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Lenin ve askeri cephe
Stalin zamanýnda ve onun ölümünden sonraki dönemde, resmi Rus tarihçileri iç savaþ sýrasýnda Kýzýl Ordu’nun baþýnda Troçki’nin bulunduðunu gerçeðini gizlediler. Bu ordunun tüm
baþarýlarý Lenin’e (ve Stalin’e) atfedildi. Böylesi bir destanlaþtýrma, Lenin’e karþý bir hakaret
olarak görülmelidir. Bu bölümde, Kýzýl Ordu’ya önderlik konusunda Lenin’in Troçki’ye göre
ikincil bir rol oynadýðý gerçeðini ortaya koyacaðýz.
Lenin ve Çarlýk subaylarýnýn Kýzýl Ordu'da görevlendirilmesi
Troçki’nin eski Çarlýk subaylarýný görev vermesi büyük bir muhalefetle karþýlaþtý. BrestLitovsk Barýþ Anlaþmasý’na ve Lenin’in ekonomik politikasýna karþý çýkmýþ olan ‘sol komünistler’in pek çoðu, ‘Eski Bolþevizm’ adýna Troçki’nin izlediði politikayý reddettiler. Çarlýk
subaylarýnýn komutasýndaki bir orduyu kabul etmeleri þöyle dursun, bunlar merkezi ve düzenli
bir ordunun kurulmasýna bile karþý çýkýyorlardý. Smirnov, Buharin, Radek ve Bubnov önderliðindeki ‘sol komünistler’ Troçki’ye çok sert bir biçimde karþý çýktýlar. Ordu içinde merkezi
otoriteye karþý çýkmamakla birlikte eski Çarlýk subaylarýna güvenmeyen ve onlarý kýskananlar
diðer bir muhalefet odaðýný oluþturuyorlardý. Bunlar, iþçilerden, askerlerden ve bahriyelilerden
kurulmuþ ve Ekim Devrimi’nin ilk günlerinde önemli bir silahlý direniþle karþýlaþmadýklarý
çeþitli yerellerde Sovyet rejimini inþa etmeyi becermiþ olan gerilla gruplarýnýn liderleriydiler.
Kökleri uzmanlara yönelik plebyen bir nefrete kadar uzanan bu muhalefet, ‘Çaritsin muhalefeti’ olarak anýlýyordu. Onuncu Ordu Komutaný Voroþilov, ayný ordunun siyasi komiseri olan
Orjonikidze, Gusev ve -geri plandaki- Stalin bu muhalefet odaðýnýn liderleriydiler. (Çaritsin
Grubu daha sonraki dönemlerde stalinist kliðin çekirdeði haline geldi.)
Lenin’in eski Çarlýk subaylarýnýn orduya alýnmasý fikri üzerinde uzun zaman herhangi bir
yorumda bulunmamýþ olmasý, Troçki’nin izlediði politikaya karþý çýkan bu iki muhalefet grubunun birleþik gücünün daha da büyümesine yol açmýþtý.
Troçki, kendisine destek vermesi için tekrar tekrar Lenin’e çaðrýda bulunmak zorunda
kaldý. Aðustos 1918’de, Lenin, Troçki’ye Larin tarafýndan önerilmiþ olan ve genelkurmaydaki
tüm subaylarýn yerine komünistlerin getirilmesini öngören karar tasarýsý konusunda ne düþündüðünü sordu. Troçki bu öneriye çok sert biçimde karþý çýktý:
"Bunlarýn [eski Çarlýk subaylarý] çoðu ihanet eylemlerinde bulunuyorlar. Ancak, askerleri taþýyan trenlerin iþledikleri hatlarda da sabotaj eylemlerine rastlanýlýyor, ama
hiç kimse demiryollarýndaki makinistlerin tümünün komünistlerle deðiþtirilmesini
önermiyor. Larin’in önerisinin tümüyle iþe yaramaz bir öneri olduðunu düþünüyorum... Söz konusu subaylardan yararlanýlmasý konusunda en büyük yaygarayý koparanlar, ya panik içinde olan kiþiler, ya da askeri aygýtýn iþleyiþinin bütünüyle dýþýnda
olan, veya, partinin sabotajcýlardan daha büyük zararlara yol açan askeri þahsiyetleri bunlar, bir þeye göz kulak olma becerisini gösteremeyen, eski Ýran valileri gibi bütün
zamanlarýný boþ boþ oturarak geçiren ve bir baþarýsýzlýkla karþýlaþtýklarýnda sorumluluðu üzerlerinden atmak için Genelkurmay’daki subaylarý suçlayan kiþiler."(1)
24 Kasým 1918’de, Lenin Kýzýl Ordu subaylarýna yaptýðý bir konuþmada hala þunlarý söyleyebiliyordu: "Bugün kendi yeni ordumuzu inþa ederken, kendi subaylarýmýzý yalnýzca halktan gelen insanlar arasýndan seçmeliyiz. Askerlerden saygý görecek ve kendi ordumuz içinde
sosyalizmin gücünü artýrabilecek olanlar yalnýzca Kýzýl subaylardýr. Böyle bir ordu ise asla yenilgiye uðratýlamaz bir ordu olacaktýr."(2)
Mart 1919’daki Sekizinci Parti Kongresi’nin öngününe kadar, Lenin askeri uzmanlardan
hangi ölçülerde yararlanýlacaðý konusunda net bir fikre sahip deðildi. 1919 yýlý Mart ayý baþlarýnda Troçki þunlarý anlatýyordu:

"Lenin’in bana gönderdiði pusulada þunu soruyordu: ‘Bütün uzmanlarý sepetleyip
Laseviç’i genelkurmay baþkaný yapma fikrine ne diyorsun?’ Laseviç eski bir
bolþevikti ve Alman savaþý sýrasýndaki baþarýlarý dolayýsýyla astsubay çavuþ rütbesine
yükseltilmiþti. Ayný pusula üzerine ‘Bu çok aptalca!’ diye yazdým. Lenin pusulayý aldýðýnda çatýk kaþlarla ve çok asýk bir yüz ifadesiyle ‘Bana karþý çok acýmasýzsýn!’
dermiþcesine sinsi sinsi bana baktý. Ama, kaþlarýný ne kadar çatarsa çatsýn, gerçekte
en küçük kuþkuya yer býrakmayacak kadar sert ve kesin yanýtlar almaktan memnuniyet de duyardý. Toplantýdan sonra yan yana geldik. Lenin bana cepheyle ilgili çeþitli
sorular sordu. Ona þunu söyledim:
"'Bana bütün eski subaylarý kovmanýn daha iyi olup olmayacaðýný sormuþtun. Bugün
ordumuz içinde bunlarýn sayýsýnýn ne olduðunu biliyor musun?
"'Hayýr.’
"’Yaklaþýk olarak?’
"’Hiç bilmiyorum.’
"’Bu sayý otuz binin altýnda deðil.’
"’Ne?’
"’Otuz binden az deðil. Bunlar arasýnda her bir haine karþýlýk yüz kadar güvenilir subay düþüyor; firar eden her subaya karþý iki ya da üç tanesi savaþta ölüyor. Söyler misin bunlarýn hepsini nasýl kovabiliriz?’"(3)
Bundan birkaç gün sonra, Lenin sosyalist cumhuriyetin inþasý sýrasýnda karþýlaþýlan sorunlarla ilgili olarak yaptýðý bir konuþmada þunlarý söylüyordu:
"Kýsa bir süre önce Yoldaþ Troçki’den bizim Savaþ Departmanýmýz içinde görev alan
eski Çarlýk ordusunda çalýþmýþ subaylarýn sayýsýnýn otuz bin kadar olduðunu öðrendiðim zaman, düþmanýmýzýn zaaflarýndan nasýl yararlandýðýmýzý, daha önce komünizme
karþý çýkmýþ olanlarý bugün onun inþasýna katýlmak zorunda býraktýðýmýzý, kapitalistlerin bize fýrlattýklarý tuðlalarla komünizmi inþa etmekte olduðumuzu çok daha iyi
anladým."(4)
Yukarýda aktardýðýmýz konuþmalar, Lenin’in Kýzýl Ordu’nun örgütsel yapýsýný etkilemekten ne denli uzak olduðunu, askeri konularda Lenin’in Troçki’ye oranla nasýl ikinci planda
kalmýþ olduðunu açýkça gösterir.
Þimdi yanýt arayacaðýmýz soru þu: Kýzýl Ordu’nun askeri stratejisi neydi?
Savaþ stratejisi üzerinde anlaþmazlýk
Parti Merkez Komitesi’nin izlenecek strateji konusunda anlaþmazlýða düþerek bölünmeye
uðradýðý dört olay yaþandý. Diðer bir deyiþle, askeri cephelerde yaþanan ne kadar sorun varsa,
bunlar yansýmalarýný partinin Merkez Komitesi’nde de buluyorlardý. Pratik, Lenin ile Troçki
arasýnda anlaþmazlýða yol açan durumlardan birinde Lenin, diðerlerinde ise Troçki’nin haklý
olduðunu gösterdi.
1919 yazýnda yaþanan ilk ciddi anlaþmazlýk, doðu cephesindeki durumla ilgiliydi. Troçki,
Kolçak bir kez Urallar’ýn doðusuna çekilmek zorunda kaldýktan sonra Kýzýl Ordu’nun bu noktadan sonra Kolçak’ýn peþine düþmek yerine daðlarda kýþý beklemesi gerektiðini ileri süren
Kýzýl Ordu genelkurmay baþkaný Vatzetis’i destekliyordu. Bu, Kýzýl Ordu’ya, birliklerinin bir
kýsmýný doðu cephesinden çekerek Denikin’in giderek daha tehlikeli olmaya baþladýðý güney
cephesine kaydýrma olanaðý saðlayacaktý. Ne var ki, Askeri Konsey’in iki eski bolþevik üyesi
Smilga ve Lasheviç’in yanýsýra, eskiden Çarlýk ordusunun genelkurmayýnda albay rütbesiyle
görev yapmýþ olan doðu cephesi komutaný S. S. Kamenev bu plana þiddetle karþý çýkýyordu.
Lenin bunlarýn görüþlerini destekledi. Adý geçen bu kiþiler Kolçak’ýn yenilgisinin çok yakýn
olduðu, az sayýda askerin bunun için yeterli olacaðý, Kolçak’ýn sonuna kadar takip edilmesi ve
ona soluk alma olanaðý verilmemesi gerektiði görüþünde ýsrarlýydýlar; bu çok önemliydi, aksi
taktirde Kolçak kýþ aylarý boyunca yeniden güç toplar ve ilkbaharda doðu cephesinde her þey

yeniden baþlardý. Dolayýsýyla, sorun bütünüyle Kolçak’ýn ordusunun ve cephe gerisi kuvvetlerinin durumunun ne olduðunun doðru bir kestirimine baðlýydý.
Troçki, sonralarý bu konudaki görüþlerinin yanlýþ olduðunu itiraf eder: "Doðu cephesi komutanlýðýnýn Kolçak’ýn ordusunu kovalamasýnýn yerinde bir karar olduðu anlaþýldý... Doðu ordularý, bazý birliklerini güney cephesine kaydýrýrken eþzamanlý olarak Kolçak’ý Sibirya’nýn ortasýna kadar kovaladýlar."(5)
Ýkinci anlaþmazlýk güney cephesindeki durumla ilgiliydi. Bu olayda, Troçki genel kurmayýn baþýna henüz geçirilmiþ olan S. S. Kamenev’in planýný desteklemiþ olan Lenin’e ve Merkez Komitesi çoðunluðuna karþý haklý çýktý. Güneyde, düþman güçler ayrý ve birbiriyle uzlaþmazlýk içinde olan iki gruptan oluþuyordu: Özellikle Kuban eyaletinde yoðunlaþmýþ olan Kazaklar ve gönüllü Beyaz Ordu. Troçki, bu iki grup arasýndaki uzlaþmazlýktan yararlanýlmasý
gerektiði inancýndaydý. Buna karþýlýk, meseleyi yalnýzca mantýksal açýdan deðerlendiren, onun
sosyo-politik vehçelerini dikkate almayan Kamenev, Kuban eyaletinin gönüllüler için ana üs
konumunda olduðunu söylüyor ve düþmana kesin darbenin Volga üzerinden bu eyalette indirilmesi gerektiðini ileri sürüyordu. Kamenev’in stratejisi Kýzýl Ordu açýsýndan korkunç bir yenilgiyle sonuçlandý. Troçki þunlarý yazýyor:
"Oysa Denikin Kazaklarý güneye karþý uzun bir ileri harekata giriþmeye ikna etmekte
baþarýsýz kalmýþtý... Bizim güneyden Kazak çetelerine karþý saldýrýlarýmýz onun iþine
yarýyordu. Bundan sonra, Kazaklar kendi topraklarý üzerinde artýk kendilerini savunabilecek durumda deðillerdi; böylece, kendi ellerimizle Kazaklarýn yazgýsýný gönüllüler ordusunun yazgýsýna baðlý hale getirmiþ olduk.
"Kendi askeri operasyonlarýmýzý dikkatlice hazýrlamamýza, askeri güçlerimizi ve teknik donanýmýmýzý yoðunlaþtýrmýþ olmamýza raðmen ortada kaydettiðimiz bir baþarý
yoktu. Kazaklar Denikin’in ordusunun cephe gerisinde kendilerine çok saðlam bir siper oluþturdular. Kendi topraklarýna sýký sýkýya yapýþmýþlardý ve topraklarýný diþleri
ve týrnaklarýyla sonuna kadar savunmaya hazýr görünüyorlardý. Giriþtiðimiz saldýrý
tüm Kazak halkýný ayaða kaldýrmýþtý. Zamanýmýzý, enerjimizi ve idari faaliyetlerimizi
eli silah tutan herkesi Beyaz Ordu’nun üzerine sürmek için harcýyorduk. Bu arada
Denikin Ukrayna’yý bir baþtan diðerine süpürdü; saflarýný saðlamlaþtýrdý ve kuzeye
doðru ilerledi."(6)
25 Haziran 1919’da gönüllüler ordusu Ukrayna’nýn en önemli kenti olan Kharkov’u iþgal
etti. Ayný ayýn sonlarýnda Don Kazaklarý Don’u Sovyet güçlerinden temizlerken Kuban Kazaklarý aþaðý Dinyeper’de Ekaterinoslav kentini ele geçirdiler. 30 Haziran’da, Denikin Ýngiliz
uçak ve tanklarýnýn yardýmýyla Çaritsin’i ele geçirdi. 31 Temmuz’da Poltava iþgal edildi. Karadeniz kýyýsý üzerindeki Kherson ve Nikolayev 18 Aðustos’ta alýndý; bundan beþ gün sonra Ýater Oessa düþtü. 31 Aðustos’ta gönüllüler ordusu Kiev’e yürüyüþe geçti. Denikin’in ordularý
Eylül ayý boyunca ilerlemeye devam ettiler. 20 Eylül’de Kursk’u, 6 Ekim’de Voronezh’i, 13
Ekim’de ise Moskova’ya 250 mil mesfede bulunan Orel’i ele geçirdiler. Tarihçi Carr, söz konusu bu haftalarý ‘rejimin varlýðýnýn sallantý içine düþtüðü kritik nokta’ olarak tanýmlar.
Bu geliþmelerden sonra, parti liderliði Troçki’nin baþtan beri kabul ettirmeye çalýþtýðý
planý benimsedi.
"Giriþeceðimiz ilk saldýrý ile gönüllüler ordusunun Kazaklarla baðýný kesip Kazaklarý
kendi baþlarýna býrakmayý, tüm gücümüzü gönüllülere karþý yoðunlaþtýrmayý önermiþtim. Bu plana göre, saldýrýnýn ana doðrultusu Volga’dan Kuban’a doðru deðil,
Voronezh’ten Kharkov ve Donetzk bölgesine doðru olacaktý. Ülkenin kuzey Kafkaslarý Ukrayna’dan ayýran bu bölgesinde köylüler ve iþçiler tamamen Kýzýl Ordu’dan
yanaydý. Bu doðrultuda ilerleyen Kýzýl Ordu adeta tereyað üzerinde kayan bir býçak
gibi hýzla yol katedecekti. Kazaklar sýnýrlarýný yabancýlara karþý korumak üzere bulunduklarý yerde kalacaklardý, ama biz Kazaklara iliþmeyecektik... En nihayet sonradan benimsenen plan bu oldu, ama Denikin - düþman eline düþmesi Moskova’nýn

düþmesinden daha tehlikeli olan- Tula’yý tehdit etmeye baþladýktan sonra. Birkaç aylýk zaman yitirdik, gereksiz kayýplar verdik ve çok kritik haftalar yaþadýk."(7)
Troçki’nin Denikin’e karþý harekat planý, sonradan olaylarýn geliþiminin de doðruladýðý
gibi, her bakýmdan çok zekice hazýrlanmýþ bir plandý. Troçki iki sosyo-politik faktörü dikkate
almýþtý. Bunlardan birincisi Don proleteryasýnýn bolþevik yanlýsý tutumuydu. Ýkincisi ise Kuban Kazaklarý ile Dinikin’in Beyaz gönüllüleri arasýndaki uzlaþmazlýktý. Troçki’nin hesabý her
iki durumda da nesnel gerçeklere dayanýyordu.
Parti Politbürosu 14 Eylül günü Troçki’nin orijinal planýný bütünüyle kabul ederek güney
cephesine iliþkin emirlerini deðiþtirdi. Bundan sonra Denikin’in ordusunun geri çekilmeye
baþladýðý görüldü. 20 Ekim’de Kýzýl Ordu Orel’i ele geçirdi, bundan dört gün sonra Budenny
Denikin’in süvari birliklerini yenilgiye uðrattý. Denikin 15 Kasým’da Voronezh yakýnlarýndaki
Kastornaiya’da, 17 Kasým’da Kursk’ta yenilgiye uðradý; ordularýnýn geri çekilmesi ayný hýzda
devam etti. 3 Ocak 1920’de Çaritsin’i, 8 Ocak’ta Rostov’u kaybetti. Rostov, buradaki göðüs
göðüse savaþtan sonra 20 Ocak’ta yeniden Denikin’in eline geçti, ancak üç gün sonra þehir
Kýzýl Ordu tarafýndan geri alýndý. Beyaz ordular geri çekilmeye devam ettiler. 15 Mart’ta Denikin Ekaterinodar’ý kaybetti; 4 Nisan’da Beyaz Ordu’nun komutanlýðýný býrakarak Ýngiltere’ye gitmek üzere ülkeden ayrýldý.
Troçki ile Lenin arasýndaki üçüncü anlaþmazlýk Petrograd’la ilgiliydi. Denikin’in Moskova’yý tehdit etmekte olduðu 1919 yýlýnýn Ekim ayýnda, Finlandiya Körfezi’ndeki Ýngiliz donanmasýnýn desteðindeki Ýyudeniç hýzla Esonya’dan Petrograd’a ilerliyordu. 12 Ekim’de Ýyudeniç’in askerleri Petrograd’a 10 mil uzaklýktaki Ýyamburg’u ele geçirdiler. 16 Ekim’e gelindiðinde 60 mil yol katederek Gatçina’ya ulaþmýþ bulunuyorlardý ve bundan kýsa bir süre sonra
Petrograd yakýnlarýndaki Çarskoe Selo’ya ulaþtýlar. Beyaz generaller kendilerinden o denli
eminlerdi ki, harekata komutanlýk eden general, dürbünle Petrograd’a bakmak isteyip istemediði sorulduðunda buna gerek olmadýðýný, çünkü ertesi gün kentin ana caddesi olan Nevski
Prospekt üzerinde yürüyor olacaðýný söylüyordu.
15 Ekim’de Politbüro toplandý. Her iki baþkent tehdit altýndaydý ve Lenin Petrograd’ýn
gözden çýkarýlarak eldeki tüm güçlerin Moskova etrafýnda toplanmasýný önerdi (Hatta, Lenin’e
göre Moskova’dan da vazgeçilerek Urallar’a çekilme olasýlýðý da mevcuttu). Troçki Lenin’le
ayný fikirde deðildi; bir dizi tartýþmadan sonra Merkez Komitesi Troçki’den yana tavýr aldý. 16
Ekim’de Troçki aceleyle zýrhlý trenine bindi ve Petrograd’a gitmek üzere yola çýktý. Þehri sokak sokak savunmak zorunda kalabileceklerinden kaygýlanýyordu:
"Bu dev kente girmeleri halinde Beyaz Muhafýzlar her evi kendileri için bir muamma, bir tehdit ya da ölümcül bir tehlike anlamýna gelecek olan betondan yapýlmýþ bu
labirent içinde kaybolacaklar. Saldýrýnýn nereden ve hangi yönden geleceðini nasýl bilecekler? Bir pencereden? Bir çatý arasýndan? Bir bodrumdan? Bir sokaðýn köþesinden? Belki de her yerden!... Bazý caddelerin etrafýný dikenli tellerle çevirebiliriz; diðerlerini olduðu gibi býrakýp onlarý kurduðumuz tuzaklara doðru yönlendirebiliriz. Ýhtiyacýmýz olan tek þey teslim olmamaya kararlý birkaç bin insan... Bu þeklide giriþilecek iki ya da üç günlük bir savaþ iþgalcileri bir korkaklar sürüsü haline getirir ve bunlarýn gruplar halinde veya tek tek silahlarýný yoldan geçen silahsýz insanlara ve kadýnlara verip teslim olduklarýna tanýk oluruz."(8)
Troçki’nin enerjisi, öngütlenme konusundaki olaðanüstü yeteneði ve kitleler önünde etkileyici konuþma sanatý harekete geçmiþ durumdaydý. Petrograd Sovyeti’nde yaptýðý konuþmada
þunlarý söylüyordu: "Bu kadar çok sýkýntýya katlanmýþ, böylesine derin bir manevi ateþle yanmýþ... güzelim Kýzýl Petrograd eskiden olduðu gibi devrimin meþalesi olarak yanmaya devam
edecektir." Tek baþýna atýna binip geri çekilen askerlerin önüne geçiyor, onlarý mevzilerine geri dönmeye ikna ediyordu. Kararlýlýk ve cesaretle savaþan Kýzýl Askerler Ýyudeniç’in ordusunu
bozguna uðrattýlar.

Petrograd cephesindeki dönüm noktasý, güney cephesindeki dönüm noktasýyla ayný gün
yaþandý: 20 Ekim’de Kýzýl Ordu Orel’i geri aldý.
Troçki ile Lenin arasýnda askeri strateji alanýnda yaþanan dördüncü anlaþmazlýk Varþova
üzerine yürüme konusundaydý. Polonya 25 Nisan 1920’de Sovyet Rusya’ya karþý askeri bir
saldýrý baþlatmýþtý. Polonyalý askerler süratle ilerleyerek 6 Mayýs’ta Ukrayna’nýn baþkenti Kiev’e girdiler ve kýsa süre içinde ülkenin batý bölümünü bütünüyle iþgal altýna aldýlar. 26 Mayýs’ta Sovyetler’in karþý saldýrýsý baþladý. 5 Haziran’da Budenny’nin Kýzýl süvari birlikleri düþman cephesini yardý. 12 Haziran’da Kiev’i boþaltan Polonyalýlar bir süre sonra hýzla Sovyet
sýnýrlarýna doðru püskürtüldüler.
Polonyalýlara karþý verilen savaþýn bu aþamasýna kadar, yani savaþýn savunma savaþý olarak sürdüðü müddet içinde, Lenin ile Troçki arasýnda bir uyuþmazlýk söz konusu deðildi. Þimdi ise, ‘Kýzýl Ordu yoluna devam etmeli ve Polonya’yý iþgal etmeli mi?’ sorusu gündeme gelmiþti; Lenin ‘Evet’ derken Troçki ‘Hayýr’ diyordu. Bolþevik liderliðin diðer üyeleri bir bütün
olarak Lenin’den yana tavýr aldýlar. Savaþýn iþlerin yoluna gitmediði bölümünde ihtiyatlý bir
tutum takýnmayý yeðlemiþ olan Stalin(9), þimdi -yani net bir baþarý elde edildikten sonra- bir
hayli coþkulu bir tavra bürünmüþtü.
Polonyalý komünist liderler ikiye bölündüler. Dzerzinski, Markhlevsky, ve en baþta Radek, Sovyetler’in Polonya içine kadar ilerlemesine karþýydýlar. Unschlicht, Lenski ve Bobinski ise karþýt fikirdeydiler. Lenin ne yapýlacaðý konusunda tereddüt göstermedi. Polonya savaþýnýn olumlu yönde seyretmesi özgüvenini artýrmýþtý. 17 Temmuz’da Politbüro’nun Varþova
üzerine yürüme kararý almasýný saðlamakta fazla zorlanmadý. Troçki’nin önerisini dikkate almadý ve Yüksek Komutanlýk adýna saldýrýya geçmeyi önerdi. Bunlarý yaparken Politbüro’nun
diðer beþ üyesini de yanýna almýþtý.
Lenin’in stratejisi yanlýþ çýktý ve bu yanlýþýn bedeli aðýr oldu. Polonyalý köylülerin ve iþçilerin Kýzýl Ordu’yu sýcak karþýlamayacaklarýný ileri sürmüþ olan Radek’in tamamen haklý olduðu ortaya çýktý. 15 Aðustos’ta Sovyet askerleri Varþova önlerinde yenilgiye uðradýlar ve
400 km. kadar geriye, Polonya topraklarýnýn dýþýna püskürtüldüler.
Sovyet ordusunun aldýðý bu yenilgide rol oynayan baþkaca etkenler de vardý. Örneðin, batý komutanlýðý ile güneybatý komutanlýðý arasýnda þaþýrtýcý bir koordinasyon yokluðu söz konusuydu: 13 Aðustos tarihinde güneybatý komutanlýðýna batý cephesine katýlmasý için emir verildiði halde, bu ordu savaþta kaydadeðer hiçbir rol oynamadý. Troçki’nin güneybatý komutanlýðýnýn tavrýna iliþkin açýklamasý basit ve ikna ediciydi: Güneybatý ordusunun siyasi komiseri
Stalin’in kiþisel tutkularý ve kýskançlýklarý. Stalin, Tukhaçevski’nin Varþova’da kazanacaðý bir
zafere tanýk olmayý, ya da Tukhaçevski’nin siyasi memuru Smilga’nýn baþarýsýnýn gölgesinde
kalmayý hazmedemezdi. Her ne pahasýna olursa olsun, Tukhaçevski ve Smilga’nýn Varþova’ya girdikleri anda kendisi de Lvov’a girmek istiyordu:
"Stalin kendi savaþýný veriyordu. Tukhaçevski’nin ordusunun tehlike içinde olduðu
gözle görülür hale geldiði zaman genelkurmay baþkaný Polonyalý askerlerin ve Varþova’nýn yan kanatlarýna saldýrýlar düzenlenebilmesi için güneybatý cephesine yön deðiþtirip Zamostye-Tomaþev’e doðru yönelmesi için emir verdiðinde, güneybatý cephesi komutanlýðý Stalin’in teþvikiyle batýya doðru ilerlemeye devam etti: Lvov’un
alýnmasý Varþova’yý almalarý için ‘diðerleri’ne yardým etmekten daha önemliydi! Genelkurmayýmýz üç dört gün bu emrin hayata geçirilmesini saðlayamadý. Güneybatý
komutanlýðý, ancak birbiri ardýna yapýlan uyarý ve tehditlerden sonra yönünü deðiþtirdi, ancak bu sýrada yitirilen birkaç günlük zaman yenilgide belirleyici bir rol oynadý.
Polonyalýlar 16 Aðustos’ta karþý saldýrýya geçtiler ve askerlerimizi geri çekilmeye
zorladýlar. Eðer Stalin ve Voroþilov ile kara cahil Budenny Galiçya’da ‘kendi savaþlarý’na giriþmiþ olmasalardý ve zamanýnda Lublin’e varmýþ olsalardý, Kýzýl Ordu yenilgiden kaçýnabilirdi."(10)

(Burada, Kýzýl Ordu’nun muhaberatýnýn çok zayýf olmasý, destek hizmetlerinden yoksun
oluþu, vb. nedenlerle Varþova üzerine yürümenin her durumda yenilgiyle sonuçlanmaya mahkum olup olmadýðýný tartýþmayý yersiz buluyoruz.) Varþova’ya yürümek fikri siyasi bir hata
idi. Uðranan baþarýsýzlýktan sonra Lenin þunu söylemiþti: "Saldýrýmýz, neredeyse Varþova’ya
kadar süren aþýrý süratli ileri harekatýmýz hiç kuþkusuz bir hata idi."(11) Polonya halkýnýn bu
saldýrýyý tarihsel düþmanlarýnýn topraklarýný iþgale yönelik giriþimi olarak görmeleri kaçýnýlmazdý. Lenin, hatalarýnýn üstünü örtmeye çalýþacak biri deðildi. Klara Zetkin’e þunlarý söylemiþti:
"Polonyalýlar Kýzýl Ordu askerlerini kardeþleri ve kurtarýcýlarý olarak deðil, düþmanlarý olarak gördüler. Toplumsal ve devrimci deðil, milliyetçi ve emperyalist bir tarzda
düþündüler ve bu þekilde hareket ettiler. Polonya’da kendisine bel baðladýðýmýz devrim gerçekleþmedi. Pilsudski ve Daszynski tarafýndan kandýrýlmýþ iþçiler ve köylüler
kendi sýnýf düþmanlarýný savundular, bizim cesur Kýzýl askerlerimizi aç býraktýlar, onlarý pusuya düþürdüler ve öldüresiye dövdüler... Radek neler olacaðýný önceden görmüþtü. Bizi uyarmýþtý. Çok sinirlenmiþ ve onu ‘yenilgicilik’le suçlamýþtým... Ama iddialarýnda haklýydý."(12)
Kýzýl Ordu’nun idaresi konusunda aralarýndaki tüm taktik görüþ ayrýlýklarýna karþýn, Lenin ile Troçki arasýnda son derece yakýn bir iliþki vardý. Bunu görmek için o yýllarda bu iki insan arasýndaki yazýþmalara göz atmak yeterlidir; söz konusu yazýþmalar büyük ölçüde iç savaþ
sorunlarýna iliþkin sayýsýz çoklukta kýsa notlardan ve uzun telgraflardan oluþur.(13)
Bu ikisi arasýnda iç savaþla ilgili olaylara -Kolçak, Denikin, Ýyudeniç ve Pilsudski’ye karþý mücadeleler- iliþkin farklýlýklar büyük bir pratik öneme sahipti; ancak Lenin ile Troçki arasýnda ilkesel düzeyde görüþ ayrýlýklarý söz konusu deðildi. Bunlar en yararlý seçeneðin, belli
bir anda ve belli bir yerde düþmana karþý savaþýmýn en iyi yolunun ne olduðuna iliþkin tartýþmalardý. Eðer Petrograd’ýn tahliyesini önermiþ olan, ya da Varþova üzerine yürüme konusunda baþarýsýzlýða uðrayan Lenin deðil de Troçki olmuþ olsaydý, hiç kuþkusuz stalinistler
bunlarý Troçki’nin teslimiyetçi ve maceracý olduðu efsanelerini geliþtirmek için yararlanýrlardý. Bir bütün olarak, Troçki’nin askeri konulardaki stratejik deðerlendirmeleri Lenin’in öngörülerinden çok daha saðlam ve güvenilirdi. Lenin, bütünüyle siyaset ve ekonominin idaresiyle
ilgili sorunlarla meþguldü; cepheleri ziyarete, askeri departmanýn gündelik çalýþmasýna katýlmaya ayýrabileceði zamaný yoktu. Bu yüzden, askeri meselelere yeterince hakim deðildi. Nitekim, Ekim ayaklanmasýnýn teknik örgütleniþi sýrasýnda da neye ihtiyaç olduðu konusunda
Troçki’nin kavrayýþý Lenin’inkinden çok daha güçlüydü.(14)
Ayný zamanda, Troçki’nin Kýzýl Ordu’nun baþýndaki baþarýsý büyük ölçüde Halk Komiserleri Konseyi ve Çalýþma ve Savunma Konseyi Baþkaný olarak Lenin’in verdiði desteðe
baðlý idi.
Ýç savaþ sýrasýnda Lenin ve Troçki arasýndaki yakýnlýðýn bir baþka göstergesi bu iki ismin
yan yana anýlýyor olmasýydý. Hükümet, ilkin Rusya, sonra tüm dünyada, Lenin-Troçki hükümeti olarak isimlendiriliyordu -ayný þey parti için de geçerliydi. Lenin’in Troçki’ye duyduðu güvenin iþaretlerinden biri de, Troçki’nin yayýnlayacaðý herhangi bir emir için Lenin’in
altýnda kendi onay imzasý bulunan boþ kaðýtlar vermiþ olmasýydý. Nitekim, bu kaðýtlardan birinin altýna Lenin þöyle bir not düþmüþtü:
"Yoldaþlar! Yoldaþ Troçki tarafýndan yayýmlanan emirlerin doðru ve titiz karaktere
sahip olduklarýný bilen biri olarak, Yoldaþ Troçki tarafýndan yayýmlanmýþ bu emrin
doðru, isabetli ve davamýzýn yararý açýsýndan yerinde bir emir olduðundan tamamen
eminim ve bu emri bütünüyle destekliyorum. V. Ulyanov (Lenin)."15
Lenin askeri meselelerde Troçki’nin yaþamsal bir role sahip olduðunu biliyordu. Gorki,
Lenin’le olan kiþisel söyleþilerinde Lenin’in Troçki hakkýnda söylemiþ olduðu sözlerin bazýlarýndan söz eder. Bir keresinde Lenin þunu söylemiþtir: "Bir yýl gibi kýsa bir süre içinde örnek
bir ordu yaratma, bununla da kalmayýp profesyonel askerlerin de sempatisini kazanma beceri-

sini gösterebilecek bir insan daha gösterebilir misin? Biz böyle bir insana sahibiz. Her þeyimiz
var. Mucizelere tanýk olacaksýn."(16)
Troçki, Sovyet zaferinin yaratýcýsý oldu. Sovyet ordusunun kurucusu ve bu ordunun zaferlerinin mimarý Troçki idi. Sýfýrdan iþe baþlayýp kitlesel ve güçlü bir ordu yaratma sorumluluðunu üstüne aldý. Kýzýl Ordu’ya katýlmalarý için binlerce iþçi ve köylüyü harekete geçirdi; zafere ulaþma konusunda inanç, kararlýlýk ve moral aþýladýðý bu insanlarý zafere taþýdý.
Yeni kurulmuþ ordunun simgesi Troçki’nin zýrhlý treniydi. Bu tren, içinde bir sekreterya,
basýmevi, telgrafhane, radyo istasyonu, elektrik santrali, kütüphane, banyo bulunan hareketli
bir komuta merkezi aygýtý idi. Tren, üç yýl süren iç savaþ boþunca, ekvatoru beþ kez dolaþacak
kadar uzun bir mesafe katetmiþti.(17)
Söz konusu komuta treni, duraksayan, istikrarsýz bir kitleyi gerçek bir savaþçý ordu haline
getiren bir iham, propaganda, örgütlenme ve devrimci eylem merkezi oldu. Troçki’nin olaðanüstü becerileri, tasarým ve anýnda düþünüp karar vermenin birbiri içine geçtiði eþsiz bir yaratýcýlýðýn ürünüydü; bu olaðanüstü beceriler, Troçki’nin askerleri uðruna savaþýp öldükleri davanýn bilincine vardýran, onlara bu davayý sevdiren sýradýþý kiþiliðiyle bütünleþiyordu.
Rus Devrimi'nin enternasyonal niteliði
Ýç savaþýn sonuna gelindiðinde, Lenin Bolþevizmin olaðanüstü güç bir sýnavdan geçmiþ
ve sýnavý baþarýyla tamamlamýþ olduðunu biliyordu.
Ancak, söz konusu baþarýnýn bedeli çok aðýr oldu. 1920 yýlýndaki rejimin toplumsal ve siyasi nitelði ile bolþeviklerin 1917’de savunup öne çýkardýklarý idealler arasýnda muazzam
farklar vardý. Devrimin ertesinde sosyalist bir toplum söz konusuydu -sýnýfsal engellerin ortadan kalktýðý, bürokrasinin olmadýðý, toplumun kendi üyeleri tarafýndan yönetildiði bir toplum.
Böyle bir toplumda, tüm yurttaþlarýn refah ve saadeti daha baþlangýçtan itibaren baðýmsýzlýðý,
bireylerin insiyatifini ve yaratýcý güçlerini besleyip büyütecekti. Ne var ki, iç savaþ yýllarýnýn
Rusyasý oldukça farklý bir toplumdu. Devrim halkýn desteðine, devrimci çoþkuya ve iktidar
gücüne dayanarak karþý-devrimci güçleri yenilgiye uðratmayý becermiþti: ama devrimi yapan
proleteryanýn yýkýma uðramasý bedeli karþýlýðýnda. Aradan geçen zaman içinde 1917 yýlýnýn
sosyalist devleti tek-parti devleti haline gelmiþti. Varlýðýný hala sürdüren sovyetler bürokratik
olarak kontrol edilen bolþevik iktidarýn bir mevzisi haline bürünmüþtü. Partinin kendisi de
köklü bir deðiþikliðe uðramýþ, bir iþçi sýnýfý partisi olmaktan çýkýp Politbüro, Ogburo ve Sekreterya’nýn kontrolündeki memurlarýn son derece merkeziyetçi bir partisi durumuna gelmiþti.
Lenin, 1917’deki ideallerle 1920 yýlýnýn gerçeði arasýndaki çeliþkinin -herkesten daha
çok- farkýndaydý. Ne var ki, gerçek ne denli olumsuz ve keyif bozucu olursa olsun, Bolþevizmin kendi geliþimini fiili koþullardan hareketle sürdürmek zorunda olduðunun bilincindeydi.
Lenin, içinde bulunulan açmazdan kurtulmanýn yegane yolunun uluslararasý devrimden geçtiðine inanýyordu.

