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Giriş

1917 Rusya Devrimi’nden elli yıl sonra yayınlanan değerli 
bir kitabın önsözünde, devrimi anlatmak için çizilen, “yeni 
çobanların önüne katıp sürüklediği pasif Rusya tablosu kuş-
kusuz çoktan terk edildi” diye yazar.1 Çok iyimser bir yak-
laşımdır bu, zira üzerinden bir elli yıl daha geçmiş olmasına 
karşın gerçeklikten alabildiğine uzak olan bu genel kanı 1917 
Devrimi’ne ilişkin değerlendirmelerde varlığını hâlâ hisset-
tirmektedir. Tarihte ilgi çeken hiçbir konu siyasi amaçlardan 
azade olmamıştır, ama Rusya (Sovyet) Devrimi bu konuda 
apayrı bir sayfa oluşturur.

Rusya’da bundan yüzyıl önce, 1917 yılının Şubat ayın-
da, Çarlık adı verilen krallık rejiminin yıkılmasıyla başlayıp, 
Ekim ayında Lenin’in Bolşevik partisi önderliğindeki işçi sını-
fının ve arkasına taktığı yoksul köylülüğün iktidarı alarak ilk 
proleter devletini kurmasıyla sonuçlanan tarihî olayın, gerek 
sağdan gerek Bolşeviklere mesafeli soldan gelen yorumlarda 
hâlâ kitlelere dayatılmış, onların iradeleri dışında gerçekleş-
miş bir olay olarak resmedilmesi yaygın bir alışkanlıktır. Buna 
göre, “ilk işçi iktidarı” diye övülen şey gerçekte savaşın ve yol 
açtığı yıkımın etkisiyle cinnet getiren cahil kitlelerin bir anlık 
gafleti, birkaç tesadüf2 ve Bolşeviklerin darbesinden başka bir 
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şey değildir! Bolşevikler köyden kente yeni göç etmiş ve daha 

gözü açılmamış toy işçileri ve örneğin garnizona dönüştürü-

len başkent üniversitesinin ana merdivenine dışkısını bırak-

maktan bilhassa zevk alacak kadar görgüsüz ve öfkeli asker-

leri kışkırtıp kendi diktatörlüklerini kurmuşlardır! Anlatılan 

onun hikâyesidir! 

Oysa 1917 belki de emekçilerin tarihteki en bilinçli ey-

lemidir. Milyonlarca, on milyonlarca sıradan insanın tarihe 

müdahalesini bir bilgisayar programı gibi dört dörtlük plan-

lanmış bir olay olarak görme yanılgısından kurtulduğumuz-

da, Şubat’tan Ekim’e uzanan süreçte ve dahası yirminci yüz-

yıla girişten 1917’ye uzanan dönemde kitlelerin tercihlerinin 

ve müdahalelerinin bilinçli bir yönlendirmeye işaret ettiğini 

görürüz – bunu belki de en iyi anlayacak olan, siyasette her 

şeyin kendi iradesi dışında gerçekleştiğini görüp elinden ço-

ğunlukla sadece gözlem ve yorum yapmak gelen 2000’lerin 

Türkiyesi’nde yaşayan muhaliflerdir.

Rusya’da 1917 Şubatı’ndan Ekimi’ne uzanan süreçte işçi 

ve köylüler sayısız girişimde bulunmuş, kendi bilinç düzeyle-

rindeki gelişmeye paralel olarak farklı partileri ve siyasetçileri 

denemiş, nihayetinde Bolşeviklerde karar kılarak ilk işçi dev-

letini kurmuşlardı. Elinizdeki kitap “dünyayı sarsan” bu bir 
yılı konu alıyor. 

***

1917 Devrimi özel olarak Rusya tarihine ait bir olay değildir; 

dünya tarihinin, özelde de işçi hareketinin ve sosyalist/ko-

münist hareketin tarihine aittir. Dolayısıyla aşağıdan tarihin, 

ezilenlerin tarihinin parçasıdır, ezenlerin değil. Ama Rusya 

devleti bugünkü Rusya olmasını 1917’ye borçludur. Devrim-

den doğan rejim, tüm karşıdevrimlere rağmen, kurduğu alt-

yapıyla, Rusya’nın epey geriden gelip dünyanın ikinci büyük 

devi olmasını sağlamıştır. Tevekkeli değil, Rusya’nın bugün-
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kü egemenleri tüm komünizm-aleyhtarı itikatlarına rağmen, 
Sovyet geçmişi konusunda ihtiyatı elden bırakmıyorlar. İh-
tiyatın aleni bir kabule dönüşmesi için sadece zaman yeterli 
olmayabilir. Bu açıdan Fransız Devrimi’yle kurulan benzerlik 
zahiridir, zira 1789-94 nihayetinde sınıfsal açıdan farklı bir ni-
telik taşımıyordu: Burjuvazinin devrimini burjuvaziye kabul 
ettirmişti! 1917 ise tamamen istisnai ve aykırı bir devrimdir 
ve bu nedenle tümden kabulü mümkün olmayacaktır. Yine de 
er geç Rusya tarihinin –sapması değil– parçası olduğu kabul 
edilecektir.

Rusya 170 milyonu bulan nüfusuyla devasa bir ülkeydi ve 
bazı devrimlerin aksine bir ya da birkaç bölgede değil, tüm 
ülkede devrim yaşanmıştı. Dahası Çarlık Rusyası toplumsal 
dokusu bakımından büyük farklılıklar gösteren bir ülkeydi. 
1917’de Rus İmparatorluğu’nda resmî rakamlara göre yüzden 
fazla milliyet ve etnik grup yaşıyordu ki, 1926’daki daha doğ-
ru sayımla bu rakamın 194’ü bulduğu tespit edilmişti.3 Tüm 
bu grupların rollerini ve iştiyaklarını tek bir ciltte ele almak 
mümkün değildi. Ben burada devrimin Rusya’dan ziyade 
“Rus” kısmıyla ilgilendim: Bolşevikler Rusya’nın “Büyük Rus” 
milletinden ibaret olmadığının bilincindeydi, Rus değil Rusya 
Devrimi’nden bahsetmişlerdi, öyle ki sadece Bolşevikler de-
ğil, sosyalistler de kurdukları partinin adında Rus (Russkaya) 
yerine Rusya (Rossiskaya) adını tercih etmişlerdi ve nitekim 
Bolşevikler gerçek bir enternasyonalist yapı olarak, ileride 
kendi partilerinin isminde Rusya’nın geçmesini bile sırf tek-
nik nedenlerle kabul etmişlerdi. Zaten devrim de tüm halkla-
rın ortak müdahalesiyle gerçekleşmişti. Dolayısıyla 1917 bir 
Rus Devrimi değil, Rusya Devrimi’dir. Fakat ben burada hem 
“Rus” (coğrafi açıdan Rus) Devrimi Rusya Devrimi’ne siyasi 
ve ideolojik açıdan önderlik ettiğinden hem de yer darlığın-
dan ötürü işlevsel bir ayrım yapmak zorunda kaldım. 

Zamansal açıdansa hikâyeyi 1918 dönemecinde bitiriyo-
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rum; bunun nedeni 1918’den itibaren devrimin devirme işle-
mini tamamlayarak bir iktidar yapısına kavuşması ve –elbette 
eski işlemle bir süreklilik arz etse de– yeni bir sayfa açılmış ol-
masıdır. Burada bir ayrıma gitme zorunluluğu tarihyazımının 
ahvaliyle de haklı çıkartılabilir. 1918 sonrası yaşananlar hem 
soldan hem sağdan değerlendirmelerde 1917’yi kendi bütün-
lüğü içinde değerlendirmeyi engellemiş, ortaya teleolojik bir 
tarih anlayışı çıkmıştır. Oysa ideolojisiz bir tarih olmamakla 
beraber, ideolojik şablon olguları Prokrustes’in yatağına at-
maya değil, anlamaya yaramalıdır. Basit bir örnek: Çok derli 
toplu bir kısa tarih yazmış olan ve küçük yanlışları düzeltme 
konusunda çok titizlenen (İşçi Muhalefeti’ne 1.500.000 de-
ğil, 1.500 adet bildiri bastırma izni verilmişti gibi!) Ronald 
Kowalski, 1921 sonrasını dikkate alarak, Bolşeviklerin ilke-
sel olarak koalisyona kapalı olduğunu söyler.4 Oysa devrim-
den hemen sonra kurulan hükümet koalisyon hükümetiydi 
ve Bolşeviklerin bunu pragmatist bir tarzda kabullendiklerine 
dair hiçbir veri yoktur, aksi istikametteyse birçok veri ve belge 
vardır. Tarihi bu geriye dönüşlü okuma tarzı tarihe zarar ve-
riyor. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

Şubat’a Girerken

Lenin, uzun süren sürgün yıllarının son durağı olan İsviçre’de 
9 Ocak 1917’de yaptığı bir konuşmada, “Biz eski kuşakların 
ömrü yaklaşan devrimin son kavgalarını görmeye vefa etme-
yebilir” diyordu.1 Lenin benzer bir sözü I. Dünya Savaşı’nın 
patlak verdiği 1914 yılında da sarf etmişti. Ama Ocak ayındaki 
bu konuşmadan bir ay sonra Rusya’da devrim başladı ve yıl 
sonuna kalmadan Bolşevikler işçi sınıfının başında iktidara 
geldiler. Devrim görünüşte en uzun süredir örgütlü, disiplinli, 
yılmaz mücadele yürüten failinin (önderinin) hiç beklemediği 
bir anda patlak vermişti.

Bu husus sadece devrimi ve devrimleri değil, genel olarak 
tarihsel olayları inanılmazlık halesine bürüyerek anlatmaya 
meraklı, magazin boyutunu eşelemeye teşne kesimler tarafın-
dan abartıldıkça abartılmıştır. Düşünsenize, devrim geliyor, 
devrimin önderinin haberi yok! Oysa Lenin’in 1914’ten itiba-
ren yazdıklarına ve gündemine bakılırsa, bir devrim beklenti-
sinde olduğu, örneğin “savaşı iç savaşa çevir” stratejisinin tam 
da bu olanağı –üstelik herkes küçümserken– dikkate almış ol-
masından beslendiği görülebilir. Lenin için bir devrimin yak-
laştığı açıktı (kâhin olmadığından kesin tarihini bilmiyordu), 
ama sonuna (“son kavgaları”na) yetişebilir miydi? İşte orası 
muammaydı. 
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Sağlamasını çok uzağa gitmeden yapmak da mümkündür. 
Bolşevik partideki ve Rusya Devrimi’ndeki rolü hiçbir zaman 
hak ettiği derecede teslim edilmemiş olan, ne yazık ki genel-
likle önce Lenin’in eşi olduğu belirtilen2 Nadejda Krupskaya 6 
Şubat 1917’de yine İsviçre’den bir yoldaşına şöyle yazıyordu: 
“Derhal Rusya’ya geçmen gerek, yoksa ‘başlangıç’a yetişeme-
yeceksin. Çok ciddi söylüyorum, Rusya’dan mektuplar güzel 
haberlerle dolu. Daha dün, çok tecrübeli bir kadim dost şöyle 
yazıyordu: ‘Zor dönem geride kalıyor, işlerin iyiye gitmekte 
olduğunu işçilerin ve eğitimli gençlerin ruh halinde gözlem-
leyebiliriz.’”3 Krupskaya’nın görüşlerine her zaman çok değer 
veren Lenin’in bundan çok farklı bir düşüncede olduğunu dü-
şünmek zor. Tam da bu nedenle devrim Lenin ve Bolşevikler 
için bir açıdan beklenmedik şekilde patlak vermiş olsa da, yıl-
lardır devrim için en örgütlü, sistemli ve tutarlı mücadeleyi 
yürüten parti olarak Bolşevikler çok kısa sürede devrimci ha-
reketin başına geçecek ve Rusya’da dünya üzerindeki ilk işçi 
iktidarının kurulmasına önderlik edeceklerdi.

Rusya ve Geri Kalmışlık

Rusya yirminci yüzyıla gelindiğinde, başında Çar (“Sezar”) 
adı verilen bir hükümdarın olduğu, hanedanını 1613’e kadar 
götüren Çarlık adında bir mutlak monarşi tarafından yöneti-
liyordu. Hanedan Romanov ailesindeydi. 1905’teki başarısız 
devrimden miras kalan, ama işlevi belli bir sınırın ötesine ge-
çemeyen bir meclis (Duma) var olmakla birlikte, yönetim bir 
meşruti monarşi (anayasal krallık) düzeyinden uzaktı. Burju-
vazi ekonomik ve toplumsal hayatta esas güç sahibi, iktidarı 
elinde tutan sınıf olmasına karşın, siyasi iktidara tam olarak 
sahip değildi. Siyasi iktidardaki bu belirsiz durumun toplum-
sal ve ekonomik hayatta da bir karşılığı vardı ve kapitalizm 
tam olarak gelişmemişti.
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Geç kapitalistleşmiş bir ülke olan Rusya’da burjuva sınıfı 
zayıf kalmıştı. Sanayileşme 1893-1903 yılları arasında Maliye 
Bakanı olan Sergey Vitte’nin ısrarla üzerinde durduğu bir ham-
leydi ve Çarlık rejiminin desteğini almıştı. Vitte’yle anılagelen 
sanayileşme adımının merkezinde demiryolu inşaatı vardı. Bu 
hamle, engin toprakları olan ülkede ulaşımı kolaylaştırarak 
ticaretin önünü açtı. Ağır sanayiye, petrole ve demiryolu ya-
pımına ağırlık vermesi sadece sanayi proletaryasının sayısında 
hızlı bir artış demek değil, aynı zamanda proletaryanın da iler-
lemesi ve dolayısıyla devlet baskısının iyiden iyiye artması an-
lamına geliyordu. Lenin o dönem şöyle yazar: “Hapishaneler 
ve sürgün yerleri tıka basa dolu. Rusya’nın dört bir tarafında 
‘polisin sosyalistleri ağına düşürdüğünü’, kuryelerin yakalan-
dığını, ajitatörlerin tutuklandığını ve yayınlar ile matbaalara el 
koyulduğunu duymadığımız tek bir ay geçmiyor; ama hareket 
durdurulamıyor ve büyüyor, giderek daha geniş bölgelere ya-
yılıyor, işçi sınıfı içinde giderek daha derin kökler salıyor ve 
halkın ilgisini daha da çekiyor.”4

Çarlık yönetiminin mevcut istibdat rejimine hiç dokun-
madan ilerlemenin mümkün olmadığı düşüncesi yeni değil-
di. Sanayileşme hamlesinden yaklaşık otuz yıl önce kırsalda 
da bir reforma girişilmişti. Kuşkusuz tek dert modernleşme 
değildi; köylerde muazzam bir huzursuzluk ve mayalanma 
vardı ve Çarlık yönetimi bunu engellemenin de derdindeydi. 
Bu çerçevede, 1861’de soyluların emrindeki 23 milyon serf 
azat edildi. Fakat azat koşulları çok kısa süre sonra köylülere 
serfliği mumla aratır oldu. Yasa tam bir bürokratik keşmekeş 
örneğiydi. Köylüleri azat adı altında yıllarca ödeye ödeye bi-
tiremeyecekleri bir borcun içine sokuyordu. Köylüye işlemesi 
için bırakılan toprak miktarı hem daha azdı hem de soylulara 
ödenecek tazminat adı altında köylülere 49 yıllık borç çıkarıl-
mıştı. Köylülük yüzyıl sonunda daha perişan ve bağımlı ko-
numa gelmişti. 
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Keza Çarlık rejimi 1864 ve 1870’te çıkardığı yerel yöne-
tim yasalarıyla Zemstvo (kırdaki yerel meclisler) ve Kent 
Dumaları’nın önünü açtı. Bu kurumlara ulaşımdan krediye, 
sağlıktan eğitime kadar görece geniş bir faaliyet alanı tanın-
mıştı. Fakat Çarlık devleti kontrolü elden bırakmak isteme-
diğinden kesin sınırlar çekmişti: Zemstvo başkanlarını Çar 
atıyordu, zengin soylular haricinde burjuvaların bile oy hakkı 
sınırlıydı. Ayrıca genel oy hakkı yoktu. Fakat 1881’de Çar II. 
Aleksandr’ın suikasta kurban gitmesiyle bu sınırlı reformların 
kapsamı daha da daraltılacaktı. 

Rusya’nın ekonomik gelişiminin yavaş olmasından kay-
naklanan bir geri kalmış niteliği olsa da, mutlak bir durağan-
lık yoktu. Rusya hem maddi olarak ilerliyor hem de belli açı-
lardan kültürel ilerleme kaydediyordu. Öncelikle işçi sınıfının 
durumuna bakalım. 

İşçi Sınıfı ve Modernleşme

Rusya’da işçi sınıfının sayısının 160-170 milyon içinde kaba-
ca 4 milyondan ibaret olduğunu söylemek yaygın bir alışkan-
lık haline gelmiştir. Oysa bu rakam yanıltıcıdır. Lenin doğru 
bir tespitle, işçi sınıfını sadece sanayi işçilerinden ibaret gör-
müyordu. Modern işçi sınıfı, üretim alanında kullanacağı bir 
mülkü olmadığı için işgücünü satmaktan başka çaresi olma-
yan kesimleri (proletarya) kapsar. Buna sanayi işçisi kadar, 
mesela demiryollarında çalışan “memurlar” da dahildir. Bu şe-
kilde bakıldığında, Rusya’da 1916 sonunda 18,5 milyon ücret-
li işçi vardı.5 Çalışanlar ya da memurlar olarak çevrilebilecek 
olan slujaşçiye kategorisindekilerin sayısı 2 milyonu buluyor-
du. Kol işçisi olmayan bu kesimlerin başını alt kademe devlet 
memurları, demiryolu ve posta-telgraf çalışanları çekiyordu. 
Gelir bakımından işçilerden çok farklı düzeyde değillerdi, 
hatta savaşla birlikte çok ciddi kayıplar yaşamışlardı, ama iç-
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lerinde önemli bir kesim (belki çoğunluk bile değil), bizdeki 
devlet memurları denen kamu emekçileri örneğinde olduğu 
gibi, kendisini “yarı eğitimli bir kast olarak görüyordu.”6 Fa-
kat devrimci sürecin ilerlemesine paralel olarak, bu geçmişten 
kalma feodal bilinç de yer yer aşındı. O gün geçerli olan açık-
tan sınıf siyasetiydi ve baskın olan da işçi sınıfı olduğundan, 
toplumsal konumu gereği işçi sınıfına –henüz– dahil olmayan 
kesimler bile ona yaklaşmıştı. Eczacılar, kredi kooperatifi çalı-
şanları gibi profesyonellere ya da orta sınıfa dahil edeceğimiz 
kesimler bile kendilerini açıktan işçi olarak nitelendiriyor-
du. Örneğin Şubat Devrimi’nden sonra, 16 Nisan’da Eczane 
Emekçileri Derneği eczacıların ücret artışı kabul edilirken işçi 
denetiminin reddedilmesi üzerine greve çıkmıştı.7

Elbette, işçi sınıfının bugünden bir farkı8 olduğu olgusuna 
dikkatle yaklaşmak gerekiyor. İşçi sınıfı çeşitli kimlik siyaset-
lerinin esiri olmamıştı ve bu açıdan asli bir fark vardı; fakat 
işçi kimliğinin yanı sıra ve iç içe birçok toplumsal kimlik ta-
şıdıklarını görüyor ve bunu alanlara taşıyordu. Bu kimlikler 
arasında ulusal ve cinsel kimliklerin yanı sıra hemşehrilik bil-
hassa öne çıkar. 

Ekonominin ağır topu işçi sınıfı ve dolayısıyla sanayiyken, 
sanayinin ağır topu da Moskova ve Petrograd’dı. O kadar ki, 
savaşın hemen öncesinde sınai işgücünün yüzde 60’ından 
fazlası (Polonya hariç) bu iki başkentte toplanmıştı.9 Fakat 
Moskova’da işçi sınıfı Petrograd’a kıyasla daha küçük fabri-
kalarda çalışıyordu. 1897’deki sayıma göre, 126 milyon olan 
ülke nüfusu 1913’te Polonya ve Finlandiya’yı saymazsak 155 
milyonu bulmuştu. Nüfus artışı kentleşmeyi de (çok hızlı ol-
masa da) artırıyordu. 1860’ta yüzde 11,3 olan kentleşme oranı 
1917’de yüzde 21,6’ya ulaşmıştı. Bu tarihte nüfusu yüz bin 
eşiğini aşan şehir sayısı otuzu geçmişti. Petrograd 2 milyonu 
(yüzde 75’i kentli) aşan, Moskova da 2 milyon sınırındaki 
(yüzde 53’ü kentli) nüfusuyla başı çeken şehirlerdi.10 Eğitim 
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alanındaki çabalara paralel olarak okuma oranları kısmen yük-
seliyor, basılan gazete sayısı inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. 
Rusya’nın Avrupa kısmındaki erkeklerin üçte biri, kadınların 
yüzde 13’ü okuma ve/veya yazma biliyordu. Kentlerde bu oran 
daha yüksekti: Şehir nüfusunun yüzde 54’ü okuryazarken, bu 
oran Petrograd’daki çalışan erkekler arasında dörtte üçe kadar 
çıkıyordu.11 Nitekim yirminci yüzyılın devrimden önceki on 
beş yılında basılan kitap sayısı üç kat artmıştı. Yine de “oku-
muş” insan sayısı azdı: Örneğin Rusya’da 4 bin küsur öğret-
men ve akademisyen; 13 bin avukat; 60 bin mühendis vardı.12 

Bu çelişkilerin bir devrime ya da en azından huzursuz-
luğa yol açmaması beklenemezdi. Yeni yüzyıl dönemecinde 
Rusya’da işçi hareketi çok ilerlemişti, o kadar ki, Lenin’in Ne 
Yapmalı?’sının temel motifi olan tespitine göre, bu harekete 
önderlik etmesi beklenen sosyalistler (“sosyal-demokratlar”) 
hareketin gerisinde kalmışlardı. Bu çelişkiler 1905 yılının 9 
Ocak’ında beklenmedik bir olayla patlama noktasına vardı. 

1905 Devrimi ve Karşıdevrim

9 Ocak 1905 Pazar günü Çar’a taleplerini sunmak için Gapon 
adlı bir papazın önderliğinde yürüyüşe geçen kitlenin üstüne 
Çar babaları ateş açınca tarihe Kanlı Pazar olarak geçecek olan 
gün, 1905 Rusya Devrimi’nin başlangıcı oldu. O gün yüzden 
fazla yoldaşını kaybeden işçi sınıfının sadece 1905’te burjuva-
ziye yaşattığı iş günü kaybı 25 milyonu bulacaktı.

Fakat 1905 Devrimi başarıya ulaşamadı. Bunda birkaç ne-
den öne çıkıyordu. Öncelikle, işçi sınıfı yıllardır irili ufaklı 
mücadeleler yürütse de, gerekli deneyimden uzaktı. Lenin’in 
tabiriyle, bir “tam kostümlü prova”ya ihtiyaç vardı; 1905 Dev-
rimi bu işlevi gördü. Keza işçi sınıfının birkaç adım önünden 
gidecek, mücadele içinde sınanmış, ideolojik açıdan kaynaş-
mış bir devrimci kitle partisi yoktu. Rusya sosyal-demokrat-
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ları mücadeleye önderlik edememişlerdi. Ayrıca işçi ve emek-
çilerin mücadelesi eşgüdümden yoksundu. St. Petersburg13 
Moskova’dan, işçi sınıfı da köylülükten önce harekete geçmiş, 
biri durduğunda diğeri başlamıştı. Dahası işçi sınıfı; askerle-
ri, yani üniformalı işçi-emekçileri devrim safına çekmeyi ba-
şaramamıştı. Son olarak, işçi sınıfı devrim için gerekli olan 
örgütsel mekanizmayı (“Sovyet” adlı işçi meclislerini) kendi 
çabalarıyla yaratmış, ama bu noktada da geç kalmıştı (esasen 
Ekim ve sonrasına sarkmıştı). Bir sonraki devrimde bu açıklar 
tek tek kapatılacaktı.14 

Çar devrimi püskürtebilmek adına bir tür meclise onay 
vermek zorunda kaldı. Duma (Devlet Duması) adı verilen 
meclis bir yasama meclisinden ziyade istişare meclisiydi ve oy 
hakkı emekçileri dışlayıcı şekilde dolaylı ve mülkiyet temel-
liydi. Yine de sosyal-demokratlar bu kürsüden yer yer Çar’ı 
pişman edecek şekilde yararlanmayı bildiler. 

Baskıların had safhaya çıktığı bir dönemde başbakan kol-
tuğuna oturmuş olan “Cellat” lakaplı Pyotr Stolipin, şiddetin 
tamamlayıcısı olarak köylülüğün içinde bir kesimi toprak 
sahibi yapıp düzene bağlamanın hesapları içindeydi. Bizzat 
Stolipin’in “güçlüye oynamak” diye tarif ettiği bu politika 
sağlam bir orta halli ve zengin köylü sınıfı oluşturup onların 
düzene bağlılıklarını kullanarak kırsaldaki hareketliliği dur-
durmayı amaçlıyordu. Bu toprak reformunda çok başarısız 
olduğu da söylenemez. Neticede soyluların payına düşen top-
raklar azaldı, öyle ki “1914’te soyluluğun elindeki toprak mik-
tarı 1861’dekinin üçte birinden azdı.”15 Pomeşçik (toprak sa-
hibi sınıf) ailelerinin sayısı değişmemiş olsa da, 1895’te yüzde 
55 olan soyluların oranı 1912’de yüzde 36 civarına inmişti.16 

Rus tarımı tamamen eski yöntemlere dayanmıyordu. On 
dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren yeni mahsuller, to-
hum türleri, rotasyonlar, gübreler ve sınai aletlerle tarım nispe-
ten modernleştirilmiş, verimlilik artmıştı; Stolipin dönemi bu 




