapis
hanesine konuldu ve kızı Lucia’yı orada dünyaya getirdi. Yıllar önce 
Moskova’daki Buturki hapishanesinde yakalandığı tüberküloz hasta
lığının Mokotov hapishanesinde yeniden nüksetmesinden dolayı du
rumu kötü olan Mahno’ya bu süre içinde yalnızca bir kez karısını ve 
kızını görme izni verilmişti. Mokotov hapishanesinde kimse tarafın
dan ziyaret edilmeyen Mahno’nunbirgün ilginç bir ziyarteçisi gelmiş
ti. Katerinoslav’da kendisini tanıyan bir yazar, başka bir iş için Varşo
va’ya gelmiş ve şans eseri Mahno’nun Mokotov hapishanesinde oldu
ğunu öğrenmişti. Yazar, İçişleri Bakanlığındaki bir arkadaşı aracılı
ğıyla Mahno’yu ziyaret etme izni almış ve hemen hapishaneye koş
muştu. Yazarın ziyaretine son derece sevinen Mahno, hâlâ Ukrayna’ 
ya dönüp otoriteye, özellikle de Bolşevik despotizmine karşı mücade
le etme sevdasıyla yanıp tutuştuğunu belirtmişti. Mahno ve arkadaş
larının tutuklanma gerekçeleri, Polonya gizli servisinin hesabına çalı
şan bir ajamn ifadelerinden başka bir şeye dayanmıyordu. O nedenle, 
5 gün süren duruşmaların sonunda, 1 Arahk 1923 günü, Mahno ve 
arkadaşları delil yetersizliğinden beraat etüler. Fakat Mahno hemen 
salıverilmedi, bir süre daha Poznan şehrinde polis gözetimi altında 
tutulduktan sonra ancak 4 Ocak 1924 tarihinde serbest bırakıldı.

Temmuz 1924’te Mahno’ya ve ailesine Danzig’e gitme izni veril
di. Buraya gelmesinden kısa bir süre sonra tüberküloz hastalığı iyice 
şiddetlendi. Hastalığın bulaşıcı olduğu gerekçesiyle, Polis Mahno’yu 
hastaneye yatırdı. Ancak, Mahno hastaneden kaçarak illegal bir şekü- 
de yaşamayı tercih etti. Öte yandan polis tarafmdan tekrar yakalanıp 
tutuklanmadan, Mahno’yu Almanya’ya götürme girişimleri sürüyor
du. Yardım edenler arasında, 1921’de Rusya’dan sınırdışı edildikten 
sonra Berlin’e gelen anarşisüerden Volin, İnsan Haklan Birliği üyele
ri, Rus ve diğer ülkelerden anarşisüer vardı. Mahno, kansı Gallina’yı 
Polonya’da bırakarak nihayet Almanya’ya ulaşmayı başardı.

1924-25 kışında Almanya’ya varan Mahno, Berlin’e gitti. Diğer 
yoldaşların yanı sıra orada, uluslararası anarşist çevrelerde iyi taıunan
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Alman Rudolf Rocker ve İtalyan Ugo Fedelli ile tanıştı. Muhtemelen, 
Mahnovist bildirileri Fedelli’ye orada verdi. Bolşevikler tarafından 
Rusya’dan sınırdışı edilen anarşistlerin Almanya’daki yaşam koşullan 
dayanılacak gibi değildi. Örneğin yedi nüfustan oluşan Volin’in ailesi 
için, yoğun çabalardan sonra, az da olsa ısıtılabilen tek gözlü bir tavan 
arası bulunmuştu. Bütün aile bu tek gözlü tavan arasında yaşamım 
sürdürüyordu ve şaşırtıcı olan Volin’in bu hay huy içinde hiçbir şey
den etkilenmeden çalışmalarını sürdürebümesiydi. Propaganda amaçlı 
Almanca yazılar yazabilen Volin, kıt kanaat da olsa kendisinin ve ai
lesinin geçimini sağlayabiliyordu. Ancak diğer kültürlere tamamen 
yabancı olan ve en önemlisi de memleket hasretiyle yanıp tutuşan 
Mahno için Almanya’da hayat oldukça zordu.

Fransız anarşist Sebastian Faure’den gelen bir davetiye aracılığıy
la Volin, Mahno’nun Fransa’ya geçmesini sağladı. Paris’in anarşist 
sürgünler için çekici olmasının nedeni, o dönemde sürgünlerin yaşam 
koşullarının diğer kentlere göre orada biraz daha iyi olmasından kay
naklanıyordu. Mahno 1925 yılının Nisan ayında Paris’e geldi. Ancak 
Paris de en az Berlin kadar Mahno için iticiydi. Paris’e geldikten kısa 
bir süre sonra yoldaşlarından birine yolladığı bir mektupta şöyle yazı
yordu: “Şimdi Paris’teyim. Yabancı bir halkın içinde ve hep karşıla
rında savaştığım politik düşmanlarımın arasındayım.” Mahno, seher 
yelinin okşadığı uçsuz bucaksız Ukrayna kırlarının koynunda büyü
müştü ve söz konusu olan Paris bile olsa puslu kent yaşamım asla se
vemezdi. Bu mektubu yazdığı ve geçici olduğunu düşündüğü Paris’ 
teki o ilk sürgün günlerinde, ömrünün kalan kısmının asla sevmediği 
bu şehirde geçeceğini kuşkusuz bilmiyordu. Sevgili Ukrayna’sına dö
nüş umudu hâlâ her gece rüyalarını süslüyordu.

Yalmzca biraz şişmanlayan Mahno’nun dış görünüşü pek değiş
memiş ama iç dünyası epeyce değişmişti. En ciddi sonınlanmn başın
da sağlık geliyordu. Yıllardır süren tüberküloz hastalığının yanı sıra 
vücudunun çeşitli yerlerinde pek çok yara ve hâlâ çıkarılmamış olan 
kurşunlar vardı. Bu arada kansı Gallina ve artık yaklaşık 4 yaşında 
olan Lucia da Paris’e gelmişlerdi. Mahno 1919 yazında ününün zirve- 
sindeyken Gallina ile evlenmişti. Bir serfin torunu olan Gallina dört 
yıllık bir öğretmen okulunu bitirdikten sonra 1916 da ilkokul öğret
meni olarak Gulya-Polye’ye atanmışü. Mahnovistler Gulya-Polye’den 
geri çekildiklerinde Gallina da onlarla birlikte hareket etmişti. Galli- 
na’nın Mahnovistlerle birlikte geri çekilmesi sadece moral bir destek 
olmakla kalmamış aym zamanda askeri anlamda da haün sayılır bir
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destek olmuştu, çünkü Gallina çok iyi makinalı tüfek kullanıyordu. 
Geri çekilme esnasında Mahnovistler Gallina’nın köyünden geçer
lerken Gallina’mn ailesini de yanlarına almak istemişler ancak ailesi 
bunu kabul etmemişti. Kısa süre sonra da Mahnovistleri izleyen Kızıl 
Ordu askerleri Gallina’mn babasını kurşuna dizmişlerdi. O nedenle, 
Gallina Bolşeviklerden nefret ediyordu. Oysa politik açıdan, Gallina 
anarşist olmaktan ziyade bir Ukrayna milliyetçisiydi.

Pek çok yabancı yoldaşını Fransa’da bir yerlerde barındırma konu
sunda son derece becerikli ve hamarat olan Fransız anarşist May Pic- 
queray, Rue Diderot yakınlarında bir binanın dördüncü katında Mah
no ve ailesi için bir oda ve bir mutfak bulmayı başarmıştı. Arşinov’un 
aüesi de bir üst kata yerleşmişti. Bu daire ve çevresi Mahno’yu bunal
tıyordu, ancak diğer yoldaşlarıyla kıyaslandığında durumu yine de 
çok kötü değildi. Mahno yaşamının geri kalan kısmının neredeyse tü
münü bu evde geçirecekti. Hiçbir zaman Fransızca’yı tam olarak öğ
renmedi. Süa hasretiyle yanıp tutuşan Mahno’nun içine düştüğü buna
lım, dil engeli ve çeşitü sağlık sorunlarıyla daha da derinleşiyordu. 
Zaman zaman inşaatlarda boya badana işleri yapıyor ancak uzun süre 
aym işte kalamıyordu. Bir süre pasifıst bir gazetenin dağıtıcılığım 
yapmış ancak bu işi de en fazla dört ay sürdürebilmişti. Bir ara, Arşi- 
nov üe birlikte Rus tarzı el yapımı ayakkabı yaptı, ancak Fransız a- 
yakkabıcılann bu modeli taklit edip piyasaya sürmeleri bu işin de ba
şarısızlığa uğramasına yol açtı. Mahno artık zamammn çoğunu Bois 
de Vincennes’daki banklarda oturarak geçiriyordu.

Mahno’nun yaşamım sürdürebilmesi için anarşistler dünya çapın
da bir çağn yapmışlardı. Fransız anarşistleri tarafmdan 1929 yılının 
Nisan ayında başlaülan bu yardım kampanyasının yürütülmesinde 
May Picqueray önemli bir rol oynamıştı. Böylece Mahno üe dayanış
ma komitesi kurulmuş ve Arjantin’deki Rus Anarko-komünistleri de 
kampanyaya katılmışlardı. Bu kampanya sonucunda Mahno düzenli 
bir aylık gelire kavuşturuldu. En büyük katkıyı ise CNT’li İspanyol 
anarşistleri yapıyordu. Çünkü İspanyalı anarşistler Mahno’ya hayran
dı. Mahno, ayda bir Fransız anarşistlerinin temel yaym organı olan Le 
Libertaire gazetesinin bürosuna giderek kendisi için gönderilen aylık 
yardımı alırdı. Fransa’daki anarşist hareketle tek bağı, bu gazeteye 
yaptığı aylık ziyaretlerdi. Kısa bir süre sonra yardımlar kesilmeye baş
layınca, Fransız yoldaşlar tarafından başka dayanışma etkinlikleri dü
zenlenerek Mahno’ya yardım sağlanıyordu. Öte yandan, kızına büyük
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bir tutkuyla bağlanan Mahno sağlığının gittikçe bozulmasına hiç ku
lak asmadan parasının çoğunu kızı için harcıyordu.

Durumu her bakımdan gün geçtikçe kötüleşiyordu. Rusça yayın
lanan Rassviet isimli gazetede Mart 1933’te yayınlanan bir makalede 
şöyle bir çağrı yer alıyordu:

“D eğerli yoldaşlar, halen F ransa’da yaşayan yoldaş M ahno hakkında 
üzücü haberler gelm ektedir. Y oldaş M ahno’nun ciddi anlam da yardım a 
ihtiyacı var. K endisiyle ara sıra  görüşen bir yoldaş şöyle yazm aktadır: 
‘M ahno bir türlü aklım dan çıkm ıyor. Son derece zor koşullar altında ya
şam aktadır. K esinlikle bir işçi olarak çalışıp geçim ini sağlayacak durum 
da değil. Y oldaşım ız M ahno’nun dünyasında şim dilerde yaln ızca buruk* 
luk ve bunalım  var. Zam an zam an diğer yoldaşlarıyla birlikte çeşitli işler 
yapıyor ancak bu işlerden kazandığı para son derece sınırlı... K ısa bir süre 
önce ev sahibi M ahno’yu evden çıkardı ve şu sıralarda nerede kaldığını 
bilm iyorum .’ Yoldaşlar, devrim  davası ve ideallerim iz uğruna bunca acıyı 
çeken M ahno’ya yardım  etm ek hepim izin görevidir.”

Ayağındaki domdom kurşununun çıkarılması amacıyla Mahno 
1928’de başarısız bir ameliyat geçirmiş ve bu ameliyattan sonra ağrı
ları daha da artmıştı. Mahno Ukrayna’dayken hayli içerdi, ancak sür
gündeki ilk günlerinde pek fazla içmiyordu. İçine düştüğü kişisel ve 
poliük yalıülmışhğm üzerine bir de yoğun sağlık sorunları eklenince 
Mahno, özellikle 1932 yılından itibaren içkiye daha çok yönelmeye 
başlamışü.

İlk sürgün günlerinde, Mahno’nun en çok sevdiği şey, arkadaşla
rıyla bir kafede oturup bir şişe şarap eşliğinde eski günlerden bahset
mekti. Hepsi de, anarşistlerin ve Kronştad denizcilerinin katili olan 
Troçki’den özellikle nefret ediyorlardı ve Troçki’nin 1929’da alaşağı 
olması anarşistleri oldukça sevindirmişti. Stalin’in de Troçki’nin akı
betine uğramasını umut ediyorlardı. Bir ketesinde, Haziran 1926’da, 
Mahno, May Picqueray, Aleksander Berkman, Yahudi sinema yapım
cısı Şvvarzbart ve diğer anarşist arkadaşlar bir Rus lokantasında oturu- 
yorlarken, birden Simon Petlura içeri girmişti. Olayı aktaran kişi Mah
no’nun o andaki reaksiyonundan bahsetmemektedir, ancak Şwarzbart 
öfkeye kapılmış ve ertesi gün, iç savaş döneminde Ukrayna’daki Ya
hudi katliamlarından sorumlu tuttuğu Petlura’yı öldürmüştü.

Bu çetin koşullara rağmen, Mahno Paris’te çeşitli politik etkinlik
lerini sürdürmeyi ihmal etmedi. 1927 yılı başlarında, düzenlediği po
litik bir toplanüdan dolayı gözaltına alındı ve toplantıya katılan diğer
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anarşist yoldaşlarıyla birlikte ülkeyi terk etmesi için kendisine 48 sa
atlik bir süre tanındı. Ancak Fransız pasifısti Louis Lecoin’in müda
halesiyle bu sorun çözüldü. Paris’teki anarşist Rus göçmenlere hitap 
eden Delo Trtıda’ya, yine Arşinov tarafından Paris’te çıkarılmakta 
olan anarşist-komünist gazeteye, ABD’de çıkan Probuzdaenie gazete
sine ve Fransız anarşistlerinin temel yayın organı olan Le Libertaire 
gazetesine pek çok makale yazdı. Düşüncelerini yaymak amacıyla, 
anarşist olmayan göçmen Rus gazetelerine de çeşitli yazılar yazdı Bu 
aıâda anılarını yazma girişiminde* de bulundu. Ancak oldukça karma
şık olan el yazılarının daktilo edilmesinde kendisine yardımcı olan ar
kadaşı 1da Mett ile ikide bir tutuştuğa kavgalar nedeniyle anılannın 
yazımını tamamlayamadı. Yine de anılannın ilk cildi 1929’da basıldı, 
ancak son derece az satıldı. Diğer cilüer ancak Mahno’nun ölümün
den sonra, 1936-37 yıllannda basılabildi.

Karşı karşıya olduğu kişisel sorunlar yetmezmiş gibi, Mahno’yu 
oldukça üzen iki sorun daha vardı:

Birincisi, sağlıklı bir hareket olmaktan gittikçe uzaklaşan Fransız 
anarşist hareketinin içinde bulunduğu durumdu. Pek çok üyesi 1919- 
20 yıllannda Komünist Parti’nin saflanna katılan anarşist sendika 
CGT, artık kof bir isimden ibaretti. Hatta CGT’nin yayın organı olan 
L 'Humanite de komünistler tarafından ele geçirilmişti.

Diğer önemli sıkıntısı ise, “Platform” üzerine süren tartışmalardı. 
Platform, Mahno’nun da yardımıyla Arşinov tarafından kaleme alın
mıştı. Platform konusunda Arşinov’la görüş birliği içinde olan tek kişi 
Mahno’ydu. Platform’da dile getirilen temel yaklaşım şuydu; birbirle- 
riyle koordinasyonsuz bir şekilde hareket eden çeşitli anarşist gruplar 
geçmişte Bolşevikler tarafından kolayca saf dışı edilmişlerdi. Buna 
göre yalnızca merkezi bir yürütme komitesine sahip olan bir Genel 
Anarşistler Birliği bu hatanın tekrarlanmasını önleyecekti. Diğer Rus 
anarşistlerinden de destek alan Volin, 1927’de söz konusu Platform’a 
karşı bir broşür yazarak açıktan saldınya geçmişti. Meıkezi bir yürüt
me komitesi çağnsı özellikle Volin ve arkadaşlannm öfkesini arttın- 
yordu. Platform açıkça anarşizmden bir sapma olarak değerlendirili
yor ve Arşinov anarşist bir parti kurmaya girişmekle suçlanıyordu. Bu 
tartışmada Mahno da Volin’e saldırarak, onun Mahnovşçina’daki ro
lünü tamamen gözardı etme noktasına gelmişti. Sonradan Aleksander 
Berkman, Emma Goldman ve Rus olmayan diğer anarşistler de bu 
tartışmaya katıldılar ve neredeyse hepsi Volin’den yana tavır takındı-
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lar Yaklaşık olarak 1930 yılına kadar süren bu tartışma, Mahno’nun 
dostlannın iyice azalmasıyla sonuçlandı.

Mahno’ya son darbeyi vuran Arşinov oldu. 1932 yılında, uzunca 
bir dönemdir birlikte mücadele eden bu iki devrimcinin yollan trajik 
bir şekilde ayrıldı. 1934 yılında Arşinov Sovyetler Birliği’ne dönmek
le, Stalin rejimini kamuoyu nezdinde adeta akladı. Platformu eleştiren 
anarşistler böylece haklılıklannı ilan ettiler ve Mahno bu gelişmeyle 
birlikte tamamen yıkıldı. Rusya’ya döndükten sonra “Anarşizm ve 
Proletarya Diktatörlüğü” adıyla bir broşür yayınlayan Arşinov, anar
şistlere Sovyetler Birliği Devleti’ni tanıma çağnsı yapacak kadar ileri 
gitti.

Tüm bu olaylar Mahno’yu derinden sarsmıştı. Tüberkülozdan do
layı artık ayakta duramayacak hale gelen Mahno, 16 Mart 1934 günü 
Tenon hastanesine yatınldı. Gallina, hastanede Mahno’yu ziyaret et
meye geldiğinde, Mahno’nun Vohn’le banşma arzusunda olduğunu 
hissetti. Nitekim bu yapıldı da, ancak Mahno’nun sağlığına kavuşma
sı için artık çok geçti. Temmuz 1934’te yapılan iki başansız ameliyat
tan sonra Mahno komaya girdi. Nihayet 25 Temmuz 1934 Çarşamba 
günü sabahın ilk ışıklanyla birlikte Mahno 44 yaşında hayata veda 
etti.

Cenaze töreni 28 Temmuz’da yapıldı. Paris komünarlanran yattığı 
mezarlık olan Pere Lachaise mezarlığındaki törene Rus, Fransız, İtal
yan ve İspanyol anarşistlerinden yaklaşık 500 kişi katildi. Anarşist ba
sın dışında, L ’Humanite gazetesi ve Paris’te günlük olarak yayınlanan 
La Journee Parisienne gibi gazeteler de Mahno’nun ölümüne geniş 
yer verdiler. Şaşırtıcı bir şekilde Mahno’nun ölümüne yer veren yan 
resmi Fransız Le Temps gazetesi, şöyle bir yorum yapmışü:

“Şurası kesindir ki, Rus D evrim i’nin kaderini belirleyen D enikin ye
nilgisi, T roçki’nin düzenli ordusundan çok, kara bayrak altında m ücadele 
eden isyancı köylülerin eseridir. Rus D evrim i’ni yenilginin eşiğinden kur
taranlar M ahnovistler olm uştur ve M oskova bugün bu gerçeği tam am en 
unutm ak istese de, tarafsız o lan tarih N ahnovistlerin bu tarihsel eylem ini 
hep hatırlayacaktır.”

Gulya-Polye’nin özgür çocuklannın devrimci serüveni işte böyle 
bitti. Ukrayna’nın özgür kırlannda başlayıp Avrupa kentlerinin gri 
mülteci iklimlerinde noktalanan bu devrimci mücadeleyi acımasızca 
ezen proleter diktatörler, bu gerçekleri dünya halklanndan ancak yet
miş yıl saklayabildiler. Gün oldu devran döndü, anarşist devrimcilerin
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ve halkın kanını emen Bolşevik diktatörlerin gerçek yüzleri ortaya 
çıktı. Hepsi de o kanlı koltuklan ve heykelleriyle birlikte alaşağı edi
lerek, insanlığın binlerce yıllık özgürlük mücadelesinin tarih sayfala- 
nna halkı acımasızca ezen zalimler olarak geçtiler. Sürgün ellerde 
sonsuz uykuya dalan Ukrayna halkının sevgili Batko’su Nestor İva- 
noviç Mahno, her şeyini adayarak uğruna kahramanca savaştığı anar
şist idealin ve tohumlarım serptiği devrimci ruhun Ukrayna’da bugün 
yeniden yeşermekte olduğunu keşke bilebilseydi.

Kitaba eklediğimiz bu bölüm, Michael Malet’in, Nestor Makhno în The Russian Civil 
War adlı kitabından yararlanılarak hazırlandı. (Y.n.)
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Bolşevik hükümet ile Alm anlar arasında imzalanan Brest-Litovsk 
Antlaşması'nm ardından Avusturya-Alman birlikleri Ukrayna'yı işgal 
ederek kukla bir hükümet kurdular. Mahnovistlerin bu hükümeti 
devirmeleri üzerine, Aralık 1918'de Ukrayna'nın yolu Bolşeviklere yeniden 
açıldı. Mahnovistlerin özgür bölgelerine girerek onları, parti, devlet ve 
Kızıl Ordu'nun otoritesi altına almak istediler. Bunun üzerine, Kızıl Ordu 
ile Mahnovistler arasında üç yıl süren bir iç savaş başladı.
Ancak, Denikin ve VVrangel'in Beyaz Orduları tarafından tehdit edilen 
Bolşevik hükümet. Aralık 1918'den itibaren bu tehlikeye karşı Nestor 
Mahno komutasındaki İsyan Ordusu güçleriyle üç kez ittifak kurmak 
zorunda kaldı. Fakat her defasında, tehlike bertaraf edilir edilmez tek 
taraflı olarak anlaşmayı ihlal etti. 15 Ekim 1920'de Bolşeviklerle 
Mahnovistler arasında yapılan son anlaşmanın ardından Mahnovistfer 
VVrangel Ordusu'na karşı büyük bir saldırı başlattılar. Üç hafta gibi kısa 
bir sürede 4 bin esir alarak VVrangel kuvvetlerini Kırım'da kesin bir 
yenilgiye uğrattılar. Bolşevik iktidara yönelen son karşıdevrimci tehlike 
bertaraf edilmişti! Artık Mahnovistlere ihtiyaç yoktu. Anlaşmanın 
üzerinden henüz bir ay geçmemişken, Kızıl Ordu ve Çeka liderleri en 
büyük ihanetlerinden birini gerçekleştirdiler: 26 Kasım 1920'de Kırım'daki 
Mahnovist komutanları bir konferansa davet ederek tümünü vurdular. Bu 
tarihten itibaren 9 ay boyunca. Kızıl Ordu ile Mahnovistler arasında, 
bütün Ukrayna'ya yayılan ve 1921 Ağustosu'nda Romanya sınırında 
noktalanan amansız bir savaş ve ölüm kasırgası başladı.
Mahnovşçina'da düşman kardeşlerin trajedisini okuyacaksınız.
3 yıl süren ve 300 bin kişinin ölümüne yol açan iç savaşın, insanı nasıl bir 
vahşete sürüklediğini göreceksiniz.
Top, tüfek, kılıç ve süngüyle yaratılan bu ateş cehenneminin, yaşamın 
ayrılmaz bir parçası haline gelerek nasıl kanıksandığına şaşacaksınız.
Çarlık polisinin takibatına, zulme ve işkenceye uğrayanların iktidara gelir 
gelmez, adına hareket ettikleri sınıfa ve ideallerine nasıl kolayca 
yabancılaştıklarına, Çarlık zulmünü kat be kat geride bırakan bir 
despotizmi devrim adına nasıf mübah gördüklerine tanık olacaksınız.
Ve nihayet bu kitabı okuduğunuzda "m utlak baskı" demek olan devletin 
ve otoritenin olduğu yerde özgürlüğün olamayacağına hak vereceksiniz.
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