Ekim Ayaklanması Aslında
Nasıl Gerçekleşti?*
Lev Davidoviç Trotskiy

Ekim’deki altüst oluþun þemasý, bilindiði gibi, yönetici grubun politik gereksinimlerine baðlý olarak resmi anlatýmda sayýsýz defa deðiþikliðe uðradý. Þu
anda ileri sürülen son versiyon kýsaca aþaðýdaki gibi formüle edilebilir: Lenin
ayaklanmanýn mümkün olan her yolla hýzlandýrýlmasýný istiyordu. Zinovyev
ve Kamenev ayaklanmaya karþý çýkýyorlardý. Trotskiy ayaklanma sorununun 25 Ekim’deki (7 Kasým) Sovyetler Kongresi’ne ertelenmesini istiyordu.
Lenin, iktidarýn somut olarak ele geçirilmesi sorununu Sovyetler Kongresi’ne
* Burada yayýnlanan metin, Trotskiy’in Rus Devrim Tarihi kitabýnýn orijinal basýmýnda
yer almamaktadýr. Ýlk kez Monad Press tarafýndan yapýlan Ýngilizce baskýsýna girmiþtir.
Trotskiy’in, Rus Devrim Tarihi’ni yazdýktan sonra eline geçen bir belge üzerine
yorumlarýný kapsamaktadýr. Trotskiy bu belgeden, 1933’ün Aralýk ayýnda, þu anda Harvard
Üniversitesi’nin Trotskiy arþivlerinde bulunan “Rus Devrim Tarihi Üzerine Not”unda söz
etmiþtir. Daha sonra, 1936 yýlýnda, bu malzemeyi yukarýdaki metinde yeniden iþlemiþ
ve Rus Devrim Tarihi’nin gelecek baskýlarýna eklenmesini rica etmiþtir. Bu çeviri Stalin
Tahrifat Okulu’ndan (New York: Pathfinder Press, 1972) yapýlmýþtýr. Türkçe’ye Nesrin
Tura ve Ali Rýza Tura tarafýndan çevrilmiþtir.
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baðýmlý hale getiren Trotskiy’in “anayasal yanýlsamalar”ýna karþý amansýz bir
mücadele verdi. Stalin’in önderliðindeki Merkez Komitesi Lenin’in konumunu destekledi ve ancak böylelikle Ekim zaferi güvence altýna alýndý.
Kaleme almýþ olduðum Rus Devrim Tarihi’nde olaylarýn gerçek seyrinin
sergilenmesinin, bu tarihsel tahrifatýn sergilenmesinde yerinden oynamayan
tek bir taþ bile býrakmadýðýna inanma cüretini gösteriyorum. Þunu belirtmek zorundayým ki, tarih üzerine çalýþtýðým sýrada, ancak sonradan bulmayý
baþarabildiðim belge elimde olsaydý, pek çok kanýttan tasarruf edebilirdim.
1920 yýlýnýn 23 Nisan günü, Moskova örgütü, kuþkusuz bu tür iþlerden
pek hoþlanmayan onur konuðunun yokluðunda, Lenin’in ellinci doðum
gününü kutladý. Kutlama sýrasýndaki konuþmacýlardan biri de, birazdan
göstereceðimiz gibi susmak için müthiþ bir fýrsatý kaçýran Stalin’di. Moskova
komitesi kutlama konuþmalarýný gri kâðýt üzerine küçük bir kitapçýk halinde
yayýnladý (yýl 1920!) ve o zamandan beri bu kitapçýk seyrek bulunan bir bibliyografi malzemesi haline geldi. Bu incecik kitap herkes tarafýndan unutuldu
ve ondan haberdar olanlar da sözünü etme cesaretini bulamýyorlar. Tarihsel
olgularý zamansýzca hatýrlatan bir þeyi insan bugünlerde kellesiyle ödeyebiliyor.
Çok kýsa ve tutarsýz konuþmasýnda Stalin üstüne “[Lenin’in] henüz hiç
kimse tarafýndan sözü edilmeyen bir özelliðini; yani alçakgönüllülüðünü,
hatalarýný kabul edebilme özelliðini” gösterme görevini vermiþti. Konuþmacý
iki örnek veriyordu: Ýlki, Duma’nýn 1905’te boykot edilmesiyle ilgiliydi; ikincisi, Ekim ayaklanmasýnýn yöntemi ve tarihine iliþkindi. Stalin’in, Lenin’in
bu ikinci “hata”sýyla ilgili öyküsünden bir alýntý yapalým:
1917 Temmuz’unda, Kerenski döneminde Demokratik Konferans’ýn toplandýðý
ve Menþeviklerle Sosyal Devrimcilerin yeni kurumu – Kurucu Meclis’e varmak
üzere ray deðiþtirmeyi saðlayacak olan ön parlamentoyu- inþa ettikleri sýrada,
iþte tam o anda, Bizler, Merkez Komitesi’nde, kendi aramýzda, Sovyetleri güçlendirme yolunda ilerlemeye; Sovyetler Kongresi’ni toplamaya; ayaklanmayý
baþlatmaya ve Sovyetler Kongresi’ni devlet iktidarýnýn organý olarak ilan etmeye karar vermiþtik. O sýrada saklanmakta olan Ýlyiç ayný kanýda deðildi ve
bu pisliðin [Demokratik Konferans] daðýtýlýp tutuklanmasý gerektiðini yazdý.
Biz, Konferans’ýn yarýsýnýn ya da en azýndan üçte birinin cephe delegelerinden
oluþtuðunu ve onlarý daðýtýp tutuklamakla ancak her þeyi berbat edeceðimizi
ve cephe ile iliþkileri bozacaðýmýzý bildiðimiz için, sorunun bu kadar basit
olmadýðýný anlayabiliyorduk. Yolumuz üzerindeki tüm çukurlarý, kuyularý ve
uçurumlarý biz daha kolay görebiliyorduk. Ama Ýlyiç büyüktür [?]; o, yolu üzerindeki çukurlardan, kuyulardan ya da uçurumlardan korkmaz [?]; tehditlerden
ürkmez ve þöyle der:
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“Baþla ve dosdoðru ilerle.” Ama o sýrada bizim hizbimiz öyle hareket etmenin
yararýmýza olmadýðýný; koçu boynuzlarýndan yakalayabilmek için bu engellerin
çevresinden dolaþmanýn zorunlu olduðunu gördü. Ve Ýlyiç’in tüm taleplerine
karþýn, gücümüzü pekiþtirme yolunda ilerledik ve 25 Ekim günü ayaklanma
tablosuna ulaþtýk [?]. Ýlyiç gülümseyerek ve bize kurnazca bakarak : ‘Evet,
haklýymýþsýnýz.’ dedi. Bu bizi bir daha þaþýrttý. Zaman zaman Lenin yoldaþ, son
derece önemli konulardaki hatalarýný [?] kabul etti... (V. I. Ulyanov Lenin’in
Ellinci Doðumgünü, 1920, syf. 27)

Stalin’in konuþmasý “yapýtlar”ýnýn hiçbir derlemesine girmedi. Oysa bu
konuþma son derece öðreticidir. Öncelikle, Lenin önderliðindeki Merkez
Komitesi’nin, Trotskiy’in ayaklanmanýn tarihi ve yöntemi konusundaki “anayasal yanýlsamalar”ýný paramparça ettiði yolundaki sonradan çýkma efsaneyi
yýkmaktadýr. Stalin’in söylediklerinin – yani 1920’lerin Stalin’inin- tersine,
Merkez Komitesi’nin bu konuda Lenin’e karþý Trotskiy’i desteklediði ortaya
çýkmaktadýr.
1924 yýlýnda yayýnlanan Lenin’le ilgili anýlarýmda, 25 Ekim gecesi
Smolniy’e geldiðinde Lenin’in bana nasýl : “Peki, peki. Böyle de yapýlabilirmiþ.
Yeter ki iktidarý alýn.” dediðini anlattým. “Tarihçi” Varoslavskiy, 1930’da bu
öykünün gerçekliðini öfkeyle yadsýdý. Çünkü, gördüðünüz gibi, iktidarýn
devrilmesi Lenin’le uyum halindeki ve Trotskiy’in karþýsýndaki Merkez
Komitesi tarafýndan gerçekleþtirilmiþti; o halde nasýl olur da Lenin “böyle de
yapýlabilirmiþ” diyebilirdi? Ama Stalin’den öðrendiðimize göre, “Ýlyiç’in tüm
taleplerine karþýn” Merkez Komitesi Sovyetler Kongresi’nin yönlendirdiði
çizgisini izledi ve “25 Ekim günü ayaklanma tablosuna ulaþtý.”; bu arada,
Lenin Smolniy’e geldiðinde: “Evet, haklýymýþsýnýz.” dedi. Ýstemeden yapýlmýþ
da olsa, benim öykümün bundan daha ikna edici bir doðrulamasý ve sonradan
çýkarýlan kurgularýn bundan daha ezici bir reddi düþünülebilir mi?
Bununla birlikte, Merkez Komitesi’nin gerçek planý 1920’de bile, Stalin
tarafýndan bulanýk bir biçimde tanýmlanmaktadýr: “Sovyetleri güçlendirme yolunda ilerlemek; Sovyetler Kongresi’ni toplamak; ayaklanmayý baþlatmak ve
Sovyetler Kongresi’ni devlet iktidarýnýn organý olarak ilan etmek”. Bütün bunlar Lenin’in hiç de haksýz olmayan bir biçimde “anayasal yanýlsamalar”ýndan
dolayý suçladýðý mekanik þemanýn ta kendisini oluþturmaktadýrlar. Ayaklanma
çaðrýsýný ancak sonrasýnda yapmak üzere önce Sovyetler Kongresi’ni
toplantýya çaðýrmak, hasýmlarýmýz için, Sovyetler Kongresi’ne ayaklanma
öncesinde bir darbe indirme fýrsatý anlamýna gelecekti. Bu durumda þu soru
kaçýnýlmaz hale gelmektedir: Lenin’in korkularý Stalin’le buluþmalarýndan birinin sonucu muydu? Aslýnda, tarafýmdan yönetilen ve eyleme geçirilen plan
þöyleydi: Kitleleri, ülkedeki en üst organ olarak Sovyetler Kongresi sloganýyla
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seferber etme süreci içinde ve bu meþru kampanya örtüsü altýnda, ayaklanmaya hazýrlanmak ve Sovyetler Kongresi’ne yakýn bir zamanda, ama kesinlikle zorunlu olarak Kongre’nin baþlangýcýndan sonra olmamak üzere, uygun
bir anda darbeyi indirmek.
Kaleme aldýðým Tarih’in, Ekim ayaklanmasýnýn öngününde parti içindeki anlaþmazlýklarý ele alan bölümlerini dikkatle okuyan biri, Stalin’in,
konuþmasýnda, Merkez Komitesi ile Lenin arasýndaki görüþ ayrýlýklarýný
benim yaptýðýmdan çok daha keskin bir biçimde betimlediðini kolaylýkla
görebilir. Bunun nedeni, o dönemdeki farklýlýklarýn ve tartýþmalarýn mektuplarda ve baþka belgelerde ancak kýsmen ve üstelik dolaylý bir biçimde yansýtýlmýþ olmalarýdýr. Kendi sunuþumda, baþka kaynaklar tarafýndan
kesinleþtiremediðim tüm kiþisel anýlarý titizlikle ayýkladým. Lenin’le aramda çýkan ve sonradan olaylarýn seyrinin benim konumumu doðruladýðý taktik
anlaþmazlýklar söz konusu olduðunda iki kat sakýnýmlý davrandým. Stalin’in
1920’deki kutlama toplantýsýndaki konuþmasýnýn orada bulunanlarýn hiçbiri tarafýndan yalanlanmadýðýný ve yalanlanamayacaðýný gösterebilirim. Eðer
sözkonusu konuþma, konuþmacýnýn genel zihinsel donanýmýyla uyumlu bir biçimde, sorunu basitleþtirme eðilimi taþýyorsa, o halde, son dönemde Stalin’in
de katýlýmýyla uydurulan versiyonu ancak daha da ezici bir biçimde çürütebilir.
3 Mart 1937
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