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3. Baskıya Önsöz 

"DEVRİMCI iŞÇi, PARTi'NİN OGLU, 
İŞÇi BAŞKAN" 

Mihail İvanoviç Kalinin ( 1875-1949), yoksul bir köylü 
çocuğu olarak gözünü açtığı yaşamını, öğreniminden sonra, 
işçi olarak sürdürdü. Bu türden bir yaşam, O'nun ilerde öncü 
bir devrimci, Parti işçisi, önemli bir lider ve devlet adamı ola
rak yürüyeceği yolu çiziyordu. M.İ.Kalinin direnç ve güvenle 
girdiği bu yolda sonuna dek yürüyecekti. 

Hapislik, sürgün işkence ve yokluk çeken her devrimci 
gibi Kalinin de bu yollardan geçti. Parti 'siyle buluşmuş, Bü
yük Ekim Sosyalist Devrimi'ne kat ılmıştı. 

Kararlı ve donatımlı bir devrimci, SBKP'nin öncü liderle
rinden ve Genç Sovvet Devleti'nin önemli kişil iklerinden biri 
olarak, V.İ .Lenin'in

' 
önerisiyle, önce Tüm Rusya Merkez Yü

rütme Kurulu Başkanlığı, 1922'de Sovyetler Birliği kurulduk
tan sonra SSCB Merkez Yürütme Komitesi Başkanı, 1936'da 
SSCB Anayasası kabul edildikten sonra, SSCB Üst Sovyet 
Delegesi, ve ilk toplantıda Prezidyum Başkanlığına seçildi . 
25 yıl Parti'nin ve görevinin başında kaldı. 

M.İ.Kalinin, gençliğin siyasal eğitim sorununa özel 
önem vermiş, eğitim ve öğretimin amaç, araç, yöntem ve ör
gütlenme sorunları üzerine anılmaya değer katkı getirmiştir. 
Konuşmalarında ve yazılarında büyük bir içtenlik, yalınlık ve 
özveri vardır. Büyük hayat deneyi ve devrimci zekasının izle
rini yansıtan bu kitapta, O'nun Devrimci Eğitim ve Alı/ak üze
rine hemen hemen yirmi yıllık bir dönemi içine alan seçilmiş 
söylev ve yazıları toplanmıştır. 



Sosyalizm ve onun SSCB'deki uygulama süreci üzerine 
gündemleştirilmek istenen bilimdışı sapkınlıkların tahrip etti
ği bir ortamda o dönemin Devrimci Eğitim ve Ahiilk sorunları
nı hatırlatmanın önemine duyulan ihtiyaç nedeniyle bu kita
bın yeni baskısı uygun görülmüştür. 

"Devrimci Eğitim-Devrimci Ah/ilk" Sofya, 1955 "Narodna 
Prosveta" yayınları arasında yayımlanan "Komünist Terbiye" 
adlı kitabın Almanca-Bulgarca aslından yapılan ve Ser Yayı
nevi tarafından yayımlanan ( 1 976- 1978) baskılarının gözden 
geçirilmiş 3. baskısıdır. 

Sorun Yayınlan 
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MAYAKOVSKİ'NİN LENiN DESTANI'NDAN 

1924 yılının 20 Ocak günü. 
Oturup gülüşüyor, 
şakalaşıyor, 
ayak üstü görüşülüyor 
önemsiz işler. 
Artık başlama zamanıdır 
gecikiyorlar 
Kongre heyeti 
tam değil. 
Ne oldu? Neyi bekler? 
Prezidyum üyelerinin gözleri 
kırmızı 
bayrak süslü localardan, yqzleri beyaz, 
Kalinin'e ne oluyor? 
Titriyor elleri . . .  
Felaket mi? Yok canım! 
ya da . . .  Hayır, bu olamaz! olamaz! 
Iniyor kafamıza 
yüksek tavan. 
Başlar eğildi, 
duvarlar üstümüze üstümüze yürüyor 
Tüm avize ışıkları 
kararmış gibi 
bir an 
gün ışıkları 
söndü, 
sönüyor. 
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Şimdi 
yersizdir bu sesi 
Kongre zilinin, 
çalıp çalıp 
boğuluyor zaten 
kendi sesiyle. 
Zayıf anını yendi ayağı kalkıyor 
Kalinin 
Fakat. . .  gözyaşını 
y11tamaz ki, 
�ıyığı ile 
Işte 
şıp! şıp! .  
yanağından akıyor, 
sivri sakalının 
ucunda 
parlıyor yaşlar. 
Düşünceleri karıştı, kafası 
çatlıyor 
Şakağında 
atıyor güm güm kan, 
kopacak damarlar: 
"Dün, saat altıyı elli gece 
yoldaş Lenin'i kaybettik" 
diyor. 
O yaslı gün yüzyıllar boyunca yaslı bir 
efsane gibi kalacak. 
Umutsuzluk, yeis 
eritti demiri bile 
bolşevikler rüzgarda titreyen 
yaprak 
gibi inledi, 
hep bir ağızdan. 
Aniayalım arkadaşlar, 
bu nasıl oldu? 
diye. 
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BÖLÜM I 

VLKSM'NiN1 VII. KONGRESiNDEKi 
KONUŞMA'dan 

ll Mart 1926 

Parti Merkez Komitesi'nin de, Soyvet yönetimimizin de 
Komsomol Kongresine öteki kongrelerden daha fazla önem 
verdiğini farketmişsinizdir. Bu neden ileri gelmektedir? . .  
Kuşkusuz ki, başlıca neden, Komsomol'un kişiliğinde ülkemi
sizin temel zenginliğinin artmasıdır. Biz, Komsomol'un kişili
ğinde sosyalizmin eski savaşçılarına yeni hedefler gösterecek 
güçlere sahip olacagız. Komsomol, proletarya ve köy gençliği
nin öncü birliğidir, onun seçkin örgütüdür. 

Kanımca bundan dolayı, Komsomol'da gençliğe özgü 
emel ve ülküler alabildiğine büyümeli ve genişlemelidir. 

Gençliğe, genç kişilere özgü olan şeyler nelerdir? Kom
somolcuya sıradan bir yaşlıdan, örneğin benden ayıran şey ne
dir? Doğaldır ki ben sizden dış görünüşümle, ak sakalırola ay
rılmaktayım. Ama bu yalnızca dış görünüşe özgü bir fark. Bu 
farkı sadece dış görünüş belirleseydi o zaman özel bir korriso
mol örgütüne gerek kalmazdı. Komsomol ayrıca kendisine öz
gü manevi niteliklerle de diğer insanlardan farklıdır. 

Komsomolcuyu özellikle farklı kılan başlıca nitelik, 
onun özel, olağanüstü kavrama yeteneğidir. Siz Komsomolcu
lar bunu tümüyle anlayamazsınız. Ancak biz yaşlılar geçmişi 
anımsayınca, gençlik çağının tüm diğer anılarından daha 
önemli olduğunu biliriz. Olgun yaşta, yaşlı kişilerde gelişen 
olaylar bellekten, gençlik yıllarında edinilen izlenimlere o-

ı VLKSM- Sovyetler Birli� Leninist Komünist Gençlik Birli�i 
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ranla daha çabuk silinmektedir. Bu ne demektir? Bu, gençlik 
çağının en büyük kavrama yeteneği çağı olduğu demektir. 

Bununla ilgili olar�k bizim Komsomol'la bağlantı taktiği
miz başka olmalıdır. Orneğin komünist ajitasyon sorununu 
ele alalım: Komsomolcuya, yaşlıya vetilen dozun aynen veril
mesi zararlıdır. Çünkü aynı doz, Komsomolcuda ve yaşlı kişi
de farklı etkiler yaratacak, farklı manevi tepkilerin oluşması
na yol açacaktır. Bu tesbitten yola çıkarak komünist gençlik 
arasındaki propaganda ve ajitasyon alanında bir dizi pratik 
sonuçlara varmak mümkündür. 

Gençlik çağının özelliği, idealist çoşkuları ta içinden duy
masıdır. Gençlerde sürekli olarak kendini feda etme isteği 
vardır. Gençlerde sürekli olarak tüm dünyayı dolaşmak, yaya 
olarak dolaşmak, denizci olmak, dünyada yeni yeni yerler keş
fetmek vb. vb. isteği vardır. Bu ise doğaldır yoldaşlar. Başkalı
rının nasıl olduğunu bilmem ama bu istekler 18 yaşıma kadar 
bende canlılığını korudu. Ben bugünkü gençliğin bundan fark
lı olduğunu sanmıyorum. Olağanüstü şeylere karşı beslenen 
emellerin; eşsiz bir kahraman olma, bilim alanında olduğu gi
bi, diğer alanlarda da büyük işler yapma emellerinin; yani 
tüm bu niteliklerin bugünkü gençliğin düşüncelerinde farklı 
olduğu kanısında değilim. 

Bir şey daha var. Gençlik, kitle olarak olağanüstü bir bi
çimde samimi ve dürüsttür. İnsan, olgunluk çağında ne kadar 
samimi ve dürüst olursa olsun, hayat deneyimi, hayattan edin
diği pratik dersler bir ölçüye vurulduğunda samirniyet ve çoş
kulu gençlik emelleri daha ağır basar. 

Size, gençliği yaşlı insanlardan ayıran özelliklerden · yal
nızca bir kaçının belirttim. Bana kalırsa bunlar, başlıca ayıncı 
özelliklerdir. Ben başkalarının üzerinde durmayacağım, fakat 
bu çizgilerin insan için başlıbaşına bir değeri var mıdır? Hiç 
kuşkusuz ki vardır. Bu niteliklerin insan için başlıbaşına özel, 
olağanüstü bir değeri olmasaydı, belki de gençlik çağının duy
gusal güzelliğinin önemli bir kısmı solup giderdi. 

İşte biz, Komsomol çalışmalarına renk ve yön veren 
Komsomol örgütü ve parti yöneticileri, gençlik çağının bu 
özel niteliklerinin gözardı edilmemesi gerektiği kanısındayız. 
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Tersine, bunları korumamız, geliştirmemiz; bunlar temelinde 
yeni, daha mükemmel insanlar yetişlirmemiz gereklidir; kuş
kusuz "yetiştirmemiz gereklidir" demek kolaydır, fakat uygu
lamada gerçekten son derece güçtür. 

Birçok kimsede, gençligin zamanının Komsomol görevle
riyle doldurulmasının, insanın gelişmesi, biçimlenmesi de
mek oldugtına ilişkin yanlış bir kanı oluşmuştur. Oysa Komso
mol görevleri; siyasal bilgiler edinmek, Marksizmi öğrenmek, 
tek kelimeyle sosyal sorunları ögrenmekten ibarettir. 

Bence insanın gelişmesi ve biçimlenmesi sorunlarında 
böyle kalıplaştırılmış bir anlayış hatalıdır. Eskiden Marksist 
olarak nasıl yetiştigimizi anımsıyorum. Biz, yalnızca spesifik 
Marksist kitapları okumuyorduk, hem bu arada şunu da ekle
yeyim ki bu gibi kitaplar o zamanlar şimdiye oranla çok azdı, 
şimdi yalnızca Berdnikof ile Sverdlofun siyasal eserleri bile 
çok büyük kitleler oluşturmakta. Oysa o zamanlar yalnızca 
Erfurt Programı ile "Komünist Manifesto" vardı; ben katı, 
sert biçimdeki illegal çalışmalardan söz ediyorum. Biz Mark
sizmin temellerini ögrenirken diğer yandan da Rus klasikle
rinden -romancılardan, tarihçilerden, eleştirmenlerden- baş
layan, tek kelimeyle salt kitaplara dayalı bir genel eğitim kur
sundan geçiyorduk. Bir yandan zavot•ta çalışıyor, öte yandan 
da edebiyat, bilim vb. alanlarda eksiksiz olarak gelişiyorduk. 

Bana göre, örnegin, okullarımızda Komsomol görevleri
nin yerine getirilmesi, matematigin ögretilmesini engelliyor
sa, - özellikle matematikten söz ediyorum. Çünkü matema
tik, siyasal egitimden en kesin biçimde ayrılan bir derstir -
matematik yerine, doga bilimleri yerine siyasal eğitim verili
yorsa, yanlış davranıyoruz demektir. Bu durumda siyasal eği
timle ilgili birkaç kitap okumuş olan Komsomolcu yalnızca 
dış görünümüyle gelişmiş bir kişi olacaktır. Bu kişi her tartış
mada yargılara varabilecek, görünüşüyle egitilmiş gibi davra
nabilecek, parlak bir görünüm sunabilecek, ama bütünüyle 
gelişmiş, iyi egitilmiş oldugu söylenemeyecektir. Böyle bir yol
daşla karşılaşmak ilk bakışta sizde iyi izienimler uyandıra-

• Zavot: AAıt sanayi te5i.skri, büyük fabrikalar. 
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bilir. Ancak kendisiyle.bir kaç saat konuştunuz mu, onun siya
sal egitiminin hiçbir temele dayanmadıgını, ortaokulu ya da 
ilkokulun dördüncü sınıfını ya da liseyi bitirmiş herkesin edin
digi doga bilimleri bilgilerinden bile yoksun oldugunu görür
sünüz. Bu nedenledir ki, bence, Komsomol örgütünün genç
ler �rasında yalnızca siyasal egitimden geçmiş kişilerin bilinç
lenmesine yardımcı olması degil, bu gelişmenin ve bilimin 
unututmaması için gerekli olan sosyal egitimin ve bilimin çe
şitli daUarına dayandınlmaya çalışması gereklidir. 

Marksizmi ögrenme yolunun yalnızca Marx'ı, Engels'i, 
Lenin'i okumak yeterli olmadıgından Lobaçevski Harp Aka
demisi'nde bir kez söz etmiştim. Siz onları birinci sayfasın
dan son sayfasına kadar ögrenebilir, şu ya da bu fikri aynen 
tekrarlayabilirsiniz. Ancak bu, henüz Marksizmi ögrendiginiz 
anlamına gelmez. Marksizmi ögrenmek demek, Marksist yön
temi benimsedikten sonra, ugraşınıza baglı diger sorunlara 
da Marksistçe çözümler getirmeyi başarabilmek demektir. 
Diyelim ki tarım işletmesinde çalışıyorsunuz, Marksist yön
temden yararlanmayı bilmeniz gerekli m idir? Kuşkusuz ki ge
reklidir. Ancak Marksist yöntemi uygulayabilmeniz için ta
rım işletmeciligini ögrenmeniz, bu alanda uzman olmanız ge
rekir. Yoksa, tarım işletmesinde Marksizmi uygulamaya çalış
mak boş bir çabadır. Eger Marksizmin ezbereileri degil de, 
onun pratikte uygulayıcıları, savaşçısı olmak istiyorsanız bu
nu unutmamanız gerekir. Öyleyse Marksist olmak ne demek
tir? Bu, herşeyden önce doğru bir çizgiyi tutturmak demek
tir. Bunu başarmanın yolu ise, çalıştıgınız alanda eksiksiz btr 
uzman olmanızdan geçer. 

Bu genel tez, üniversitelerden başlayarak, köyde tarım 
işletmelerinde çalışan Komsomolculara1 fabrika ve zavotlar
daki ögrencilere dek tüm Komsomolculara aynen uygulanabi
lir. Fabrikadaki her Komsomolcunun, bilgilerini pratige ak
tarmayı, her işe en yararlı ve akılcı bir biçimde girişmeyi ba
şarabilen iyi bir düzenleyici olabilmesi için işe nasıl başlayaca
gını düşünmesi gereklidir. İşe plansız başlayan kötü çalışır ve 
sonuçta üretimi düşük olur. Bu da gösteriyor ki Komso
mol'un, Komsomolculara temel görevlerinin, ögrendikleri işi 
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eksiksiz bilmeleri, uygulamaları ve öğretmeleri, geri usta ol
.mamalarının zorunluluğunu aşılaması gerekir. Kendi uzmanlı
ğını bu biçimde bilmek, uzmaniaşmak kişiye ilerisi için mad
di olanaklar kazandırmakla kalmaz, ayrıca kişiliğinin çok da
ha olumlu bir yönde gelişmesini sağlar. Kötü bir· tomacı ya 
da tesviyeci için çalıştı.gı yerde bağlanıp kalmaktan başka se
çenek yoktur. Çünkü kötü bir işçiyi kimse işe almaz. Oysa bir 
Komsomolcu için uzun süre· aynı yerde bağlanıp kalmak zor
dur. Çünkü tüm dünyayı görmek ister. Eğer dünyayı görmek 
istiyorsan öyle iyi tomacı ya da tesviyeci ol ki, nereye gider
sen git hemen ilk deneyde işe alınabilesin. 

Sonunda biraz ahlak dersi vereyim Gençlerimizin usta 
öğretmenlerine karşı ilgisiz davrandıklarını farkettim. Bunla.: 
rın eski falsefecileri okumalarını çok isterdim. Orada, öğren
cilerin öğretmenlerine karşı ne denli dikkat ve saygıyla dav
randıkların görürlerdi. İyi çalışabiirnek için kendini işine iç
tenlikle vermek gerekir. Kendini vermediğİn takdirde çalış
mayı öğrenemezsin. Örneğin, tesviye öğrencisinin, ustasının 
tüm olumsuz yanlarını bir yana atarak uzmanlığıyla ilgili bilgi
leri edinınesi gerekir. Siz, gençliğinizin bakış açısıyla altmış 
yaşındaki bir yaşiıda bir çok gülünç yan görebilirsiniz. Ancak 
dikkatinizi yalnız bunlara verirseniz asıl önemli şeyi, yani on
dan işi öğrenme fırsatını kaçırırsınız. 

Sovyetler Birliği'nin tüm umutları Komsomol örgütünde
dir. Daha ilerdeki başarılarımız; onun ulaştıklarımızı benim
semesine bağlıdır. Bu nedenle Komsomol temel görevlerine 
dikkatsiz davrandığı takdirde, bizim de görevlerimizi yerine 
getiremeyişimize, birçok değerli bilgiyi onlara teslim etme
den yitirmemize neden olur. Yüzeysel bir özet halinde anlattı
ğım bu sorunları ve ayrı ayrı tezleri esaslı bir biçimde incele
menizi isterdim. 

Eğer gençlik bu sorunlara doğru olarak yaklaşırsa, sözü
nü ettiğim olumsuzlukların önemli bir bölümü kendiliğinden 
giderilecektir. Hayat ilgi çekicidir. Merak uyandıracak bir 
çok konu vardır. Gençliğe düşen de, büyük değeri olan ve in
sanın çok yönlü gelişmesini sağlayan uğraşiani yönelmesidir. 

VLKSM'nin VII. Kongresi'nin stenografık dökümü 
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BÖLÜM II 

EGİTİM VE HAYAT 
30 Mayıs 1926'da Severdlof Üniversitesi'ni Bitiren 

Üniversiıelilerin Önünde Verilen Söylev 

DEVRİMCİ ÇALIŞMALAR VE KURAMSAL ÖLÇÜ 
Biz şu anda çok bütünleşmiş bir dönem yaşamaktayız. 

Hayatımız her geçen yıl daha da bütünleşecektir. Sovyet ku
ruculuğumuz git gide daha çok uzman. gücü istemektedir. Şu 
anda sosyal olaylara ilkel yaklaşım imkansızdır. Aksine, 
Marksist diyalektik dün siyah olanın bugün beyaz, dün kırmı
zı olanın da bugün beyaz hale geldiğini öğretmektedir. Her 
sosyal olaya her seferinde derinleşmesine marksistçe bakma
yı başarabilmek gerekir. Konuyu bütünselliği ile kavramak ve 
bunun yanı sıra onun içeriğinin çözümünü de başarabilmek 
gerekir. Konuları bütün olarak kavrayabilmek, içeriklerini çö
zümleyebilmek için hiç kuşkusuz ki peşinen büyük ölçüde bir 
Marksist hazırlığa ihtiyaç vardır. Söz konusu Marksist hazır
lık, kişinin pratikten gelmediği zamanlarda daha çok zorunlu
dur. 

Ve şu anda ben, Sovyet kuruculuğunda olduğu gibi parti 
çalışmaların da da uzman kişilere şiddetle ihtiyaç olduğunu 
ileri sürüyorum. Sovyetler Birligimiz siyasal eğitim, siyasal ey
lem, ve siyasal doyum bakımından tüm Avrupa ve Avrupa dı
şı ülkelerden üstündür. Bu konuda kuşkuya h iç yer yoktur. 
Ancak siyasal eylemin düzeyi henüz büyük ölçüde sistematik, 
düzenli kuruculuk için yeterli değild ir. 

Görevimiz kuşkusuz şudur: Parti olarak kültür konula
rında kitlelerin siyasal etkinlik ve istemlerinden yararlanmalı

. yız. Büyuk yükseliş zamanlarında (halen İngiltere'deki grev 
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gibi) düne kadar sıradan bir esnaf olan her işçi kahramanlaş
makta, işçilerin çıkarları uğruna savaşmakta ve yükseten mü
cadele birbiri ardınca kahramanlar doğurmaktadır. Fakat yol
daşlar, ilerici hareketin temposu her zaman süratli olmaz. 
Sık sık gerilernek zorunda kalabiliyoruz. Tekdüze yıllar, sıra
dan gündelik işler insan hayatının % 99'unu  kaplamaktadır. 
Partili işçi için en önemli şey, sıradan günlük çalışmayı başa
rabilmesi, pratik hayatın her gün her saat önüne çıkardığı ko
şullarda şevkle onun yükselişini engelleyeri şeyleri aşabilmesi
dir. Bu gündelik işlerin çirkin engelleri onun azınini geliştir
meli ve güçlendirmelidir ki, gündelik sıradan işlerde bile ni
hai hedefi görebilsin ve komünizm uğruna savaştığını asla 
gözden kaçırmasın. 

Partimizin, kelimenin en geniş anlamıyla sizin de katılı
mınızla gerçekleştirmeye çalışacağımız kuruluşu, son hedefi 
günlük işler yüzünden hiç bir zaman unutmaması gerekir. Yo
lunda ne tür engellere rasiarsa raslasın, bugün değilse yarın 
aşılacağını kesinlikle bilmelidir. Partisiz geniş işçi ve köylü 
kitlelerinin bilincine, hem de günlük pratik çalışmalardan ör
neklemeler yaparak, komünizmin nihai zaferi inancını aşila
mayı başarması gerekir. İşçi, yöneticiye ancak 9 zaman değer 
verir. Siz de, kitlelerle birlikte çoşan ve bu çoşkuyu birlikte 
çalıştığı herkese aşılayan öğretmen ve yönetmeniere değer ve
rirsizin. Bu nedenle yoldaşlar, işlerin belli bir ölçüde fedekar
lık gerektirdiği partide çalışmak, fedakarca çalışmanın zevki
ni tatmak ve ona karşı ilgi duymak için uğrunda savaştığımız 
ilkelerin doğruluğuna ve güzelliğine derinden inanmak gere
kir. Bu ilkelere, Marksizmin aşıladığı bu ideallere, bunları üç 
yıl okumuş olanlar değilde başka kim inanmış olabilir? . .  

MARKSiZM VE UYGULAMASI 

Marksist olmak, yalnızca Lenin'i, Marx'ı, Engels' i ve Ple
hanofu okumuş ya da hatta öğrenmiş olmak demek değildir. . Kuşkusuz ki, Marksizmin bilmeniz için bu dört yazarı okuma
nız yeterlidir ve o zaman Marksizmi tanımış olursunuz. Fa
kat Marksizmi bilmek başka Marksizmi, en çeşitli, en özgün 
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ve olağanüstü durumda her gün, her saat uygulamak başka 
şeydir. Marksizmin kelimesi kelimesine bilinmesi her soruna 
marksistçe yaklaşılabileceği anlamına gelmez. Eğer bir insa
nın Marksist olması için yalnızca Marx'ın, Engels'in, Lenin'in 
ve Plehanofun eserlerini tanıması ya da az çok öğrenmesi ye
terli olsaydı, o zaman biz kuşkusuz ki, sıcak ekmek gibi Mark
sist pişirirdik. Bu en büyük dört marksistİn derinlemesine öğ
renilmesi her ne kadar güçse de, buna ulaşmak, bu işe belli 
bir zaman ayırmakla mümkündür. Komünist partimizin satla
rında Marx'ı kelimesi kelimesine bilen işçiler az mı? · 

Marksizm - metodu, anlayışı - yalnız adı geçen düşünür
lerin eserlerinden değil, olayların tarihsel akışından da öğre
nilebilir, pratik çalışmalarda gerçekten kavranılabilir. Siz 
Marksizmin yalnızca yöntemini, Kurmay Akademisini bitir
miş bir asker olarak benimsemiş bulunuyorsunuz (eğer tümü
nü benimsediğİnizi söylüyorsanız, ben henüz benimsemediği
niz fikrindeyim). Kuşkusuz dünyadaki başkomutanların bü
yük bir bölümü akademilerde yetişmektedir ve bu da doğal
dır. Ancak akademiyi bitirmiş herkesin mükemmel bir komu
tan olduğu da spylenemez. Bizim devrim ordumuzdaki komu
tanların hepsi akademiden geçmiş değildir. Bu ne demektir? 
Marksizm sadece soyut bir kurarn değil, en canlı bilimlerden 
biridir. Siz Marx'ın "Kapital"inin birinci cildini okuyunca ken
dinizi tümüyle soyutun içinde bulursunuz; bu duyguyu yaşa
mışsınızdır. Siz soyut kavramlar arasında kuramın pratik ha
yata nasıl uygulanacağını düşünüyorsunuz. Bu kurarn aynı za
manda en canlı, pratik hayatta günden güne öğrenilen kuram
dır. 

MARKSiZM YARA TICILIKTIR 

Marksist olabilmek için kuramı hayatla beslemek, gün
lük işleri kurama bağlamak gerekir. Yani marksist olmak ya
ratıcı olmak demektir. 

Yaratıcı olmak ne demektir? Zanaatçı ile yaratıcı arasın
daki fark nedir? Ressarnla sıradan resiınci arasındakinin ay-
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nı. Vladimirli ya da Suzdalı resiınciler tarafından resmedilen 
ikenaları hatırlayın. Bunların hepsi birbirine benzemektedir. 
Hiç bir ikonanın yüzünde canlılık belirtisi göremezsiniz. Ya
ratıcı ise bambaşka birisidir. O, en basit bir şeyi yaparken, 
hatta çarık bile yaparken tüm ruhunu verir. Zanaatçı, işine 
ruhunu kattıgında sanatçı olabilir. Ressam da salt fırçasıyla 
boya sürdügü, işine ruhunu katmadıgı zaman zanaatçı olur. 
Devrimci ruhtan, yaratıcılıktan yoksun bir Marksizm, olan bi
tenin sürekli ve canlı bir biçimde hesabı tutulmazsa sözde 
Marksizm olur. Eger siz ögrendiklerinizi bulundugunuz yer
lerde skolastik bir biçimde, basmakalıp uygularsanız, Leniniz
min zanaatçıları olursunuz. Kitleleri arkanıZdan sürükleye
mesziniz. Marksist yöntemi yanlış · uygulamış olursunuz. 
Marksist yöntem, dogru olarak, ancak Marx'ın kuramı ile ça
lışırken, pratik hayatı kavradıgımız zaman uygulanabilir ve al
dıgımız karar her seferinde yeni bir karar olur. Eğer bir soru
nu bugün şöyle hallettiysen, yarın aynı sorunu yeni bir biçim
de halledeceksin; çünkü yarın durum yeni olacaktır. Durum 
durmadan degişir. Tarih sonsuz olarak ileriye doğru hareket 
halindedir, yürür, bir yerde durmaz. Bir marksistİn de tarih
sel akışla birlikte sürekli olarak ileriye dogru hareket etmesi, 
tam olarak yönünü saptamayı başarması gerekir. Düşüncesi; 
işi ne denli sıradan olursa olsun sürekli araştırmalı, ögrenme
li, yaratmalıdır. Yoldaşlar !  Siz şimdi üç yıllık Marksizm egiti� 
mini tamamlıyorsunuz. Hepiniz, dogal olarak çalışmalarınız
dan azami sonucu almak gibi en ideal ruh hali içindesiniz. 
Çünkü insan için topluma bir şeyler verebilmek bilincinden 
daha büyük ödül yoktur. Ne derece güzel seraplar düşlerse
niz düşleyin, yararlı oldugunuza inandıgınız anda ulaştıgınız 
tatdan daha büyük tata erişemezsiniz. 

Bu bilinç insanı tümüyle doyurmaktadır. 
Gençlik henüz pratik hayat deneyinden, devrimci sava

şın siyasal deneyinden, sınıflar arasındaki çatışma deneyin
den, kitleleri kazanmak, kitleleri kendine çekmek deneyin
den geçmemiştir, bu deneyi edinmemiştir. 

Bu bilince kitleleri kazanmak istediginizde, yanıp tutuş-
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mak bilincine sahip olmanız gerekir. Eğer dinleyicilerle heye
canlanmadan konuşmaya başlar ve uyuklarsanız, dinleyiciler 
de sizin ruh durumunuza ayak uyduracaklardır. Size açık söy
leyeyim ki, dinleyicilerden daha duygulu, daha dakik baro
metre yoktur. Siz kürsüde en çapraşık bir dille konuşabilirsi
niz, fakat eğer heyecanlıysanız, eğer ortaya attığınız sorunlar 
önemliyse ve eğer sorunu kürsüde hallederseniz, kitlede sizin
le birlikte heyecanlanır. Bu ne demektir? Kitleyi arkanızdan 
sürükleyebilmeniz için, kitleyle birlikte yanıp tutuşmanız ge
rek demektir. 

KİTLELER İÇİNDE ÇALIŞMA HAKKINDA 

Sonuç olarak yoldaşlar size küçük bir öğüt: Siz, kuşku
suz, gittiğiniz yerlerin kültür açısından gücüsünüz ve öyle ola
caksınız. Şimdi birliğimiz büyüktür. Partimizin üye sayısı mil
yonu aşmıştır. Bu m ilyonluk partide, tüm ülkede olduğu gibi 
kültür düzeyimiz henüz çok zayıftır. Bunun için çalışmaları
nızdan, hiçbir zaman kitleler karşısında kültürünüzle övünme
yin. Hiçbir zaman . . .  Bu konuda kitleler çok hasastır. Kitleye 
ancak açıkça, düpedüz, onun size eşit olduğunu, kendi mese
lelerini yazar ve uzmanlar kadar akılcı yoldan çözümlerneye 
yetenekli ve sağlam düşüneeli olduklarını sezdirdiğiniz za
man konuşabilirsiniz. 

İşte, öğrenim hayatınızdan ayrılacağıniZ bugün benim 
söylemeyi gerekli bulduğum birkaç söz budur. 

Izvestiya 

27 Haziran 1926 
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BÖLÜM III 

HER BAKıMDAN GELiŞMiŞ KİŞİLER OLUN 
1934 Mayıs'ında Dnepropetrovsk Komsomol 

Yürütme Kurulunda Yapılan Konuşmadan 

Biz komsomolcuları, salt eski bolşeviklerin "mirasçı"ları 
olduklarından dolayı değil, kuruculuğa faa l  olarak katıldıkla
rı, ülkede aktif güç olduklarından dolayı da değerlendirmek
teyiz. Bu kuşkusuz ki, Lenin Komsomolu'na bir çok görev 
yüklemişt ir. Her Komsomol örgütünün birinci görevi ise, ge
nellikle tüm örgütlerde olduğu gibi, güçlerini amaca uygun bi
çimde ve en büyük sonucu alacak bir yolda yönetmeyi başar
mak olmalıdır. 

Savaşa tüm güçlerini birden süren komutan her zaman 
iyi komutan demek değiJdir: Böyle bir savaş yürütmek her za
man amaca uygun olmaz. Iyi komutan, savaşçılarının birik
miş enerj isini kesin zafer için saklamasını bilen komutantlır. 
Bir zamanlar Budyoni yoldaş, bir bezay orducu komutanın iç 
savaştaki hatasını doğru olarak değerlendirmişti. İki taraf da 
askerlerini Azov steplerinden birbirine paralel olarak hareke
te geçirmişler. Budyoni, ordusunu, sığınak yarleri olan, asker
lerin geceleri uyuyabilecekleri, atiarını doyurabilecekleri yer
lerden götürürken; düşman ordusu çıplak yanık stepte ilerli
yormuş. Böylece 200 kilometreden fazla yol almışlar. Budyo
ni, ordusuyla belirlenen yere sapasağlam bir ruh ve savaşa
cak güce sahip olarak varmış, düşman ise yorgun bir halde 
ulaşmış ve Budyoni yoldaş tarafından yok edilmiş. Bununla 
anlatmak istediğim şey; her örgütçü işini doğru olarak hazırla
mayı bilmeli, her durumu zamanında hesaplaması ve değer
lendirmesi ve ancak zorunlu hallerde maddi gücünün tamamı
nı harekete geçirmesi gerektiği konusudur. Bu Bolşevik üs-
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tünlügüne Lenin yoldaş kusursuz biçimde sahipti, Stalin yol
daş da sahiptir. Komsomolcuların bu nitelige sahip olması, 
beraber oldugu her Komsomolcuya tanınması, ondan ne alı
nabilecegini ve ona ne gibi yardımda bulunabilecegini ve bu
lunması gerektigini bilmelidir. Bu, dava ugrunda ondan han
gi işte daha iyi, daha büyük sonuç alacak biçimde yararlanabi
lecegini bilmek açısından gereklidir. 

İşte size bir örnek: Komsomolcular arasında vtuz'larda2• 
vuz'larda3 ve teknik okullarda okuyan birçok ögrenci vardır. 
Bunlar sık sık birçok iş yüklenmişlerdir. Eğer bu öğrencilerin 
çalışma ve dinlenme rejimleri iyi düzenlenmemişse vuz'u bi
tirdikleri zaman bazılarının sa�ıgı yerinde olmayacaktır. Biri
nin karacigerinin hasta oldugu, bir digerinin ansızın böbrekle
rinin agrıdığı, bir üçü�sünün de midesinin gerektiği gibi çalış
madıgı görülecektir. ogrencilerimizin hayatlarının doğru ola
rak yönlendirilmesine özen gösterme konusunda parti içinde 
herkesten önce kimin sorumlu olması gerekir? Komso
mol'un!.. Bu onun işidir, bunu onun izlemesi, ilkokullardan 
başlayarak yüksekokullara varıncaya dek günlük çalışmaları 

· onun yürütmesi gerekir. Hükümetin ilgili kararlarının aksa
madan yürütülmesine yardım etmesi ve ögrencilerin egitim 
sorunlarını ve hayatlarını daha iyi bir biçimde örgütlernesi ge
rekir. 

Sosyalizmi kurmakla ugraşan proleter devletimiz, kapita
list kuşatma çemberi içindedir. Demek ki biz, her zaman düş
manlarımızın saldırılarına karşı hazırlıklı olmak zorundayız. 
Gündelik hayatımızda bunu bir an bile unutmamamız gerekir. 
Hepimizin sürekli savaş nöbetinde bulunması zorunludur. 

Bir savaş patlakverdiği zaman, ordumuz, başlıca kimler
den kurulu olacaktır? Bu ordunun büyük bir kitlesi Komso
molculardan oluşacaktır. Bu nedenle Komsomolcuların özel
likle uyanık olmaları gerekir. Komsomolcuların düşman saldı
rısı karşısında komünistterin yönetiminde ve onlarla omuz 
omuza ilk vur\Aşa gögüs germeleri gerektigini ısrarla akılların
da tutmaları gerekir. Düşmanın ilk vuruşu ise bilindigi gibi 
hepsinden müthiştir. Bu durum, Komsomolcuların ve onların 
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yönettikleri işçi gençliğin, savaş tekniğini dikkatle öğrenmesi 
zorunluluğunu �österir. Voroşilof yoldaş Komsomolcuların 
önüne savunma işleriyle ilgili görevleri kesin ve açık olarak 
tümüyle koydu. Bunlar bilinen şeylerdir, yapılmaları gerekir 
ve onları tekrarlamama gerek yoktur. 

Fakat burada, Komsomol çalışmalarında kültür-fizik gi
bi çok önemli bir konunun altının çizilmesinde zorunluluk 
vardır. Spor güzel bir uğraştır, kişiyi sağlamlaştırır. Fakat 
spor ikinci dereceden bir iştir, bunun için amaç haline, rekor
culuk haline gelmem�si gerekir. Biz, insanı eksiksiz olarak ge
liştirmeyi istiyoruz. Oyle ki, koşmayı, yüzmeyi, süratli ve gü
zel yürümeyi başarabilsin. Tüm organları düzgün çalışsın, tek 
kelimeyle çalışmaya ve savunmaya hazır, normal, sağlam in
san olsun; bedensel niteliklerine eş olarak, zihinsel, yönü de 
doğru olarak gelişebilsin. 

Ben Voroşilof yoldaşla birlikte bir çok askeri okulu gez
dim. O, özellikle bu sorunlar üzerine dikkat çekiyordu. Voro
şilof yoldaş, bizim rekorculuktan kaçınma m ız, spora salt spor 
diye kapılmamamız, sporu komünist eğitimin genel görevleri
ne bağımlı kılmamız gerektiğini söylüyordu. Çünkü biz, ger
çek bir sporcu değil, sadece sağlam kollara ve sindirim siste
mine sahip olan; her şeyden önce gen iş bir siyasal .görüşe ve 
örgütçülük yeteneğine sahip Sovyet yapılanmasının vatandaş
larını yetiştirmekte ve geliştirmekteyiz. Bu nedenle Komso
mol, milyonlarca emekçi genci kültür-fiziğe alıştırmak ve spo
rumuzu dah yüksek bir düzeye ulaştırmakla, kültür-fizikçileri
mize açık bir siyasal ve sosyal görünüm sağlamalıdır. 

Komsomolcuların beni doğru anlamalarını; onların istek
lerini gemiemek istediğimi  düşünmemelerini, hayatımızın 
her alanındaki olayları bolşevikçe örgütlendirmenin ne denli 
büyük bir önem taşıdığının anlamalarını isterim. 

Gençler arasındaki arkad�şlık duyguları konusunda da 
birkaç kelime söylemeyi özellikle istiyorum. İnsanlar gençlik 
çağında dostluğa, arkadaşlarını kolektif olarak desteklemeye 
çok yatkındır. Zor. durumdayken arkadaşını terkedecek gen
ce seyrek raslanır. Bu duyguların savaş anlarında çok büyük 
önemi vardır. Komşunun sağlamlığına karşı duyulan tam gü
ven, savaşanların savaş yeteneğini olağanüstü bir güce ulaştı-
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rır. Düşmanın ateşi paniğe ya hiç yol açmaz, ya da büyük bir 
olasılıkla bu paniği azaltır. Bu duygular savaşctnları birleştirir 
ve disipline eder. Gençlik arasında arkadaşlık duygusunu ve 
sınıfsal dostluğun her yönteme başvurularak geliştirilmesi ge
rekir. Bu, en iyi sosyalist niteliklerden biridir. Bu nitelik her 
yerde, özellikle sınıf mücadelesinde gereklidir. 

Birçok kimse arkadaşlık duygusunu sıradan bir sözcük 
saymaya alışmıştır. Oysa bu duygu doğru olarak gelişirse; 
Komsomolcular ve partisiz gençler, arkadaş ve dostça üretim-. 
deki sevinçlerini paylaşmaya, güçlükleri birlikte yenmeye, tek
niği birlikte benimsemeye; birbirine gerçekten yardım etme
ye kültür-fizik, spor vb. ile uğraşarak dinlenme sırasında 'bile 
birlikte olmaya g<1yret ederlerse o zaman arkadaşlık, sosyalist 
yarışmaya çok iyi bir dayanak olacak, büyük meyveler vere
cektir. 

Komsomolumuz olağanüstü güzel, çok ilginç bir dönem
de yaşamaktadır. Tüm insanlık tarihinde bir tek genç kuşak 
bile böyle bir dönemde yaşamamıştır. 

Aslında ileriye doğru büyük atılımlar yapmadan, tek 
adım atmadan yetmiş yaşına dek yaşanabilir. Yani, yaşamın
da büyük değişiklikler olmamıştır, aynı evde doğmuş aynı ev
de ölmüşsündür. 

Şu anda biz ve gençler im iz, tümümüz en yüce devrimler 
döneminde yaşamaktayız. Gözlerimizin önünde hala feodal 
kalıntılarıyla duran devletler var. Aynı zamanda ise eskiden 
Avrupa'nın en harhar ülkesi, halkların eski zindam olan Rus
ya'da son hızla sosyalizm kurulmaktadır. 

Hangi tarih kesitince bundan daha ilginç bir dönem va
rolmuştur? Günümüzde görülen büyük kahramanlık ve acı 
ne zaman görülmüştür? Fransız devriminin olaylar ve sarsın
tılar bakımından en zengin günlerinde bile, bu denli kahra
manlık ve acı varolma mıştır. Kuşkusuz Fransız devrimini dev
rimimizle kıyaslamamalıyız. O zamanına göre ilerici de olsa 
yine de bir burjuva devrimiydi. Bizim sosyalist devrimimiz ta
rihte ilk kez, tarihin en ileri sınıfı olan proletarya için savaşır
ken, aynı zamanda tüm emekçilerin çıkarları için savaştı. 
Komsomolculara ve gençliğimize Gorki'nin "Burevestnik"ini4 
24 



okumalarını önemle öneririm. Orada eski Rusya'daki ilerici 
insanların devrimci emelleri olağanüstü bir biçimde anlatıl
mıştır. 

Sosyalizm davası için yaşamak isteyen yaratır, hayatı de
ğiştirir, savaşı yürütür, eskiyi yıkıp döker, yeniyi yaratıp ku
rar. Bizim Sovyet gerçeğimiz ise, her emekçiye, her genç işçi
ye ve kolhozcuya tüm yeteneklt;rini en iyi bir biçimde geliştir
me olanaklarını vermektedir. Insanlık tarihinde şimdiye ka
dar böyle ilginç bir dönemin var olmadığı açıktır. Çünkü 
Ekim Devrimine kadar, bir avuç zenginin milyonlarca emek
çi üzerindeki egemenliği koşullarında bir parça ekmek uğru
na savaş yürütülmüştür. 

Hiç kuşkusuz yürüttüğümüz savaşın kökenine ve ülke
mizde olagelen değişikliğin temeline dayanılarak bir süre son
ra sanat eserlerinin en güzelleri yaratılacaktır. Devrimci ger
çeğimizin en yüce eserleri, sanatçılar için en iyi örnekleri 
oluşturacaktır. Böyle bir dönemde yaşamak ise gerçekten bü
yük mutluluktur. 58 yaşında olmama rağmen, bu dönemde 
yaşadığım için kendimi en mutlu insan sayıyorum. Biz biliyo
ruz ki, sosyalizm geldiğinde yaşam iyi ve ilginç olacaktır. Fa
kat en güzel an, SJnıf savaşının kaynadığı andır. Bu duygu, sa
vaşa bizzat katılan, savaştan proletaryanın zafer kazanmış 
olarak çıkacağını bilenlerin duygularıdır. Tüm bu duygular, 
gençliğimize sosyalizm savaşında yeni başarılar elde etmek 
için esin kayanağı olacaktır. Biz partinin eğittiği kişilerin -Le
ninst Komsomol'un çocuklarının- sosyalizm davasına bağlılık
larını her gün nasıl gösterdiklerini biliyoruz. Partinin ilk çağrı
sında maden ocaklarında nasıl maden ürettiklerini, nasıl met
ro inşa ettiklerini, uzayın derinliklerinde alabildiğine nasıl uç
tuklarını, çetin doğa koşuUan ile yiğitçe nasıl savaştiklarını 
ve Sovyetler Birliği'nin nasıl baş kahramanları olduğunu, kül
tür ve tekniği nasıl benimsediklerini görmekteyiz. 

Partimiz Merkez Komitesi, Stalin yoldaş ve diğer üyeler 
Komsomol'un parti tarafından ileri sürülen sorunlara mısıl sa
rıldığını biliyorlar. Parti ve hükümet, Komsomol'dan ve ülke-

4 BwV?vestnik: Eski Yunanlıların "Albatros" adını verdikleri bir kuş. 
Bu kuş Avustralya denizlerinde yaşar ve kopacak fırtınayı haber ve
rir. 
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miz gençliginden sonsuz bir sevgi, baglılık ve destek bulmak
tadır. Biz eski bolşevikler yanılmadıgımızdan eminiz. Komso
molcular, birligimizin yeni kurucularıdır. 

Eger gerçek bir sosyalist olmak istiyorsan, o zaman haya
tının sonuna kadar genç kalacaksın. 

Niçin gerçek sosyalist dedim? Sosyalizm insanlara niçin 
böyle bir güç vermektedir? Gerçek sosyalistin özel yaşamı 
ikinci plandadır: Ailende herhangi bir tatsızlık varsa bu çok 
üzücü bir şeydir. Ancak, sosyalizm bundan zarar görmemeli. 
Açıktır ki, sen yalnız a ile sorunlarını, kendini ve yavuklunu 
düşünürsen, gerçek sosyalist ola_mazsın. Çalışmaya aktif ola
rak katılırsan, onun nasıl bir giysi giydiğini bile farketmeye
ceksin ve yaşamınızdaki ufak tefek şeyleri, kişisel dertleri 
unutacaksın. 

Güçlü bir sosyalist olabilmek için her şeyden önce sağ
lam bir sosyalist dünya görüşüne sahip olmak gereklidir. Sos
yalist dünya görüşü bize her soruna, her olaya karşı akılcı ve 
dogru bir tavır alma olanagı verir. Astronomide teleskop, la
baratuvardaki araştırıcı için m ikroskop neyse, proletarya dev
rimi için savaşan kişiye de sosyalist dünya görüşü odur. Sosya
listdünya görüşü siyaset adamına, işçiye içinde bulunduğu du
rumu dogru ve çok yönlü olarak görmek, anlamak ve belirt
mek olana� verir. Bunlar bir bütün halinde ele alımnca insa
nı güçlendırmekte, sadece bireysel değil daha büyük uyum
suzlukları da etkisiz hale getirmektedir. Eğer genel kolektif 
düşünce ile yaşarsan, toplumun davası senin için herşeyden 
üstünse, eğer sen çevreni saranların duygularıyla ilgilenir ve 
bestedikleri umutlarla yaşarsan, emekçilerin genel ilgileri de
mek olan bu konular biz yaşlı komünistleri gençleştirir. 

Vatandaş savaşı ve sosyalizmin kuruluş Jönemierini ele 
alın. O günlerde tüm emekçiler, yaşlılar da dahil olmak üzere 
kahramanlık ve ataklık mucizeleri gösteriyor, olaganüstü üy
küler yaratıyorlardı; şimdi de gösteriyorlar ve yara tıyorlar. 
Bunun, bizi degiştirenler tarafından, yani Komsomolcular, iş
çi ve kolhozcu gençlik tarafından anlaşılması gerekir. Onla
rın, savaşlarda çelikleşmiş eski bolşeviklerden ve proleterler
den kolektif alışkanlıklar edinmeyi, yaratıcılık ateşiyle yanma
yı, olan biten olayları ve kuramsal degerlendirme yapmayı öğ
renmeleri gerekir. 
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. 
Bizim çoşkun yaşamımıza ayak uydurabilmek için çalı�

mada yalnızca yanıp tutuşmak yeterli değildir. Bolşevik partı
sinin gücü, Marx -Engels-Lenın-Stalin'in yol göstericili�inde 
bilimsel bilgiyle silahlanınasından ve bu silaha en iyi bır bi
çimde egemen olmasından ibarettir. Bolşevikler devrimci ku
ramı, illegal koşullarda, sürekli jandarma takibi altında, çarlı
ğa ve burjuvaziye karşı amansız savaş vererek, kürek ve sür
gün cezasını göze alarak proletaryanın savaşlarmı benimsedi
ler. Gerçekten de biz okuma konusunda zaman zaman "ser
best" insanlardık. Bizi hapse attıkları oluyordu. Biz de hapis
hanede okuyorduk ki, buna da her zaman erişemiyorduk. 
Şimdi gençliğimiz kuşkusuz bu "avantaja" sahip değil. 

Komsomolcular, hele aktivistler bazen okumaya ve kendi
leriyle ilgilenmeye zaman ayıramamaktan yakınmaktadırlar. 
Ben de meşgul bir insanım, böyle olduğu halde yine de hergün 
okumaya zaman ayırıyorum. Her gün hiç olmazsa sekiz-on say
fa okuyonım. Hem de evrak değil. Marksist kitaplar okuyo
rum. Bundan başka da edebiyata ait yeni eserleri izliyorum. 

Bir zamanlar Stalin yoldaş en kötü şeyin, insanların ha
zır formüller ve hazır çözümlerle düşünmeleri olduğunu söy
lemişti. Doğaldır ki bu, en kolayıdır. Eğer şu ya da bu kuramı 
kendi sözlerinle belirtmek istersen her şeyden önce üzerinde 
iyi düşünmen, onu aniaman gerekir. Aksi halde şaşırman 
mümkündür. Ezberlenmiş formüllerle konuşursan da belle
ğin gerektiği gibi çalışmaz, uyuklar. Bunun için kuramsal ça
lışma konusunda birinci koşul şu ya da bu tezin ezberlenınesi 
değil, sorunun derinlemesine öğrenilmesi anlaşılmasıdır. 

Komsomolcular, hele becerikl i Komsomolcular çok çalış
maktadırlar. Onların işleri fazladır. Ancak yine de çok yönlü 
gelişmiş insanlar olmak zorundadırlar. 

Sosyalizmin kurulmasında eğitilmiş insanlara ihtiyaç var
dır. Eğitilmiş insan ise çok okuyan değil, özellikle materyalist 
felsefe ile ilgilenen, bilirnin zenginiilderini benimseyen, oku
dukları üzerinde düşünen ve devrimci kuramı devrimci pra
tikle birleştirmek gerektiğini anlayana denilir. 

Komsomolcular zamanlarını doğru olarak kullanmasını 
öğrendiklerinde bu kuramı kavrama konusunda da yeterli 
ofacaktır. 

24 Mayıs 1934 tarihli "Konsomolskaya Pravada" 
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BÖLÜM IV 

VLSKM'NİN YİRMİNCİ YlLDÖNÜMÜ 
DOLA YISIYLA YAZILAN 

"KOMSOMOL'U·N ONURLU YOLU" 
ADLI Y AZIDAN 

Ekim 1938 

Komsomol, yirmi yıllık kahramanca savaş ve emekten 
sonra, şimdi saflarında altıbuçuk milyon sağlam gövdeli, mad
di bakımdan doymuş, kültürlü, neşeli ve toplum hayatında ça
lışkan genci kucaklayan bir örgüt haline gelmiştir. Komso
mol'un önünde, emekçilerin çıkarları uğrunda yaratıcı emek 
sarfetmek, her alanda ilerlemek için geniş ufuklar ve imk;1n
lar açılmıştır. Fakat Komsomol'un üstlendiği görevler de çok 
büyük ve sorumluluk gerektiren görevlerdir. 

Stalin yoldaşın tanırnma göre, Komsomol partinin yede
ğidir. Parti kadrolarının tamamlanması bakımından bir kay
naktır. Bu tamamlama yaş durumuna göre, biçimsel olarak 
oluşmaz. Çünkü Lenin, Engels'e dayanarak şöyle diyor: "hiz
de, devrim partisinde gençlerin egemen olmaları doğal değil 
midir? Biz geleceğin partisiyiz, gelecek ise gençlerindir. B iz 
yenilikçiler partisiyiz, gençler ise sürekli olarak yenilikçiterin 
ardından daha büyük bir istekle yürürler. Biz eski çürüklüğe 
karşı fedakarca verilen savaşın partisiyiz, fedakarca savaşa 
ise ilk önce gençler atılır."5 Kuşkusuz ki, biçimsel durumlar 
da göz önüne alınır. Ancak işin aslı biçimde değildir. 

· 

Partiye, onun saflarında ve bayrağı altında komünizm uğ
runa içten bağlılıkla savaşmaya hazır ve yetenekli insanlar ka
bul olunur. Partiye giriş, siyasal olduğu kadar ahlaki açıdan 
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da olağanüstü yükümlülükler getirmektedir. Bunun için parti
ye girenierin bu görevleri yerine getirmeye ne kadar hazırlık
lı oldukları ve genellikle parti üyeliğine layık olup olmadıkla
rı özenle araştırılır ve yoklanır. Partiye girenler hakkında top
lanan tüm bilgiler, kişisel nitelikleri ilk parti örgütlerinin ge
nel toplantılarında değerlendirilir. Partiye giren herkes, parti
ye girişinden itibaren yalnızca partinin program ve tüzüğünil 
tanımak ve onları hayatta dürüstlükle uygulamak görevini 
yüklenmekle kalmaz, aynı zamanda tutumu ile de partiyi kü
çük düşürmemek, partinin tüm kararlarını dürüstlükle ve bi
linçle yerine getirmekle de yükümlüdür. Ayrıca partiye giren 
herkes parti çizgisi ve partinin sarsılmazlığı uğrunda gücünü 
ve hayatını esirgemeden tüm enerjisiyle savaşmak, partinin 
ve organlarının karşısında sürekli olarak namuslu ve açık yü
rekli davranmak, parti disiplinine uymak ve parti hayatına ak
tif olarak katılmak, Marksizm-Leninizm'i benimsemekle par
tililik niteliğini yorulmaksızın yykseltmek, kendisine verilen 
görevi tümüyle benimseyerek emek ve devJet disiplinini izle
rnede örnek olmak konusunda adeta kendi kendine yemin et
mektedir. 
.. Lenin-Stalin partisinin üyesi olmak büyük bir onurdur. 
Oyle ya, onun saflarına iyiler arasında·n en iyiler seçilmekte
dir. O, emekçilerin öncü birliğidir. Proletaryanın çıkarları uğ
rundaki mücadelede savaşçı ordunun önünde bilinçle yürü
mektedir. Komünizmin zaferini kendi önüne ve hayatının 
karşısına: temel görev olarak koymaktadır. Tüm davranışlar ı
nı bu savaşın çıkarlarına uydurmaya hazırdır. Bu ise tüm_üyle 
doğaldır; çünkü S. M. Kirorun söylemiş olduğu gibi: "Onü
müzde kapitalist dünyayla yapılacak müthiş bir savaş durmak
tadır. Biz kapitalistlerin kalıntılarını yalnızca ülke içinde kö
künden kazıyacak değiliz. Biz, kapitalizmin tüm kalelerine 
saldıracağımız zamanın geleceğini biliyoruz."6 Komsomol, 
partinin yönetimi  altında işçi sınıfı davasının savaşçıları olan 
gençliği eğitmekte kapitalizme saldırmaya hazır bulunan yeni 
parti üyeleri hazırlamaktadır. Komsomol'un satlarında özel
likle bu nitelikteki kişilerin doğru olarak eğitilebilmesi için 

6 S.M.K.irof, Gençlik Üzeline, Genç Muhafız Yayınevi, 1938, s.200 
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ise, gençliğin enernasyonal görevlerinin Komsomol'un çalış
malarında önemli bir yer tutması gereklidir. 

Stalin yoldaş diyorki: 
"Gençliğimiz eski yükten kurtulmuştur ve Leninist vasi

yetleri çok daha kolay benimsemektedir. Gençlik, Leninist 
vasiyetleri çok daha kolay kavradığı için ve özellikle bu ne
denden dolayı geri kalanları ve tereddüt edenleri ileriye gö
türmeleri için çağırılmıştır. Her ne kadar onun · bilgisi yeterli 
değilse de, bilgi elde edinebilinilen bir şeydir. Bugün bilgiye 
sahip değilse yarın olacaktır. Bundan dolayı görevi, Leniniz
mi öğrenmek ve yine öğrenmektir. Konsomolcu yoldaşlar! 
Bolşevizmi öğrenin ve tereddüt edenleri ilerletin ! Daha az çe
ne çalın', daha çok çalışın, o zaman çalışmalırınız mutlaka ba
şarılı olacaktır." 7 

Fakat Lenin ve Stalin bir çok kez Marksizmin, onun for
müllerinin, sadece ezberlemekle öğrenilemeyeceğini; metni 
satır satır bilen bir ezbereinin kötü Marksist-Leninst örneği 
oluşturacağını hatırlatmışlardır. Marksizm-Leninzm pratik si
yasal hayatta, toplumsal ve ekonomik faaliyetlerde en doğru 
ve yoğun biçimde uyguladığı takdirde öğrenilir. Bu nedenle 
gençliğin Leninizmin ruhuna uyglin biçimde eğitilmesi yalnız 
okuma alanında değil, pratik alanda da yürütülmelidir. Kom
somol; bilim adamları, yazarlar, mühendisler, tarımcılar, işçi
ler ve kolhozcular, profesyonel birlik, siyaset ve idare işçileri, 
Kızılordulular, havacılar vs. bakımından çok zengin değil mi? 
Burada ne kadar değişik karaterler ve beyinler, ne kadar çe
şitli uğraşlar var! Ve bunların hepsi de çoşkun, keskin bir rlu
yarlığa ve yüksek bir çalışma yeteneğine sahip olan ve halkla
rına en fazla yarar sağlamaya çabalayan kişilerdir. Burada 
Komsomol'un görevi, çok değişik biçimlerde kendini göste
ren bu insan enej isinden ustalıklı bir şekilde yararlanmak, 
onu organik biçimde yönetmek; kişisel emelleri hırpalama
dan, gençlik enerj isini bürokratik yapılada kösteklemeden, 
Leninizm yoluna, partili mücadele yoluna yöneltmektir. 

Ancak bunun yanısıra Komsomol yöneticilerinin gemisi
nin kolayca çarpabileceği sayısız tehlikeleri, su altı kayalarını 

7 J.Stalin, Leninizmin Sornnlan, lO.Basım, s.535 



da göz önüne almalan gerekir. Leninizm bilgisi yalnızca kla
vuzluk eder, siyasal sorunların doğru biçimde çözümünü ko
laylaştırır. Sonuçta yine Komsomolcular tarafından çözöle
cek sorunlarda yöneticilerin bolşevik olup olmadıkları, karar
larda ilke olarak yeterlil ik ve yetkinliğinde ve amaca uygunlu- · 
ğunda analaşılır. 

Söylediğimin daha iyi anlaşılması için sosyal yaşamımiZ
dan alınmış iki örnek üzerinde duracağım. Biz kahramanları
mıza karşı yalnızca sevgi göstermekle, onları alkışlamakla, 
onurlandırınakla kalmıyoruz. Kahramanlığın geniş ölçüde 
kendini göstermesini sosyal sistemimizin ürünü olduğunu 
çok iyi bilerek, onların n icelik bakımından artmaları ve yük
selmeleri için gereken her şeyi yapıyoruz. Kahramanlık güzel 
bir insancıl niteliktir ve özellikle gençliğe özgüdür. Fakat ona 
biz, aynı zamanda ülkenin savunma unsurlarından biri olarak 
bakmaktayız. Diğer eşit koşulların yanısıra, kahraman ordu� 
nun daha fazla zafer şansına sahip olduğunu açıklamayı fazla 
buluyorum. 

Kültür-fiziğin ve sporun halk arasında yayılması çok ya
rarlıdır. Çünkü insanları disipline eder, sağlıklarını düzeltir, 
çalışmaya alıştırır. Tek sözle kültür-fizik ve spor; sağlam, güç
lü, çevik, becerikli, yiğit, engellerle savaşmasını başaran ve ge
leceğe güvenle bakan insanların yaratılmasında önemli bir et
kendir. Fakat bütün bunların işin yalnızca dış, fiziksel yanı ol
duğu görülür. Komsomol'un önünde ise, tüm bu toplumsal 
harekete devrimci Marksizmin ideoloj ik içeriğini özüroletme 
görevi durmaktadır. Fakat bu nasıl yapılmalıdır? Araç tektir: 
Spor faaliyetlerini genel sosyalizm kuruculuğuna bağlamak. 
Bana bunun basit bir gerçek olduğunu, herkesin bunu bildiği
ni, bizde topluma yararlı olan her davanın sosyalizm kurucu
luğunun bir parçasını oluşturduğunu söyleyebilirler. Ancak in
san bilincine, bu genel fikrin içeriğinin sokulması özellikle ge
rekir. Moskova'daki son kültür-fizik gösterileri "Herşey Sov
yet ülkesinin savunması uğrunda" sloganına uyularak örgüt
lendirilmişti. · Cesaretle söylenebilir ki, ülkemizin savunulma
sı görevi halkın bilincine derinliğine işlemiştir. Kültür-fizikçi
lerin savunma konusundaki çalışmalarıyla gösterileri halkın 
bilincine, halkın amaçlarına tümüyle uygundur. Buradan çı-
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kan sonuç şudur: Amaçların pratik dava haline getirilebilme
si için kültür-fizik örgütlerinin kendi özelliklerine uygun bir 
biçimde, savunmanın sağlamlaştırılmasına günü gününe katı
labilmelerinin koşulları tesbit edilmelidir. Kültür-fizikçiler bu
nunla birlikte çalışmalarını sosyalist vatanın savunulması ko
nusundaki halkın genel amaçlarının düzeyine yükseltecekler
dir. Yani Çalışmalarını öylesine derin bir içerikle dolduracak
lardır ki, bunda spor faaliyetinin her ayrı dalı, gelişmesini sağ
layacak bitmez tükenmez besin özlerine kavuşacak ve daha 
da gelişebilmesi için güçlü bir itici güç alacaktır. 

Marksizim-Leninizm'le ilgili kitabi bilgiler günlük çalış
malarla ve savaşla, yani pratikle ancak bu suretle birleştirile
bilir. Lenin'in dediği gibi "Eski burjuva toplumunun en iğ
renç çizgisini oluşturan"8 teori-pratik kopukluğu önlenebilir. 
Komsomol, Lenin-Stalin partisinin yedeği olma rolünü gere
ğince ancak bu biçimde yapacak ve eski bolşevikler vardiyası
na nöbetçi savaşçılar hazırlayabilecektir. 

Komsomol'un üretimdeki rolü, sanayide olduğu gibi ta
rımda da önemlidir. Emek verimliliği, kapitalizmle savaşta so
nuca ulaştıran bir güçtür. Emeğin verimliliği, sosyalist düzen
den ne ölçüde üstün olduğunu göstermektedir. Emek verimli
liğinin yükselmesi, herkesin yeteneklerine göre çalıştığı, ihti
yaçlarını yeterince tatmin ettiği komünizme giden en kestir
me yoldur. 

Ülkemizdeki, sosyalizm kuruculuğu kısa sürede sosya
lizmde ne kadar güçlü üretim güçlerinin var olduğunu göster
miştir. Asıl sorun bu güçleri ortaya çıkarmak ve örgütlü ola
rak bir amaca doğru yöneltmek gibi pratik bir beceriden iba
rettir. 

Sosyalist ülkede üretimin özelliği, emeğin zorunlu ve kö
lece olmaktan çıkıp namuslu, yiğitçe bir onur davası haline 
gelmesinden ibarettir. Bu yeni emek kavramının başta Kom
somol'un ve Sovyet vatandaşlarının, gençliğin iliğine-kemiği
ne işlemesi gerekir. Sosyalizm, emeği hak ettiği düzeye yük
seltmiştir. Oysa emek, sınıflı toplumlarda toplum merdiveni
nin en alt basamağına indirilmişti. Kapitalist toplumda eme-

8 Lenin, Bütün Eserfe1i, C.30, s.405 
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ğin verimliliği işçilere sefalet, kapitalistlere ise servet getir
mektedir. Bizde, sosyalizm ülkesinde, tam tersine, emeğin 
yüksek verimliliği emekçilerin maddi ve kültürel durumlarını 
iyileştirmekte, sosyalist devleti sağlamlaştırmaktadır. 

Komsomol çağındaki gençler üretim içinde sayıca yük
sek bir oran oluştumaktadırlar. Yalnız sanayide, yeni zavot
Jarda değil, makİnalaşmış bölümü başta olmak üzere, tarım
da da böyledir. Kolhozlardaki Komsomol birlikleri hemen he
in.en daima yöneticidirler. 

Emeğin örgütlenmesi, verimliliğinin yükseltilmesi, sosya
list toplumun ilk ihtiyaçları düzeyinde de olsa en karmaşık so
ruhlardan biridir. 

Lenin şöyle diyordu: ·  
"Emeğin verimliliği önünd� sonunda, yani toplum düze

ninin zaferinde en önemli, en belli başlı şeydir. Kapitalizm, 
toprak köleliği düzeninde görülmemiş bir emek verimliliği ya
ratmıştı. Kapitalizm, ancak sosyalizmin yeni, çok daha yük
sek emek verimliliği yaratmasıyla kesin olarak yenilgiye uğra
tılabilir ve kesin olarak yenilgiye uğratıJacaktır. Bu çok güç 
ve çok uzun bir dava dır. . .  

Komünizm, kapitalist emek verimliliğine oranla gönüllü, 
bilinçli, birleşmiş, geliştirilmiş teknikten yararlanan işçilerin 
yüksek verimliliğidir. 

Komünizm, kendisi için ya da "yakınları" için değil, "u-
. zak" olanlar için, yani bütün olarak toplum, sosyalist devlet, 

Sovyet Cumhuriyetleri Birliği'ndeki yüzmilyonlarca insan 
için çalışma ile; her pud9 tahıJın, kömürün, demirin ve diğer 
ürünlerin korunması konusunda, sıradan işçilerin üretimi 
yükseltmeleri uğrunda ağır emeği ortadan kaldırmak için fe
dakarca kaygı gösterilen yerde başlar." 10 

Gençliğin bu sorunun çözümüne canla başla sarılması ge
rekir. Bu sorunun örgüt sorunlarının tartışıJdıgı Komsomol 
toplantılarında yer alması zorunludur. Sosyalist yarış ve Sta
hanofçu yöntem üretimdeki yaratıcılığa, özellikle genç teknik 
elemanların üretimdeki yaratıcılığına geniş olanaklar sağla-

9 Bir a�ırlık ölçüsü birimi. (-Çev.) 
10 Lenin, Bütün Eserleri, C.24,s.342 
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maktadır. Üretimle ugt-aşan Komsomolcuların ve özellikle 
mühendislerin görevi, ayrı ayrı üretim dallarında St�hanof 
yoldaşın yöntemini bütün çeşitliligiyle uygulamaktır. Uretim 
işlerinin genel çizgileriyle işçilerin sosyalist yarışın öncü sa
vaşçısı olmasının, birlikler ve kişiler arasında sürekli olarak 
·yarışı alevlendirmelerinin özellikle şimdi büyük önemi var
dır. Ben bir işçinin sosyalist yarışta bütün yıl boyunca birinci 
gelmesine önem veriyorum. Burada olaganüstü bir çabayla 
sistem, makine ve araca karşı özen ve iyi ilişki gerekmekte ve 
sonuçta da iyi bir üretim saglanmaktaç!ır. 

İşletmelerde üretimin örgütlenmesi çok büyük önem ta
şır, şu kadarını söylemek yeterlidir: Eger usta, işi seri halde 
üretime sokar ya da az çok bir çeşit çalışma düzeni kurarsa, 
işçi çok daha kolay ve çok daha verimli çalışabilecektir. Eger 
usta, işçilerin kişisel özelliklerini bilirse; yani birinin agır fa
ka.t daha dakik ve daha temiz, bir başkasının daha çabuk fa
kat daha kaba çalıştıgını göz önüne alırsa işi, bu yapısal özel
liklere uygun olarak bölüştürür. Bütün·b�.nların üretim danış
ma toplantılarında incelenmesi gerekir. Uretim danışma top
lantıları iyi bir teknik ölçüdür ve öyle de olması gerekir. 

Bazıları bunun dar bir particilik anlayışı ya da çok küçük 
bir sorun oldugunu söyleyebilir ve yigitlige, kahramanlığa eği
limli Komsomolcuyu, bu yolla kazanılabilmenin mümkün 
olup olmadığını sorabilirler. Oysa kanımca, Komsomol yöne
ticilerinin, görünüşte günlük olan bu çalışmalarda Komsomol
cu kitlelerine birinin digerine engel olmadığını, tersine bunla
rın birbirlerini tamamladığını göstermeleri, açıklamaları gere
kir. Acaba, teknikten sistematik olarak verebileceği herşeyi 
istemeye alışan bir işçi, kötü bir pilot olabilir mi? Karakteri
nin kendisini havacılıkta da göstereceğini, yani onun uçaktan 
da genellikle alınabilecek her şeyi alacağını tahmin etmek ge
rekir. Onun karakterinin bir askeri birliği yönetmede de ken
disini daha az olumlu göstermeyeceğini anlamak gerekir. De
mek ki, büyük işlerin ve kahramanlıkların yolu kapanmış de
gildir. 

Fakat Iş yalnız bu kadarla da kalmamaktadır. Emek, na
mus, yigitlik ve şeref sorunu olduğuna göre, Komsomolcula
rın üretim sorunlarını inceleme toplantılarında özellikle bun-
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dan hareket etmeleri gerekir. Gençlerin bilincine işini namus
la yapan ve ona karşı candan bir ilgi gösteren işÇinin Lenin-
Stalin davasına, namus davasına, yiğitlik ve onur davasına hiz
met ettiği yerleştirilmelidir. Kendisinin sosyalizmin baş kuru
cusu olduğu, şehir ve köylerdeki milyonlarca kurucunun da 
saygıya ve onura yaraşır olduğu aşılanmalıdır. Komsomol, bu
na özellikle özen göstermelidir. Çünkü burada partinin temel 
ilkelerinden biri yerine getirilmektedir. 

. Komsomolumuzun enternasyonal · görevleri de önemli 
bir davadır ve tüm dünyadaki emekçi gençliğin gözleri ona yö
nelmiştir. Stalin yoldaşın sözleriyle belirtirsek, bütün dünya 
proletaryasının zaferi uğrundaki savaşta, bu atılım birliğinde
ki onurlu yerimize layık olalım. 

Sovyetler Birliği'nde gençlik, bedensel ve ruhsal gelişme 
konusunda olağanüstü uygun koşullar içinde bulunmaktadır. 
Ailesel durum, çocuklarla ana ve babalar arasındaki ilişki o 
derece iyiye doğru değişti ki bu, hiçbir kıyaslama kabul et
mez. Bu ilişkiler sosyalizme bir hayli yaklaşmıştır. Kapitalist 
dünyada bu ilişkiler içtenlikten yoksun, bencil, kaba ve acıma
sızdır. Bizde ise, kelimenin tam anlamıyla insancıllaşmıştır. 
Buna belki de kadınların eşit haklara sahip olmaları çok yar
dım etmiştir. 

Bizim okulumuz çocuğu korkutmaz ve sekiz yaşındaki 
çocuk okula kend! mülküne giren efendi gibi özel bir güven 
duygusuyla gider. Ilkokul ile ortaokul ve ortaokul ile yükseko
kul arasındaki kopmaz bağlar okumaya susamış gençliğin yük
sekokula kadar gelişini kolaylaştırmaktadır. Birinci sınıf ma
kinalarla çalışan ve gelişen tekniği çabucak benimseyen işçi 
gençlik1 yüksek uzmanlığa erişmek için bütün olanaklara sa
hiptir. Işlerine karşı ilgi duyan ve inisiyatif sahibi olanlar, üre
tim merdiveninden kolaylıkla çıkabilir. Kolhoz gençliği için 
yalnızca eski köyde değil en gelişmiş kapitalist ülkenin köy 
�.konomisinde de akla bile getirilemeyecek ufuklar açılmıştır. 
Uretimin kolektif karakteri nedeniyle, çalışmanın halkın gö
zü önünde en ·iyi bir biçimde yapılması, çalışma yönteminin 
güzel, başkaları için dikkate değer olabilmesi, tüm yetenekie
rin ortaya çıkması ve tüm güçlerin bu yönde kışkırtılması, teş
vik edilmesi gerekir. Yüksek teknik ve gelişmekte olan bilim-
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sel tarım yöntemleri, insanları sadece zekaca geliştirmek ve 
emek verimliligini artırınakla kalmamakta, yetenekli gençli
gin ilerlemesi için de en geniş alanları açmaktadır. 

Parti; işçi, kolhozcu, Sovyet memuru olan genç insanla
rın önünde profesyonel birlikleri, Komsomol, Osoaviahim11 ,  
kültür-fizik hareketi, kültür, egitim vb. örgütlerde faaliyette 
bulunmaları için geniş alanlar açmıştır. Bu örgütlerde aktif 
güçlerin gelişimi için bütün olanaklar hazırdır. Buralarda her
kes yeteneklerini ve çalışmalar ını gösterebilir ve Komsomol · 
buralardan yetenekli insanları kendine çekebilir. Daha doğru
su bulabilir. Ey mutlu Komsomol! Sen Lenin-Stalin'in yüce 
davasına hizmet için ne çok olanaklara sahipsin. Senin önün
de yeni insanın egitilmesi ve biçimlenmesi davası için ne ge-
niş ufuklar ve olanaklar açılmıştır! · 

Komünist partisi insanlar arasında siyasal bakımdan ol
duğu gibi ekonomik bakımdan da tam eşitlik sağlama görevi
ni üzerine almıştır. Parti sosyalist devleti, halkın çok yönlü ge
lişmesi, onun bütün değerli yetenek ve becerilerinin gelişme
si temeli üzerinde kurmaktadır. Komünist partisi halkımızın 
uygulamadaki ve toplum hayatındaki tüm olaylara ne denli bi
linçli yanaşırsa, vatanımızın o derecede sağlam ve yenilmez 
hale geleceği kanısındadır. 

En ileri sınıf ve tüm emekçilerin öncü birligi olan prole
taryanın dünya çapındaki tarihsel rolü büyük ve önemlidir. 
Proletaryanın bu görevi yapabilmesi için, kolhozcu köylülerle 
birlikte tüm insanlığın kültürünü işlemesi ve benimsemesi, bi
limin ve tekniğin tüm başarılarını öğrenmesi, bilginin doruğu- · 
na dek yükselmesi, dünyada herkesten daha çok okumuş ol
ması gerekir. Bizdeki bilimin gelişmesi dünya biliminin önün
de gitmeli, bilimimiz hem de bilginin tüm dallarında dünya 
yüzünde en ileri bilim olmalıdır. Çünkü Sovyetler Birliği sınır
larının ötesinde bilim, onu kendi aç gözlü sınıf çıkarlarına uy
duran, ondan mümkün olduğu kadar daha fazla emekçiyi kö
leleştirmek için yararlanan, onun gelişmesini köstekleyen sö
mürücü sınıfın elindedir. Onu eski dünyanın zincirlerinden 
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kurtarmak ve emekçilerin savunması için güçlü bir silah hali
ne getirmek, komünizmin kurulması yolunda bir Arşimet kal
dıraca haline getirmek, özgür insanın doğaya egemenliğini 
kurmak için araç haline getirmek; işte gençliğimizin ve ön 
planda Komsomol'un görevi budur. Sosyalizm dünyası tek
nik, bilim ve sanat alanlarında öncü olmalıdır. Bizde gençli
ğin nerede, ne ile, ne üzerinde isterse istesin çalışması için 
olanaklar vardır. Bilimi ve doğa güçlerini ilkel biçimde sınır
landırılmış olarak değil, örgütlü bir biçimde bilimin ve tekni
ğin en mükemmel bütün araçlarıyla silahlanmış olarak ege
menliğimiz altına almak suretiyle, insanlığın bugünkü başarı
larının temeline dayanarak ileri doğru hareket ettirelim. Bu 
ufuk, insanın doğaya, evrene egemen olması konusundaki ko
lektif savaşa katılmak, gençlik için ne denli çekicidir. 

İnsan faaliyetinin hangi dalını ele alırsak alalım -pedagoji 
faaliyetinden askerliğe kadar- bunların hepsi ve ayrı ayrı her 
biri bizim koşullarımızda düşünce bakımından derin bir yapı
ya ulaşmaktadır. Sanatı ele alın! Sanat kapitalist ülkelerde-raşi
tİk 12 durumdadır. SSCB'de ise sanat coşkun bir gelişme halin
dedir, çünkü sayıları yüzmilyonları bulan halk, sanatı susamış
çasına kucaklamaktadır. Biz bunu halkımızın yalnız tiyatroya, 
müziğe, resim sergilerine vb. sanat olayiarına ilgisinde değil, 
metronun süslemelerini ne denli mutlu ve gizlenemez bir gu
rurla seyretmesinde de görüyoruz. Ben, Komsomol'un yönlen
diriciliği altında en kısa bir zamanda Marx-Engels-Lenin-Sta
lin fikirlerini her yerde kökleştirerek, sanatta ve sosyal ideolo
jinin diğer türlerincieki bütün burjuva sahteciliğin, ikiyüzlülü
ğün maskesini indirmesi, kökünden sökmesi için, üzerine dü
şen herşeyi yapacağından kuşku duymuyorum. 

Altın çuvalının baskısı altından özgürlüğe çıkarılan 
SSCB halklarının yaratıcılığındaki tek hedef, tüm emekçi in� 
sanlığın mutluluğudur. Gençlik için bu amaç adına, sosyaliz
min tüm dünyada zaferi adına; parti ile birlikte onun savaş 
bayrakları altında; Stalin yoldaşın önderliğinde fedakarca ·sa
vaşmaktan daha değerli ne olabilir? Onu fikir bakımından da
ha fazla ne zenginleştirebilir, daha fazla ne çekebilir? 

12 Raşitizm - Genellikle çocuklarda görülen ve biçim bozukluklarına 
neden olan bir tür kemik hastalı�ı. 
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BÖLÜM V 

"UÇİTELSKA YA GAZETESi" Y AZI KURULU 
TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖNCÜ ŞEHİR VE 

KÖY ÖÖRETMENLERİ DANIŞMA 
KURULUNDAKi KONUŞMA 

28 Aralık 1938 

1. MARKSiST-LENİNİST KURAMIN 
BENiMSENMESi ÜZERİNE 

Yoldaşlar, şimdi bizde Bolşevik .Partisi tarihinin Mark
sizm-Leninizm ve devrimci kuramın öğrenilmesinden çok söz 
ediliyor. Başlıca sorun bu kuramın temelini kavramak, ondan 
pratikte yararlanmayı öğrenmek ve partimizin devrimci savaş
larının deneylerini özümsemektir. 

"SBK(B) Partisinin Tarihi Üzerine Kısa Ders"i okurken 
onun içeriğinin derinliği, oradaki fikirlerin açıklığı, ele alınan 
konuların sadeliği karşısında heyecan duyuyordum. Fakat 
şimdi metinden aklıma hiçbir şey gelmiyor, hatırlamıyorum. 
Ancak burada sorun salt hatırlamak değil, temelini anlamak
tan ibarettir. Marksist-Leninist teori bir inanç simgesi, bir 
dogmalar toplamı değil, bir eylem klavuzudur. Bazıları Mark
sizmLeninizm'in benimsenmesi üzerinde fikir yürütürken: 
"derinleşmiş iş", "iyice derinleşmiş iş" ve benzeri şeyler söyle
mektedirler. Fakat şunu anlamak gerekir ki; Marksizm-Leni
nizm'de esas olan metin değil, onun özü, devrimci ruhudur. 

"Marksizm-Leninizm'i tümüyle benimsemek" derken, ne 
kasdediliyor? Bu nasıl anlaşılmalıdır? Bunu Marksizm-Leni
nizm'in sunduğu tüm bilgileri artık hazır hale gelmiş sonuçlar 
ve formüller olarak kelime kelime ezberlemek biçiminde mi 
anlamalı? Yoksa bunu Marksizm-Leninizm'in özünü benim
seme ve bu teoriyi sosyal-siyasal ve özel hayatımızda eylem 
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kılavuzu niteliğiyle uygulama becerikliliği olarak mı anlama
lı? İkincisi daha gerçek, daha doğru, daha önemli olmalıdır. 
Çünkü bu, Marksizm-Leninizm'in temelidir. "Marksizm-Leni� 
nizm'i benimseme" denildiği zaman bu, onu oluş halinde (di
namik) görmeyi öğrenmemiz demektir. 

, Marksizm-Leninizm'i herkes az çok öğrenebilir. Fakat 
onun özünü kavramak ve uygulamasını öğrenmek güç bir iş
tir. Biz, siyasal savaşlara katılmış bir çok yaşlı işçi tanımakta
yız. Acaba onlar Marksizm-Leninizm'i sizin kad�r biliyorlar 
mıydı? Onların elinde "SBK(B) Partisinin Tarihi Uzerine Kı
sa Ders" yoktu ki! Onlar bu teoriyi sistematik olarak öğren
me konusunda çok az olanaklara sahiptiler. Belki de on ka
dar devrimci kitap okumuşlardı; hepsi bu kadar. Fakat onlar 
pratik hayatlarında Marksizm-Leninizm'i yeterince doğru ola
rak uyguluyorlardı. Bu teorinin bayrağı altında milyonlarca 
insan yürümüştür ve şimdi de yürümektedir. Bir çok işçi sos
yal olaylara, siyasal hayata doğru olarak yaklaşmakta, şu ya 
da bu sorunun çözümünde Marksist-Leninist öğretiyi doğru 
olarak uygulamaktadır. Çünkü onlar, Marksist-Leninist teori
nin devrimci temelini anladılar ve kavradılar. 

Marksizm-Leninizm'i öğrenmek, onu salt biçimsel ola
rak öğrenmek demek değildir. Biz Marksizm-Leninizm'i, es
kiden· kateşizmin n· öğrenildiği gibi, biçimsel olarak bilmek 
için değil; siyasal, sosyal ve kişisel tutumumuzu doğru olarak 
belirlemeye yardım eden bir yöntem, bir araç olması özelliği 
nedeniyle öğreniyoruz. Biz bunun hayatta en güçlü silah oldu
ğu inancındayız. 

Burada önümüze Marksizm-Leninizm'i pratik hayatta 
daha doğru bir biçimde uygulamayı nasıl öğrenmemiz gerekti
ği sorunu çıkmaktadır. Herşeyden önce ve hiç olmazsa genel 
çizgileriyle Marksizm-Leninizm'in teorik temellerinin bilin
mesi gerekir. En azından genel çizgileriyl� komünist partisi 
tarihinin bilinmesi gerekir. Onlar bir sorunu niçin başka tür
lü değil de o şekilde halletmişler; bunu yaratan çıkış noktala-

13 Kateşizm (Catechism)- Soru ve cevapla ö�retme; bu amaçla yazıl
mış din kitabı. (Çev.) 

39 



rı nelerdİr? Örnegin biz Buligin Duma'sını niçin boykot et
tik? Çıkış noktamız neydi? Sonra neden daha elverişsiz siya
sal koşuUar altında II., III. ve IV. devlet Dumaları seçimleri
ne katılcJ.ık? Niçin? Buna benzer tüm sorunların (tarihte böy
le sorunlar çoktur; çünkü savaşlarda çoktu) tahlili, Mark
sist-Leninist yöntemi uygulamada, yeni siyasal durumlarda 
degişik sorunların çözümüne yaklaşımda, sorunları çagdaş ko
şullar altında çözmenin örneklerini oluşturmaktadır. · 

Kuşkusuz ki, bunlarla birlikte olagelen tüm degişimler, 
tüm degişen koşuUar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun 
için Marksizm-Leninizm' in ögrenilmesinde başlıca şart, şu 
anda içinde bulundugumuz hayatın koşuUan altındaki sorun
ların çözümüne yaklaşımda onun klavuzluğ_una ihtiyaç duyul
masıdır. Hayattan canlı bir örnek alalım: Orneğin, bir bayan 
ögretmen kocasından ayrılıyor. Böyle hir davranış karşısında 
insanların Marksist bakış açısından tutumları ne olmalıdır? 
Burada nasıl davranmalıdır? Bu türden bir sorun karşısında 
da Marksistçe dogru bir yaklaşım ve çözüm gerekir. En basit 
yaklaşım biçimi (ki, bu türden yaklaşım az ya da çok, ya da 
hiç olmazsa biçimsel olarak dogrudur) şöyledir: Bu, siyasetle 
ilgisi oh1�_ayan özel bir iştir. Fakat bu olay nede olsa duyul
muştur. Oğrenciler ondan söz etmekte, köyde konuşulmakta, 
ögretmenin otoritesi sarsılmaktadır. Bu sorunun onlara akıllı- . 
ca anlatılması zorunludur. Gördüğünüz gibi, bazen günlük ya
şama ilişkin özel bir sorun bile sosyal-siyasal bir olay haline 
gelebil�yor. Hayatta hergün sonu gelmez olaylar olup bitmek
tedir. Onemli olan, bu olayların dogru çözüm yolunu bulmak 
ve bunlara karşı Marksist görüş açısından yaklaşabilmektir. 
İşte bir Marksist, kendisini burada beUi etmektedir. 

Öyle ya, Marksizm-Leninizm bize şu ya da bu sorunu çö
zümleme olanagı veren bir anahtardır. O, sadece sorunlara 
dogru olarak yaklaşma ve çözme konusunda olanaklar sağlar, 
Çözmez. Ancak bu, hayattaki tüm olaylar için hazır bir reçete 
degildir. Gerçek Bolşevik-Marksistİn kim olduğu, ezbereinin 
ve metinlere saplananın kim oldugu özellikle gündelik yaşa
ma ilişkin sorunların çözümünde, bunlara yaklaşımda kendi
ni gösterir. 
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Marksizm-Leninizm'i gerçekten benimsemiş ve bu teori
yi pratik sorunların çözümünde uygulamayı başaran insanlar 
vardır. Fakat bilgiççe metinlerle bir patates çuvalı gibi tıklım 
tıklım dolu olduğu halde bu bilgilerini pratikte uygulayama
yan insanlar da vardır. Bu gibi insanlar herşeyi ezberden anla
tabilir, kendilerince ders de verebilirler. Fakat onlara okulu
nuıda yaşadığınız· bir takım olayları -örneğin bir babanın ço
cuğunu dövdüğünü- anlatır ve bu somut olay karşısında nasıl 
davranılması gerektiğini sorarsanız, adeta dillerini yutarlar. 
Bir öneride bulunsalar, bir sürü aklarmalara da başvursalar
da, bunların Marksizm-Leninizm'in ruhuna uymayan oportü
nistçe şeyler olduğu görülür. Oportünizm kendisini her za
man yalnızca Matksizm-Leninizm'in doğrudan doğruya inkar
larıyla göstermez. Bazen metne düşkünlük, kurama dogmatik 
ol'arak yaklaşmakta oportünizmdir. 

Demek ki; pratik sorunların, Marksizm-Leninizm'in özü
nü gerçekten benimseme temeline göre çözümlenmesi bolşe
vizmin ölçütüdür. 

Metni öğrenmek, onu yalnızca lafzen olarak öğrenmek
tir. Okul, çocuklar için henüz hayatın bizzat kendisi değil de, 
yalnızca okul olduğu gibi; Marksizm-Leninizm'in öğretim ku
rumlarında, çeşitli açık oturum ve seminerlerde, bağımsız ula
rak okunınası vs. de, yani tüm bunlar yalnız okumadır. Bu tür 
çalışmalar sayesinde insan Marksizm-Leninizm'le yalnızca ki
tabi olarak tanışır. Fakat sosyal hayata, siyasal eyleme atılıp, 
bu yöntemi bilinçli olarak uygulaması gerekince, o zaman iş 
tümüyle değişir. 

Özellikle hayatın hergün karşılaşacağımız sorunların! 
pratik biçimde çözmede, Marksizm-Leninizm kendini göster
mekte, onun başlıca karakteri bu alanda biçimlenmekte, ger
çek Marksist-Leninist kendini özellikle burada ortaya koy
maktadır. 

Başlıca ölçü, seminerlerle ilgilenmekten ya da ders dinle
mekten ibaret değildir. Bunlar ancak yardımcılardır. Esas öl
çü, insanlarla tartıştığımız, halkla konuştuğumuz ya da yara
maz öğrenci hakkında karar aldığımız zaman ortaya çıkacak
tır. Fakat alınacak karar ne olmalıdır: Çocuğa iki ya da üç 
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mü vermeli, okuldan mı kovmalı, ya da tersine ona karşı anla
yışlı mı davranmalı? 

İşte Marksizm-Leninizm'in en temel ölçütü özellikle bu 
gibi sorunların çözümünde kendini gösterecektir. Mühendis 
ya da teknik elemanın zavottaki işi, teknik bilgisini ve deney 
birikimini uygulamak; öğretmenin okuldaki işi, pedagoji bilgi
sini uygulamak olduğu gibi; Marksizm-Leninizm'de, teori ve 
pratiğin insan hayatına uygulanan canlı ve organik bir niteliği
dir. 

Böylece siz, bu konuşma süresi içinde ne demek istediği
mi anladınız sanıyorum. Ben, Marksizm-Leninizm'in benim
senmesi için bu kuramın formüllerinin ve sonuçlarının öğre
nilmesinin kesinlikle yeterli olmadığını ve hatta bunun için 
özünü benimsemenin de yeterli olmadığı konusundaki düşün
cemi açıklamak istiyorum. Marksizim-Leninizm'i gerçekten 
benimsernek için bu kurarndan pratik sorunların çözümünde 
de yararlanmayı, biraz daha ileriye gidilecek olursa, aynı za
manda bu teoriyi birikmiş deney ile zenginleştirmeyi deneyle
ri genelleştirme başarısını göstermeyi, yani onu geliştirmeyi 
ileri doğru götürmeyi de öğrenmek gere ki. İşin , en güç yanı 
da budur. · 

"SBK(B) Partisi'nin Tarihi Üıerine Kısa Ders" görünüş
te çok popüler bir biçimde yazılmıştır. Fakat okuyucudan çok 
büyük bir çalışma istemektedir. Orada Marksizm-Leni
nizm'in tüm temelleri en yoğun bir biçimde anlatılmıştır. 
Okuduğun zaman her satır üzerinde düşünmen gerekir. Ez
berlemen değil, düşünmen gerekir. Sorun, Marksizm'i pratiği 
ile ögrenmekten ibarettir ve bizim de bunu öğrenmemiz gere
kir. Oyleyse nasıl öğrenelim? Tarihi örnekleri, hem de karşı
lıklı ilişkiler ve fikir alış-verişleriyle öğrenelim. 

Burada bireysel eğitim kurumlarına sahip almamızın iyi 
bir şey olacağından söz edildi. Bu isteği tümüyle anlıyorum. 
Bu kurumların herşeye rağmen fikir alış-verişine olanak sağ
ladığı bir dereceye kadar doğrudur. Fakat size bireysel eği
tim yapan kurumlar kurmayacağımızı kim söyledi? Bunu ne
reden çıkardınız? Parti Merkez Komitesi'nin 14 Kasım 1938 
tarihli kararnamesini okuyun. Orada bu . eğitim türü Mark-
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sizm-Leninizm'in ögrenilmesinde zorunlu bir sistem olarak 
öngörülmüştür. 

Burada bir kadın yoldaş onların okulunda yedi ögretme
nin bagımsız olarak çalıştıgını söyledi. Sizin, "Bir hafta sonra 
şu sorunlar hakkında hazırladıgım raporu okuyacagım. Bu ra
poru incelemek isteyenler toplantıya buyursun." derneoize 
kim engel olur? Acaba engel olan var mıdır? 

Eger Marksistsen hayattaki her olaya karşı somut yaklaş
man gerekir. Ve kuşkusuz ki; karşılıklı incelemeler sayesinde 
soruna daha dogru bir yön verebilirsin. Herhangi bir şey oku
dugunuzda onun bir, iki ya da üç yanını kavramışsınızdır, dör
döncüsünü ise kavrayamamışsınızdır. Daha sonra dördüncü 
yanını da kavramış olabilirsiniz: Ancak bu arada bunun, kare 
degil de küp oldugu, altı yanı oldugu anlaşılmıştır. Bir konu
yu degişik kişilerle inceleyip tartışmak, konuyla ilgili düşünce
leri netleştirmekte ve zenginleştirmektedir. 

Tartışmaların zorunlu oldugunu söylüyorsunuz. Fakat si
ze engel olan kim? Beş-altı kişi biraraya gelmişsiniz, iyi ya! 
Bu kadar kişi kendi aralarında esaslı biçimde tartışabilirler. 
Size engel olan kim? Üstelik bir de rapor yazıyorsanız, s�e 
açıkça söylemek zorundayım ki, sorunu herhangi bir derste 
ögrenmekten beş kez daha iyi ögrenebilirsiniz. Çünkü rapor 
yazmak için her sözcük, her fikir üzerinde düşünmek, şu ya 
da bu kaynaga bakmak gerekir. Rapor yazarken birkaç ders 
dinlemeye oranla çok daha fazla sorunu işleyeceksinizdir. 
Dersi kavramanız birçok şeye, konuşmacının nasıl olduğuna, 
ruhsal durumunuza baglıdır. Belki de ders sırasında arkadaşi
nızla konuşmuşsunuzdur. Siz de bilirsiniz ya, çogunlukla ders
lerin dörtte üçü su, dörtte biri ise yararlı bilgidir. (Gülüşme
ler) Biz ne yazık ki, dersleri gerektigi gibi sıkıp suyunu sözme
yi başaramıyoruz. Onun gerçekten de sıkılıp süzülmesi zorun
ludur. Fakat yine de tümüyle sıkıp süzemezsiniz. Derslerin 
karşısında oldugumu sanmayın. Kendiliginden anlaşıldığı gibi 
ders, çok önemli bir eğitim biçimidir. Ben yalnızca sizi bagım
sız çalışmaya yöneltiyorum. Bu ·çalışma sizi derslere girmeye 
ve onları dikkatle dinlemeye zorlayacaktır. 
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Bireysel eğitim çalışmalarına karşı nasıl davranalım? Gö
rüyorsunuz ya bu tür eğitimin bir çeşit sınırlılık yanı var. "Bi
reysel eğitim" adının kendinde bir sınırlılık belirtisi var. Fa
kat bununla kolektif inceleme değiştiriliyar mu? Hayır, değiş
tirilmiyar ve kötülenmiyor. Kolektif inceleme esas yöntem 
olan bağımsız öğrenme ile birleştirilmelidir. Evde hazırlan, 

· seminerde, toplantıda rapor oku ve rapor üzerine tartışmayı 
alevlendir. Yapay bir tartışma alevlendirmekle kalma, öyle 
yap ki, herkes söz konusu sorun hakkında gerçek .fikrini söy
lesin ve hiç kimse düşündüğünü söylemekten çekinmesin. 
Eğer bu raporda biraz olsun kişisel düşünce varsa, orada sı
cak tartışmalar olacağından h iç kuşku duymam. Bu tartışma
lardan, Puşkin hakkında bile olsa, olağanüstü bir Mark
sizm-Leninizm dersi çıkabilir. 

Marksizm-Leninizm'in öğrenilmesinden söz edilirken ço
ğunlukla yalnız Matx, Engels, Lenin, Stalin'in kitaplarının 
okunmasının şart olduğu düşünülmektedir. Asl ında yalnızca 
Marksist eserlerin okunınası yeterli değildir. Önemli olan, 
her kitabın Marx, Engels, Lenin, Stalin gözü ile okunmasıdır. 
Çernişevski'yi okuyoruz diyelim. Onun çeşitli biçimlerde 
okunınası mümkündür. Geçen yüzyılın altmışıncı-yetmişinci 
yıllarının ilerici l iberal okuyucusu onu kendine göre okuyor
du. Biz ise Marksist-Leninist olarak kendimize göre okumak
tayız. Elbette ki, bizim Çernişevski'yi anlayışımız farklı ola
caktır. Onun eserleri hakkında rapor hazırlarken, çözümler
ken, tartışma ve karşılıklı fikir alış verişi a levienirken Mark- · 
sizm-Leninizm'i daha iyi benimsersin. Tartışmalarda kendi 
dilinle, kendi sözcüklerinle konuşman gerekir. Bizim kendi
mize özgü dilimiz olmalıdır: İnsanların tartışması gerekir; 
hem de yapay olarak değil, esaslı olarak, yeni iş "dayağa" ka
dar olmasa da hiç olmazsa ciddi ve sıcak saldınlara dek var
malıdır. İşte sorunun böyle ele alınması gerekir. Marksizm-
Leninizm'le tanışmaya en iyi biçimde özellikle böyle bir çalış
ma yöntemi ile ulaşılabilir. 

, Sizin Marksist metinleri benden iyi bildiğiniz kanısında
yim, bundan eminim. SiZinle birlikte sınava girmiş olsaydım 
metinler yüzünden başarısızlığa uğrardım. Fakat sorunlara 
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sizden daha doğru, Marksistçe yaklaşacağıma, çıkış çizgisini 
sizden daha çabuk bulacağıma da güveniyorum, Çünkü ku
ramsal tartışmalarla zenginleşmiş uzun bir deneye, pratiğe sa
hibim ki, bunlar benim duygularımı güçlendirmişlerdir. Doğ
ru olmayan bir formül ortaya atılınca, düzmece olanı hissedi
yorum. Böylelikle bende kuramsal tartışmalar ve saldırılada 
işlenmiş yeni bir duygu oluşmuştur, ve bu bana dikkatli olma
yı öğretmiştir. Bu nedenle tartışmadan korkmamak, insanları 
ona alıştırmak gerekir. Düşünceleriniz ve d iliniz ancak böyle 
gelişecektir. Her gerçeğe uygun olmayan sunuş, her doğru ol
mayan formül üzerinde sizinle tartışacaklarını bildikçe, siz 
doğru çözüm yollarını daha dikkatli olarak aramaya başlaya
caksınız. 

Bu nedenle, eğer Marksizm-Leninizm'i anlamak ve bu 
teoriyi benimsernek isterseniz, bağımsız araştırma temeline 
dayanan raporlar, incelemeler ve tartışmalar size büyük ya
rarlar sağlayacaktır. Bağımsız öğrenme Markszim-Leni
nizm'in benimsenmesinde temel yöntemdir. 

2. ÖGRETMENİN BAŞLlCA GÖREVi 
SOSYA LİST TOPLUMUN VA TA NDAŞI OLAN 
YENİ İNSANI EGİTMEKTİR. 

Belki de dün burada sözünü etmişsinizdir. Fakat bugün 
çocukların ne durumda olduklarını, onlarla çalışmaların nasıl 
yürüdüğünü, çocuklarla ilişkilerinizin nasıl olduğunu kimse 
söylemedi. Burada bir yoldaş kısaca işçi evlerinde nöbet tutul
duğuna değindi. "Nöbetçiler, düzeni bozmamaları için çocuk
lara bakmaktadırlar" dedi. Öyle değil mi? (Etraftan sesler: 
"Evet") 

Yoksa siz çocukların sıradan bir insan, midesi biraz bo
zuk, 45 yaşında bir insan mı olmasını istiyorsunuz? (Gülüş
meler) Yoksa çocukların tıpkı sizin gibi, yaşlı insanlar gibi mi · 
olmasını istiyorsunuz? Bilirsiniz ki, çocuklar  çok yönlüdürler. 
Eğer ben öğretmen olsaydım ve çocuklar yaramazlık etseler
di, ama bu yaramazlıkta yüreklilik göze çarpsaydı, ben bu yü-
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rekliliği şu ya da bu şekilde teşvik eder, yaramazlıkları için 
ise onları biraz azarlamakla yetinirdim. Kuşkusuz ki, yara
mazlıktan yaramazlığa fark olduğunu göz önünde bulundur
mak gerekir. Eğer bana öğretmenden istenen . başlıca şeyin 
ne olduğu sorulsaydı, "yeni insanı yetiştirmektir" derdim. 
(Biz bu konudan sık sık söz etmekteyiz, burada yeni bir şey 
söylemiyorum). Bizde sosyalist toplumun yeni insanı yaratıl
maktadır. Bu yeni insana en iyi insancıl niteliklerin aşılanma
sı gerekir. Çünkü sosyalist yeni insan, insancıl niteliklerden 
yoksun bir insan olmayacaktır. İnsan insandır. İşte buradan 
hareket etmek gerekir. 

Öyleyse ne gibi insancıl nitelikler aşılanmalıdır? 
Birincisi sevgidir. Halkına, emekçi kitlelere karşı sevgi

dir, İnsanın insanları sevmesi gerekir. Eğer o, insanları sever
se daha iyi yaşacaktır. Hayatı daha neşeli geçecektir. Çünkü 
dünyada hiç kimse, insandan kaçan ve nefret eden kadar kö
tü yaşayamaz. Onun hayatı herkesten daha kötüdür. 

İkincisi dürüstlüktür. Çocuklar dürüst olmaya alıştırıl
malıdır. Bence öğretmen, buna ulaşabilmek için tüm pedago
jİk yöntemleri kullanmalıdır. Çocuklar yalan söylememeli, al
datmamalı, dürüst davranmalıdır. 

Üçüncüsü yürekliliktir. Sosyalist insan emeğin insanı
dır. O dünyayı fethetmeyi istemektedir. Hem de yeryüzünde 
varolan dünyayı değil, insan zekasıyla evreni de açıklamak is-
temektedir. 

· 

Dördüncüsü arkadaşlık bağıdır. Çocuklar arasında arka
daşlık bağları olmalıdır. Bu ayrıca, kapitalist kuşatma içinde 
bulunmamızdan ötürü de zorunludur. Çünkü birliğimize siste
matik olarak kara sürülmekte ve her burjuva, Sovyetler Birli
ği'ni ezmek için uygun anı sabırsızlıkla beklemektedir. Ne ya
zık ki onlar, bu zevki yaşamayacaklar. Böyle olabilme�i için 
de Sovyetler Birliği'nin çelik bir duvarla korunması, savunul
ması gerekir. SSCB, çocukluktan itibaren sağlam arkadaşlık 
duygu ve bağlarını okul çağındaki Sovyet insanına aşılarsa da
ha da güçlü olacaktır. O zaman insan Kızılordu'ya gittiği ya 
da cepheye çağırıldığı zaman onun için savaş havasına gir-
46 



rnek daha kolay olacaktır. Artık o, sosyalist vatana sevgiyle 
bağlı olarak savaşacaktır. · 

Beşincisi emek sevgisidir. Emegi yalnızca sevmek yet
mez ona karşı dürüst olmak gerekir. Çünkü şunu kesinlikle 
akılda tutmak gerekir ki; insan yaşıyor, besleniyor ve çalışmı
yorsa bu, onun bir başkasının emegi ile varoldugu anlamına 
gelir. Bu konuyu sizin önünüzde açınam pek de gerekli degil. 
Bunun çocukların önünde açılması ve geliştirilmesi, ayrı bir 
sorun olarak ele alınması gerekir. Biz ikide bir "Emek onur 
davasıdır" demekteyiz. Önder, "Emek onur davasıdır" sloganı
nı ortaya atar. Fakat siz, bu sloganı yalnızca tekrarlarsanız bu 
yetmez. Önderlik, partinin ve halkın yönetimi böyle yapıl
maz. Çocukların, emegin gerçeken "onur davası" oldugunu so
mut olarak görmeleri zorunludur. Çocugu aldatamazsınız. 
Eger hayatınızda biraz olsun düzmece bir yan bulunursa ço
cuk artık pek çok şeye kolayca inanmaz. 

· 
Yeni insanın niteliklerini daha da çogaltabiliriz. Fakat 

ben sadece bu kadarla yetinecegim. Bunlar Marksist-Leninist 
niteliklerdir. Fakat her akılcı ve dürüst insandan da bu nite
likler beklenmektedir. Teoriınİzin degeri, insanlardan insana 
özgü özellikleri istemesinde aranmalıdır. 

Disiplin, kendiliginden de anlaşıldıgı gibi, yukarıda sözü 
ettiğim niteliklerden çıkar. Çocuklar kırmaktan, altüst etmek
ten hoşlanırlar. Biz de öyleydik. Bir yabancının bahçesine gir
mek bir zevkti. Çalınan elma bize kendi elmamızdan ya da sa
tın alınandan çok daha tatlı gelirdi. Fakat her şeye ragmen in
sanların degerli şeyleri saklamaları, onları korumaları gerekti
ginden söz etmek zorundayız. Yalnız yıkmak cegil, kunnak 
da gereklidir, sorunun temeli de budur. Biz yalnız eskiyi yık
mıyoruz, aynı zamanda yeninin de kurucusuyuz. 

Bir ·ögretmen gerçekten öğretmen olabilmesi için sadece 
ögretmen olma�ı degil, fakat ögretmen dogması gerektiği ka
nısındayım. ögretmenlik mesleğinde pek çok güçlükler var
dır, sorumlulugu da büyüktür. Kuşkusuz asıl görevi, üzerine 
aldıgı dersi ögretmektir. Fakat bunun yanı sıra ögrenciler ög
retmenini taklit ederler. Bu nedenle ögretmenin dünya görü-

47 



şü, davranışı, hayatı, olaylara yaklaşım biçimi öğrenciler üze
rinde şu ya da bu biçimde etki yapar. Bu etki çoğu kez farke
dilmez. Oğretmen çok otoriter olduğu zaman, bu öğretmenin 
etkilerine ilişkin izierin bazı kişilerde ömürleri boyunca kaldı
ğı açık yüreklilikle söylenebilir. Bu nedenle öğretmenin, dav-. 
ranış ve eylemlerinin dünyadaki bir çok insandan daha fazla 
ve güçlü bir biçimde kontrol altında bulunduğunu hissetmesi 
gerekir. Onlarca çocuğun gözü ona dikilmiştir; çocuk gözün
den daha dikkatli, daha uyanık, çeşitli ayrıntılara karşı daha 
kavrayıcı bir şey yoktur. Tüm incelikleı:i onun kadar kavraya
cak kimse yoktur. Bunun akılda tutulması gerekir. 

Yalnız, sizin doğadışı davranmamza sebep olacak bir fik
re yol açacağımdan çekiniyorum. Bu da iyi bir şey değildir, 
bu tümüyle yanlış olur. Öğretmenin tüm sorunları çözmesin
de, doğallık ve dürüstlük şarttır. Varsayalımki bir çocuk cam 
kırmış, ya da bir arkadaşını incitmiş. Burada yalnızca soru
nun şöyle ya da böyle çözülmesi değil, çözüm yolunun çocuk 
psikolojisine nasıl bir etki yapacağı önemlidir. Bu, hiçbir ko
şul ve bağ olmaksızın zorunludur. Ne de olsa çocukların ken
dilerine özgü bir "adalet" görüşleri vardır. Varsayalım ki ço
cuklar dövüşmüş, aralarından biri incinmiş, daha sonra da si
ze gelip yakınmış. Bu konuda onu, tarafsız bir çocuk bile kö
tüleyecek ve "Sen müzevirsin, önce dövüşrnek istiyorsun ama 
sonra gidip yakınıyorsun!" diyecektir. 

Çocuklara karşı dürüst davranmanız, kendinizi dikkatle 
gözlemeniz gerekir. Esas olan, çocuklarımızı gerçekten iyi, 
sosyalist bir vatandaş olarak, dürüst, mert, gelişmiş arkadaş
lık duygusuyla, çocuk psikoloj isinin ve çocuk olanaklarının 
çerçevesi içinde disiplinli olarak eğitmektir. 

En sonunda yoldaşlar, çocuklarda uzun yıllar okula iliş
kin canlı izlenimler, güzel anılar kalmalıdır. Eğer siz öğrenci
lerinizin öğrencilik yıllarını en iyi yıllar olarak ömürleri bo
yunca anmalarını sağlarsanız, işte bu başarının belirtisidir. 

Kanımca bir öğretmenden istenen temel şey de budur. 
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3. BİLGİLERİNİ HALKARASINDA YA YMAK, 
GÜNÜ GÜNÜNE SOSYAL HA YA TA KA TILMAK 
HER ÖGRETMENİN GÖREVİDİR 

Şimdi sosyal hayatla ilgili sorunlar üzerinde duracağım. 
Burada önemli olan, öğretmenin yöresel sınırlı koşullarda da 
olsa gerçeğe yakın olması ve yönünü doğru çizmeyi öğrenme
sidir. Kuşkusuz ki, tüm öğretmenlerimizin, aydın kadrolarımı
zın Marksizm-Leninizm'i benimserneleri ideal bir şey olurdu. 
Fakat onların, teorinin yalnız genel kurallarını bilmeleri de 
küçümsenemez. Bu durum, gerek komünistler, gerekse parti
sizler için çok kötü değildir. Inanınanızı isterim ki, bazı parti
sizler Marksizm-Leninizm'i partil ilerden daha iyi bilmektedir
ler. Gerçekte böyleleri çok değildir. Burada sorun, yöresel ha
yata ilişkin olaylara marksistçe yaklaşmayı, onları doğru ola
rak çözümlerneyi öğrenmekten ibarettir. Bu arada, vatandaş
lar önünde okunan sözünü ettiğimiz raporlarda yöresel haya
ta hiç değinilmemiş. Burada bu kadar insan konuştu, fakat 
kimse herhangi bir yöresel olay hakkında rapor okumadı. Oy
sa insanlar doğuyor, ölüyor, evleniyor, düğün yapıyor. Bir 
çok sosyal olay . . .  Yoksa bunlar hakkında söylenecek hiç bir 
şey yok mu, ya da bunlardan söz etmeye değmez mi? Yoksa 
ilişkiler mi az? 

Kolhoz kuruculuğu, işletmenin gelişmesi; tüm bunlar kol
hozcunun bilincini geliştirmekte, onu geniş sosyal görevlere 
bağlamaktadır. Burada raporlar için gereğinden fazla ilginç 
şeyler var. Kolhozlarda olağanüstü becerikti kişiler ortaya çık
maktadır. Onlar hakkında olumlu ve olumsuz yanlarını açıkla
yıp, sonuçlar çıkaran raporlar düzenlemek kuşkusuz, tartış
malara yol açacaktır. Bu gibi raporların titizlikle inceleRmesi 
sonucunda kolhozcunun prestiji yükselmekte, kolhoz emeği
ne karşı saygı artmaktadır. 

Komşu kolhozda verim hektar başına 10- 12, 1 5  ts enter • 
iken, sizin kolhozda 5-6 tsenter olursa, veriminizin düşüklüğü 
bir rapor konusu olmalıdır. 

Başka bir deyişle, köy hayatına girip, halkla birlikt.e ça-
Tsentet� Bir a�ırlık ölçüsü . 
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lıştığınızda öyle davranın ki, hayatla dolaysız, sıkı bir bağınız 
olsun ve hazırladığınız raporlar insanları duygulandırsın. O 
zaman halk hazırladığınız raporla mutlaka ilgilenecek ve ra
poru dinlemeye gelecektir. Anlaşıldığı gibi ülkemizin ve tüm 
dünyanın toplumsal ve siyasal olayları bizlere gereğinden de 
fazla malzeme sağlamakt!ldır. 

Raporların serbestçe incelenmesi ve insanların eleştirile
rine karşı daha sabırlı davranılması gerekir. Başlıca sorun, ra
pordaki esas düşüncenin anlaşılması ve tartışmalara katılanla
rın, konuşma biçiminin zamanla kavranılan bir şey old.�ğunu 
bilerek rapor hakkındaki düşüncelerin i  açıklamasıdır. Onem
li olan, herkesin kendine özgü bir fikrinin olması ve bunu 
açıklayabilmesidir. 

Öğretmenin nerede sorulursa sorulsun, her yerde düşün
cesini dürüstçe helirtmesi gerekir. Köylülerin, öğretmeni yal
n ızca öğretmen olarak değil, insan olarak da saymaları gere
kir. Bu olay .<?iddi bir siyasi sorun olarak göz önünde bulundu
rulma.lıdır. Oğretmenliğe yaraşmak için tarafsız olmak gere
kir. Oğretmenı. her konu hakkındaki düşüncesini tarafsızca 
açıklamahdır. Oğretmen, köy sorunlarının çözümünde, çevre
nin siyasi ve ekonomik yaşamına ne derece bağlıysa o kadar 
yardımcı olabilir. 

Öğretmen herşeyden önce köylüye kültür alanında yar
dımcı olabilir. Kültür, oldukça geniş bir kavramdır. Yüz yıka
maktan insan düşüncesinin en yüksek noktasına kadar her şe
yi kapsar. Elierin temizliği, giysilerin derli toplu olması, evde 
gerekli olan rahatlık, buna benzer birçok şey kültürün göster
geleridir. Toplantılar, tiyatro, dans vb. de kültür göstergele
rindendiL Komünistler bunların tümüne kültürel gelişmenin 
faktörleri olarak bakmışlardır. Fakat bütün bunlar zamanı es
nafça geçirmek durumuna dönüşebilir. Esnaflıkla gerçek kül
türel gelişme arasındaki ayıncı hattın gör-ülmesi için siyasi gö
rüşe gerek duyulur. Marksistler bütün bu olayları bir araç ve 
ileri atılmak için bir basamak olarak görmektedirler. Esnaf
lar ise bunları amaç olarak görmekte, herhangi bir durumun 
kölesi haline gelmektedir. Bu durum onun ahlak görüşünü pe
kiştirmekte, düşüncelerini  uyutmaktadır. Bu tavırla sonuna 
kadar savaşmamız gerekir. 
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Bu nedenlerden ötürü kültürel çalışmaların uy�ulanma
sında, çalışmalara tüm devlet adamlarının ve siyasetın girme
si gerekmektedir. Böyle davran ılmazsa kültür, "yerel kültür" 
sınırlarında kalacak bütün devlt;t kültürüyle ve devlet kültür 
istekleriyle bağını yitirecektir. Insanın yalıtılmış bir şekilde 
düşünmemesi için kültürünün sosyalist kuruculukla sürekli 
ilişkide olması gerekmektedir. Esnaf, kopuk ve ayrı düşünen, 

, kendini kimseye bağlamayan adamdır. 
Başkalarına kültür aklarabilmek için önce kişinin kendi

sinin kültürlü olması gerekmektedir. Bu, bir orkestrayı yönet
meye benzer. Nasıl ki şef çalınan her notayı bilmek zorunda 
ve bir çalgı yanlış çalındığı zaman düzeltmek durumundaysa, 
öğretici de her yaniışı kavrayabilmeli ve onu düzeltebilmeli
dir. Bu oldukça güç bir iştir. 

4. ÖGRETMEN KONUŞMASINA DEVRİMCİ RUH VE 
DÜŞÜNCE KA TMALIDIR 

Yoldaşlar, dünkü oturumuzun nasıl yapıldı�ını hilemiyo
rum. Fakat bugün sizde birfikiralışverişi göreın iyorum. Herkes 
yalnızca kendi çalışmalarının sonucunu göstermekte, bazıları 
da bunu süslemektedirler. Acaba hepiniz buraya az ya da çok 
basit bir sonuç göstermek için mi toplandınız? Nasıl bir okul di
ğerine benzerse, insanlarda birbirine henzemektedir. Oysa si
zin buraya dövüşrnek amacıyla toplandığınızı görüyorum. 

Neden konuşurken beylik sözler k.ullanıyorsunuz? Sizler 
öğretmen olduğunuza göre Rus dilini iyi bilirsiniz. Hazır cüm
leler konuşmak düşüncenin değil, yalnızca dilin çalıştığını gös
terir. Siz, hazır cümlelerle insanların ilgisini çekemezsiniz. 
Çünkü onlar bu sözleri siz söylemeseniz de bilmektedirler. 
Siz, kendinize özgü cümlelere başvurduğunuzda, bunun ge
rektiği kadar güzel olmayacağından korkuyorsunuz. Oysa öy
le düşünmekle aldanıyorsunuz. Sizin kendi sözünüz her za
man daha iyi dinfenecek ve daha yerinde olacaktır. 

Gündelik hayatta sizin halkla, köylülerle bağlantılarınız 
çoktur. Fakat onlarla ilgili konuşmalarınııda bu bağ, teknik 
bir bağa dönüşmektedir. "Şu kadar toplantı, şu kadar konuş
ma yaptık" derken sanki hayattan değil de, köylülerle aranız
daki mekanik ilişkiden söz ediyorsunuz. Siz insanlarla yalnız-
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ca toplantı ve konuşmalarda karşılaşmıyorsunuz. Sizin halkla 
olan ilişkilerinizin içeriğinden söz etmeniz gerekmektedir. 

Bu ilişkilerin normal insan hayatında kendini gösteren si
yasal ve ruhsal yanları da vardır. Fakat konuşmalarınızda sıkı 
bir bağ göremiyorum. Ben belki de Çok yaşlandığım için bunu 
kavrayamıyorum. Fakat hangi güçlüklerle karşılaştığınıza, ne
rimizin neden ağrıdığına ilişkin tek bir söz duyamadım. Siz 
yalnızca varolan cümleleri tekrarlamaktasınız. Bu durum ko
nuşmalarınızı biçimselleştirmektedir. Herkesin kendi d il i  ile, 
anasının öğrettiği dille konuşması gerekir. inanın ki, en iyi 
dil anadan öğrenilendir. Biz, öğretmen olmak yüce bir olay
dır diyoruz. Bu çok doğrudur. Eğer öğretmen insanlara yal
nızca hazır cümleler iletıneye başlarsa bunun sonu iyi olmaz. 

İşte siz: Yoldaşlar arasında en son konuşan !  Köyde çalışı
yorsunuz ve sanki durumunuzdan hoşnutsunuz. Olayları çok 
iyi yaşadığınızı söylüyorşunuz. Fakat bana öyle geliyor ki, ko
nuşma metninizi tekrar okuyacak olsak, ona inanan çıkmaya
caktır. Duru olmadığından değil, konuşmanızda övündüğünüz 
için. Konuşmaı:ıızda ben şunları şunları yaptım gibi anlatımlar 
göze çarpıyor. Insanlar böyle övünmelerle karşılaşınca hemen 
kulak kabartırlar. Konuşmanızda bir çok güzel sözcük de yok 
değil. Fakat sözlerinizde devrimci ruh yoktu. Sözlerimden siz
de ruh yok demek istediğimi sakın çıkarmayın. Ben yalnızca 
sizde var olan ruh inceliğini eskimiş örneklerle verdiğinizi an
latmaya çalışıyorum. Oysa duygularımızı hazır formüllere baş
vurmadan kendine özgü sözcüklerle anlatmalıyız. Bütün bu ne
denlerden dolayı okur yazar bir kişi konuşmanızı yapay olarak 
nitelendirecektir. Konuşmanızda doğal, duygusal hiçbir şey 
yok. Yalnızca işinizden hoşnutluğunuz ve bu işe kendinizi kap
tırdığıniZ anlaşılıyor. Fakat bunlar inandırıcı sözler alamıyor. 
Çünkü bunlar sizin kendi işlediğiniz şeyler değil; hazır klişe 
sözcükler. .. Anladınız mı? Söyleyin bunlar doğru değil mi? Ko
nuşmanız gerçekten yapay değil mi !  (Salondan: "Doğru") 

Halkın karşısına çıktığınızı, böyle bir ifade ile konuştuğu
nuzu ve bir rapor okuduğunuzu düşünün. Sonuç olarak sizi 
dinleyecekler ve sonra kalkıp gidecekler; hatta size soru bile 
sormayacaklar, sorsalar bile bunlar pek sudan şeyler olacak
tır. 
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Bu nedenden ötürü ö�retmenden ilk istenen şey �endi
ne özgü, anasından öğrendıği biçimiyle konuşmasıdır. Oğret
menin doğru konuşması için dil bilgisini bilmesi gerekir fa
kat, anlaşılır bir dille konuşması da şarttır. 

Öğretmenliğin en güç işlerden biri olduğunu söylemem 
gerekir. Hatta bence, öğretmenin anadan doğma öğretmen 
olması gerekir. Fakat ben, kelimenin tam anlamıyla öğret
ıpenden söz ediyorum. Bazı kişiler bir çok şey bilmektedir. 
Oyle insanlar tanıyorum ki, ilgilendikleri konuyu çok iyi bili
yorlar, fakat bu insarıları öğretmen yaptığında bilgilerınİ an
latmayı, açıklamayı başaramayacaklardır. Benim belirtmek is
tediğim, konuyu yalnızca iyi bilmek yeterli değildir. Onu, din
leyiciler tarafından çok iyi kavranacak biçimde aniatmayı bil
mek gerekir. 

Herşeyden önce dilin doğal olması gerekmektedir. Ço
cukları basmakalıpçılığa, hazır sözlere alıştırmayın. Onların 
kulağı bu türden konuşmaları kavrayamaz. Eğer birşey anlatı
yorsan kendi sözlerinle konuş, kelimeler başka da olsa aslını 
anlayacaklardır. Göreceksin ki insanlar da biraz daha dikkat
l i  dinleyeceklerdir. Sözün yerinde ve zamanında söylenmesi, 
ağızdan kendiliğinden akması gerekmektedir. Oysa burada 
insanların mekanik konuştuğu sonucu çıkmaktadır. Kelimele
rin mekanik olarak değil, organik olarak birleşmeleri ve ama-
cı belirtmeleri gerekir. / 

Hazır formüllerle konuşmaktan kaçınmak zorundayız. 
Bu tarz konuşmaların insan beynine işlemediği, bellekte kav
ranmadığı görülür. Halkla ilişkilerinizde konuştuğunuz dili 
yalın ve kendine özgü bir düzeye getirin, ona doğal bir üslup 
verin. Eğer üslup doğal değilse, hiç de hoş olmayan bir du
rum ortaya çıkar. Aranızdan birçoğu manastırdan manastıra 
dolaşan kadınları mutl,aka hatırlar. (Belki de hatırlamazsı
nız.) Bunlar devrimden önce ülkemizde bir hayli çoktu. Eğer 
bunlardan birini dinlemiş olsaydınız, ikinci birinin de aynı 
şeyleri mırıldandığını işitirdiniz: "Tanrım, ilahi ana, aziz bir si
ma görmeme yardım ettiler". Onlara benzememeliyiz. Dili
miz zengindir ve siz onu ezip büzmeyin, bozmayın; bunu ço
cuklara da öğretin. Çocukları buna nasıl alıştıracaksınız? On
lardan, önce konuşup sonra düşünmelerini değil, önce düşü
nüp sonra konuşmalarını isteyin. Sorunun çözümü de budur. 
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Öğretmenlerimizin önünde duran görevler bunlardır. 
Oysa bunlar tüm olarak göz önüne alımnca öğretmenlerimi
zin daha da kültürlü olmaları gerekir. Salt kendi uğraşılarıyla 
ilgili olarak kültürlü değil, sözcüğün tam anlamıyla her alan
da kültürlü olmaları gerekir ki, çocukların tüm sorularİ geniş 
kapsamlı cevaplanabilsin. Kültürel yükselişi dev adımlarıyla 
yürüyen gerek kent gerekse köy halkının büyük kültürel is
temlerde bulunduğunu kendiniz de görüyorsunuz. 

Hayatımız gitgide karmaşıklaşmakta, tüm alanlarda çalı
şan herbir işçimizden daha yüksek bir "düzey" istenmektedir. 
Eğer şimdi öğretmenin "düzey"i örneğin, iki metre yükseklik
teyse, onun hiç olmazsa ikibuçuk metre olması gerekir. 

Yoldaşlar burada gazete yetersizliğinden söz ettiler. Kuş- . ku yok ki, gazete bir ihtiyaçtır. Ancak doğrusunu isterseniz, 
gazete yine de kültürümüzün yükselmesi için yeterli değildir. 
Gazete belii zamanlarda oluşan ihtiyaçları tatmin etmek için 
gerekl idir. Kültürün yükseltilmesi için kültür tarihine, tüm in
sanlığın kültürel mirasına başvurmak şarttır. Rus eserlerini 
ve özellikle edebiyatını tanımak gerekir. Bunsuz olunamaz. 
Öğretmen, insan malzemesinin en genci, en zengin görünü
müdür. Siz edebiyatta insan tiplerini sonsuz derecede çeşitli 
durumlarda görürsünüz. Bu nedenle edebiyatı tanımanız si
zin için, hemen hemen mesleki bir borçtur. Kültürün yüksel
mesi herşeyden önce edebiyatın bilinmesi demektir. Edebi
yat insanı herşeyden daha fazla geliştirmekte, (kendi deneyi
mine göre hüküm yürütüyorum) ona gelişme, insanları daha 
iyi tanıma olanakları vermektedir. 

İşte size söylemek istediklerimin tümü bunlar. Sınırsız 
derecede konuşmak mümkün, ama önemli sorunlarımız o ka
dar çok ki . . .  Siz söylemek istediklerimin en önemlisin i, en te
mel olanını dinlediniz. Evlerinize döndüğünüz zaman benim 
temennilerimi unuımamanızı isterdim. (Sürekli alkışlar .)  
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BÖLÜM VI 

KÖY OKULLARlNDA NİŞAN ALMlŞ 
ÖGRETMENLER ONURUNA DÜZENLENEN 

GECEDEKi SÖYLEV 
8 Temmuz ı939 

Yoldaşlar, halk öğretmenlerinin nişan ve madalyalarla 
ödüllendirilmelerinin büyük bir siyasal önem taşıdığını her
kes anlamaktadır. Hükümet ve tüm Sovyet halkı bu ödülle 
halk öğretmenlerini yükseltmektedir. 

Doğal olarak şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır: Halk öğ
retmeninin yükseltilmesi n için gereklidir? 

İşçi sınıfı ile köylüler, başka bir deyişle tüm halk yöneti
mi eline aldığından bu yana, iktidarı korumak, yeni bir hayat 
kurmaya çabalamaktadır. Bu bakımdan dünyadaki tüm halk
ların Sovyetler Birliği'nden örnek almalarını istemektedir. Fa
kat iktidarın sağlarnlaşması ve komünizmin kurulması için, 
halkın kendi yanında olan aydınlara sahip olması gerekl idir. 
Halkın okumuş olması gereklidir. Zihin ve beden arasındaki 
tüm çelişkilerin ve farkların yok olması gereklidir. Zihin eme
ği beden emeğinden ne zaman farklı olmayacaktır? Ancak bü
tün insanlarımız, tüm halk tahsilli olduğu, komünizmi kurdu
ğumuz zaman. 

Çok uluslu yüce Sovyetler Birliği'nin tüm· halkını okut
mak en büyük görevlerimizden biridir. Hem de sadece oku
masını değil, biz halkımızın komünjst eğitim de görmesini is
temekteyiz. Okullarımızın komünist eğitim vermesini istiyo
ruz. Bu ne demektir? Şimdi, bu sorunla ilgili birkaç söz söyle
mek istiyorum. 

Siz, yalnız ilkokullarda değil, ortaokullarda da Mark
sizm'in ciddiyetle okunmadığını bilmektesiniz. Fakat komü
nist eğitimden söz ederken, Marksist öğretinin öğrenilmesini 
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değil de, eğitimi göz önüne almaktayiz. Öğretirole �ğitim ara
sındaki fark çok büyüktür! Ortaokul öğrencilerine aritmetik 
dersini ben de verebilirim. (Gürültülü onaylamalar, alkışlar) 
Fakat eğitmeye gelince, bu çok daha karmaşık bir iştir. Eski
den "çocuğu aile ve çevre eğitir, okul da damgasını üzerine 
basar" sözleri boşuna söylenmemiştir. Eğitim en güç görevler
den biridir. Tabii ki, burada gerçek, doğru eğitimden söz et
mekteyim. 

Eğitim ne demektir? Bu, öğrencinin psikoloj ik ve mane
vi yönünü etkilemek, öğrenimi süresince onu belli yönde ve 
insan olarak biçimlendirmek demektir. Eğitim demek, okul 
hayatında kaçınılmaz olan, sayısiz anlaşmazlıkların, aykırılık
ların çözümünde, öğrencilerde öğretmenlerinin doğru davran
dığı kanısını oluşturacak biçimde davranmak demektir. Bu 
durum çocuk ruhuna damgasını derin bir biçimde basmakta
dır. Eğer öğretmen zayıf bir öğrenciye taraflı bir not verirse, 
kuşkusuz ki bu taraflı not öğrencinin psikolojisinde iz bırak
madan geçmeyecektir. Burada öğretmen, sanki aynalı bir la
birentte bulunmaktadır. Ona yüzlerce keskin duyarlı, olum
lu-olumsuz yanlarını şaşılacak derecede iyi .farketmesini bece
ren yüzlerce çocuk gözü dikilmektedir. Oğrencinin eğitimi 
herşeyden önce öğretmenin sınıftaki tutumu, öğrencileriyle 
olan ilişkileri demektir. Bu ise eğitimi çok zor bir iş haline ge
tirmektedir. 

Bundan, çocukların iyi bir öğretimden geçmeleri �.orun
luluğunu inkar ediyorum anlamı kesinlikle çıkmamalı, Oğret
men olduğunuz için, bu sorun size kendiliğinden açıktır. Fa
kat şu da var ki, eğitim işi pek çok öğretmenin dikkatinden 
kaçmaktadır. Oysa ki, çocukların manevi yönlerinin biçimien
mesinde eğitimin büyük bir önemi vardır. Birçok öğretmen, 
pedagog olmaları gerektiğini unutmaktadır. Pedagog ise in
san ruhunun mühendisidir. Kuşkusuz ki, öğrencilere belli bir 
yönde etki yapabilmek için gerekli _yeteneklere sahip olmak 
şarttır. Fakat bu da yeterli değildir. Oğretmenin bilinçli bir bi
çimde belli bir etkide bulunmayı başarabilmesi için çok kül
türlü, yüksek derecede tahsilli olması gereklidir. 

Gerçekten devlet ve halk öğretmenlere, çocuklara, yani 
en kolay etki altına alınabilecek yaştaki insanları emanet et
mektedir. Onlara genç kuşağın, yani umutlarının ve gelecekle-
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rinin egitimini, gelişmesini biçimlenmesini emanet etmekte
dirler. Bu çok büyük bir güvendir ve öğretmeniere büyük bir 
sorumlululç yüklemektedir. Açıktır ki, öğretmenierin bir yan
dan yüksek derecede tahsilli, diğer yandan da kristal $İbi te
miz ve namuslu olmaları gerekir. Çünkü namus, kelımenin 
tam anlamıyla karakterin satın alınmaz niteliği; çocuklarda 
yalnız iyi bir etki yapmakla kalmaz, onlara bulaşır, yaşamları 
boyunca derin izler bırakır. 

Şu halde yoldaşlar, biz çocuklarımızın sosyalist ruhta eği
tilmelerini, onlara sosyalist ilkelerin aşılanmasını istemekte
yiz. Şöyle bir soru sorabilirsiniz: "Sosyalist ilkeler" ne demek
tir? 

Sosyalist ilkeler, basit anlamda ele alınırsa, yüksek dere
cede tahsilli, namuslu, ileri insan ilkeleridir. Sosyalist vatana, 
dostluğa, arkadaşlığa, insan severliğe, namusa, sosyalist eme
ğe ve herkesin bildiği bir sürü yüksek niteliklere karşı sev$İ
dir. Bu özelliklerin, bu yüce niteliklerin aşılanması sosyalıst 
eğitimin en önemli birleştirici bölümüdür. 

Bu özellikler çocuklara güzel vaazlar ya da boş ajitasyon
larla aşılanmamalıdır. Bunlar çocuğun bilincinde, arkadaşlık 
ilişkilerinin gündelik akışında göze çarpmadan derin bir bi
çimde kökleşebilir. Bu durum, öğretmenierin genel çizgileri 
ile Marksizm-Leninizm'i benimsemiş olduklarında da müm
kündür. 

Sık sık Marksizm-Leninizm'in benimsenmesi şarttır di
yoruz. Kişisel deneyimlerimden biliyorum ki, Marksizm-Leni
nizm'in öğrenilmesi insana çalışmalarında dolaysız bir biçim
de sayısız yarar sağlamakta, gündelik yaşamda or�aya çıkan 
çok sayıda sorunun çözümüne yardım etmektedir. Oğretmen
lerimizin önünde sosyalist eğitimin en güç görevi, Sovyet in
sanlarında sosyalist bilinci biçimlendirme görevi durmakta
dır. Bu görev başarılı olarak ancak öğretmenlerimizin yüksek 
tahsilli yanı sıra Marksist öğretiyi de tam olarak bildikleri tak
dirde yerine getirilebilir. 

Bu konuda siz, tıpkı benim vt; şu masanın arkasında otu
ran yoldaşların durumundasınız. Inancım şudur ki, her biri
niz halkımızın olağanQstü hızla geliştiği, bilincinin, tahsilinin 
ve kültürürün görülmemiş biçimde yükseldiği ve bunun ülke-
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mizin her bucağında gerçekleştiği konusunda benimle aynı fi
kirdesiniz. Şimdi bı..i ülkede "ıssız" köşeler yok, şimdi ülkemi
zin her köşesi şöyle düşünmektedir: Her köşe Moskova'nın 
bir parçasıdır. (Heyecanlı onayiayan sesler, sürekli alkışlar). 

Halkın "yükselmesi" ne demektir? Herşeyden önce top
lulumumuza her yıl hemen hemen iki milyon öğrenimli kişi
nin katılması demektir. Biz, b4günkü koşullardan geçmemiş 
yaşlılar ise, eğer direnir ve onların ardından gitmezsek, yavaş 
yavaş bir köşeye itileceğiz. Bu nedenle eski okullardan geç
miş öğretmenierin de geri kalf11amaları gerekir. Bilgi arttır
ma kayıtsız şartsız gerekl id ir. Oğretmen yalnız öğretmen de
ğil, aynı zamanda öğrencidir. (Alkışlar) · 

Öğretmen enerjisini, kanını, kendisi için değerli olan 
herşeyi öğrencilerine, halka verir. Fakat yoldaşlar, eğer siz sa
hip olduğunuz herşeyi verir bu arada kendinizi _yenilemezse
niz sizde de bir şey kalmaz. (Onama sesleri) Oğretmen bir 
yandan verir, diğer yandan da sünger gibi emer; halktan, ha
yattan ve bilimden en iyi olan herşeyi alır, bu en iyileri yenİ'
den çocuklara verir. (Sesler: "Doğru". Alkışlar.) Eğer Sovyet 
öğretmeni bugünden yarına gerçekten ileri öğretmen olmayı 
istiyorsa, sürekli olarak halkın en ileri bölümüyle birlikte yü
rümesi gerekir. Bu durumda öğrt?"ncilerine ne kadar fazla ve
rirse versin, kendisi de beslenir. Iyi nitelik ve özellikleri alır
sa, ,çocuklara vermek için o lezzetli şerbete her zaman fazla
sıyla sahip olur. 

Bugün buraya Sovyetler Birliği'nin dört bir köşesinden öğ- -
retmenler toplandı. Burada Ukrayna'dan Gürcüstan'dan ve di
ğer özerk cumhuriyetlerden öğretmenierin bulunmasına çok 
seviniyorum. Sizin Moskova'dan a lınabilecek her şeyi alınanı
zı isterdim. Verilen ödül ve nişanların, sizlere gösterilen ko
nukseverliğin, bunların hepsinin yaşamınız boyunca etkileri, 
en derin çizgilerle izleri kalsın. (Sürekl i alkışlar). Tüm bunla
rın merkezle, Moskova ile, Sovyet hükümeti ile, Parti ile, Sta
lin yoldaşla sıkı ilişkiler, sarsılmaz bağlar olarak kabul etmeni
zi, bu bağlılık duygulannın günlük çalışmalırınızda sonsuza 
dek sürmesini isterim. (Hazır bulunanlar partinin, hükümetin 
ve Stalin yoldaşın onuruna sıcak gösterilerde bulunurlar .)  
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BÖLUM VII 

MOSKOVA'NIN BAUMAN YÖRESİNDEKİ TAM 
TEŞKİLATLI ORTAOKULLARlN SEKİZİNCi

DOKUZUNCU VE ONUNCU SINIF 
ÖGRENCİLERİNİN DANIŞMA 

KURULUNDAKi SÖYLEVİ 
7 Nisan 1940 

Yoldaşlar, ben de herkesin istediği gibi çok verimli çalış
malar istiyorum sizden. Bu genel bir istektir; ana ve babala
rın, hükümetin isteği, pedagogların isteği, daha yaşlı kuşakla
rın isteği . . .  

Fakat sorun iyi dileklerle değil, sizin çalışmanızla hem 
de ciddiyede çalışmanızla çözülecektir. Okul size sistematik 
olarak çalışmayı öğreten biricik yerdir. İnsan okula rağmen, 
okulsuz, tek başına bilgi edinmeye ne denli çaba gösterirse 
göstersin, sadece kendi kendini yetiştirmiş bir insan olur. 

Bazıları şöyle düşünüyorlar: Okul neme gerek, hem oku
lu pek öyle iyi dereceyle bitirmesem de bu, yalnızca diplo
mamda belirtilecek, hayatta değil. Böyle düşünen haklı değil
dir. Okul insana sistematize edilmiş bilgiler vermekle onu uz
manlaşmış emeğe hazırlamaktadır. Çoğunuz kuşkusuz uz
man işçi olacaksınız. Bunun için çalışmanız, hem de ısrarla 
ve inatla çalışınanız gerekir. 

Gelecekte uzman işçi olmak isteyenin Sovyet okulundan 
geçmesi, kitaplar üzerinde ve kendi üzerinde sistematik ola
rak çalışmayı öğrenmesi gerekir. Okuldan geçmeyene daha 
sonra hayat güç gelecek, çalışmak güç gelecektir. Bu eksiklik, 
yani sistemleştirilmiş bilgi ve sistemli çalışma alışkanlığının 
bulunmayışı kendini her yerde ve her şeyde gösterecek, sizi 
peşinizi bırakmayan bir gölge gibi izleyecektir. Bu durumu 
ben kendi hayatımda yaşadım ve halen yaşamaktayım. Bu ne
denle okuldan -birinci sınıftan onuncu sınıfa dek- sistemleşti-
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rilmiş kesin bilgiler kaynağı olarak mümkün olduğu kadar ya
rarlanmaya bakmak gerekir. 

Tüm öğrencilerin, sosyal hayatta ve devlet hayatında yal
nız sistemli bir biçimde çalışan ve işini bilen kişinin önem ka
zanacağını unutmamaları gerekir. Oysa yalnız yüzeysel kültür 
cilası ile parlayanlar, Onegin" tipinde kişiler, her şeyden biraz 
söz eden fakat hiç bir şeyi temelinden bilmeyenler, Sovyet 
toplumunun ve devletinin hayatında önemli rol oynayama
maktadırlar ve oynayamayacaklardır. 

Bugün bu kürsüden derslerinde seçkin olanlar konuştu
lar. Seçkin yoldaşlar size, iyi, güzel, -içtenliğimi bağışlayın- fa� 
kat tümüyle orj inallikten yoksun bir biçimde konuştuğunuzu 
söylemem gerekiyor. Kuşkusuz ki, benim bu içtenlikli tavrım 
sizin için inciticidir. Fakat ben bunu sizi incitmek için değil 
de, çalışmada en temel olanı, zorunlu olanı anlamanız için 
söylemekteyim. Konuşmalarınız kusursuz hazırlanmış, bun
larda kesinlikle dokunulabilecek hiçbir yan yok. Hangi yan
dan bakılırsa bakılsın tümüyle akılcı söylevler. Konuşmaları
niZ öğrenci gazetelerinde de yayınhmabilir. Redaktör bu yüz
den uyarı almaz. Fakat bu gibi konuşmalar insanı heyecanlan
dırmaktan uzaktır. Bunlar, ne kafaya ne de yüreğe hiçbir şey 
vermeyecektir. Oysa siz gençsinit. Sizin ağzınızda sıradan bir . 
konuşma bile heyecanlı bir biçim alır. En çok etkileyen ko
nuşma ise ağrıyan tellere dokunan, onay ya da karşı çıkışı 
uyandırandır. Bu, konuşmacının az çok bağımsız, canlı bir fik
re sahip olduğuna dair ilk belirtidir. 

Fakat yoldaşlar bu, zamanla elde edilen birşeydir. Siz he
nüz gençsiniz, herşey sizin önünüzdedir. İşte sırf bu yüzden 
de ben de konuşmalarınızın tümüyle orjinallikten yoksun ol
duğunu bu denli yüreklilikle söyleyebiliyorum. Eğer elli yaşla
rında olsaydınız, sizin hiçbir zaman orij inal konuşamayacağı
nızı bilerek bunları söylemezdim. Sizin hayatınızın en büyük 
bölümü henüz önünüzdedir ve siz orij inal konuşacaksınız. 

• Bir roman kahramanı. 
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Bundan kuşkum yok. Fakat şimdilik kendi cümleterinizle de
ğil de, yabancı, çoktan klişeleşmiş cümlelerle konuşmaya he
ves ediyorsunuz. Konuşmalarınızda kendinize özgü, canlı fi
kirler görünmüyor. KonuşmalarıniZ tıpkı ısıtmayan ay ışığı gi
bi . . .  

Hepinizin arasında, yalnızca son konuşmacı, Karip yol
daş kendi dili ile konuştu. Konuşmasının akışında cümleleri
ni düşündüğü ve az çok kendine özgü fikirlerin var olduğu gö
rülüyordu. Bu en önemlisidir. Diyel� ki, sizinle birlikte 
Komsomol örgütünden bir kişi gelmiş. Oyle bir konuşma be
ceresi elde etmiş ki, istediği zaman ve her türlü konu üzerin
de söylev verebilir. Onun söylevi, şiirsel kıyılarda akan büyük 
bir ırmak gibi akıcı ve güzel de olabilir. Fakat bu söylev yal
nızca yüzeysel olarak güzeldir, en önemli şey, yani devrimci 
ruh yoktur. Bu meyvesiz bir çiçektir. Böyle bir konuşmacı bir
şey öğretemez, çünkü cümleleri üzerinde düşünmemiştir. Söy
levinin içeriği ile etki yapamaz. Onun söylevini dinleyenler 
yalnızca: "Ah ne güzel konuşuyor!" diyebilirler, başka bir şey 
söyleyemez! er. 

· Varsayalım ki, böyle "altın ağızlı" biri değil de, hasbayağı 
ciddi bir kişi geldi. Onun söylevi güzelliği ile parlamıyor, hat
ta sık sık aralada kesiliyor. Belli ki o düşünüyor ve konuşu
yor, konuşuyor ve düşünüyor. Cümlelerini düşünerek durak
layınca kendisiyle birlikte tüm dinleyenleri de düşüneeye yö
netlmektedir. Çünkü onlar kendisini, onun düşüncelerini izle
mektedirler. Böyle bir konuşmacının söylevini dinleyenler 
şöyle diyeceklerdir: "O belli bir fikir ortaya attı". Onlar bu fik
re karşı çıkar, razı olur, inkar eder, onaylar, kıvanç duymaz
lar ya da kutlarlar ve tartışırlar. 

Karip yoldaş, bu türden söylevcilere yaklaşmaktadır. Tü
münüzün bu türden söylevcilerin ilke ve yöntemlerini kabul
lenıneniz gerekir; düşünüp cümleleri kendiniz kurmalısınız. 
Önceden kurulmuş formüllerle konuşmamalısınız. Özellikle 
o zaman Rus dilini bilip bilmediğiniz belli olacaktır. 

Burada sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sınıflardan seç
kin öğrenciler konuştu. Ders programlarından hareket edilir
se, onların Rus dilini iyi bilmeleri ve Rusça ile fikirlerini iyi 
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açıklamalar ı  gerekir. Fakat onlar kendilerine ait  bir şey söyle
medikleri ve hazır cümleler ile kafalarını yarmadan konuştuk
ları için, ben onların Rus dilini bilip bilmediklerini söyleyeme
yeceğim. Oysa Karip yoldaş konuşurken cümlelerini kendisi 
kuruyordu.  Insanın dilini bilip bilmediği, okulun ona kendi fi
kirlerini  söylemeyi öğretmediği, cümleyi kendisi kurduğu za
man anlaşılır. Sovyet öğrencileri gerçekten çalışmak isterler
se, okula gökten düşmüş allahın helası olarak bakmamaları, 
hu yolda, Karip'in yolunda ilerlemeleri gerekir. 

Ben bunu rasgele söylemiyorum. Bazıları okula, öğreni
me yük gözü ile, cennete varahilrnek amacıyla içinden geçil
mesi şart olan Arafl4 olarak hakmaktad ırlar. Eğer siz bu bi
çimde bakmıyorsanız; eğer siz okumayı öğrenme ve görüş açı
sını genişletebilmek için sonuna dek yararlanılması gereken 
mutlu bir olanak sayıyorsanız, o takdirde konuşmanızı kendi
niz yazmalısınız. Bu ölçü, hem kompozisyonlarınızda, hem 
matematik problemlerinin çözümünde, hem de kroki ve re
sim yapmak gibi çalışmalarınızda da geçerlidir. 

Diyelim ki bir kompozisyon yazıyorsunuz ve bu amaçla 
daha çalışkan öğrencilerin "yardımına" haşvuruyorsunuz ya 
da doğrudan hazır "notlardan " kopya ediyorsunuz. Yoldaşlar 
bu hatak bir iş�ir. Siz hu şekilde hiç bir zaman hiç bir şey öğ
renemezsiniz. Iyisi mi, kötü olsun, fakat mutlaka kendinizin 
olsun. Varsın bu durumda oluşturduğunuz metni bin kez dü
zeltmeniz ya da baştan yazınanız gereksin. Bundan korkma
yın ve gücünüzü esirgemeyin. Bu size bağımsız çalışmayı öğ
retecektir; bağımsız çalışma kendini burada gösterir. 

Ya da ürne� olarak raporları ele alal ım. Bizde çok çeşit
li rapor vardır. Oyle raporcular vardır ki, yalnızca genel söz
cüklerle yetinerek ve ortaya gürültülü sloganlar atarak, dinle
yenlere her 15-20 dakikada bir kendini alkışiatacak bir biçim
de iki, üç, hatta beş saat konuşahilirler. Bu, güç bir şey değil
dir, hepsinden kolaydır. Böyle bir rapor için büyük bir zeka
ya gerek yoktur. Fakat daha az sözcükle, bizzat' raporcunun 
düşünerek seçtiği sözcüklerle -hatta varsın biraz acemice ol
sun- rapor oluşturmak daha güçtür. 
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Burada seçkin öğrenciler olarak toplandınız. Kuşkusuz 
ki en iyi öğrenciler toplanınca onlarla, derslerde geri kalmış 
öğrencilerin bulunmaması konusunda anlaşmak kolaydır. Fa
kat geri kalmış öğrencilerin toplanması ve onlarla konuşulma
sı fena olmazdı. Bakalım onlar niçin geri kalıyorlar ve geri 
kalmamaları için ne yapmak gerekmektedir? 

Bugün konuşmak niyetinde değildim. Elimi vicdanıma 
koyarak söyleyeyim ki burada hararetli bir dövüş olmasını 
bekliyordum. Okulda neyin kötü, neyin kusurlu olduğunu söy
lemenizini bekliyordum. ToplantıniZ törenli miting halini al
dı. Fakat nerede bir tören varsa, orada çoğunlukla içerik az
dır. 

Bugün burada konuşmaları bir hesap verme havasını ta
şıyan en iyi öğrenciler yaptı. Yönetmenin kendilerini böyle 
konuşmakla görevlendirdiği anlaşılıyordu. Bazı yoldaşlar şöy
le dediler: "Biz yedinci sıradaydık, şimdi beşinci sıradayız, 
üçüncü sırayı alacağımızı umuyoruz." Fakat aralarından bir 
teki bile ne yapmaya niyetlendiğini, nereye gitme isteğini taşı
dığını söylemedi. Yoldaşlar, siz ortaokulu bitiriyorsunuz, ba
ğımsız bir hayatın eşiğindesiniz. Eğer onuncu sınıf öğrencisi 
olsaydım -ne yazık ki olamam- bu durumda okulu bitirme yı
lında karşıma koskoca bir "nereye gideyim?" sorusunu koyar
dım. Ve kuşkusuz ki, nereye gideceğimi önceden iyice belir
lerdim. Şüphesiz, her zaman canınızın istediği yere gidemezsi
niz. Herhalde aranızdan bir çokları Gazetecilik Enstitüsü'ne 
gitmeyi diliyor. Bunu geçen yıllardaki yarışmalardan biliyo
rum. Fakat orada öyle bir yarışma var ki, oraya her dileyenin 
girmesi çok güçtür. Peki, nereye gitmeli? Ya da bu sorun sizi 
hiç mi ilgilendirmiyor? Öyleyse bu kötü bir belirtidir. Böyle 
önemli bir sorunun noksanlığı bence büyük bir hatadır. Bu 
arada öğrencilerin ne gibi emeller beslediğini, gençliğimizin 
sevgili uğraşısının ne olduğunu bilmeyi çok isterdim. Bu bir 
çok şeyi açıklayıcı olurdu. Bu kanıtlar incelenerek çok ilginç 
sonuçlara varılabilir. Ama ben sizden hiçbir şey pğreneme
dim ve bunun için de hiçbir sonuç çıkaramıyorum. 

Fakat yine de kafalarınızda bu gibi düşüncelerin olma-
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masını kabul edemiyorum. Sizin yaşınızda her kişinin bu so
run üzerinde düşünmesi gerekirdi. Kuşkusuz ki, onda dokuzu
nuz gelcekte dağları devirmeye, tüm dünyayı anlayışınıza gö
re değiştirmeye hazırlanmaktasınız. Gençlik çağımda ben de 
aynı şeyleri düşünüyordum. Doğal olarak, bu düşünceler kafa
nızda dönüp durmaktadır. Gençlik böyledir. 

Fakat artık yolu belirlemenin, kesin cevaplar vermenin 
zamanı geldi: Nereye gitmeli? Bizde birçok kişi bu sorunu 
çok basit bir biçimde çözmektedir. Ben Komsomolcuyum, ya
rının komünistiyim, Sovyet vatandaşıyım. Böylece "yol belirle
me" işi çözülmektedir. Ne var ki bu durum, "yazgının tespitin
de" kolaya kaçmaktır. 

Yazgını ciddi olarak belirlemek; hayat yolunu çizmek, 
inançlarını işlemek, kendi yerini bulmak demektir. Her birini
zin şöyle düşünmesi gerekir: Ben Sovyet insanıyım, düşman
larta sarılı ve eski kuşaklara oranla daha çok savaşınam gere
ken bir devletin vatandaşıyım. Örnek olarak bizim kuşağı, es
ki bolşevikler kuşağını alın. Biz, oldukça zayıf, kötü örgütlen
miş ve yeterli kültürden yoksun Rus kapitalist ve pomescikle
riyle çarpıştık. Size ise, daha güçlü, daha örgütlü, daha hileci, 
siyasal savaşta çeşitli aldatmacanın araç ve yöntemlerini da
ha ustaca kullanan bir düşmanla çarpışmak düşecektir. Bu sa
vaşa ısrarla ve sistemli olarak hazırlanınanız gerekir. 

Şunu da unutmayın ki, bu savaş yalnız cephelerde olma
yacaktır. Daha önceleri tüm cephelerdeki çarpışmalarda üni
versitelerimiz kahramanlık mucizeleri gösterdiler. Kültürlü 
Sovyet gençliğiınİzin kahraman olmasında şaşılacak bir du
rum var mı? Hayır! Bu savaş, hayatın bütün alanlarını kapsa
yacaktır. Bu, Sovyet iktidarının ilk gününden bu yana yürütü
len o amansız savaşın en yüksek derecesi olacaktır. 

Bu çözümleyici savaşlarda zafer kazanabilmek için ka
rakteri ve iradeyi günlük mücadelelerde çelikleştirmek zorun
ludur. Bunun için sosyalist kuruculuktaki yerinizi kesin ola
rak belirlemeniz gerekir ki, seçtiğiniz işi kusursuz ve en iyi bi
çimde benimseyebilesiniz. 

Bu belirleme işi, her birinizin günlük yaşamında da çok 
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önemli bir şeydir. Siz karakterinizi geliştirmeyi başarabildigi
niz, dünya görüşünüzü açıkça belirlediginiz sosyalizm kı.ırucu
lugunda ve günlük savaşta yerinizi belirlediginiz ve görevinizi 
. benimsediginiz, hedefinizin düşüncelerinizi pratikte gerçek-
leştirmek olduguna inandıgınız zaman; hayatta her türlü ha
yal kırıklıgına ve başarısızlıga karşı bagışıklık kazanmış oldu
gunuz söylenebilir. Bazen şöyle olur: Bir ögrenci, bir kızla ar
kadaşlık ediyor. Sonra onu aldatıyor ve başkasıyla arkadaşlı
ga başlıyor. İşte size koskaca bir "'dram". Sakın bundan yaşlı 
bir adama özgü alaycı sözler oldugu anlamını çıkarmayın. 
Ben de gençtim ve şimdi, insanların gençlik duygularına saygı 
duymaktayım. İşte böyle bir "dram"ın henüz dengelenmemiş, 
yolunu belirlememiş kişi için çok büyük önemi olabilir. Bu 
yüzden hayata karşı derin bir hayal kırıklıgı yaratabilir. Uzun 
yıllar sürebilecek derin izler bırakabilir. Yolu açık ve belirlen
miş olan bir kişi için ise bu gibi "dram"lar diğer kişilere oran
la daha ağrısız geçebilir. 

İşte böyle, kişinin karakterini olabildiği kadar erken be
lirlemesi ve kendine çetin bir dünya görüşü biçimiendirmesi 
gerekir. Eger ben zoolog olacağım derse, mutlaka olmalıdır. 
Sahip olduğu her şeyi, vatanının yararı için zooloji alanındaki 
çalışmalara vermelidir. Sovyet zoologu ile kapitalist ülkeler
deki zoologlar arasındaki fark bundan ileri gelir. Sovyet zoo
logu şöyle diyecektir: Ben bu alanda vatanıma en iyi bir bi
çimde yararlı olacağım. Bu düşünceyle yola çıkan kişi amacı
na ulaşacak, büyük işler yapacaktır. Böyle bir kişi hayatta bel
li bir yeri, belli bir iradesi olmayan herhangi bir kişiye oranla 
her türlü hayal kırıklığını, başarısızlığı ve dramı daha kolay ta- · 

şıyacaktır. 

Ben, kendi kanılarını ve karakterini işlemiş olan kişilere 
çok saygı duyarım. Sizin bu yüzden endişe duymanız için za
man belkide henüz çok erkendir. Hayır yoldaşlar, erken değil
dir. Sanırım siz Stalin yoldaşın hayat yolunu iyi biliyorsunuz
dur. O daha onbeş yaşında Marksist olmuş, onyedi yaşında 
Çarlığa ve kapitalizme ka"rşı kavgaya girişmiş, siyasal görüşle
ri yüzünden ruhaniler okulundan kovulmuştur. İşte Stalin yol-
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daşın yolunu ne denli erken belirlediğini görüyorsunuz. İnsan
lar geçmişin koşullarında yollarını bu denli erken belirleyebili
yorlarsa, sizin için bu görevi çözümlernek bugünün koşulların
da ne kadar daha kolay . . .  

Sonuç olarak bakın size daha neler söylemek istiyorum. 
Bazılarınız şöyle bir düşüneeye vardığını söyledi: Nasıl olsa 
yüksekokula girmeyeceğime, ordu saflarına katılacağıma gö
re olgunluk sınavında niçin en yüksek nQt almaya uğraşayım? 
Böyle bir düşünce biçimi tümüyle yanlıştır. Her şeyden önce 
bu soruna not açısından bakılmamalıdır. Sorun notta değil, 
bu gibi yoldaşların gelecekte sistemli olarak okuyamayacakla-

. rından, yani ortaokulun verdiği bilgiler dışında kalan boşluk
ları dolduramayacaklarından ibarettir. Bundan başka, yoldaş
ların askerlik görevini bitirdikten sonra, önemli bir bölümü
nün orduda yükseköğrenim kurumlarına gideceklerinden söz 
etmeyelim. Eğer ortaokulu iyi dereceyle bitirmişlerse, çoğun
luğunun yüksekokula girebileceklerini düşünmekteyiz. Kızı
lordu'da birçok öğretim kurumu vardır. Ve bunların ortaoku
lu iyi derece ile bitirenlerle tamamlanması yeğlenecektir. Bu 
nedenle sizin ortaokulda tüm gücünüzü kullanarak okumanız 
gerekir. 

Yüksekokul? Bu artık başka bir sorundur. Orada yüksek 
derecede öğretirole uğraşmamız gerekecektir. Orada artık ki
şiler bilimin belli bir dalının faaliyetçileri olarak biçimlenmek
tedirler. Kişiler ortaokulda yalnızca sistematik olarak çalış
mayı öğrenmekte, yalnızca eğitimlerinin temelini atmaktadır
lar. Bunun için ben, ortaokulda güçlerini tümüyle seferber 
ederek çalışmanın anlamsız olduğunu düşünen yoldaşların ya
nıldıkları ve kendilerine düzeltilmesi olanaksız zararlar getir
dikleri kanısındayım. 

Bu yılki onuncu sınıf öğrencilerinin Kızılordumuzun saf
larında iyi birer er ve bunun yanı sıra yüksekokullarımızda 
iyi birer üniversiteli olmalarını yürekten dilerim. (Sürekli al
kışlar). 
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BÖLÜM VIII 

SOSYALİST EGİTİM ÜZERİNE MOSKOY A 
P ARTİ .MERKEZi TOPLANTISINDA 

OKUNAN RAPOR 
2 Ekim ı940 

Yoldaşları 
Bundan yirmi yıl önce -hem de tam bugün- 2 Ekim 

1920'de Vladimir İliç Lenin, RKSM'nin15 III. Genel Rusya 
Kongresi'nde sosyalist eğitime ilişkin bir söylev verdi. Lenin, 
Komsomol'a kapitalist toplumda eğitim görmüş olan bizim 
kuşağın, sosyalist toplumu gerçekleştirmek görevini yerine ge
tirmesinin çok zor gerçekleşeceğini söyledi. Bu görev gençli
ğin omuzlarına yüklenecektir. 

İşte bugün, siz alkışlarken ben de bu sözleri anımsadım. 
Bu sözler. beni, karşımda tam da Lenin'in seslendiği eski 
Komsomolcuların, şimdi artık yaşlanmış, deneyleriyle sosya
lizm kuruculuğuna aktif olarak katılmış, o dönemden kişile
rin bulunduğu düşücesine yöneltti. Ben de sizinle birlikte sizi, 
sosyalizm kurucularını alkışlamaktayım. 

Bizde sosyalist eğitime büyük bir özen gösterilmektedir. 
"Eğitim" sözcüğü basınımızı boş yere kaplamıyor. 

Fakat genellikle eğitimin ne olduğunu daha fazla ya da 
daha az açık ve kısa 'olarak formüle etmeyi denerseniz, bir 
hayli güçlükle karşılaşırsınız. Pek çok kez eğitim ile öğretim 
birbirine karıştırılmıştır. Kuşkusuz ki, eğitimin öğretirole bü
yük bir benzerliği vardır; fakat hiç bir zaman eş anlamlı değil
lerdir. Uzman pedagoglar eğitimin öğretime oranla çok daha 
geniş bir kavram olduğu kanısındadırlar. Onun kendine özgü 
özellikleri vardır:. 

15 RKSM - Rus Komünist Gençli� Birli� 
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Bana göre eğitim, eğitimci tarafından istenilen nitelikle
rin eğitilene aşılanması için onun psikoloj isine yapılan belli, 
amaca yönelik ve sistematik etkidir. Bana kalırsa böyle bir 
formül, (kuşkusuz ki bu, kimse için zorunlu değildir) bizim 
eğitim kavramına verdiğimiz anlamı genel çizgileriyle içine al
maktadır. Yani ;  insan toplumuna ilişkin belli bir dünya görü
şünün, bir ahiakın toplum kurallarının aşılanması, karakterin 
ve iradenin belli çizgilerinin, alışkanlıkların ve zevkterin işlen
mesi, belli bedensel niteliklerin gelişmesi vb. vb. 

Eğitim güç işlerden biridir. En iyi pedagoglar onun yal
nızca bilim değil, sanat da olduğu kanısındadırlar. Onlar okul 
eğitimini göz önüne almaktadırlar ki, bu sınırlı bir görüştür. 
Fakat bir de hayat okulu vardır ve orada kitlelerin eğitimi 
durmaksızın yaşanmaktadır. Orada eğitimci bizzat hayattır, 
devlettir, partidir. Eğitilenler ise hayat deneyleri, siyasal de
neyleri bakımından 'birbirinden farklı milyonlarca yaşlı kişi
dir. Bu çok daha karmaşık bir iştir. 

Ben bugün özellikle bu eğitimin, k itlelerin eğitim üzerin
de durmak istiyorum. 

-1-

Engels "Anti-Dühring"de şunları yazmaktadır: 
" . . . İnsanlar ahlaki görüşlerini bilinçli ya da bilinçsiz ola

rak eninde sonunda sınıfsal durumlarının pratik koşulların
dan, üretimin ve mübadelenin ekonomik ilişkilerinden edin
mektedirler. 

. . .  Ahlak sürekli olarak sınıfsal ahlak olmuştur; o ya ege
men sınıfın egemenliğini ve çıkarlarını haklı göstermiş ya da 
ezilen fakat artık yeterli biçimde sağlamlaşan sınıfın bu ege
menliğe karşı çıkmasını belirtmiş ve ezilenlerin gelecekteki çı
karlarını savunmuştur." 

Demek ki, sınıflı toplumda hiçbir zaman sınıfdışı ya da 
sınıfüstü eğitim varolmamıştır ve olamaz. 

Burjuva toplumunda eğitim tümüyle egemen sınıfların 
ikiyüzlü ve açgözlü çıkadarıyla içiçedir. Bu eğitim, kapitalist 
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toplumun karaterini yansıtan derin bir çelişki taşımaktadır. 
Kapitalistlerin ideali, işçileri ve köylüleri boyun eğen, sö

mürünün yükünü ses çıkarmadan taşıyan hizmetliler olarak 
görmektir. Kapitalistler, buradan yola çıkarak işçilerde ve 
köylülerde yüreklilik ve mertlik gibi nitelikleri eğitmek iste
mezler. Onların hiçbir şekilde öğrenim görmelerini istemez
ler. Öyle ya, okumamış ve geri kalmış insanlarla başa çıkmak 
çok daha· kolaydır! Fakat böyle insanlarla soyguncu savaşan
larda zafer kazanılamaz ve onlar temel bilgileri olmadan ma
kinalarda ve tezgahlarda çalışamazlar. Bir yandan teknik geli
şim koşullarının yarattığı karşılıklı yarış, silahianma vb. yarı
şı, diğer yandan işçilerin ve köylülerin öğretim uğrundaki sa
vaşı, burjuvaziyi emekçitere hiç olmazsa bilgi kırıntıları ver
meye zorlamıştır. Soyguncu savaşlar ise işçilerde dayanıklılık, 
Y.iğitlik ve bur)avazi için tehlikeli olan diğer nitelikleri eğitmiş
tır. 

Burjuvazinin hiç bir eğitim sistemi bu çelişkilerden sıyrı
lamaz. Burjuva toplumunun bu çelişkilerine rağmen egemen 
sınıflar, açık baskılardan, incelmiş hilelere dek tüm silahiara 
başvurarak kitlelere egemen olmak için çılgınca bir savaş yü
rütmektedirler. 

Burjava toplumunda emekçi insan; doğumundan ölümü
ne dek egemen sınıflar için uygun olan düşünce, duygu ve 
alışkanlıkların sürekli etkisi altında bulunmaktadır. Bu, ba
zen güç seçilir biçimler alarak, sayısız yollar-yöntemler aracı
lığıyla gerçekleşmektedir. Kilise, okul, sanat, basın, sinema, 
tiyatro, çeşitli örgütler, hepsi birden kitlelerin bilincine burju
va dünya görüŞünü, burjuva ahHikını, alışkanlıklarını vb. aşıla
mak için birer silah görevini yükümlenmektedir. 

Örnek olarak sinemayı alın. Bir burjuva rejisörü Ameri
kan filmleri hakkında şunları yazmaktadır: "Pek çok çağdaş 
film içeriğinden ötürü sadece yumuşak kolluklara oturup, ka
şıkla besienmeyi isteyecek şekilde yorgun olan insanlara özgü 
bir tür uyuşturucu araca benzer şeylerdir." 

Burjuva eğitiminin aslı budur. 
Egemen kapitalist sınıf durumunu sağlamlaştırmaya, ezi-
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len sınıfların boyun eğmeleri için yöntendirilen ve asırlardır 
süregelen eğitimine burjuvazinin egemenliğine karşı Komü
nist Partisi -proletaryanın öncü birliği- ilk adımda, proletarya 
diktatörlüğüne yönelik kendi eğitim ilkelerini öne çıkarmak
tadır. 

-11-

Sosyalist eğitim, burjuva eğitiminden sadece görevleriy
le değil, yöntemleriyle de kökten farklıdır. Sosyalist eğitim 
kitlelerin siyasal bilinçlerinin, genel kültürlerinin gel�mesine 
ve düşün düzeyinin yükselmesine kopmaz bağlarla bağlıdır. 
Tüm komünist partileri bu emeli gütmektedir. 

Tüm komünist partilerinin amacı sonuçta aynı olsa da, 
yine de Sovyetler Birliği'nde durum kapitalist ülkelerden 
farklıdır. Bizdeki eğitimin bu farklı koşullara uyması gerekir. 
Ülkemizdeki işçi sınıfı yalnız maddi bakımdan değil, manevi 
bakımdan da egemen ve yönetici güçtür. 

Bu, Sovyetler Birliği dışındaki işçi sınıfı için söylenemez. 
Marx ve Engels şöyle yazıyorlar: 
"Maddi üretim araçlarına sahip olan sınıf, bu nedenle ma

nevi üretim araçlarına da sahiptir. .. Egemen sınıfı oluşturan bi
reyler, diğer şeyler arasında bilince de sahiptirler ve bu neden
le düşünürler. Onlar sınıf olarak egemen oldukları ve belli ta
rihsel dönemi başından sonuna kadar belirledikleri oranda, 
-kendiliğinden de anlaşılacağı gibi- bunu bütün alanlarda yap
maktadırlar. Yani düşünen insan olarak, düşünce üreticisi ola
rak egemenlik sürmekte, dönemlerinin düşünce üretimini ve 
bölüşümünü düzenlemektedirler. Bu ise onların düşünceleri
nin dönemin egemen düşünceleri olması demektir." 

Bize göre, sosyalist eğitim sürekli olarak somut biçimde 
anlaşılmaktadır. Bizim koşuUarımızda eğitimin partinin ve 
Sovyet devletinin önünde duran görelere bağımlı kılınmasİ 
gereklidir. Sosyalist eğitimin temel görevi, sınıf mücadelemi
ze yardımda bulunmasıdır. 

Sizin bi�az şaştığınızı görüyorum. Çıkarcı sınıfların yok 
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edildiği ülkemizde eğitimin sınıf mücadelesine yardımda bu
lunması tezine anlam vermeye çalıştığınızı görüyorum. Ba.na 
kalırsa burada özel açıklamalara gerek yoktur. Stalin yolda
şın Komsomolcu İvanofa verdiği ünlü cevabı hatılatmam ye-
terlidir. · 

Stalin yoldaş şöyle diyor: "Biz bir adada değil de, arala
rında önemli bir bölümü müdahale ve restorasyon yapabilme
yi hesaplayan, sosyalizm yurduna karşı düşmanca davranan 
bir devletler sistemi'nde yaşadığımıza göre, ülkemizde sosya
lizmin zaferinin henüz sonuçlanmadığını açıkça ve namuslu
ca söylemekteyiz." Son yılların olayları Stalin yoldaşın bu ce
vabında belirtileri fikirleri pratikte ve somut kanıtlarla doğru
lamıştır. 

Gerçekten de bizdeki sınıf mücadelesinin SSCB sınırları
nın ötesindeki sınıf mücadelelerinden farkh biçimleri vardır. 
Bu mücadele daha yüksek bir dereceye varmıştır, ancak 
olumlu sonuçları daha da etkilidir. Bu mücadele kuşkusuz ki, 
son derece de karmaşık bir mücadeledir. 

Marx-Engels'in, "egemen sınıfın düşünceleri egemen dü
şüncelerdir" biçimindeki görüşleri, Sovyetler Birliği'ndeki işçi 
sınıfına ilişkin olduğu oranda bize birçok görev yüklemekte
dir. Biz yalnızca burjuva sistemini eleştirmekle yetinemeyiz. 
Bugün asıl olan şey; siyaset, ekonomi, kültür, bilim, sanat vb. 
alanlarda pratik başarılar uğruna savaştır. Apaçıktır ki, bizde
ki sosyalist eğitimin bu yönde yürümesi gerekir. 

-III-
Bugün biz, sosyalist eğitim alanında temel olarak ne gibi 

görevler ileri sürmekteyiz? Bu görevler, ilke olarak Lenin'in 
yirmi yıl önce Komsomol'un III. Kongresinde sözünü ettikle
rine oranla yeni midirler? 

Şüphesiz, geçen bunca zamandan sonra Sovyetler Birli
ği'nde durum bir hayli değişti. Fakat gerçekte, sosyalist eğiti
min Lenin tarafından yirmi yıl önce ileri sürülen görevleri bu
gün de güncelliğini sürdürmektedir. 

Bu görevleri, sosyalist toplumun çizgilerini soyut olarak 
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belirtmeye çalışanlara daha sıkça amınsatmak hiÇ de gereksiz 
değildir. Sosyalizmi belli olmayan bir güzel geleceğe bağla
yan, ilerde varolacak olan insanın kendine özgü çizgileri üze
rinde "kuramcılık" yapmaya, "derin anlamlı" hayaller kurma
ya meraklı olan bu gibi kişiler, bu soyutlamayı sosyalist eğiti
me de sokmaktadırlar. Bana göre bu, geleceği çözmek, anla
mak değil, kahve falına bakmaktır. 

. Yoldaşlar', sosyalizm kuruculuğunda en önemli unsurlar
dan biri, SSCB emekçilerinin elinde kapitalizme karşı savaş
ta en güçlü silahlardan biri, yüksek emek verimliliğidir. Le
nin şöyle diyordu: 

"Emek verimliliği,- eninde sonunda- yeni düzenin zaferi 
için en önemli, en belli başlı şeydir. Kapitalizm, toprak köleli
ğinde görülmemiş bir emek verimliliği yarattı. Kapitalizm ke
sin olarak, sosyalizmin yeni, çok daha yüksek emek verimlili
ği yaratmasıyla yenilebilir ve kesin olarak da yenilecektir . . .  
Komünizm, kapitalist emek verimliliğine oranla gönüllü, bi
linçli, birleşmiş, gelişmiş teknikten yararlanan işçilerin daha 
yüksek emek verimliliğidir." 

İşte yoldaşlar bunları düşünmemiz ve konuşmamtz, sos
yalist eğitimi, herşeyden önce bu yönde geliştirmemiz gere
kir. Bu, yüksek emek verimliliği uğrunda savaştır. 

Sosyalist eğitimde böyle bir tez, böyle bir pratik yönlen
dirme, söz aramızda, benim uydurmam değil mi? Hayır yol
daşlar bu uydurma değildir. 

Rapor hazırlamaya niyetlendiğim, planını kafamda tasar
ladığımda, asıl kaynaklara ve ilk olarak da Anayasamıza baş
vurdum. Orada, 12 .  maddede,şöyle denilmektedir: 

"Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde emek, eme
ğe yatkın her vatandaş için ' işlemeyen dişlemez' ilkesine göre 
bir ödev ve onur sorunu,dur." 

SSCB'de sosyalizmin ilkesi gerçekleştirilmektedir: "Her
kesten yeteneğine göre almak, herkese emeğine göre ver
mek". Oysa yoldaşlar siz, anayasa maddelerinin yalnız vatan
daşların hak ve ödevlerinin hukuksal yönden formüle edilişi 
olmadığını, onların eğitimde güçlü bir etken olduğunu biliyor
sunuz. 
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Anayasanın bu maddesi doğrudan doğruya emeğin yüce
liğinden sözetmektedir. Şurası açıktır ki, bizde çoktan beri 
-Stalin yoldaşın belirttiği gibi- insanların emeğe karşı görüşle
rinde kökten bir devrim olmaktadır. Sosyalist yarış, emeği es
kiden kabul edildiği gibi ayıp ve ağır bir yük olmaktan çıkara
rak, namus davası, ün davası, mertlik ve kahramanlık davası 
durumuna getirmektedir. İşte bu olay; Stalince Anayasa 'da 
açık anlatımını bulmuştur. 

Şimdi bana, emeğin yüceliği ayrı, yüksek verimliliği sava
şı ayrı şeydir diyeceklerdir. Emeğin kendi yüceliği sorununun 
ele alınışının öyle bir anlamı vardır ki, emek verimliliğinin 
her çeşit artışinın isteklendirilmesi gereklidir. En temel şey 
budur. 

Partinin ve Sovyet iktidarının, "Sosyalist Emek Kahrama
nı" ünvanını saptamak, ".�ıl Emek Bayrağı" nişanının, "E
mek Yiğitliği" ve "Emek Ustünlüğü" madalyalarının sahipleri
ne ulaştırılması gibi önemli görevleri vardır. Ayrıca Sovyet ik
tidarı ve parti, özellikle ernekte seçilenleri "Lenin Nişanı", 
"Kızıl Yıl d ız" ve "Onur Nişanı" gibi seçkin nişanlarla sık sık 
ödüllendirmektir. 

"Sosyalist Emek Kahramanı" gibi yüce bir ünvan, "Sov
yetler Birliği Kahramanı" gibi yüce bir ünvan ile bir tutulmak
tadır. Bu ünvan, nişan ve madalyalar insanların sıradan, ola
ğan emekleri için değil, emek verimliliği savaşındaki yüksek 
ve özel başarıları için verilmektedir. 

Görünüşte, bütünüyle bir çelişki oluşmuştur. Bir yanda 
"Sosyalist Emek Kahramanı" ünvanı, "Lenin Nişanı'' ve madal
yalarla süslenen taltifler; öte yanda emek disiplininin sağlam
laşması için ceza kurallarının uygulanmasına ilişkin kararna
me. Görünüşteki bu çelişkinin altında aynı karakteri taşıyan 
önlemler yatmaktadır. Daha doğrusu bu tedbirler aynı sonu
ca ulaşılrnaya hizmet etmektedirler. 

. Parti ve· Sovyet iktidarı bir yandan sosyalist emeğin en 
iyi temsilcilerini özendirir ve ödüllendirirken diğer yandan 
da üretim örgütünü bozanları cezalandırıyor. Bütün bunlar 
SSCB'de emekçilerin sosyalist eğitiminin nereye yönlendiril
mesi gerektiğini göstermektedirler. 
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Yoldaşlar, aranızda devrim öncesi dönemde zavotlarda 
çalışmış olanlar herhalde pek azdır. Her geçen yılda bu gibi 
insanlar gitgide azalmaktadır. Bu nedenle sizin, devrim önce
si dönemdeki iş ilişkilerini az bildiğİnizi tahmin etmek çok 
güç değil. Oysa, ne yazık ki, bu ilişki üzerimizde hala çok bü
yük bir yüktür. 

O zamanlar biz devrimciler, zavotta kırk yıl çalışmış ve 
uzman olmuş yaşlılara pek değer vermezdik. Oysa onlar uz
man, işlerini iyi bilen, erne� disiplininin savunucusu olan ve 
haylaz olm�yan işçilerdir. Oyle durumlar oluyordu ki, grev 
patlak verdiği zaman onları zavottan zorla kovmamız gereki
yordu. Kendileri, şeflerle iyi ilişkilerini bozmaktan korkarak, 
işe son verme kararını alamıyorlardı. Devrim öncesinde biz, 
bu gibi işçilere değer vermezdik. Neden? Çünkü onlar kapita
listler için çalışıyordu. 

Şimdi sosyalizmde durum bambaşka. Biz, zavotta kırk yıl · 
çalışmış, bizzat emek disiplinine örnek olan, işlerini iyi bilen 
ve emek verimliliği üzerinde yüksek başarılar elde eden bu gi
bi kişileri yükseltiyoruz. Bu gibi kişilerin nişan ve madalyalarla 
gönüllerini hoş ediyoruz. Onlar için törenler düzenleyip kendi
lerini en iyi Sovyet vatandaşı olarak ödüllendiriyoruz. 

İşte bu arada size diyalektiğin açık bir örneği. Eskiden 
emeğe karşı böyle bir ilişkiyi inkar ederdik. Şimdi bu "inkar"ı 
inkar ediyoruz. Gördüğünüz gibi inkarın inkarına varılıyor; 
emek karşısında sosyalist ilişki doğrulanıyor. 

Bu gibi işçilere karşı düşüncemizi niçin temelden değiş
tirdik? Bugün bu gibi insanları niçin Sovyetler Birliği'nin en 
yararlı ve en değerli vatandaşları sayıyoruz? Salt onların geliş
mesinde yüksek bir düzeye ulaşan sınıf kavgamızın ön mevzi
lerinde bulunmalarından dolayı. .. "Öyle ya, sınıf kavgasının 
yalnız silah elde cephede çarpışma biçiminde anlaşılması ge
rekir. Hayır, sınıf kavgası, şimdi başka yönlerde yürümekte
dir. Yüksek emek verimliliği konusundaki kavga ise, şu anda 
sınıf kavgasının başlıca yönlerinden biridir. Devrim öncesi dö
nemde iyi çalışan insan objektif olarak kapitalizme yardım 
ediyordu. Bununla kendi kölelik zincirlerini olduğu gibi, bir 
bütün olarak işçi sınıfının zincirlerini de sıkıyordu. Bugünse 
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sosyalist toplumda iyi çalışan insan sosyalizmin yanında yer 
alarak, yalnızca sosyaliz_�in yolunu başarıyla __ 

ten:ıizl�m�kle · 
kalmaz, aynı zamanda dunya proletaryasının kolelık zıncırle
rini de parçalar. O, sosyalizm uğrunda faal bir savaşçıdır. 

Ülkemizde emek verimliliğini çok yükselttik mi? Bu ko
nuda büyük sonuçlar elde ettiğimizi söyleyemem. Teorik ola
rak sosyalist emek verimliliğinin, kapitalizminkini çok aşması 
gerektiği tasarlanmaktadır. Siz bu konuda ne düşünüyorsu
nuz? Sçerbakof yoldaş, bu doğru mu, değil mi? (Sçerbakof: 
"Doğru, doğru." Salonda canlanma) Ya pratikte? Pratikte ise 
biz daha -Amerika'nın lafını bile etmeyelim- Avrupa'nın 
emek verimliliğini aşmış değiliz. Demek ki, emek verimliliği
n i  yükseltmek için daha fazal gayret göstermemiz gerek. 
Emek verimliliğinin artışı komünist toplumun gelecekteki be
lirtilerini daha açık olarak görmemize olanak verecektir. 

Fakat yoldaşlar, emek verimliliğinin yükseltilmesi de
mek; sadece üretilen ürünleriri miktarımil artması demek de
ğil, aynı zamanda niteliğinin de artması demektir. Bizde kimi 
kişiler, komünizme bir çeşit soyut nesne olarak bakmaya ve 
bu kavrama somut bir kapsam katmamaya çok isteklidirler. 
Oysa komünizm ne demektir? Komünizm: Mümkün olduğu 
kadar daha fazla ürün ver ve bu ürünler mümkün olduğu ka
dar iyi nitelikte olsun. Burada ben sadece bedensel emeğin 
değil, akılcı emeğin de; mühendislerin, mimarların, yazarla
rın, öğretmenlerin, doktorların, artistlerin, ressamların, mü
zikçilerin, şarkıcıların vs. ürünlerini göz önüne almaktayım. 

· Mallarımızın birçoğunun niteliğinden kesinlikle kıvanç 
duymadığımızı açıkça söylememiz gerekir. Şurası da ilginçtir 
ki, her birimiz, elimize iyi nitelikte olmayan bir eşya geçtiğin
den küfürler savuruyoruz. Böyle olmasına rağmen, başkaları
nın nasıl bizden mal aldıklarını kesinlikle düşünmüyoruz. 

Sizlere soruyorum. Eğer herkes, her birey çalışmasında 
en iyi emek başarısı için gayret etmezse, sonuca nasıl ulaşıla
caktır? Sonuçta şu eski gerçeğin kabullenilmesi gerekir: "Ne 
ekersen onu biçersin." . 

Burada ürünlerin niteliği savaşında biz sadece bir tek is-
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teklendirme tedbiri ile yetinmiyoruz. Bilindiği . gibi SSCB 
. Yüksek Ştırası Prezidyumu'nun 1 O Temmuz 1 940 tarihli kara
rı ile "iyi nitelikte olmayan ya da tamamlanmayan sanayi mal
larının üretimi ve zorunlu standartları bozarak mal üretimini 
baltalamak devlete karşı bir suç sayıldığı" saptanmıştır. Sana
yi kuruluşlarının müdürleri, baş mühendisleri ve teknik kon
trol şubelerinin şefleri, kötü nitelikli ya da tamamlanmamış 
mal üretimi suçu ile mahkemeye verilirler. Mahkemeler de 
böylelerine 5 ile 8 yıl arasında hapis cezası verebilir. 

Bu karar, kötü nitelikte mallar üretİn kişilere oldukça 
şiddetli dokunuyor. Fakat bu, aynı zamanda kurum yönetici
lerine çevrelerindeki sağlam olmayan etkeniere karşı uğraşta 
güçlü bir silah vermektedir. Genellikle onlar bu durumu şöy
le yargılıyorlardı:  Rezalet yaratmaya, toplumsal örgütlerle, 
yoldaşlada ilişkileri bozmaya değer mi? Kitle içinde mal, ku
surlu olsa da geçer. Ve geçiyordu da. Kusurlu ürünelere karşı 
takınılan bu tavır üretim im izde derin ve zararlı kökler saldı. 

Bu köklerin kesilmesi, yok edilmesi gereklidir. Bu, sosya
list toplumun ve ayrı ayrı türnümüzün yararı için zorunludur. 
İkisinden biri: Ya sosyalizmi koruyoruz; ya da sadece sosya
lizmden konuşuyoruz. Biz, sosyalizme doğru, deyim yerindey
se, sallana sallana, gerine gerine, esneye esneye gidiyoruz. Fa
kat şunu dikkate alın ki, sosyalizme doğru bu şekilde gitmek 
çok tehlikelidir. Bu durumda sosyalizme geçiş oldukça güçle
şebilir. 

İnsanlar sosyalizmden söz ederler ve aynı zamanda onu, 
ürünlerin n iteliği gibi onemli konulara canlı ve maddi olarak . 
bağlamazlarsa, hasbayağı sabun köpüğü yapmakla uğraşmış 
olurlar. 

Bugünkü gibi anımsıyorum -bundan kırk yıl önceydi, bel
ki de 38-39 yıl önceydi. Görüyorsunuz ya, benim zamanla ilgi
li anılarım 40 yıl dolayında dönüyor (gülüşmeler)- illegal ça
lıştığımız günlerde aramızda bir tartışma baş gösterdi. Dev
rimci işçi, ürünleri iyi yapmaya, yan i  ürettiği ürünün niteliği
ne kaygı göstermeye zorunlu mudur, değil midir? Bazıları 
şöyle diyorlardı: Biz ellerimizden kötü ürün çıkmasına orga
nik olarak izin veremeyiz. Bu bize aykırı gelen birşeydir. Bu 
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bizim insanlık onurumuza dokunur. Bazıları ise aksini söylü
yorlardı: Ürünün niteliği içi� kaygılanmak bizim işimiz değil� 
dir. Bu, kapitalistin işidir. Oyle ya, biz onlar için çalışmıyor 
muyuz? Onlar nasıl olsa bizi iyi mal yapmak için zorlayacak
lardır. Kapitalistfer bizi ne oranda zorlarlarsa, biz de o oran
da iyi ürün çıkaracağız. Fakat kendiliğimizden öncelik göster
memiz, uğraşmamız gerekli değildir. 

İşte görüyorsunuz yoldaşlar. Devrim öncesi dönemde ka
pitalistler ile uğraşan işiçilerden bir bölümü işlerine öyle bir 
gözle bakıyorlardı ki, kötü ürün çıkarmamak gerektiğini düşü
nüyorlardı. Bu, onalara aykırı ve vicdansızca bir şey gibi geli
yordu. Oysa sosyalist toplumda, kapitalistler için değil de, 
kendimiz için çalıştığımız bir zamanda kötü ürün çıkarmak 
herkese aykırı ve vicdansızlık gibi mi geliyor? Ne yazık ki, bu
nu söylemek mümkün değil. Kötü nitelikli ürün çıkarmak in
sanlara daha çok aykırı ve vicdansızca bir iş gibi gelseydi çok 
çok daha iyi olurdu. 

Oysa biz sosyalist öğretiden söz ederken, önce her işçi
nin aklına, işine karşı hiÇ olmazsa temel olarak vicdanlı dav
ranma düşüncesini aşılamayı amaçlıyoruz. Bizim ona şu etki
de bulunmamız gerekir: Eğer sen kenidini Bolşevik ya da sıra
dan namuslu bir Sovyet vatandaşı sayıyorsan, o zaman nitelik 
bakımından elverişli olabilmeleri için, ürettiğİn ürünleri, esas 
olarak iç huzuru ile çıkarmaya yönel. 

Sosyalizm uğrunda savaş, nicelik bakımından olduğu gi
bi, ürünüH niteliği bakımandan da daha yüksek emek verimli
liği konusunda savaş demektir. İşte size SSCB'de emekçile
rin sosyalist eğitimindeki ilk temel tez. 

-IV-

Yoldaşlar, Birliğin Anayasasının 1 3 1 .  maddesinde şöyle 
deniliyor: 

"SSCB'nin her vatandaşı, toplumsal sosyalist mülkiyeti, 
Sovyet düzeninin kutsal ve dokunulmaz temeli olarak, vata
nın gücünün ve zenginliğinin kaynağı olarak, bütün emekçile
rin müreffeh ve kültürlü hayatının kaynağı olarak korumaya 
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ve sağlamlaştırmaya zorunludur. Toplumsal sosyalist mülkiye
te kötülük edenler halkın düşmanıdırlar." 

Toplumsal mülkiyeti korumak ve sağlamlaştırmak, iç an
lamı bakımından göründüğünden çok daha büyük bir sorun
dur. Toplumsal mülkiyeti arttırmak ve onu sevmek sosyaliz
min niteliğidir. Bana öyle geliyor ki, insanlık tarihinde, sosya
list toplumdan daha fazla artırım yapan toplum var olmamış
tır. Bu ise doğaldır. Üretim araçlarına sahip olmak ve onları 
kullanmak sosyalist toplundan başka hangi toplumda üretici
lerin elindedir? Öyle sanıyoı:um ki, üreticinin harcama konu
sunda söinürücüden ya da başkasının malını çalandan daha 
fazla tasarrufa uyduğunu kanıtlamaya gerek yoktur. 

Tarih, insanlara toplumsal mülkiyeti korumalarını öğret
memiştir. Bu mülkiyeti israf merakında olanlar ise yeterli öl
çüde var olmuşlardır. Devlet araçlarını çalmak, önceki yöneti
min önemli bir niteliğiydi. Devlet kasası ise bürokratlar için 
sağmal inekti. Açıktır ki, işlerin bu yolda olması, kişisel mül
kiyete karşı da kaygısızlığı ve savurganlığı geliştiriyordu. Top
lumsal mülkiyete karşı adamsendecilik herkes için olağan bir 
şeydi. 

Fakat halk servetinin, insan emeğinin geçmişteki bu sa
vurganhğı, bugünkü kapitalist toplumdaki insan emeğinin sa
vurganlığına göre çocuk oyuncağı gibidir. Şimdi hergün, geç
mişin emeğini yok etmek için, havaya milyonlarca işgününün 
salındığını yüreklilikle söylemek mümkündür. Peki, n iceliği 
kısıtlı olan, doğanın en değerli iyiliklerinin yok edifmesine ne 
demeli? Kapitalizm, sadece insanlığa karşı işlediği bu cinayet 
yüzünden en kısa bir zamanda yokedilmeyi hak etmiştir. 

Devlet üretiminin genel bilançosunda tasarruf, halk zen
ginliğinin artı kısmını oluşturmaktadır. Bu kısmın ise yıldan 
yıla, bizim kültürümüzün yükselmesi neticesinde, artması ge
reklidir. 

Yoldaşlar, Anayasa'nın 131 .  maddesi sosyalist eğitim ko
nusunda en bol gereci vermektedir. Bu madde, burjavazinin 
"ev benim, başka birşey bilmek istemem, sığınağıma kimseyi 
sokmam" görüşüne karşı yöneltilmiştir. Bu madde toplumsal 
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mülkiyetİn korunmasını, genel çıkarların kişisel çıkarlardan 
üstün tutulmasını öngörmektedir. Çünkü herkesin durumu 
ancak kolektif yaşama da; sosyalist toplumda garanti edilmek
tedir. 

Lenin, Sovyet hükümetinin varlığının daha ilk yılında 
şöyle diyordu: 

"Para konusunda özenli ve vicdanlı olarak hesap tut, kul
lanımda idare et, işinde yan çizme, hırsızlık yapma, en sıkı iş 
disiplinine uy! İşte burjavazi bu gibi söylevlerle sömürücü sı
nıf olarak egemenliğini gizlediği zamanlarda, devrimci prole
terlerin haklı olarak alay ettikleri bu sloganları, bugün burju
vazi devrildİkten sonra, şu anda günün sorunları ve başlıca şi
adarı durumuna gelmiştir. " 

Hırsızlara, toplumsal mülkiyetİn yağmacılarına, hilecile
re ve bunlara benzer "kapitalizmin geleneklerini koruyanla
ra" gelince, onlara karşı cezai tedbirler almamız gerekir. Mer
kez Yürütme Komitesinin ve SSCB Sovyet Halk Komiserlik
lerinin 7 Ağustos 1932 tarihli "Devlet kurumlarının, Kolhaz
lar ve kooperatifler mülkiyetinin korunması ve toplumsal 
(sosyalist) mülkiyetinin sağlamlaştırılması ile ilgili" kararı ile, 
ssc:;:_B Yüksek Sovyeti Prezidyumunun 10  Ağustos 1940 tarih
li "Uretimde ufak hırsızlıklar ve külhanbeylikler konusunda 
cezai sorumlulukla ilgili" kararı kısmen bu gayeye yöneliktir. 

İşte böyle yoldaşlar, bizim herşeyden önce yetenekleri
mize göre çalışmayı, toplumdaki olumlu, olanı korumayı öğ
renmemiz gereklidir. Yeteri kadar üretmeyi ve üretilenleri 
korumayı öğrendiğimiz zaman, ihtiyaca göre herşeye sahip 
olabiliriz. 

Bu, sosyalist eğitimin ikinci oluşturucu bölümüdür. 

-V-
Vatana karşı; sosyalist vatana karşı sevginin, vatansever

liğin gelişmesi de, gene sosyalist eğitimin zorunlu oluşturucu 
ögesjdir. 

"Va tansever" sözcüğü ilk 1789- 1793 tarihli Fransız devri-
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mi döneminde ortaya çıktı. O zamanlar halk davası ugrunda 
savaşanlar, cumhuriyeti koruyanlar; monarşist cephedeki ha
inlere, vatana ihanet edenlere karşı kendilerine vatansever 
adını vermişlerdi. 

Fakat sonradan bu deyimden karşı-devrimciler ve bürok
rat takımı kendi bencil amaçları için yararlandılar. Bu neden
le Avrupa'da olduğu gibi Çarlık Rusya'sında da halkın çıkar-

. ları adına kaygılanın en namuslu insanlar "vatansever" sözcü
ğüne karşı çekingen davrandılar. Çünkü o deyimde ulusal şö
ven·izmi ve bürokrat kesimin hiç bir temele dayanmayan ki
hirlerini görüyorlardı. Sonuç olarak Çar satrapları ı6 ele geçir
dikleri halkları bu bayrak altında soyuyorlardı. 

Çarnosotnikler "vatanseverlik" ayrıcalıgını kaparak, "va
tanseverlik hislerini" sokak kıyımlarında işçileri, aydınları, 
Yahudileri öldürmekte gösterdiler. Ve genellikle bu "vatanse
verliğe" o zamanlar toplumun en igrenç tabakalarından bir sü
rü ve her çeşitten karanlık ve maceraperest kişi sarılıyordu. 

"Vatanseverlik" sözcügü halkın gözünde aşağılandı. Na
muslu insanların kendilerini "vatanseverler" arasına katmala
rı imkansız hale geldi. 

Zulüm altında yaşayan, sömürülen, soyulan ve her adım
da, bürokratların ve sömürgecilerin aşağılamalarına uğrayan 
Rusya'ya katılmış halklar, dogal olarak Rus devletinden nef
ret ediyorlardı. Ve sanki kamçı ve kırbaç şövalyelerinin ''va
tanseverlik" çalışmaları, Rus halkının tarihinden yüzlerini  bas
kı yönetimlerine çevirmiş olan ilerici hareket, gitgide artan 
tempoyla gelişmekteydi. 

ilerici güçlerin gericiliğe karşı verdiği savaş, önceleri o 
zamanki gerçekleri ima yoluyla da olsa belirtmeye yarayan 
edebiyatı, müzigi, resmi kucakladı. Zamanla bu savaşa halkın 
demokratik kesimleri yaklaşmaya başladı ve onların sayesin
de hareket gitgide daha radikal bir hal aldı. Bu yöntem, baskı 
yönteminin karşıtlarını, Çarlık Rusya'sının karşıtlarını çogal-
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tıyor; onları bir platformda birleştiriyordu. Bu yöntem aynı 
zamanda halkın en iyi temsilcilerinin kişiliğinde ulusal deste
ği yaratıyordu. Edebiyatımızı yücelten, onu onurtandıran ve 
dünya çapında öne çıkaran, üstün zekalı ve yetenekli yazarlar
dan, eleştirmenlerden ve gazetecilerden oluşan koskoca bir 
grup meydana geldi. Yalnız edebiyat değil, Rus müziği, resmi 
ve bilimi de ulusal kültürün gerçek vatanseverleri olarak en 
parlak temsilcilerini yaratmaya başladılar. 

Onurlarını, saygınlıklarını ve toplumsal durumlarını ko
ruyan bu insanlar, kokuşmuş olan resmi "vatanseverlik"ten ke
sin biçimden ayrıldılar. Onlar için en yüksek şey halklarına 
hizmet etmek, onlarda gerçek vatanseveriliği uyandırmaktı. 
Onlar bu yüce amaç uğrunda güç ve yetenekierin esirgemiyor
lardı. Çağdaşları ve gelecek kuşaklar onlardan öğreniyor, on
ların örneğini izliyor ve yüksek vatanseverlik duygularını on
larla geliştiriyorlardı. Bu insanların saygın vatanseverlik çalış
maları Rus halkının tarihinde pek çok parlak ve anlamlı say
faları oluşturmaktadır. Çarlık Rusya'sının sempatilerini ka
zanmadıkları için halk özellikle onlara gereken saygıyı göster
miştir. Ve parlak anılarını daima saygıyla anacaktır. 

İşte ilerici güçlerin gerici güçlere karşı kullandığı bu mü
cadele yöntemi, kültürel güçlerin bu büyüme ve sağlarnlaşma 
yöntemi, baskı altındaki ulusların hiç olmazsa en akıllı unsur
larına diğer Rusya'yı; soylu, özgürlükçü, kıyıcı olmayan, kül
türlü, yetenekli, geniş halk kitleleri arasında bilginin gelişme
sine vardım eden Rusya'yı görmelerine olanak vermiştir. 
Alevltnmekte olan devrimci işçi hareketi, Rus imparatorlu
ğundaki bütün ulusların proleterlerine ve emekçilerine, çarlı
ğa ve kapitalizme karşı savaşlarında gerçekten birleşmeyi, 
gündeme güncel bir görev olarak koymuştur. Lenin ve Sta
lin'in, tüm Rus işçi sınıfının partisini yaratmaları uğrundaki 
çabaları ,-ki, bu olmadan Rus halkının ve baskı altındaki ulus
ların kurtuluşu akla bile getirilemezdi- Leninist-Stalinİst ulu
sal siyasetin aralıksız yayılması, bolşevikterin her türlü büyük 
devlet şovenizınİ ve bölgesel ulusalcılığa karşı savaşanları, 
baskı altındaki ulusları Rus halkına yaklaştırıyordu. Onların 
en akıllı unsurl�rını Rus edebiyatı, sanatı, bilimi, Rus devrim-
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cilerinin savaşları ile tanışmaya zorunlu kılıyordu. Böylece on
ları Rus kültürüne katarak ortak, birleştirici savaşın yandaşla
rı, yani tüm Rusya çapında düşünen insan durumuna getiri
yordu .  

Sovyet vatanseverliğinin önemi, halkımızın geçmiş tarihi
nin köklerine bağlanmadan olamaz, ondan kopar ılamaz. Hal
kın faaliyeti vatanseverlik gururu ile dopdolu olmalıdır. Öyle 
ya, Sovyet vatanseverliği, halkımızın gelişmesini ileriye doğru 
götüren atalarının yaratıcı davalarının aracısız mirası değil 
midir? 

Sovyet yaşamı, bunu inandırıcı bir şekilde anlatmakta
dır. Üstelik sadece bir tek olayı bile göstermek yeterlidir. Zin
cirlerinden kurtanimış halkların belleklerinden, destansı ve 
tarihsel kahraman larını nasıl çoşkunlukla yaşattaklarına ba
kın. Onlar bu kahramanlarını en iyi sanat eserlerinde anlat
maktadırlar. Bu eserleri Sovyet Cumhuriyetlerinin kalbi Mos
kova'da sergilerneye getirmektedirler. Orada sanki her biri, 
SSCB'nin bütün halklarına:  "Bakın, ben halkların yüce birliği
nin üyesiyim, hem de herhangi bir kişinin kayırınası il.e değil. 
Çünkü ben soyu ve oymağı olmayan insan değilim. Işte be
nim gurur duyduğum soyum ve ernekle insanlığın en güzel ül
külerinin korunmasında benim kardeşlerim olan sizlerin, be-

. nim soyumu sevmenizi istiyorum!" demek istemektedirler. 
Demek ki, Sovyet vatanseverliğinin kaynakları, halk des

tanlarında başlayan derin bir geçmişe sahiptir. Bu vatansever
lik halk tarfından yaratılan en güzel şeyleri almakta ve bütün 
başaniarına salıipienmeyi en yüce onur saymaktadır. 

Yüce proletarya devrimi sadece koskoca yıkıntılar yarat
makla  kalmadı, aynı zamanda· görülmemiş bir kuruculuk çalış
masının da temelini attı. Bu devrim aynı zamanda, milyonlar
ca insanın kafasından kudretli bir temizleyici kasırga gibi geç
ti ve bu kafalanı canlılık, kendi güçlerine inanç aşıladı. Şimdi 
onlar kendilerini, emekçi kitlelerine düşman olan bütü� dün
yaya karşı zafer elde etmeye yetenekli birer dev olarak görü
yorlar. 

İşte uzak geçmişteki halk yar.atıcılığı ve manevi üretimi-
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ne düşman olan kapitalizm tarafından arası kesilen devrimi
mizi birleştiren Sovyet destanı böyle doğdu. Toplumun sosya
list gelişmesi, yöntemin alevlenmesi, yüce ressamların fırçası
na yaraşır bir çok zengin ve çekici konuları ortaya çıkardı. 
Halk artık bu konular arasından bir seçim yapmakta, derece 
derece yüce devrimin ve onun Lenin ve Stalin gibi yüce ka�
ramanlarının destansı eserlerinin ayrı ay�ı sayfalarını yarat
maktadır. 

Yetenekli edebiyatçılarımızın ve ressamlarımızın halk
tan geri kalmamaları şarttır. Çünkü onlar için devrimimizde 
olduğu gibi hiç bir zaman bu nicelikte ve böyle elverişli malze
me varolmamıştır. Onlar ancak şimdi, halklarına sınırsız de� 
recede hizmet etmek ve bugünkü kuşağın yüce çalışmalarının 
temeline dayanarak, kitleler arasında derin vatanseverlik duy
gularını aşılamak olanağına sahiptirler. 

_Bana kalırsa Sovyet halkına hizmet konusunda, Maya
kovski eşi görülmemiş bir örnektir. O, kendisini devrim savaş
çısı sayıyordu ve yaratıcılığının kökü, de buradaydı. Mayakovs
ki devrimci halkla sadece eserlerinin içeriği değil, biçimini de 
kaynaştırmaya gayret ediyordu. Öyle ki, geleceğin tarihçileri 
onun eserleri için, insan ilişkilerindeki devrimin yüce dönemi
ne tanık olduklarını kesinlikle söyleyeceklerdir. Bu nedenle 
ben, Mayakosvski'nin, gelecek kuşaklara sesienirken şöyle de
mekte haklı olduğu kanısındayım: 

"Biz, bu gurur dolu anlatırnda yaşadığımız dönemin, dün
yayı yeni temellere göre düzelten kuşaklarımızın görkemli se
sini duymaktayız." 

Yoldaşlar, tarih bize sınıf mücadelemizi sosyalizmin ke
sin zaferine kadar götürmek gibi sorumlu ve onurlu bir görev 
yüklemiştir. 

"Biz ileriye doğru öyle harekte etmeliyiz ki, bütün dünya
da işçi sınıfı bize bakınca : İşte benim öncü birliğim, işte be
nim darbe tugayım, işte benim işçi hükümetim, işte benim va
tanım d iyebilsin . . .  " (Stalin)  

Bu nedenle de, SSCB'deki tüm emekçileri çoşkun bir va
tanseverlik ve vatana karşı hudutsuz bir aşk ruhu ile eğitme-
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miz gerekir. Ben soyut, platonik aşktan değil, coşkun, aktif, 
ateşli ve tutulmaz aşktan; düşmaniara karşı hiçbir acıma tanı
mayan, vatan adına hiçbir fedakarlık karışısında duraksama
yan aşktan söz ediyorum. 

İşte size SSCB'nde emekçilerin sosyalist eğitiminde 
üçüncü temel görev. 

-VI-

Kolektif yaşama sorunu üzerinde yeniden durmayı zo
runlu sayıyorum. Kolektif yaşamayı kabullenmenin sosyalist 
eğitimde önemli bir yer alması gerektiğini özel olarak kanıtla
maya gerek yoktur. Ben burda kolektivizmin görünüşteki ku
rallarını değil de; üretimde, hayatta toplumsal alışkanlıkların 
kabullenilmesini, işbirliği geleneklerimizin, davranış normla
rımızın bölünme�. kısmını oluşturacak koşuJiarın yaratılması
nı amaçlıyorum. Oyle ki, bu çalışmalar sadece anlamlı ve akıl
lı olarak değil içgüdüsel ve organik olarak yapılsın. Düşünce
mi bir örnekle açıklayacağım. 

Eski Rus köylerinde, işin en sıkışık zamanında, her a ile
nin ürün toplamada, hasadı bitirmede diğerini geçmeye çalış
tığı sıralarda hergün köylülerden oluşan bir topluluk hasatta 
geri kalan, g�nellikle tek başına çalışan, çok çocuklu kadınla
rın tarialarma yardıma gidiyorlardı. Bu gibi durumlarda ko
lektif yardımlaşma doğal bir şey say.ılıyormuş. 

İşte yoldaşlar, ben insanların normal alışkanlıkları ola
rak kolektif yaşama eğitiminden bu anlamda söz etmekte
yim. Eski zamanlarda bu gibi alışkanlıklar kendiliğinden olu
şuyordu. Bense halkta bu gibi alışkanlıkların bilinçli olarak 
oluşturulmasından söz ediyorum. 

Kolektif yaşama kavramının sürü kavramıyla karıştırıl
maması gerekir. Örneğin eskiden köylülerin hep birlikte at 
hırsızlarını öldürmeleri ya da ansızın iflas eden bir bankada 
hes;ıhı olanların topluca, coşarak bankanın camlarını kırmala
rı gibi eylemler bence kolektifliğin belirtisi olarak sayılmama
lıdır. Bunlarda s(.irü karakteri vardır. Oysa kolektiflik, eylem
de ölçülü olmayı gerektirir. 
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Kolektiflik toplumumuzun pratik hayatında büyük bir 
rol oynamaktadır. Çünkü toplumsal düzenimiz kolektivizm te
meline dayanmaktadır. Biz, büyük üstünügüne güven duya
rak kapitalist toplumun karşısına kolektivizmi sosyalizmi çı
karmaktayız. 

Sosyalist kuruluşun başarısı üretimde, toplum hayatında 
ve gündelik yaşamda kolektif alışkanlıkların ne dereceye ka
dar başarıyla benimsediiderine önemli ölçüde baglıdır. 

Emegin kolektifligi, onun kooperatifleşme düzeyi üreti
min esasını oluşturmaktadır. Sosyalist sanayide bunun özel bi
çimde kanıtianmasına gerek yoktur. Bu durum, işçiler ve fab
rika üretimine baglı olanlar için tamamıyla açık ve anlaşılır 
birşeydir. Kapitalist toplumda her proleterin emegi tümüyle 
bireysel içerigini yitirir ve bir eşyada maddileşerek yalnız işçi
nin degil, salt karla ilgili olan fabrikatörün de görüş ufkun
dan yok olurken; bizde, roaddileşen emek işçinin gözü önün
dedir. Bu emek yalnız üretimde degil tüketimde, kullanımda 
da belirir. Demek ki, üretici ortalama bir gözlemle emegin so
nuçlarını görebilir. Fakat bizim egitsel çalışmalarımızia her iş
çinin genel, kolektif emege bireysel katılımının algılanmasını 
genişletmemiz ve derinleştirmemiz gerekir. 

Fakat kolektif egitim kosundaki dikkatimizi köye, kol
hoz köyüne yöneltmemiz özellikle zorunludur. Onlar şimdiye 
kadar kolektif çalışmanın hemen hemen bütün alışkanlıkla
rından yoksundular. Ama artık kolektif ruhun ciddi bir oku
lundan geçmektedirler. Eskiden köy toplantılarında arasıra 
"toplum", "toplumsal çıkarlar" sözleri söylenmiş olsa da, aslın
da oralarda pek az kolektiflik belirtisi vardır. "Toplumsal çı
karlar" ve "toplum" sözcüklerinin ardında toprak agalarının iş
leri hallolurdu. 

Kolektivizme geçişte köylüleri güç görevler beklemekte
dir: Tüm geçmişin tersine kişisel psikoloj isini yenmesi; daha 
dogrusu bu psikolojik durumu olumlu tavıra yöneltmesi, ken
dine ilişkin çalışmadan, herkes için çalışmaya geçmesi gerek
mektedir. Bu kolay bir iş degildir. Ve bu ancak yöneltme ve 
devletin yardımıyla başarılı olarak gelişebilir. 

Bireysel basit ernekten, kolektif, çok daha yüksek ve çok 
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daha karmaşık emeğe geçmek, insanlardan çok daha fazla ör
gütçülük yeteneği istemektedir. Köylü kolhozcuların bireyci 
mülkiyet eğilimlerinden kurtulmaları ve kolektivizm alışkanlı
ğını kazanmalarıyla birlikte, çalışma alanındaki kolektif yön
temlerin uygulanmasında örgütçülük deneylerinin gelişmesi 
de zorunlu olmaktadır. 

İşte köyde sosyalist eğitim bu koşullar altında oluşmakta-
dır. 

Açıktır ki, kolektifliğe ilişkin boş çağrılar ve onun birey
sel çalışmalara olan üstünlüğüne ilişkin ajitasyonlar yeterli de
ğildir. Propagandacının, ajitatörün ve eğit imeinin kolhozcula
ra daha etkin çalışma yöntemleri göstermeleri, ya da hiç ol
mazsa, etkin çalışmanın sonuçlarını araştırmak suretiyle so
mut örnekler vermeleri gerekir. 

Böylelikle kolektif eğitim işi gibi karmaşık bir işin bile 
çok etkin olabilmesi için pratik çalışmalara uydurulması gere
kir. Başka bir deyişle kolektif egitim işininin somut olarak yü
rütülmesi gerek ir. Eğitimci şu ya da bu pratik yolun anlamını 
açıklarken aynı zamanda kendisi de kuramsal gelişmesine öz
gü pratik malzeme bakırnmadan zenginleşir. Bu, özetle tersi 
ile pratik arasındaki birliğe örnek olarak hizmet edebilir. 

İşte size, sosyalist eğitimin dördüncü unsuru ! . .  

-VI I-

Kültürlülük her olumlu işi verimli yapan etmendir. İş ne 
denli karmaşıksa, ne denli uzmanlığa dayanırsa, o derece da
ha fazla kültürlü olmak gerekir. Temelde kültür, her insan 
için kayıtsız şartsız gerekli olan asgaride ki kültürden, büyük 
kültür adı verilen kültüre kadar hepim!z için zorunludur. 

Kültürlü olmak insanın gelişme düzeyinin göstergesidir. 
Oysa gelişmiş insana karşı büyük bir ilgi gösterildiğinden ötü
rü bazıları kültürün dış yüzünü benimsemektedirler. Böylele
ri hakkında genellikle, tavuskuşu tuyüne bürünmüş karga de
nir. Kültürün dış yüzünü binemsemek doğru değildir ve kültü
rün gelişmesi için zararlıdır. Kuşkusuz, insanlar önçe kitle ha
linde dış yüzünü ne derece benimsemeye çabalarsa o oranda 
da genel kültürün yerleşmesine katkıda bulunurlar. 
86 



Genel kültürün yükselmesi zorunluluğu neden gönümüz
de özel bir ihtiyaç olarak duyulmaktadır? Yirı:pi üç yıllık Sov
yet düzeni içinde ekonomimiz çok ileri gitti. Uretimin teknik 
düzeyi çok daha yükseldi. Makinalar ve tezgahlar daha kar
maşıklaştı. Onlar artık kendilerine karşı daha dikkatli ve kül
türlü davranış istemektedirler. Eğer sanayinin çeşitli dallarını 
birbiri ardından gözden geçirirsek genel bir ses duyarız: Bize 
eskilerine oranla daha kültürlü işçiler gereklidir. Kendiliğin
den anlaşılıyor ki, bürolarda da istekler buna paralel olarak · 
yükselmektedir. 

Kolhaz köyleri de yüksek kültürlü insanlara olan ihtiyaç
larını belirtmektedirler. Traktörcü, kombayner, makinist, zo
otekniker kendi işine ait bilgilerden başka hiç olmazsa temel 
kültüre sahip olmaya zorunludur. Başka meslekleri de; hatt<1 
at bakıcısını ele alalım. Bir-iki atı olan köylünün at bakıcısı ol
ması nisbetten kolaydır. Fakat ah ırda otuz-kırk at olunca bu
rada artık örgütçülük deneyi ve kültür kendini bir ihtiyaç ola
rak hissettirir. Kolhaz ekonomisinin her dalında bu böyledir. 
İleri gitmek için kültüre gerek vardır. 

Ülkenin savunma sorununu hatırlatmaya gerek yok. Bu
rada da kültür istemi günden güne değil, saatten saate art
maktadır. 

Birçok şeyin yanı sıra, kültürlü olmak, üretimde ve yaşa
yışta temizliktir. 

Yoldaşlar, bir mühendis, iyi bir mühendis düşünün. Bu 
mühendis çok okumuştur, bir zavot yönetmekte, değerli bir 
işçi sayılmaktadır. Oysa onun zavotuna girdiğİn zaman şey
tan bile kösteklenir. (Gülüşler) Acaba bu kültürlü olmak mı
dır? Eğer böyle bir mühendis bunu farketmezse, demek ki 
onda henüz en ilkel kültür bile yoktur. Demek ki onun yüreği 
zavotu için, üretim için gerçekten çarpmamaktadır. 

Ben kültür savaşını sözcüğün en geniş anlamıyla, örne
ğin musluktan boşa su akması, Moskova'da evlerde daha az 
tahtakurusu bulunması vb. biçiminde anlamaktayım. Tahtaku
ruları çekilmez şeylerdir. Bir rezalettir. Oysa insanlar aynı za
manda şu soruyu sormaktadırlar: Sosyalizmde insan nasıl ol
malıdır? Onun belirgin niteliği nedir? (Gülüşler) İnsanlar ço-

, 
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cukların egitimi üzerinde felsefe yürütmektedirler. Oysa evle
ri tahtakorusu yuvasına dönmüştür. Bu ne demek? Acaba kül
türlü insan bunlar mı? Bunlar eski Rus toplumundan artık 
kalmış saraylı tembellerdir. (Gülüşler) 

Yoldaşlar, sosyalist egitimin, örnegin: Partinin, profesyo-· 
nel birliklerin, Komsomol'un, spor örgütlerinin, vHzların, 

.. okulların, edebiyatın, sanatın, sinema nın, tiyatronun, ailenin 
vb. rolü daha bir dizi sorunun üzerinde durabilirdik. Fakat 
bu bizi çok uzaklara götürürdü ve böyleÜkle SSCB'nde sınıf 
kavgasının şu evresinde emekçilerin sosyalist egitiminin gö
revlerini ve içerigin i  sapıayan belli başlı temeli gözden kaçıra-
bilirdik. 

· 

Bana göre, tüm örgütlerimizin ve bürolarımızın, bu dava 
ile dogrudan doğruya ilgilenen tüm işçilerimizin sosyalist eği
tim konusuna yaklaşım biçimleri saptanmalıdır. Onlar her 
güncel sorunu, sosyalist egitimin başlıca ve temel amacını 
göz önünde tutarak halletmeleri gereklidir. 

Eger egitimimiz görünüşte iyi, fakat soyut olursa; yan i  
eğer sosyalist devletin daha ileri doğru gelişmesi ve onun şim
diki sınıf çatışmasındaki yerinin saglamlaşması savaşına mad
deten baglanmazsa o zaman yapılan bu iş, eğitimin sadece kö
tü bir taklidi olur. 

Günümüzün karmaşık uluslararası durumunda, sosyalist 
devletimizin her türlü rastantısal olayı karşılayabilmesi için 
halkımızın uyanık, özellikle derli toplu ve tetikte olması ge
reklidir. Tüm toplumsal örgütlerimizin, edebiyatımızın, sana
tımızın, sinemamızın, tiyatromuzun vb. bu amaca yönelmele
ri zorunludur. Yoldaşlar aslında bu, şu tarihsel anda kitlele
rin sosyalist eğitimi konusunda partinin iradesini, Stalin yol
daşın buyruklarını ve Lenin'in vasiyetlerini gerçekten yerine 
getirmek demek olacaktır. (Alkış tufanı, Herkes ayaga kal
kar.) 

Sosyalist E�itim Sorunu Üzerine, Siyasal Yayınevi, 1940 



BÖLÜM IX 

PARTİNİN KİTLE ÇALIŞM�JUYLA İLGİLİ 
BAZI SORUNLARI 

Moskova'daki Partili İşçilerin Danışma Toplantısında 

Verilen Söylev 
21 Nisan 1942 

Yoldaşlar! Ben talimat raporu okumak niyetinde deği
lim. Yalnız partinin kitle çalışmalarıyla ilgili bazı sorunlara 
değineceğim. 

Partinin kitle çalışmalarından sık sık söz edildiğini işiti
yoruz. Bundan herkes söz ediyor. Fakat soruna daha derin
den bakacak olursak, birçok kişinin bu konuda yeteri kadar 
açık, kesin ve somut bir anlayışa sahip olmadıklarını görürüz. 
Bugünkü savaşın olağanüstü karmaşık koşulları içinde -özel
likle binlerce yeni işçinin kurum ve işyerlerinde parti örgütü 
yöneticiliklerine yükseldiklerini, propagandacı ve ajitatör ol
duklarını göz önüne alıyorum - partimizin kitleler arasında si
yasal çalışmalar ortaya koymakta ve uygulamadaki üstün de
neyinden ustalıkla yararlanmak görevi önümüzde durmakta
dır. 

Partinin kitle çalışması ne demektir? Kitlelerle bağlantı
sı olması ne demektir? Siyasal çalışmalarımızda özellikle de
ğer verdiğimiz konu bu değil midir? 

Kitlelerle bağlantıların çok çeşitli olabileceğini söylemek 
gerekir. 

Geniş bir tanıdık çevreye sahip olduğumuzu, birbirimize 
konukluğa gittiğimizi, konukluğa gitmekle de zavotta, işçiler 
arasında, işyerlerinde neler olup bittiğini öğrenebildiğimizi 
varsayalım. Bu da insanlarla bağlantı demek değil midir? 

işçilere sesienirken teklifsiz, yani içli dışlı olma sorunu-
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nu ele alalım. Örneğin, partorg17 ya da proforgıs fabrikanın 
bölümlerini dolaşıyor, işçilerin omuzlarını okşuyor, hatta ad
larıyla çağırıyor onları. işle ilgilenmiyor, işçilerin eksikleri 
üzerine dikkat çekmiyor. Bu gibi parkom 19 ya da partorg sek
reteri hakkında bazen şunları işitebilirsiniz:. "Bak adam kitle
lere ne kadar yakın. Durup işçilerin omuzlarını sıvazlıyor, 
ivan Petroviç diye sesleniyor, bizden adam! "  

Kitlelerin peşine takılmak da  yine kitlelerle "bağlantı" de� 
mektir. Sana şundan, bundan yakınıyorlar. Sen de onlarla bir
likte mırıldanıyor, yakınıyorsun. Sana ağlaşıyorlar, sen de on
lara ses uyduruyorsun :  "Evet ışık yok, soğuk, gerçekten pazar
da yiyecek maddeleri çok az. Çalıştığın kurumda ya da işye
rinde herhangi bir yolsuzluk oluyor. Sense şurada burada do
laşıyor ve tekrarlıyorsun: Hay allah kahretsin. Amma da bü
rokrat şeyler. Bak bizi nasıl bir çıkınaza soktular." Onlarsa se
nin sözlerini dinliyorlar ve bu da başlangıçta şunun bunun ho
şuna gidebiliyor. . .  

Biz bolşevikler, kitlelerle böylemi bağlantılar kurmayı 
düşünüyoruz? Kuşkusuz hayır. Kitlelerle, onların geri kalmış 
unsurlarının yönlendirmesiyle gittikleri yere gitmek, Menşe
vik davranış çizgisidir. Bizim Bolşevik davranış çizgimiz kitle
leri yönlendirmektir, onlara koruyuculuk etmek değil. Onları 
bilinçli öncü birliklerle ileri doğru götürmekti�. 

Ancak kitleleri nasıl yönlendirmeliyiz? 
Bunu cevaplamadan önce ben size başka bir soru soraca

ğım: Kitleleri kim yönlendirebilir? Bu iş, komünistlerin göre
vidir. Kitleleri komünist partisi yönlendiriyqr ve bu işi hiç de 
kötü yapmıyor. Bunu kanıtlamak için sayısız örnekler verile-

*bilir. Ve ilk örnek de savaştır. Saldırının ansızın, umulmadık 
bir şekilde başlamasından ileri' gelen ilk aylardaki başarısızlık
lara rağmen, halkın kendi hükümetine, dolayısıyla partiye gü
veninde bir an duraksamadığı yiğitçe söylenebilir. Bu bir ger
çektir. 
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Buraya parti yöneticileri toplanmış bulunuyor. isteseniz 
de istemeseniz de siz mahallelerde kitlelerin vöneticilerisiniz. 
Aslında başka türlü nasıl olabilir? Halkın, kişiliğinde siyasal 
yönetici vasfını bulmadığı bir parti komitesi sekreteri ne bi
çim bir sekreter olabilir? Parti komitesi sekreteri demek, ku
rumda, büroda, bölümde en sorumlu kişi demektir. 

Fakat, kitlelere gerçekten etki yapabilmesi, kitlelerin 
kendisini dinleyebilmesi, ona inanabilmesi için parti örgütü 
sekreterinden ne istenmektedir? Kendiliğinden anlaşılıyor 
ki, parti yöneticisinin, propagandacının, ajitatorün düşün ada
mı olması, komünist partisine büyük içtenlikle bağlı bulunma
sı, partimizin tarihini hiç olmazsa genel çizgileriyle bilmesi ve 
partimizin işçi sınıfı önüne, halkın önüne koyduğu görevleri 
anlaması gerekir. Parti yöneticisinin, propagandaemın siyasal 
gelişme düzeyi bakımından başkalarından daha aşağı derece
de olmaması şarttır. O halde, parti işçisi kitlelere nasıl yanaş
mahdır? 

Birincisi: Uzun yıllardır edindiğim kişisel deneyimleri
me göre parti yöneticisinin burnu büyük, kendini beğenmiş 
olmaması gerekir. Eğer siz işçilerle ya da sıradan parti üyele
riyle konuşmalarınızda, herhangi bir çalımla, sesinizin tont.ıy
la, önemsiz, belki de rasgele bir cümleyle kendinizi onlardan 
daha akıllı saydığınızı, onlardan daha çok bildiğİnizi sezdirir
seniz, o zaman mahvolmuşsunuzdur. Işçi ve genellikle sıra
dan insanlar kendilerini üstün gören kişileri sevmezler ve on
ların sözlerini dinlemezler. Hatta uygun bir zamanda bunu 
kendilerine adamakıllı hatırlatırlar. Bu nedenle, komünistle
rin, herşeyden önce kendini beğenmiş, burnu büyük olmama
ları ve Stalin yoldaşın 1 935 Kasımında Stahanofçuların danış
ma toplantılarında söylediği şu sözleri unutmamaları gerekir: 
"Demek ki biz, partinin ve hükümetin yöneticileri olarak yal
nız işçilere öğretmemiz değil, bizim de onlardan birşeyler öğ
renmemiz gerekmektedir. Sizin, danışma toplantısı üyeleri
nin burada, hükümetimizin yöneticilerinden birşeyler öğren
diğini inkar etmeyeceğim. Fakat şunun da inkar edilmemesi 
gerekir ki, biz hükümetin yöneticileri sizlerden, Stahanofçu
lardan, şimdiki toplantı üyelerinden çok şeyler öğrendik. Ve 
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bunun için yoldaşlar teşekkür ederim, verdiginiz ders için siz
lere çok teşekkür ederim!" 

Şu halde ajitatörün alçak gönüllü olması sonucuna var
dık. Bu niteliğe özellikle, parti yönetiminde etkin olan parti 
İşçisini, parti örgütü sekreterinin sahip olması gerekir. Eğer 
o, işçilerin sevgisini kazanmak isterse, kibirlenmemeli, kendi
sinde alçak gönüllülük niteliğini eğitmelidir. Doğru mu söylü
yorum? (Sesler: "Doğru, doğru.") Yönetici olmak isteyenin 
kendi kendini denetlernesi zorunludur. 

İkincisi: Propagandacının, yöneticinin kitlelerle ilişkisin
de sadece öğretme ruhuyla dolu olması güzel değildir. Kuşku
suz ki siz de bir konuşmacının yalnızca "şu gerekir, bu gere
kir, yapmamız gerekir, yapmak zorundayız" biçiminde konuş
masını doğru bulmaz ve onu dinlemek istemeyebilirsiniz. Ma
kale yazarken, düşüncelerimin akışında "yapılması gerekir" 
demem gerektiğinde bu, kendime ters gelmekte ve böyle bir 
formülü değiştirmeye çaba göstermekteyim. Fikrinizi, konuş
manızı, çağrınızı, yargılama, çözümleme, şu ya da bu önlernin 
gerekliliğini kanıtlamak yoluyla belirtiğiniz zaman sorun tü
müyle değişir. Dinleyicilere, örneğin onlara danışır gibi: "Bu 
şöyle yapılırsa, siz ne dersiniz?", "Bana kalırsa sorunun böyle 
hallolması daha iyi olacak." , "Böyle bir durumda ben şu şu bi
çimde davranırdım."- diye konuşabilirsiniz. O zaman bu başka 
biçimde benimsenecektiL 

Biz küçük toplantıları, üretim danışma toplantıları, soh
betler gibi birleşimleri göz önüne almaktayız. Binlerce insa
nın bulunduğu mitinglerde söylevin biçimi başka olacaktır; 
her cümlenin kısa olması, kesinlikle önceden biçimlendiril
miş olması gerekir. Orada sohbet biçiminde konuşmak güç
tür. Günlük çalışmalarımızda ise, incelemeye, konuşmaya biz
zat işçileri daha sık çağırmamız gerekmektedir. Bu gibi du
rumlarda "Ne dersin.iz? Size göre nasıldır?" şeklindeki soru
lar çekici olacaktır. Insanları harekete geçirmek, ortları fikir 
alış-verişine, konuşmaya yöneltm.ek çok değerli bir şeydir. O 
zaman toplantı canlı geçecektir. Işçiler seve seve konuşacak
lar ve böyle bir toplantı kesinlikle yararlı olacaktır. Oysa ba
zen, eskiden dualarda olduğu gibi oluyor; konuşmacı başka, 
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dinleyiciler başka şeyler düşünüyor. Bu durumda da dinleyici
ler bir süre bekliyor ve çıkıp gidiyorlar. 

Söylevinizin ya da konuşmanızın .�nceden belirlenen biçi
minden uzaklaşmaktan korkmayın. Uretimden ya da savaş
tan söz ederken, halkın ilgilendiği başka bir sorun ortaya çık
tı mı zararı yok, onu atıarnanız doğru olmaz. İnsanlar bir kez 
canlan dı ve ilgi duydu mu sizi iyi dinleyeceklerdir. . .  Böylece 
siz de kararlaştırılmış olduğunuz sorunları ele almayı başara
caksınız. 

En önemli sorun şu: Bazı konuşmacıların sık başvurduk
ları gibi, çetin soruları cevaplamaktan kaçınmayın. Hiçbir du
rumda buna başvurmayın; sorulan soruları örtbas etmeyin. 
Eğer soruyu cevaplayamıyorsanız doğrudan doğruya söyleye
bilirsiniz: "Soru ilgi çekici ve önemli, kıvançla cevaplayabilir
dim. Ancak şu an onun için hazırlıklı değilim. Üzerinde dü
şünmedim, nasıl cevaplayacağıma karar veremiyorum, karar 
vermekte güçlük çekiyorum. Bu sorunu düşünüp araştıraca
ğım, yoldaşlara danışacağım ve ancak o zaman sizi cevaplaya
bileceğim. Fakat belki de aranızda bu sorunu aydınlatabile
cek bir kişi bulunabilir." Bu türden bir karşılama olumlu ola
caktır. Bazı arkadaşlar günlük sorunları ve soruları öylesine 
kapalı ve yan çizerek cevaplarlar ki, sonuçta onu dinleyenler 
bu cevaptan hiçbir şey anlayamazlar. · 

P.arti yöneticisinin bireylerle ilişkilerinde tümüyle dürüst 
olması gerekir. Parti örgütünün sekreteri partinin gözüdür. 
Bunu tümüyle algılayıp algılamadığınızı bilemiyorum. İnsanla
ra karşı her tür kişisel sempati ve antipatilerin ortadan kaldı
rılması şarttır. Şu ya da bu nedenden sempati duymadığınız 
insanlar varsa, bunu o kadar derine gizlemelisiniz ki, hiç kim
se birşey sezmesin. Eğer sizin insanlarla ilişkilerinizde duygu
larınıza kapıldığınızı farkederlerse sonuç kötüdür. 

Bazen öyle oluyor ki, hep susan ve bir kenarda duran in
san iyi çalışıyor; bir başkası ise iyi çalışmıyor; fakat, parti ko
mitesi fabzavkoma20, Komsomol örgütüne ve toplantılarına 
sık sık gitmekte, daima ortalıkta görünmekte ve yükselmek-

ıo Fnhzavkonı -Fabrika Zavoı Komitesi 
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tedir. Bunun böyle olmaması gerekir. Eğer parti komitesi sek
reteri otorite sahibi olmak istiyorsa, kitlelerin gözünde temiz 
kalmalıdır. Bu, onun belli kişilerle daha yakından, kişisel iliş
kiler kurmaması demek değildir. Elbette değildir. Fakat 
onun sosyal ilişkilerde he� insana karşı duygularına kapılma
dan davranması gerekir. Orneğin: "Sen benim dostumsun. Bu 
çok güzel birşey. Fakat eğer sen işini savsaklar, haylazlık 
edersen, üretim görevlerinden yan çizersen, o zaman senden, 
diğerlerinden ·is�ediğimden fazlasını isteyeceğim ve seni iyice 
haşlayacağım."  Işte parti örgütü sekreterinin insanlara karşı 
böyle davranması gerekir. 

Her konı,ıda böyle davranmalısın ki; çevrende olan her
kes senin içtenliğine ve dürüstlüğüne inanabilsin. Kitlelerden 
ikiyüzlülüğü kesinlikle gizleyemezsiniz, bunun için ikiyüzlü ol
maktan var gücünüzlü kaçının. Kitleleri a ldatamazsınız; in
sanlar hirinin ikiyüzlülük yaptığını görürlerse ona bir daha 
hiç inanmazlar. 

Eğer kendimizde özell ikle bu niteliği eğitirsek, o zaman 
çalışmamız da daha kolay olacaktır. 

Şimdi de partinin kitle çal ışmalarında nasıl davranılma
sı, şu ya da bu sorunun kitlelerin .önüne nasıl konulması ge
rektiği sorununa geçelim. Tüm sorunların parti kurallarına 
göre konulması, herşeye karşı parti kurallarınca davranılması 
gerekir. 

Devlete yardım kampanyası uygulanmaktadır. Bell i ki, 
herkes bu kampanyaya bir aylık maaşını verecek. Ben aj ita
tür ohırak işçilere içtenlikle şöyle derdim: "Kampanyaya az 
gündelikli işçiler .bile bir aylık maaşlarıyla katılacaklardır. 
Siz, şu anda devletimizin ne durumda olduğunu biliyorsunuz. 
Büyük bir ordumuz, çok masrafımız var. Devletin paraya ihti
yacı çok fazla. Bunu bir yerden sağlamamız şart. Ya enflasyo
na doğru gitmemiz ya da devlete borç para vererek yardım et
memiz gerekiyor. Savaş ancak böyle yürütülebil ir. Başka çare 
yok. Buna karşılık şöyle d iyebilirler: "Fakat hayat şartları çok 
ağır. " Ağır, çünkü savaş var, bunun için de ekmek kuponla sa
tılıyor. Eğer çok ekmek, çok kumaş, giysi, ayakkabı vb. gibi 
mallar olsaydı biz yardım istemezdik. Mağazaları doldurur ve 
açardık, böylece par� akınaya başlardı. Yardım, para ve tüke-
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tim malları yetmediğinden, mermi ve savaş gereçleri yapıldı
ğı için; mallar ordunun, dolayısıyla savaşın ihtiyaçlarına ayrıl
dığı için yapılıyor. 

Mal yetersizliği yalnız bizde değil, başka ülkelerde de -ö" 
zellikle faşist ülkelerde ya da Alman faşiszmi tarafından soyu
lan ülkelerde de- var! Ve işte özellikle burada, bu konuda bi
zim suçlu olmadığımıza ilişkin görüşün geliştirilmesi gerek: 
Hitlerci AlmanY.a'nın yaptığı savaşın emperyalist özün ün açık
lanması gerek. Işçilere açıkça sorulabilir: "Yoksa bizi yenme
lerini mi istiyorsunuz?" Fakat ben sizin bu sözcüğü söylemek
ten bile korktuğunuzu biliyorum. Ben, az yardım yapana bir 
kaç kez sorabilirdim: "Ne o, yoksa sizi yenmelerini mi istiyor
sunuz? Burada iki şeyden biri var: Ya bizi yenecekler ya da 
biz toparlanacağız. Lenjngradlılardan örnek alın; büyük zor
luklara katianıyorlar ve yine de kahramanca davranıyorlar." 
Emekçilerin önünde sorunların böyle ortaya konulması ge
reklidir. Bu türden bir davranış, sorunun parti kurallarınca 
ortaya konuluşu olur. 

Büyük bir zavotta işçilerin önünde konuşurken, devleti� 
bizden daha az tüketirnde bulunmamızı ve daha fazla üretim 
yapmamızı istediğini açıkça söyledim. Sorunu kesin bir biçim
de ortaya koydum ve işçilerimizle memurlarımızın karınları
nı doyurmamalarını istediğimizden değil, yalnızca şimdi mal
ların az olması, cephe ihtiyaçlarının büyük olması ve düşma
nın baskısı yüzünden bunu istediğimizi açıkladım. Sorunları 
doğru, parti kurallarına uygun olmak koşuluyla, kesin biçim
de ortaya koy�aktan çekinmeyin. 

Eğer zavotta sizin iki yüzlülükten hoşlanmadığınız, işten 
yan çizmedİğİniz kibirlenmediğiniz bilinirse sözleriniz herke
sin bilincine işleyecektir. Aksi halde size inanmayacaklar ve 
şöyle diyeceklerdir: "Biz seni biliriz. Bize öğütte bulunur, ken
din ise başka şey düşünürsün ve konuştuğun gibi davranmaz
sm." Belki de bunu yüzüne karşı söylemeyeceklerdir. Fakat 
bunu fısıldaşmaya başlayacaklarından kuşkunuz olmasın. 

Parti propaganda ve ajitasyonun görevleri nelerdir? Kit
lelerin her adımda komünist partisinin özel çıkarı olmadığı
nı, onun proletaryanın, tüm halkın çıkarlarını koruduğunu 
duymalarından ibarettir. Şimdi öyle bir anda yaşıyoruz ki, 
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nesnel gerçeklik şaşırtıcı bir biçimde açık olarak ortaya_ çık
makta ve herkes için, yarı cahil insanlar, hatta çocuklar için 
bile anlaşılır hale gelmektedir. Şimdi herkes, halkın çıkarları
nın kişilerin, grupların çıkadarından üstün olduğunu iyice an
lamaktadır. 

Korkunç bir savaş sürmekte; faşistler duyulmamış cana
varlıklar yapmaktadırlar. Bunun herkese duyurulması gere
kir. Bu konuda ne düşündüğü, ortak davaya nasıl katılmak is
tediği tek tek herkese sorulmalıdır. "Bak senden halk ne isti
yor, Parti ne istiyor? Eğer düşmanı yenersek sen herşeye sa
hip olacaksın. Eğer yenemezsek sen de mahvolacaksın. Düş
man ancak, savaşa tüm maddi ve insan gücümüzü koyduğu
muz zaman yenilebilir." Eğer tüm toplantılarda böyle konu
şur ve bunları namusluca ortaya atarsak, insanlarımızın yüz
de yüzü değilse de yüzde doksan dokuzunun düşmanın yenil
mesi için her tür fedakarlığın yapılması zorunluluğu hakkın
da konuşacaklarından eminim. Belki tek tük karşı çıkanlar 
olacaktır. A�cak bunlar olsa olsa eski düzenden kalma, birey
ci kişilerdir. Insanları toplumun yararı uğruna fedakarca çalış
maya alıştırmalıyız. Yaşadığımız şu günlerde komünistlerin 
görevi budur. 

Zira herkes partinin güçlenmesi gerektiğini hissediyor. 
Herkes partimizin önder olduğunu; ancak güçlü bir partinin 
halkın zaferini gerçekleştirebileceğini biliyor. Kızılordulu 
ağır bir savaşa katılacağını görünce, savaşa komünist olarak 
girmeyi istediği için partiye alınmak üzere dilekçe veriyor. 
Bu, partimizin, Sovyet devletimizin büyük gücüdür. Kitleler, 
yollarının partinin yolu ile aynı olduğunu iyi bilmektedirler. 

Faşist Almanya'da da kitle örgütleri vardır. Hitler kitle
leri şaşırttı, ezdi ve alçalttı. Biz ise kitleleri geliştiriyor, onla
rın bilincini yükseltiyoruz. 

Burada propagandaciların ve ajitatörlerin ayrı ayrı işçile
rin dertlerini dinledikleri ve onlara yardım ettikleri söyleni
yor. Bu kötü birşey değildir. Herhangi bir kişinin insanlara 
yardım edebilmesi güzel bir şey, bunun insanda olumlu bir ni
telik olduğunu söylemem gerekir. Bu, kadınlara erkeklerden 
daha fazla yaraşan bir şeydir. Fakat burada ortak görevleri
miz arasındaki bağın açıklanması gerekmektedir. Herhangi 
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bir şey danışmak için gelmiş insana yardım edilmeli; ancak 
aynı zamanda şunlar da söylenmelidir: "Bak, parti örgütü ya 
da profesyonel birlik sana yardım ediyor. Senin içinçalışıyor. 
Biz de, iş sana dayanıncaya kadar bir kenarda kalmamanı, 
herkesle birlikte ortak davayı yükseltıneni istiyoruz." Bu çizgi 
tüm 'kitle çalışmalarımııda aynen uygulanmalıdır. 

Burada gazete okuma çalışmasının bir hayli sıkıcı geçti
ğinden söz ettiler. Bunun çoğu kez okuma değil de işçi üzerin
de bir vesayet olduğunu itiraf etmek gerekir. Bana kalırsa 
her zaman aynı kişinin okuma ile görevlendirilmesi uygun ve 
yararlı değildir. Eğer zavotta parti örgütü sekreteri olsaydım 
şöyle davranırdım: Oğle molası sırasında işçilerin yanına gi
der ve gazete okurken dinlemek isteyenin bulunup bulunma
dığını sorardım. Böylelerinin bulunacağı kuşkusuzdur. O za
man "kim okumak istiyor?" diye sorardım. Pek çok kişi gaze
te okuyabilir, ayrıca meraklısının da bulunacağı bilinmelidir. 
Fakat ben bu işçi grubuna konuşmaya istek uyandırabilecek 
ve okunanların açıklanmasına yardım edebilecek tecrübeli, 
kültürlü bir işçi gönderirdim. Bu hem daha doğal olur, hem 
de işçileri ilgilendiren sorunlar daha kolay anlaşılır. Kuşku
suz ki, kültürlü ve taktik bilen bir insan göndermek gerekir. 
Bu yöntem sayesinde okunanlar üzerindeki konuşmaların da
ha canlı geçeceğinden ve bunlardan daha başarıyla yararlanı
lacağından kuşkunuz olmasın. 

Kırk yıl önce ben de okuyucu idim. İllegal hücrede 15 ki
şi vardı. Eğer yalnızca okusaydım iş yürümezdi. Okuma o za
manlar 10- 15 dakika sürüyor, sonra da inceleme başlıyordu. 
Soruyordum: "Nasıl, şunu şunu anladınız mı?" "Hayır, anla
madık." "Eh öyleyse anlatmaya çalışalım." Vf:: konuşma başlı
yordu; bir saat, birbuçuk saat, hatta daha fazla zaman geçi
yordu. Okuduğum sırada dinleyiciler uyumuyordu. Çünkü 
okumadan sonra incelemenin başiayacağını bilirlerdi. Görü
yorsunuz ya yoldaşlar, aj itatör olmak hiç de sıradan bir iş de
ğildir. Okuma ise hemen hemen bir propagandacılık işidir ve 
bu işin ustalıkla, düşünülerek yürütülmesi gerekir. Eğer oku
yucu dinleyicilerde ilgi uyandırmayı başaramazsa ve dinleyici
ler onun sizin tarafınızdan önceden hazırlandığını bilirlerse o 
zaman bu nasıl bir fikir alış-verişi olabilir? Dinleyiciler böyle 
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bir uğraşıyı öğrenci uğraşısı, bir zamanlara özgü tanrı yasası 
gibi kabul edeceklerdir. 

Bir makalede herhangi bir konu üzerinde durulabilir ve 
daha sonra konuşmayı genel siyasi sorunlara bağlayabilirsi
niz. Kanımca en iyisi, işçilerden herhangi biri, hatta hepsi sı
rayla okumalı, gruplara katılmak için ayıracağınız işçiler ise 
konuşma yapılırken yardım etmeli, anlaşılınayan şeyleri açık
lamalıdır. 

Burada konuşan yoldaşları diniediğim sırada, inisiyatifi
nizi kullandığınız ve üretimle ilgili sorunlara değindiğiniz his
sedilmedi. Belki de sıkılmışsınızdır. Bu olağandır. 

İyi bildiğimiz genel sorunlardan başka önümüzde ne gibi 
üretim görevleri durmaktadır? Ben önemli görevlerden biri 
olarak, örneğin, eski demir toplama işini ileri sürmek iste
rim. Hem de fabrikalardan ve evierden değil, örneğin, Mos
kova bölgesine at ılan büyük ölçüdeki gülle parçalarını topla
tırdım. Ne diye Moskova Komsomolu'na bu parçaları topla
ma görevi verilmesin? Bölgenin tarlalarında ve ormanların
dan parçalanmış uçaklar ve daha birçok madeni parçalar yat
maktadır. En kötümser bir hesapla, en azından 1 0  bin ton es
ki demir kolayca toplanabilir. Bunun büyük yararı olacaktır. 
Bu iş için gereken aj itasyonun yürütülmesi, çocuklara, ülke
nin madeniere ne denli ihtiyaç duyduğunun açıklanması, ar
dından da hurda demiri toplamanın usulü ve nereye teslim 
edileceğinin öğretilmesi gereklidir. Aslında fazla aj itasyon 
yapmanıza da gerek olacağını pek sanmıyorum. Her şey yete
rince açık. Yalnızca işi pratik olarak örgütlemeyi başarın. 

Sebze bahçeleri sorunu üzerinde de durmak istiyorum. 
Burada konuşan yoldaşlardan hiçbiri bu soruna dokunmadı. 
Oysa bu, büyük bir �orundur. Aj itatörün sebze bahçeleri ko
nusunda yalnızca ajitasyon yürütülmesi değil bu işin örgütlen
mesine yardım etmesi de gerekir. Kolektif sebze bahçelerine 
insanların boş gönderilmesini, her emek günün yararlı' üre
tim çalışmalarıyla dolu olarak1geçmesini izlemelidir. Burada 
parti ve profesyonel birlik işçilerinin, iktisadi eylemcilikleriy
le birlikte büyük bir örgütçülük çalışmasını yürütmeleri gere
kir. 
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Bakın, beni konferansımızda en çok şaşırtan olay nedir? 
Gazetelerde hergün Stahanofçu hareketten söz edilmektedir. 
Burada ise parti örgütlerinin sekreterleri toplandılar ve arala
rından bazıları çalışmaları hakkında adeta rapor vermeye 
kalktılar. Stahanofçu hareket hakkında ise kimse birşey söyle
medi, bu konu unutuldu. Bana kalırsa Stahanofçu hareketi 
rasgele unutmadılar. Stahanofçu hareketin açıklanması gaze
telerde gerektiği gibi yapılmıyor. Yalnız binlikçilerin, iki bin
likçilerio reklamı_yapılıyor. Oysa şöyle sorulabilir: Bizde bun
lar çok mudur? Işte siz, bu nedenle Stahanofçu hareketten 
söz etmediniz. Sizin duvar gazetelerinizde de, her halde terci
hen binlikçilerden söz edilmektedir. 

Sorun iki yanlı incelenebilir. İlk olarak şöyle bir örnek 
verebiliriz: Bulunduğunuz fabrikanın ya da zavotun müdürü, 
baş mühendisi ve yöneticileri işten hiç anlamıyorlar. Oysa 
geçmişte o kurumda çalışanlar akıllı ve namuslu bir insanın 
yapabileceği, üstesinden gelebileceği bir öçüde çalışmışlardır. 
Kurumun üretimini arttırmışlardır. Çalışılan yerin tesisat ve 
teknolojisinde herhangi bir yenilik yapılmadın kazanılan üre
tim fazlası aslında gerek makina ve gerekse insan gücü bakı
mından önemli bir israftır. Böyle bir kurumun müdürü ya da 
baş mühendisi mahkemeye verilmelidir. Ben zavotlarda 27 
Y.ıl tomacı olarak çalıştım. Siz de zavotlardan gelmektesiniz. 
l!r�timi yüksek ölçüde arttırmanın ne demek olduğunu bilir-
s ın ız. 

Gerçekte üretimin arttırılması, çalışma yöntemine yeni
lik getirmek ve tekniği ilerietmekle mümkündür. Diyelim ki 
siz, düğmeyi elle dikiyorsunuz. Daha sonra makinayla dikme
ye başladınız. Bu işin sonucunda üretimin artması doğaldır. 
Bunun yanı sıra iş yönteminde değişiklik getiren akılcı bir 
öneri de aynı ölçüde üretimin artmasını sağlayacaktır. Çalış
ma yöntemine rasyonalizasyon uygulanmadıkça Stahanofçu 
hareket düşünülemez. Bunlardan hiç söz edilmiyor, bu örnek
ler sergilenmiyor. 

Binlikçilerden söz edilirken falanca zavottan falanca işçi
nin akıllıca bir rasyonalizasyon önerisi bulunduğunu ve bu
nun üretim sonucunu ne kadar değiştirdiğini söylemek gere
kir. Sürekli olarak "binlikçi" kelimesini tekrarlamak yerine, 
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bu sonuca nasıl ulaşıldı�ını anlatmak çok daha önemlidir. Za
votta herkesin her yeniliği izlemesi gerekir ki, bu fabrikanın 
diğer bölümlerine de girebilsin. Eğer rasyonal izasyonu öne
ren tesviyeci, tomacı ya da başka uzmanlık alanından bir işçi
ye ise, şöyle bir soru sorulmalıdır: Zavot mühendisleri ve yö
neticileri ona nasıl yardım �ttiler? Bütün bunlar, rasyonalizas
yonun propagandasının yapılması, yenilikterin benimsenme
si, yarışların gelişmesi konusunda, bu çok önemli işte henüz 
ne denli geri olduğumuzu göstermektedir. Eğer binlikçilerin 
hakkında böyle makaleler yayınlanırsa bu, rasyonalizasyon 
davası için büyük bir yardım olur. 

Asıl felaket nerededir? Felaket şurada ki, biz orta, sıra
dan işçiyi unutmaktayız. Söyleyin bakalım; henüz normal ça
lışma düzeyine u laşamayan tüm işçiler, bu düzeye ulaşmış ol
salard ı, o zaman üretim ne miktarda artardı? SöY.leyin, siz 
tecrübeli insanla rsınız. (Sesler: "Yüzde 10- 15-20"). Işte görü
yorsunuz ya , eğer tüm işçilerin ama tüm işçilerin emek verim
liliğini yalnızca yüzde 10 oranında yükseltmeyi başarsaydık, 
hunun yararı ne kadar büyük olurdu. Sanayi üretimi ne ka
dar çok artardı. Buna erişmek, ayrı ayrı rekor kırmaktan da
ha güçtür. Küçük de olsa bir yenilik ya da herhangi bir rasyo
nalizasyon önerisinin uygulanması çok önemlidir. Fakat bu, 
herşey ya da hepsinden güç olan şey demek değildir. Bakın iş
te, torna tezgahında elle vida kesilebilir, 20 parça yapılabilir. 
Otomatik makinalarda ise 5000 parça yapılabilir. Ancak bu 
bile işi halletmez. 

Stahanofçu hareket iş yöntemlerinin iyileştirilmesi, çeşit
li tesislerle uyguiamanın kolaylaştırılmasını gerektirmekte
dir. Bu yenilik insanları pek geniş olarak kapsayamaz. Çünkü 
büyük ölçüde ayrı ayrı insanlara, onların kışİsel yetenekleri
ne, onların buluşçu akılJarına bağlıdır. Fakat bunu teşvik et
memiz ve geliştirmemiz gerekir. Ozellikle bunu yapmak, ken
dilerine gör.ev olarak verilen atelye mühendislerinin ve amir
lerinin götevidir. 

Fakat Stahanofçu hareket, sıradan insanların çok şeyler 
verebilecekl�ri sosyalist yarışın rolünü karartınamalı, küçült
memelidir. Uretimin başarısını orta, sıradan insanlar halle
der. Oysa siz yoldaşlar, açıkça söyleyeceğim sıradan insanları 
hafife alıyorsunuz. Şunu daha sık hatırlayın ki, sıradan işçile-
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rin emek verimliliğini yalnızca yüzde 10  oranında yükseltmek 
olağanüstü bir iştir ve bu uğurda günü gününe ajitasyon yürü
tülmelidir. Buna mühendislerin, özellikle Moskova gibi kent
lerde hiç de az olmayan partili mühendislerin dikkatini çek
mek gerekir. Basında Stahanofçu hareket, olması gerektiği gi
bi gösterilmelidir. .· 

Rasyonelcilik başarılarının propagandasının yapılması 
ve sergilen�esi gerekir. Esas olan bunların üretimde benim
senmesidir. Işte bu nedenle sıradan işçilerin başarılı olma gö
revlerinin önüne set çekmemeliyiz. Sıradan bir işçi, işinin ve
rimliliğini teknik değişiklikler yapmadan yükseltmektedir. O, 
işin sürekliliğini, hızını, becerikliliğini arttırmaktadır. Bu gibi 
vasat işçilerin, yaşlı ve eski işçilerin katılımıyla, üretimin arttı
rılması konusunda ciddi toplantılar yapmak gerikir. Bu, zavot
taki çalışmanın genel bilançosunu etkiler ve sonuç büyük 
olur. 

Size, vasat işçilere daha büyük dikkat göstermenizi, onla
rı yükseltmenizi, yaptıkları işi zavot duvar gazetelerinde gös
termenizi ısrarla öğütlerim. Diyelim ki,- bir işçi iki yıl boyun
ca yapması gereken üretimi yüzde 80-90 oranında yapmış, sa
vaş sırasında ise yüzde 1 00- 1 15 vermeye başlamış. Onun yük
seltilmesi, bu başarının sergilenmesi zorunludur. Neden? 
Çünkü böyle işçiler binlercedir. Gelişmekte olan vasat işçi, 
sürekli olarak yüzde 3-5 fazla üretim yapan sıradan işçiyi 
övün .  Onun hakkında gazetede makele yazın, resmini basın. 
O zaman, onun yanında, makinanın ardında duran işçi arka
daşı şöyle düşünecektir: "Ben ondan daha aşağı kalmamalı
yım. Yüzde 3-5 oranında fazla üretimi ben de yapabilirim. O 
zaman benim resmim de gazetede yer alır." · 

Böylelikle kitlesel yarış başlayacaktır. Çünkü yarış her
kes için mümkün olan bir temel ' üzerinde yürüyetek tir. Bu 
ise üretime büyük yardımda bulunacaktır. Buna genellikle 
Stahanofçu hareket deniyor. Gerçekte bu yarış sosyalist yarış
tır; ileri atılımcılıktır. Bundan vazgeçmemiz asla doğru ol
maz. Ondan akıllıca yararlanmasını bilmeliyiz. Sizin de on
dan yaradanınanızı ve onu geliştirmenizi çok isterim. Gerçek
çi olmak gerekir, kuru gürültüye ihtiyacımız yok. Sosyalist ya
rıştan akıllı bir biçimde yararlahmak gerekir; bu ise üretimin 
ortalama verimliliğini yükseltmek demektir., 
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Yeni işçilerle çalışma sorunu ortaya atıldı. Bu çok önem
li ve güç bir görevdir. Güçlük nerededir? 

Herşeyden önce yeni işçiler -bugünlerde üretime daha 
çok kadınlar katılmaktadır- çalışmaya başladıklarında zavot 
koşullarına alışkın olmadıklarından şaşırmakta, hatta biraz 
ürkmektedirler. Ancak zavotta altı ay çalıştıktan sonra orayı 
sevmeye başlam�ktadırlar. Bunu kendi deneyimimden biliyo
rum. Zavotta disiplin vardır. Bizde ise insanlar, özellikle de 
gençler daha çok serbestliŞe alışıktır. Yeni gelen işçilerin üre
time katılmaları, zavot dısiplin ve düzenine alışmaları için 
yardımda bulunmamız gerekir. Diğer yandan da başlangıçta 
güç de olsa sonradan işin sevildiğini, bir daha zavottan ayrılın
madığını anlayabilmeleri için işçilere yapılan işin önemi açık
lanmalıdır. Zavottaki yeni insanların işlerini sevmeleri, uğraş
larını daha çabuk benimserneleri ve uzmanlıklarını geliştire
bilmeleri için herşeyin yagılması gereklidir. Bu nedenle yeni 
işçilere yapılan yardımın, parti ile meslek birlikleri örgütleri
nin yerini işçilerin zavotun günlük hayatına uymaları ve katıl
malarını sağlama konusundaki dikkatleri, . bana göre, en 
önemli görevler olarak ortaya konulmalıdır. Insanların tanın
ması, zavota yeni gelen işçilerin bilinmesi ve işin buna göre 
düzenlenmesi çok önemlidir. 

Şimdi elimizde savaş gibi ikna edici bir kanıt vardır. Za
vota gelen gence buraya oyun için, eğlenmek için gelmediği
ni, bizzat cepheye geldiğini açıklamak gerekir. Bu bizim en 
güçlü kanıtlarımızdan biridir. Kuruma yeni gelen işçi gençler
le yalnızca Komsomol'un değil, parti örgütlerinin de uğraşma
sı zorunludur. 

Bugünkü olağanüstü g�ç koşullar altında birçok şey yeni 
işçi kadrolarına, kadınlara, gençlere bağlıdır. Yeni işÇileri di
sipline, genel proleter çıkarlarını algılamaya alıştırmamız ge
rekecektir. Onların arasında parti-kitle çalışmalarının hergün 
ve çok özenle yürütülmesi gerekir. Yalnız yönetmeliklerle et
kilemek değil, onları bizzat toplumsal çalışmalara karşı ilgi 
duymaya ve çekmeye yönlendirmeliyiz. 

İşte size söylemek istediklerim . . .  Konuşmamın, çalışma
larınızda biraz olsun yardımcı olmasını dilememe izin verin. 
(Sürekli alkışlar.) 

Parti Kuruluşu Dergisi, 1942, No: 8 
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BÖLÜM X 

PROPAGANDA VE AJİTASYONUN BAZI 
SORUNLARI ÜZERİNE 

Konsomol'un Bölge Komitelerindeki Propaganda İşleri 
Sekreterlerinin Danışma Kurulunda Verilen Söylcv 

28 Eylül 1942 

Yoldaşlar: 
Komsomol'un çalışmalarıyla ilgili örgüt sorunlarına de

ğinmeyeceğim. Artık bu sizin işinizdir. Hangi çalışma biçimle
rinin uygun olduğunu kendiniz kararlaştıracaksınız. Ben gü
nümüz propaganda ve aj itasyon biçimleriyle ilgili sorunlara 
değineceğim. 

Şimdi Komsomol'a eskiye göre daha başka açıdan bakı
yorum. Savaşa dek Komsomol'culara gezmek, eğlenmek ve 
kafalarını pek de akıllıca işlere zorlamak istemeyen yeşil 
gençler olarak; bedenlerinin büyümesi ve sağlarnlaşması gere
ken, zamanı gelince olgun insan olacakları, yaşlılık çağına 
mümkün olduğu kadar geç girmeleri gereken insanlar olarak 
bakıyordum. 

Fakat işte savaş başladı. Şimdi Komsomol'un, yalnız 
Komsomol'un da değil, tüm insanların hayat deneylerini çok 
daha çabuk elde etmekte oldukları apaçıktır. Bu nedenle 
eğer Komsomolumuzu başka ülkeler Komsomollarıyla kıyas
layacak olursak, bizim Komsomolumuzun çok daha olgun ol
duğunu görüyoruz. Şimdi onyedi yaşındaki çocukların artık 
savaşa hazırlanmaları gerekmektedir. Ben hazırlanmaları ge
rektiğini söylüyorum. Kendilerinin ne zaman çağrılacağı baş
ka sorun, fakat artık onlar Kızılordu saflarına katılmayı dü
şünmektedirler. 

Ya şu anda bizi çerçeveleyen hayat? Ajitasyonun bizi 
çevreleyen hayata uydurulması gerekmiyor mu? Şimdi ülke-
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mizde, özellikle köyde, Kornsamal çok güçlü bir toplumsal'ör
güttür. Komsomol'un ülkenin toplumsal, siyasal, ekonomik 
ve kültürel hayatına çok daha geniş ölçüde katıldığı açıktır. 
Ve savaşa, -kendiliğinden anlaşılacağı gibi- aj itasyona ve pro
pagandaya kitlesel biçimde katılıyor. Ancak Komsomol'un 
bütün bunları yalnız gençlik arasında değil, tüm vatandaşlar 
arasında uygulaması gerekiyor. Görüyorsunuz ki, günümüz
de Komsomol'un siyasal anlamı savaş öncesinden çok daha 
büyüktür. Bu nedenle Komsomol'un büyük bir propaganda 
ve ajitasyon faaliyeti yürütmesi ve onun biçimlerini daha iyi 
benimsernesi gereklidir. 

Her tarihsel an kendine özgü ajitasyon ve propaganda bi
çimleri ister. Bizim ajitasyon biçimlerimizin iki yıl öncesinin 
aynısı olmayacağı kuşkusuzdur. Bu doğaldır. Eğer şimdi kitle
lerin arasına önceleri gittiğimiz aj itasyon biçimleriyle gider
sek bunların etkisi zayıf olacaktır. Vatandaşlar .. arasında sa
vaştan önce yarattığı etkiyi yaratmayacaktır. Orneğin, her
hangi bir büyük köyün kolhaz toplantısına gider, şişirilmiş ya 
da neşeli ekler ve fıkralada dolu bir söylev verirsek, bu tür
den ilişki belki iki yıl önce kıvançla karşılanırdı, ona gülerler
di, alkışlarlar ve halk memnun kalırdı. Oysa şimdi böyle söy
lev verilebilir mi? Verilerneyeceği kuşkusuzdur. Halk şimdi 
büyük sıkıntılara katlanıyor; yakınlarını yitirenler çok. İnsan
larımiZ şimdi çok güç ve ağır bir yükü n altındadırlar; ihtiyaçla
rının karşılanması ise çok kısıtlıdır. Hayat çetinleşti. İnsanlar 
daha dikkatli, daha düşüneeli hale geldiler. Dolayısıyla aj itas
yon ve propagandanın bu duruma uyması gerekir. 

Öyleyse propaganda ve ajitasyonun biçimleri nasıl olma
lıdır? Komsomol'un ajitasyon ve propaganda yöneticileri bun
ları nerelerde aramalıdır? Hangi örneklerden öğrenmelidir
ler? 

Basınımızın yeni aj itasyon ve propaganda biçimleri bakı
mından henüz yeterli kaynak özelliğine sahip olmadığını söy
lememiz gerekir. Bu konudaki aydınlatma çabaları henüz baş
lamıştır. Ajitasyon ve propaganda konularını en uzman kişile
rin katıldığı basından değil de, daha iyi nereden öğrenebili
riz? Şimdi ajitatörler için en iyi kaynağın savaş muhabirleri-
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nin yazıları olduğu kuşkusuzdur. Bu doğaldır; çünkü şimdi sa
vaşın dışında hayat yoktur. Vatandaşların şu ya da bu ölçüde 
savaşla, onun başarı ya dabaşarısızlıklarıyla ilgili olmayan tek 
bir düşünceleri yoktur. Bununla ilgili olarak sizin yani, genç
lik arasında propagandanın yöneticisi olanların da, propagan
da ve aj itasyon esinlerini başlıca bu kaynaktan almanız gere
kir. 

Bu mümkün müdür, ajitasyon işinde yararlanılacak ör
nekler bulunuyor mu? 

Pek çok olmasa da. var olduğu kanısındayım. Fakat her 
geçen günde, basında daha olgun makaleler çıkıyor ki, artık 
bunlardan malzeme sağlanabilir. Bir dereceye kadar bunlar 
taklit edilebilir ve insanlar olayları bunlardan öğrenebilir. 
Taklit edilebilir derken, mekanik bir taklitten söz etmediğim 
kuşkusuzdur. Bu zayıf bir etki biçimidir. Yerel koşullara, kar
şımızdaki vatandaş kategorisine, huzurunda konuşmamız ge
reken dinleyicilerin yapısına uyarak, belli bir ölçü tutturmak 
şartıyla taklit etmek gerekir. 

Örneğin ben, Tihonofun ve Simonofun makelelerini iyi 
birer savaş malzemesi saymaktayım. Askeri yayınlarda da aji
tatörler için malzeme vardır. Bakın siz hepiniz Moskova'ya 
gelmeyi ve buradan nasıl aj itasyon yapmanız gerektiğine iliş
kin yardım ve öğütler elde etmeyi istiyorsunuz. Fakat bunun 
gösterilmesi güç değil mi? Hem, ajitasyonun biçimleri nasıl 
tanımlanabilir? Bunu herkes kendi tarzına göre yapar. Bana 
kalırsa ajitasyon ve propagandayı öğrenebileceğimiz başlıca 
kaynak basındır. Ben propagandanın içeriğini ve genel siya
sal çizgisini saptayan, önümüzde duran sorunların çevresini 
belirten resmi makalelerden söz etmiyorum. Yalnızca basını
mızda kendini gösteren yeni biçimlere işaret edeceğim. 

Bilmem Simonofun "Gündüzler ve Geceler" adlı son ma
kelesini okudunuz mu? Makalenin çok iyi düşünülmüş ve ku
rulmuş olduğunu söylemek gerekir. Genellikle onun makale
leri savaşların gerçek manzarasını tanımlamaktadır. Son ma
kalede bütün boyutlar ve oranlar son derece hesaplı ele alın
mış . . .  Makale derli toplu yazılmış. Dışarıdan sanki kuru bir 
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gözlem notuna benzemekle birlikte, aslında sanatçı işi ve 
uzun zaman unutulmaz bir tablodur çizilen. 

Hakkını vermemiz gerek: İlk olarak Stalingradlı işçile
rin, özellikle traktör zavotundaki işçilerin savaşını yazmıştır 
Simonof. Bunun, büyük bir sosyal-siyasal önemi vardır. Söz 
konusu makaleden bir iki örnek vereceğim: 

"Şehirde halk artık adeta yok; burada yalnızca onun sa
vunucuları kalmışlar. Ve ne olursa olsun, zavotlardan ne ka
dar makina çıkarılırsa çıkarılsın, zavot şubesi hep zavot şube
si olarak kalmakta ve hayatlarının en güzel yıllarını zavota 
vermiş olan eski işçiler, bu camları kırılmış, hala henüz sön
dürülmemiş yangın kokan şubeleri sonuna dek, insan gücü
nün son sınırına dek savunmaktadırlar." 

"Müdür başıyla kara tahtayı göstererek: 'Burada herşeyi 
belirtmedik' diyor. Ve Alman tanklarının birkaç gün önce sa
vunmayı bir yerde nasıl yardıklarını ve zavota doğru yöneldik
lerini anlatıyor. Bunun haberi zavota dek ulaşmış. Savaşçıla
ra herhangi bir biçimde acele yardım etmek ve gece karanlığı 
basmadan yarma yapılan yeri t ıkamak gerekmiş. Müdür ona
rım şubesinin yöneticisini çağırmış. Hemen hazır olan birkaç 
tankın onarımının olabildiğince çabuk tamamlanmasını bu
yurmuş. Tankları elleriyle onarmasını başaran insanlar, o 
önemli anda onların içine yerleşerek tankçı olmayı da başar
mışlar." 

"Yine burada, zavotta gönüllülerden, işçilerden ve tank
ları almaya gelenlerden birkaç tank elemanı oluşturulmuş. 
Tanklara yerleştikten, ıssız avluda da tankları biraz gürJettİk
ten sonra, zavotun kapılarından çıkıp savaş yerine yollanmış
lar. Dar derecikten taş köprüye dek kendilerine yol açacak 
Almanların önünde ilk engeli oluşturan onlar olmuş. Kendile
rini Alınanlardan, tankların ancak köprü aracılığıyla aşabile
cekleri geniş bir vadi ayırıyormuş. Zavot tankçıları Alman 
tank grubuna tam bu köprüde raslamışlar". 

· 

"Korkunç bir topçu çarpışmasına tutuşmuşlar. O sırada 
Alman zırhlıları vadiden geçmeye başlamışlar. Bunun üzeri
ne zavot, Alman piyadelerine karşı kendi piyadelerini çıkar-
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mış. Tankların ardından vadide iki gönüllü birlik belirmiş, bu 
birliklerden birine milis amiri Kostüçenko ile Mekanik Ensti
tüsü dekanı  Pasçenko komuta ediyorlarmış. Diğer birliği ise 
aletler şubesi ustalarından Popof ile yaşlı çelik dökme ustası 
Krivulin yönetiyormuş. Vadinin sarp yamaçlarında çoğu kez 
göğüs göğüse dövüşme halini alan çarpışmalar başlamış. Bu 
çarpışmalarda zavotun eski işçilerinden Kondratef, İvanof, 
Volodin, Simonof, Momotof, Fornin ve adları şimdi zavotta 
sık sık anılan başka işçiler can vermişler. 

"O gün zavot mahallesinin çevresi tümüyle değişmiş. Va
diye bakan sokaklarda barikatlar kurulmuş. Ne var, ne yok 
işe koşulmuş: Kazan demirleri, zırh ocakları, parçalanmış 
tank gövdeleri. Devrim savaşında olduğu gibi kadınlar kocala
rına mermi taşımışlar. Kızlar ise zavot şubelerinden doğruca 
ilk hadara giderek yaralıları sarmışlar ve cephe gerisine çek
mişler. O gün bir çok kişi ölmüş. Fakat gönüllü işçiler ve sa
vaşçılar Almanları akşam hasmeaya dek bu sayede durdur
muşlar ! "  

Stalingrad savaşiarına ilişkin bu gerçek tablo güzel değil 
mi? 

"Zavotun avluları ıssız. Rüzgar kırık camiara çarpıyor !  
Ve yakınlarda patlayan bir mayın asfalt üzerine her yandan 
kırık camlar fırlatıyor. Fakat zavot, bütün şehrin çarpıştığı gi
bi çarpışıyor. Ve eğer bombaya, mayına, mermiye, tehlikeye 
alışmak mümkünse; burada bu gerçekleşmiş. Hem de hiçbir 
yerde rastlanılmadığı kadar. .. " 

Simonof yoldaş aynı m�kalede başka insanların başın
dan geçenleri de anlatmıştır. Işte Volga'dan nakledilen yarah
Iara eşlik eden Dnepropetrovsk'u hastabakıcı kıza ilişkin bir 
olay: 

"Salın kenarında, 20 yaşlarında bir askeri hastabakıcı kız 
duruyordu. Aile adı Sçepena olan bu Ukrayna'lı kızın adı şa
şırtıcıydı: Viktorya. Kendisi artık oraya, Stalingrad'a dördün
cü ya da beşinci seferini yapıyordu. 

Sal Stalingrad kıyılarına yaklaşıyordu. 
Viktorya birden bire: 
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- Ne olursa olsun her keresinde biraz daha korkunç olu
yor, dedi. Bakın işte beni ikidir yaralıyorlar. Ayrıca bir kez 
de çok ağır yaralanmıştım. Fakat ben, öleceğime bir türlü 
inanmıyordun:ı:. Çünkü hiç yaşamış değilim, hayatı hiç gör
müş değilim. Oyle birdenbire nasıJ!ölebilirdim? 

O anda gözleri irileşmişti. Üzgündü. Bunun gerçeğin ta 
kendisi olduğunu anladım: 20 yaşında iki kez yaralanma k, on
beş ay savaşmak ve beşinci kez buraya, Stalingrad'a gelmek 
çok müthiş bir şeydi. Oysa önünde o denli çok şey var ki; tüm 
bir hayat, bir aşk, ilk öpücük, kim bilir. Oysa şimdi: Bitmez 
tükenın ez uğultular içinde gece, karşıda yanan bir kent, beşin
ci kez buraya giden yirmi yaşında bir kız. Hem de orası delı
şetin içinde de olsa gitmesi gerek. 15 dakika sonra yanan bi
nalar arasından geçecek ve bir yerlerde, kenar sokaklardan 
birinde, yıkıntılar arasında, gülle parçalarının .ıslığı altında ya
.ralı toplayacak; gerisin geriye taşıyacak ve eğer onları götüre
bilirse, altıncı kez yine buraya dönecek." 

Yazar, bizde genellikle olduğu gibi, ne korku, ne kuşku 
bilen yürekli bir kızı sunabilirdi .  Fakat o, insancıl duyguları 
gösterıneyi yeğlemiş . . .  Çizilen tablo ajitasyoncular ve propa
gandacılar için mükemmel bir malzemedir. 

Bu makalede şan ve kahramanlık sorunlarına yazarın 
yaklaşımında ulusun temel özellikleri esas olmuştur. Bunu, 
başka muhabirierin bu konuyu ele alma biçimleriyle kıyasla
mak için belirtiyorum. 

Simonof şöyle yazıyor: 
· "Evet, burada (Stalingrad) yaşamak güç; hatta burada 

dövüşmeden yaşamak olanaksızdır. Fakat dövüşerek yaşa
mak, Almanları öldürerek yaşamak; işte burada böyle yaşana
bilir. Burada böyle yaşamak gerek ve biz bu şehri ateş, du
man ve kan içinde savunarak böyle yaşayacağız. Eğer ölüm 
başımızın üzerindeyse, şan da yanıbaşımızdadır: O, evlerin yı
kıntıları ve yetim kalan çocukların ağlayışları arasında karde
şimiz oldu." 

Ajitatörlerin ve propagandaciların Rus dilinin ve düşün
cesinin ilgi çekici, hayat verici tohumlarını keşfetmeleri ve on
ları halka göstermeleri gerek. 
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Stalingrad için sokaklarda dövüşen askerimizin tanımlan
ması, ilgi çekici ve ibret vericidir. 30 tanktan oluşan bir birli
ği durduran ve tanksavar tüfekleriyle 15 'ini saftan çıkaran 
dört kişiden biri olan Petır Boloto'dan söz etmek gerek: 

" 15  tankı saftan çıkardıkları savaşı anımsayarak . . .  birden 
· bire gülüyor ve şöyle diyor: 

- İlk tank üzerime doğru ilerlemeye başlayınca, hey tan
rım, dünyanın sonu geldi, dedim. Ve sonra tank yaklaştı, tu
tuştu ve sonu geldi; ama benim değil, onun sonu. Hem de bu 
arada biliyor musunuz, bu savaş sırasında ben beş sigara sar
dım ve sonuna dek içtim. Eh, belkide sonuna kadar içebilmiş 
değilim, yalan söyleyemem, ama beş sigarayı sarclım. Savaşta 
bu böyledir. Tüfeği bir yana bırakır ve zaman izin verirse siga
ra içersin. Savaşta içebilirsin, yalnız isabet ettirememen fela
ketin olur. Çünkü bir kez isabet ettiremedin mi, bir daha siga
ra içemezsin, sorun bu . . .  Petır Boloto, askerlik hayatı -o ha
ya.t ki, bazen nefes alır sigara içebilirsin; ama karavana at
mak, asla- hakkındaki görüşlerinin doğruluğuna inanan bir in
sana özgü, geniş ve sakin bir biçimde gülümsüyor." 

Burada propagandacı ve ajitatör için malzeme var mı? 
Kanımca zengiri bir malzeme var. Yalnız bunun okunması, 
üzerinde düşünülmesi ve dinleyicilere ustaca anlatılması gere
kir. Muhabiriere her zaman güzel makale yazmak kısmet ol
muyor. Hatt<1 "Terek Sahilinde" gibi yazılar çoğunlukta. Gaze
telerimizde ikide bir şu biçimde makaleler çıkıyor: 

"Akşama doğru savaş yatışmaya başlayınca, ovada kalan 
yüzlerce Alman cesedi, yanan Alman tankları ve cephe gerisi
ne çekilen Alman sahra topları herkese zaferi müjdeledi . . .  Ça
vuş Rahalski, makinalı tüfeğini omuzlayıp geri çekilmekte 
olan Alman saflarına öldürücü bir ateş açmış ve 50 kişiyi öl
.dürmüş. Çavuş Rahalski'ye şan ve onur ! .  

"Herkes öğrendi ki, ölüme aldırış etmeyen çavuş Tupot
. çenko faşistlerin elinden dört yaralı savaşçıyı kurtarmış ve sa
vaş alanından çıkarmıştır. Çavuş Tupotçenko'ya şan ve 
onur ! .  

"Herkes öğrendi ki, Kızılordulu Jienko �öğüs göğüse bir 
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çarpışmada altı adamı öldürmüş. Kızılordulu Jienko'ya şan 
ve onur! . "  

İşte size tümüyle başka bir tanımlama biçimi. Bu  biçime 
bağlanmanızı öğütlemem. Yazar, şımarmış bir zengin gibi; 
Vazma turtası dağıtıyormuş gibi şan ve onur dağıtıyor. (Gü
lüşler) Bu gerçek kahramanlık göstermiş kişilere karşı saygı
sızlık olduğu gibi, okuyuculara karşı da saygısızlıktır. Çünkü 
yazar gerçek insanları göstermemiş, resmi bilgi verir gibi say
mış durmuş: Şu ve şu, şunu yapmış, demiş ve iki kelime ekle
miş: "Şan ve onur!" Bu "Şan ve onur", "Şan ve onur" feryadı 
da ne oluyor? Şanla oynamak doğru değildir. Kızılordulu tü
fekle, makinalı tüfekle ateş ediyor; Almanların taarruzunu 
püskürtüyor ve onları öldürüyor. Onun bütün bunları savaş 
koşulları içinde, her savaşçı gibi yapması gerekir. 

Hükümetin organı olan Sovinformbüro şu ya da bu aske
rin ya qa komutanın kahramanca çabalarına değinirken, bazı 
muhabirierin yaptığı gibi şan ve onur dağıtmıyor. Bana kalır
sa bu yazarlar Rus dilindeki kelimelerin anlamlarına gereken 
önemi vermiyorlar. Onlar şanın dağıtılmadığını, kazanıldığını 
anlamıyorlar. Stalingrad -büyük tarihsel savaş gelenekleriyle 
ünlü olan bu şehir- iki aydır düşman sürülerini şiddetle çar
pışmalarla durduruyor ve onlara öyle kayıplar verdiriyor ki; 
bu, diğer cephelerde denge oluşturuyordu. Bunun iri sözlere, 
parlak cümlelere gerek kalmadan kanıtlarıyla gösterilmesi ge
rekir. Savaşçılarımızın muhabirierin övgüsüne ihtiyacı yok
tur. Onlar için en iyi övgü, çalışmalarının doğru bir biçimde 
tanımlanmasıdır. 

Ajitasyon ve propagandada kuru gürültülerden her çare
ye başvurularak kaçınılmalıdır. Şimdi dinleyenlere gürültülü 
söylevler, hamasi lat1ar ve gereksiz bilgiçlik sunmak zamanı 
değildir. Bu türden davranışlar bugün az ilgi görüyor. Eğer 
şimdi işçi toplantılarına ya da kolhozcuların toplantılarına gi
der ve yüksekten atarak söylevler verir, bilgiçlik taslanırsa : 
"Ne diye oturmuş da akıl verip duruyorsun" diyebilirler. Şim
di herkesin hayatta olup bitenleri iyice düşünmesi, sabırla 
açıklaması, insanların çektikleri güçlükleri doğru olarak anlat
ması gerekir. 
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Eğer bağırıp çağırmadan, hatipliğe özenmeden, öğüt ver
meye ve öğretmeye kalkışmadan -doğal olarak bunun güç ol
duğunu biliyorum- ajitasyon ve propaganda söylevi verecek 
olursanız, ajitasyonunuzun ve propagandanızın çok daha etki
li olacağından kuşkum yoktur. 

Ehrenburg'un makaleleri ajitasyon edebiyatımızda özel 
bir yer tutmaktadır. Kanımca ondan pek çok şey öğrenebilir 
ve ajitasyon için birçok konuda yararlanabilirsiniz. 

Ehrenburg'un makalelerine karşı nasıl davranmalıyız? 
Ehrenburg Almanlarla göğüs göğüse savaşmakta, sağa sola 
ateş saçmaktadır. Bu ateşli bir saldırıdır ve Ehrenburg o an
da eline ne geçerse onunla saldırmaktadır: Tüfekle ateş edi
yor, mermiler bitince dipçikle vuruyor; kafaya vuruyor, nere
ye rastgelirse oraya vuruyor. Ve yazarın asıl savaşa hizmeti 
de buradadır. 

Propagandacı ve ajitatör onun makalelerinden iyi malze
me çıkarabilir mi? Kuşkusuz ki, çıkarabilir. Herhang�. bir ma
kalesini örnek almanın doğru olmayacağı doğaldır. Uç, dört, 
beş örnek seçmek, onların üzerinde düşünmek ve bunlardan 
belirli anın koşuUarına göre yararlanmak gerekir. Söyleneni 
yalnızca taklit etmeyerek, her malzemeyi kendi kafamızda iş
lememiz gerekir. 

Basınımızda az da olsa bazı yetersiz makaleleri malze
me yapmaktan kaçınınanızı öğütlernek isterim. Bunun yerine 
hiçte kötü olmayan askeri makaleler var ki, aj itatörlere, pro
pagandacılara ve hele Komsomolculara epeyce yararlı malze
me sağlamaktadır. 

Ajitasyon ve propagandada gösterişli kelimeleri kuUan
maktan kaçınınanızı öğütlernek isterim. J3izde bazen bu tür 
anlatırnlara başvurmaktan hoşlanılıyor. Orneğin basında sık 
sık "üstün keskin nişancı" deyimine rastlanmaktadır. Rus dili
ni iyi bilen bazı kişiler bana şu soruyu sordular: Söyleyin nasıl 
nişan alıyor, hedefin üstüne mi, altına mı; nasıl?" Bu soruda 
beUi bir öfkenin varlığına kuşku yoktur. Eğer avına tam nişan 
alan bir avcıya üstün, keskin nişancı olduğu söylenirse, o bu
na yalnız gülecektir. Gerçekten de "üstün, keskin" ne demek-
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tir? Bir kişinin bir şeyi plan üstü; yüzde lOO'den fazla yaptığı 
mı? Şunu bilin ki, bu biçimde kesinlik ölçüsü yoktur. Bu de
yim Rus dilinde olduğu gibi, gerçekte de doğru değildir. Ayrı
ca işimize de epeyce zararı olmaktadır. Neden? Bakın ne
den :  Diyelim ki, keskinden de üstün nişancı yüzde 100 isabet 
kaydediyor. Çünkü yüzde 100 oraiıında fazla isabet olamaz. 
O zaman demek ki, yüzde 80 ya da 90 oranında isabet kayde
den adam keskin nişancı, 70 isabet kaydeden ise yeterli nişan
cı olacaktır. Bu bizi nereye götürür? Bütün bunlara neden 
olan da, insanların kelimelerin anlamlarına önem vermemele
ridir. "Keskinden üstün" gibi kelimelerin kullanılması yalnız
ca gösteriş istemini belirtmektedir. Sonunda ise anlamsız şey
ler ortaya çıkmaktadır. Ajitasyon ve propagandacıların uydur
ma kelimelerden kaçınmaları gerekir. Palavra hiçbir şeye ya
ramaz, 

Gazete yazılarında sık sık kendini övmelere raslayabilir. 
Geçenlerde bir gazetede, bir savaş olayının tanımlanmasını 
okudum. Bu olayda bölük komutanı bir teğmenin, bölüğün 
olanaklarına uygun bir saldında-bulunduğu ve bir köyü ele ge
çirdiği anlatılıyordu. Muhabir savaşın tüm ayrıntısını anlattık
tan sonra, teğmenin o yeri Suvorofça ele geçirdiğini ekliyor
du. Böyle bir durumda bunu söylemek mümkün müdür? Kuş
kusuz mümkündür. Fakat ne de olsa "Suvorofça" deyiminin 
büyük bir dikkatle kullanılması gerekir. Eğer bu deyimi takı
mın, bölüğün, büyük olmayan her nisbi askeri harekatı hak
kında k��anmaya başlarsak, o durumda anlamını küçültmüş 
oluruz. Oyle anlaşılıyor ki muhabir, Suvorofun -yaptığı bir 
çok parlak askeri harekatta ün kazanmış yüce başbuğun- eyle
mini önemli, fakat çapı itibariyle daha sınırlı bir askeri hare
katla eşitlemiş. Biz teğmenleri Suvorof derecesine yükselt
mek zorundayız. Ama burada başarılı bir harekat için hemen 
"Suvorofça" deyimi kullanılıyor. Suvorofça demekle gü(flü bir 
anlatım elde ediliyor; kısa ve güzel bir anlatım ... Fakat onun
la dinleyiciyi doyurabilecek misiniz? Kelimelerin etkili olma
sı, anlatımın, insanların yaptıklarına değer biçmenin daha al
çak gönüllüce olması gerekir ki; kendileriyle konuştuğunuz in
sanlar kelimelerin coşkunlukla söylenmediklerini, birer birer 
düşünüldüklerini kavrayabilsinler. 
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Muhabir yazılarında çok sık kullanılan bir başka anlatım 
üzerine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu anlatıma hergün 
rastlandığından belleğe sapasağlam yerleşmesi olağandır. Mu
habirler bildiriyorlar: "Şu birlik tek adım gerilemiyor." İnsan
lar birliklerin mevzilerinde kaldığını bildiren cephe haberleri
ni okuyarlar ve şöyle düşünüyorlar: Burada tek adım geri çe
kilmedikleri söyleniyor, fakat belki de çekilmişlerdir. (Gülüş
ler). Demek ki yoldaşlar, konuştuğun ve özellikle yazdığın za
man, olayı bizzat nasıl anladığını değil, onu başkalarının nasıl 
aniayacağını düşünmen gerekir. Aynı zamanda "tek adım ge
rileme yok!"  çağrısının büyük anlamı vardır. Çünkü geri çekii
rnede asıl ilk adım tehlikelidir. ondan sonraki geri çekilme 
adımları kaçınılmaz birşeydir. 

Kelimeye karşı özensiz davranmamalıyız. Anlatımlar ko
nusundaki savrukluk ajitatörlerin ve propagandaciların etkisi
ni zayıflatır, sınırlar. 

Buraya dek hep askeri propagandadan söz ettim. Ya 
cephe gerisi aj itasyon ve propaganda sorunumuz ne durum
da? 

"Krasnaya Zvezda" gazetesinin Simonorun sözünü ettiği
miz makalesinin yayınlandığı sayısında K Fin'in de "İvanovo 
Şehri Kadınları" isimli makalesi yayınlandı. Söylemem gere
kir ki, şimdi hepimiz savaşla ilgili düşünce ve ruhsal durumla
ra kendimizi o denli kaptırmışız ki, cephe gerisindeki hayatın 
ve çalışmaların anlatıldığı makaleleri pek de okumuyoruz. 
Oysa makale güzeldi. Kuşkusuz o da tüm hayatımız gibi cep
he gerisini cepheye bağlamaktadır. Yazar, bahçede karşılaştı
ğı 30 yaşlarındaki kadının başına gelen 'felaketi kendisine an
lattığını, kadının bu felaketi nasıl karşıladığını ve ona nasıl 
katlandığını belirtiyor: 

"Dün haber aldım kocam cephede ölmüş. Mektup ak
şam geldi. Henüz işten dönmüştüm . . .  " 

Kocasıyla çok iyi anlaşarak 12  yıl yaşamışlar. Çocukları 
yokmuş. 

"Öyle ki, o benim hem kocam hem de oğlumdu. Ona kar
şı özel bir sevgi besliyordum. Ve bilseniz nasıl insan ... " 
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O "dı" takısını söyleyemedi. Bu takıdan kaçınarak, on
dan korkarak ve aynı zamanda kocasından sağ imiş gibi söz 
etmekten korkarak heyecanlı bir sesle, hıçkırık gibi kesik ke
sik cümlelerle, fakat tek gözyaşı dökmeden, mektubu aldığı 
zaman nasıl kendini kaybettiğini, kendine geldiği zaman ise 
evden kaçmaya kalktığını anlattı. Nereye? Kendisi de bilmi
yor. Doğduğu, her taşını ve her evini  tanıdığı şehrin karanlık 
sokaklarında yürümüş. Kocasıyla eskiden gittiği bütün yerleri 
bulmuş. Onunla işte şuracıkta, Sosyalizm sokağının köşesin
de ya da buracıkta şehir tiyatrosunun karşısındaki bahçede 
kanepede neler konuştuğunu anımsamış. Bir an için sanki bir 
şey olmamış, sanki savaş patlamamış, Vasya'sı sağmış onunla 
birlikteymiş gibi gelmiş ona. Ve sonra keder, yeniden kapla
mış onu. 

"Bugün ise işe gittim. Kalın banbroşda21 çalışıyorum. Ev
den çıkamayacağımdan, kendimde o gücü _ bulamayacağım
dan korkuyordum. Bu korkuma hakim oldum. Kendi kendi-

. me dedim ki, 'Git Marusya, işe git. Onun için git, onun için, 
Vasya için. O bunu takdir edecek. '  Bu gün çalıştım ve onun, 
sevgilimin yanıbaşımda olduğunu hissettim. Arkadaşlarım ise 
bakıyor, görünüşte belli e.ttirmiyor, fakat arkarndan sessizce 
ağhyorlar. Ve işte şimdi işten dönüyorum. Bir düşünün; Vas
ya ile birlikte gittiğimiz yerlerden geçmekten korkuyorum." 

Ya da, işte size yazarın topçulada İvanovsklu Komso
molcu kızlar arasındaki bağların nasıl kurulduğuna ilişkin bir 
anlatımı: 

"Dusya Lebedeva diğer işçi kızJarla birlikte cep h eye gide
rek askerlere ve komutanlara armağanlar götürmüş. Topçu 
bataryaların birine gitmiş. 

"-Oradaki çocuklar çok iyi genç delikanlılar, çevik, bece
rikti ve iyi çalışıyorlar! Orada bulunduğum sırada Almanların 
bir gezici mutfağını ve 12 fritzi yere serdiler. ' Rica ederiz, 
Dusya buyurun' dediler. ' İşte aramıza gelmeniz onuruna size 
büyükçe bir armağan.' Beni asıl şaşırtan şey oradaki temizlik
li. Topları dille yalanmış gibi parlıyordu. Genellikle batarya
da büyük bir düzen görülüyordu. 

ıı Bankbroş: Savaş araçları üreten fabrikada bir makina. 
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"Bunun üzerine Dusya'nın topçulada daha yakından bag
Iantı kurmak, kızlardan oluşmuş birligini onlarla gerçekten 
bir dostluk bagı ile baglamak fikri gelmiş. Fakat o anda Dus
ya bunu topçulara söylemeye sıkılmış. Ancak İvanovna'ya 
döndükten sonra kararını vermiş ve bataryadaki savaşçılara 
mektup yazarak yarış önerisinde bulunmuş: 'Siz fritzleri dö
vün, biz de üretimi fazlasıyla yapacagız.'" 

Doğru ve dolayısıyla güzel yazılmış degil mi? Yalnız bun
dan aynı biçimde yararlanmayı başarın. Ajitatör için bu bir ni
mettir. 

Ayrıca yazar, bu kızlarla mektup alamayan topçular ara
sında nasıl bir mektuplaşma oluştugunu anlatıyor. Ajitatörün 
savaş koşulları içinde çok önemli olan bu sorunu gözden ka
çırmaması gerekir: 

"Bataryanın yeni askeri komutanı Maltsef yoldaş bir kez 
kızlara mektup yazmış. Bakın mektubunun sonunda neler 
söylüyor: 'Bir ricam daha var -gizli tutulsun-. Yanımda çok 
iyi savaşçı çocuklar var ki, evlerinden mektup alamıyorlar. 
Bunun nedenini kendiniz anlayın. Onlar, özellikle posta geldi
gi ve mektup çıkmadıgı zaman çok üzülüyorlar. Bu gerçekten 
çok agır bir şey. Rica ediyorum Dusya, bunun üzerinde düşü
nün ve sizin kızlardan hiç olmazsa üç dördünün adresini gön
derin. Bu bana, yolladıgın adresleri savaşçılarıma vererek on
ları bu azap verici bekleyişten kurtarmak olanagını saglaya
caktır. Rica ediyorum, bunu bir kabalık olarak almayın, dava
mız için bir rica olarak kabul edin. Bu mektuplaşmanın yapı
sını ise bizzat savaşçilar saptayacaktır.' 

"Dusya adresleri göndermiş ve mektuplaşma başlamış. 
Şimdi 'Bizim bataryaya' posta gelince yalnız yakınları olanlar 
degil, dogdukları yuvalar ve köyleri alçak düşman tarafından 
yerle bir edilenler de mektup almaktadır. 

"Kuşkusuz 'bizim bataryadaki' savaşçilar boş saatlerinde 
uzak İvanovo'daki kızlardan söz ediyorlar ve onlara 'bizim 
kızlar' diyorlar." 

Bundan sonra yazar, İvanovsk'lu işçilerin hayatında da
ha bir çok olay anlatıyor. Onların hayatını ve çalışmalarını so-
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mut bir gerçeklikle veriyor. Burada gerçek bir hayattan ger
çek bir parça verildiği hissediliyor. Kasıtlı olarak hiçbir şey 
abartılmamış, zorlanmamış. 

Bu, propagandacı için, aj itatör için yararlı bir makaledir. 
Siz, beni tecrübeli bir ajitatör sayıyorsunuz. Oysa ben kendi
mi hiç de öyle saymıyorum. (Gülüşmeler). Size bu makalele
rin, ciddi okunduğunda ve üzerlerinde düşünüldüğünde vere
bileceğini ben veremem. 

Bu gibi makaleler, bence değerli ve yeni olan, bugün için 
en etkili ajitasyon biçimlerini yaratan malzemeler basınımiZ
da yer almaktadır. Beliiki basın, cepheye bağlı olaylara daha 
yakındır. 

İşte yoldaşlar, bütün söylemek istediklerim bunlardır. 
Konuşmamızın sonuçlarını nasıl formüle edeceğiz? Ben 

şöyle düşünüyorum: Basınımız yeterli miktarda malzeme veri
yor. Yalnız onlardan ustaca yararlanmamız gerek. Yetenekli 
yazarlarımiZ var, ben yalnızca son günlerde çıkan makaleler 
üzerinde durdum. Korneçyuk'un "Cephe" oyunu üzerinde 
durmadım. Onun büyük önemi vardır. Birçok sorun hakkın
da yönlendirici malzemeler veriyor ki, bunların üzerinde dü
şünmeye değer. Yaşadığımız günler çok çetin günlerdir. Da
ha önce de söylediğim gibi insanlar, tüm güçlerini harcayarak 
büyük işler başarıyorlar. Bunun yanısıra insanların yaşam ko
şulları da güçleşti. Halkımız arasında kahramanlık, mertlik 
ve yıkılmazlık o denli yaygın ki, suni şeyler yaratmamıza ge
rek yok. Yalnız halkın, ordunun hayatından malzemeler top
lamamiZ ve halkın çektiği güçlükleri tam algılayarak, her ko
şulda düşmanı yenmek zorunluluğundan söz etmemiz yeterli
dir. Eğer halkın karşısına bu gibi malzemelerle çıkarsanız, si
zi temin ederim ki, bu ajitasyon biçimi en büyük etkiyi yapa
caktır. (Alkışlar) 

Bolşevik, No: 1 7-18, 1942. 
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BÖLÜM XI 

AHLAK ÜZERİNE 

Maneviyat ya da ahlak, insan toplumunun oluşumunun 
başlangıcından beri vardır. Ve onun ekonomik gelişmesiyle 
belirlenir. Elbette bu ani bir değişme ile değil de hukuk, din 
ve tüm ideoloj ik üst yapı kurumları gibi uzun bir süreç içinde 
ondan kaynaklanarak ortaya çıkar. İnsan toplumunun başlan
gıcında ahlak, yaşama koşullarında gelişmiş, insanların tutum
larının belli normlar içinde pratik olarak biçimlenmiştir. Bu 
normlar kuşkusuz hiçbir hukuki kayda geçirilmiyormuş. Zira 
o zamanlar henüz yazı yokmuş. Fakat o zamanki insanlar 
için bunlara uyma, belki de bizim çağdaş yasalarımızın hukuk 
maddelerine uyma zorunluluğundan daha az değilmiş. Top
lumla, kabileyle, aileyle ilişkiler, kadın erkek ilişkileri, yaşam 
ilişkileri, herkesee kabul edilmiş psikolojik ilişkiler, toplum
sal ahlak halini atıyormuş. 

İnsan toplumunun sınıflara ayrılması ve devletin ortaya 
çıkmasıyla, doğal olarak ahlak da sınıfsal temeline oturmuş, 
egemen sınıfların elinde, boyun eğmiş kitlelerin köleleştiril
mesi için güçlü bir silah olmuş. Engels kapitalist toplumda en 
az üç tür ahlak, "feodal aristokrasi, burjuva ve proletarya" ah
laklarının var olduğunu yazmaktadır. 

"Değil mi ki toplum şimdiye dek sınıfsal çelişkiler içinde 
gelişmiştir, ahlak da daima sınıfsal olmuştur; bu ahlak ya ege
menliği, ya egemen sınıfların çıkarlarını haklı göstermiş, ya 
da baskı altında bulunan, fakat artık bu egemenliğe karşı ye
terli derece�e sağlaıniaşmış olan sınıfın nefretini ifade etmiş 

1 17 



ve baskı altındakilerin ilerdeki çıkarlarını savunmuştur". 
("Anti-Dühring" s.66, 1934 ) . 

Bütün bu devirlerdeki -kölelik düzeni, feodalizm, kapita
lizm- egemen sınıflar, egemenliklerini maskelerneye ve dar sı
nıf çıkarlarını genel halk çıkarları olarak göstermeye çaba 
harcamışlardır. Onlar sömürgeci ahlaklarını genel insan alıla
kı biçimine getirmişler, onu insan toplumunun dışında bulu
nan, insana ve var olan toplumsal-ekonomik düzene bağlı ol
mayan, sanki tanrıdan gelen buyruklara · dayanan sonsuz bir 
gerçeklik derecesine yükseltmişlerdir. 

Zaman geçiyor, eski toplumsal-ekonomik kurumlar yok 
oluyor ve onların yerine yenileri gelişiyor. Davranış, ahlak so
runları felsefe biliminin kollarından biri oldu. Bu "ince" sorun
lar üzerinde çalışan metafizik ve skolastik filozoflar transan
dant, yani insan aklının ererneyeceği kavramlardan oluşan, 
şimdiki durumu ahlaksal yasalarla haklı gösterdiler. Metafi
zikçilerin ve skolastiklerin yüzyıllarca süren bu çalışmaları
nın, insan bilgilerinin ve düşünce mantığının gelişmesinde 
olumlu sonuçlar vermediği anlamına gelmez .. Fakat genellik
le onların hepsi bir amaç uğruna çaba gösteriyorlardı. Yani 
ahlakı egemen sınfların çıkarlarının hizmetine koşmaya; sö
mürülen çoğunluğun sömürgen azınlık tarafından baskı altın
da tututmasını haklı göstermeye; bizzat bu durumu ahlaksal 
olarak kabule çalışıyorlardı. 

Tümüyle kapitalist düzenin çıkarlarına hizmet ettiği hal
de, Batı Avrupa edebiyatı yine de kapitalizmi kamçılayan ola
ğanüstü eserler vermiştir. Örneğin burjuva toplumunu en iyi 
tanıyanlardan biri olan Balzac'ın "Goriot Baba" romanında . 
Vikontes Bosiyan, öğrenci Rastinyak'a şu düşünceleri aşıla
maktadır: 

"Hesaplarınızı ne denli soğukkanlılıkla yaparsanız o ölçü
de ilerlersiniz. Darbelerinizi hiç acımadan indirin. O zaman 
sizden korkacaklar. Erkek ve kadınlara bir sonraki istasyon
da ölmelerini göze aldığınız posta atları olarak bakınız. Fakat 
eğer size gerçek duygular egemen olursa, onları hazine gibi 
saklayın. Sakın onları kimse sezmesin; çünkü aksi halde yok 
olursunuz. Cellat iken kurban haline gelirsiniz." 
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Dünyanın her yerinde olduğu gibi Rusya'da da toplu
mun gelişmesiyle ahlaksal ilkeler de değişiyordu. Çarlık Rus
ya'sındaki egemen sınıfların ahlakı, Çarlık rejiminin üç bali
nanın üzerindeki üç direğine, yani  "mutlakiyete, dine ve niza
ma" dayanıyordu.  Bunlar toplumun en gerici sınıflarının, 
asil-pomesçiklerin, askeri kastın, yüksek bürokrasinin ve tüm 
gerici güçleri birleştiren, onların başında bulunan "yüksek 
alem" dedikleri tüm soyu-sopu ile birlikte Çarlık hanedanının 
üç ilkesi idi. Bu egemen sınıfın tüm çabaları, ayrıcalıklarını 
korumak ve halkı baskı altında tutmak esasına dayanıyordu. 
Kısacası bizzat aristokrasİ Çarın kişiliğinin manevi önemine 
pek de o denli fazla değer vermiyordu.  Fakat böyle olduğu 
halde onun halk arasında, Çarın tanrının vekili olduğuna, 
onun egemenliğinin tanrının bir iyiliğinden ibaret bulunduğu
na ve bundan dolayı onun tüm kararlarının doğru ve hatasız 
olduğuna ilişkin geniş bir aj itasyon yürütmesine engel olmu
yordu. 

Saraycı-Kralcı yüksek tabakanın dar bencil ahlakına kar
şı yeni bir ahHikın, sömürücülere karşı nefret, halka karşı sev
gi, vatana karşı sevgi ahlakının temelleri atıldı. Rusya'nın en 
iyi insanları, köylülerin kölelik bağımlılığından kurtulmaları 
uğrunda yardım için tüm güçlerini harcadılar, canlarını verdi
ler. Stepan Razin'in ve Emiliyan Pugaçefin ayaklanmaları 
asil sınıfın en aydın insanlarını düşünmeye yöneltiyorrlu ve 
onları köylülerin durumuna ve pomesçiklerin keyfi davranış
Iarına eleştirisel değer biçmeye itiyordu. 

18 .  yy. Rus edebiyatının bir bölümü, Fransız aydınlıkçıla
rının etkisi altında devrimci ahiakın ilk belirtilerini verdi. Bu 
edebiyatın en keskin temsilcisi olan Radişçef "Petersburg'tan 
Moskova'ya Yolculuk" adlı kitabında kölelik hukukuna öldü
rücü bir eleştiri yöneltti. Kölelik düzeni yaşayışının utanç veri
ci manzaralarını (köylü ailelerin toptan ve perakende satılışı, 
orduya asker vermek, efendilerin kölelerine karşı hor davra
nışı ve zulmü) parlak bir biçimde anlatan Radişçef, kölelik 
düzenini, onun acımasızlığını öfkeyle damgalıyor; insan adını 
taşıma haklarını savunan köylülerin her türlü davranışlarının 
yasallığını onaylıyordu. Radişçef çağdaşlarının sağduyusuna 
şöyle sesleniyordu: 
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"Çiftçiler bugüne dek aramızda köleydiler; biz onların ki
şiliğinde bize eşit vatandaşlarımızı tanımıyorduk. Onların ki
şiliğinde insanı unuttuk. Ey sevgili vatandaşlar !  Ey vatanın 
gerçek evlatları ! Çevrenize bakın ve gafletinizi anlayın . . .  

"Fakat aramızda zincir taşıyan kimdir, esirliğin ağırlığını  
duyan kimdir? Çiftçidir! Bizi besleyen, bizim açlığımızı gide
ren insandır; bize sağlık veren, hayatımızı sürdüren ve ne işle
diğinden ne de ürettiğinden yararlanmak hakkına sahip olma
yan insandır. 

"Vatandaşlarının üçte ikisi vatandaşlık adından yoksun 
bulunan, sık sık yasal açıdan ölü olan devletin kalkınması 
mümkün müdür? Rus köylüsünün hayatına rahat demek 
mümkün müdür? Kana susamış herhangi biri, onun rahat ol
duğunu, çünkü daha iyi bir durumdan haberi bile olmadığını 
söyleyecektir. . .  

"Evet, yüz burnu büyük vatandaşın lüks içinde boğuldu
ğu, binlercesinin ise ne güvenli bir geçimi ne de kendilerini sı
cak ve soğuktan koruyacak kendine ait bir damı olmadığı ül
keye biz müreffeh ülke diyoruz. Oh! Her ne kadar verimli de 
olsalar, kahrolsun bu ülkeler! .  . .  " 22 

Radişçefin eğitim hakkındaki fikirleri bugün bile ilerici 
sayılabilir. Ahlak ve duygulardan oluşan geniş bir çerçeveyi 
kucaklamaktadır. Onların toplum önünde belirtilebilmesi 
için gelişmiş bir dile gerek vardır. Yüce Rus bilgini Lomono
sof, yeni düşüncelerin yaşadığı dönemdeki Rus toplumu tara
fınd<tn kavranabilmesine yardım için Rus dilinin yaratılması 
konusunda büyük bir emek harcamıştır. 

Lomonosof şöyle diyordu : 
"Rus devlet inin gücüne göre dünyanın büyük bir bölümü

ne egemen olan d il in, h içbir Avrupa dilinden geri kalmayan 
doğal bir zenginliği, güzelliği ve gücü vardır." 

Lomonosof Rus dilinde "İspanyolca'nın �htişamını, Fran
sızca'nın canlılığını, Almanca'nın sertliğini, ıtalyanca'nın yu
muşaklığını ve bunlardan başka Yunan ve Latin dillerinin 
zenginliği ve söyleme özlülüğünün gücü"nü görüyordu. 

22 A.N. Radişçef, C.l, s.313-317, 1938). 
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1 9. yy. ilk yarısındaki edebiyat, Rus toplumunun siyasal 
düşüncelerinin gelişmesini ve halkı tanımayı bir hayli ileri gö
türdü. 

O zamanki toplumun kitlelerinin önemli bir bölümünü 
kavrayan devrimci ahiakın gelişmesine ve derinleşmesine bü
yük hızı Belinski, Çernişevski, Dobrolübof ve Nekrasofverdi
ler. Onlar insan vicdanını uyandırıyor, insanları hayat konu
sunda ne gibi yararlı şeylerin yapılabileceği sorunu üzerinde 
düşünmeye yönelt iyorlardı. Sanınam ki, Rus edebiyatı tari
hinde ve gazeteciliğinde, insanları Belinski, Çernişevski, Dob
rolübof kadar baskı yönetimine karşı ve demokratik devrim 
uğrunda savaşa yönelterek, onların akıllarına bu derece hük
meden ve vatandaşların bilinçlenmesine belli bir ölçüde katı
Jan başkaları bulunsun. Bundan başka, tümüyle Rus demokra
sisinin gelişmesine adanan kişisel hayatları da ilerici toplu
mun gözünde yüksek bir ahlak nuru ile çevriliydi. 

Belinski şöyle yazıyor: 

"Vatanı sevmemek olamaz . . .  Yalnız bu sevginin varola
na karşı ölü bir doygunluk duygusu değil, mükemmelleşmeye 
karşı canlı bir istek olması gerekir. Tek kelimeyle, vatana sev
gi aynı zamanda insanlığa karşı da sevgi olmalıdır. . .  Vatanını 
sevmek demek, onda insanlığın idealinin gerçekleştiğini gör
meyi candan isternek ve buna varılabilmesi için gücü oranın
da yardım etmek demektir." 

Nekrasof eserleriyle her namuslu insanda, köle sahipleri
ne karşı nefret, halka karşı sevgi uyandırıyor ve savaşa çağırı
yordu. Onun doğrudan yüreklere seslenen "şair olmayabilir
sin fakat vatandaş olmak zorundasın" çağrısı, Rus toplumu
nun geniş çevrelerinde en iyi vatandaşlık duygularını ve ülkey
le halk karşısında manevi sorumluluk bilincini uyandırıyordu. 

* 

Ekim Devrimi'ne kadar Marksist ahiakın asıl içeriği 
"burjuvazinin eleştirisi, kitlelerde ona karşı nefret uyandıtıl
ması, sınıfsal bilincin geliştirilmesi, güçleri birleştirme bece
rekliliği" idi. (Lenin, Bütün eserleri, C.XXX, s.409) Yeni ah-
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la k işçi sınıfı ve emekçiler çevresinde adeta birbirleriyle karşı
laşan iki yol yüzünden benimseniyordu: Bir taraftan Marksist 
aydınların yürüttükleri propaganda, diğer yandan da geliş
mekte olan kapitalizmin korkunç sömürüsü işçileri direnme
ye doğru itiyordu. Bu nedenle çalışan insanların çıkar ortaklı
ğının algılanması ve uluslararası çağrıları işçiler tarafından 
kolaylıkla benimseniyordu.  Proletarya ahlakı  bizzat işçilerin 
arasında, zavotlarda, fabrikalarda, işyerlerinde biçimleniyor
du. Marksist propaganda yalnızca proletarya ahlakının anla-
yış ufkunu genişletiyordu. 

· 

İşçiler, örneğin, grev bozucuların, casusların, ispiyonla
rın, emeğin ücretini azaltan acımasız ustaların dövülmesini 
haklı bir ceza sayıyorlardı. İşçiler arasındaki dayanışma, özel
likle patronla anlaşmazlık zamanlarında, hepsi tarafından de
ğilse bile, büyük bir çoğunluk tarafından algılanıyordu. Doğal
dır ki, bu, işçilerin her zaman dayanışma içinde davrandıkları 
anlamına gelmez. Yönetirnin paralı casuslarının ve ajanları
nın yanısıra, işçiler arasında usta aşamasına gelmek, yönetim
de görev almak amacını güden ve bu yüzden de bir kenarda 
duran dalkavuklar da bulunuyordu. 

Devrim öncesi aydınlarımızın onuruna şunu söylemek 
gerekir: Aralarında yetenekli düşünürler, ressamlar, edebiyat
çılar ve halkın refahı uğrunda dövüşen ateşli savaşçılar vardı. 

Her grev, çalışma yerinde ortaya çıkan az ya da çok 
önemli bir anlaşmazlık, peşinden baskıyı sürüklüyordu: Ele 
başların kovulması, kara listeye yazılma, tutuklamalar . . .  İşçi
ler felakete uğrayanlar için para topluyorlar, onlara yapabil
dikleri her yardımı yapıyorlardı. Hatta bazı ustalar yardıma 
bile katılıyorlar, bazen de işten atılanların başka zavotlara ka
bulü konusunda yardım ediyorlardı. Bu durum işçiler arasın
da manevi bir görev sayılıyordu.  

Fakat tüm bunların ilk zamanlarda örgütsüz bir yapısı 
vardı. Devrim hareketinin daha da gelişmesi, proletaryanın 
sınıf bilincinin uyanması, onun kendinde sınıf halinden, ken
disi için sınıf haline gelmesi ile, sınıfına karşı dürüst olma, di
siplinli olma, karşılıklı yardım, savaşta kendini feda etme ve 
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örgütçülük gibi manevi nitelikler biçimlendiriyordu. Proleter
yanın manevi yüzünün bu çizgileri, kapitalizm koşulları için
de burjuvazinin acımasız, yırtıcı: "İnsan insanın kurdudur", 
"Herkes kendine, tanrı herkese", "Adam olmaya çaba göster" 
vb. gibi ilkeleriyle çelişen doğum halindeki sosyalist ahiakın 
temellerini oluşturmuştur. 

Partimizin propagandası işçiler arasında eğitici bir un
sur oldu. Rusya'da işçi aydınların bilinçlenmesinin özellikle 
Marksist propaganda ve ajitasyonun yayılması, illegal birlikle
rin örgütlenmesiyle başladığı açık yüreklilikle söylenebil ir. 
Pr6pagandacılar ve örgütçüler, işçi çevresini bir bütün ve ör
gütlü bir güç halinde birleştirdiler. Onlar, işçi kitlesine ilk ba
kışta göründüğünden daha derine işleyen devrimci poletarya 
ahlakını aşılıyorlardı. Devrimci ahlak, yalnız toplumsal ilişki
ler alanını değil, işçi sınıfının yaşamını da kucaklıyordu. 

Devrimci narodniklerin parlak eylemcilerinden sonra 
Marksistler haklı olarak onların yerini aldılar. 1890- 1 900 yıl
ları arasında siyasal edebiyatta Rus ekonomisinin ve devrim 
fikrinin gelişmesine ilişkin narodniklerle Marksistler arasın
da olan ateşli savaşı kim bilmez? Bu savaşın ilkeli yürüyüşü
ne devrim öncesi gerçekler neden oluyordu: Şehirlerdeki 
grevi er ve gösteriler, hemen köylü ayaklanmaları diyebileceği
miz ayaklanmalar ve Harkov, Paltava vb. eyaletlerde pomes
çiklerin çiftliklerini yakma hareketleriyle yarış ediyordu. 

Baskı rejimine ve burjuva pomesçik düzenine karşı yürü
tülen bu savaşta Marksist devrimci fikirler biçimleniyor, dağı
nık işçi birliklerinden Sosyaldemokrat partisi yaratılıyordu 
ki, bu parti 1903 yılında, II. Kongrede menşeviklerden ayrıl
madan sonra Sosyaldemokrat İşçi (Bolşevik) Partisi adını al
dı .  Bolşevik Partisi ve onunla birlikte işçi sınıfı, Lenin ve Sta
lin önderliğinde, işçilerin çıkarları uğrunda Marksist devrim
ci savaş yoluna giriyordu. İşçi çevrelerinde devrimci-Mark
sizm inancı artıyor ve sağlamlaşıyordu. İşçi ve köylü kitleleri
nin çarlığa karşı savaştaki çıkar ortaklığına, silahlı ayaklanma 
zorunluluğuna ilişkin Leninist düşünce gitgide derin kökler 
salıyordu. 
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1905 devrimi, sınırlı sonucuna ve işçi sınıfının geçici ye
nilgisine rağmen yine de, yalnız işçilerin değil, köylülerin de 
sınıf bilincini yükseltti. Onları partimizin önderliği altındaki 
savaşta devrimci deneyler bakımından zenginleştirdi. Halk, 
elde silah çıkarlarını savunma olanaklarını gördü. Bu duru
mun insanların zihninde iz bırakmaması onların manevi, siya
sal duygu ve ruh durumlarına yansımaması imkansızdı. 

Öte yandan burjuva aydınları arasında, esnaf çevrelerin
de ve menşeviklerin yanına geçen işçi sınıfının üst tabakala
rında, devrimin bozguncu sonucunda devrimci ruhun geriledi
ği, devrime matem şarkıları söylendiği, bireyin sözüm yabana 
"yasal" bencilliği öğütlendiği görüldü. Ama partimiz, küçük
burjuva adam sendeciliğine rağmen, yalnızca devrimci savaş 
bayrağın ı  toplamakla kalmayan, aynı zamanda saflarını sağ
lamlaştıran her türlü oportünist gösterilere karşı amansızca 
savaşan, yanlış yol arkadaşlarını temizleyen biricik partiydi. 
Aslan payının Lenin ve Stalin 'e düştüğü bu iş, çok geçmeden 
meyvelerini verdi .  

Burjuva demokratik Şubat Devrimi partimizin etkisi al
tında proletaryanın ve en yoksul köylülerin, Çarlık Rusya'sın
daki eski düzene, kapitalizme karşı zaferiyle sonuçlanan yüce 
Ekim Sosyalist Devrimi'ne yükselip geçti. Artık yeni bir ha
yat başlamıştı. Halk yeni, henüz kimse tarafından keşfedilme
miş bir yola koyuldu. Halk, insanın insan tarafından sömürüi
mediği hayatın sosyalist temellere göre kurulması amacına 
yöneldi. Bunun için eski toplumsal ilişkilerin kökten değişti
rilmesi gerekiyordu. Bu ise insanın manevi yönünün de değiş
tirilmesi anlamına geliyordu. 

Doğaldır ki, çeşitli üretim ve toplumsal ilişkilerin kendi
ne özgü bir biçimde içiçe girdikleri bir ülkenin, yeni toplum
sal ekonomik esaslara göre yeniden düzenlenmesi partimiz
den ve onun yönetiminden, kitlelerde sosyalist ahiakın ger
çekleştirilmesi için aydın güçlerden çok büyük bir çaba ve 
uzun yıllar boyunca sürecek olan ajitasyon ve propaganda ça
lışmaları istemekteydi. Marx ve Engels şöyle söylüyorlardı: 

"Bu, komünist bilincin kitlesel olarak doğması için oldu
ğu kadar, bizzat amaca ulaşmak için de insanların kitlesel ola-
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rak değişmeleri zorunludur. Bu ise yalnız pratikle, yani, dev
rimle mümkündür. Dolayısıyla devrim zorunludur. Yalnız 
egemen sınıfın başka hiçbir biçimde devrilmesi olanaksız ol
duğu için zorunlu değil, deviren sınıfın tüm eski kötülüklerin
den kurtulması ve yeni bir toplum yaratmaya yetenekli olma
sı ancak devrimle mümkün olduğu için zorunludur." 

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi Rusya'daki tüm halkların 
maneviyatını bir derece daha yükseltti. Bu, insan toplumun
da en yüce ahlak haline geldi. Burada abartma yoktur; yalnız
ca varolan ve gerçeklikten çıkarılan objektif bir sonuçtur. 
Kuşkusuz bu, insanların ansızın gelen bir bağışla, yani yeni 
sosyalist ahiakla aydınlanmış olağanüstü bir sabahta uyanma
ları anlamına gelmez. Marx, insanların bilincinin ekonomik 
gelişmeden geri kaldığını, bu nedenle kapitalizmin tüm artık
larının birdenbire, yalnızca bir devrim ile yok edilerneyeceği
ni gösteriyordu. 

Marksist kuramın büyüklüğü özellikle şundan gelmekte
dir: Marx, burjuva toplumunda hayatı yeniden düzenlemeye 
yetenekli biricik sınıf olarak işçi sınıfını keşfetmiştir. 

Lenin, Marksizmin üpotik sosyalizmden özellikle şunun
la ayırdedildiğini yazıyor: 

"Eski üpotik sosyalizm, yeni toplumu kanlı, pis, yağmacı 
ve bakkal kapitalizmi tarafında yaratılan insan materyalinin 
kitlesel temsilcileriyle değil de, özel camekanlarda ve ısıtma 
tesislerinde yetiştirilen, özellikle erdemli insanlarla kurmak 
istiyordu. Bu gülünç fikir şimdi herkes için gülünçtür ve her
kes tarafında terkedilmiştir. Fakat pek çok kimse, yüzlerce 
binlerce yıllık kölelik, toprak köleliği kapitalizm; küçük dağı
nık işletme, pazarda küçük bir yer için yapılan savaşlar, malla
rın ya da emeğin daha yüksek fiyatı yüzünden bozulan kitle
sel insan materyali ile kurulmasının nasıl mümkün olabilece
ğini ve olması gerektiğini bulmayı istemiyor ya da beceremi
yor; buna karşılık Marksizme karşıt kurarnlar icat etmeye uğ
raşıyorlardı." 

Gerçekten kitleler yeni, sosyalist ahlakı pek öyle kolayca 
benimsemediler. Proletaryanın ve yoksul köylülerin zaferi 
başlangıçta devrilen sınıflardan, hatta aydınların çoğunluğu 
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tarafından bile düşmanca karşılanmıştı. Ayrıca, bizzat işçi sı
nıfı ve özellikle köylü pomesçiklerin ve burjuvazinin yüzyıllar
ca süren egemenliği döneminde aşılanan alışkanlık ve gele
neklerden birdenbire kurtulamazlardı. Her işçi kapitalist top
lumda yaşamakla evsiz barksız ve proleter olduğunu, aslında 
yurdu olmadığını, vatanının kendisi için üvey olduğunu anla
yamıyordu; ancak Ekim Devriminden sonra yoksul bir prole
terden büyük ülkenin vatandaşı, sosyalist devletin milyonlar
ca kurucularından biri, kolektifin eşit haklı üyesi haline geldi
ğini, ülkenin varolan tüm zenginliklerine egemen olduğunu 
anlayamıyordu. 

Sosyalist ahiakın başlıca unsurlarından biri emeğe karşı 
sevgidir. Fakat ancak işçi sınıfının zaferleriyle emek, insan 
hayatı için zorunlu olan bir koşul, ağır ve utanç verici bir yük 
olmaktan çıkarak onur ve kahramanlık davası haline geliyor. 

Devrim öncesi dönemde, rasgele bir işçi toplantısında 
bulundum. Toplantıda işyerlerinde işimize karşı nasıl davran
mamız gerektiği tartışılıyordu. Bazıları kapitalistlere çalıştığı
mız sürece özel bir çabaya gerek olmadığını, mal sahibinin ya 
da ustanın istediklerinin en azını yapmamızın yeterli olduğu
nu düşünüyorlardı. Diğer bir bölümü karşı çıkıyordu, onlara 
göre mesleki onurları ellerinden sıradan bir ürünün çıkarma
sına izin veremezdi. İşin mükemmel bir nitelikte olması insa
na manevi bir tat vedr diyorlardı. 

Doğaldır ki, bu tartışmanın saf bir kuramsal yapısı var
dır. Herkes, ustanın ya da mal sahibinin işin yüksek nitelikte 
olmasını isteyeceklerini ve bunu dikkatle izleyecelerini anlı
yordu. Fakat acaba sosyalist devrimin zaferinden sonra ku
ramsal açıdan da olsa böyle bir sorunun ortaya atılması müm
kün müydü? Tersine genel proletarya ahlakı, hiç aldatmadan 
yalniz mükemmel nitelikli ürünün işlenınesini istemektedir. 

Köyde, kuşkusuz ki, sosyalist ahHik bir ölçüde daha güç 
benimseniyordu. Bu da doğaldır. Orada, bireysel mülkiyet 
alışkanlıkları daha derin kökler salmıştır. Orada, toprağa ege
men olma biçiminde ve onun işlenmesine ilişkin temel fark
lar vardır. Bazı yerlerde toplu çiftçilik, diğer yerlerde ise bi-
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reysel hutor23 işletmeleri egemendi. Hayatın yöresel, sosyal 
ve günlük yaşantısı, köylülerin bu tabakalarının manevi yö
nünde temel çelişkiler yaratıyordu. 

Köyde esas sorun, kolektifleşme gündemde yer alınca, 
çogunluk, güçlükterin aşılamayacagını sandı. Köylü için kol
hoz işletmenin bilinmedik yolunu tutmak, üretim servetinin 
toplumsallaştırılmasına başlamak kolay bir şey degildi. Yok
sulları bir yana bırakalım, orta halli köylünün de mülkü azdı; 
at ve araba, ilkel sürme araçları, yani pulluk ve tırmık; hepsi 
o kadar. Fakat o zamanlar bir çogu kendisinin kolhoza diger
lerinden daha fazla katılmış oldugunu sanıyordu. Şunun da 
göz önünde bulundurulm'ası gerekir ki, her köyde, hatta en 
küçügünde bile kulak ya da kulak egilimli biri vardı ve bunlar 
bazen açıkça, çogu kez gizlice, kolektifleşmeye karşı korkunç 
bir çatışma yürütüyorlar, kolhozcu köylüleri dagıtmak için 
tüm çarelere baş vuruyorlar, kolhozcuların gelişmiş, çalışan 
bölümüne kara çalıyorlardı. 

Kolhoz düzeni ülkemizde Sovyet yönetiminin otoritesi, 
partinin ve Stalin yoldaşın otoritesi nedeniyle zafere ulaştı. 
Köylüler, Sovyet hükümetinin ve partinin köylü hayatını ger
çekten iyileştirmeye çaba sarfettiklerine emindiler. Kolhozcu 
köylüler sosyalist düzene katıldılar. Onun aktif kurucuları ha
line geldiler. Köy ekonomisinin temelinin sosyalizme doğru 
degişmesiyle, köylülerin psikolojisi, devlete, topluma, sosya
list mülkiyete, emege karşı bakış açıları, birbirlerine karşı iliş
kileri de yavaş yavaş degişmeye başladı. Tek kelimeyle sosya
list ahlak, gelişmesi için köylülerin kişiliginde uygun bir yer 
buldu. 

Bizde SSCB'nde emek, kentte de, köyde de, en basitin
den en uzmanlaşmış olanına dek, derin bir içerik kazahdı. 
Sosyalizmin yüce fikriyle canlandı. Bu nedenle insanları yeni
leştiren, onları sosyalist ahlak ruhunda egiten bir yaratıcılık 
temeli haline geldi. 

"Komünizm, sıradan işçilerin emek verimliligini arttır
mak, kendilerine ve 'yakınlarına' değil, onlara 'uzak' olan 

23 Hutor - Binalar, bahçeler vb. ile birlikte ayrı toprak parçası. 
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kimselere, yani önceden bir sosyalist devlette, sonradan da 
Sovyet Cumhuriyetleri Birliği'nde toplanmış bir bütün olarak 
tüm topluma on ve yüz milyonlarca insana sağlanan her pud 
tahıl, kömür, demir ve diğer maddelerin korunması uğrunda
ki özverili ve ağır emeği aşan kavgalarının belirdiği yerde baş
lar." 24 

Geniş ölçüde tanınmış olan bu Leninist görüş açısı, pro
letaryanın zaferinden sonra insanların görüşlerinde olagelen 
derin dönüşümü en iyi biçimde göstermektedir. Ve şimdi biz 
ülkemizde sosyalist emeğin, sosyalist yarışların, Stahanofçu 
hareketin, sosyalist ahiakın sarsılmaz ilkeleri, Sovyet insanı
nın davranış biçimi ve ölçüsü haline geldiğini, haklı olarak 
söyleyebiliriz. 

22 Haziran ı 94 ı 'de Alman ordusu Sovyet topraklarına 
savaş ilan etmeden saldırdı. 

Ha lkımız 24 yıldan beri durup dinlenmeden çalışıyor. 
Halkımız aynı zamanda, tüm güçlerini ve yeteneklerini sefer
ber ederek sürekli öğreniyor·, öğreniyor. Sovyetler Birliği'nin 
tüm halkları sanayinin, tarımın gelişmesi sayesinde, genel kül
türü, bilimi, tekniği ve sanatı yükseltmek uğrundaki tek amaç
ta birbirlerine yaklaştılar ve akrabalaştılar. 

Bu durum, Özbek halkının Özbek askerlerine yaptığı ko
nuşmada iyi bir biçimde dile getirilmiştir. 

"Senin halkın Sovyetler Birliği'nin evladıdır. Ruslar, Uk
raynalılar, Beloruslar, Azerbeycanlılar, Gürcüler, Ermeniler, 
Tacikler, Türkmenler, Kazaklar ve Kırgızlar seninle birlikte 
25 yıl boyunca gece gündüz çalışarak bizim büyük evimizi, bi
zim ülkemizi, bizim kültürümüzü kurdular. 

· "Şimdi senin büyük kardeşin Rus'un evine, Belorus, Uk
raynalı kardeşlerinin evine Alman basmaçları25 sokuldular. 
Onlar kahverengi veba, darağacı, kamçı, açlık ve ölüm getir
mektedirler. Fakat Rus evi aynı zamanda senin de evindir! . .  
Çünkü Sovyetler Birliği, herkesin kendi evinde yaşamasına 

128 

24 Lenin, Bütiin Eselfeli, C.24,s.342 

25 Basmaç - Ekim devriminden sonra karşı-devrimci harekete katılan, 
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rağmen avluları ve aile ocakları bir olan ve birbirinden ayrıl
mayan bir dostluk ailesi dir." 

Düşmanla iyi çarpışabilmek için onu tanımak gerektiği
ni söylüyorlar. Alman faşistleri ilkelerini, amaçlarını ve ideal
lerinde biçimlenen insanın "manevi" yüzünü gizlemiyorlardı. 
Hitler şöyle diyordu: "Biz yalnız içgüdülerimize boyun eğmeli
yiz. Yeniden çocukluğumuza dönmeli, yine saflaşmalıyız . . .  Bi
zi fikrin düşmanı olarak damgalıyorlar. Eh, ne olacakmış, biz 
öyleyiz. Beni bilimsel öğrenimden yoksun bıraktığı için, alın 
yazıma borçluyum. Ben bir çok boş inancın etkisinden sıyrıl
mış olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum. Biz öyle bir gençlik 
yetiştireceğiz ki, dünya onun önünde titreyecektir. Çetin, 
inatcı ve acımasız bir gençlik . . .  Ben bu gençlerin körpe vahşi 
canavariara benzemesini istiyorum .. " 

Hitler, Rauşning'le yaptığı konuşmada tümüyle keyfi 
davranıyor; "Biz yabancı halkı azaltmak zorunda kalacağız . .  
Yabancı halkın azaltılması için teknik hazırlamalıyız. Benim 
böcekler gibi üreyen aşağı ırkdan milyonlarca insanı yoketme 
hakkımı kim tartışabilir? Herşeyden önce Slav halklarının sa
yısını azaltmaya çalışmalıyız. Slav ve doğu halklarının çok bü
yük üreme yetenekleri, beyaz kuzey ırkı için büyük bir tehli
ke oluşturmaktadır. Efendiler yüksek aşamasının, köleler kit
lesini köleleştirmesi gerekir." 

Tüm dünyaya karşı zaferi kazanacaklarından tamamen 
emin olan Almarılar, insaniılda alay etmeyi ve milyonlarca in
sanı "sarışın Alman cadısının" lehine yoketmeyi düşünüyorlar
dı. 

Bu "ilkelerle" davranan Alman komutanlığı, savaşın yürü
tülmesinde bunlara uygun yöntemler uygulamaktadır. Alman 
komutanlığının askerlerine yönelen "muhtıra" biçimindeki 
çağrısında şöyle deniliyor: 

"Hatırla ve yap: 
" 1 )  Sabah, gündüz, gece, sürekli olarak Führeri26 düşün. 

Seni başka düşünceler rahatsız etmesin. Şunu bil: O seni dü
şünüyor ve senin için çalışıyor:: Senin yalnızca çalışman, h iç-

26 Alman faşistlerinin Hitler' e verdikleri isim. 
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bir şeyden korkmaman gerekir. Sen Alman askerisin, sen ya
ra almaz bir insansın. Sana hiçbir kurşun, hiçbir süngü doku
namaz. Sinir, kalp, acıma yok, sen Alman demirinden yapıl
dın. Savaştan sonra sen yine yeni bir ruh ve açık bir kalp sahi
bi olacaksın; bunlar senin çocuklarına, 'Yüce Almanya'ya öz
gü olacaktır. Şimdi ise kesinlikle tereddütsüz davran. 

"2) Senin kalbin ve sinirlerin yoktur, bunlar savaşta ge
reksizdir. İçindeki a�ımayı ve insafı yoket. Her Rus'u ve Sov
yet insanını öldür. Onüne yaşlı ya da kadın, kız ya da erkek 
çocuk çıkmış durma öldür. Bununla kendini yok olmaktan . 
kurtaracak, ailenin geleceğini  garantileyecek ve sonsuz şan 
kazanacaksın. 

"3) Alman baskısı karşısında dünyanın hiçbir gücü daya
namaz. Biz tüm dünyaya diz çöktüreceğiz. Alman, dünyanın 
mutlak efendisidir. Ingiltere'nin, Rusya 'nın ve Amerika'nın 
geleceğini sen belirleyeceksin. Sen Alman'sın ve Alman'a ya
raşır bir biçimde yolunda engel olan her canlı şeyi yoket. Sü
rekli yüceliği, Führeri düşün. Ancak o zaman zafer elde eder
sin. Sana ne kurşun ne de süngü dokunabilir. Yarın senin 
önünde tüm dünya dize gelecektir." 

Alman asker ve subaylarının binlerce mektubu, onların 
not defterlerindeki kayıtlar örnek olarak gösterilebilir. Tüm 
bunlar birbirine benzemekte, hepsi Alman'ı cimri, eskici, aç
gözlü, en kanlı buyrukları körü körüne yapan, kendisinin 
"yüksek ırktan" olduğı.ınu sayan insan olarak karakterize et
mektedir. 

Ve işte, kendiliğinden genel insan ahlakını inkar eden, 
"ırk ayrıcalığı, "jeopolitik" gibi delice faşist fikirlerle doldurul
muş olan bu ordu, kolay bir zafer hayaliyle doğuya saldırdı. 

Şunu söylemek gerekir ki, Alman komutanlığı SSCB'ne 
karşı zafer kazanacağı kanısına yalnızca kendine güven . duy
duğundan değil, başarılarımızı inkar eden ve özellikle Sovyet 
halkının düşük manevi siyasal gelişmesi konusunda ısrarla 
suçlamalarda bulunan yabancı basının yıllardır süren sürekli 
iftiralarından da kaynaklanmıştı. Bu nedenle savaşın başlangı
cında yabancı ülkelerdeki askeri uzmanlar, Sovyetler Birli
ği'nin yenilgisinin kesinliğini saptamakta birbirleriyle yarışı-
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yorlardı. Bu "uzmanlar"ın ne denli korkunç biçimde yanıldık
larını şimdi bütün dünya bilmektedir. 

Halkımız en güç anlarda bile Almanya'ya karşı kesin za
fer elde edeceğimizden kuşku duymamıştı. Bu güven, bizim 
maddi olanaklarımıza, yirmidört yıl boyunca sosyalist bir dev
let kurma işi üzerinde çalışan bir halkın, elinde silah bulundu
ğu sürece, yenilemeyeceği inancına dayanıyordu. 

· Savaş gerçekten de, devletin sağlamlığı ve onun ekono� 
mik gücü, siyasal yönteminin doğruluğu ve halkının manevi si
yasal kararlılığı konusunda çok çetin bir sınavdı. Ordumu-

i zun, Alman faşist ordusuna oranla bu manevi üstünlüğü bize 
zaferi sağlayan en önemli nedenlerden biri .oldu. Bu, özellikle 
şimdi, adamakıllı dayak yiyen ve vatanımızın sınırları ötesine 
kovulan Alman faşist sürülerinin bozgunun sonuna geldikleri 
şu sıralarda çok açıktır. 

Faşistler, iktidara gelince şunları söylemişlerdi: "Varsın
. lar bize barbar desinler. Biz kültür istemiyoruz." Bu sözlerin 
hemen ardından da 20 milyon kitap yaktılar. 

Bizde parti, kültür devrimi meselesine çok büyük önem 
veriyordu. 

Sanayinin ve köy ekonomsinin gelişmesi, ordunun örgüt
lendirilmesi ve silahlandırılması konusunda partinin ve hükü
metin günlük kaygılarından söz etmek şöyle dursun, partinin 
ve Sovyet egemenliğinin, kültürürün gelişmesi, halk kitleleri
nin eğitimi uğrunda harcadıkları ·emeğin hesaplanması, güç
tür. Çok az ayrıcalıklarla, yabancı gözlemciler Sovyetler Birli
ği'nde kültürün ve bilginin düzeyi konusunda değer biçerler.: 
ken, devrim öncesi dönemden başlamaktadırlar. Ya da bu dü
zeyin Sovyet yönetimi yıllarındaki artışını göz önüne alarak 
burjuva ülkelerindeki kültür yükselişiyle ölçmektedirler. Oy
sa ülkemizdeki kültür kurumlarının gelişmesi konusunda yal
nızca birkaç kanıt göstermek, bunun görülmemiş ölçülerde 
artmış olduğuna inanmamız içirı yeterlidir. 

SSCB daha 1938-39 yılında genel öğretim okullarında 
okuyan öğrenci sayısı bakımından dünyada birinci sırayı alı
yordu ve bu okullarda Büyük Britanya, Almanya, Fransa ve 
I talya bir arada alındıkları zaman oralardaki öğrenci sayısına 
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oranla 1,2 misli daha fazla öğrenci, aynı ülkelere Japonya'yı 
da kattığımızda oradaki üniversiteli sayısından 1.4 misli daha 
fazla üniversiteli okuyordu. Yalnızca bir tek Leningrad'ta, sa
vaştan önce tüm faşist Almanya'dan daha fazla üniversiteli 
vardı. 

1939 yılı başlarında SSCB'nde 240,765 kütüphane vardı 
ki, buralardaki kitapların sayısı toplam 442,203.008 idi. Sov
yetler Birliği'ndeki halk kütüphanelerinin sayısı 1 9 14 yıiına 
oranla 62 misli artmıştı. Yalnızca "Saltikof-Şçedrin" devlet 

. halk kütüphanesinde, Berlin'deki Prusya devlet kütüphanesi
ne oranla 32 misli daha fazla kitap bulunmaktadır. 

Bizim sosyalist kültürümüz Lenin tarafından formüle 
edilen şu ilkeye dayanılarak kurulmaktadır: 

"Eskiden tüm insan zekası, onun tüm dehası, bazılarına 
tekniğin ve kültürün tüm nimetlerini vermek, buna karşılık 
ötekilere en zorunlu şey olan eğitiminden ve gelişmeden yok
sun bırakmak için yaratıyordu. Şimdi ise tekniğin tüm muci
zeleri, kültürün tüm başarıları halkın genel malı olacaktır ve 
bundan sonra insan zekası ve dehası hiçbir zaman baskı ara
cı, sömürü aracı haline getirilmeyecektir." 

Sovyet yönetimi insan zekası tarafından yaratılan en gü
zel şeyleri halkın ortak malı yapmak için gerekli kaynakları 
esirgemiyordu. Aristo'nun, Voltaire'in, Diderot'nun, Helvet
yus'in, Holbah'ın, Darvin'in, Nevton'un, Aynştayn'ın, Men
delyefin, Meçnikofun, Pavlov'un ve Timiryazefin eserleri 
yüzbinlerce adet basıldı. Dünya edebiyatının Bayron, Balzak, 
Hayne, Göte, Hugo, Dikens, Şekspir ve Şitler gibi klasikleri 
milyonlarca yayınlandı. Rus estetik .edebiyatı klasiklerinden 
Puşkin'in, Gogol'ün, Griboedofun, Lermontofun, Her
zen'in, Nekrasofun, Saltikofun, Sçedrin'in, Tolstoy'un, Çe
hofun, Gorki'nin ve Mayakovski'nin eserlerinin tirajı artık 
on milyonları buldu. Rus halkı, SSCS'nin diğer halklar edebi
yatının klasikleri: Şevçenko, Rustaveli, Ovanes Tumanyan, 
Şalon Aleyhem ile tanıştı. SSCB'nin diğer halkları Rus ve 
dünya edebiyatının hazineleriyle kucaklaştı. İşte birkaç karak
teristik rakam: 
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Devrimden önce Devrimden sonra 
Puşkin 9 dilde basıldı 66 dilde basıldı 
Lermontof 5 ll ll 26 ll 

Lev Tolstoy 10  ll " 54 ll ll 

Nekrasof ı ll ll 2 ı  ll 

Şaltikof-Şçedrin ı ll ll 24 ll ll 

Çe h of 5 ll ll 53 ll 

Göthe ı ll ll 6 ll 

Romain Rolland ı ll ll 13 ll 

Sovyet düzeninde halk şarkıcılarının, ozanlarının, masal
cılarının eserleri geniş bir yayım imkanına kavuştu : Cambul 
Toktohul, Satilhanof, Süleyman Stalski, Hamza Tsadasa, Fek
la Bezzubova, Marfa Krükova bunlardan bazıları. 

Tiyatromuz yalnızca Sovyetler de değil, dünya kültürün
de de bileginin hakkıyla öncü yerini almaktadır. Tiyatromuz, 
Sovyetler Birligi gibi yapısı bakımından çok ulusludur. Devri
me dek bir çok ulusumuzun tiyatroları geniş kapsa�!ı geliş
meye ugradı ve ulusal kültürde onurlu bir yer aldı. Orneğin 
önceleri Ermenistan'da, Türkmenistan'da, Tacikistan'da ve 
Kırgızistan'da profesyonel tiyatro yoktu; şimdi Ermenistan ' ın 
27, Tacikistan'ın 23, Kırgızistan'ın 2 ı , Türkmenistan'ın ll  ti
yatrosu vardır. Devrimden önce Ukrayna'da 35 tiyatro vardı. 
1 940 yılına dogru bunların sayısı ı25'e varmıştır; Gürcüs
tan'da 3 tiyatro varken, şimdi 40 tiyatro vardır; Özbekis
tan'ın 1 tiyatrosu vardı, şimde 49 tiyatrosu vardır. 

Çarlık zamanında kendi alfabelerine dahi sahip olmayan 
en küçük ulusların bile şimdi birkaç tiyatroları vardır ki; ulu
sal sanatları bunların temeli üzerinde gelişmektedir. 

Kulüp kurumları, sinemalar ve müzeler Sovyetler Birli
gi'nde büyük ölçüde geliştil er. 1939 başlangıcında 100 binden 
fazla kulüp vardı ki, bunların 4 ı  bini kolhoz kulübüydü. 1 9 15 
yılıyla kıyaslanınca SSCB'ndeki sinemalar 1939'da 2 1 ,9 misli 
arttı. Genellikle, halk kitleleri için en popüler sanat olan sine
ma yalnız Sovyet düzeninde gelişti. 

Bu savaşın başlangıcından önce bizdeki müzelerin sayısı 
794'ü bulmuştu. Oysa .devrimden önce bunlar ancak bir kaç 
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düzineydi. Ve bunlar da genillikle başkentlerde (Petersburg, 
Moskova) bulunurdu. Yalnız Kiev, Harkov ve Tiflis gibi bü
yük kentlerin pek de büyük olmayan müzeleri vardı. Şimdi 
Cumhuriyetlerimizde, hemen hemen bütün başkentler kendi
lerine ait resim galer�eriyle zenginleştiler. Belirli bölge ve 
ilin hazinelerinden . bö�ge sanat ustalarının eserlerinden olu
şan örneklerin toplandığı müzesi olmayan bir tek şehir yok
tur. 

; ' 

Bundan başka ünlü yazarlardan, müzikçilerden, ressam-
lardan herhangi birinin doğduğu ya da yaşadığı her şehir bun
ların hayatiarına ve yaratıcılıklarına ait herşeyi sevgiyle topla
makta; onların adına müzeler yaratmaktadır ki; bunlar yalnız
ca o yörenin halkı tar#ından de·ğ�!, dışardan gelenler tarafın
dan da istekle gezilİnektedir. Orneğin, Çehofun anısına 
adanmak üzere yalnızca yüce Rus yazarırün doğduğu şehir 
olan Taganrog'da de$il, hayatının son yıllarını geçirdiği Yalta 
şehrinde de müze )lapılmıştır. Müze kurma gereksinimi o 
denli büyüktür ki, onların kurulma girişimi halk için ağır olan 
bu savaş yıllarında bile şu ya da bu müzenin açıldığına ilişkin 
notlar çıkmaktadır. Bundan ç-ok kısa bir süre önce Kazan dev
let müzesinde edebiyat dalı örgütlendirilmiştir. Hiva şehrin
de Mavritan tarihine ilişkin yeni malzemelerden oluşmuş bir 
sergi kurulmuştur. 

* 

Savaş dört yıldır sürüyor. Çarpışmalar artık Alman top
raklarına aktarılmıştır. Şimefi Almanlar, müttefik ordularının 
işgalinin Alman halkına Hitlercilerin işgal ettikleri ülkelerde 
ve özellikle SSCB'de yaptıkları soygunculukları ve zorbalıkla
rı getirmemesine rağmen, omuzlarında savaşın gerçeğini da
ha doğru, daha somut olarak hissetmektedirler. Köylerimiz
de ve şehirlerimizde sivil halk canavarca ezildi. Tüm Alman 
ordusu, komutanlarından askerine dek yağmacılık yapıyordu; 
Hitlerden sıra askerine gelene dek tüm Almanlar işkence ya
pıyorlar, öldürüyorlardı. 

Stalin yoldaş 3 Temmuz 1 94 1  'de radyoda verdiği söyle
vinde faşist Almanya ile yapılan savaşın iki ordu arasında ya-
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pılan bir savaş sayılmaması gerektiğini gösterdi ve faşist. yağ
ınacılara karşı yüce ve genel halk savaşına girişilmesi için çağ
rıda bulundu. Halk bu çağrıda düşmanla çatışmasının somut 
gerçeğin i  yakaladı ve faşist yönetirnde çağlar boyu kölelik 
yapmaktansa, silah elde ölmeyi yeğledi. Dış dünya ancak o 
zaman Sovyet insanlarının ruh gücünü ve manevi siyasal du
rumunun yüksekliğini gördü -görmemezlik edemezdi-, anladı 
-anlamamazlık da edemezdi-. 

Gerçekten de ordumuzun kahramanlığı nasıl olurda iti
raf edilemez; tüm halkımızın ülkenin yaşadığı en zor günler
de harcadığı büyük emek, Sovyet vatanına karşı gösterdiği 
sonsuz bağlılık nasıl itiraf edilemez? 

İşçi sınıfımız savaş döneminin güçlüklerini yenınede · o  
kadar fedakarlık, uzmanlık elde etmede o kadar yüksek bi
linç, çaba ve disiplin gösterdi ki, dünyanın her hangi bir baş
ka ülkesinde buna benzer örnekler bulmak mümkün değildir. 
Stalin yoldaş da bu emek kahramanlığına yüksek bir değer bi
çer�k şöyle demiştir: · 

"Kızılordu teke tek sürekli ve ağır çat ışmada faşist ordu
larına karşı savaş zaferi kazandığı gibi, Sovyet cephe gerisi 
emekçileri de Hitlerci Almanya ile onun ortaklarına karşı yü
rüttükleri teke tek savaşta düşmana karşı ekonomik bir zafer 
elde ettiler." 

Düşman tarafından işgal edilen bölgelerden aktarılan za
votlarda işin ne denli güç koşullar altında örgütlendirilimesi 
gereği herkesin bildiği şeydir. Yeni yeni yerlerde, tümüyle 
olağanüstü bir durum içinde insanların fabrika ve konut yap
maları ve aynı zamanda üretimi düzenlemeleri gerekiyordu. 
Ve onlar, bunu yapıyorlardı. Cepheye zamanından önce ürün 
yetiştirmek söz konusu olunca işçiler kurumları gece gündüz 
bırakmıyorhırdı. Tüm bunlar inanılınayacak güçlükler içinde 
kuruluyordu ve de durmadan da kurulmaktadır. 

işçilerimiz, Almanlar tarafından yıkılan sanayiyi kalkın
dırmak konusunda kurtanimış bölgelerde büyük bir kahra
manlık göstermektedirler. Stalingrad'da kömür kazıcılar, Sta
lin yoldaşa gönderdikleri mektupta kömür üretimini hangi ko-
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şuUar altında örgütlendirmeleri gerektigini şöyle anlatmakta
dırlar: 

"Biz kurutuluştan sonra yıkılmış ocakların yeniden dü
zenlenmesine hemen giriştik. Insanlar bu işe savaşa gider gi
bi gittiler. Madencileri çok sık tehlikeler bekliyordu. Alman
lar 'Kuybişef kömürleri' ocağını mayınlayarak temelini hava- · 
ya atmışlar, iyice tıkamışlardı. İnsanlar her an gömülmek ris
kini göze alarak gece gündüz büyük bir çaba göstererek çalış
tılar ve ocagın agzını karış karış temizlediler. Eski savaşçılar 
korkusuzluklan ve yigitlikleriyle madencileri yüreklendirerek 
bu fedakarca işi yönettiler. Üçüncü gün ocağın giriş yeri açıl
dı. Savaşın yeni bir evresi başladı. Tehlikeyi umursamayan 
bomhacılar ocaktan, Almanlar tarafından bırakılmış 300 ki
logram dinarnit çıkardılar. Gönüllü madenciler buz gibi suya 
bele kadar girerek su altında bırakılan makinaları çıkardılar." 

"Makeef kömürleri" işletmesinin "Kaganoviç" ocagında 
Almanlar kömür damarını tutuşturmuşlardı. Korkusuz ma
denciler yangınla savaşmak için topragın altına indiler. Üç 
gün üç gece ateşle kahramanca çarpıştılar. Yangın söndürül
dü, ocak yeniden düzenlendi, çalışmaya başlandı. Şimdi artık 
oradan kömür çıkartılmaktadır. 

"Artemof kömürleri" işletmesinin "Kalinin" ocağında 
genç tesviyeciler buz gibi suya girerek pompayı parçalar halin
de, su altında bırakılmış ocaktan çıkardılar. 

"Budyöni kömürleri" işletmesini 5-6 nolu "Dimitrof' oca
gında madenciler 15 kilometre mesafeden çok büyük kazanla
rı sırtlarında taşıdılar. 

Sanayide oldugu gibi, tarımda da bu toparlanma hareke
ti tüm kurtarılmış bölgelerde yapılmaktadır. 

Bizim Kolhozcu köylülerimiz de yüksek bir vatandaşlık 
bilinci gösterdiler. Köyde kalan işe uygun erkek vatandaşla
rın sayısı savaştan öncekine oranla pek azdır. Köy ekonomisi
nin başlıca ağırlığı kolhozcu kadınların omuzlarına yüklendi. 
Onlar da yüce bir davayı yürütmektedirler. Dört yıldan beri 
kolhazlar kıvanç verici biçimde Kızılordu'ya ve şehirlere yiye
cek, sanayiye ise ham madde saglamaktadırlar. Devletçe mik-
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tan saptanmış teslimatlarından başka, ürünlerinden bir bölü
münü Kızılordu fonuna vermeyi manevi bir borç saymayan 
kolboz yok gibidir. 

Bazı kimseler şöyle diyebilirler: Vatandaşlık bilincinin, 
manevi borcun vb. bununla ne ilgisi var? Unutmamak gere
kir ki, şimdi kolbozlarda çoğu kez yalnızca makina değil, can
lı, hareketli güç de yeterli olmamaktadır ve kolhozcuların ta
rım işlerini zamanında başarmaları ve ürünü toplamaları, an
cak güçlerini çok büyük derecede harcamaları ve düşmanı  ne 
pahasına olursa olsun yenmek kararları yüzünden olanaklı
dır. Emekçiler arasında böyle yüksek bilinç belirtilerine iliş
kin binlerce örnek vardır. 

Moskova'da, Kolomensk radyosundaki "Beş yıllığın dört 
yılda yapımı" kolhozunda Tamara Krutova'nın grubu 2 hek
tarlık patates tarlasını dikkatle işlemiş, tüm işleri zamanında 
bitirmiştir. Fakat Temmuz sıcakları .ürünü yok etmeye yönel
miştiL Bunun üzerine Kolboz kızları, başta yöneticileri oldu
ğu halde, kolhozda eski bir yangın söndürme aracı bularak 
onu onarmışlar ve işe koyulmuşlardır. Sonuç olarak Kruto
va'nın grubu hektar başına 83 ton patates almıştır. 

Taşkent demiryolunda "dar yerin" acele olarak genişletil
mesi gerekti; on binlerce kolhozcu demiryoluna çıkarak 
10-15 günde ikinci hatları, çevre yollarını ve yeni geçiş yolları
nı yaptılar. 

Bu savaş sırasında aydınlarımızın yaratma gücü ve vatan
severlik eylemleri de görülmemiş ölçülerde gelişti. Bilimler 
Akademisine bağlı Araştırma Enstitülerinden alın da, atelye
de, maden ocağındaki mühendise, jeoloj ik araştırma grupları
na varıncaya dek her yerde sürekli bir yaratıcılık emeği kay
namaktadır. Sovyet öğretmenleri, doktorlan, tarımcıları, ar
tistleri, ressamları ve yazarları herşeylerini zafere adamakta 
ve onların çalışmaları Stalin yoldaş tarafından gereğince be
ğenilmektedir. Stalin yoldaş şöyle diyor: 

"Aydınlarımız teknikte ve kültürde yenilikçilik yolunda 
cesaretle yürümekte, çağdaş bilimi başarıyla daha ileriye doğ
ru geliştirmekte, onun başarılarını Kızılordu'ya silah üreti
minde yaratıcı olarak uygulamaktadırlar. Sovyet aydınları, ya-
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ratıcı emekleriyle, düşmanın yok edilmesi davasına paha biçil
mez hizmette bulundular." 

Sanayide, tarımda, taşımacılıkta ve bürolarda gençligin, 
özellilde kızların önemi çok büyüktür. Savaş sırasında işin 
başl�ca yükü onlara düşmektedir. Leninist Komsomol tarafın
dan egitilen gençligimiz, partinin güvenini onurla taşımıştır. 
Gençlik birliklerinde örgütlenen genç erkek ve kızlarımızın 
emek verimliligini yükselter'ek, üretim yöntemlerini ra syanali
ze etmelde uzman işçilerin sanayinin başka daUarına geçmele
rini sagiayarak vatanseverlik görevlerini yerine getirmedilde
ri tek sanayi dalı yoktur. Daha açık olması için bir kaç örnek 
verecegim: 

Frezeci Orlova 45 numaralı NKAP zavotunda eskiden 
oldugu gibi dört delme il etkeni yerine, dört işlemi birleştirme
ye olanak veren bir tek iletkenin uygulanmasını önermiştir. 
Işleme zamanı üç defa azaltılmıştır. Tomacı Türin, parçala
rın uzatılmasını, uzatm.a makinasından alınarak tomaya akta
rılmasını önermiştir. ünerinin uygulanmasıyla işleme zamanı 
dört defa kısalmıştır. 

Köy gençligi kentlerdeki arkadaşlarından geri kalma
maktadır. 1 944 Ekimine dogru genç traktörcü hirlilderinin ya
rısına 200 binden fazla tarktörcüyü içeren 20 hin birlik katıl
mıştır. Yüksek rekolte için genÇlik gruplarında ise 400 bin
den fazla genç kolhozcu birleşmiştir. 

Voronej'in Bulturlin ilçesinde Zoya Şegeda'nın grubu
nun çalışması güzel bir örnektir. Zoya savaşa dek öğrenciydi. 
Savaş başlayıp babası cepheye gidince Zoya kolhozda çalış
maya karar verdi. Aradan çok geçmeden kolhaz yönetimi Zo
ya'yı grup yöneticiliğine atadı. Gruba 1 5  hektarlık bir toprak 
verildi. 1943 yılının tüm kış, ilkbahar ve yaz aylarında Zoya 
Şegeda ile arkadaşları yüksek rekolte elde etmek için büyük 
bir çaba gösterdiler, okudular ve ileri tarım yöntemlerini uy
guladılar. Ve 1 943 güzünde bu büyük emek, o yerlerde görül
memiş olan bir ürünle, dekar başına 1 80 pud dan ile ödüllen
dirildi. 

Sovyet gençliginin her yerde ve her gün gözlenen savaşçı 
emegi genç kuşagımızın savaşın çetin şartlarında siyasal ve 
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manevi bakımdan çok geliştiğin i  göstermektedir. Bu sonucun 
alınmasında, gençliğe Bolşevik partisinin ilkeleri, onun gele
nekleri, vatana ve halkına karşı sınırsız sevgiyi aşılamayı başa
ran Leninist Komsomol'un hizmeti az değildir. 

* 

İşçiler ve kolhozcular, aydınlar ve gençlik hakkında söy
lediklerimin kadınları olduğu kadar erkekleri de aynı derece
de kapsasa da bu savaşta kadının olağanüstü rolünü özellikle 
belirtmek istiyorum. Gerçekten de Rus klasik edebiyatında 
olduğu kadar hiç bir ülkenin estetik edebiyatında kadın bu 
denli onurlu bir yer almaz. Edebiyatımızda ve ülkemizin tari
hinde manevi ruhun yüksek örneklerini gösteren kadın adları 
ne denli çoktur. Fakat kuşkusuz ki, önceleri olanların hepsi, 
şimdi savaşın yüce destanı karşısında yiğitlik gösteren, sevdik
lerimizin kaybında dayanıklılık ve savaşta, muhteşem diyebi
leceğim güçte mücadele eden Sovyet kadınlarının kahraman
lığı ve kendini adamaya hazırlılığı karşısında solmaktadır. 

Komsomolcu partizan Zoya Kosmodemanskaya vatanse
verliğin ve ahlaki yüceliğin en yüksek aşamasına çıkmıştır. O, 
sanki halkmızın tarihsel gelişimi boyunca eriştiği en yüce duy
guları özümlemiştir. O, artık yalnızca Rus halkının değil; tüm 
Sovyet halklarının, Leninist Komsomol'un kızıdır. Faşizm, 
barbarca gaddarlığı ile Sovyet kadını alçaltmak, onun manevi 
dayanıklılığını kırmak istiyordu. Fakat buna asla erişemedi. 
Zoya'nın ve diğer Sovyet kadınlarının manevi gücü faşizm ca
navarlığını her anlamda mahkum etti. 

Kuşkusuz ki, Sovyetler Birliği Kahramanı Zoya Kosmo
demanskaya dikkat çekici bir kızdır. Fakat o, ülkemiz kızları 
için, Sovyet kadınlarının yüreklerinde kahramanlığa hazır ol
ma gücünü yaşatmış olması ve yaşatmayı sürdürüyor olması 
bakımından tipiktir. Zamanımızın canlı hayatı, kadınlarımız 
tarafından anayurt savunması sırasında o denli cömertlikle 
gösterilmiş olan binlerce kahramanlık, bağlılık ve vatan sevgi
si örneği·vermektedir. İşte ayrı ayrı örnekler: 

Olga Tihomirova, Vitebsk partizan birliklerinden birin
de keşifçi ve hastabakıcı hemşireydi. Korkusuz kız, arkadaşla-
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rını kurtarmak için hayatını yalnızca bir kez tehlikeye atmı
yordu. Şalbof ormanındaki çarpışmalardan birinde grup ko
mutanı yaralanmıştı. Olga onun yarasını sardıktan sonra, par
tizanları düşman sığınakianna karşı saldırıda bizzat yönetti. 
Bir gülle parçası onun sağ kolunu kopardı. Arkadaşl�rı yarası
nı sardılar. Olga önde gitmekte devam ediyordu. Ikinci bir 
gülle yetişti ve iki ayağını birden kopardı. Kız öldü; fakat son 
anına dek arkadaşlarını yüreklendirdi. 

Mayıncı partizan Vera Lesova Almanları pek çok kayıp
lara uğrattı. Onun savaş hesabındaki kazanç hanesine, hattan 
çıkmış üç düşman katarı ile havaya uçurulmuş bir çok yük 
kamyonu kaydolunmuştur. Ayağından yaralanan Vera, Al
manların eline düştü. Almanlar, ondan partizan birliği hak
kında bilgi alabilmek için göğsünde ateş yaktılar. Fakat bu ca
navarca işkence bile Yenı 'dan tek kelime koparamadı. O, 
düşmaniara hiç bir şey söylemeden öldü. 

Sovyetler Birliği kahramanı asteğmen Mariya Stepanova 
Batrakova, Leningrad ile Stalingrad'ın savunmasına katılmış
tı. 1 943 yılının Ağustos ayında bir bölük mekanize birlik ile 
gönüllü olarak tank çıkarmasına gitmiş ve çıkarma komutanı 
safdışı edilince askerleri saldırıya Mariya kaldırmış. Alman is
tihkamları işgal edilmiş. 1 943 yılının Eylül'ünde Maloçna ır
mağının ele geçirilme kavgasında Batrakova, komutanlarını 
yitiren askerleri tank saldırısına karşı yönetmeyi başarmış. · 
Sovyet askerleri bu yiğit kızın koroutası altında 120 saat sü
ren savaşa dayanmışlar ve düşmanın 53 karşı saldırısını püs
kürtmüşlerdi. 

Hassa teğmenlerinden nişancı pilot Ekaterina Vasilevna 
Budanova, bir katarımızı bombalamak üzere uçuş yapan 12  
Alman bombardıman ucağını keşfediyor. Cesur pilot bunla
rın arasına dalıyor. Şaşıran Almanlar bombaları stepe atıyor; 
fakat bir tek nişancıyla karşı karşıya olduklarını görünce kar
şı saldırıya geçiyorlar. Çarpışmayı kabul eden Budanova bir 
bombardıman ucağını düşürüyor, diğerlerini ise üslerine dön
meye zorluyor. Ekaterina Budanova'nın kişisel hesabındaki 
kazanç hanesinde, düşürdüğü 20 Alman uçağı kayıtlıdır. 

Oleg Koşeyov'un anası Elena Nikolavena Koşevaya'nın 
-oğlu ile arkadaşlarının illegal çalışmalarından dolayı ele geç-
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tikleri takdirde onu neyin tehdit ettigini çok iyi bilmesine rağ
men- Krasnodonlu kahraman Komsomolcuları yine de gizle
digini, onlara elinden geldigi kadar yardım ettiğini tüm ülke 
bilmektedir\ 

KadınlarımiZ bu manevi ruh yüceligine Sovyet ülkesinde
ki hayat yüzünden ulaşabildiler. Herhalde onların bu anayurt 
savaşında beliren onurlu davranışları ve yüce vatanseverlik 
duyguları, kalemin, keskinin ve fırçanın büyük sanatçılarını · 
esiniendirecek ve Sovyet kadın kahramanlarının yüzleri sanat
ta ve edebiyatta gerektigi biçimde sonsuzlaşacaktır. 

* 

Partizan savaşı vatan savunmasında, halklarının özgürlü
güne göz diken sömürgenlere karşı mücadelede insanların bü· 
yük direnme gücünü gösterir. 

3 Temmuz 194 1 de Stalin yoldaşın partizan savaşı hak
kındaki çagrısı dört bir yana yayıldı Sovyet yönetimi ile halk 
arasındaki baglılık kendini en açık biçimde burada gösterdi. 
Halk önderi ve silahlı kuwetlerin başkomutanı olarak, siya
sal bir kişilik olarak bu çagrının zorunlulugunu ve önemini 
herkesten iyi Stalin yoldaş anlıyordu. Çünkü halk -kendisini 
örnek olarak bir tek kişi gibi düşünürsek- nasıl davranacagını 
sinirlilikle, şaşkınlıkla, karasızlıkla düşünüyordu: Askere çag
rılmayan, vatanını somut ve pratik olarak nasıl savunmalıy
dı? 

Stalin yoldaşın çagrısı çıkış yolunu gösterdi. Halk hırsı
nın setini yıktı; halk enerjisinin partizan savaşında uygulama
lı biçimini gösterdi. 

Halk önderi: Ne yüce bir sözcük!  Bu yalnızca halkın ve 
ordunun yönetimi demek degildir. Bununla, önderin halkla 
kaynaşma sı, duyguların · ortaklığı, amaçların birligi belirtil
mektedir. işte Stalin yoldaşın çagrıları ve buyrukları bu ne
denle o denli etkilidir. Partizan harekatımız, her geçen ayla 
artan genel halk savaşı biçimini almıştır. Partimiz bu harekat
ta çok büyük bir rol oynadı. Komünistler ilk partizan grupları
nın yol göstericileri ve örgütçüleri oldular. Başarının büyük 
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bir bölümü, partizan harekatının merkezileştirilmesinden ve 
bir amaç uğruna yöneltilmesinden ileri gelmektedir. 

Halkımız, vatanı düşmanlardan korurken, �skiden de 
partizan savaşı yöntemlerinden yararlanıyordu. Unlü parti
zan Denis Davidof 19 12 yılındaki deneylerine dayanarak şöy
le yazmıştı: 

"Anamız Rusya, yücedir! Onun güçlerinin boUi.ığu, onu- · 
runa ve varlığına göz diken bir çok halkiara pahalıya mal ol
muştur; onlar, onun derinliğinde gizlenen lav tabakalarını he
nüz bilmiyorlar. Rusya henüz bütün heybetiyle ayaklanmış de
ğildir ve bir gün ayaklanacak olursa, vay düşmanın haline. "  

Gerçekten de partizan hareketi yüzyıllardır hiçbir za
man bu denli kitlesel, genel halk hareketi olmamıştır; ve bu 
nedenle de partizan savaşı, bu savaşta olduğu kadar hiçbir za
man bu denli örgütlü ve herkesi kucaklayan bir savaş olma
mıştır. Sovyet aydınlarının partizan savaşına önemli derece
de katılmaları çok karakteristiktiL O�un ne denli etkili oldu
ğu, yalnızca Kuban Krasnodarındaki_"Ignatevi kardeşler" par
tizan birliğinin savaş örneklerinden de görülmektedir. 

Bu birliğin komutanı P.K. İgnatof (Bata) "Partizanın Not
ları"nda, birliğin genellikle teknik aydınlardan oluştuğunu; 
birliğe mühendislerin, müdürlerin, ekonomistlerin ve bilim iş
çilerinin katılmış bulunduğunu anlatmaktadır. Bunların hepsi 
şehirli, hatta denildiği gibi "büro" işçileriydi .  Fakat onlar va
tanseverlik duygularını belirtmek amacıyla rahat ve düzenli 
şehir hayatını, kendilerine uymayan dağlardaki güç, rahatsız
lık ve tehlikelerle dolu partizan hayatına değiştiler. Onların 
her biri cephe gerisine çekilebilir ve savunma üretimi işleriy
le uğraşabilirlerdi. Fakat onlar o güç koşuUar içinde, düşman
la doğrudan doğruya, fiilen çarpışmalara katılmayı daha uy
gun görmüşlerdi. Bu savaşın altı aylık sonucu çok dikkat çeki
cidir: Küçücük bir birlik düşmanın cephane ve canlı kuvvetle 
birlikte çekilen teknik araçlar (tank, top vb. )  yüklü 1 55 vago
nu havaya uçurmuş, 8 köptüyü, onlarca tank, ağır top, yüz
den fazla küçük top ve alev makinasını yok etmiş, düşmanın 
2 bin kadar asker ve subayını öldür!TIÜŞ ve 2 bin beşyüzden 
fazlasını ağır biçimde yaralamıştır. Ignatofçular ise bu süre 
içinde 5 kişi yitirmişler ve iki ağır yaralı v�rmişlerdir. 
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. 
Bu savaşın sonuçları, eger birlikte kendine özgü bir "ma

yınla baltalama vuz'u" örgütlendigi ve bunun düşmana verdi
gi zararları, ayrıca komşu birlikler için mayınla baltalayıcılar 
hazırladıgı da göz önüne alınırsa, aslında önemli ölçüde büyü
tülmelidir. 

İgnatof birliginin etkinligi, önemli ölçüde ve özellikle, 
birlikte yüksek derecede uzman mühendislerin, teknikerierin 
ve işçilerin bulunmasıyla açıklanabilir. Bu durum, yalnız biz
zat partizan birliginin iyi örgütlendirilmesine degil, düşmana 
vurulan darbelerin planlı olarak, diyebilirim ki, bi1imsel bir bi
çimde yönetilmesine olanak saglamıştır. İgnatofçular vatana 
fedakarlılda hizmete, yalnızca duygularını degil, herşeylerini, 
yüksek uzmanlıklarını, bilgilerini, çok gelişmiş zekalarını da 
koymuşlardır. 

Partizan harekatına Sovyetler Birliği'nin tüm ulusları ve 
tümüyle anlaşılabilir nedenlerle özellikle Ukraynalılar ve Be
lorusyalılar katılmışlardır. Partizanların kahramanlıkları hak
kında kitaplar yazılmıştır, yazılmaktadır ve yazılacaktır. Bura
da manzarayı çizebilmek için yalnızca birkaç örnek verece
gim. 

Belarusyalı partizanlar düşmanın derin cephe gerisinde 
"partizanlar bölgesi" adını alan öylesine büyük bölgeler ele ge
çirmişler ki, Almanlar burada burunlarını bile göstermeye ce
. sa ret edemezlermiş. Partizanlar başka bölgeleri de kontrol 
ederek, işgalcilerin oralardan tahıl ve diger maddeleri çıkar
malarına izin vermemişlerdir. Baran of bölgesinde d uru� böy
leymiş. Orada halk intikamcıları, tren kazalarında, pusuda ve 
açık çarpışmalarda 30 binden fazla Hitlerci namussuzu temiz
lemişlerdir. 

1 943 yılının gözünde Almanlar Minks ilinin Lübansk böl
gesinde eylemde bulunan partizan birligiyle hesapiaşmayı ka
rarlaştırmışlardır. Savaş teknigi, tank ve pilotlada donatılmış 
üç Alman tümeni birligin gizlendigi ormanı kuşatmış. Birlik 
oradan insanüstü çabalar sayesinde sıyrılabilmiştir. Birlik ko
mutanı Şaşura bataklık göller arasından ilerleyerek; Sürekli 
ateş altında yaralıların toplanması için durmaya bile zaman 
bulamadan, partizanlarını kuşatmadan çıkartmıştır. Komu
tan agır yaralı olarak düştügü zaman partizanlar onu sedyeye 
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yatırarak taşımışlar. Eğilmeden taşımak zorunda oldukların
dan taşıyıcıları birbiri ardına düşüyormuş (aralarından altısı 
öldürülmüş). Fakat onların yerini hemen başkaları almış ve 
yaralı komutan, birliğiyle birlikte kuşatmadan çıkmış. 

Partizan hareketinin biçimleri çok çeşididir. Kiev Tıp 
Enstitüsü profesörlerinden P.M.Buyko sayaşın hemen ilk 
günlerinde cepheye gönüllü olarak gitmiş, esir düşmüş. Ken
dini köleleştirenlere karşı kinle yanıp tutuşan Buyko hemen 
illegal çalışmaya girişmiş. Fastof şehri bölge hastanesinde 
doktor olarak çalışmaya başlayan Buyko, yaralı Kızılordulu 
asker ve subayların bakımını örgütlemiş. Buyko Almanya'ya 
götürülmemeleri için binlerce gencimizi kurtarmış. Partizan
larla bağlar kurup, onlara savaşçı göndermiş. Eylemi ortaya 
çıkarılınca bizzat kendisi de ( 1 943 yılının Haziran ayında) 
partizanların arasına katılmış. Sonunda Almanlar Buyko'yu 
yakalamayı başarmışlar ve onu benzinle ısiatarak yanan bir 
meşale haline getirmişler. Bu yiğit Sovyet kahramınının, ay
dınlarımızın en iyi temsilcisinin adı hiçbir zaman unutulmaya
caktır. 

Almanların girdikleri topraklarda yaşayan tüm SSCB 
uluslarının katıldıkları partizan savaşı, dış dünyaya Sovyet yö
netiminin halkçılığını genel halk sevgisini; ülkenin savunulma
sı ve bağımsızlığı uğrunda çarpışmaya ilişkin kesin kararımızı 
açıkça gösterdi. Sovyetler B irliği halklarının manevi siyasal 
birliği hakkında daha inandırıcı kanıt bulunamaz. 

* 

Eğer genellikle her savaş devletin maddi araçlarının ve 
manevi güçlerinin sınavı ise, şimdiki savaş gerçekten de halk
tan, maddi çabalarını görülmemiş biçimde harcamasını ve en 
büyük manevi çetinliği göstermesini istemekte. Askeri otori
teler de zafere ulaşmak uğrunda manevi çetinliği en önemli 
elemanlardan saymaktadırlar. 

Bu konuda general M.İ.Dragomirof'un düşünceleri ilgi 
çekicidir: 

"Savaşta başarı kazanmak, asker olan insandan çok bü
yük bir enerji, kararlılık ve manevi bakımdan esneklik iste-
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mektedir. Öyle bir enerj i  ki, kurtuluş için umut kalmamış bir 
anda · bile başarı kazanacağından kuşkuya düşmez. Öyle bir 
kararlılık ki gösterilmiş hedeften geri çekilmemek için güç ve
rir. Oyle bir esneklik ki, her an içinde bulunduğu durumu de
ğiştirmeye yeteneklidir. 

"Zafer, ancak askerleri ona her ne pahasına olursa ol
sun, hatta hayatları pahasına erişmeye karar vermiş ordunun 
eline geçebilir. Çünkü ancak bizzat ölüme karar vermeye ye
tenekli olan zafer kazanabilir; yani başka�ını yok edebilir." 

Bu fikrin aynısı, ölüme karşı nefret belirtisi, bizim çağ
daş düşünce anlayaşımızda açıklanmıştır. Fakat biz bu düşün
eeye mistik bir romantizm, bireysel bir biçimde şevke gelme
yi ve güzel ölme isteğini katmıyoruz. Biz ölüme amaç olarak, 
kendi kendine yüce ve insanüstü bir şey gözüyle bakmıyoruz. 
Bizim bakış açımıza göre ölüm, insan için ağır bir darbedir. 

Belki . hayat hiçbir yerde, Sovyet ülkesinde olduğu kadar 
sevilmez. Işte bu sevgi, Sovyet ülkesinin vatandaşını, hayati 
tehlikeler karşısında, onu kurtarmak uğrunda ölümden kork
mamaya zorlamakta; Sovyet halkını ve bununla da kendi var
lığını sonsuza dek korumak isteği bu korkuya üstün gelmekte
dir. Komünistin ölüme başını gururla kaldırarak gitmesi ve 
düşmanın yüzüne karşı derin bir inançla dolu olarak: "Ben 
ölüyorum, fakat davamız yaşıyor ve yaşayacaktır." diye hay
kırması tesadüfi değildir. Bu anlarda insan, kendisi için her
şeyden üstün, ölümden güçlü olan bütünlükle kaynaşmaka
dır. Bu bilinç Sovyet insanını korkusuz bir savaşçı yapmakta
dır. 28 Pantilofçu muhafızın bir alay faşist tankı ile savaşında
ki kahramanlıkları; Alman bunkerinin mazgalını bedeniyle tı
kayan Kızılordulu Matrosofu; Stalingrad'a yaklaşmakta olan 
Alman tanklarından ilkinin önüne bir demek bomba ile atı
lan Kemal Pulatofu; Alman makinalı tüfeğinin na!Plusunu 
göğsüyle tıkayan Tuyç Eryiğitofu hatırlayalım. üzeilikle 
önemli olan şey bu kahramanlıkların tek olaylar olmaması
dır. Bunlar savaşın sürüp giden akışı içinde askerlerimiz tara
fından sürekli tekrarlanmıştır, tekrarlanmaktadır. 

Ordumuzun geri çekilmesi gerektiği günlerde bile, onun 
saflarında zaferimize ilişkin eksiksiz bir inanç egemendi.Kızı
lordulular ve komutanlar yerlerinde kalan halka inançla şun-
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ları söylüyorlardı: "Biz döneceğiz, biz geleceğiz." Bu inanç, 
maddi temellere dayanıyordu. Dünyada, insanlarımızın ma
nevi gücü, haklı davası ve Sovyet yönetimlerini elinden alabi
lecek gücün var olabileceğini kimse aklından bile geçiremez
di. Ve kitlelere egemen olan bu duygu, batıda mucize olarak 
kabul edilen bir maddi güç halini aldı. Biz ise bu güvene Sov
yet yönetimi gücünün en doğru ölçüsü olarak değer biçiyo
ruz. 

Vatan sevgisi tüm halkiara özgü bir şeydir. Fakat her or
du hakkında bu söylenemez. Il. Frederich'in ünlü Branden
burg ordusu halkını sevmiyordu ve halk da onu sevmiyordu. 
Orduyla halkı birbirine yabancıydıJar. Bu ordu, yalnız Prusya
lı kralın fetih planları için bir araçtı. Onun tebaları üzerinde
ki egemenliğinin sağlamlaşmasına hizmet ediyordu. 

Frederich'in ordu örgütlenme, eğitme ilke ve yöntemleri 
uzak geçmişin meselesidir. Fakat son zamanlara kadar, tüm 
Avrupa devletleri bunu ideal askerlik sayıyorlar ve ordularını 
Frederich' in ordusuna benzetmeye çaba gösteriyorlardı. Kuş
kusuz zaman, bu tür istekleri bir hayli sınırlandırdı. Bunlara 
rağmen sopa, kışla, dış dünyadan ayırma, politikadan uzak.  
tutma, ilerici edebiyatın okunmasını yasak etme aracılığıyla 
disipline etme bugün de uygulanmakta; tek kelimeyle şimdi 
de orduyu halktan ve halkı ordudan ayırmak için tüm tedbir
ler alınmaktadır. Ve bu konuda diğer bütün ülkelerin başın
da Almanya gelmektedir ki, burada kamçıya tapma, acımasız 
disiplin hala gelişmektedir. Orada halkı özenle kuşatmış ve 
biricik amaçları savaş olan özel türden insan yetiştiren bir 
egemen (Prusya) vardır. 

Rus Çarları Prusyalıların askeri düzeninin Rus ordusu
na her ne kadar sokmaya uğraştilarsa da, bunda kesinlikle ba
şarıya ulaşamadılar. Rus insanı başka hamurdan yaratıJmış
tır. Almanlar gibi değildirler. Atasözlerinde boşuna; "Rus'a 
sağlık olan şey, Alman'a ölümdür" denmemiştir. Fakat Çarlık 
hükümeti de orduyu halktan uzak tutuyordu. O da bizim bu 
kelimeye verdiğimiz anlamıyla vatansever değildi. Fakat yine 
de bu orduda vatana namusuyla hizmet eden ve yukardan ge
len baskıya rağmen ordunun savaşçılık niteliklerini gerçekten 
geliştirerek, onun savaş alanlarındaki otoritesini yükseltenler 
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arasından gerçek vatanseverler ve liderler çıkaran bir toplu
luk vardı. 

Sovyet Ordusu olaganüstü bir ordudur ve ne önceki Rus 
ordusuna, ne de Avrupalı herhangi bir orduya benzemekte
dir. Onun kadrosu gerçekten halkçıdır. Kızılordu'daki asker
ler ve komutanlar sınıf bakımından aynıdırlar. Böyle birşey 
hiçbir çagdaş orduda yoktur. Ordumuz halka yaşayış bakımın
dan oldugu gibi, toplumsal bakımdan da sayısız baglarla baglı
dır. 

Halkın ordu ile toplumsal bagları, çok çeşitli biçimleriy
le özlü çalışmalarda yansımaktadır. Parti ile onun yüksek 
inançları orduyu ve halkı man en birleştirmektedir. Kızılordu
cularımız ve komutanlarımız yalnız vatanda olup bitenleri ka
falarında yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda imkanları ora
nında yöresel işlere, çogunlukla da yararlı biçimde katılmak
tadırlar. Ordu vatanını içtenlikle sevmektedir ve sevrneden 
de olmaz, çünkü ona sürekli olarak kendi elleriyle dokunmak
tadır. 

Bizde halkların dostlugu onların çıkar ortaklığının sağ
lam temeline dayanmaktadır. Ordunun da sapasağlam oldu
gunun algılanması dogaldır. Bu dostluk kuşkusuz, Alman as
kerleri ve subayları arasındaki baglılığa benzememektedir. 
Orada ünlü şebekenin elebaşısı tehlike dolu bir işe girişirken 
daha küçük şebekelerinde elebaşılarını birlikte götürmekte, 
fakat ufacık soyguncuya kinle bakmaktadır. Alman Ordusu, 
Almanya'nın uydularının ordularına, SSCB'ne eşkiyaca saldır
dığı zaman özellikle bu ilişkilerle bağlıydılat. Bu "dostluk" ah
laksal niteliklerden yoksundur ve aynı zamanda kararsızdır. 
Bu durum, faşist blokun çökmesi nedeniyle çok iyi bir biçim
de görülmektedir. Burada şaşılacak birşey yoktur: Zaten fa
şist ırkçı teori de halklar arasındaki dostluğu kökten inkar et
miyor mu? Sovyet halkları arasındaki barış, zamanında besle
nen gerçek dostluk, savaş yıllarında çoşkun bir alev gibi parla
dı ve yabancı ülkelerde yalnız düşmanlarımızı değil, dostları
mızı da şaşırttı. Bu dostluk ağır savaş sınavında çelikleşti. Do
ğaldır ki dostluk, özellikle insanın sürekli olarak tehlikeye 
atıldığı ve bundan dolayı yanındaki arakadaşa güveninin tam 
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olmasının gerektigi cephede duyulmaktadır. Cephe öyle bir 
ölçüdür ki, orada birçok insancıl duygular arasında, baglılık 
ve dostluk da sınavdan geçmektedir. Sovyet halkları bu sınavı · 
yalnız cephe gerisinde dostça çalışmalarda degil, evlatlarının 
ilk hatlardaki tutumu ile de kazandılar. Zaten başka türlüsü 
de olamazdı. Bizim ordumuz arkadaş yardımının zorunlu ol
dugu bir kardeşler ailesidir. Kardeşçe yardım örneklerine ba
sınımızda yayınlanan hemen hemen tüm savaş haberlerine 
rasiaya biliriz. 

Savaşın durgun antarındaki dostluk cephe hayatını süsle
mektedi_r. Genç bir Kazak, og!unun doğduğunu haber veren 
karısının mektubunu okumakta ve çocuğuna ne ad vereceğini 
bölükteki arkadaşlarıyla birlikte ciddiyede tartışmaktadır. 
Cepheye Sibirya'da kolhoz yaşamını, ürünü vb. betimleyen 
mektuplar gelmektedir. Bu sorunlar tüm askerleri, hatta ön
celeri şehirde yaşamış olanları bile ilgilendirmektedir. Mutla
ka genel bir konuşma açılmaktadır. 

Bizde görevde ilerleme, rütbece yükselmede derinin ren
gi ya da ulusçuluk değil, yalnızca yetenekler ve askeri hizmet
lerle mümkün olmaktadır. Hem de bu yalnız formal olarak, 
yani yasal olarak olagelmemekte, buna Kızılorduculların ve 
subayların da kamuoyu· yardım etmektedir. Ahiakın yüksek 
düzeyi bundan ileri gelmektedir. Böyle bir temel üzerinde do
gan kişisel dostluk ise, birbirlerinden oldukça uzak yerlerde 
bulunan insanlarda bile uzun zaman yaşamaktadır. 

Ordumuzda düşmana karşı kin, derin kökler salmıştır. 
Buna, bizzat Almanlar yardım etti. Orduda Alman faşistlerin
den ı:.arar görmeyen insanların bulunmadığı bir tek bölük yok
tur. Oldürülen kadınların, çocukların ya da ana babaların, Al
man kamplarına götürülmüş kızkardeşlerin, yağma edilen 
mal ve mülklerin, yakılan evlerin sözünü etmeyelim. 

Şimdi Almanya, müttefik orduları tarafından gitgide, da
ha da çok sıkıtırıldıkça ve savaş onun topraklarına aktarıldık
ça, Alman propagandası timsah gözyaşları dökmekte, savaşın 
daha acımasız hale geldiğini, artık orlularda eski mertliğin 
kalmarlığını söylemektedir. Besbelli ki bu propaganda, mütte
fik ülkelerdeki avanaklara güvenmektedir. On milyonlarca in-
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sanı dogrudan dogruya ya da dotaylı olarak öldüren alçaklar, 
şimdi öç alma saati yaklaşınca mertligi akıllarına getirebili
yorlar. 

Biz faşist canavarla ra karşı nefreti · kutsal saymaktayız. 
Fakat şuna bakın ki, Amerikalı bir gazeteci Ehrenburg'un 
"Savaş" romanı hakkında genellikle olumlu konuştuktan son
ra, kitabın Almanlara karşı büyük bir nefreti içinde taşıması 
dolayısıyla degerinden kaybettigini belirtmektedir. Bu rasian
tısal bir düşünce degildir. Batı Avrupa'da oldugu gibi Ameri
ka'da da önemli sayıda insan grupları kesin formüllerden ka
çınmakta ve faşizme karşı savaşa büyük bir hırsla katılma
maktadırlar. Görüyorsunuz ya, ılımlı davranmanın daha etki
li oldugunu ve genellikle nefretin soylu insan duygularına ya
bancı oldugunu söylüyorlar. Bu, kuşkusuz ki gerçege uymu
yor. 

Yabancı eleştirmenler Rus estetik edebiyatını haklı ola
rak yüce ve insancıl edebiyat sayıyorlar. Örnegin Polonyalı 
edebiyat kurarncısı Aleksandır Brükner "Rus Edebiyatı Tari
hi" kitabının önsözünde şunları yazmaktadır: 

"Rus edebiyatı dünyanın en genç edebiyatıdır . . .  Onun 
gençligi; eserlerinin bol ve orijinalligi, yüksek ahlaksal deger 
taşıması, hümanizm ve altruizm27 telkin etmesi, insan ruhu
nun ve hayat gözlemlerinin betimlehmesinde ki keskinlik ve 
basireti, içtenlik ve adalet sevediği demokratik ruhu tarafın
dan tamamlanmaktadır. Bu edebiyat, ülkesinde kazandıgı 
önemle etkisini göstermektedir ki, bu konuda dünyanın diger 
edebiyatlarını aşmaktadır . . .  Bu edebiyat iyiligin, güzelligin, 
özgürlügün ve hümanizmin savunmasının çınladıgı kürsü hali
ne gelmiş, toplumcu kuramın biricik sesi olmuştur." 

Edebiyatımızda en iyi söz sanatçılarımızın kötülüge kar
şı kini, en erdemli duygulardan biri ve insanlıgtn düşmanlarıy
la  savaşta en aktif araçlarından biri olarak, kırmızı bir şerit gi
bi geçmektedir. : 

Gorbatof "Serkeşler" adlı öyküsünde Almanlara karşı ki
ni çok iyi anlatmaktadir. Yaşlı Taras insanlara o denli kötü-

27 Altruizm - Kendi çı.karlanru di�erlerinin yaranna adayan kimse. 

149 



lük yapan Almanların cezalandırılmaktan kurtulacaklarını .ak
lından bile geçiremiyor. Taras, düşmanlardan öç almak için 
gücünün yettiğini yapıyor. Almanlar kasabayı terkederken, 
Taras sokakta koşarak pencerelerin kapaklarına sopasıyla vu
ruyor ve: 

"- Hey hemşeriler! Hey, Almanlar gidiyor! Şunların git
melerine izin vermeyelim! Hey erkekler, çıkın !"  diye haykırı
yor. 

Çevresine insanlar toplanmaya başlıyor. Kalabalıktan bi
ri sesleniyor: 

"- Acaba gidiyorlar mı dersin? Onları biz çağırmadık ki! 
Hay kahrolası şeyler, tanrıya çok şükür! 

"- Taras sen ne istiyorsun? 
Taras: 
"- Gitmelerine izin vermeyelim ! Bunları şuracıkta tepele

yelim!" diye haykırıyordu. 
"- Bizsiz de onları temizleyecekler, Taras! . .  Biz asker de

ğiliz ya ! Bu bize ait bir iş değil. 
Taras hiddetle: 
"- Nasıl bize ait değilmiş? Bize a it değil de ne demek? 

Öyleyse kime ait? Almanlar geldikleri gibi gidecekler, sonra 
bizi yeniden ezmek, çocuklarımızı asma k isteyecekler. Alman
ların gitmesine izin vermeyelim! Onları yerin dibine sokalım ! 
Yere! 

"Sopasını saliayarak kasaba içinde koşuyor, yanında ise 
Lenka bulunuyordu. Işçiler konuşmaya başlamıştı, hepsinde 
dünya kadar silah vardı, nereden bulduklarını tanrı bilir. . .  

"Taras koşarken üzüntüyle bağırıyordu :  
" - Eh, yazık, silah yok! Silah yok Lenka, silah yok! . .  
" Ve yaşlı işi hudaklı sapasını başının üzerinde savuru

yordu. Şimdi bu eli sopalı başı açık hali, kırlaşmaya başlamış 
saçları ve yanmakta olan kasabmm alevleri içinde aydınlanan 
yüzüyle korkunçtu, dehşet saçıyordu . .  " 

Sovyet ahlakının gelişmesinin kaynaklarını gösterdik. Bu 
kaynaklar tarihimizin uzak geçmişinde gizlidir; bunları açığa 
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çıkarmak görevi Rus halkının manevi gelişmesinin araştırıcı
Ianna olduğu kadar Sovyetler Birliği'nde yaşayan diğer halk
ların araştırınacılarına da düşmektedir. Biz, Rus toplumunda 
en iyi manevi erdemierin gelişmesine ve benimsenmesine yar
dım eden çok az sayıdaki eylemciler üzerinde durduk. İnsan
ların manevi duygularının çok daha qolgun ve çeşitli olduğu 
kendiliğinden anlışılıyor. Örneğin biz, ana-babaların çocukla
ra karşı sevgilerinin nasıl güçlendiğinden, kadının öz faaliye
tinden, bağımsızlığından vb. vb. sözetmedik. Savaşta bize yar
dım eden duyguları belirtmeye çabalayarak, halkın başlıca si
yasal-manevi niteliklerini çizmeye çalıştık. 

AhHikımız, yukarıda da söylediğim gibi, halkın en ileri 
unsurları tarafından geliştirilİyor ve yayılıyordu. Bu nedenle 
yüzlerce yıl Çarlığın kara güçleriyle, sömürücülerin acımasız
hğıyla, cehaletle fedakarca çarpışan ilerici Rus aydınlarına, 
Rus edebiyat ve sanatına hak ettiği şey adanmahdır. Rus ede
biyatı insanı yükseltiyor, tüm dünyayı, özellikle Sovyet düze
ninde yükselen ve halk tabakatarına geçen yüksek ahlakı itira
fa zorluyor. . .  Sovyet sosyalist düzeni, sosyalist ahl<:ikımızın ge
lişmesinin temeli oldu. Zaten başka türlü de olamazdı. Sov
yet hükümetinin, Lenin-Stalin partisinin bir tek hedefi var
dır: Halkın refahı. Onlar tüm eylemlerini bu gerçekten yüce 
manevi amaca doğru yöneltmektedirler. 

Stalin yoldaş, bu dava uğrunda kanını damla damla vere
ceğine ilişkin sözlerini tüm eylemleriyle kanıtlamaktadır. Aca
ba bu, insan ahlakının yüksek derecesi değil midir? Partimiz, 
Lenin-Stalin partisinin ahlakı, halkımızın da ahl<:ikıdır. Bu ah
lak, Sovyet devletine saldıranlara karşı çok büyük bir direnç 
gücü vermektedir; bu ahlak zavotlarda ve ovalardaki emekçi
leri esinlendirmekte, cephedeki kahramanlıkları kitlesel hale 
getirmektedir. Bu ahlak zaferin en önemli ögelerinden biri
dir. 

Bolşevik Gazetesi 

. . .  No. 1, 1945 
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BÖLÜM XII 

M.İ.KALİNİN'İN DEVLET EMEK YEDEKLERİ 
İŞÇİIERİYLE, SANAT, DEMİRYOUARI OKUUARI 
VE FABRİKA-ZAVOT ÖÖRETİMİ KOMSOMÖL 
ÖRGÜTÜ İŞÇiLERİYLE Y APTlGI KONUŞMA 

23 Ekim 1942 

23 Ekim 1 942 de SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Baş
kanı Mihail İvanoviç Kalinin'in Kremlin · Sarayında, devlet 
emek yedekleri ve Komsomol örgütleri işçilerinden demiryol
ları okulları ve FZQ28 bölümlerinin siyasal, kitlesel çalışmala
rı sorunlarıyla ilgili toplantıya katılanlardan bir grubu kabul 
etmiştir. 

Üç saat süren konuşma sırasında il, kenar bölge ve cum
huriyetler emek yedekleri yönetimlerinin siyasal-kitlesel işler 
amirlerinin vekilleriyle, VLKSM'nin obkom ve kraykom 29 
Komsomol işçileri Kalinin yoldaşa, gençler arasında, devlet 
tarafından okullarda ve fabrikalarda üretim öğretimi konu
sunda istenenleri yerine getirmek için eğitim işlerini nasıl uy
guladıklarını ve üretim öğretiminin yüksek kaliteli olması 
için nasıl çaba gösterdiklerini anlatmışlardır. 

Mihail İvanoviç, verdiği söylevde gençlerin zanaat, de
miryolları okullarında ve FZO'larda hazırlama işlerinin çok 
önemli olduğuna işaret etmiş ve gençlerin hazırlanması ve 
eğitilmesi konusunda bir dizi sorun üzerinde durmuştur. 

Aşağıdaki bölüm, yapılan konuşma notlarının özetidir. 
Gogina yoldaş (Tula emek yedekleri ile yönetiminin siya

sal-kitlesel çalışmalar amir vekili) : Tula ilindeki tüm okullar 
ve eğitim yerleri Alman çapulcuları tarafından yıkılmıştır An
cak Tula'daki okullar ayrıcalık göstermektedir. 

152 

28 Fabrika- Zavot ö�etimi 

29 Obkom ve Kraykom -İl ve kenar bölge komiteleri. 



Tüm okulların ve zavot öğretiminin yeniden kurulmaları 
ve onarılınaları konusunda öğrencilerimiz tarafından büyük 
çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Birlik Sosyalist yarışlarının 
ikinci ödülünü kazanan 12 numaralı zanaat okulunun çalışma
larını belirtmek gerekir. 

Kalinin yoldaş: Sizde gençlerin okulu kendi başına bırak
ma gibi olaylar var mı? 

Gogina yoldaş: Böyle haller vardı. Gerçekten, ustaları 
öğrencilere . baba saygısı gösterdikleri ve onların özelliklerini 
öğrendikleri, kendilerine karşı bireye gösterilen ilgi gösterildi
ğinde çocuklar okulu bırakmıyor; fakat eğitimcilerin ve usta
ların öğrencilere karşı haksız davrandıkları, eğitimin ihtar te
meljne dayandığı yerlerde öğrencilerin okulu kendi başlarına 
bırakması gibi olaylar var. 

Kalinin yoldaş: Demek ki, eğitim işi hala kötü olarak yü
rütülmektedir. 

Gogina yoldaş: Bu, birçok okulumuzda ciddi bir noksan-
lıktır. 

. 

Ustaların iyi çalıştıkları ve pedagojİk ilişkilerde ustaca 
davrandıkları bir çok okulda üretim öğretiminde başarı kaza
nılmaktadır. 

Bizde 2 numaralı demiryolları okulunun başarıları bü
yüktür ve bunlar yarış sonucuQda da belirtilmiştir. Bu okulda 
iyi bir eğitimci olan Rasohin usta bulunmaktadır. Kendisi ço
cukları çok sevmektedir. 

Bir toplantıda siz Mihail İvanoviç, pedagogun pedagog 
olarak doğması gereğinden söz etmiştiniz. Bu usta da tam 
böyle, yaratılıştan pedagogtur. O, gençliğin siyasal eğitimini 
pratik öğretimleriyle birleştirmektedir. Onun öğrencileri Tu
la'da 4 kilometrelik küçük bir demiryolu yapmışlardır. Bu
nun için onlar ödül aldılar ve Tula şehir Sovyetiyle, partinin 
şehir komitesinin teşekkürlerini kazandılar. 

Kalinin yoldaş: Siz öğrencilerinize karşı nasıl davranı
yorsunuz? Daha büyükçe çocuklara olduğu gibi mi, yoksa yaş-
lı insanlara olduğu gibi mi? 

· 

Eğitimden pedagojiden söz ettiniz. Bu ne demektir? 
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Gogina yoldaş: Ben sıradan okullarla, emek yedekleri 
okulları arasındaki eğitim sistemlerini sınırlandırıyorum. Ara
larında büyük fark vardır. Çünkü bizim öğrencilerimiz doğru
dan doğruya işçi olmaya hazırlanmaktadırlar. 

Kalinin yoldaş: Korkarım ki, siz onları zamanından ön
ce yaşlı insanlar haline getifiyorsunuz ve gençliğe özgü tüm 
nitelikleri eziyorsunuz. Pedagog olarak bunu duyrrianız gere
kir. Onlarda gençlik coşkuoluğu muhafaza ediliyor mu, edil
miyor mu, onu söyleyin? 

Gogina yoldaş: Sanırım ediliyor. Örneğin bizim 3 .  zana
at okulumuzda 60 kişilik bir koro ekibi, savunma ekibi, dram 
ekibi ve diğer ekipler kötü çalışmıyor. 

Kalinin yoldaş: Şimdi savaş zamanıdır. Halkın gözüpek 
olması ve tehlikeyi sevmesi gerekmektedir. Bu ise, koro ekip
leriyle ulaşılacak birşey değildir. Bu tür birlikler gerçekten iyi 
şeylerdir. Ancak çocukların, kendilerini manastırdaymış gibi 
hissetmeleri değil, gözüpek ve canlı olmaları gerekir. 

Gençliğin eğitimi ·konusunda çalışma karmaşık bir iştir. 
Bakın burada başlıca olay nedir? Bir yandan çocukların belli . 
bir yola yönetilmeleri, diğer yandan da yapılarının, irade güç
lerinin de felce uğratılmaması gerekmektedir. Onlar öyle bir 
yaştadırlar ki, yapılarının bu yanı kınlabilir. Bu konudaki teh
like büyüktür. Onları, zamanından önce yaşlı olmaya çaba 
gösteren, sıkıntılı kişiler haline' getirmemeniz gerekir. 

İvanova yoldaş (VLKSM'nin Gorki okulundan, zanaat 
okulları ve FZO öğretimi dalında amir) : Bizim ilde büyük 
bir zanaat okulu Alman bombardımanları yüzünden yıkıldı-. 

Kalinin yoldaş: Bomba çocuklara isabet etti mi? 
İvanova yoldaş: Hayır çocuklara birşey olmadı. Ancak 

aralarından bir bölümü bombardımandan sonra okuldan ay-
rıldılar. 

· 

Kalinin yoldaş: Bu olayı aniatın bakalım .  Çocuklar okul
dan ayrıldılar, siz bununla ilgili olarak ne yaptınız? 

Buşuef yoldaş (Gorki ili emek yedekleri yönetimi siya
sal-kitlesel çalışmalar amir vekili) :  Müdürün, onun siyasal so
runlar vekilinin ve ustaların yardımıyla öğrencilerin bir bölü-
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mü geri dönmüşlerdir. Okulu ve tesisleri bizzat çocuklar dü
zenlediler. Şimdi bu zanaat okulu ilin en iyi okullanndan biri
dir. 

Kalinin yoldaş: Ya siz çocukların bu kaçma olayına siya
sal açıdan nasıl bir değer biçtiniz ve bunu çocuklara nasıl 
açıkladınız? Bu olayda nasıl davrandınız? 

Buşuef yoldaş: Herşeyden önce bu bombardımanın, tüm 
savaşın olduğu gibi Hitlere gerekli olduğunu anlattık. Öğren
cilere okulu kendi gücümüzle kalkındırmamız gerektiğini ve 
bizim sanayiye kadrolar hazırlamakla görevli olduğumuzu ay
rıntılarıyla anlattık. 

Kal}nin yoldaş: Bu kadar az. Çocukları toplamanız ve 
onlara şbyle demeniz gerekirdi: "Sizi gidi korkaklar !  Kaçtınız 
ha, b9Yfe mi savunucu olacaksınız? Babalarınız faşistlerle dö
vüşüyor, sizse köylere kaçıyorsunuz. Biz, sizin okulu kurtara
cağınızı sanmıştık. Sizse kaçtınız; ne biçim yiğitsiniz siz öyle? 
Siz korkaksinıi, tüm Rusya'ya rezil oldunuz. Bir uçağın saldı
rısıyla hemen kaçtınız." 

Çocuklara karşı, çocuklara yakışır biçimde davranmak 
gerekir. Eğer okulun müdürü olsaydım onlara şöyle derdim: 
"Amma da yaptinız ha, ben burada yalnız kaldım, siz ise hepi
niz kaçtınız. Oysa biz sizin yürekli çocuklar olduğunuzu sanı
yorduk. Size tüfek ve makinalı tüfek vermek istiyorduk; sizse 
kolayı kaçınada buldunuz. Şimdi düşünüyorum, sizin için 
okul açmanın anlamı var mı? Sanki ilk tehlikede kaçan kor
kakları akutmak pek işime geliyor?" İşte çocukları böyle utan
dırmamız ve sonra da şöyle dememiz gerek: "Bombardımana 
karşı daha tehlikesiz olabilmesi için gelin sığınak yapalım, ·ge-
rekli herşeyi h azırlayalım."  

· 

Çocuklar korkmuşlar ve doğal olarak kaçmışlar. Fakat 
her biri yürekli olmayı ister, inan ki, yüz çocuğun doksan do
kuzu yürekli olmayı ister. 

Sizin çocukları önceden hazırlamanız gerek. Utandır
mak kolay şey. Siz bunu, örneğin benim gibi şöyle demekle el
de edebilirsiniz: "Siz kaçtınız. Ben ise yapayalnız yaşlı halim
le kaldım. Siz beni desteklemediniz." O zainan bu, onları 
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utandınr ve yaptıklarını düşünmeye yöneltirdi. İşte ajitasyo
nun böyle olması gerekir. 

Örnegin, üç kız kalmış olsaydı, onların örnek olarak gös
terilmesi ve şöyle denmesi gerekirdi : "Bakın üç yürekli kaldı 
digerleri ise kaçtı." Sizse miting söylevleriyle ateşlendiniz, ge
nel anlamda sözler söylediniz, en önemli sorunu ise kaçırdı
nız. Oysa asıl siyaset onda. İ-ler işte de bu böyledir. 

Size hatırlatmak isterim ki, yalnız mesleklerini bilen kişi
ler degil, aynı zamanda savaşçı Sovyet vatandaşı yetiştirme
niz gerekir. 

İvanova yoldaş: Bizde Komsomol örgütünün büyümesi 
sorunu kötü durumda. Geriye kalan bir okulumuz var, 3 nu
maralı okul. Sormovo zavotiifia baglı. 

Kalinin yoldaş: Neden? 
İvanova yoldaş: Sorun büyük ölçüde yönetime baglı. Oy

sa üç müdür degişti. Komsomol örgütü birşey yapacak du
rumda degildi. Bundan başka da uzun süre siyasal işler için 
müdür vekili yoktu. O zamanlar çocuklar Orlov ve Tula böl
gelerinde toplanıyordu. 1800 kişiden topu topuna 87 kişi ka
lan Komsomolcular dogaldır ki, çok şey yapamazlardı. 

Kalinin yoldaş: Söyleyin sizin oralarda 'gece eglenceleii 
ve danslar düzenlenir mi? 

İvanova yoldaş: Aylık sonuçlar hakkında hesap verilir
ken, toplantıdan sonra danslar düzenlenmektedir. 

Kalinin yoldaş: ögrenciler arasında müzik aleti olanlar 
var mı? 

İvanov� yoldaş: Evet var. 
Kalinin yoldaş: Çocukların nefes alabilmeleri, dans ede

bilmeleri için gece eglenceleri düzenlenmelidir. 
İvanova yoldaş: Dörtyüz kişilik bir konferans düzenle

dik. Yaşlı işçileri ve zanaat okulunu bitirmiş genç işçileri ça
gırdık. Yaşlı işçiler Sovyet yönetimine dek nasıl ugraştıkları
nı, şimdi nasıl· çalışmakta olduklarını ve bugün ge�çler için 
ne gibi koşullar altında nasıl yaratıldıgını anlattılar. Ogretim
de en iyi olanlar, başanya nasıl ulaştıklarını anlattılar. Belof 
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kendisine verilen görevi beş günde ve yüzde 2 15 oranında 
yapmış. Konferanstan sonra konser ve dans vardı. 

Kalinin yoldaş: Sizde dans olup olmadığını neden sor
dum? Çünkü herşeye rağmen çocukları, yapay olarak yaşlan
dırmanızı istemiyorum. Diyorum ki, danslardan kaçınmamak 
gerekir. Zira, onlar insana hareketin plastiğini öğretmektedir
ler. Dans etmeyi başarabilen kişi, odaya da gerektiği gibi gir
mesini ve çeviklikle çıkmasını bilecektir. Gençliğim!z dansı 
sever. Ben bunu rasladığım kişilerde hissediyorum. Insanlar 
dansı seviyorsa, onlara yapay olarak eziyet etmenin gereği 
yok. Yalnız bunun sürekli olarak zaman kaybına neden olma
masını, oyunun dinlenmeyi sağlamasını izlememiz gerekir. 

G�liuline yoldaş (Tatar MSSC30 emek yedekleri cumhu
riyet yönetimi amir vekili): Bizim l l  zanaat okulumuz, 21 de
miryolu okulumuz ve 23 FZO öğretimimiz var. Buralarda 16  
bin genç okumaktadır. 

Biz, gençliğimiz arasında ortak sanatsal çalışmaların ge
lişmesine büyük önem veriyoruz. Eğitimeilerimiz şarkı, oyun, 
müzik ekiplerinin örgütleriyle az uğraşmadılar. Birinci gelen 
okul ve ekiplerin sergiledikleri, hazırladıkları oyun ve yarış
malar hiç de kötü değildi. 

Çocukla.r şarkı söylemeye, şiir okumaya ve diğer estetik 
alanlarda çok istekliler. 

Maksimof yoldaş (Emek yedekleri Leningrad yönetimi 
siyasal kitlesel çalışmalar amir vekili), Leningrad'daki zanaat 
ve demiryolları okulları ile FZO öğretimierindeki öğrenci bir
liklerinin ve yönetici kişilerin nasıl okuduklarını ve çalıştıkla
rını, askeri komutanlığa şehrin Alman faşist saldırganianna 
karşı savunmasında nasıl yardım ettiklerini anlattı. Öğrencile
rin yardımıyla Leningrad'da tramvay hatları, öncü sarayı ve 
şehrin bazı binalarını kalkındırmışlar. 

Mihail İvanoviç Kalinin daha sonra Başkır MSSC Molo
tof ili; Azerbeycan MSSC Çelabinsk ve Yaroslav illeri; Komi 
MSSC Arhangelsk, Kalinin, Moskova ili emek yedekleri ve 
Komsomol örgütü işçUerinin konuşmalarını dinledi. 

30 Tatara Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
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BÖLÜM XIII 

MİHAİL iv ANOVİÇ KALİNİN'İN 
SÖYLE Vi 

Yoldaşlar! 
Öğrencilerin emek yedekleri sisteminde eğitilmesi çok 

güç ve ince bir iştir. Ona yaklaşım, en zor yaklaşımlardan biri
dir. Aslında devletin emek yedeklerini hazırlama görevi de 
karmaşık bir görevdir. 

Birinci olarak; az ya da çok uzmanlaşmış işçi hazırlamak 
zorunludur. İkinci olarak; biz işçi sınıfının genç yedeğinin 
Sovyet ruhunda eğitilmesini istiyoruz. Üçüncü olarak da; şim
diki durum ve savaş nedeniyle karmaşıklaşmıştır. 

Emek yedekleri sisteminde okuyan öğrencilere cephe
nin ihtiyacı için bir dizi sipariş verilmektedir ki, normal za
manlarda bu yapılmıyordu. Yiyecek, giysi ve ayakkabı sorun
ları karmaşık bir biçim aldı ve bizzat savaş, emek yedeklerini 
oldukça güç bir duruma soktu. Bu durumda işçilerin bütün 
kurallara uygun olarak eğitilmeleri büyük ölçüde güçleşmiştir 
kuşkusuz. 

Şimdi savaş en şiddetli anında bulunuyor ve emek yedek
leri' sistemindeki öğrencilerin seferber edilmelerine rağmen, 
onlardan bazılarının savaşa girmek zorunda kalmaları da tü
müyle mümkündür. Bu nedenle asıl işlerinden ayrılıp askeri 
işlerle uğraşmaları çok doğaldır. Barış zamanında olsaydık, o 
zaman bütün dikkatimizi bilgi edinmeye yöneltmiş olurduk. 
Şimdiki durumda, tüm okullarda askeri öğretim uygulama
tnız gerekiyor, Biz uzman işçiler yetiştiriyoruz, fakat gerekir
se onların savaşmayı da başarmaları zorunludur. Eğer onları 
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askeri bilgileri� silahlandırmazsak bu bizim için bagışlanmaz 
bir hata olur. Işte bu nedenle Leningradlıların -çocuklar için 
güç olmasına ragmen- ögrencilerini askeri şekilde örgütle
mekle dogru davrandıkları kanısındayım. 

Bizim, mesleklerini iyi bilen genç işçiler hazırlamamız 
gereklidir. Fakat aynı zamanda gençligimizin vatana karşı 
borcunu anlayabilmesi, üretim meslegini daha çabuk benim
seyebilmesi gereklidir. Kızılordu'ya daha fazla silah ve cepha
ne verebilmek için harp sanatını öğrenecek, bedenen gelişe
cek savaşçılar hazırlamamiZ gereklidir. 

Vatan, bugün cephede faşist Alman işgalcileriyle çarpı
şan evletlarının kahramanlıgını unutmayacaktir. 

Vatan, zanaat ve demiryolları okulları ile FZO eğitim 
yerlerinde ögrenci olan, cepheye yardım eden, mümkün oldu
gu kadar daha iyi okumaya ve cephe gerisinde çalışmaya gay
ret eden genç erkek ve kızlarımızı iyi sözlerle hatırlayacaktır. 

Egitimden söz edilirken bu işe pratik olarak yanaşmanın 
pek çok güç oldugunu söylemek gereklidir. Bu iş, egitimciler
den büyük bir uzmanlık istemektedir. 

Emek yedekleri sistemine çeşitli bölgelerden, degişik ta
bakalardan çeşitli insanlar, kasaba, köy erkek ve kızları gel
mektedir. Bu çeşitli insanları öyle egitmeye çalışın ki, aynı bi
çimde yetişsinler. Bu kolay bir görev değildir. Bundan başka 
her zaman bütün çocuk alışkanlıkları ile, onlarla ilgilendigimi
zi göz önünde bulundurmamız gereklidir. Gerçekten savaş ve 
bütün bu şartlar onları, barış zamanına göre daha olgun in
sanlar olarak yetiştirmektedir. Fakat ne de olsa onlarda genç
lik egilimlerini daha uzun zaman korumak arzusunu görmek
teyiz. Şüphesiz, bütün bu problemler toplamını pratik olarak 
çözümlernek oldukça güçtür. 

Dünya pedagoji  edebiyatını okuyun. Bu edebiyat insan 
egitimine ait deneyler yönünden oldukça zengindir. Kimi, ço
cukların en iyi biçimde şehirde egitildiklerini kanıtlamakta, 
kimileri buna karşı durmakta ve egitimin köy şartlarına göre 
kurulması gerektigi iddiasını ileri sürmektedirler. Bu konuda 
daha bir çok önerilecek iddialar vardır. Fakat egitim konu-
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sunda kesinlikle işlenmiş ve şekillenmiş bir sistemin varoldu
gu söylenemez. Örnegin, şimdiki egitim sisteminin öncekine 
göre daha degişik olması gereklidir. Biz önceden emek insan
ları degil, deyim yerindeyse aydınlar egitiyorduk. Ben öyle 
bir egitimi dogru saymıyorum. Çünkü ne de olsa vatanımızda 
insa��arımızın büyük çogunlugu bedensel ernekle ugraşmakta
dır. ünümüze, gençligimizin bedensel işte çevik, bunun yani 
sıra fikren gelişmiş olması için ne yapılması gerektigi proble-
mi ç1kmaktadır. 

· 

Şimdi belki de bedensel güçlerin pekişmesi, iş alışkanlık
larının aşılanması için belirli bir zaman gereklidir. Gençligi
mize, çelikleşmesi için bir seri deneyden geçecek, her türlü 
zorluga katianma alışkanlıgı kazandıracak egitim için, zaman 
tanımak şarttır. Biz, beden egitimi, her türlü spor çalışmala
rıyla bedensel gücü çelikleştirmeye gayret ettigirniz gibi, çe
tin bir disiplin ve iş alışkanlıkları vererek de gençligimizi her 
insanın hayat yolunda karşılaşabilecegi bütün güçlüidere kat
lanabilmesi için çelikleştirmemiz gereklidir. 

Bunun için şu anda gençligimiz güçlükleri gidermeye ha
zırlanmalıdır. Gençligin emegi sevmesi zorunludur; ki, bu 
okuldan geçmekle emek harcamak ihtiyacını duysun. 

Zavotlarda önemli sayıda profesyonel işçi vardır. Onlar 
için işten uzak kalmak, hayatın anlamından uzak kalmaya 
eşittir. Bu gibi insanlar ihtiyarlayınca ya da hastalık dolayısıy
la işi bırakmak zorunda kalınca adeta yarı yarıya varlıklarını 
kaybetmektedirler. Çünkü işe alışmışlardır, mesleklerini sev
mektedirler, ondan uzak kalınca adeta yaşam baglarını kay
betmektedirler. Biz, genç işçilerimizde emege karşı varolan 
bu aşkı şu ya da bu derecede egitmek istiyoruz. 

Burada konuşan yoldaşlar egitim işini sadece ustanın 
omuzlarına yüklemek istediler. Bu ise, kendiliğinden anlaşıla
cagı gibi dogru degildir. Bana, pedagojİk bilgilere sahip olan, 
fakat işini iyice bilmeyen, usta mı, yoksa ped�goji bilgisi za
yıf, fakat sanatını gayet iyi bilen usta mı daha iyi diye sorul
saydı ve ben okul ya da FZO müdürü olsaydım; pedagojİk 
yönden zayıf, fakat kendi sahasında yüksek uzmanlıga sahip 
olanı yeglerdim. 
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Niçin böyle davranırdım? Şunun için: Ustanın etkisi, an
cak, öğrenciler kendisinden sanat konusunda gerçek bilgiler 
edindiklerini hissettikleri zaman önemli olacaktır. Böyle bir 
usta öğrencileri için sürekli olarak yararlı olacaktır. Örnek ve
receğim: Eskiden üniversitelerde karşı-devrimci olan, fakat 
kendi alanlarında çok iyi hazırlanmış yetenekli ve ders verme
yi başaran profesörler vardı. Bu profesörlerin derslerine bun
ların karşı-devrimci oldukları bilindiği halde sürekli olarak bü
yük sayıda öğrenci katılırdı. Diğer bazı profesörlerse iyi birer 
konuşmacıydılar; bol bo.l liberal fikirler ileri sürerler, güzel ko
nuşmasını başarırlardı .  Ilk günlerde salon dolusu dinleyici top
lariard ı . Fakat daha sonra ciddi öğrenciler derslerine girmek
ten vazgeçerlerdi. Çünkü onlardan bilgi edinemezlerdi. 

Bizim ustamız da böyle. Eğer işlerini iy bilirler ve öğren
cilerine derslerini ve bilgilerini aktarmayı başarırlarsa görev
lerini iyi yapmış olurlar. 

Ustaların da, temizlikçilerin de eğitilmeleri gereğine ge
lince, bunun kelimelerle değil, tavır ve davranışlarıyla, görev
lerini iyi bir biçimde yapmalarıyla, öğrencilerine örnek olma
larıyla, onlara iş alışkanlığı, özen ve düzen aşılamaları biçi
minde anlaşılması gerekir. Eğer temizlikçi kadın binayı iyi te
mizler ve çocukları ortalığı kirletmemeleri için izler, onları 
uyarırsa kendilerine belli bir yaşamsal alışkanlık aşılamış 
olur. Onun bu tavrı öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yara
tır. Fakat o bunu, müdür kendisinden üzerine yüklediği bu 
görevleri yapmasını istediği için yapmaktadır. 

İyi bir tesviyeci ya da tomacının aynı zamanda iyi bir pe
dagog olması çok güç rastlanır bir şeydir. Burada, çocuklara 
karşı babacın davranan ustaların varlığından söz edildi. Fa
kat bana göre bu, şuradan ileri gelmekted ir: İyi bir ustanın işi
ni sevmediğini ve ona karşı duygusuzca, kayı tsızca davrandığı
nı düşünmek güçtür. Mesleğine bağlı olan iyi bir usta, öğren
cilerine sanatını öğretmeye çabalar ve onları her konuda iz
ler. Gençlerin mesleki eğitimlerinin temeli buradadır. 

Ancak kendi alanında iyi bir uzman olan kişi, işini bilen 
bir u.�ta, öğrencilerine bu işi benimsemelerinde yardım edebi
lir. Oğrencilerimize meslek onurunu benimsernelerini aşıla-
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mamız gereklidir. Bunu ise, iyi bir usta, işini tanıyan ve seven 
bir kişi aşılayabilir. Diğer yöneticilerin yalnızca görevlerini 
yapmaları yeterlidir. Eğer usta görevini iyi yaparsa, eğitsel 
amaca araçsız ulaşılır. Çünkü kendi örneği. ile insanları düze
ne alıştırır ve onlarda belli alışkanlıklar yaratır. Bu  ilişki usta-

. nın çevreye olan etkisini artırır. 
Dediğim gibi, biz gençlerimizi iyi birer profesyonel işçi 

haline getirmek, diğer yandan da iyi birer Sovyet vatandaşı 
· yapmak istiyoruz. Genç işçi, Sovyet toplumunun yönetici sını
fı olan işçi sınıfının bir üyesi olduğuna, bütün hayata onun 
yön verdiğine ilişkin anlayışı sistematik olarak geliştirmelidir. 
Bunun sorumluluğu ise, �rnek yedekleri sistemindeki siyasi 
yöneticilerin üzerindedir. Işte, siyasi yöneticilerin gençlerimi
ze herşeyden önce bu temel düşünceleri aşılamaları gerekir. 

Sovyet devleti işçilerin ve köylülerin devletidir. Dünyada 
böyle başka bir devlet yoktur ve biz onun savunucuları, tem
silcileriyiz. İşte bizim siyasi yöneticilerimizin günü gününe 
böyle bir propaganda uygulamaları gerekecektir. Bu propa
gandanın başarısı onların becerikliliğine bağlıdır. 

Burada bana sordular: Komsomol'un emek yedekleri sis
temine katılması nasıl anlaşılmalıdır? 

Emek yedekleri sistem� bir devlet sistemidir. 
Komsomol, emek yedekleri sisteminde okuyan kitlenin 

yaş bakımından Komsomol'cu olduğu oranda önemli bir rol 
oynamaktadır ve oynamakla yükümlüdür. Eğer bir yerde az 
Komsomolcu varsa, bu hasbayağı bizim savsaklamamızdan 
ileri gelmektedir. Genel olarak söylenirse, iki yıl sonra o çev
reden yüzde doksan oranında Komsomolcu çıkması zorunlu
dur. Fakat bu, Komsomol'un, okullarda ve FZO eğitim yerle
rinde idareci ve siyasi yöneten olması mı demektir? 

Kuşkusuz bu demek değildir. 
Komsomol, gençlerin dünya görüşlerini biçimlendiren, 

onları belli doğrultuda parti görüşüne yönelten, parti içi in
san hazırlayan bir siyasi örgüttür. 

Fakat belki de, eğitsel işlerin Komsomol'un elinde bulun
ması gerekir. Bana göre öyle degil. Benim bu sorun karşısın-
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daki akılcı düşüncemin Komsomol'un hoşuna gitmemesi ola
sılıgına ragmen, böyle düşünüyorum. Bizim okullarımiZ ve 
üniversitelerimiz tümüyle Komsomolcu çagından olan insan
lardan oluşur; fakat acaba bunları Komsomol mu yönetmek
tedir? Komsomol onların siyasal bakımdan biçimlenmelerine 
yardım etmekte, onları daha bilinçli hale getirmekte, kendile
rine özerk Komsomol örgütlerinde yer ayırmaktadır. Oysa 
okullar ve üniversiteler devlet tarafından yönetilmektedirler. 

Emek yedeklerinin egitiminden kim sorumludur? Emek 
yedeklerinin egitiminden siz sorumlusunuz Moska_tof yoldaş, 
Komsomol ise size sadece yardım etmektedir. Bu işte olabile
cek her türlü düzensizlikten ötürü hükümet Komsomol'u de
gil, sizi sorumlu tutacaktır. Belki de burada Komsomolculara 
da: "Yoldaşlar! Siz de iyi çalışmıyorsunuz" denecektir. Fakat 
bu nedenle Komsomol yöneticileri diğil de, emek yedekleri 
yöneticisi yönetimden uzaklaştırılacaktır. 

Demek ki, bu işi devlet emek yedekleri organlarının yö
nelmesi gereklidir. 

Şimdi, emek yedeklerindeki gençlerin egitimcİsİnin ki
min olması gerektigi sorununa geçelim. Biraz önce siyasi yö
neticinin ve egitimcinin işlerinin ne denli güç oldugunu anlat
tım. Bu işi deneyimli ve kuramsal açıdan hazırlıklı kişilerin 
yürütmesi gerekir. Böyle bir iş için olgun yaşta kişiler yeglen
melidir. Burada, Komsomolcu dünya görüşünü aşmış Komso
molcuların çalışması gerekir. Bana göre, olgun yaştaki kişiler 
bu iş için daha uygun olacaklardır. Derse onların yaşında b.ir 
kişi geldiginde çocuklar, ona karşı güven duymayacaklar ve 
"Senin bildigin bizimkinden fazla degil" diyeceklerdir. Çocuk
lar otorite aramaktadırlar ve biz onlara otoriteye karşı saygı 
aşılamak zorundayız. 

Bana kalırsa Komsomol örgütleri bu işte yardımcı olma
lı, yaşamsal deneyleri ve bilgileri olan, fakat artık hayattan az 
da olsa sogumuş yöneticileri biraz ateşlendirmelidir. Hatta 
ben, deneyimli bir egitimcinin gençlige daha kolay yaklaşabi
lecegini düşünmekteyim. Kuşkusuz ki o, çocuklarla top oyna
mayacak ya da yüzme yarışına kalkışmayacaktır. Asıl sorun, 
siyasal etkide, otoritede, gençlerin ondan birşeyler kapma ar-
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zularındadır. Bunlar ise, çocuklara akran olanın her zaman 
edinemediği çok değerli şeylerdir. Üstelik de akrana her za
man "Sen de ne biçim öğretmensin. Biz senden daha budala 
değiliz ve senden hiç de az bilmiyoruz." diyebilirler. Burada 
yaş, bizi düşünmeye zorlamaktadır. Komsomolcuları bu işe 
hiç çekmeyelİm demek istemiyorum. Yalnız bana öyle geli
yor ki, olgun yaş daha iyidir. 

Ben, Komsomol'un emek yedekleri sisteminde öz olarak 
diğer kurum ve işyerlerinde oynadığı rolün aynını aynaması 
gerektiği kanısındayım. Gerçekte ise Komsomol'un buradaki 
rolü çok büyüktür, çünkü o genç işçi kadrolarının eğitiminde 
partinin yardımcısıdır. 

Komsomol'un eğitim işinin gereken düzeyde olması için 
eksiklikleri eleştirmesi, istekler ileri sürmesi gerekir. Eğer 
Komsomol yönetime şu ya da bu derecede sokulursa bu, ken
disine sorumluluklar da yükler. Oysa onun elleri sürekli ola
rak serbest olmalıdır. Komsomol örgütü bizde olduğu kadar 
hiçbir yerde bu düzeyde değildir. Bizzat ben Komsomol'a 
çok büyük değer vermekteyim. Fa)<at ona, kendisine uygun 
olmayan görevler verilmemelidir. 

Okulu kendiliğinden bırakma olayları düzensizlikterin 
sonucudur. Doğaldır ki köyden çıkmış gençlere okul başlan
gıçta zor gelmektedir. Şehirdeki herşey onları ürkütmekte
dir. Ben bunu kendi den'eyimime dayanarak söylüyorum. İn
sana hep başka bir dünyaya düşmüş gibi geliyor. Sonra özgür 
olma alışkanlığı da var. Oysa burada disiplin var. Sonra da za
vota alışmak için zaman, hem de oldukça uzun zaman gerekli
dir. İki ayda alışamazsınız. İlk zamanlarda herşeyden korkar
sınız. Bütün bunlara işin kötü örgütlenmişliğini, çeşitli eksik
likleri de eklerseniz, bu çocuklar için ağır birşey olur. 

Kanımca, şehir okuUarında ve emek yedekleri birliklerin
de şehir halkından daha fazla öğrenci bulunmalıdır .. Bu, sizin 
işinizi de kolaylaştırır. Şehir gençliğinin bir kısmı başka işler 
düşünmektedir: Herhangi bir daireye girmek, memuriyete 
başlamak gibi. Fakat ondan uzmanlaşmış iyi işçiler yaratmak 
da mümkündür. Bu çok önemli bir şeydir. 
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Emek yedekleri sisteminde çalışmanın bütün güçlükleri
ni anlıyorum. Fakat hizmet ettiğimiz dava Sovyet devleti için 
çok önemlidir. Düşünün bir kez, biz genç işçilerden oluşan ye
ni bir kadro hazJrlıyoruz ve Sovyet düzeninin sağlarnlaşması 
onlara bağlıdır. Stalin yoldaş da ülkemizde işçi sınıfının dona
nımı konusunda kayıtsız davranamayacağımızı bir çok kez 
söylemiştir. Biz halkımızın en iyi bölümünün, Sovyet toplu
mundaki işçi sınıfının siyasal bakımdan ve aydınlanmış ola
rak yüksekte bulunmasını istiyoruz. 

Siz, büyük bir görev karşısındasınız. Size büyük bir iş 
emanet edilmiştir. Eğer bu görevle başa çıkabilirsek, ülkemiz 
çıkarına büyük bir iş yapmış oluruz. 

Size çalışmalarınızda başarılar dilerim! 

Konısomolskaya Pravda 

·5 Kasını 1942 
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BÖLÜM XIV 

AJİTATÖRÜN CEPHEDEKi SÖZÜ 
Cephe Ajitatörleriyle Yapılan Konuşma 

28 Nisan 1943 

Her ajitatör içtenlikle konuşmaya çaba gösterir. Fakat iç
tenlik ne demektir? Biliyorum ki çoğunlukla ajitatörler savaş
çılar arasına, onlarla candan konuşmak için önceden kararlaş
tırılmış bir amaçla gitmektedirler. İşte, ajitatörün önceden 
böyle bir amaç edinmesi, konuşmanın içten olmasını engelli
yor. Oysa eğer ajitatör savaşçıların yanına, onlarla bir çay iç
mek, kendileriyle şundan bundan söz etmek ve ondan sonra 
onları ilgilendiren bir kaç soruna değinmek amacıyla gitsey
di, o zaman konuşma gerçekten içten olurdu. 

Başka bir örnek. Eğer bir insan hata yapmışsa ve siz onu 
babacan bir tavırla azarlayıp, kendisine uzun uzadıya öğüt 
verdikten sonra; "Pekala, bunu kimseye söylemeyeceğim, fa
kat şunu bilmelisin ki, yeniden hata yaparsan bir daha gizle
meyeceğim" derseniz, bu içten bir konuşma olur. Oysa insan 
içten konuşmak gibi özel bir amaç ile gelirse; bu tür hemen 
hemen hiçbir zaman başarılı olmaz. 

içtenlikle konuşmaktan söz ederken, insanların size ken
dilerini ilgilendiren herşey hakkında sorular sorduklarını ve 
ajitatörün yanlarına belli bir amacı olmadan geldiğini hisset
mediklerini göz önüne alıyorum. Ajitatörlerin özel konulara 
ilişkin birçok görevleri olduğu ve bunların da yapılması gerek
tiği bilinir. Fakat sözünü ettiğim içten konuşmada konu he
men hemen kendiliğinden akar gider. 

İnsanları fikir alış-verişine alıştırmaya, onları tartışmaya 
doğru itmeye çaba göstermeniz gerekir. 

İçli dışlı olma, konuşmaya yön vermemeniz demek değil-
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dir. Yön vermelisiniz. Fakat bunu öyle yapmalısınız ki, insan
lar sizin yanlarına belli bir görev ile geldiğinizi hissetmesin
ler. 

Fakat savaşçıların arasına girince onlara; "Bugün şu şu 
konular üzerinde konuşma yapmaya geldim" derseniz, bu ta
mamıyla resmi olur. Bütün ajitasyon işinin yalnızca içli dışlı 
yapılan konuşma kuralına göre kurulması doğru değildir. Fa
kat hangi konu üzerinde konuşmanız gerekirse gereksin, bir 
tek amacı gözetmeniz şarttır: Biz Almanları bozguna uğrat
malıyız. Bunun için mümkün olan ve olmayan her şeyin yapıl
ması gereklidir. 

Konuşmanın biçimi doğrudan doğruya göreve bağlıdır. 
Eğer dinleyiciler fazla ise konuşma konferans ya da miting bi
çimini alabilir. Eğer siperlerin içine girmişseniz konuşmanızı 
soru-cevap biçiminde düzenleyebilirsiniz. Ama eğer herhangi 
bir sorunun bir bütün olarak savaşçılarda etki bırakmasını is
terseniz, yalnız o konu ile yetinebilir ve dinleyicilere kendile
riyle yalnızca o konu üzerinde konuşacağınızı, diğer sorunlar 
üzerinde ise daha sonra duracağınızı bildirebilirsiniz. 

Dikkatinizi şu nokta üzerine çekmek istiyorum: Ajitatö
rün kendisini çevresindeki kitleden daha bilgili, daha akıllı 
olarak göstermekten çekinmesi gerekir. Ben uzun yıllar sü
ren propagandacılık ve ajitatör deneyimine sahiöim ve biliyo
rum ki, insanlar ajitatörün az da olsa kibirlendiğini, kendisini 
onlardan daha akıllı saydığım hissettiklerinde bu ajitatör ba
şarı kazanmayacak, böylesine güven duyulmayacaktır. Sizin 
Kızılordulada herşeyden anlayan insanlarmış gibi konuşma
niZ zorUnludur. Fakat aralarından herhangibi biri herhangi 
bir şey anlamadığım söylerse, siz ona karşı çıkmalısınız: "Ne 
bu, anlamazmış gibi yapıyorsun? Yoksa kafa yerine boş bir 
susak mı taşıyorsun? Ben senin herşeyi benden hiç de kötü 
anlamad�ğını, fakat kendini kurnaz göstermek istediğini anlı
yorum." Insanlara karşı umursamaz davranmamalıyız. Varsın 
herhangi bir asker hakkında "Budalanın biridir, bir şey anla
maz" desinler. Siz şöyle konuşmalısınız: "Biz bu gibi budalala
rı biliriz. Göreceksiniz o, nasıl bir savaşçı olacak. Siz artık 
cepheye alıştınız, herşeyi biliyorsunuz. Ama o da bu hale gele-
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cek."  İşte, eğer insanlara karşı böyle davranabilirseniz, onlar 
da size karşı saygılı davranacaklardır. 

Sizin pek çok hatanızı bağışlayabilirler, fakat kibirlenme
nizi hiçbir zaman bağışlamazlar. En önemlisi de, sizi akıllı 
adam saymazlar. Örneğin siz, savaşçının çoktandır cephede 
olduğunu, fakat henüz hiçbir faşist öldürmediğini öğrendiniz. 
Bu durum karşısında değişik biçimler<1e davranabilirsiniz. 
Bir ajitatör, savaşçıya sitemde bulunmaya başlayacaktır. Bir 
diğeri, başkalarının birkaç faşisti öldürdüklerini hatırlatacak
tır. Oysa hen olsaydım şöyle derdim: "Ne o sanki, büyük bir 
ihtimalle her Kızılordulu Alman öldüremez. Eğer her biri öl
dürseydi, biz çoktan bütün Almanları öldürmüş olurduk. F<�
kat ne de olsa bütün savaşçılar öldürehilseydiler daha iyi olur
du. Savaş savaştır. Almanlar bizi yok etmek istiyorlar, biz de 
onları. Bu nedenle her savaşçının ne pahasına olursa olsun 
düşman öldürmeye çaba göstermesi gerekir." . 

Ajitatörün haktanır olması gerekir. Savaşçılara asılsız gü
zel manzaralar çizmeyin, gerçeği okiuğu gibi gösterin. Güç
lükleri göstermekten korkmayın, çünkü karşınızda herşeyi an
layan olgun insanlar vardır. 

Aj itasyon i�inde en güç olan şey, gerektiği gibi konuşma
yı öğrenmektir. Ilk bakışta size şöyle gelebilir: "Burada ne ola
ğanüstülük var ki, insan iki yaşından itibaren konuşmaya baş
lıyor. Oysa aslında bu, büyük ve güç bir iştir. Güçlük nereden 
geliyor?" 

Ajitatörün iyi bir izienim yaratabilmesi, hem de özellikle 
istediği gibi bir izienim yaratabilmesi için, fikrini parlak bir 
biçimde söylemesi gerekir. Ayrıca fikrinizi kısaca söylemelisi
niz. Çünkü zamanınız azdır. Fikirleriniz dinleyiciler için açık 
ve anlaşılır olmalıdır. Bu çok güçtür. 

Dili klasiklerden öğrenmeniz gereklidir. Turgenyev'i ele 
alın. Onda olduğu gibi, onun eserlerindeki kahramanların tas
virini nerede bulabilirsiniz? Aranızdan birinize en azından 
karınızı tanımlamanızı önersinler. Bunun için gerekeri söz
cükleri bulabilecek misiniz? Yakınızdaki bu insanı çok iyi ta
nısa da, onu tasvir etmeyi herkes başaramayacaktır. Genel 



sözlerle yetineceksiniz. Fakat aj itatörlerden daha fazlası is
tenmektedir. Onu tanımlamasının parlak olması gerekir. 

Aj itatörün dili herşeydi r. Siz savaşçılarla, onların bilelik
leri konular hakkında konuşuyorsunuz. Dolayısıyla, bu konu
larda açık ve iyi konuştuğunuz zaman onların ilgisini çekebile
ceksiniz. Ben "güzel" sözcüğünü kullanmıyorum. Çünkü bizde 
çoğunlukla, iyi bir şey olduğu sanılarak güzel cümlelere kapıl
mak eğil imi vardır. Oysa gerçekte aşınmış cümleler dökt�r
mek çok kötüdür. Bir kaç saat süreyle konuşahilen aj itatörler 
tanırım ki, süylevlerinden sonra dinleyicilerin kafalarında bir
birinden ayrı haykırışiardan başka birşey kalmaz. Çünkü onla
rın söylevlerinde düşünce yoktur. Karşın ızda savaşçılar, sıra
dan insanlar, savaşarak binlerce kilometrelik yol almış, bir 
çok ağır iş görmüş kimseler vardır. Öyle ki, onlar için genel, 
üstelik bir de parlak cümleler kullanmak gırtlağa dayanmış bı
çak gibidir. Onlar ajitatörün belli fikirleri açıkca ve kısaca 
söylenınesin i  isterler. Bu da güzel fikirlerio tekrarlanmasına 
kesinl ikle engel olmaz. Örneğin size: "Ne d iye boyuna istih
kamlar hakkında masal okuyup duruyorsun?" deseler bile za
rarı yok. O zaman bunu şöyle cevaplarsınız: "Bundan, istih
karri kazınayı öğreneceğiniz güne dek söz edeceğim. Kafaları
mza acıyorum ve boşuna bozulmalarını istemiyorum." 

Ajitatörün gelişmiş insan olması gerekir. Onun çok oku
ması ve kendi üzerinde çok çalışması zorunludur. Diyebil irim 
ki, aj itatörün bütün boş zamanlarını okumaya ayırması gere
kir. Klasik yazarlarımızın eserlerini okuyun.  Lenin'in ve Sta
lin'in eserlerini okuyun. Lenin ve Stalin yoldaş çok iyi bir aj i
tatördür. H alkla konuşmasını nasıl da beceriyorlar? 

Konuşmalara sürekli hazırlanmanız, hatta iyi bir öğre
nim görmüş, bilgil i ve savaşla tanışan aj itatör olsanız bile, ha
zırlanmanız gerekir. Çünkü ne de olsa bilgilerimiz sınırlıdır 
ve her seferinde bilgilerimizden en fazla yararlanmak suretiy
le çok iyi biçimde hazırlanmamız gerekl idir. Bu nedenle hen, 
belli konulara ilişkin konuşmaların yapılmasında ısrar ediyo
rum. Çünkü bunlar daha fazla bilgi sağlamakta ve insanları 
disipl ine alıştırmaktadırlar. Fakat konunun artık bıktırmaya 
başladığını, sıradan konuşma isteğinin oluştuğunu  anladınız 
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mı, askerlerin yanına Çay içmeye gidin ve onlarla candan ve 
içtenlikle konuşun. 

Fakat böyle içli dışlı konuşmalar için bile hazırlanınanız 
gereklidir. Çünkü konuşma boyunca size bir dizi soru sorabi
lirler. Cevaplamaktan kaçınmayın ve soruları değiştirmeye 
kalkışmayın. Fakat _herhangi bir soruyu cevaplayamazsanız 
da korkmayın. Doğrudan doğruya şöyle deyin: "Bilmiyorum, 
cevabını araştıracağım. Eğer bulursam size söylerim." 

Bazen soruyorlar: "Bizim savaşçılar arasında, özellikle 
yaşlılar arasında haç taşıyan ve dua eden, dine bağlı olanlar 
var. Gençler ise onlarla alay ediyorlar." Şunu hatırlatmak ge
rekir ki, biz dinsel inaçları yüzünden kimseyi izleiniyoruz. Biz 
dini sapma saymakta ve onunla eğitim yoluyla savaşmakta
yız. Din, hala halkın önemli kesimlerini kucakladığından, ba-

- zı insanlar derin bir biçimde ondan etkilendiğinden onu, gül
rnek suretiyle yıkamazsınız. Kuşkusuz k�1 kimi gençlerin gü
lüşleri henüz o denli tehlikeli değildir. Onemli olan, gülme
nin alay biçimine dökülmemesidir. İşte buna imkan verilme
melidir. 

Ajitatörlerin özellikle neye dikkat etmeleri gerekmekte
dir? 

Onlar en çok örgütçülüğü propaganda etmelidirler. Bu 
nasıl yapılmalıdır? Şöyle basit bir örnek alalım: Öğle vakti 
gelmiş, fakat mutfak yerinde yok. Onu bir yerlerde aramak 
gerek. Eğer böyle bir durum görürseniz işte size örgütçülüğe 
ilişkin hazır bir konuşma konusu. Mutfağın her zaman yerin
de bulunmasının nasıl sağlanacağı ve bunun nasıl yapılması 
gerektiği sorununu inceleyin. Böyle bir konuşmada, savaşma
miZ gerektiğini aniatmakla beraber, bizim Rus gevşekliğimizi 
gerektiğince azarlamanız fena olmaz. Eğer ben aj itatör olsay
dım, zamanıının yüzde doksanını bu konuyu geliştirmeye ayı
rırdım. 

Bizim başlıca eksikliğimiz gevşekliğimizdir. Çoğunlukla 
biz hala tasasız, şöyle düşünürüz: "E, ne olacakmış sanki? Na
sıl olsa böyle de geçer." Hepimiz şunu biliriz: Eğer bir askeri 
birlik bir yer işgal etmişse, o yeri sağlamlaştırması ve elinde 
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tutabilmesi için en büyük çabayı sarfetmelidir. Saldırı sırasın
daysa bunun etkili olabilmesi en az kayıp ve kurbanla geçebil
mesi için herşeyi yapması gerekir. Oysa bizde işler birçok kez 
"tez elden" yapılmakta ve sonunda kötü sonuçlar elde edil
mektedir. Gevşekliğin kesinlikle ortadan kaldırılması gere
kir. 

Savaşın ilk döneminde pek çok güçlüklerle karşılaştık. 
Çünkü, asıl işiınİzin savaşı iyi örgütlendirmekten ibaret oldu
ğu sıralarda savaşı gerektiği gibi örgütleyemiyorduk. Bütün 
askeri görevlilerin çok iyi örgütçü olmaları gerekir. Eskiden 
bir çok komutan, savaşın komuta katında örgütlenmesi gerek
tiği fikrindeydiler. Fakat bu, aslında örgütün son aşamasıdır. 
Komutan savaş sırasında yerine yerleşince, o artık oradan ön 
çalışmalarının meyvelerini toplar. 

Savaşçılara ihtiyatlı olma duygusu aşılanmasını çok 
önemli bulmaktayım. İnsanların cephe koşulları içinde açık 
yerde yemek yemeleri için yayılmaları iyi değildir. Siz ajita
törlerin, tehlikeye karşı kayıtsız davrananlada çok şiddetle sa
vaşmanız gerekmektedir. 

Askeri kurnazlığın ve becerikiiliğin gelişmesi konusunda 
da aj itasyon yapmanız gerekir. Ben kurnazlık kelimesine baş
vuruyorum. Çünkü siz, çalışma alanı Kızılordu ile sınırlı olan 
ajitatörlersiniz. Savaşçılara, iyi düşünmeye, iyi yapmaya çaba 
göstermeleri ve mümkün olduğu kadar düşmanı aldatmaları 
gerektiği aşılanmalıdır. Örneğin keskin nişancılık; insanlara 
düşünmeyi öğrettiğinden, onlarda avcılık niteliklerini gel·iştir
diğinden dolayı değerlidir. Keskin nişancı düşmanı, düşman 
da keskin nişancıyı öldürmeye çaba gösterir. Bu nedenle kes
kin nişancının kurnaz olması gerekir. Onun, kendini saklama
yı becermesi, uyanık göze ve sağlam bileğe sahip olması gere
kir. Bu .niteliklerin yalnızca keskin nişancılarda değil, bütün 
askerlerimizde geliştirilmesi zorunludur. 

Savaşçıların istihkam kazınayı öğrenmelerine dikkat 
edin. Bizde bazan, hele saldırı sırasında bu işten kaçınma ça
bası görülmektedir. Savaşçılar "Yarım saat sonra ihtiyacımız 
olmayacağına göre ne diye istihkam kazalım?" demektedir
ler. Siz ise onlara bu işin her zaman gerekli olduğunu, hatta 



istihkam kullanıJmasa bile, bunun yürüttüğümüz savaşta çok 
gerekli bir konu olduğunu aşılayın. 

Yaral ılara daha büyük dikkat göstermeniz gerektiği kanı
�ındayım. Yaralıların sıcak bir söze, şefkare ihtiyaçları vardır 
ve siz tam bu sırada içtenlik göstermelisiniz. Yaralı savaşçı 
iyi ilişkiyi her zaman hatırlayacak ve bunu her yerde anlata
caktır. Sonuçta, fısıldanan bir 'söz uzaklarda duyulacaktır. 

Kızılordularır. ölülere karşı saygı duygusunu eğitmelisi
niz. Ha lk, ölü lere karşı nasıl davranmaktadır? İnsan ölünce 
çevresinde fısıltıyla konuşulmaktadır. Ölülere saygı gösterme
niz gerekir ve bu düzeni siz ajitatörler uygulayacaksınız. Ben 
yürütme komiteleri başkanlarına bütün kardeş mezarlıkların 
düzenli bir biçimde tutulması gerektiğini ve bu işin öncülere 
bınıkılmasını yazdım. Siz kendi birliklerinizde ölülerin gerek
tiği gibi gömülmeleri ve mezarlarının üzerlerine anıt yapılma
sı konusunda ısrar etmelisiniz. Kuşkusuz ki, ordu ilerlerken 
hu her zaman mümkün değildir. Fakat nasıl olsa ikinci aşa
mada da ajitatörler vardır. Kızılorduluların gömülmesine im
k<1nlar oran ında türenli bir hava verilmesi konusunda aj itas
yon yapın ve bunu izleyin. Bu, insanların eğit imine etki yapa
cak ve onlarda vatanın savunucularına karşı sevgi uyandıra
caktır. · 

Ajitatörün her zaman kitlelerin yöneticisi olması ve onla
rı peşinden sürüklemesi.gerekir. Aj itatörün rolü, özellikle sa
vaş sırasında büyüktür. Oyle durumlar oluyor ki, en iyi bir bir
lik bile büyük kayıplara uğradıktan sonra, kendi güçlerine 
karşı inancını yitirebiliyor. Bu gibi anlarda aj itatör askerlerin 
maneviyatını yükseltebiliyor ve savaşın gidişinde bir değişim 
sağlayabilir. 

Aj itatörün her zaman koşullara değer biçmesi, ne gibi in
sanlarla çalışma yapması gerektiğini tartması gerekir. Siz, as
kerlerle, disiplinli kişilerle uğraşmaktasınız. Fakat bu insan
lar büyük yüklere katlanmaktadırlar. Bunun ve bunun gibi in
sanların milliyet, yaş ve karakter bakımından çeşitli oldukları
nın hesalnı katılması gerekir. Aj itatürün bütün bunları göz 
önünde bulundurması zorunludur. 



BÖLÜM XV 

TEK PARÇA SA V AŞÇI AİLE 
Rus Olmayan Ulusların Savaşçıları Arasında Çalışan 

Ajitatörlerle Yapılan Toplantıda Verilen Söylev 
4 Agusıos 1943 

YoldaŞiar! 
Büyük anayurt savaşına katılan SSCB uluslarının hemen 

hemen tümünü temsil eden Kızılordu ajitatörleriyle karşılaş-
maktan büyük kıvanç duymaktay1m. 

· 

Bu savaş ağır ve kanlıdır. İki yıldan fazla bir zamandır 
süren savaş sırasında birçok a ile kayıplara uğradılar. Fakat bi
zim için savaşmaktan başka çıkış yolu yoktur. Sorun şu: Ya 
git faşistlerin çizmelerini temizle, onların kölesi ol, yok olma
ya git; ya da özgürlüğün ve bağımsızlığm için dövüş. 

Alman faşistleri bu savaşa başladıkları zaman, bizi insan 
saymıyor ve bize cahil insanlar, hayvanlar diyorlardı. Onlar 
eskiden böyle düşünüyorlardı. Şimdi, mücadele ve başarıları
mızdan sonra faşistler, Sovyetler Birliği'nin aslında ne olduğu 
konusunda fikir sahibi olmaya başladılar. Eskiden onlar sa
vaşçılarımızın hepsini Rus sanıyorlardı. Şimdi ise savaşç1 ,  
hem de iyi savaşçının yalnız Ruslar değil, Tür�menler, Kazak
lar, Azerbeycanlılar vd. olduğunu gördüler. Oneeden Alman
lar, Ukraynalıların ve Belarusların kendilerini sevinçle karşı
layacaklarını ve Ruslara karşı ayaklanacaklarını sanmışlardı. 
Almanlar diğer ulusları hesaha bile katmıyorlardı. 

Savaş, Sovyetler Birliği'nin tek parça dost halklardan 
oluşmuş bir aile olduğunu, bizde dünyanın hentiz görmediği 
bir birliğin var olduğunu kanıtladı. Kuşkusuz ki, önemsiz ayrı
l ıklara da raslanmaktadır. 

Ayrı Ayrı kişilerin Almanlarla özerk ya da başka biçim
de birlikte olmaya razı oldukları görülüyor. Fakat bunlar tek-
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tüktür ve böyle bizim gibi büyük bir ülke için bunların hiçbir 
önemi yoktur. Kızılordu'da temsil edilen bütün ulusların sa
vaşçıları vatanlarını fedakar�a savunuyorlar, olağanüstü mert
lik ve yiğitlik gösteriyorlar. Işte düşmanlarımiZ özellikle bunu 
hiç beklemiyorlardı. 

Bizde herkes savaşıyor. Çarlık düzenin�e Azerbeycanlı
lar ve Orta Asya halklarından Türkmenler, Ozbekler, Kazak
lar, Kırgızlar ve diğerleri savaşmıyorlardı. Onları orduya almı
yorlardı. Çarlık hükümeti onlara gövenmiyor ve kendilerine 
askerliği öğretmek istemiyordu. Biliyorsunuz ki, savaş · bir 
yandan halklardan büyük fedakarlık istiyorsa, diğer yandan 
da erkek vatandaşların silahı iyi bir biçimde kullanmasını iste
mektedir. Silahı iyi kullanan halk ise, nasırına hasılınasına 
izin vermeyecektir. Bu nedenle Çarlık hükümeti, aslında hü
kümetin ajanı olan ve onun siyasetini güden kulaklardan ve 
saraydan olan bir küçük grup dışında, bu ulusların temsilcile
rini orduya alınıyordu. 

Sovyet hükümetinin topraklarımızda yaşayan halklara 
karşı böyle davranmasına neden yoktur. Bizde bütün halklar 
eşit haklara sahiptir. Önceleri tümüyle geri kalmış sayılanlar 
da dahil, Sovyetler Birliği'nin bütün halkları şimdi savaşa ka
tılmaktadır. Ben, Çarlık düzeninde de savaşa katılmış olan 
Gürcülerden, Ermenilerden ve Tatarlardan artık söz etmiyo
rum. 

Kuşku yok ki, ulusal cumhuriyetler ve eyaletlerdeki va
tandaşları savaşa, düzene alıştırmak görevi kolay değildir. Bu 
görevle ancak Sovyet yönetimi başa çıkabildi. 

Biz kendimize sık sık enternasyonalist demekteyiz. Fa
kat bunun ne demek olduğunu herkes anlamamakta�ır. Bazı
ları, insanın enternasyonalist olunca kendisini Rus, Ozbek ya 
da Kazak saymaması gerektiğini sanmaktadırlar. Bu saçma
dır. EntC7rnasyonalist olmak her ulusa saygı göstermek de
mektir. Işte sorun bpdur. Bizim ulusal sorunda öğretmeni
miz, uzun yıllar ulusal siyaseti yöneten Stalin yoldaştır. Kendi
si, devrimden önce de bu sorun konusunda Lenin'in danışma
nıydı. Stalin yoldaş bize, her ulusa saygı duymamızı öğretmek
tedir. Ve eğer insan bütün uluslara karşı saygılı davranırsa, 
demek ki enternasyonalisttiL Fakat eğer kendisi Rus olur da 
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yalnız Rus olanın güzel olduğunu sanırsa, enternasyonalist 
değil, şovenisttir. Burnundan ötesini görmeyen sınırlı bir kişi
dir. Stalin'in ulusal sorun siyaseti ülkemizdeki bütün halkla
rın anayurt savaşına katılmasını sağladı. Stalin'in siyaseti bü
tün halklarımızı kahraman haline getirdi. Ülkemizdeki bütün 
yetenekli insanlara yollar açtı. 

Gerçekten de hangi ulustan olursa olsun yetenekli olan 
bir Sovyet insanı · giderek daha fazla yükselecektir. Siz, şimdi 
Kızılordu'da bütün uluslardan ne denli iyi yetişmiş subay bu
lunduğunu biliryorsunuz. Onlar şimdi teğmendir, genç albay
dır, belli bir zaman geçtikten sonra ise general ve mareşal ola
caklardır. Bizde yükselme, ulus ölçüsüne göre değil akla, yi
ğitliğe göre gerçekleşmektedir. Akıllı olmayan veya kötü sa
vaşçı yükselmeyecektir. Fakat eğer insan -asker ya da subay
yetenekli, akıllı ise ve işini iyi biliyorsa, hangi ulustan olursa 
olsun, yüksekelere tırmanacaktır. Bu ilke başkomutanlığımiZ 
tarafından sapasağlam hayata geçirilmektedir. Stalin yolda
şın şu ya da bu halkı yeğlediğini kimse söyleyemez. O hepsi
nin hocasıdır. O layık olanları aynı derecede teşvik etmekte, 
onlardan aynı isteklerde bulunmaktadır. Bütün uluslardan ye
tenekli insanları yükseltmektedir. 

Bir önemli soruna daha değineceğim: Rus olmayan as
kerlerin Rus dilini öğremeleri sorununa. Bu, son derece zo
runludur. Orduda Rus dilini bilmeden askerlik yapmak çok 
zordur. Bizim askeri yönetmeliklerimiz Rusça yazılmıştır. Sa
vaşta komutlar, emirler bu dille verilmektedir. Rus dili, 
SSCB'nin bütün halkları arasındaki ilişkilere hizmet etmekte
dir. Rus dili, Lenin'in dilidir. Rehberimiz Stalin'de halkımıza 
ve Kızılordu'ya bu dille seslenmektedir. 

Kuşkusuz ki, başlangıçta Rus olmayan savaşçılar doğal 
olarak Rus dili konusunda çok sınırlı bilgilere sahip olacaklar 
ve kendi öz dilleri ile düşüneceklerdir. Ve işte bunun için 
eğer siz savaşçılara kendilerini kavrayacak birşeyler söyleme
yi isterseniz onlarla öz dilleri ile konuşmaya çalışın. Böylelik
le dinleyicileriniz, kendilerine söyleyeceklerinizi daha kolay 
anlayacaktır. Ana dil onların yüreklerine işleyecek; kendileri
ne düşüncelerinizin bütün inceliklerini anlatacaktır. Bu ne
denle Rus dilinin öğrenilmesi, ajitatörün Rus olmayan ulus-
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lardan gele..n savaşçılarla onların ana diliyle konuşmak görevi
ni ortadan Kaldırmaz. Rus dilini öğrenin� fakat özellikle baş
langıçta savaşçıların yüreğine giden yolu ana diliyle açın. Aji
tatörlerin savaşçıların kendi ulusları arasından seçilmesi çok 
doğrudur. 

.?avaş sırasında bütün halklarımız çok yükseldiler. İşte 
siz, Ozbeklerin ülkelerinde pamuk üretiminin ne halde oldu
ğ_unu size sorduklarını anlatıyorsunuz. Oysa ki şimdi pamuk, 
Ozbekistan için belli başlı üretim maddesi değildir. Pamuk 
yalnızca Ozbek Çumhuriyeti'nin tarımı için önemini koru
m<ıktadır. Şimdi Ozbekistan'ın büyük bir sanayisi v<ır. Savaş 
sırasında oraya birçok fabrika ve zavot gönderildi. Kömür 
ocakla_rı açıldı, yeni hidroelektrik santralleri çalışmaktadır ve 
artık Ozbekistan yalnız üzümü ve pamuğu ile ünlüdür diye
meyiz. Hayır, diyemeyiz. Şimdi Ozbekistan ağır sanayiye sa
hip bir cumhuriyettir. Eskiden orada hemen hemen işçi sın ıfı 
yoktu, oysa ki şimdi Özbekistan'da işçiler yüz binleri bulmak-
tadır .  

· 

Savaş bütün uluslarımızdan hem maddi bakımdan, hem 
de insan hakımından büyük fedakarlıklar istemektedir. Diğer 
yandan bütün halklarımız da direnç artmakta, vatandaşlık 
duyguları gelişmekte, ufuklar genişlemekte, halklar bir baş 
daha yükselmekte ve denebilir ki, uluslararası sahneye çık
maktadırlar. Gerçekten Almanları yendikten sonra evlerinize 
nasıl döneceğnizi bir düşünün. Siz, evlerinize yeni insan, diye
bil irim ki, dünya çapında namlı insan,  dünya tarihinin yaratıl
masına doğrudan doğruya katıldıklarını algılayan insanlar ola
rak döneceksiniz. 

Burada konuşan ajitatörler, her ulusa kar�ı özel biçimde 
davranılması gerektiğini doğru olarak belittiler. Çünkü her 
ulustan insanlar çeşitli koşullar altında yaşamışlardır ve yaşa
maktadırlar. Bu ise bizzat haJkta izler bırakmaktadır. Orne
ğin Kafkasya ve Kafkas ardı halkları s i iaha karşı büyük bir 
saygı duymaktadırlar ve Ol}lar için törenle silah verme işinin 
büyük bir önemi vardır. Ozbekler arasında yaşlılara büyük 
bir saygı gösterilmektedir . Aj itatör, ça lışmalarında şu ya da 
bu halkın ulusal gelenek, alışkanlık ve yaşayışiarını her za
man hesaba katmalıdır. 
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Bununla birlikte ben, aynı zamanda bütün halklarımıza 
karşı genel bir davranış biçiminin varolduğu kanısındayım. Bi
liyorsunuz ki, ajitatörün iyi savaşan ve olaylara yön veren sa
vaşçılara özel biçimde söyleyeceği pek birşeyi yoktur. Fakat 
kötü savaşa.!"� ya da korkaklık gösteren savaşçıya -Gürcü mü, 
Kazak mı, Ozbek mi- ajitatör örneğin, şöyle diyebilir: "Yoksa 
bütün uluslar aslanlar gibi savaşırken sen savaşımıza katıl
mak istemiyor musun? Yoksa biz savaşın dışında mı kalmalı
yız? Yoksa sen, yalnız senin yüzünden bütün halkımızın kor
kak insanlardan oluştuğunun sanılmasını mı istiyorsun? Bir 
düşün, cumhuriyetimizin insanlarını dövüşmeyen, savaşmaya 
ve kendilerini savunmaya yeteneği olmayan insanların ülkesi 
oiarak mı saymaları iyi olur? Ondan sonra biz diğer halkların 
yüzüne nasıl bakabiliriz? Biz nasıl ilerieyebiliriz ve kültürü
müzü nasılı geliştirebiliriz? Yoksa sen savaşta tek başına mı
sın? Şimdi herkes savaşıyor. Ne o, sen savaşmak istemiyor 
musun? Bizi köleleştirmelerini mi istiyorsun? Rica ederim, 
bağışla ama biz buna izin veremeyeceğiz. Eve korkak ya da 
hain damgasıyla dönmektense savaşta ölmek daha iyidir. Şim
di savaş, herhangi bir şehir ya da toprak parçası uğrunda, Al
manların herhangi bir sınır boyu kasabacığını istemelerinden 
ve bizim vermememizden dolayı yürütülmüyor. Almanlar ele 
geçirdikleri topraklardan birçok Sovyet insanını toplama 
kamplarına götürdüler. Bu insanl�rın büyük bir kısmı açlık
tan ve ağır işler yüzünden öldüler. Işte biz, bütün bunlara kar
şı savaşıyoruz. Artık savaşın batıda herhangi bir yerde yürü
tüldüğü ve bizi ilgilendirmediği söylenemez." 

Bir insana ana diliyle açıklamalarda bulundun mu daha 
rahat konuşabilirs�!l· Çünkü o herşeyi gerektiği gibi, analaya
bilecektiL Ozbek Ozbeklerle, Kazak Kazaklada kendini daha 
rahat hisseder. Ve eğer savaşçılar size: "Sen bizimle ne diye 
böyle konuşuyor ve bize niçin çıkışıyOrsun?" .. derlerse, o za
man siz şöyle cevap verebilirsiniz: "Ben de Ozbekim (ya da 
Kazakım ), ben halkımı sizden daha az sevmiyorum. Bu ne
denle böyle konuşuyorum. 

Herkes, bu arada Ruslar da kendi uluslarıyla gururlanır
lar, ayrıca gururlanmamaları da doğru değildir; öyle ya, halkı
nın eviadı değil mi? Bu durumun çok büyük bir önemi vardır 
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ve ajitasyon içinde her zaman göz önünde bulundurulması ge
rekir. İnsanlarımııda Sovyet vatanseverligi ve ulusal gurur 
duygularını egitin, her savaşçıya halkın kahramanlık gelenek
lerini, güzel destanlarını, edebiyatlarını hatırlatın. Yüce in
sanlarından, liderlerinden ve ordu komutanlarından, halk kit
lelerinin kurtuluşu ugrun?aki savaşçılarından söz edin. Fakat 
yalnızca bu kadarı azdır. Insanlarımızın ulusal gururları ve va
tanseverlikleri savaş davasında yerini bulmalıdır. Her halkın 
kendi ulusal kahramanları vardır. Varsın bunların sayısı art
sın. Savaş kaynayıp duruyor. Savaş, bilindiği gibi kahraman
lar doğurur. Çalışmalarınızla cesur ve mert askerler yaratın; 
Rus olmayan ulusların savaşçıları arasından Kızılordu'nun ça
vuş ve subay karışımı için kadrolar yetişmesine yardım edin. 

SSCB halkları Rus halkını daha büyük ağabeyleri say
maktadırlar ve saymakta tümüyle haklıdırlar. Siz, Rus halkı
nın kahraman geçmişini, onun ulusal kahramanlarını ve yüce 
insanlarını daha iyi bilmelisiniz ve Rus olmayan uluslardan 
olan savaşçılara onlardan söz etmelisiniz. Bu, ülkemizdeki bü
tün halkları daha sıkı biçimde birbirine bağlayacak, onların 
dostluğunu sağlamlaştıracaktır. 

Halklar arasındaki dostluk yalnız geçmişe ilişkin kanıt
lar ve olaylara dayanarak sağlamlaşmamalıdır. Cephede çeşit
li uluslardan gelme erler ara�ında olumlu bir çok savaş arka
daşlığına raslayabilirsiniz. Bu örneklerin propagandasını ya
pm, onları herkese duyurun. Siz ajitatörler bu konuda çok 
şeyler yapabilirsiniz. 

Şimdi savaş bizim için daha uygun bir dönüm noktasına 
ulaşmıştır. Bu, bizim bütün uluslara mensup savaşçılarımızın 
hizmeti sonucudur. Kahramanhkta yarış eden bütün halkları
miZ, düşmanla fedakarca ve yiğitçe savaşmaktadırlar. 

Kızılordumuz, bagrında bütün halkların saglam ve sarsıl
maz bir dostluk içinde yaşadıkları tek parça bir savaşçı aile
dir. Halklar arasındaki dostluk ise, Stalin yoldaşın dediği gi
bi, bolşevik ulusal siyasetin bize verdiği en degerli şeydir. Bu 
dostluk, faşist Alman istilacıları üzerindeki zaferimizin ger
çek güvencesidir. 

Kitlesel Parti Çalışmalan Üzerine, s.27-31 ,  Gospolitizdat, 1943 
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BÖLÜM XVI 

"ANTİFAŞİST SAVAŞlARDA KOMSOMOL" 
Kitabına Giriş Makalesi 

Faşizmin suçu yüzünden ülkemizin insanları -yalnızca ül
kemizin insanları da degil- agır günler yaşamaktadırlar. Al
man faşistleri dünya tarihinin tek yaratacısının kendileri oldu
gunu sanarak, onu geriye dogru keyiflerince hareket ettirebi
leceklerini umdular. Yirminci yüzyılın barbariarına karşı, in
sanlıgın ileriye dogru gelişmesini savunmak görevi ülkemizin, 
halkımızın omuzlarına düşmektedir. 

Devlet Savunma Komitesi Başkanı Stalin, 3 Temmuz 
194 l 'de radyo aracılıgıyla .Soryet halkına, orduya ve donan
maya seslenerek şöyle dedi: "Ulkemiz, bize kabul ettirilen sa
vaş dolayısıyla en kötü ve en h ileci düşman olan Alman faşiz
miyle ölüm-kalım savaşına girmiştir. Askerlerimiz, tepeden 
tırnaga silahlı düşmanla kahramanca çarpışmaktadır. Kızılor
du ve Kızıldonanma birçok güçlükleri yenerek, her karış Sov
yet topragı için fedekarca çarpışmaktadır. Savaşa binlerce 
tank ve uçakla donanmış Kızılordu güçleri katılmaktadır. Kı
zılordu savaşçılarının yigitligi eşsizdir. Düşmana karşı daya
nıklılıgımız daha da güçlenmektedir. Kızılordu'yla birlikte va
tanın savunması için bütün Sovyet halkı ayaklandı." 

Dogaldır ki, vatanın savunmasında en önemli görev 
gençlige düşmektedir. Çünkü ordu kadrosu genellikle genç
lerden oluşmuştur. Gençlik, Komsomol, vatandaşların en di
namik bölümü olarak ordu saflarını doldurmakta, partizan 
müfrezelerine katılmaktadır. 

Partizan savaşı biçimi, bize topyekfın savaş dedikleri şe
yi bütün yıkıntılarıyla, anlatılmaz yönleriyle ve ülkemizin sivil 
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vatandaşlarına karşı keyfi namussuzlukları ve rezaletleriyle 
kabul ettiren Alman faşizmine karşı yürütülen anavatan sava
şının aslından ileri gelmektedir: 

"Öyle ki, söz konusu olan şey, Sovyet devletinin ölüm ka
lımı, SSCB halklarının ölüm kalımı sorunudur. Yani, Sovyet
ler Birliği halkları özgür mü kalmalı, yoksa köle m i  olmalı?" 
(Stalin) 

1870 yılındaki Fransız-Alman savaşı dolayısıyla . yazdığı 
makalelerden birinde Engels şöyle diyor: 

"Halkın enerj ik biçimde partizan savaşı yürüttüğü her 
yerde düşman, eski kan ve ateş ölçülerine göre davranamaya
cağını çabuk anlamıştır." 31 

Engels kapitalizmin özündeki haydutluğu iyi anlamış fa
kat, Alman faşistlerinin göstereceği barbarlığın bu dereceye 
varacağını anlayamamıştır. Onlar demire ve ateşe dağlar ka
dar miskinlik de eklemişlerdir. Çok ilginçtir ki, ne kadar faz
la dayak yerlerse davranışları da o oranda iğrençleşmektedir. 

Savaş, insanlığın tarihsel gelişiminin karşıtı bir yönde gi
diş göstermektedir. Molekül değişmelerinin yavaşladığı birik
me dönemleri uluslararası bunamlımlara yol açmaktadır. 

Şimdiki savaş, tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Bu sa
vaş dikkatle incelenecektir. Onun, gençliğimizin kültürel ve 
vatanserverlik duygularının gelişmesine büyük etkisi olacak
tır. Halk, onun hakkında efsaneler yaratacak, savaşçıların 
kahramaniıkiarını şarkılarında yansıtacaktır. Tiyatro yazarla
rı bu dönemde eserleri için zengin bir hazine bulacaklardır. 
Bütün bunlar gelecekte bizim kuşağın davası olacaktır. Bu
gün halkımız ve özellikle gençlik-Komsomol, geçmişte eşi ol
mayan insafsız ve kanlı yaşam dramını yaşamaktadır. 

Sovyet gençliğinin ve bütün Kosmosol'un ayrı ayrı her 
Komsomolcunun vicdanında şu sorun ortaya çıkmaktadır: Va
tanımız tehlikede, barbarlar toprağımızı çiğniyorlar, onu hor
luyorlar. Her sevdiğimiz şeyi ruhumuzdan söküp atmayı ve bi
zi iş hayvanı, yan i  köle haline getirmeyi istiyorlar. 

31  Engels, Bütün Eserfer, C. XIII  2.Bölüm s.l 74 
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Kendimizi esirgememek ve özgürlüğüm�z uğrunda sa
vaşmak ya da ses çıkarmadan boyun eğmek. Işte sorun orta
ya böyle konmaktadır. Halkımız, öncelikle gençlik-Komso
mol baş kaldırmıştır; Alman faşistlerine karşı kinle dolmuş 
bir halde kesinlikle dövüşmeye, kalım içim değil ölüm için dö
vüşmeye, düşmanın tümüyle yok olmasına kadar dövüşmeye 
karar vermiştir. Gerçekten de anavatan savaşında Komso
mol'un katılmadığı, ilk sıralarda çarpışmadığı savaş, kullan
madığı silah yoktur. 

Komsomolumuz oldukça genç bir örgüttür. Fakat onun 
ilk kadroları Sovyet iktidarının savunulması uğrundaki savaş
ta çelikleştiler. Bütün bunlar Komsomol'a proleter devletin 
savunulmasında olumlu, ilkeli dayanıklılık ve kararlılık gele
nekleri biriktirme olanağı sağladı. 

Şimdi tehlike dış düşmandan geldi. Faşizmle savaş gitgi
de ürkütücü bir hal almaktadır; Komsomol bu savaşa bir bü
tün olarak katılmaktadır. Komsomolcuların savaşlarda göster
diği kahramanlığın da kitlesel bir yapısı vardır. Komsomolcu
ların mertlik ve yiğitlik belirtilerinin göze çarpmadığı askeri 
birlik bulmak olasılığı azdır. Bu ise Komsomol çevrelerindeki 
şanlı savaşçılık geleneklerini sağlamlaştırmakta, Koinsomol
cunun savaştaki mertliğini ve fedakarlığını geleneksel ve zo
runlu hale getirmektedir. Şanlı savaş geleneklerinin gelişmesi
nin ve sağlarnlaşmasının temeli bundan oluşmaktadır. 

· 

Söz konusu kitap, davranışlarının doğruluğunu tam anla
mıyla algılayarak insanın ancak hayal edebileceği bütün ıstı
raplara katianan ve faşizmin bozguna uğratılacağına kesinlik
le inanarak : "Vatan için, halkımızın mutluluğu için ölüyo
ruz!" biçiminde gurur dolu bir haykırışla ölenlerin savaştaki 
eylemleri, vatanıarına karşı sonsuz bağlılıkları konusunda 
tam olmaktan uzak olan kanıtların toplandığı kendi halinde 
bir eserdir. 

Okuyucuların bu kitabı tamamlanmış bir estetik edebi
yat eseri olarak değil de, Komsomolcularımızın anavatan cep
helerindeki olağanüstü askeri eylemlerinin. yalnızca arkadaş
ça belirtilmesi olarak almalarını isterdim. lnsanlarımız yiğit
çe ölünce, savaşçılarımiZ kahramanların mezarları. üzerine 
kendi elleri ile alçak gönüllü anıtlar yapmaktadırlar. B.u anıt-
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lar basittir. Onların üzerine yazılanlar da basittir. Fakat aca
ba bir sanatçı, savaşçılarımızın kutsal ölümle hayatı sona 
eren yigitlerin mezarlarını yaparken gösterdikleri sevgiyi gös
terebilir mi? Halk bu anıtları saklayacaktır. Bunlar, halkın 
kendi yigitlerinin bir hatırası olarak sevgiyle kuşatılacaktır. 
Gençlik buraya gelecek, özgür Sovyet halkının ve onun gençli
ginin, Komsomol'unun zafer şarkılarını çınlatacaktır. 

Kitabın yazarları, bu hareretli zamanda, kahramanları
mızın şimdilik basit, henüz sanat bakımından tümüyle şekil
lenmemiş anıtlarını dikmektedirler. Şimdilik onlar daha fazla
sını da yapamazlar. Onların savaşçı olarak vatanı kurtaran kı
talarımızla birlikte ileri gitmeleri gerekir. Askerlerimizle bir
likte onlar da haklı olarak, erkek ve kadın kahramanlarımız 
için şimdilik en güzel anıtın düşman cesetlerinden oluşmuş yı
gınların oluşturacagı kanısındadırlar. 

Bizim için Şura Çekalin, Liza Çaykina, partİlanlar ara
sında Tanya diye bilinen Zoya Kosmodemanskaya yalnızca 
kahraman degildirler. Onlar yaşayan anaların evlatları, yarar
lı kardeş, kızkardeşlerin kardeşidirler. Komsomol çevresi on
ları tanıyor; onlar bizim yakınımız, akrabamızdır. Müthiş sa
vaş alevleri içinde kahramanca ölümleri, bizde düşmandan 
öç alma duygusunu uyandırmaktadır. 

Kitabın geniş vatandaş kitleleri ve özellikle gençlik, er
kek ve kız Komsomolcular arasında büyük ölçüde yayılması
nı diliyorum. Okuyucular kitabın öykülerindeki canlı kahra
manların yüzlerinde yeni Sovyet insanının yüzünü görecekler
dir. Onlar Komsomolumuzun, Sovyet halkının mutlulugunu, 
partimizin ideallerini herşeyden üstün tutan insanlar konu
sunda ne denli zengin oldugunu göreceklerdir. 

Gençligimiz-Komsomol, bu halkın mutlulugu için, Lenin 
ve Stalin partisi ugrunda kanını damla damla akıtmaktadır. 
Düşmanın hak ettigi cezaya ugrayacagından ve bizim zaferi 
elde edecegimizden artık kim kuşku duyabilir? 

"Antifaşist Savaşlarda Komsomol" kitabının anlamı bu-
dur. · 

Gençlik Üzerine 

"Genç Muhafız" 1944 
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BÖLÜM XVII 

BOLŞEViK PARTİSİNİN SAVAŞÇI YARDIMCISI 
VLKSM'NİN 25. YlLDÖNÜMÜ DOLA YISIYLA 

19 Ekim 1943 

Komsomol ve onunla birlikte bütün Sovyet gençliği 
VLKMS'nin kuruluşunun yirmibeşinci yıldönümünü kutla
maktadırlar. Gençlik Birliği onurlu bir yol almıştır. Komso
molumuzun ardında vatana karşı büyük tarihsel hizmetler 
vardır. Sovyet iktidarı uğrundaki savaşlarda doğan Komso
mol, partinin çağrısı üzerine daha yaşlı kuşaklada omuz omu
za, genç Sovyet cumhuriyetinin savunulması için Beyazordu
culara ve müdahalecilere karşı savaşmıştır. 

Gençlik Birliği yirmibeş yılda iyi bir sınavdan geçti. Korn
sornot örgütleri büroksari, ekonomi, kültür ve eğitimin bütün 
alanlarında sürekli bir otorite kazandı. Komsomolcular genç
lik enerj isinin, ateşinin, özverisinin gerekli olduğu her yerde 
ilk planda .hazır bulundular. Stalin yoldaş şu ·sözleri dayanak
sız söylememiştir: 

"Komsomol her zaman savaşçılarımızın ilk saflarında 
yer almıştır. Onun, devrim hayatımızın eylemlerinin dışında 
kaldığı herhangi bir olay bilmiyorum." 32 

Lenin ve Stalin her işte temelin, asıl halkayı bulma ve 
onu yakalayarak butün zinciri çekme becerisinde olduğunu 
öğretmektedirler. Komsomolumuz da bunu parti ile birlikte 
öweniyor, partinin yönetimi altında Sovyet Sosyalist devleti• 
nın kurulmasında ve saglamlaşmasında çok önemli görevleri 
başarıyordu. Konsomol ve gençliğin halk savaşından sonra sa
nayinin kalkındırılmasında, ondan sonra da ülkenin ve özel
likle Ural'ın sanayileştirilmesinde oynadığı çok büyük rolü ha
tırlamak yeterlidır. 

32 Lenin ve Stalin, Gençlik Ozerine, s.298 
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Yüzbinlerce Komsomolcu ve Komsomol'da örgütlenme
miş genç, Magnitogorsk metalurji fabrikalarının yapımında 
maden ocaklarının ve elektrik santrallerinin kuruluşunuda te
dekarca çalışmışlardır. Stalingrad ve Harkof traktör zavotla
rı, Dneppropetrovsk su ve elektrik santralİ onların elleriyle 
kurulmuştur. Ve sanki sonraki kuşaklara hatıra kalsın diye 
Komsomolcular, uzak ıssız yerlerde, ayak basmamış orman
lar içinde, muhteşem Amur ırmağının kıyısında kendi adlarıy
la bağlanan Komsomolsk şehrini kurdular ki; şimdi bu şehir 
Uzakdoğuda önemli bir sanayi merkezi olmuştur ve önemi 
her geçen günde artmaktadır. 

Komsomol'un ·köy ekonomisinin kolektifleştirilmesinde
ki hizmeti de daha az değildir. Komsomol köyde parti çizgisi
nin sadık sözcüsü, onun kolhoz düzenin yaratılması ve sağ
lamlaştırılması savaşında yardımcısı olmuştur. 

Stalin yoldaşın Komsomolculara ısrarla, sabırla, dişlerini 
sıkarak çalışmalarına, bilimi benimsemelerine, bilginin bütün 
alanlarında Bolşevik uzman ve yeni kadrolar olarak çelikleş
melerine ilişkin çağrısı uygun bir temel bulmuştur. Yüzbinler
ce Komsomolcu ve genç çok çalıştı, bilgiler edindi ve savaşın 
başladığı sıralarda ülkemiz önemli sayıda uzman kadroya sa
hip oldu. Bu, · hemen hemen büyük sosyalist kuruculuk görevi
nin zaferle sonuçlanmasıydı ve bu bize savaşın güç koşulları 
içinde tank yapımı vb. gibi sanayi dallarını ileri düzeyde geliş
tirme imkanı sağladı. Şimdi her Kızılordu'lu günlük savaş de
neyiyle Stalin yoldaşın, Komsomolcuların bilimi benimserne
lerine ilişkin çözümlemesinin en büyük yarar sağladığına açık 
bir biçimde inanabilir. 

Komsomol'un ülke savunmasını güçlendirmekteki rolü 
önemlidir. Komsomol'un deniz savaş ve hava savaş filoları 
üzerindeki şefliği, onun· tarihinin önemli sayfalarından biri
dir. En iyi Komsomocular'dan binlereesi Donanmaya, Deniz 
Hrap okullarına girdiler ve bu savaşın başlagıcında deniz filo
muz büyük bir güç olarak yükseldi. Bütün dünya Odessa'yı, 
Sivastopol'u, Leningrad'ı savunan kahraman denizcilere hay
ran oldu. Halkımız onların kahramaniıkiarını sonsuza dek ha
tırlayacaktır. 

Biz Hava Harp filosunu da tam anlamıyla yeniden yarat-
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tık. Komsomol burada da daha az rol oynamadı. Hatta Deniz 
Harp filosuna oranla daha büyük bir görev başardı. Halkın 
ve özellikle Komsomol'un çabaları bugünkü savaşta zengin 
meyveler verdi. Komsomol'un eğittiği, iki kez Sovyetler Birli
gi kahramanı olan Aleksandır Molodçiy'in, Boris Sofro
nofun, Dimitri Glinka'nın, Vasili Zaytsefin, Mihail Bonda
renko'nun, Vasili Efremofun, Sovyetler Birligi kahramanı 
olan Nikolay Gastelo'nun, Viktor Talalinih'in, Petır Harito
nofun, Stepan Zdorovtsefin, Mihail Jukofun ve diger bir 
çoklarının adları gelecekte havacı kuşaklara vatana fedakar
lıkla hizmetin ve havacılıkta büyük ustalıgın örnekleri olarak 
hizmet edecektir. 

İşte böylece yirmibeş yıl boyunca Beyazorducularla, mü
dahalecilerle savaşa atılan Komsomol, sanayii fedakarlıkla 
�.alkındırıyor ve geliştiriyor. Köyde kolhoz düzenini koruyor. 
Universitelerde, enstitülerde, zavot laboratuarlarında ve ta
rım deney tarlalarında bilimi başarıyla uyguluyor; aynı zaman
da devletin savunma gücünü arttırıyor. Yaratıcı çalışma tam 
hızla ilerliyor. Komsomol'un ve gençligin önünde barışçı 
emek ve bilimsel yaratıcılık için sınırsız olanaklar açılmıştır. 

* 

Hitlerci Almanya'nın bize kabul ettirdigi savaş, Sovyet 
insanlannın yaratıcı çalışmalarını durdurdu. Komsomol ve 
bütün gençligimiz için çetin günler başladı. V atanın korunma
sı, SSCB'nin bütün halklarının ortak çabalanyla hemen he
men çeyrek yüzyılda elde edilen bütün başarıların savunulma
sı gerekiyordu. 

Savaş halk için, onun devlet düzeni, siyaseti ve yönetimi 
için çetin bir sınavdır. Aslında bu düşünce her türlü toplum
sal örgüte, ayrıca Komsomol'a da uygulanabilir. Savaştan ön
ce genellikle pek çok Sovyet insanı arasında oldugu gibi, 
Komsomol arasında da, sürekli genişleyen sosyalist kuruculu
gun, ekonomik ve kültürel başarıların etkisiyle barışçı egilim
ler egemendi. Savaş bütün bunları kesin biçimde durdurdu 
ve Komsomol'un önüne, ona baglı yeni görevler koydu. Kuş
kusuz ki, özellikle Komsomol'un milyonlarca üyeli bir örgüt 
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oldugu göz önüne alındıgında, barış zamanı ruh halinin yenil
mesi kolay şey degildir. Fakat Komsomol'un bu görevle kı
vanç ve onur verici bir biçimde başa çıktıgı söylenebilir. 

· "Herşey savaşa" sloganı basit, anlaşılır bir slogandı ve 
Komsomol ile gençlik tarafından heyecanla benimsendi. Fa
kat bundan başka, gençligin enerjisini pratik faaliyetin çeşitli 
yollarına aracısız bir biçimde örgüt tarafından yönetilmesi ge
rekiyordu. Bu yoldaki güçlükler Çok büyüktü. Bunlar şimdi 
de vardır. 

Gençlik henüz yaşamaya başlamaktadır. Savaş ise insan
dan herşeyi, bu arada hayatını da istemektedir. Milyonların 
bu zorunlulugu anlamaları için savaşın-bize zorla kabul ettiril
digini, kaçınılmaz bir şey öldugun�, ona katılmanın kutsal ve 
haklı bir dava oldugunu iyice benimsernek gerekti. Bu konu
da Komsomol örgütü pekçok şeyler yapmıştır ve yapmakta-
dır. · 

Kuşkusuz ki, her Sovyet örgütünün ve her Sovyet vatan
daşının oldugu gibi Komsomol'un da önüne çok önemli bir 
sorun çıkmaktadır: Vatanın savunulması için güçlerini nere
den ve en iyi biçimde nasıl uygulamalıdır. Binlerce Komso
molcu, genç erkek ve hatta genç kız, Komsomol'un en güzel 
geleneklerine baglılık göstererek gönüllü olarak görevli birli
gin saflarına gittiler, işgal edilmiş bölgelerdeki partizan birlik
lerine girdiler. Ve Komsomolcular için karakteristik olan bu 
cepheye gitme işi hala sürmektedir. 

Güçlükler ve tehlikeler gençligi ürkütmez, tersine, çe
ker. Kahramanlık öyküleri yaratmaya çagırır. Sovyet gençligi
miz anayurt savaşı cehelerinde kahramanca halkının, Sovyet 
devletinin onurunu, özgürlügünü ve bagımsızlıgını savunma 
konusundaki sarsılmaz iradesini de gösteriyor. 

Savaşlar insanlara karşı kıyıcı ve acımasızdır. Bu savaş, 
alçak Alman faşi�tleri tarafından yaratılan çok acımasız bi
çimlere yöneldi. Işgal edilmiş bölgelerde insanlara, onların 
kutsal inançlarına, ahlakiarına karşı işlenen duyulmamış aşa
gılamalar, yaşlıları ve çocukları öldürmeler, yaralı ve hastala
ra işkence yapma, anaları çocuklarından ayırarak Alman 
kamplarına yollama, dayak atma, kurşuna dizme ve daragaç-



ları; bütün bunlar Alman karargahlarında, Alman silahlarının 
zaferi için tasarlanmış eylemlerdir. Alman faşistleri bu terör 
aracılıgıyla halkımızın moralini bozacakianna ve onu boyun 
egmiş bir köle sürüsü haline getireceklerine inanmışlardır. 

İnsana karşı ilgili ve onun onuruna karşı saygılı olarak 
egitilen Sovyet insanı, ordusu ve özellikle gençligi, bu faşist 
Alman savaş taktigini birden bire kavrayamadılar. 

Staliı�. yoldaş Alman emperyalizminin canavar niteligini 
açıkladı. Ulkemiz için varolan ölüm tehlikesini gösterdi ve 
Sovyet halkını Alman soyguncuianna karşı kinle dolup taşma
ya, Sovyet topraklarına sokulan bütün faşist istilacıları yoket
meye çagırdı. Komsomolcular ve gençlik, önderin sözlerini 
derinden beniriıseyerek, tek vücut halinde vatanı savunmak 
için ayaklandılar ve Alman işgalcilerini bütün gençlik enerjile
ri ve sarsılmaz yigitlikleri ile yok etmeye başladılar. 

Çagdaş savaşlar, savaşçıdan çok büyük bir manevi güç is
temektedir. Fakat bu savaş aynı zamanda, silaha egemen ol
ma becerikliligini, ondan düşmanla savaşta en etkin biçimde 
yararlanma ustalıgını istemektedir; deneyli savaşçının ölçülü 
davranışıyla kaynaşmış, sarsılmaz bir yigitlik ve sonuç olarak 
bedensel dayanıklılık ve beceri gerekmektedir. Ve biz, Al
man çapulcularıyla yapılan bu korkunç savaşta savaşçılarımı
zın nasıl yaratıldıklarını görmekteyiz. Piyadeler, havacılar, 
tankçılar, topçular, süvariler, mayıncılar, denizciler, desantçı
lar33 istihkamcılar. Komsomol, Sovyetler Birligi kahramanları 
arasında Komsomel'un egittigi beşyüzden fazla gencin bulun
ması ve çevresinden onbinlerce kişinin nişan ve madalyatarla 
ödüllendirilmesiyle haklı olarak gururlanabilir. 

Gençlerin cephedeki kahramanlıktarının kitlesel bir yapı 
gösterdigi cesaretle söylenebilir. Bir kişinin kahramanca dav
ranışı onlarca ve yüzlerce yeni kahraman dogurmaktadır. 
ivan Smolakof, Ludmila Pavliçenko, Nataliya Kovşova, Di
mitri Ostapenko, Mariya Polivanova, Kurban Durda, ivan 
Sivkof, Odessa Tirikotaj fabrikasından işçi, mitralyözcü Nina 
Onipova ve diger bir çok Komsomolcunun adları kahraman
lık simgesi haline gelmiştir. Binlerce savaşçı da onlar gibi ol-

33 Desant - Denizden karaya çıkarma ya da havadan paraşü\le inme. 
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mak emelini gütmektedir. Komsomol'dan havacı Gastelo'
nun, piyade Matrosofun, Pantilofçu muhafız Musabek Sen
girbaefin ve digerlerinin eşsiz kahramanlıklarını tekrarlayan 
kahramanlar o kadar çok ki . . .  

Şimdi karşımızda Dniepr'i zorlayan yeni bir kahraman 
grubu durmaktadır ki, bunların önemli bir bölümü Komso
molcudur. Dniepr'in zorlanması Sovyet halkının yüce ana
yUrt savaşının tarihinde yeni bir parlak sayfa açacaktır. 

Komsomolcular partizan hareketine de geniş ölçüde ka
tılmaktadırlar. Alman komutanlığı bu hareketi terörle boga
cagına inanıyordu. Fakat düşman hareketi ne derece azıyor
sa, partizan hareketi de o derece daha güçlü olarak artıyor
du.  Şimdi ise faşist istilacılar zaman zaman sizlanmak zorun
da kalıyorlar: "Ruslar savaş kurallarına göre savaşmıyorlar." 
Evet, partizan hareketi şehir ve köylerimizin yıkıntı haline ge
tirilmesi, yagmalara ve namussuzluklara, Sovyet insanının 
horlanmasına, savunmasız kadınların, yaşlıların ve çocukların 
öldürülmesi, ve işkenceye ugratılmasına karşın halkın intika
mıdır. Almanlar soyguncuları ne kadar sızlanırlarsa sızlansın
lar, "rüzgar ektikleri için fırtına biçeceklerdir". 

Çagdaş savaşta partizan savaşına deger biçrnek güçtür. 
Yalnız bir tek şey söylenebilir: Bunun ölçüsü bütün tahminle
ri aşmıştır. Sovyet partizanlarının faaliyeti sonucunda Alman
lar yüzbinlerce asker ve subay yetirmişlerdir. Binlerce loko
motif, onbinlerce canlı kuvvet ve teknik araç yüklü vagon ha
vaya uçmuştur. Telefon, telgraf baglarının partizanlar tarafın
dan harab edilmesi, dayanak noktalarının, komutanlıktarının 
ortadan kaldırılması, bütün bunlar Almanların cephe gerisi 
hizmetini kararsız hale getirmekte, Alman ordusunun savaş 
baglarını bozmaktadır. En önemlisi ise, partizanlar eylemleri 
ile halkı düşmana karşı direnmeye yöneltmekte, insanlara fa
şist istilacıların kaçınılmaz bir biçimde yok olmasına ilişkin 
güven vermektedirler. 

Partizanlar büyük sonuçlar elde ettiler. Fakat onların sa
vaşlarındaki güçlükler de çok büyüktür. Onların başları üze
rinde her dakika tehlike çanları çalmaktadır. Partizan savaşı 
insandan, yaşam koşullarında oldugu gibi, savaş hayatında da 
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çetin isteklerde bulunmaktadır. Bu çetin savaş koşullarında 
partizan Komsomolcular yalnızca onurlu bir biçimde göğüs 
germekle kalmadılar, aynı zamanda vatanın Alman soyguncu
lardan, zorbalardan ve katillerden kurtarılmasında yorulmaz 
ve korku bilmez savaşçı olarak şan kazandılar. 

Binlerce Komsomolcu, yerli halkı işgalcilerle savaşmaya 
örgütlemekle Alman cephe gerisinin ağır koşulları altında ille
gal olarak fedekarlıkla çalışmakta, hayatları pahasına gençlik 
toplantıları düzenlemektedirler. Komsomolcular konuşma, 
öykü, "rivayetler" yayma, bildiri, gazete ve diğer birçok yollar
la halkın arasında gerçeği yaymakta, Kızılordu'nun zaferine 
güvenmekte, faşist propagandanın yalanlarını açıklamaktadır
lar. 

Vatan ve halk, düşmanın cephe gerisinde savaşan en iyi 
eviatiarına yüksek bir değer biçmektedirler. Sovyetler Birliği 
Kahramanı adını taşıyan partizanlar arasında 22 Komsomol
cu bulunmaktadır. Binlerce genç partizan nişan ve madalya
lada ödüllendirilmişlerdir. Bütün Sovyet halkı, Sovyetler Bir
liği Kahramanı olan Komsomolcuların; Liza Çaykina, Şaşa 
Çekalin, Zoya Kosmodemanskaya, Antonina Petrova, Filip 
Strelets, Vladimir Kurilenko, Mihail Silnitski, Vladimir Ra
bog, İgnatiyef kardeşler ve diğer bir çoklarının . adlarını bil
mekte ve sevgiyle anmaktadır. Onlar, ölüJllsüz kahramanlar 
olarak partizan savaşı tarihine ve dolayısıyla yüce anayurt sa
vaşı tarihine geçecekler, genç kuşak için vatana heyecanla hiz
met etme ve ona sarsılmaz bağlılık gösterme konusunda ör
nek hizmet göreceklerdir. 

Hillerciler Sovyet gençliğinin sahip olduğu ve olmayı sür
dürdfığü en kutsal şeye, onun özgürlüğüne, fikrine, Sovyet 
kültürünün büyük manevi ve maddi zenginliğine saldırdılar. 
Gençlik, geleceğini savunarak, düşmanla bütün gücüyle bir 
ölüm kalım savaşı yapmaktadır. Voroşilof ilinin Krasnodon 
şehrinde "Mlada Gvardiye" adlı Komsomol örgütünün yaratıl
ması gibi akıl almaz bir olay herkesin aklındadır. Oleg Koşe
voy, Ivan Zumnuhof, Sergey Tülenin, Ulana Gromova, Lü
bov Çevtsova ile "Mlada Gvardiya" örgütünden gençlerin ço
ğu yiğitçe öldüler. Fakat uğrunda savaştıklar dava, Lenin-Sta-
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lin davası yaşıyor. Vatanını seven, özgürlügünü ve bagımsızlı
gını seven halkın ruhunu yok edecek güç yoktur. Düşenierin 
yerine onların şanlı davalarını sürdürmek için durmadan yeni 
yeni genç kadrolar safiara geçmektedir. 

Faşist eşkiyalar, Sovyet insanı ile oynamayı, onu çamura 
batırmayı, ruhuna korku ve dehşet sakınayı istediler. Bunu 
başaramadılar. Biz çevremizde halkına, Sovyet ülkesine heye
canlı, yüksek bilinçli ve namuslu bir hizmet örneği sunanları 
gördük. Komsomol örgütü yöneticilerinin, gençlerin cephede 
ve düşmanın cephe gerisinde gösterdikleri sınırsız aşka, Kom- · 
samolcuların düşmanla çarpışmalarda Komsomol bayrağını, 
Lenin-Stalin partisinin bayragını nasıl yükseklerde tuttukları
na ilişkin kanıtları özenle toplamayı ve titizlikle saklamayı 
kendilerine görev bilmelerini isterdim. 

Komsomol'un cephe gerisinde, sanayide, tarımda ve cep
lıeye hizmet eden diğer dallardaki önemi büyüktür. Bir çok 
sanayi kurumlarında, kızlar da dahil olmak üzere, gençlik ço
ğunluğu oluşturmaktadır. Sanayimiz de, uzman işçi hazırlaya
rak, aynı zamanda askeri istekleri karşılayan sanat ok�;�lların
dan ve FZO'lardan gelen yeni yeni işçiler tarafından sürekli 
olarak beslenmektedir. 

Güvenle söylenebilir ki, Komsomolcular ve gençler kitle 
halinde, cephe için çalışmalara bütün yetenek ve güçlerini 
katmakta, inisiyatif ile yaratıcı yöntemler uygulamaktadırlar. 
Stalin yoldaşın; "Sanayimiz savaş esaslarına göre düzenlen
sin. Cephede silah ve savaş malzemesi noksanlığı duyulmarr•a
sı için herşey yapılsın." çağrısı, Komsomolcular ve gençler 
arasında hararetli yankılar uyandırdı. 

Sanayimizdeki çalışmaların etkisi hakkında hüküm ver
mek için, Alman sanayisinin çalışmalarıyla kıyaslamalar yap
mak gerekir. Hitler Almanya'sı bütün Avrupa'yı soydu. Işgal 
edilen ülkelerden milyonlarca işçiyi, topraklarında köle gibi 
çalıştırmak için Almanya'ya götürdü. Fakat buna ragmen Al
man fabrikatörleri her zaman işçi, özellikle uzman işçi nok
sanlığından yakınmaktadırlar. Öyleyse işçileri ne yapıyorlar? 
Dayanılmaz çalışma koşulları, dayak, açlık ve hastalık yüzün
den Alman kurumlarındaki işçilerin ve özellikle yabancı işçi-
190 



lerin ölüm oranı işitilmemiş ölçülere ulaşmıştır. İşgücünü yok 
etmede faşist Almanya, Yunan efsanelerinde adı geçen ve 
beslenmesi için kendisine genç erkek ve kızlar kurban edilen 
canavar Minotavr'a benzemektedir. Hitler, müttefiklerinden 
ve kölelerinden Minotavr gibi durmadan yeni yeni kurbanlar 
istemektedir. 

Sanayimizde genç mühendisler de dahil, mühendis ve 
teknikerler, teknolojik gelişmeyi iyileştirmek, işçilerin emegi
ni hafifletmek için sürekli çalışmaktadırlar. Sonuçta, sanayi
mizdeki çalışmalar yüksek bir düzeye uluşmakta, cephenin ih
tiyaçlarını sayı bakımından oldugu gibi, nitelik bakımından 
da doyurmaktadır. Bu ise özgür, vatanseverlik ruhuna baglı, 
vatanını savunan, halkın emek verimliliginin Alman kurumla
rındaki köleci emegin verimliligini kat kat aşan bir sonuç ver
digini göstermektedir. Buna ragmen Alman kapitalistlerinin 
kazançları görülmemiş derecede yüksektir. Bu durumun sür
mesi onların başlıca amacıdır. 

Gençligin, özellikle kızların köy ekonomisindeki önemi 
büyüktür. Şimdi gençlik binlerce Kolhoz'da yönetici duru
mundadır. Tarımsal üretimin temposunun azalmaması için 
Komsomol, burada da çok şey yapmaktadır. Rekolte, bir sıra 
bölgede, özellikle merkez bölgelerinde, hatta savaş sırasında 
bir hayli arttı. Kızlarımızın ve kadınlarmızın vatana karşı bü
yük hizmetleri burada kendini göstermiştir. Erkeklerin cephe
ye gitmesiyle traktörcülerden, kombayncılardan ve diger işçi
lerden oluşan bir kadro hazırlama konusunda büyük bir çalış
ma gerekti. Kızlar, örnegin, traktörde, kombaynda çalışmak 
gibi karmaşık tarım işlerini başarıyla benimsemektedirler. 
Birçok kız, traktörle çalışınakla devlet planını bir hayli fazla
sıyla yerine getirmektedir. 

Komsomolcuların ve gençlerin cepheye ve sanayiye ge
rekli tarımsal ürünlerin aktarılması konusunda köyde ulaştık
ları pratik başacılara ilişkin çok sayıda örnekler verilebilir. 
Ben bunlardan söz etmeyecegim. Çünkü bu konuda gazeteler
de hergün yazılar çıkmakta, radyoda yayın yapılmaktadır. 
Yalnız bir tek şey söylenebilir: Hitlerci ahmaklar ya da dolan
dırıcılar (daha dogrusu hem ahmak hem de dolandırıcılar) 
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propagandalarında Sovyet ülkesinde açlık konusunda keha
nette bulundukları zaman, bir şeyi unutuyorlar. Özgür toprak
ta, özgür emegin hüküm sürdügü, halkın ve Kolhozcuların 
Hitlerci şebekeyi yok etmek amacıyla yanıp tutuştugu bir ül
kede toprak, halkın ruhu gibi cömerttir ve insanları emekle
rinden dolayı yüz misli ödüllenir. Bunda, köydeki Komsomol
cularımızın ve gençligimizin hizmeti az degildir. 

Komsomolcular tarafından savaş sırasında cephede, sa
nayide ve tarımda başarılan büyük işlerden söz ederken ben, 
Komsomol'un yapılmasında çok önemli bir katkısı olacağına 
inandıgım bir görevine işaret etmek istiyorum. Bu, Komso
mol'un ve gençligin yıkılan şehir ve köyterin kalkındırılması, 
Alman işgalinden zarar görmüş kişilere yardımın örgütlendi
rilmesi işine katı�ması sorunudur. 

Şu anda Stalingrad'ın kalkındırılması konusundaki çalış
malar alevlenmiş bulunmaktadır. Her Sovyet insanı bu adı gu
rurla anmakta ve bu davaya şu ya da bu biçimde katkıyı bir 
vatandaşlık borcu saymaktadır. Komsomol'un Stalingrad'taki 
"Cercinski" traktör zavodunu, "Kızıl Ekim" metalurj i  zavodu
nu ve 264 nolu zavodu kalkındırma işinin şefligini üzerine al
masına ilişkin olumlu girişimi, Sovyetler Birliği gençliği ara
sında geniş yankılar uyandırdı ve ben bu girişimin bütün kur
tarıhıış bölgelerde benimseneceğine inanıyorum. 

Sovyet halkı gençliğine gurur ve sevgiyle bakmaktadır. 
Savaş, genç Sovyet insanının hayatına bir kasırga gibi girdi; 
onu, vatanını, geleceğini göğsü ile savunmak, çetin sınaviara 
karşı koymak gibi korkunç zorunluluklarla karşı karşıya bırak
tı. Ve işte, iki yıldan fazla bir zamandır gençliğimiz, babaları 
ve ağabeyleri ile birlikte, düşmanla yapılan korkunç savaşta 
halkının özgürlüğünü ve mutluluğunu kahramanca ve feda
karca savunmaktadır. Savaş, Sovyet gençliğinin, onun öncü 
birliği Komsomol'un manevi ve -bedensel niteliklerinin çetin 
bir sınavı halini aldı. Komsomolumuz ve gençliğimiz bu sına
vı başarıyla yürütmektedir. Gençliğimiz cephede olduğu gibi, 
cephe gerisinde de en kötü düşmana karşı zafer saatini yak
laştırmak için bütün güç ve becerikliliğini, yorulmak bilmez 
emek ve tam bir bilinçte vatana adamaktadır. 
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Yabancı ülkelerde bir çok insan, özeiJikle savaşın başlan
gıcında Sovyet insanının bu derece yurtsever kahramanlıkları-

. nın, Kızılordu'nun çetinliğinin bir açıklamasını arıyordu. Bi
zim açımızdan Sovyet insanının yurtseverliğinin kaynağı açık
tır. Bu, vatana karşı, kendi halkına karşı, kendi kültürüne ve 
yaşayışma ·karşı duyulan sevgidir. Sovyetler Birliği, salt Sov
yet halklarının yüce ailesinde herkesin eşit haklı olması, hep
sinin birbirine karşı saygı, karşılıklı güven ve dostlukla dolu 
olması nedeniyle güçlü ve sarsılmazdır. 

Gençliğimizin yüksek yurtseverliğinin ve eşsiz kahraman
lığının kesin nedenlerinden biri, Komsomol'un Komün ist Par
tisi ile olan kopmaz bağıdır. Parti, Komsomol'a genel ortak 
dava adına öyküler yaratmanın ilhamını veriyor. Partimizin 
tarihi, onun halkın idealleri uğrundaki savaşları, gençliğin 
anayurt savaşındaki kahramanca tutumu için tükenmez bir 
kaynak hizmetini görmüş ve görmektedir. Partimizin üne sür; 
düğü amaçlar muhteşemdir. Partimiz bu amaçlar uğrunda sa
vaşmıştır ve savaşmaktadır. 

Onunla birlikte ve onun yöneticiliği alt ında Komsomol 
da bütün Sovyet gençliğini  peşinden sürükleyerek fedek;lrlık
la savaşmaktadır. 

Leninist, Stalinst Komsomol'u yirmibeşinci yıldönümü 
d?layısıyla yürekten kutlar, ona yeni zaferler ve şan dilerim. 

"Pravda·· 29 Ekim 1943 
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BÖLÜM XVIII 

PROPAGANDA VE AJiTASYON. ÜZERİNE 
BİRKAÇ SÖZ 

Moskova Kenti Parti Örgütü Sekreterlerinin Toplantısında 
Verilen Söylev 
ı2 Ocak ı944 

Yoldaşlar! 
Biz altı konuşmacının söylevini dinledik ve o kanıdayım 

ki onlar, aşağı yukarı burada toplanmış olan bütün parti sek
reterlerinin konuşabilecekleri gibi konuştular. 

Bizim ilk parti örgütlerimizdeki sekreterierin karakteris
tik nitelikleri nedir? Bu, onların pratik olmalarıdır. Konuşan 
bütün yoldaşların sorunları pratik olarak ortaya koyduklarını 
farketmişsinizdir. Bu kötü bir nitelik değildir. Bolşevizm hiç
bir zaman sorunların pratik yanını gözden kaçırmaz. Eylem 
adamı olmak, işçinin olumlu niteliğidir. Fakat bunun yanı sıra, 
bana öyle geliyor ki, sekreterler için yalnızca pratik yanlar üze
rinde durmaları yeterli değildir. Onların bazı genellerneleri de 
yapmaları gerekir. Genelierne yapmayı da öğrenmelidirler . 

. Sayma, hesap verme gibi şeyler zorunlu işler olmalarına 
rağmen yine de işin yalnızca bir bölümünü oluşturur. Komü
nistler zaten, pratik sorunları ve pratik görevleri genelleştir
meleri ve onları bir bütünde birleştirmeleriyle farklılık arze
derler. Ve işte, eğer sizin pratiğinizi gözden geçirir ve genel
leştirmeyi denersek; bana öyle geliyor ki, parti çalışmalarını 
ve toplumsal çalışmaları, üretim çalışmalarından ayırmaktası
nız. Siz, üretimde iyi bir işçi, inançlı bir komünist olan insa
nın toplantılarda söz almadıkça, aj itasyon yaproadıkça top
lumsal işlerle ilgilenmediğini sanırsınız. 

Toplumsal işleri üretim faaliyetlerinden, devlet işlerin
den ayıran böyle bir anlayış bana, (bizzat bana) üretime iliş
kin görevlere, devletimizin karakterine cevap vermiyormuş 
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gibi geliyor. Belki böyle bir anlayış eski dönem komünistleri 
için çok daha uygun olurdu. Niçin? Şu nedenle ki, devrime 
kadar üretim işi kapitalistlerin hesabına yapılıyordu ve bizim 
ajitasyonumuz bütünüyle kapitalistlere karşı yönelmişti. Oysa 
bugün üretim işi, en önemli devlet görevlerinden ve toplum
sal görevlerden biridir, zamanımızın en önemli görevidir. 

Şunu bilmenizi isterdim: Bir zamanlar ben Putilovski za
vodunda çalışırken, üretimle kapitalistleri güçlendiriyordum. 
O zamanlar biz, üretim işini parti işlerinden kesin biçimde 
ayırmakta haklıydık. Eğer o zamanlar ben üretim işlevimi faz
lasıyla yerine getirseydim, yoldaşların bana tamamıyla haklı 
olarak: "Şuna bak, akşamları da çalışıyorsun, kapitalistleri 
destekliyorsun; toplantılara ise gelmiyorsun, parti çalışmaları
nı savsaklıyorsun. "  diyebilirlerdi. Ve bu, yalnız o zamana öz
gü olmak üzere, doğal bir şey olurdu. Ya şimdi1 Şimdi üre
timde görevini yerine getirmeyen, herşeyi ertesi güne bıra
kan, diğer insanları da işlerinden alıkoyan, derslerde başka 
şeylerle oyalanan ve parti çalışmalarını da böyle yürüten bir 
insan düşünelim. Kuşkusuz ki böyle bir insanı kimse iyi bir 
komünist saymayacaktır. Bu doğaldır. Çünkü biz şimdi efen
diler için çalışmıyoruz. Kendimiz, sosyalist devletimizin efen
dileri olduk. Bizzat üretim, toplumsal üretim, devlet üretimi 
oldu. 

Bu nedenle, eğer sekreter olsaydım, insanın temel parü 
görevinin ve toplumsal görevinin üretim görevi olduğunu dü
şünürdüm. Eğer bir insanın üretim faaliyeti sonuçları kıvanç 
verici olmaz da, diğer bütün işleri iyi olsaydı, ben onun kötü 
bir komünist olduğunu söylerdim. 

Sizin konuşmalarınızdan, pratikte benim düşüncemi uy
guladığınızı, fakat ekonomi eylemcileri haline geldiğinizi ileri 
sürmesinler diye bunu açıkça söylemekten çekindiğinizi hisse
diyorum. Konuşmalarınızdan kültürlü, bilgili insanlar olduğu
nuz belli oluyor. Fakat yine de, aranızdan bir tek kişi bile üre
tim işlerini sosyalist koşullarımiZ içinde, hem de savaş zama
nında en önemli parti ve toplumsal görev, Sovyet düzenini 
sağlamlaştıran bir iş olarak ineelediğini söylemedi. 

Ne diye Sovyet düzenini sağlamlaştıran iş, düşmanlarımı
za en büyü darbeyi indiren iş, Sovyet ülkesinin adını tüm dün-
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yada sana kavuşturan iş; başka bir deyişle, neden sosyalist dü
zen derin biçimde ilke, parti sorunu olarak öne konulmasın? 
Yoksa böyle bir iş komünistlerin işi, partinin işi değil midir? 
Yoksa bizim üretim başarılarımız, kültürel başarılarımız, ko
münistlerin işi, . partinin işi değil midir? Sözle propaganda var 
da işle propaganda yok mu? Işle yapılan propaganda ve aj i
tasyon daha gerçek olan şeylerdir. Bizde hemen her yerde iş
le yapılan propagandanın ve ajitasyonun en doğru sonuç veri
ci propaganda olduğundan söz edilmektedir. Işte bizim üre
timdeki başanlarımız, işle yapılan propagandadır. 

Size şöyle bir örnek vereceğim: Şimdi cephede parti üye
si olmaya yaraşır olmak için en önemli koşul hangisi sayıl
maktadır? (Salondan bir ses: Kahramanlık) 

Kahramanlık! Doğru ! İyi savaş eylemleri! Oysa bu resmi 
olarak parti işi değil, öyle değil mi? Görüyorsunuz ya, insa
nın partiye girişinde kahramanlık, savaşta kendini feda etme 
nitelikleri değer biçmede en önemli ögelerdir. 

Şimdi bir kıyaslama yapalım. Siz cephedeki en iyi askeri 
hareketlerin büyük bir parti işi. komünist işi olduğunu kabul 
ettiğinize göre, ürettiğimiz güllelerin, makinalı tüfeklerin de 
yine öyle, bizim ölüm kalım davamız, amaçlarımıza ulaşmak 
�onusunda dolaysız savaşımız olduğunu kabul edeceksiniz. 
Işin üretim yanı, bu ilk temeldir; diyebilirim ki bu, bugünkü 
parti işinin kutsaldan daha kutsal yanıdır. Ye siz aj itasyon ya
parken, propaganda yaparken, insanlan eğitirken bunu hep 
ha tırlamalısınız . . .  

Siz, Stalin yoldaşın raporlarından, Lenin'in eserlerinden 
her gelişme evresinde temel halkayı yakalamanın ne kadar 
önemli olduğunu biliyorsunuz. Ajitasyonda da, propaganda
da da, parti eğitim işlerinde de bu temel halkanın yakalanma
sı zorunludur. Şimdi bütün Sovyet halkının önünde duran ve 
asıl, yazgısını belirleyici görev nedir? Alman işgalcileriyle sa
vaşmak, Bu nedenle nerede ajitasyon yaparsanız yapın, ne iş 
görürseniz görün, hangi insanla konuşursanız konuşun propa
gandamız, her yerde şu asıl göreve; herkesi bütün gücüyle bu 
genel halk davasının gerçekleşmesine, Alman işgalcilerinin 
yok edilmesine yardım etmelidir. 
196 



Eğer siz parti kabinesinde aj itasyon çalışmalarına hazır
lanırsanız ve orada komünizmin bilgilerini toplarsanız; sizi 
zenginleştirecek, kitlelere ülkemizin bugünkü durumunu ve 
faşizme karşı savaşta herkesin görevini daha iyi yorumlama m
za, açıklamanıza olanak sağlayacak malzemeleri toplamanız, 
tarihsel benzeyişleri araştırQlanız gerekir. Bizim hayatımız 
dikkat çeken olaylar bakımından o kadar zengindir ki, en kü
çüğünden en büyüğüne kadar her aj itatör orada son derece 
zengin, açık, canlı, yürürlükte olan olaylara dolaysız olarak 
bağlı malzeme bulabil ir. 

Örneğin gazetenin dünkü · sayısını alın. Orada hükümeti
mizin TASŞ aracılığıyla Polonya sorununa ilişkin yaptığı bildi
rim vardı. Işte bu çok zengin bir malzemedir. Bildiri açık se
çik düzenlenmiş, herkes için anlaşılır bir biçimde verilmiştir. 
Bu temel üzerinde çok iyi bir konuşma hazırlanabil ir. Dinleyi
cilerin dikkatini, birçok kez konuştuğumuz şey üzerine, bizim 
haklı savaş yaptığımız noktasına çekin. Stalin yoldaş savaşın 
başlagıcında, daha ilk verdiği söylevde bizim savunma savaşı, 
haklı savaş yaptığımızı belirtti. Şimdi ordumuz bugünkü sa
vaşta hiçbir zaman olmadığından çok daha iyi bir durumda
dır. Almanlar ise son beş yıJ içinde h içbir zaman bugünkü ka
dar kötü durumda olmamışlardır. Bir de hükümetimizin bu 
zamanda Polonya 'ya, Polonya halkına nasıJ yardım ettiğine 
bakın. Siz hu nedenle, kuşkusuz, Sovyet-Polonya tarihini iz
ler, aynı parti kahinesinde elde edebileceğiniz gerekli gerçek 
tarihsel malzemeleri toplayabil ir ve bunlara değinebilirsiniz .  

Böyle bir yöntemle insanlar uluslararası sorunları rnark
sistçe gözden geçirip anlamaya, kendi günlük parti işleri için 
yavaş yavaş deneyler biriktirmeye al ışacaklardır. 

Parti işi ne demektir? Kuşkusuz ki biz örgüt bakımından 
işleri dallara ayırıyor ve onlara parti1 profesyonel birlikler, 
ekonomik vb. işler adını veriyoruz. Bu iş dallarının her biri
nin kendi özelliği vardır. 

Parti işini diğer bütün işlerden ayıran özellikler nedir? 
Onun yalnızca aj itasyon, propaganda ve kelimenin dar anla
mıyla komünist eğitim ile ilgilendiğine ilişkin farklı anlayı�ı 
bana kalırsa çok sınırlıdır. Parti işi, eğer şöyle söylemek gere- , 
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kirse, onun her işe, hatta en karmaşık teknik ve mekanik işe, 
parti anlayışı ruhunu, parti anlayışını sokmasından ibarettir. 

Örneğin tomacı sıradan bir mekanik iş yapmaktadır. Fa
kat onun bu işi, özel bir kuruluşta belli bir ücret karşılığında, 
toplumsal bir anlayışa bağlanmadan yapmasıyla, bir davaya 
bağlı olarak yapması arasında fark vardır. Bizim tornacımız 
herhangi bir parçayı işlerken büyük bir davaya hizmet ettiği
ni, ülke savunması için çalıştığını, işlediği parçaların düşman
la savaşta yararlanılmak üzere cepheye gittiğini ve ne kadar 
iyi ürün verirse Almanlada savaşa o derece daha etkin ola
rak katıldığını bilmektedir. Demek ki o, kendisini ortak siya
sal görevlerden uzaklaştırılmış olarak değil de, ortak savaşı 
oluşturan halkalardan biri olarak kabul etmektedir. 

Bununla ilgili olarak sizinle bir fikri daha paylaşmak isti
yorum. Bizde sık sık şu ya da bu komünistin gerçek partili ol
duğu söyleniyor. Fakat hatırlayın bakalım, bu deyim yalnızca 
ajitatörler ve propagandacılar için mi kullanılıyor? Gerçek 
partili olabilmek için yalnız ajitatör ya da propagandacı ol
mak zorunlu değildir. Başka birşeyde gereklidir ki, bu da siya
sal, toplumsal ve hatta kişisel hayatta devrimci tutumdur. Yi
ne aynı tomacıyı göz önüne alalım. Eğer o, işini genel davaya 
bağlar, işine bütün enerjisini, gücünü, becerikliliğini katar; bu
nunla Sovyetler ülkesini savunduğunu aniayarak ne zamanı, 
ne güçlükleri, ne de kimi düzensizlikleri hesaba katmazsa, işi
ne karşı parti yöntemiyle davranmış olur. Diyebilirim ki, bu 
yoldaş gerçek partilidir ve üretim işi, onu ortak işe bağladığı 
oranda parti işidir. Size geçmişten bir örnek vereceğim. O za
manlar partiye ba.�ı kişiler giriyor ve kendilerine basit teknik 
işler veriliyordu. Orneğin bildiri dağıtma, gizli ev tutma ya da 
herhangi teknik bir iş verilince partiyi birbiri adınca bırakıp 
gidiyorlardı. Yani böyle işlerle yetinmiyorlar, aj itatör ya da 
propagandacı olmak istiyorlar, kısacası siyasette parlama 
emeli güdüyorlardı. Oysa o zamanlar pek sıradan basit işler 
yapmaları .gerekiyordu ve bunlar parti işlerinde çok gerekli 
şeylerdi. 

Sonuç olarak yoldaşlar, parti tarihinde Stalin yoldaşın 
Bakü'de illegal matbaa örgütlediği hatırlanmalıdır. Ne dersi-
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niz; acaba Stalin yoldaş matbaayı ajitasyon-propaganda yap
makla, bildiriler yazmakla mı örgütledi? Hayır! O dönemde, 
polis baskısı altında bu büyük bir örgüt işiydi. Fakat aynı za
manda teknik işti; en basit işti. Çünkü pekçok sorunun, özel
likle de teknik sorunların halledilmesi gerekiyordu. Matbaa 
için bina bulmak, hurufat sağlamak, basılan malzemenin yayı
mını örgütlernek vb .. Söyleyin, bu parti işi midir, değil midir? 
Görüyorsunuz ki, partililik ya da parti işi, işin türüne değil, 
onun amacına bağlıdır. 'Eğer bir iş işçi sınıfı davasına yardım 
etmezse yararsızdır ve partililikle ilgisi yoktur. 

Şimdi söyleyin bakalım: Bizim Sovyet ülkemizde, kuru
luş, kolhaz ve dairelerde yapılan hangi iş Sovyet düzenini sağ
lamlaştırıyor? Gördüğünüz gibi, siyasal işlerde partililiği işin 
örgüt bakımından bölüşülmesi değil de, her toplumsal işe, 
üretim işine, büro işine katılan partililik saptamaktadır. 

Kuşkusuz ki, bununla Marksizm-Leninizm'in öğrenilme
sini küçümsemek istemiyorum. Çünkü kim işin aslını konu
şursa o, pratik hayatta her işe karşı partilice ilişki kurmak ola
nağını sağlamaktadır. 

Burada konuşan yoldaşlardan biri, zavodundaki parti ör
gütünün kalabalık olmasından dolayı bütün komünistler için 
parti ve toplumsal iş bulmak konusunda zor durumda bulun
duğunu söyledi. Ben bunu bir anlaşmazlık saymaktayım. 

Burada partiye kabul olunduktan sonra parti bürosuna 
gelerek toplumsal bir iş isteyen ve kendisine propaganda bö
lümünün yöneticiliği verilen bir kaşif mühendisten söz etti
ler. Yine uzman bir mühendisin geldiği fakat artık propagan
da bölümü boş olmadığından dolayı parti örgütünün kendisi
ne nasıl bir toplumsal iş verebileceğini bilmediği söylendi. 
Ben başka türlü davranır, kendisine şöyle derdim: "Bir keşif
ler bölümü örgütle, onun yönetmeni ol. Belki orada birşeyler 
keşfedersiniz ya da hiç bir şey bulmazsınız." Belki de aranız
dan bazı kimseler bunu parti-toplum işi saymaz, oysa ben bu
nu tam bir parti işi olarak kabul ederim. Eğer o gerçek bir ka
şifse, ona tek bir fikir yetecek ve bütün amaçları tek bir yöne 
yöneltecektir. Öyle ya, kendisini bundan ne diye uzaklaştıra
lım? Kendisine en uygun işi verin; bırakın buluşlarıyla uğraşa-
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cak bölümü örgütlesin. Ben bunu parti işi sayardım. Diğer 
mühendis eğer iyi bir aj itatör ise, varsın aj itasyon, propagan
da işlerini yürütsün. Fakat eğer buna karşı eğilimi yoksa, ken
disine en yararlı olabilecek bir iş ayarlasın. 

İşte bu nedenle yeterlJ iş yok diye endişeye düşmemeniz 
gerekir. Kendisine inisiyatif göstermesine olanak sağlamalı, 
biraz aklınızı zorlamalısınız. O zaman her işin yapılması için 
insanların az bile geleceğini göreceksiniz. 

Burada komünistlerin eğitiminden söz ettiler. Partiye ye
ni kabul edilen insanda partililik bilinci nasıl eğitilmelidir? 
Bu size, yani göstereceğiniz yöne bağlıdır. 

Burada bir yoldaş bir toplantıda parti ödentilerini düzen
li ödemedikleri için genç komünistlerin azarlandığından söz 
etti. Bu sorun hemen hemen tümüyle pratik bir sorun. Kuşku
suz ki insanlar bashayağı azarlanabilir, kendilerine disiplin
siz, kötü komünist vb. oldukları söylenebilir. Fakat bu sorun 
ilke olarak ele al ınabilir. İnsanlara şöyle denilebilir: "Kendili
ğinizden anlarnalısınız ki parti ödentilerinizi bir iki ay gecik
tirmenizin parti için fazla bir önemi yoktur, onun kasası bun
dan zarar görmez. Partimiz artık yoksul bir parti değildir. Biz 
sizinle bundan dolayı ödentilerinizi geciktirdiğiniz için parti 
mali raporumuzu zamanında gönderemeyeceğimizden dolayı 
konuşmuyoruz. Olay bu da değil. Olay; parti ödentilerin izi za
manında ödememeniz, partiyi düşünmemeniz, parti görevleri
ne karşı özen göstermemeniz demektir. Parti görevlerine kar
şı böyle davranan birinin içine parti ilkeseUiği derinden işle
memiştir. Çünkü partiyi düşünen için part� ödentisinin öden
mesi bir zevktir. Böyle davranan parti ile adeta maddi bağlar 
kurar, onunla hirlikte yaşar." 

Görüyorsunuz ya yoldaşlar, bu sorunlara karşı ben de, 
siz de aynı biçimde davranıyor, aynı şeyi düşünüyoruz. Fakat 
ben size sıradan bir eylemin nasıl siyasallaştırıldığını göster
mek isterdim. eğer olaya karşı böyle tavır alın ırsa, parti öden
tisi gibi ufacık bir sorun siyasal bir sorun haline getirilebilir. 

Böyle bir yöntem uygulandığında toplantıda türlü örnek
ler vermeye hatt<l belki de bunun pek o denli önemli olmadı
ğını, insanın parti uğrunda ölebileceğini, ancak ödentiyi öde-



meyi unutabiieceği vb. söylemeye başlayacak konuşmacılar 
bulunacaktır. Ve olay böylece ilkelerin tartışılmasına kadar 
uzanacaktır. 

Görüyorsunuz ki, ayn ı soruna tam anlamıyla pratik bir 
yön verirsek, yani yalnızca kanıtların diliyle konuşursak daha 
zor anlaşılır bir durum ortaya çıkacaktır. Oysa olayı genelleş
tirir, siyasal bir değer biçersek bu ileri bir eğitim sağlar. 

Genç komünistlerle parti çal ışmalarını, onların eğit im_ini 
yalnızca öğretim kurslarımı bağladığınızı fark ediyorum. Oğ
retim kurslarından geçmenin kötü olmadığı doğaldır. Ben bu
na karşı değilim. Okumamız gerek. Fakat eğitim ve öğretim, 
kelimenin dar anlamıyla aynı şey değildir. 

Bir insanın partinin programını da öğrenmesi, tüzüğü de 
bilmesi, işlemleri de yerine getirmesi mümkündür. Fakat yi
ne de komünist olmayabilir. Böyleleri komünist değil, odun
dur. Bazıları için odun dediklerini işitmişsinizdir. (Bir ses: 
"Kütük") Hayır, bu biraz başka anlama gelir. Kütük küfürdür, 
odun ise gereğinden çok açık yürekli olan, fakat işlek bir ze
kaya, duyguya sahip olmayan, mizahı, ince alayı anlamayan 
insandır. Böyleleri için, bu gerçek bir odun, denir. 

Eğitmek, okutmaktan, öğretmekten çok daha güç�ür. 
Eğitimci eğitilenlere, yalnızca belli bilgileri vermekle değil, fa
kat özellikle günlük olaylara karşı takındığı tavırla etki etmek
tedir. 

Bodrova yoldaş burada ağır koşullar altında yaşayan ve 
kendisine yartım edildikten sonra morali hemen yükselen bir 
işçi kadından söz etti. Bunun, başlıbaşına yalnızca iyi bir par
ti olayı olarak almadığını söylemek gerekir. Burada değerli 
olan yalnızca zor durumdaki bir kişiye yapılan yardım değil
dir. Siz komünistler, eğitim işini böyle örneklere dayanarak 
kurma !ısınız .  

Eğitim işi, herhangi bir kötü davranış dolayısıyla onun il
ke açısından incelenmesi yoluyla da yürütülebilir. Birinin kö
tü çalıştığını varsayalım. O zaman, bu k_ötü çalışmanın herke
si etkileyeceğini göstermemiz gerekir. Işte insanların eğit imi 
işi böyle somut, hayati sorunlara olduğu kadar genel siyasal 
örneklere dayanılarak yap ılmalıdır. 
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Eğitim işinin en güç işlerden biri olduğunu açıkça söyle
mem gerekir. Çünkü o bizim kişisel tutumumuza da bağlıdır. 
Eğer örneğin, sen içki ve sarhoşluğa karşı savaşır, fakat biz
zat kendin içersen, bu sökmez. Eğer disiplin üzerinde ısrar 
'eder, fakat kendin sürekli olarak disiplini çiğnersen, açıktır 
ki, böyle bir ısrarın etkisi zayıf olacaktır. 

Eğitim, en güç pedagojİk işlerden biridir. Oysa insanlara 
siyasal bilgi vermek, partinin program ve tüzüğünü öğretmek 
başka iştir. Çünkü bununla belli bilgiler verilmektedir. Kuşku
suz ki burada öğretim ve eğitim işleri arasına keskin bir çizgi 
çekmek olanaklı değildir. Çünkü insanı okutınakla da eğitir
sin. Fakat parti üyelerinin eğitim işinin günü gününe, farke
dilmeden yürütölmesinin esas olduğunu gözden kaçırmayın. 
Bu iş, sık sık ufak tefek şeylere, bazen ise ciddi, büyük şeyle
re ve sorunlara dayanılarak yapılabilir. 

Burada gazete okuma işinin uygulandığından söz ettiler. 
Gerekli incelemeler yapılmazsa bu yeterli değildir. Birinin ar
tık gazeteyi okumayı başarması ve sizi dinlememesi, okuma 
bilmeyen birisine ise yalnızca bir kez okumak yeterli değildir. 
Oysa okunanları çözümlerneye ya da genelleştirmeye başlar
sanız, o zaman herkes için ilgi çekici olacağından kuşku yok
tur. Tartışın. Niçin tartışmayacaksınız? Oysa siz gereğinden 
fazla pratiksiniz. Hata işlernekten korkuyorsunuz. Hata işle
seniz ne olacak? Bizde hata için ceza verilmez. Hatalarınız 
yüzünden sizi azarlarlar, belki de gazeteye yazarlar, ama hep
si bu kadardır. Hatasını savunanları, onların üzerinde ısrar 
edeneleri, parti çizgisinden sapanları cezalandırırlar. Eğer in
san bizdense, Sovyet egemenliğine ve partisine bağlı ise ve yo
rumu nda herhangi bir tam olmayan formüle başvurduysa, 
kuşkusuz ki yanlış kendisine gösterilecek ve sorun bununla bi
lecektir. 

Siz partililiğin yalnız parti tüzüğü ve programı ile benim
senebileceğini mi zannediyorsunuz? Kuşkusuz ki, partiye gi
rene tüzüğü öğretmemek olur mu? Tüzük, bir komünistin tu
tumuna ilişkin kuralları, örnek tutum kurallarını göstermekte
dir. Fakat komünistlerla yapılan konuşmalar yalnız buna bağ-. 
lanırsa, sıkıcı olur. Burada kurallara böylesine bağlı davranıl
mamalıdır. 



Öğretİrnde de çeşitli insanlara karşı çeşitli davranınayı 
becermek gerekir. 60 yaşında bir insan varsayalım. Siz onun 
programı ve parti tüzüğünü tümüyle bilmesini istiyorsunuz. 
O, üretimde iyidir, namuslu bir işçidir. Sovyet yönetimine 
bağl ıdır ve kötü bir komünist değildir. Böyle bir parti üyesine 
karşı daha hoşgörülü davranınanızın gerekliliği açıktır. 

Biz eğitim kurumları oluşturuyor, Marksizmi öğretiyo
ruz. Rus tarihini ise çok az öğreniyoruz. Bu, hemen hemen 
parti işi sayılınıyor dense yeridir. Bu, doğru değildir, kesinlik
le doğru değildir. Rus tarihinin öğrenilmesi ilginç ve çekici 
bir şeydir ve eğer Rus tarihi dersi hir Marksist tarafından ve
rilir ve geçmişteki her olay marksist görüş açısından incelenir
se insanlar eğitim kurumlarına ilgi ile katılacaklar ve çok şey 
öğreneceklerdir. Bu, bir parti işi olacaktır. 

Daha hazırlıklı insanlar felsefe tarihini öğrenmeyle uğra
şabilirler. Genellikle şu ya da bu derse merakl ı  her grup; diye
lim ki, edebiyata, dünya tarih inin belli bir dönemine meraklı 
olan ya da herhangi bir toplumsal ve hatta teknik bir konu
nun işlenmesine ilgi duyan insanlar yeni öğretim kurumları 
oluşturabilirler. Orada kendilerini ilgilendiren konuları öğre
nebiJirler. Bu kurumlarda partiliJik ise, öğrenilen konuların 
ele alınmasında Marksist-Leninst yöntemin uygulanmasıdır. 
İnsanlar orada felsefi yargılarda bile bulunabiJirler. 

Hiç olmazsa birazcık felsefe yapmayana gerçek komü
nist denir mi? Biz çok uzaklara, ileri ufuklara bakıyoruz. Oy
sa bana kalırsa siz, pratikten çok şey öğr�ndiniz ve yalnız bur
nunuzun dibine bakıyorsunuz; kösteklenmemeye bakıyorsu
nuz. 

Marksizm, yalnız toplumsal olayların değil, doğa olayları
nın da tanınmasında biricik doğru yöntemdir. Bu nedenle ev
rendeki olayların tanınması yönünde yürütülen her iş, Mark
sist-Leninist çizgide yönetilirse bolşevik partiJiJiğimiz sağlam
taşır. Bu iş sonsuzdur. İnsanların pratiklerini özleştirmeleri 
ve genelleştirmeleri için yalnızca dünyaya daha geniş bir pers
pektifle bakmaları gerekir. 

Propaganda 

No: 2, 1944 
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BÖLÜM XIX 

ASKER KOMSOMOLCULARIN EGİTİMİ 
HAKKINDA BAZI GÖRÜŞLER 

Kızılordu'daki Komsonıol İşçilerinin Kabul 
· 

Töreninde Verilen Söylev 
15 Mayıs 1944 

Yoldaşlar, ben gençlerin askeri koşullar altındaki eğitim
Ierine ilişkin birkaç söz söylemek istiyorum. 

Komsomol' Jn her yerde bu arada orduda da, başlıca gö
revinin gençliği eğitmek olduğu herkesçe bilinen birşeydir. In
sanların, özellikle askerlerin eğitilmesi ise karmaşık, ince bir 
iştir. Bu işte herhangi bir sürekli örgüt biçimine dayanmak ya 
da hayatın her olayı karşısında eğit imin bu biçimde kendili
ğinden yürüyeceğini sanmak, yeni çalışma hiçimleri uydur
mak doğru değildir. Eğitimin bütün sorunlarını, güzel bile ol
sa, bir tek hazır formülle çözemezsiniz. 

Örneğin Komsomolcu suhayın Kızılordulu Komsomo1 
kitlesi üzerindeki günlük etkisini ele alalım. Burada zorunlu 
olarak Komsomol merkez komitesi ta rafından kararlaştırıl
mamış bir şey uygulanabilir mi? Kanımca hiçbir şey çıkmaz. 
Yaşamın kendisi, birliklerde kurulan ilişkiler, belli biçimler
de yaşamın içinde sağlamlaşmakta ve eğitim konusuna hiz
met etmektedir. 

Bizde Komsomol üyesi Kızılorducular okumuş kişiler
dir. Büyük bir bölümü, en az yedi sınıflı okulu bitirmişlerdir. 
Bu insanlar genç ve coşkuludur. Subayların onları disipline 
alıştırmaları gerekir. Bunun yanı sıra hizmete ilişkin ve -hiz
mete ilişkin olmayan ilişkilerin birbirinden ayrılması gerekir. 
Asker nöbette ya da savaşta iken, ondan emirleri sorgusuz 
yargısız yerine getirmesi istenmektedir. Çarpışma sırasında 
çeşitli yargılar yürütmek ölüm demektir; düşman senin yargı
ya varmanı beklemez. Fakat çatışmadan sonra, örneğin Kom-
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sornot toplantısında askerler kendi noksanlıklarını ya da arka
daşlarının noksanlıklarını açıkça tartışmaya sokabilirler. 

Komsomolcu subayın otoritesi, bulunduğu Komsomol 
çevresinde yalnızca rütbesiyle işlemez. Burada onun otoritesi 
başka türlüdür. Komsomolcu subayın yalnız teğmen ya da 
yüzbaşı olarak değil, davasını iyi tanıyan bir kişi, akıllı bir in
san, bir siyasal yönetici olarak kabul edilmesi gerekir. Başka 
bir deyişle, onun otorite sağlaması ve bu otoriteyi de herşey
den önce bilgisi ile, deneyi ile sağlaması gerekir. 

Komsomolcu suhayın kişisel tutumu eğitici bir örnektir. 
Çünkü genç askeri herşeyden önce insanlararası ilişkiler, şim
diki durumuda savaş koşulları ve özellikle subay kadrosunun 
Kızılorducular kitlesiyle ilişkisi eğitir. 

Ordumuzda subayların yaln ızca emir vermesi, askerlerin
se yalnızca yerine getirmesi gibi bir durum yoktur. Takım ya 
da bölük komutanı savaş sırasında safdışı edilirse, sıra asker
leri komutayı ele alarak kişisel inisiyatiflerini göstermektedir
ler. Almanlar'da bu _gibi olaylara tek tük raslanır. Bizde su
hay kadrosu da, Kızılorducu kitlesi de ruh, eğitim ve kaynak 
bakımından aynıdırlar. Bizim on sınıfl ı  okulu bitirmiş Komso
mol üyesi Kızılorducumuz ile genç Komsomolcu subayımız 
birbirlerine yalnızca ruhen yakın olmakla kalmazlar, yalnızca 
aynı düşünmezler; onlar fikri gelişim bakımından da yakındır
lar. 

Biz çetin bir disipl in uygulanmasını istiyoruz. Bu, kendili
ğinden anlaşılır bir şeydir. Çünkü her ordu, ancak disipl inli, 
safları sımsıkı hirleşmiş olduğu zaman ordudur. Bu nedenle 
sürekli olarak disipl inin gereği belirtilmelidir. Bunun yanı sı
ra siyasi subay işçiler, özell ikle savaş sırasında eğitime büyük 
hir özen göstermelidirler. Çünkü onlarsız ordumuz için bir 
özellik olan bilinçli disiplin var olamaz. Onlar Kızılorducula
ra yiğit ve namuslu olmayı, arkadaşlarına kurnazlık taslarna
mayı öğretmektedirler. Çünkü düşmana karşı kurnaz davran
mak olası ve hatta zorunlu ise, bu durum silah arkadaşlarına 
karşı kabul edilmez bir şeydir. 

· 

İşte tam burada subayın kişisel otoritesinin çok büyük 
bir önemi vardır. Bu otoritenin her zaman yüksek olması ge-
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rekir. Eger yigitligi, çalışkanlıgı ve askeri bilgisiyle tanınmış 
bir subay bir toplantı da ya da konuşmada, formüllerinde her
hangi bir hata' işlerse, Kızılorducular kendisine darılmazlar. 
Onlar, subayın orada hata işledigini, fakat cephede kahra
man oldugunu söylerler. Subay böyle bir otoriteyi savaş ala
nında, birliklerinin yönetiminde ya da siyasal çalışmalarda ka
zanabilir. Bu durum, Komsomol örgütünün önüne çıkan bü
tün sorunların çözümünde kendini gösterir. 

Kuşkusuz ki, Komsomolcu subayın Komsomolcu olma
yan subaya oranla siyasal bakımdan daha bilgili, daha kültür
lü olması dilenmektedir. Varsın askeri bilgiler bakımından 
eşitlik olsun. Fakat herhalde Komsomolcu subayın kültür dü
zeyinin daha yüksek olması dilegi var olmalıdır. Ona büyük 
bir etkinliği ancak ve ancak bu niteliği sağlayabilir. Bilgi birik
tirebilmek için, kişinin sürekli olarak kendi üzerinde çalışma
sı gerekir. Diyebilirsiniz ki, "Görüyorsunuz ya, üç yıldır dur
maksızın savaşmaktayız. Böyle bir durumda okumak çok güç
tü; her türlü bilginin özellikle kuramsal bilgilerin kazanılması 
çok zordur." Bütün bunlar kuşkusuz ki doğrudur. Güç olduğu
nu ben de anlıyorum. Fakat şunu söylemem gerek: Güç anlar
da bilgilerini tamamlamayan bir kişi, başka bir zaman, daha 
az işi olduğu zaman, herhalde biraz dinlenmesi gerektiğini; 
bilginin genellikle pek de o denli gerekli olmadığını söyleye
cektir. (Gülüşler) 

Durumun güçlüklerini kabul ediyorum. Fakat bizzat bu 
güçlükler bizi, bilgilerimizi ve kültürümüzü arttırmak zorunlu
luguna doğru daha fazla itmektedir. Dışarıdan baskı olmadık
ça bilgi edinmek daha güçtür. Ben kendimden biliyorum, bas
kı olmadıkça tek makale yazmadım. Senden isterler, birşey
ler yazman için zorlarlar ve ister istemez yazarsın. (Gülüşler) 
Dışarıdan gelen baskı insanın donup kalmamasına, aynı yer
de durmamasına yardım eder. 

Yakında 70 yaşımı dolduracagım. Fakat yine de kesinlik
le hergün edebiyatı okumam, izlernem gerekmektedir. Zaten 
başka türlü de olamaz. Oysa ben sizden daha deneyimliyim, 
siyasal açıdan da daha ustayım; güç durumlardan daha kolay 
sıyrılabilirim. Siz gençsiniz, demek ki sizin için bunlar daha 
güçtür ve size ancak bilgi birikimi yardım edebilir. Sizin her 
zaman okumanız gerekir. Bunu hayatın kendisi istemektedir. 
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Her subayı ve askeri herşeyden önce ve herşeyden fazla 
askeri birliğinin ya da kıtasının onurunun ilgilendireceği açık
tır. Bizde çok iyi yetişmiş askeri birlikler vardır. 

Siz, bunların deneylerinin başka biriikiere nasıl aktarıla
bileceğini ve onların da aynı duruma nasıl getirilebileceğini 
soruyorsunuz. Bir örnek vereceğim: Çok güzel bir tablo yapıl
mış. Ondan kopyalar, çok güzel kopyalar yapıyorlar. Fakat yi
ne de kopya, her zaman kopya olarak kalacaktır ve ona çok 
daha az değer biçilecektir. Işte, insanların eğitimi de basma
kalıpçılığı, hatta en güzel basmakalıpçılığı kaldıramaz. Başka
larının deneylerinden kuşkusuz yararlanabilirsiniz. Fakat in
sanların ve görevlerin kendine özgü koşullarını hesaba katma
dan, hazır deneyi aşılamanız doğru değildir. Sizin kişisel de
neyi acı çekerek elde etmeniz, onu dövüşerek sağlamanız ge
rekir. O sizin iliğinize kemiğinize işlemelidir. 

Diyelim ki bir kıta karaya asker çıkarma işlemine katıl
mış ve büyük savaş eğitiminden geçmiş. Böyle bir kıtada de
nizciler, piyadeler ve topçuların birbirine sıkı sıkıya bağlı ol
dukları ve aralarındaki savaş dostluğunun çok yüksek bir dü
zeye yükseldiği açıktır. Bu nasıl oluşmuştur? Savaşa gider
ken, denizciler kendilerini büyük bir ordunun izlediğini, ken
dilerine çok şeyin bağlı olduğunu bilmişlerdir. Kendilerini 
her adımda tehlike beklemiştir. Her biri alınan emri yerine 
getirmeye, işini yapmaya ve bunun yanı sıra kendisini ve arka
daşlarını kurtarmaya. çaba göstermiştir. Başarılar, güçlerin 
çok hüyük ölçüdeki ciddiyetiyle elde edilmiştir. Askerlerin bu 
gibi hallerde olgunlaşması, örneğin cephenin daha sakin bö
lümlerine yerleşmiş kıtalara oranla çok daha çabuk olacağı 
açıktır. Bu durumlarda insanlar çok daha az gergindirler. 
Bundan başka da, durumun tekdüzeliği kendilerine olumsuz 
etki yapmaktadır. Bize bu gibi kıtalarda daha fazla boş za
man varmış ve dolayısıyla sanki eğitim işinin yürütülmesi da
ha kolaymış gibi geliyor. Oysa aslında çok daha güçtür. İnsan
ları, bizzat hayatın eğitime katkıda bulunduğu yerlerde eğit
mek çok daha kolaydır. Şu sonuç çıkıyor ki, insanların istih
kamları gibi uzun zaman kaldıkları yerlerde örgüt işleri de, 
aj itasyon-propaganda işleri de, siyasal tedbirler de çok daha 
karmaşık biçimde uygulanmaktadır. Kanımca bu gibi koşul-
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larda Komsomol örgütlerinin çal ışmalarına çok daha fazla 
dikkat edilmesi gerekir. 

Bu örnek, askeri koşullar içinde Komsomol örgütünün 
eğitim çalışmalarının nasıl daha iyi yürütülmesi ile ilgil i ola
rak, hayatta her olay .için hazır reçete vermenin güç olduğu
nu kanıtlamaktadır. Orneğin bir k ıtanın daha iyi, _d iğerinin 
ise daha kötü olması gibi bir durum nası l  oluşuyor? Iyi kıtada 
işi düzenlemesini beceren yönetici bulunuyor.· Size şunu söy
lemem gerekir ki, insan çok şeyler bilebilir, kültürlü olabil ir. 
Fakat eğer gençliği soğuk bir tavırla yönetir ve onun eğitimi 
ile öğrenimine devrimci ruhunu katmazsa, gençlik bunu he
men anlar. Gençlik; böyle bir yöneticiyi sevemez. Oysa sen 
işine devrimci ruh katar, örgütünün ilk sırcılara çıkabilmesi 
için herşeyi yapmaya. çaba gösterirsen, bunun için gücünü ve 
sıcak kanını harcarsan, mutlaka karşılığında gençliğin sevgisi
ni hak edersin. Böyle bir adamı sadece saymazlar, severler 
de. Bu ise sayılmaktan daha önemli bir şeydir. 

Bu nedenle bir örgüt iyi olduğu zaman, bunun önemli 
bir ölçüde onun başında iyi bir yönetmenin bulunmasından 
ileri geldiğini zannediyorum. Eğer insan enikonu avanak de
ğil de, birazcık olsun kültür sahibi ise işi düzenlemek için ger
çekten çaba gösterirse, o zaman başarı kazanacaktır. Bu başa
nya hangi yollardan ulaşacağını hayat gösterecektir. Günlük 
ilişkilerinden söz ederken şunu unutmamamız gerekir ki, bun
lar, tarihsel açıdan oluşan ve tüzüklere yazılan örgütçülük bi
çimlerinden farklı olarak, hayat yolunda, bizzat hayat tarafın
dan yazılmadan yaratılmaktadır. Subaylarımızın ve Komso
molcu sıra neferlerimizin, gençliğin eğitimi davasına sürekli 
ve sarsılmaksızın hizmet etmesi ve ordumuzun gücünü arttır
ması size bağlıdır. 

"Kıtalarda iyi Komsomolcular olduğl1 gibi, kötü Komso
molcular da var, ne yapalım?" diye bir soru soruyorsunuz. Ne 
mi yapacaksınız? Komsomolcular gökten zembille inmiş de
ğillerdir; onlar da halkın arasından çıkmıştır. Halkın arasında 
iyi, çok iyi insanlar vardır. Fakat kötü (korkak, tembel, ikiyüz
lü) insanlar da vardır. Halkımız kapitalist düzenden çıkalı he
nüz 26 yıl oluyor ve eskinin izlerine hala raslanıyor. Tümüyle 
halktan oluşmuş bir orduda yalnızca azizierin olması tuhaf 



olurdu. (Gülüşler) Bu olağan değildir. İşte Komsomol örgü
tünde de Komsomolcuların bir bölümü iyi, bir bölümü ise kö
tüdür. Zaten bütün insanlar namuslu, yiğit, disiplinli, kültürlü 
ve işini bilir kişiler olsaydı, o zaman size yapacak şey kalmaz
dı. (Gülüşler) 

Komsomolcular kitlesinin asıl bölümünün gençliğin ileri
ci temsilcilerinden oluştuğunu söylersem, hata etmeyeceğim 
kanısındayım. Ancak kuşkusuz ki, bu kitlede geri kalmış--in
sanlardan oluşan önemsiz bir bölüm de vardır. Onlar bizim 
etkimiz dışında bırakılmamalıdır. Bu bizim görevimizdir. 

Yoldaşlardan biri, ordu Komsomol'unda çok iyi yoldaşla
rın bulunduğunu, fakat ne yazık ki, hepsinin yönetici olmadık
larını söyledi. Bunu nasıl cevaplayayım? Eğer bütün halk yö
neticilerinden oluşsaydı, o zaman belki de halk var olmazdı. 
(Gülüşler) Yöneticiler her zaman sınırlı sayıda olurlar, aksi 
halde onlar yönetici olmazlardı. Yönetecek insan bulamazlar
dı. Eğer sizin birliğinizde bir-iki yönetici varsa, bu çok iyi bir 
şeydir. Eğer bir yönetmen safdışı kalırsa onun yerini tutacak 
biri bulunacaktır. Korkarım ki, kıtada yalnız yöneteiter bulun
saydı, höyle bir kıtanın savaş yeteneği �lmazdı. Çünkü herkes 
yönetildİğİ için gücenin.li. (Gülüşler) Onemli olanı, yönetici
nin peşinden gitmek, ona yakın olmak isteyen insanların bu
lunmasıdır. Her görevi yapan güç budur. Sürekli olarak bu gi
bi güce dayanmamız gerekir. 

Sizde Komsomol görevlerini yerine getirmeyen Komso
molculara karşı nasıl davranalım diye bir soru doğmaktadır. 

Bu sorunun kurallar içersinde incelenmesi doğru değil
dir. Eğer insanın herhangi bir özel Komsomol görevi yoksa, 
haşka görevler yapıyorsa, onları iyi haşarıyor ve zaferin elde 
edilmesine yardımcı oluyorsa, böyle bir insanın Komsomol 
görevlerini onurla yerine getirdiği söylenebilir. Eğer örgüt 
onun asıl askeri görevini yeter derecede büyük, bütün zama
nını yutan bir görev olarak kabul eder ve ona ek olarak başka 

· "yük" vermezse çok iyi olur. Yarsayalım ki, herhangi hir Kom
somolcu suhay Kurmay'da çiddi bir görevle uğraşıyor. E, bu 
türden Komsomol görevini yerine getirmekte midir, yoksa ge
tirmemekte ·midir? Eğer o Kurmay'da sorumlu bir yerde bu
lunuyor ve askeri işlere boğazına dek batmışsa hı1h1 Komso-
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mol görevini yapmamakla suçlanabilir mi? Bazen bizzat Kom
somol örgütü, insanın çok fa:ija ugraştıgını gördü�ü halde, yi
ne de ona işler icat etmek çal)asını göstermektedır. Bu dogru 
degildir. Komsomolcuların siyasal çalışmalarının örgütçüsü 
ve yöneticisi olan sizler, her Komsomolcu'nun nasıl çalıştı�ı
nı bilmelisiniz. Eger o, askeri bir işe bütün zamanını vermış
se, bu iş kelimenin geniş anlamıyla Komsomol işi sayılınasa 
bile, böyle bir insanın Komsomol görevlerini yapmaktan yan 
çizdigine karar vermemelisiniz. Gırtlagına dek işle ugraşan 
ve işten yan çizen adam arasında çok büyük fark vardır. 

Komsomol işi bizim için hiçbir zaman tek amaç olmamış
tır. Gençlik Komsomol'a, partiye emekçi halkın rahatı ve 
mutlulugu ugrunda yürüttügü savaşta yardımcı olmak için gir
mektedir. Komsomolcu'nun degeri toplantılarda iyi konuşma
sından, Komsomol çevresinde çalışkan olmasından ve Kom
somol'da herhangi bir özel görev yapmasından oluşmamakta
dır. Onun degeri herşeyden önce kendisine verilen asıl (dev
let, askerlik, ekonomik) görevini nasıl yaptıgı sorusuyla sapta
nır. 

Bütün Komsomol'un başarıları da aynı biçimde her er
kek ve kız Komsomolcu'nun topluma yararlı çalışmasından 
oluşmaktadır. Zaten siz kendiniz de, Komsomolcular çevre
sinden şu kadar nişan taşıyan gencin, şu kadar kahramanın 
çıkmasıyla haklı olarak gururlanmaktasınız. Fakat onlar Kom
somol işlerinden çok, askeri işlerinden ötürü ödüllendirilmiş
lerdir. 

Partimiz, tarihin çeşitli aşamalarından gelerek önüne 
belli görevler koymuştur. Eskiden parti halk güçlerini çevresi
ne, Çarlıgı yıkmak, sosyalist toplumu örgütlemek, Sovyet dü
zenini saglamlaştırmak için topluyordu. Şimdi partinin bütün 
güçleri Sovyetler ülkesinin savunmasına yöneltilmiştir. Parti 
bütün üyelerini, yıkanmış, bembeyaz, tertemiz hale getirmek 
görevim asla sürdürmemektedir. Parti dünya tarihi ölçüsün
de Sovyet devletini savunmak, onun bagımsızlıgı ve gelece�i
ni savunmakta ugraşmaktadır. Bütün dünyanın Sovyetler Bır
ligi'ni yüce bir güç olarak hesaba katması ugrunda savaşmak
tadır. Işte, şu anın görevi budur. Bu yüce savaşta insanların 
de�iştikleri, dünya görüşlerinin ve yapılarının cilalandıgı ken
dilıginden anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra biz, toplumsal ni- . 
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metleri, yeni toplumun ve bütün insanlıgın idealleri ugrunda
ki savaşları herşeY.den üstün tutan insanlardan oluşan bir ku
şak egitmekteyiz. Işte partinin ugrunda yaşadıgı amaçlar bun
lardır. Parti, yalnızca parti olmak için var olmamıştır. Komso
mol da tıpkı böylece yalnız Komsomol olmak için var olmaz. 

Her Komsomolcuya yalnız Komsomol görevlerini yap
ması perspektifinden degil, onun genel işe yararlı olup olma
ması açısından da deger biçilmelidir. Nasıl ki o savaşıyor, 
Sovyet devletini gücünün bütün olanaklarıyla savunuyor, onu 
düşmanların saldırılarından dişleriyle, elleriyle ve kanıyla ko
ruyor; o halde, onun, Sovyet Devleti'nin savunmasına yönel
tilmiş askeri işlerinin Komsomol işi sayılmaması mı gerekir? 
Apaçıktır ki, onun askeri işi Komsomol işidir; insanın vatan
severligini, kahramanlıgını ve becerikliligini gösterdigi başlı
ca ve asıl bir iştir. 

Şimdi bazı birliklerimiz Soyvet devletinin sınırları ötesin
de, yabancı topraklarda, Romen topraklarında çarpışmakta
dır. Orada önümüzde başka bir dünya bulunmaktadır. Kızı
lordu, yerli halkla dogrudan ilişkiler kurdu. Fakat biz, Ro
menlerin kendi işlerini düzenlemesine karışmamalıyız. Şunu 
söylemek gerekir ki, Romen halkı arasında Sovyetler Birli
gi'ne ilişkin birçok yalanlar yayılmıştır. Romenlerın bir kısmı, 
korkunç bolşeviklerin gelip insanların derisini yüzeceklerin
den korkarak bizden kaçıyorlar. Onlara, kendilerini nasıl al
dattıklarını göstermeliyiz. Bizim Kızılordu ve subay karışımı
miZ bu hususta durumun gerektirdigi yüksek bir niteliktedir. 
Romenler, ülkelerine kültürlü bir halkın kültürlü ordusunun 
geldigine inanmaktadırlar. Yalnız casusluk ve kundakçılık ba
kımından güvenligi saglamanız, askeri yapının bütününde gü
venlik tedbirleri almanız gerekmektedir. 

Sonuç olarak size, çalışmalarınızda bütün kalbirole başa
rılar dilemek isterim. Besbelli ki bu yaz büyük çarpışmalar 
olacaktır ve sizin asıl göreviniz insanları bu çarpışmalara ha
zırlamak; hem teknik, hem siyasal, hem de psikolojik bakım
dan hazırlamaktır. Bütün gücünüzü bu görevin yapılması em
rine vermelisin�. Size tam başarı dilerim. (Sürekli alkışlar, 
"Yaşasın Mihail Ivanoviç Kalinin !", "Ura !"  sesleri. )  

· Komsomolskaya Pravda, 
31 Mayıs 1944 
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BÖLÜM XX 

"KOMSOMOLSKA YA PRA YDA" VE 
"PİYONERSKA YA PRA YDA" GAZETELERiNE 

SSCB NİŞANLARININ VERİLMESİ DOLA YISIYLA 
VERiLEN SÖYLEV 

ll Temmuz 1945 

Yoldaşlar, "Komsomolskaya Pravda" yazı işlerini ve 
onunla birlikte bütün Komsomol'u ve yine "Piyonerskaya 
Pravda" yazı işlerini ve gençleri bu büyük ödülden dolayı kut
larım. Birincisine savaş, ikincisine ise emek nişanı verilmiştir 
ve bu nişanların her iki gazete tarafından da hak edildiği ka
nısındayım. 

"Komsomolskaya Pravda" bütün savaş boyunca Sovyet 
yurtseverliği bayrağını yüksekte tutuyor, gençliğimizin mora l 
ve yurtseverlik duygularını, savaş ruhunu ve çalışma enerjisi
ni yükseltiyordu. Bu çabaları boşa gitmedi. 

Komsomolcularımız ve gençliğimiz bu dört yıl içersinde 
korkunç bir hayat okulundan geçtiler ve aralarında birçokları 
bunu hayatlarıyla ödediler. İşte o sıralarda, her insanın olağa
nüstü fazla iş gördüğü zamanda, kuşkusuz ki "Komsomolska
ya Pravda" savaşın etkisini hafifleştiriyor, gençliğin tutacağı 
yolu, doğru yolu gösteriyordu. Şimdi o, eyleminin sonuçları, 
çağrılarının sonuçlarıyla haklı olarak gururlanabilir. Onun 
propaganda, aj itasyon ve örgüt çalışmaları büyük başartlarla 
sonuçlandı. Sovyetler Birliği Komsomol'u ve bütün Sovyet 
gençliği kuşkusuz ki, bu dönem içersinde bütün dünya gençli
ğinin yaptığından daha fazlasını yaptı. 

Bu nedenle, "Komsomolskaya Pravda"yı, birinci olarak; 
çalışmalarının meyvalarını pratikte -savaş alanlarında, fabri
ka ve zavotlarda, kolhaz ve sovhozlarda- gençliğimizin büyük 
yurtseverliğinde ve özellikle zor anlarda gençliği sürekli ola
rak destekleyen ve yurduna, sosyalist devlete, onun hükümeti-
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ne, halkın önderi Stalin yoldaşa karşı sınırsız baglıhğında gör
düğünden dolayı; ikinci olarak; Komsomol'un yönetimine 
önemli yardımlarda bulunmasından, onun bütün Sovyet genç
liğine etki yapmasından ve yalnızca gençlik arasında büyük 
bir otorite kazanmasından dolayı kutlarnama izin verin . 

. "Piyonerskaya Pravda" gazetesi de çok büyük işler başar
dı. Işin önemi, birinci olarak, insanları farkında olmadan -de
yim yerindeyse- hayata ilk adımlarını attıkları zaman, henüz 
çocukluk döneminde gazete okumasını, toplumsal hayata alış
tırmasını, bilinçlerini eskiden olduğu gibi, 40 yaşına dek bi
linçsiz kalıp, ondan sonra partili işçilerin etkisiyle ya da ras
Iantısal nedenlerle birdenbire olgunlaşması gibi sıçrayışiada 
değil de, yavaş yavaş ve şaşmaz bir biçimde öncüler yaratma
sını; ikinci olarak, onların zihinsel görüş ufkunun genişlemesi
ni ve bunun yanı sıra onlarda hayata aktif olarak katılma eği
liminin artmasını, daha sonra aralarından sanki henüz genç 
yaşta hayata doymuş ve önlerinde hiçbir şey görmeyen insan
lar değil de, kendilerinde aktifliğin, hayata susamışlığın sürek
li artmasını oluşturmuştur. İşte "Piyonerskaya Pravda" bu işi 
yapmıştır. 

Gençliğin eğitimi ç.ok güç bir iştir, bu alanlarda çalışan
lar çok onurlu ve bunun· yanı sıra büyük ölçüde sorumlu bir 
görev yapmaktadırlar. Ancak hu davayı seven ve ona bağlı 
olan, deyim yerindeyse, bütün manevi varlığı ile öncü birlikle
rine bağlı olan öncü örgüt işçisi, bütün manevi varlığı adeta 
öncülerle, onların ilgileriyle ve eğitimleri ile kaynaşan işçi bü
yük bir yarar sağlayabilir ve başarı ancak o zaman elde edil
miş olur. 

Size bu güç, fakat -bunu bir keze daha tekrarlamak ge
rek- çok ve çok onurlu ve zorunlu görevde başarılar dileme
me izin verin. 

Biz yeni insandan söz ediyoruz. Gerçekten de biz şimdi, 
bütün organik varlıklar gib� in�mın da nüfuz ve etki altında 
kaldığını çok açık bir biçimde görüyoruz. İnsanların üzerinde
ki kötü etkileri, koskoca devletlerin insan düşmanlığı ideleriy
le doymuş bulunduğu şu anda siz de bizzat görüyorsunuz. Fa
kat şimdi bütün insanlığın gözleri önünde insanlar üzerindeki 
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iyi etkisini, insancıl etkisini, vatana karşı soylu davranışının 
ve sevginin ögi"etildigi çok iyi bir örnek de vardır. 

Ben öncü örgütlerdeki işçilerin yavrularımızı, çocukları
nın gerçekten mutlu olmaları için çaba gosteren akıllı analar 
gibi sevrnelerini istiyorum. Ben gençlik arasında soylu, insan
cıl ve gerçekten insancıl duyguların egitilmesinden, onlara 
ilerde organik nitelikleri olabilecek soylu duyguların aşılan� 
masından söz ediyorum. Bu, sizin önemli görevlerinizden biri
dir. Ve benim, bu işte de size başarılar dilememe izin verin. 

Gençlik, basın işçileri M.İ.Kalinin'in bu sıcak, babaca di
leklerini alkış tufanıyla cevapladılar ve "Komsomolskaya 
Pravda" ile "Piyonerskaya Pravda"nın gençligi vatana karşı 
soylu sevgi ruhunda daha başarılı biçimde egitmek için her şe
yi yapacaklarına ilişkin güvence verdiler.) 

Komsomolskaya Pravda 14 Temmuz 1945 
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BÖLÜM XXI 

KOMSOMOL ÇALIŞMAlARININ TEMELiNDE 
ÖRGÜTLÜLÜK VE KÜLTÜR VARDIR 

Moskova Ili Kolhozlannın Komsomol Örgütleri Sekreterlerinin 
Danışma Kurulunda Verilen Söylev 

12 Temmuz 1945 

· Yoldaşlar! 
Ben yalnız bir sorun üzerinde duracagım. Siz Moskova 

bölgesi, başkent bölgesi olarak ögrenim bakımından, okuma 
yazma bakımından yüksek düzeyde olan bir bölgenin Komso
mol örgütüsünüz. Moskova ilinde�i Komsomolc�ların, birligi
nizdeki Komsomol müfrezeleri arasında en kültürlü olmaları
nın gerekliligi dogaldır. Sizin pratikte hergün gösterdiginiz fe
dakarlık ve gayret, yurtseverlik nitelikleri Komsomol'un di
ger müfrezelerine de özgüdür. 

Fakat başkent örgütünün digerlerinden farklı olması, 
başkent özelligi taşıması gerekir. Denildigi gibi, başkent va
tandaşında başkent kokusu vardır. O, taşrabdan biraz farklı
dır. O, algılamalarının, içtenliklerinin vb. keskinligi ile farklı
dır. Gerçekte siz başkent içinde degil, başka illerde yaşıyorsu
nuz, tarımda çalışıyorsunuz. Ama sizin yine de başkent ili ör
gütü olarak pek çok şeyde farklı olmanız gerekiyor. 

Birligimizin en kültürlü örgütlerinden biri olarak, şu an
da sizin Komsomol örgütünüzden ne istenmektedir? Sanırım 
ki, bu, örgütlülüktür. Popof yoldaş, köy ekonomisine çok faz
la emek harcadıgımızı söylemekte tümüyle hakladır. Daha az 
emek harcamakla, şimdiki kadar degil, daha da büyük sonuç
lar elde etmemiz gerekir. İşte Komsomol'un önünde böyle 
bir görev durmaktadır. 

Siz köy çevresinde de en kültürlü insanlarsınız, ögrenim 
gördünüz, yedi ve on yıllık okulları bitirdiniz. Eski Moskova 
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eyaletinde gençligin çok az bir bölümü orta ögrenim görmüş
tü. Sovyet düzeninde oldugu kadar, eski zamanlarda hiçbir za
man öğrenim uğrunda bu kadar araç kullan ılmamıştır. 

Ya ögrenim ne demektir? O, insanı. disipline eder. İnsa
na her tür işe karşı özel bir y��enek kazandırır, örgütlü bir an
layışı geliştirip terbiye eder. Oğrenim görmeyen insan görevi
ni mekanik olarak, alışkanlık gereği yapar; onun pek az işlen
miş planı vardır: Dedeleri nasıJ çalıştıysa, o da öyle çalışır. 
Oysa şimdi durum dedelerimizin çalıştığı gibi değil, örgütlü 
olarak çalışmamız gerekir. 

Örgütlülük ne demektir? Bu, örneğin ekim işinin eski
den olduğu gibi şaşkınlık içinde yapılması demek degildir. 
Horoztarla birlikte uyanılsın, güneş batarken yatılsın, herkes 
dili bir karış çıkmış olarak koşsun. Bu yoldan yürümekle de 
sonuçlar elde edileceğini kabul ediyorum. Belli zamanlarda 
buna da başvurulabileceğine itiraz etmiyorum. Fakat sizin gö
reviniz, köylerdeki kültürlü ve aydın grupların görevi, işi sü
ratle iyi ve çağaltarak yapmaktır. Telaşta yürürnemesi için işi 
planlı yapmanız gerekmektedir. Eylemin bu alanında özellik
le sizin örgütünüzün en önde bulunması, işe kültür katması 
zorunludur. 

Ya işe, hatta hayata ve yaşayışa kültür katmak ne de
mektir? Bu, her davranışın sonuç Vf:!rmesi demektir. Zavotta 
nasıl çalışıJdığını biliyor musunuz? Insan, tezgahın, çevresin
de ne denli fazla telaş gösterirse, o oranda daha az ürün elde 
etmektedir. Bir de tersine, görünüşte herhangi bir kişi ancak 
kıpırdanıyormuş gibi görünür, fakat işi immılınayacak derece
de üretkendir. Yararlı olmayan hiçbir gereksiz davranışta bu
lunmaz, bütün araçları, herşeyi yerli yerindedir. Bu durumda 
hiç yorulmadan kendisine gereken herşeyi yerinden alır ve 
yaptığı iş önemli sonuçlar verir. 

Köyde tarımda ağzın köpürerek, sahah karanlıgından ak
şam karanlıgına dek çalışabilirsin. Fakat yine de sanki az çalı
şıJmış gibidir. Bu doğru mu, yoksa değil midir? Durmadan ça
lışırsın ve yapılacak iş hala çok görünür. Bu kuşkusuz ki ör
gütsüzlenmektendir. Demek ki iş yaparken, hatta diyebilirim 
ki, yaşamda bile örgütlülük alışkanlığını edinmeye çaba gös
termemiz gerekmektedir. 
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Ya Komsomol çalışmalarında örgütlülük ne demektir? 
Bu, toplantılarda gereksiz çene çalmamak, bir sorun ortaya 
konduğunda onun üzerinde boş konuşmamak; görevi somut 
olarak fiilen halletmek ve işi sonuna dek götürmek demektir. 
Şunu göz önünde alın ki, örgütlü insan gibi örgütsüz insan da 
ajitasyonda, toplantıda, çay içmede yani, herşeyde kendini 
gösterir. 

Kanımca, en kültürlü olması nedeniyle Moskova Komso
molu'nun gücü bu işe yetecektir. Eğer bu görevi o hallede
mezse, kim halledecektir? Sizde örgütlülük özellikle gerekli
dir. Çünkü siz tarımda çeşitli bitkilerle, sebzelerle, bahçıvan
lıkla uğraşmaktasınız. Bunlar ise büyük emek istemektedir. 
Bunlar büyük emek gerektirmektedir. Burada da doğaldır ki, 
örgütsüz durumda hiçbir şey yapılamaz. 

Ben bu konuyu Komsomol'un önüne koymuştum. Fakat 
ne toplantılarda, ne de konuşmalarınızda bunun sizi ilgilen
dirdiğine ilişkin hiçbir belirti görülmüyor. Oysa insanı biçim
lendiren başlıca yer Komsomol'dur. Komsomol, eğer şöyle 
söylemem mümkünse, insanın bütün hayatı boyunca harcaya
cağı faaliyetin temelini almaktadır. İşte bu nedenle Komso
mol'un yönetici kadroları, eğer sizin örgütünüz, şu ya da bu 
örgüt, kolhoz ya da rayon örgütü, aktif insanlar, Sovyet devle
ti için çalışan yurtsever insanlar, tek kelimeyle iyi, fakat ör
gütçülük alışkanlığı olmayan, emeklerini ve yaşamlarını örgüt
lemeyi becererneyen insa'nlar yetiştirirse, üzerinize büyük bir 
sorumluluk almış alacaksınız. 

Bu nedenle Moskova Komsomol örgütün'ün dikkatini 
işin bu yanına çevireceğini ummama izin verin. Size bu konu
da içtenlikle başarılar dilerim. 

(Sürekli alkışlar, herkes ayağa kalkar: "Yaşasın Mihail 
İvanoviç Kalinin !", "Ura !"  sesleri. )  

Komsomolskaya Pravda 

14 Temmuz 1945 
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BÖLÜM XXII 

DÜŞMANA KARŞI ZAFER KAZANMAK İÇİN 
HERŞEYi YAP ALIM 

Kuybişef Şehri Komsomol. Örgütü Toplantısında 
Verilen Söylev 

12 Kasım 1941 

Yoldaşlar !  
Sovyetler Birliği geçmişte pek çok sarsıntılara tanık oldu 

ve eski kuşaklar, kendilerinden pek çok çaba ve kurban iste
yen ağır sınavlar karşısında kaldılar. Onların hayatı kahra
manlıklarla doluydu. Bunlar özgürlük için, sizin için yapılıyor
du. Bende, halkın sevgilileri olan bugünkü Komsomolcu kuşa
ğın bilgiler ve deneyler kazanarak büyüyeceği umudu gitgide 
gelişiyor. 

Fakat görüyorsunuz ya, kuşağıniZ hiç de kolay olmayan, 
aksine belki de daha da büyük bir sınav karşısındadır. Savaş 
gençliğin olgunlaşmasını adeta birdenbire hızlandırıyor. 
Genç bir insan olan ve henüz anlık zevklerle, güzel bir gele
cek ve sevgilisinin hayalleriyle yaşayan ve hayatın bütün gü
zeUiklerine istek duyan Komsomolcumuz çok kısa bir sürede 
erkek olmakta, savaşın bütün bu güzeUiklere son verdiğini 
görmekte ve insan hayatının bu enfes döneminin kısaltıldığı
nı anlamaktadır. , 

Size çok basit bir olayı örnek vereceğim: "Krasniye Zvez
da" gazetesinde foto muhabiri Lostukofun gezi notları yayın
lanmaktadır. Bu notlarda yazar ve bir sinema yapımcısıyla 
birlikte bir grup işçimizin Almanlar'ın cephe gerisine, parti
zanların arasına nasıl sokuldukları şöyle anlatılmaktadır: 

"Bizimle birlikte, grubun komutanı olan kılavuz yürü
mekteydi. KomutanımiZ genç, henüz 20 yaşında, fakat çok 
görmüş, çok çekmiş bir delikanlıydı. Bu yürekli, çetin Komso-
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molcuyu derhal sevdik. Adı Seröja Zaytsev'di. Biz ise onu 
basbayagı 'Zayçe' diye çagırırdık." 

Evet, beş ay önce o mutlaka "Zayçe" idi. Şimdi ise grup 
komutanıdır. Savaş deneyinde olgunlaşmıştır. Bir düşünün: 
20 yaşında bir genç, bir grubu Almanlar'ın elli kilometre cep
he gerisindeki bir mesafeden yönetiyor. Beş ay önce o, sıra
dan birisiydi. Kuşkusuz bir partizan, Almanların cephe geri
sinde kılavuz komutan olmayı düşünmüyordu. Onun düşünce
leri büyük ölçüde eglence, kıztarla buluşma ve dansa gitmeye 
ilişkindi. Onun yaşında bunlar ne de olsa en dogal istekler
dir. Oysa ki, beş ay içinde bir savaşçı, halk intikamcısı haline 
dönüştü. Onda gençlige özgü sonsuz bir yigitlik ve savaşma 
arzusu vardı. Ama o, artık hayattan olgunluk payını almış gör
gülü bir savaşçı olmuştu. Yaşlı kişiler en zor anlarda hayatla
rını onun ellerine teslim etmekteydiler. 

Zamanımızda gençlerin bir savaşçı haline ne kadar ça
buk geldigini görüyorsunuz. Barış zamanında bunun için yıl
lar gerekir. Cephede bulunan Komsomolcular için artık genç
lik gerilerde kaldı: Onlar savaşçı oldular. Birçoklarımızın cep
heden izinli ya da başka nedenlerle dönerken karşılaştıgı kar
deşleri, yakınları vardır. Acaba onları görünce "Ne kadar er
kekleşmişsin !", "Çocuk olarak gittin, erkek olarak döndün!" 
demiyor musunuz? 

Fakat bunlar dış degişikliklerdir. İnsanlarda ,derin iç de
gişiklikler de olmaktadır. Kuşkusuz ki koskoca bir Komso
molcu kitlesi şimdi savaş zamanının güçlüklerini yaşamakta
dır. Aralarından birçokları artık cephededir, olmayaniarsa yi
ne bir başka cephe olan üretimde çalışmaktadırlar. Örnegin 
üretimde çalışan Moskova Komsomolcuları sık sık düşman 
uçaklarının saldırılarına ugramaktadırlar. Bu gibi anlarda, 
kendine tam anlamıyla hakim olarak, en yüksek verimiilikle 
çalışahilrnek için çok çaba göstermek gerekir. 

Leningradlılar için cephe daha da yakındır. Leningradlı 
Komsomolcu ister zavotta çalışsın, ister. kentini silah elde sa
vunsun hep cephede sayılır. Onların her ikisi de -Moskovalı 
genç proleter de, Leningradlı proleter genç de- olgunlaştılar, 
savaşçı oldular. 
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Bu gelişim kuşkusuz ki cephe gerisinde de oluşmaktadır; 
yalnız herhalde biraz daha ağır tempolarla. 

Şimdi hükümetin bir bölümü Kuybişefte bulunmakta
dır. Bu durum Kuybişef emekçiler ine, Kuybişef Komsomolcu
larına gereken sorumluluğu yüklemektedir. Bir yıl önce hatta 
beş ay önce Kuybişef, büyük kentlerden biriydi. Ama sadece 
birçok büyük kentten biriydi .  Sverdlovsk, Çkalof, Novosi
birsk ve diğer kentler Kuybişeflilere özel bir dikkat göster
mezlerdi. Çünkü onlar da bölge merkezleriydi. Şimdi ise 
YLKSM Merkez Komitesi buradadır. Buraya diğer bölgeler
den Komsomolcular gelmektedir. Ye onlar da doğal olarak si
ze, işlerinize bakmakta, ilgilenmektedirler; Kuybişefte acaba 
işler nasıl gidiyor? Kuybişef halkı Komsomolları sizlerden hir 
şey göreceklerini, birşeyler öğrenereklerini umut ediyorlar. 

Şimdi Komsomol'un önünde duran temel görev nedir? 
Bana göre bu çok açıktır: Savaşa katılmak. Savaş bugünkü ya
şamın en temel olayıdır. Bugün düşmanı yenmekten daha 
önemli görev yoktur. Bütün diğer görevler bu temel amaca, 
yalnızca düşmanı yenme amacına hizmet etmektedirler. 

Savaşa doğrudan doğruya katılabileceğin gibi, sanayide, 
çeşitli cephe gerisi kurumlarda da çal ışabilirsin. Fakat bir 
çoklarımız bugün değilse yarın, yarın değilse öbürgün mutla
ka savaşa doğrudan doğruya katılacaktır. Bu savaş korkunç 
bir savaştır. Düşman öyle bir düşman ki, onunla ancak büyük 
bir inanç bütünlüğü sayesinde başa çıkabileceğiz. 

Bu nedenle Kornsamal örgütünün önünde şu görev dur
maktadır: Komsomolcuları savaşa katılmaya hazırlamak. Ka
nımca savaşımızın haklı bir savaş olduğunu, siyasal bakımdan 
her biriniz çok iyi anlamakta, bütünüyle algılamaktasınız. Fa
kat her biriniz savaşa manen de hazırlanmak zorundasınız. 
Cephe koşullarına önceden alışmak gerekir. 

Savaşın oyuncak değil, çok ağır bir sınav olduğu bilinme
lidir. İnsan savaşta acemi bir gençten, görgülü, usta bir savaş
çı haline rasiantısal olarak gelemez. İnsan savaşta bir ya da 
birkaç ay içinde, barış zamanında on yılda göremeyeceğini gö
rür. Bir savaşta, hayatının yarısında yaşaya mayacağını yaşaya
bilir. İşte buna hazırlanınanız gerekir. Kornsamal örgütünün; 
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bizzat Komsomolcuların kendilerini ve bütün gençliği savaşa 
katılmaya hazırlamaları; savaşın bütün korkunçluğunun, düş
manın bütün alçaklıklarının bile kendilerini ezmemesi için, 
sağlarnca hazırlanmaları gerekir. 

Kendini savaşa hazırlamak ne demektir? Savaşa somut 
olarak hazırlanmak gerekir. Bugünkü savaşlarda çok büyük 
ölçüde teknik araçlar kullanılmaktadır. Bizim onlardan yalnız 
düşmanı yenmek için yararlanmayı düşünmemiz değil, kendi
mizi savaşçı olarak da korumayı başarmamız gerekir. 

Voroşilof yoldaş tümenlerden birini cepheye uğurlarken 
eriere şöyle dedi: "Çabuk siper almayı öğren in." Sovyetler Bir
liği mareşalı bunu Kızılordululara, askerliği bilen, fakat he
nüz cepheye gitmemiş olan insanlara söyledi. "İstihkam kaz
mak konusunda emeğinizi esirgemeyiniz, kürekle çalışınız, 
kürek savaş sırasında savaşçının kurtarıcısıdır, çabuk siper al
mayı öğrenin . . .  " 

Bana kalırsa Sovyetler Birliği'nin hir mareşeıli cepheye 
gönderilen bir tümene bu gibi öğütlerde hulunuyorsa, bu 
öğüt sizi, Komsomolcuları daha çok ilgilendirmelidir. Kürek
le çalışmayı öğrenin. Herbiriniz geleceğin birer savaşçısı ola
rak, kürekle bir saat çalışarak göğsünüze dek toprağa girme
yi, iki saatte ise sipere başınızı da saklamayı haşarabilmelisi
niz. İşte sizin somut görevlerinizden biri siper almayı öğren
menizdir. Eğer şehrinizin Komsomol örgütünün sekreteri ol
saydım, sizi hergün iki saat süre ile donmuş toprağı kazmaya 
zorlar ve siper alma sanatını ne kadar öğrendiğinize bakar
dım. (Gülüşler) Kuşku yok ki, birçoklarınız hana bunun için 
küfürler savurur, bunu keyfi, gereksiz zaman kaybı sayardı. 
(Gülüşler) Cephede bulunmayanların böyle düşünmeleri 
mümkündür. Fakat orada bulunanlar bu nedenle bana teşek
kür edeceklerdir: "Önceden bana bunu öğrettikleri ne iyi ol
muş. Şimdi benim için siper kazmak oyun gihi geliyor." 

Kim olduğunu anımsamıyorum, galiba Napolyon olacak, 
askerlerinden her birinin arka çantasında mareşal asası taşı
dığını söylemiş. Sovyetler Birliği 'nde askeri rütbelerin veril
mesinde yeğlenen özel bir sınıf yoktur. Bizde, hu yalnız şu ya 
da bu insanın kişisel yeteneklerinin olması temeline dayanır. 
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Kuşkusuz ki, birçoklarınızın komutan ya da siyasi işçi olma
nız gerekecektir. Kanımca birçoklarınız büyük askeri kıtalara 
komutan, hatta mareşal bile olacaksınız. Acaba sizin çevreniz
den bir tek mareşal olsun çıkmayacak mı? (Gülüşler) Bu tü
müyle mümkündür. Demek ki yoldaşlar, siz askerlik davası
nı, askerlik kuramını büyük bir özenle ögrenmelisiniz. BaŞlan
gıçta Kızılordu'da sıradan .�ir er olarak hizmet etmeniz gere
kecek, bunun önemi yok. Oneeden kuramsal açıdan hazırlıklı 
olmak çok daha iyidir. Bu size gelecekte gerekecek. Gençli
ğİrnde ben de, "�elki de işçi parlamentosunda milletvekili olu
rum" derdim. Once hapislerde yatmam gerektiğini bildiğim 
halde böyle hayallerim olurdu. (Gülüşler) 15- 18  yaş arasında
ki insanda hayaller sürekli olarak gerçeği aşmaktadır. Bu, kö
tü birşey değil. Şu halde, orduda komuta mevkilerini almanız 
için hazırlanınanız gerekir. Bunun anlamı, şimdi askerlik gö
revlerini çok yanlı olarak öğrenmeniz gerekiyor demektir. 
Şimdi bizim için temel sorun budur. 

Örgütte, Komsomol'un bölüm sekreterlerinden biri 
onun bölümünde birçok Komsomolcunun askeri eğitimden 
geçmedİğİnden yakınıyor. Ben bunu anlamıyorum. Bunun 
için bizzat sekreter mahkemeye verilebilir. (Gülüşler) Öyle 
ya askere hazırlık, gönüllü bir uğraş değil, devlet zorunluluğu
dur. OnU kim inkar edebilir? Sizi temin ederim ki, Komso
mol'un bölüm komitesi sekreteri olsaydım, benim bölümüm
de bütün Komsomolcular askerliği öğrenmiş olurlardı. 

Bazan köy sovyetleri başkanları ya da kolboz başkanları, 
kolhozcuları bozuk yolları onarmaya zorlamaktadırlar. İnsan
lar yol onarımı işinde çalışırken başkanlara küfrederler, fakat 
yolu yapıp da ondan bizzat yararlanmaya başlayınca boyuna 
övünürler: "Hey, şu yolu yapmamız amma da iyi oldu ha, iyi 
ki zorladılar" derler. (Gülüşler) Komsomol'da da gerekeni 
yapmaya zorlamaları şarttır. Ne zannediyorsunuz siz? Bugün 
bir Komsomolcu yarın bir başkası askeri öğretime katılmaz
sa; eğer şu ya da bu Konsomolcu askeri uğraşa katılıp katıl
maması gerektiğini düşünmeye başlarsa, bunun sonu nereye 
varır? Hayır, insan devlet görevlerine karşı böyle davrana
maz. Askeri öğrenim devlete karşı bir görevdir. Burada bu-
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nun ya da şunun bu görevi yapmayı isteyip istememesi sözko
nusu bile olamaz. 

Komsomol'un gençligi askeri disiplinle yönetmesi başka 
sorundur. Komsomolcuların askerligi bizzat başarıyla ögren
meleri ve Komsomolcu olmayanlara örnek olmaları zorunlu
dur. Gençligin daha yaşlı olan ve askerligi bilen kimselerin 
önünde yürümeleri gerekir. Bu kuşkusuz ki daha zor�ur. Fa
kat ben bunun tümüyle olabilirliğine inanıyorum. Oyle ya, 
Komsomol'da Komsomolcu disiplini vardır. Ondan gerektigi 
gibi yararlanmayı kendiniz başarın. 

Savaş için bedensel olarak da hazırlanınanız çok önemli
dir. Bizde gençlik hiç de kötü yaşamıyordu ve biz onu biraz şı
martıyorduk. Ben onun için hiç üzülmüyorum. Fakat şimdi 
öyle bir an geldi ki, insandan sadece yüksek bir moral degil, 
bedensel dayanıklılık da istenmektedir. Kanımca Komso
mol'un insanı bedensel dayanıklıJıga alıştırması gerekir. Kuy
bişef dogası bize bu olanagı veriyor. Böyle zamanda çelikleş
memiz hiç güç degildir. Şöyle diyelim: Cumartesiden pazar 
akşamına kadar geziye çıkıyorsunuz. Bütün bu süre için yanı
nıza iki, hatta bir peksirnet alın. Bu bir çelikleşme egitimi ola
caktır. 

Zafer kazanmamız gerekiyor ve kazanacagız. Fakat za
fer gökten zembille inmeyecektir. Zaferin çarpışmayla hem 
de şiddetli çarpışmayla elde edilmesi gerekiyor. .. Henüz cep
heye gitmeden şimdiden çelikleşin. Belki de bu size hiç de 
hoş gelmeyecektir. Fakat cepheye düşünce teşekkür borçlu ol
dugunuzu göreceksiniz. Kuşkusuz ki, askeri hazırlık konusun
da daha birçok şey söylenebilir. Ben size yalnız bu ögretimin 
hangi yönde yürümesi gerektiğini göstermek istedim. Askerli
gin ögrenilmesini başarınanız gerekiyor. Sizi buna Komso
mol üyeliginiz zorluyor. Yoksa Komsomolcu adını taşıyamaz
sınız. Bildiginiz gibi askerlerimizin birçogu partili değildirler. 
Oysa ülkemizin savunulmasında öyle kahramanlık örnekleri 
veriyorlar ki . . .  

Şimdi üretim konusunda bir kaç kelime söylemek istiyo
rum. Siz de biliyorsunuz ki, üretimsiz savaş yürütmek olanak
sızdır. Kuybişef bölgesinde çok önemli zavotlar var, bundan 
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söz etmeye gerek yok. Konsomolcuların üretimde de öncü sa
vaşçı olmaları gerekir. Şu anda işe bütün gücünüzle sarılma
nız, bütün yeteneklerinizi harekete geçirmeniz zorunludur. 

Sanat okullu yoldaşın söylevini kıvançla dinledim. Onun 
sanat okullarındaki işin olumsuz yönleri üzerinde durması, 
öğünmemesi, düzeltilmesi için noksanlıkları belirtınesi hoşu
ma gitti. 

Demek ki Komsomolcu yoldaşlar siz üretimde çalışır
ken, bunu en iyi biçimde benimsemelisiniz ve en kısa zaman
da çalışmalarınızda iyi sonuçlara ulaşmalısınız. 

Bizden emek verimliliğini en yüksek derecede geliştirme
miz, her yeni güllenin savaşçılarımızı, cephe Komsomolcuları
mızı güçlendirdiğini unutmamamız isten iyor. Bu nedenle 
emeğinizi esirgemeyin, daha büyük askeri üretimi ve en yük
sek kaliteyi yaratın. 

Yoldaşlar, biz hepimiz yurdumu.zun vatanseverleriyiz. 
Fakat aramızda, deyim yerindeyse, seyirciler de var. Oysa 
şimdi sadece pasif heyecanlada yetinmemizin zamanı değil
dir. Bazıları haber alma bürosunun bildirilerini dinliyorlar ve 
"Ah, geri çekilmişler, kenti terketmişler ! "  diye ah vah çekiyor
lar. Bildirileri dinleyip ah vah çekiyorlar, ama kendileri cep
he için parmaklarını bile oynatmıyorlar. Vatanseverliğin bu 
türü beş para etmez. iyisi mi, hiç sin irlenmeden, cephe için, 
faşizmi yıkmamız için elinden geleni yap. 

İşte bu anda Komsomol'un önünde duran görevler bun
lardır. Siz, zafer kazanabilmemiz için gücünüzün yettiği ka
dar, hatta daha fazlasını yapmak zorundasınız. 

Bunu Stalin yoldaşın sözlerine bağlayacağım: "Alman is
ti1<1cılarının askeri gücünün ezilmesi gereklidir, vatanımıza 
onu köleleştirmek için sokulan her Alman istilfıcısının yok 
edilmesi şarttır." Kuybişef kenti Komsomol örgütünü bu göre
vin yerine getirilmesine çağırıyorum. (Alkış tufanı) 
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