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Kitle Siyaseti ve Siyasi Afişler:
Bolşevikler Örneği

Y. Doğan ÇETİNKAYA**

I. Giriş
19. yüzyılla birlikte politik hayatın temel özellikleri önemli bir değişim geçirdi. Bu
değişimin ardında sıradan insanın politik sahneye artan oranda katılmaya başlaması
ve doğrudan taleplerle ortaya çıkması yatıyordu. Bu, daha önceleri toplumun siyasi
elitlerinin dışındaki toplumsal kesimlerin kendilerini hiçbir şekilde ifade etmedikleri
anlamına gelmiyor elbette. Yüksek siyaset daha çok küçük bir yönetici seçkinin
eylemleri ile sınırlıydı ve nüfusun büyük bir bölümünün talep ve tepkilerini ya bir
takım gündelik direnişlerle ya da çok nadir olarak ayaklanma ve başkaldırmalarla dile
getiriyordu. Ancak 19. yüzyılla birlikte ortaya çıkmaya başlayan hareketler ile işçi
sınıfı, zanaatkârlar, kadınlar, köylüler ve farklı etnik gruplar yani toplumun çeşitli
sınıf ve katmanları modern yollara başvurarak politik hayata katılmaya başlamışlardır. Bu katılım modern örgütlerden, yeni ideolojilere, basın gibi yeni iletişim
araçlarından genişleyen oy hakkına kadar çok çeşitli biçimler almıştır.1
Gasset gibi bu sürece tepkili muhafazakâr bir düşünürün deyimiyle “kitlelerin bu
başkaldırısı” ve artan demokratik talepleri, modern devletleri yeni meşruiyet politikaları oluşturma noktasında zorlamaya başlamıştır.2 Farklı toplumsal kesimlerin
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1 Bu süreci daha önce ayrıntılı olarak tartışmıştım (Çetinkaya 2008a).
2 Modern demokrasinin doğuşuna ve kitlelerin politik hayata katılmalarına muhafazakâr bir tepki
için bkz. (Ortega Y Gasset, 1960). Özellikle kitleleri barbarlarla ve barbarlıkla eş tuttuğu sayfalar
dikkate değerdir: s. 48-101.
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politik hayata artan katılımı modern devletleri modern ideoloji ve örgütlerle karşıya
karşıya getirmiştir. Sosyalizm ve milliyetçilik kitleleri motive eden ideolojiler olarak
belirirken, modern örgütler de kitlelerin bir araya geldikleri toplumsal kurumları
oluşturmuşlardır. Bu iki unsur kitlelerin genişleyen kamusal alana ve politik arenaya
atılmalarını kolaylaştırmıştır (Hobsbawm, 1987: 118-129). Bu noktada devletler ve
yönetici seçkinler kendi halklarının sadakatini kazanmak, kitlelerin politikalarına
olan desteklerini seferber edebilmek ve kendi meşruiyetlerini sağlamak için yeni
yollara ve politik araçlara başvurdular.
İmparatorluklar ve yeni doğmakta olan ulus devletler bu ortamda meşruiyetlerini
yeniden inşa etmek için genişleyen kamusal alandan kifayetiyle yararlanma yoluna
gittiler. Hatta gündeme bu amaçla getirdikleri kitle siyaseti ve toplumsal seferberlik
çabaları kamusal alanın dönüşümüne önemli katkılarda bulundu. Öyle ki, kitle
siyaseti ve toplumsal seferberlik politik faaliyetin temel biçimlerinden biri haline
geldi. Bu arada belirtilmesi gereken kitle siyaseti ve toplumsal seferberliğin gerek
aşağıdan gelen kendiliğinden veya örgütlü hareketler ve siyasetler ile seçkinlerin her
türlü yüksek siyasetini ve popülist politikalarını kapsadığıdır. Ayrıca, bu gelişmelerin
dünyanın “Batı” olarak ifade edilen kısmı ile sınırlı olmadığı, farklı ölçülerde ve
biçimlerde de olsa farklı toplumların benzer süreçleri yaşadığıdır. Yani yaşanan
büyük ölçüde evrensel bir süreçti.
Akademik çevrelerde Rusya, Osmanlı İmparatorluğu, Çin gibi “Doğu” olarak
adlandırılan ülkelerde sivil toplumun güçlü devlet karşısında var olmadığı veya
cılızlığı ile ilgili güçlü bir inanç vardır. Hatta Eley gibi daha eleştirel entelektüellerin
yazılarında dahi bu yönde analizlere rastlanabilmektedir. Daha birçokları gibi o da
sivil özellikleri “Batı” toplumlarının tarihlerine yakıştırmış, Rus tarihini ise “zayıf
sivil toplum ve güçlü devlet” geleneğinin bir örneği olarak ele almıştır (Eley, 1999:
325).
Bu yazı gerek seçkinlerce yukarıdan aşağıya örgütlenen toplumsal seferberlik
örüntülerini ve gerekse sıradan insanların politikaya katılım örneklerinin “Batı”da
olduğu gibi dünyanın çeşitli coğrafyalarında da gelişkin bir sivil toplumun varlığına
işaret ettiğini iddia etmektedir. Sivil toplumun ve genişleyen kamusal alanın genel
karakteristikleri toplumsal aktörler ve devletler arasındaki güç ilişkilerinin şekillenişine göre farklı yerlerde bir birinden önemli farklılıklar arz etse de, bu mefhumların varlığı politikanın ve politik mücadelenin tespiti açısından elzemdir. Okumakta
olduğunuz makale farklı coğrafyalar arasındaki farklılıklar üzerinde durmayarak,
sadece siyasi iktidar sahiplerinin bu yeni olanakları nasıl değerlendirdiklerini tespit
etmeye çalışacaktır. 1917 Devrimi ve Sovyetler üzerine yeni bilgi üretme anlamında
literatüre bir katkı sunmaktan ziyade daha önce Osmanlı İmparatorluğu bağlamında
yaptığım bir tartışmayı ikincil malzemeyi kullanarak farklı bir siyasal sistem ve
toplum üzerinde de örneklemek niyetindeyim (Çetinkaya, 2010a; Çetinkaya, 2010b:
237-266; Çetinkaya, 2008b). Bolşeviklerin kitle siyasetinin çeşitli vecheleri üzerinde
durulduktan sonra siyasi afişlerin bu çerçevede kısa bir değerlendirilmesi
yapılacaktır.
Genişleyen kamusal alanda Bolşevikler, politikalarına popüler destek sağlamak
ve siyasi-toplumsal amaçlarına ilişkin toplumun rızasını alabilmek için çeşitli kitle
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siyaseti biçimlerini tatbik etmişlerdir. Hemen başta belirtmekte fayda var, genişleyen
bir kamusal alanın varlığı ve kitle siyaseti biçimlerinin demokrasi ve özgürlükler
nokta-i nazarında gördükleri işlev bu yazının konusu dışındadır. Sivil toplum ve
kamusal alan demokrasi ve özgürlükler için yeter şart değildir. Nitekim sivil toplum
Wood’un belirttiği üzere sadece özgürlüklerin ve eşitliklerin değil, aynı zamanda
yeni baskı ve şiddet biçimlerinin de alanıdır (Wood, 1995: 254).3 Sivil toplum ve
kamusal alan gibi mefhumların ortaya çıkışı, modern devletlerin ve kapitalizmin
doğuşuyla eş zamanlı geliştiği için, bu tür kurum ve süreçlerin gelişmeye başladığı
anlardan itibaren farklı toplumlar benzer gelişmelere şahit olmuşlardır. Bundan
dolayı 19. yüzyıldan itibaren Rusya’da da benzer bir süreç başlamış ve Ekim
Devrimi’nden sonra Bolşeviklerin kitle siyaseti ve toplumsal seferberlik pratikleri bu
ortam içinde şekillenmiştir.4
Ancak bu noktada yazının daha iyi anlaşılması için yazının alt metninde mevcut
sivil toplum ve kamusal alan kavramlarıyla bunların siyaset ile ilişkisi üzerine birkaç
kelam etmek yararlı olacaktır. Her şeyden önce bu iki kavramın neyi ifade ettiğine
dair sosyal bilimciler arasında bir oydaşmanın bulunmadığını belirtmekte fayda var.
Bundan dolayı bu iki kavramdan neyin kastedildiğinin açıklanması aşağıdaki kitle
siyaseti örüntü ve pratiklerinin nasıl anlaşılması gerektiği açısından da önemlidir.5
Her ne kadar bazı çalışmalarda bu iki kavram aynı anlamda kullanılıyor da olsa bu
yazı çerçevesinde kamusal alan toplumu oluşturan farklı kesimlerin ve kurumların
kendilerini farklı biçimlerde ifade ettikleri, farklı sınıflar arasında her türlü ilişkinin
vukuu bulduğu, bireylerin, kitlelerin, siyasi ve toplumsal kurum ve örgütlülüklerin
hareket ettikleri ve iletişime geçtikleri alan olarak tanımlanıyor. Sivil Toplum ise
daha çok irade ve öznelik durumunu ifade edecek bir anlamda kullanılıyor. Ancak
burada altının çizilmesi gereken asıl nokta devlet-toplum ilişkisidir. Yaygın olan
kullanımda devlet, siyasi kurumlar ve hatta siyasi örgütler, kamusal alan ve sivil
toplum kavramlarıyla karşıtlık içinde kullanılır. Ancak devlet ve toplumun ayrı
alanlarmış gibi kabul edilip incelenmesi mümkün değildir. Bu yazının alt metninde
“daha güçlü devlet-siyasi iktidar, daha zayıf sivil toplum” gibi yaygın bir varsayım
yoktur.6 Zira sivil toplumun güçlü olduğu örnek olarak anılan “Batı” toplumlarında
3 Bundan dolayı her hangi bir toplumda demokrasinin doğuşu veya gelişmesi toplumsal
mücadeleler sonucu olmuştur. Her ne kadar Rusya’da demokrasinin gelişimi bu yazının konusunu
teşkil etmese de belirtmekte fayda var Rus devrim tarihi sendikalardan konseylere, Sovyetlerden
farklı politik örgütlenmelere dünya demokrasi tarihine nadide örnekler bahşetmiştir.
4 Örneğin imparatorluk Rusya’sında, kabaca kamusal alan, kamusal sorumluluk ve sivil ruh
anlamına gelecek “obshchestvennost”un gelişimi sivil toplumun gelişimine ve kamusal alanın
dönüşümüne dair üzerinde durulmuş önemli göstergelerden biridir. İmparatorluk Rusya’sında
gönüllü özerk örgütler, profesyoneller ve orta sınıflar aracı gruplar olarak önemli roller
oynamışlardır. İmparatorluk Rusya’sında sivil toplum ve sivil inisiyatiflere ilişkin bir tartışma için
bkz. (Clowes, Kassow ve West, 1991).
5 Kamusal alan ve sivil toplum kavramlarının tanımı üzerine tartışmaları ve bu kavramların
Osmanlı İmparatorluğu ve özellikle 1908 Devrimi bağlamında kullanılabilirlikleri üzerinde bir
başka çalışmamda daha ayrıntılı durduğum için burada sadece teorik pozisyonumu ifade etmekle
iktifa edeceğim. Bu yazı için bk. (Çetinkaya, 2008b: 125-140).
6 Bu teorik konumun güçlü bir eleştirisi için bkz. (Abbott, 2000 ve Trentmann, 2000).
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aynı tarihsel süreçte güçlü, merkezi ve modern devletlerin ortaya çıktığı maddi
gerçeklik söz konusu iddiayı çürütmektedir. Nitekim devlet ve siyasi iktidarlar her
türlü siyasal ve toplumsal alanı kapsayıp, şiddet ve zor ile hâkim olamadıkları için
farklı kitle siyasetleri pratiklerini gündeme getirirler. 19. yüzyıldan itibaren genişleyen
kamusal alan ve sivil toplum yeni tarz politika biçimlerine yol vermiştir. İktidar
sahipleri artık iktidarlarını bu yeni alanı göz önünde bulundurarak inşa etmek
durumundadırlar. İktidarın en önemli ayaklarından bir tanesi olan meşruiyetin
yaratılacağı alan da burasıdır. Devletin ve iktidarda bulunanların modern politikalarının yanı sıra Bolşevikler, sendikalar, Sovyetler gibi siyasal ve toplumsal
örgütlenmeler de doğrudan bu alanın içinde doğmuşlardır, hatta onun ürünüdürler.

II. Bolşeviklerin Kitle Siyaseti ve Toplumsal Seferberlik Örüntüleri
Bu yazının üzerinde durduğu örnekler daha çok Bolşeviklerin İç Savaş ve NEP
döneminde uyguladıkları politikalardır. Devrim öncesinde ve sırasında kitlelerin
politikaya katılımı, iradesi çok farklı şekillerde kendini ortaya koymuş, kitle politikası
biçimleri çok büyük bir zenginlik arz etmiştir. Hem kitlelerin kendiliğinden eylemleri
ve örgütlenmeleri hem de farklı siyasi fraksiyonların faaliyetleri bu çeşitliliği zenginleştirmiştir. Bu noktada mutlaka belirtilmesi gereken husus kitle siyasetinin hiçbir
şekilde tek taraflı ve tek boyutlu algılanmaması gerektiğidir. Politik örgütlenmeler ve
onların eylemleri ile kitleler arasındaki karşılıklı etkileşim en totaliter rejimler altında
bile göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Erken Sovyet tarihi gibi kitlelerin
bağımsız ve kendiliğinden eylemliliğinin dorukta olduğu bir dönemde bu karşılıklı
etkileşim daha önemli bir hal alır. Bu dönem boyunca kamusal alanda ortaya çıkan
bağımsız, kendiliğinden veya örgütlü aşağıdan hareketlilik üzerine Sovyet tarihyazımında ortaya çıkan Revizyonist Okul sayısız çalışma yapmıştır. Yiğit Akın ve
Murat Metinsoy’un Sovyet tarihyazımı üzerine yazdıkları kapsamlı ve ayrıntılı
çalışmaları bu sürece ilişkin yazını çok iyi aktarmaktadır (Akın, 2008; Metinsoy,
2008). Ancak bu yazı, bu karşılıklılığı teslim etse de daha çok Bolşeviklerin kitle
siyaseti üzerinde duracak ve yaşanan sürece bu yönüyle bakacaktır.
Bolşeviklerin toplumu politikalarına katmak, rızalarını sağlamak ve onları hareket
geçirmek için kullandıkları araçlar basından sivil örgütlere, festivallerden siyasi
kampanyalara, tiyatrodan filmlere, farklı ilişki ağlarının inşasından politik posterlere
kadar çeşitlilikler arz etmektedir. Her politik örgüt gibi Bolşevikler de toplumun
farklı katmanları içerisinde örgütlenmeye çalışmışlardır. Halka ulaşmak ve desteklerini sağlamak için çok yaratıcı yollara başvurmuşlardır. Aslına bakılırsa özellikle
Sovyet Rusya’da bağımsız ve kontrolden azade hiçbir sesin olmadığını düşünen
Totalitarizm Ekolünün iddialarının aksine Bolşevikler hiçbir şekilde politik hayatı
tam olarak kontrollerine almış değillerdi. Alternatif ve farklı seslere her zaman yer
olduğu gibi, kendileri de topluma nüfuz derecelerinden tatmin olmuş değillerdi.
Hatta tamamıyla kontrolüne sahip oldukları organizasyonlarda dahi ummadıkları
tepkiler ve reaksiyonlarla karşılaşabiliyorlardı. Ayrıca Bolşevikler monolitik, her
konuda aynı düşünen, tek tip ve Sovyet toplumunun farklı katmanlarından kopuk
bir örgütlenme de değildi (Akın, 2008: 67). Farklı sınıfsal kökenlerden gelen, farklı
siyasal eğilimleri olan kişilerden ve gruplardan oluşmuştur. Bundan dolayı kitle
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siyaseti ve toplumsal seferberlik örneklerine ilişkin olarak, Bolşevikler ve kamuoyu
arasında sadece propagandaya odaklanan tek yönlü ve indirgemeci bir yaklaşım
dönemi anlamak için uygun bir bakış açısı değildir.7
Bolşeviklerin en fazla ve en etkin kullandıkları araç basındı. Her şeyden önce çarlığa
karşı uzun mücadeleleri sırasında en aşina ve örgütlü oldukları etkinlik gazete yayınıydı.
Hatta en temel aktiviteleri. Televizyon ve radyo türü iletişim araçlarının yokluğunda
gazetelerin gücü ve önemi aşikârdır.8 Ekim devrimi sonrası burjuva olarak nitelenen
gazetelere el konulması ve bazı sosyalist yayınların yasaklanması, kendi gazetelerinin
etkisini daha da arttırmıştı. Bolşevikler köylüler, askerler, işçiler, azınlıklar gibi toplumun
farklı kesimlerine ulaşmak için çok çeşitli gazete ve dergiler yayınladılar. Bu yayınların
etkinliği hem kentlerde hem de taşrada ayrı yayınlarla güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Sıradan insanlara ulaşmada dikkat edilen diğer bir husus da basit ve öz yazmaktı (Kenez,
1985: 49).
Bu noktada Rusya’da okuma yazma oranına dikkat çekmek süreli yayınların kitlelere
ulaşma derecesini sorgulatabilir. Okur-yazar oranlarının çok düşük olmasının yanı sıra,
Bolşeviklerin de özellikle İç Savaş yıllarında önemli dağıtım problemleri vardı (Kenez,
1985: 70). Ancak Bolşevikler kendi rakipleri ile karşılaştırılırsa bu süreli yayın faaliyetinin
göreli başarısı farklı bir açıdan ortaya çıkabilir. Bolşevikler fikirlerini ve gazetelerini
yaymada en başarılı gruplardan birisi oluşturuyorlardı. 1996 yılında yayınlanan Merkez
Komite ile cepheler arasındaki muhaberatın da gösterdiği gibi Bolşeviklerin yayınları
askerler arasında “muazzam bir ilgiye” mahzar oluyordu. Cepheden gelen raporlar Kızıl
Ordu askerlerinin bu Bolşevik neşriyata büyük ilgi gösterdiğini ve bu yayınların
miktarının talep karşısında kifayetsiz kaldığını gösteriyor. İç Savaş sırasında Güney
Cephesinden gönderilen bir belge özellikle göstermektedir ki Kızıllar ile Beyazlar
arasındaki savaş aynı zamanda bir hegemonya savaşı, bir bildiri ve broşür savaşıydı.
Bundan dolayı cepheden gelen raporlarda şikâyet konularının başında propaganda
malzemesindeki kıtlık geliyordu. Merkez Komite yine devamlı olarak köylüleri
bilgilendirmek için köylere yollanan “politik işçiler” hakkında bilgilendiriliyordu.9
7 Bolşeviklerin tüm icraatlarını manipülasyon ve Lenin’in zihninde kurduğu bir takım komplolarla
açıklayan Richard Pipes Totalitarizm yaklaşımının tipik bir örneğidir, (Pipes 1990, özellikle 837839. sayfalar. Buna göre Sovyet Rusya’nın toplumsal tarihi önemsizleşmekte, ne işçilerin öz
örgütlenmeleri ne de Bolşeviklerin kitle siyasetinin zenginliği bir değer ifade etmektedir. Elbette
bu okul ve tavır Pipes ile sınırlı değildir. Onun gibi Soğuk Savaş dönemli Amerikan resmi
kurumlarıyla, Ford Rockerfeller gibi sermaye vakıflarıyla ve Harvard gibi önde gelen üniversitelerle bağlantılı olarak Conquest, Fainsod, Inkeles, Brzezinski gibi birçok siyaset bilimci bu
ekolü ortaya çıkarmışlardır. Hatta Revizyonist olarak tarif edilen eğilimin bugün bir külliyat
oluşturan çalışmalarına rağmen popüler düzeyde halen ağırlıklarını korumaktadırlar (Akın, 2008).
Bu yazı manipülasyoncu ve komplocu tezlere itibar etmeyerek erken Sovyetler tarihinin kitle
siyasetini tüm zenginliğiyle ele almaya çalışacaktır.
8 Özellikle devrimden önce Bolşeviklerin mücadelelerinde gazetenin almış olduğu yer için Lenin
örgütlenmeye ilişkin görüşlerini ilk kez sistematik bir şekilde ifade etmeye çalıştığı Ne Yapmalı?
Adlı kitabına şöyle bir göz atmak bile yeterlidir (Lenin, 1990).
9 RtsKhlDNI, f. 17, op. 65, ed. Khr. 157, “N. Suglitskii, Head of Political Section of 23rd Rifle
Division of 9th Army, Southern Front,” The Russian Civil War Documents from the Soviet Archives, s.
72-73.
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Aslında okuma yazmanın düşük olmasına rağmen, yayın faaliyetinin önemini
küçümsememek gerekmektedir. Bolşeviklerin okuma-yazma kampanyaları önemli
başarılar elde etmişler ve bir okuryazar kitlesi yaratmışlardır. Hatta Robin 1920’ler
Rusya’sında köylü okuyucular üzerine yaptığı araştırmasında hem okuyabilir nüfusa
hem de Bolşeviklerin başarısına şüpheyle yaklaşsa da okuyucuların birçok konuda
aktif rol oynadıklarını teslim edemeden de duramamıştır (Robin, 1991: 265).
Robin’in çalışması ayrıca kitlelerin okuma alışkanlıkları ve özellikle işçi ve köylülerin
Sosyalist Gerçekçiler ve Avangardistlere karşı verdikleri tepkiyi görmek açısından da
önemlidir.
Bunun yanı sıra gazetecilik çağı diyebileceğimiz bu zamanlar süreli yayınların
etkilerinin okur-yazar oranlarının çok ötesine geçtiği yıllardı. Örneğin gazeteler
birçok yerde kahvehaneler gibi kamusal alanlarda sesli olarak okunan yayınlardı.
Yine bu meyanda önemli bir nokta “yarı-okuryazar” olarak sınıflandırılabilecek bir
nüfusun varlığıdır. Bu yarı-okuryazar insanlar için gazetelerdeki çoğu bilgi ulaşılabilir
bir düzeydeydi. Bundan dolayı bu çağ üzerine çok farklı toplumlar üzerine
çalışmalar yapan araştırmacılar gazetelerin bu okur-yazar nüfusun ötesine geçen
etkilerine değinmeden geçememişlerdir.10
Ancak yine de okuryazar oranındaki düşüklük Sovyet tarihinin erken dönemleri
için bir vakadır. Bundan dolayı Bolşevikler yazılı kelimelerden farklı araçlara
yönelmişlerdir. Bunlar arasında en etkili araç tiyatro olmuştur. Rudnitsky’nin de
gözlemlediği gibi devrimden sonra “tiyatro ve teatral performanslar, gösteriler
sıradan insanın hayatında çok önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır” (Rudnitsky,
1988: 41). Bilge Seçkin Çetinkaya’nın belirttiği gibi tiyatro sahnesi 20. yüzyıl
başındaki devrimlerde daha önceleri olmadığı oranda politik söylemin bir platformu
haline gelmiş, oyuncu ve oyun metinleri de hiç olmadığı kadar radikal ve kapsayıcı
olmaya başlamıştır (Seçkin Çetinkaya, 2008a ve 2008b). Ekim Devrimi’nden sonra
yeni tiyatro akımı ifadesini Mayakovski, Kamenski ve Meyerhold’un çalışmalarında
buldu ki, onlar da tiyatroyu kitlelerin “aydınlanma okulu” olarak kullanmaya ve
görmeye başladılar. Tarihin bu keskin dönemecine eşlik eden karmaşık politik
koşullar içerisinde tiyatro okuma yazması olmayan milyonlarca izleyicisi için yol
gösterici oldu, bu kitlelerin eğitim, aydınlanma ve bilgiye “susamışlığına” en az bir
ilkokul ya da gazete kadar cevap verebildi. Yüzde sekseni okuma yazma bilmeyen
bir toplumda tiyatronun dili diğer araçlarla karşılaştırıldığında daha kapsayıcı idi
(Seçkin Çetinkaya, 2007). Bu dil her köylü işçi ve asker ya da devrimci koşulların
karmaşıklığı ve keskinliği içerisinde bir ölüm kalım meselesine dönüşen seçim
yapma zorunluluğunu hisseden herkes için ulaşılabilirdi, dolayısıyla hızla kitle
gösterilerinin ayrılmaz bir parçası ve politik ajitasyonun bir platformu haline geldi.
Devrimin hemen öncesinde ve yine hemen ardından ortaya çıkan “tiyatro salgını”
ve yeni tiyatro anlayışlarının yanında Maly, Bolşoy, Alexandrinski ve Moskova Sanat
Tiyatrosu gibi daha geleneksel ve kurumsal tiyatrolar da varlıklarını sürdürdüler ve
Örneğin 1908 Osmanlı Boykotu esnasında gazetelerin duvar ve camekânlarda afiş olarak
kullanılması buna en güzel örnektir. Büyük punto başlıklar ve resimlerin mesajın kitlelere
ulaşmasında oldukça etkin olması gazetelerin afiş olarak kullanılmasını gündeme getirmiştir
(Çetinkaya, 2004).
10
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kendilerini “devrime ayarlamaya” ve oyunları ile performanslarını yeni politik
ortama uydurmaya çalıştılar (Rudnitsky, 1988: 47-49).11
Tiyatro grupları ve türleri arasındaki zenginleşme ve çoğalma kitlelerin tiyatroya
ilgilerini arttırmakta önemli roller oynadı. Proletkült gibi yeni tiyatro anlayışları
olduğu kadar, işçi kulüpleri veya fabrika tiyatroları, açık hava kitle tiyatroları, sokak
tiyatroları gibi en genel düzeyde kamuoyu ile devrimci gruplar arası iletişimi
kolaylaştıracak birçok grup ve akım ortaya çıktı (Carter, 1970: 94-114). Bu yeni tür
tiyatro anlayışları ve grupları sayesinde sıradan insanlar sadece izleyici olmakla
kalmayıp oyunlara iştirak etme fırsatını da buluyorlardı. Bu noktada Nikolay
Evreinov’un sahnelediği “Kışlık Saraya Yürüyüş” adlı dev çalışmasında on bin asker
ve denizci ile yüz bin kişinin hem bu gösterinin izleyicisi ve aynı zamanda
oyuncuları olduğunu hatırlatmak bu çalışmaların genişliği hakkında fikir verici
olacaktır. Bu unsur, elbette tiyatroların etkinliğini ve onların politik bir araç olarak
kullanılmasını güçlendiriyordu (Carter, 1970: 99). Bolşevik liderlerin çok defa vurgu
yaptıkları veçhile yeni doğmakta olan sinema da Rusya’da çok hızlı bir gelişme
kaydetmiştir (Gillespie, 2000: 19). Özellikle İç Savaş sırasında sinema bir
propaganda aracı olarak sivrilmeye başlamıştır. Okuryazar olmayan geniş yığınları
eğitmek üzere hazırlanmış filmlere agitka adı veriliyordu. Bolşeviklerin ajitasyon ve
propaganda trenleri, agitpoezd’ler, köylülere mesajlarını taşırken bu tür filmlerden
fazlasıyla yararlanıyorlardı. Özellikle bu tür filmlerle ilk defa karşılaşan köylü sınıfı
üzerinde sinema çok etkili bir araç haline gelmekteydi (Gillespie, 2000: 4).
Bolşeviklerin devrim ve İç Savaş sırasında karşılaştıkları en büyük problem köylü
denizi ile aralarındaki zayıf ilişkiydi. Bolşevikler taşrada güçsüz ve örgütsüzdüler.
Dahası İç Savaş koşullarında köylülerin Bolşeviklere verecekleri destek kızıllar için
yaşamsaldı çünkü köylüler aslen nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyordu.
Bundan dolayı Bolşeviklerin bu sınıfın desteğini kazanmak için olağanüstü bir çaba
içerisine girmesi tesadüf değildi (Lewin, 1995: 260).12
Bundan dolayı köylülere ulaşabilmek ve onların rızalarını yeni rejim için
kazanabilmek için çok çeşitli propaganda paketleri, sözlü ajitasyon ağları, ajitasyon
trenleri ve gemileri, köy okuma odaları gibi araçlara başvurdular. Toprağın ve
Toprak Bildirgesinin dağıtımı köylüler söz konusu olduğunda Bolşevik kitle
siyasetinin temel direklerinden bir tanesiydi. Köylerine dönmekte olan terhis edilmiş
askerlerle birlikte Toprak Reformu Bildirgesi ve bununla ilgili son gazetelerin
nüshaları propaganda paketleri içinde köylere gönderiliyordu (Kenez, 1985: 52).
Bunun yanı sıra güçlerinin ve kadrolarının yettiği ölçüde profesyonel kadrolar da
köylere gönderiliyordu. Deri ceketli komünist yoldaş tiplemesi bu senelerde taşrada
bilindik bir figür haline gelmeye başlamıştır.

11 Aynı zamanda tiyatronun bir salgın haline gelişinin canlı bir anlatımı ve analizi için bkz. (Leach,
2000: 302).
12 Moshe Lewin’in birçok defa dile getirdiği gibi köylüler çok fazla Bolşeviklerden yana değillerdi.
Taşrada pek örgütlü olmayan Bolşeviklerin elde edebildiği destekler de ona göre taktiksel ve
pragmatik nedenlere dayanıyordu.
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Bolşevikler aslında kitlelere kadro ve bilinçli sempatizanlar göndererek bir
iletişim ağı organize etmeye çalışmışlardır. Bu iletişim ağlarını, ajitasyon tren ve
gemileri ayarlayarak ülkenin en ücra köşelerine ulaştırmaya çalışmışlardır. Hatta bu
trenler birçok seferler Aydınlanma Komiseri V.A. Lunaçarski gibi dönemin ileri
gelenlerini de taşımayı ihmal etmemiştir. Bu kişiler bu ağların daha etkin kurulması
için çabalamışlardır. Köylülerin şikâyetlerini ve taleplerini doğrudan ve hızlı alabilmek için bu trenlere “şikâyet büroları” kurmuşlar ve hatta demiryollarının
ulaşamadığı yakın köyleri ziyaret için trenlerde otomobil ve motosiklet
bulundurmuşlardır. Bu trenler kendileri birer propaganda aracı haline gelecek bir
şekilde ve içinde bulundukları festival havasını zenginleştirecek bir biçimde hep
süslenmiştir. Öyle ki bu trenler yürüyen posterler olarak tasvir edilmişlerdir (Kenez,
1985: 60-61).
Kitle siyasetinin ve daha doğrusu kitle toplumunun mütemmim cüzlerinden biri
olan spor Bolşevikler tarafından etkin bir şekilde kullanılmıştır. İç Savaş döneminde
eğitim ve asker toplamak için spor faaliyetleri yokluklar içerisinde dahi örgütlenmeye çalışılmıştır. Örneğin spor organizasyonu, Vsevobuch, 1918 yılı içerisinde iki
milyon insanı eğitmiştir (Riordan, 1979: 72). İç Savaş boyunca boks, halter, güreş,
kayak ve futbol gibi çok çeşitli dallarda şampiyonalar düzenlemeye çalışmışlar ve
bunlara binlerce insan katılımcı ve izleyici olarak iştirak etmiştir (Riordan, 1979: 7879). Sporun insanları sosyalizme hazırlamada hijyenik bir unsur olarak ele alındığı
hatırlandığında, bu aracın İç Savaş sonrasında da yoğun bir şekilde kullanılması
anlaşılır olacaktır. Afişlere çıkan şu slogan spor, fiziksel sağlık ve politika ilişkisini
çok iyi betimlemektedir: “Dişlerini temizle, süngünü temizle!” (Riordan, 1979:
117).13 Spor organizasyonları toplumu biçimlendirmede, örneğin özellikle kırsal
alanda kadınların özgürleştirilmesinde bir olanak olarak kullanılmıştır. NEP dönemi
ile birlikte şampiyonalar ve yarışmalar çok büyük ivme kazanmış, bunlara on
binlerce insan katılmıştır. Sporun artan popülerliği daha büyük organizasyonların
önünü açmıştır. Örneğin Bolşevikler daha sonra çok tekrarlanacağı üzere ilk defa
Taşkent’te Birinci Orta Asya Oyunlarını organize etmişler ve burada farklı etnik
grupların bir arada oynamalarına vesile olmuşlardır. Elbette ki bu oyunların en
büyük sloganı ve vurgusu “Sovyet halklarının kardeşliği” olmuştur (Riordan, 1991:
55).
Okuryazarlığın düşüklüğünün veri olduğu bir ortamda sıradan insanın
katılımının ve duygularının harekete geçirilmesinde müziğin çok önemli katkıları
olmuştur. Örneğin Aydınlanma Komiserliğinin ve Proletkült hareketinin müzik
bölümleri işçi sınıfının ve halkın kültürel seviyesini yükseltmek amacıyla çok sayıda
konser ve müzikal faaliyet düzenlemişlerdir (Edmunds, 2001: 41). Spor ve tiyatro
faaliyetlerinde olduğu gibi müzik aktivitelerinde de kitleler bu müzikal
organizasyonlara dahil edilmeye çalışılmışlardır. Bundan dolayı müzik İşçi
Kulüplerinin en önemli faaliyetlerinden birisi olmuştur. İşçilerin katılımı ve konserlere iştirakleri bu aktivitelerin en merkezi öğesiydi (Edmunds, 2001: 112-113). Bu
13 Spor aynı zamanda toplumsal ve politik olarak zararlı ve istenmeyen fenomenler olan fahişelik,
ayyaşlık ve suçluluk karşıtı bir mücadele aracı olarak da ele alınmıştır.
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tür özerk kurum ve girişimlerin yanı sıra devlet de özel bir müzik kurumunu,
Agitotdel, 1922 senesinde kurdu (Edmunds, 2001: 153). Aslında sanıldığının aksine
Sovyetlerde tek bir müzik akımından veya tamamen devletin kontrolünde müzik
üretimden bahsetmek de doğru değildir. Kent folklorundan Çigan’a çok farklı
müzik damarları varlığını sürdürmüştür. Propagandif nitelikli müzikler yapay
olabildikleri gibi çok popüler de olabilmekteydiler. Nitekim müzik söz konusu
olduğunda melodi güftenin önüne geçebilmekte onun etkisini arttırabilmektedir.14
Özellikle Müslüman ağırlıklı nüfusun yaşadığı bölgelerde halkın konser ve
mitinglere gösterdiği ilgi bu girişimleri arttırıyordu. Hatta Bolşevikler birçok yerde
bu tür kitle siyasetini yürütebilmek için Müslüman kadrolar örgütlemeye azami
dikkat gösteriyordu.15
Toplumun çok çeşitli katmanlarını ve sınıflarını örgütlemek ve harekete
geçirmek için popüler kitle örgütleri de çok büyük önem arz ediyordu. Totalitarizm
Ekolünün iddialarının aksine Bolşeviklerin başarısının sırrı onların manüpilasyon
gücünde değildi. Kitlelerin arzu ve talepleri de Bolşevikleri yönlendiriyor ve çoğu
kez sınırlandırıyordu. Örneğin savaşın devamı konusunda fikirleri olan lider
kadrosundan kişiler bu görüşlerini gizli toplantılara saklamak zorunda kalıyorlardı
(Service, 1992: 321). Özellikle ilk dönem Sovyet tarihinde kültürel bir
homojenlikten bahsetmek mümkün değildir. Tek tip bir kültürel hayattan
bahsedilemeyeceği gibi en baskıcı rejimin bile insanların neleri okumaları,
dinlemeleri ve ondan ne anlamaları gerektiği konusunda etkisinin bir sınırı vardır
(Geldern, 1995). Bağımsız kendiliğinden örgütler bu noktada çok önemlidir.
Bunların başında sovyetler, komsomollar ve sendikalar geliyordu. İşçi Kulüpleri de
bu tip örgütlenmelerdir. Bu örgütlenmeler Bolşeviklerin topluma nüfuzunu daha
fazla arttırıyordu. Özellikle Bolşeviklerin kendilerinin kurdukları komsomol gibi
örgütlerden ziyade işçilerin kendiliğinden ve bağımsız olarak kurdukları İşçi Kulüpleri gibi kurumlar daha işlevsel roller oynuyorlardı (Gorzka, 1990: 38). Kitlelerin öz
iradelerin bir sonucu olan bu tip örgütlenmelerin tarihi devrimden öncelere
gidiyordu. Elbette önem ve işlevsellikleri devrimden sonra artarak devam etmekteydi.
Her şeyden önce bu kulüpler işçilere boş zamanlarını geçirebilecekleri kamusal
bir mekân sağlıyordu. Özellikle Sovyetlerin erken dönemlerinde sıcak bir mekânın
ve yiyeceğin kısıtlı olduğu bir zaman diliminde bunları sağlayan bu tip yerler
insanların buralarda bir araya gelmesini daha cazip kılmaktaydı (Gorzka, 1990: 41).
Ayrıca söz konusu İşçi Kulüpleri işçilerin fabrikalarına ve oradaki yerel örgütlenmelerine olan bağlarını güçlendirici bir etkiye de sahipti. Bu yerel bağlılıklar
işçilerin kendi öz örgütlülükleriyle olan ilişkilerini tahkim ediyordu. Bundan dolayı
bu tür örgütlenmeler Bolşevikler tarafından çok önemseniyorlardı. Bu kulüplerin
açık amaçları saf proleter kültürün gerçekleştirilmesi ve toplumsal meseleler
üzerine tartışmalar örgütlemekti. Yani bu kamusal mekânlarda, bir takım ortak
NEP döneminde varolan farklı müzik türleri ve propaganda şarkılarının popülerlik nokta-i
nazarından bir değerlendirmesi için bkz. (Rothstein, 1991: 279).
15 17 Temmuz tarihli Sol Askeri Kanat Politbüro Başından Telgraf, No. 3101, The Russian Civil
War Documents from the Soviet Archives, s. 93.
14
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meseleler kamunun meseleleri halini alıyordu. Bu tartışmalar ve özellikle tatillerde
örgütlenen kulüp festivalleri Bolşeviklerin seferberlik amaçları için bulunmaz
fırsatlardı (Gorzka, 1990: 50). En genel anlamda festivaller ya da festival
havasında yapılan kitle gösterilerinde de bu kulüp ağları önemli işlevler görüyorlardı. Örneğin Sovyet tatillerinde yapılan gösteriler, tek sefere mahsus kitle
sokak tiyatroları büyük görsel şölenlere dönüşüyor, binlerce insanı içine alıyordu
(Geldern, 1993: 216-217).
Kentlerin büyük meydanlarında düzenlenen bu dev organizasyonlar toplumsal
seferberlik pratiklerinin en bilinen somut örnekleriydi. Festivaller bu tip
girişimlerin başında geliyordu. Festivaller, bayramlar ve kutlamalar sırasında
Bolşevikler kendi ritüellerini, sembollerini ve sitillerini oluşturmuşlar ve bunların
topluma yaygınlaştırılmasında çok başarılı olmuşlardır (Stites, 1990: 23). Bu tip
simgesel öğelerin modern iktidarların kurumsallaşmasındaki önemi aşikârdır. Bu
etkinliklerin başarısı devamlı düzenlenmeleri soncunu doğurmuştu. Geldern’in
iddia ettiği gibi bu aktivitelerde yer almak kitleler için hem bir katılma hem de bir
eğitim olanağı yaratıyordu. Öyle ki, seyredenle katılan arasındaki sınır bu
gösterilerde çok incelmiş, bunları bir birinden ayırmak çoğu zaman adeta
imkânsızlaşmıştı (Geldern, 1993: 32). Bolşevikler bu tip gösterileri devrim ateşini
canlı tutan ve Lenin’in devrimin tarihsel olarak meşrulaştırılması ve kentli
kitlelerle hızlı irtibata geçilmesi arzularını gerçekleştiren durumlar olarak
görüyorlardı (Stites, 1990: 21). Orak ve çekiç, kızıl yıldız gibi semboller bu tip
gösteri ve festivallerde yaygınlaşıp, popüler hale geldiler. Kullanımları bu andan
sonra daha standart, resmi ve yaygın hale getirildi. Özellikle kendilerin köylü
denizinin içinde sıkışmış olarak gören Bolşevikler kendileri ile kitleler arasında
iletişim kurmak için bu tür sembollerin yardımıyla temiz bir başlangıç yapmak
niyetindeydiler. Toplumun harekete geçirilmesi, meşruiyetlerinin kurulması başlıca
amaçlarının arasında olması onları parti ve onun dünya görüşünü bu tür organizasyonların merkezine yerleştirmeye itmiştir (Stites, 1989: 85).16 Ortodoksluğun
ve onun da miras olarak içinde barındırdığı pagan öğelerin gündelik hayatın içinde
ritüellerle yaşamakta olması Bolşeviklerin uğraştığı meselelerin başında gelmiştir.
İnsanların dini isimlerin dışında isimler alması göreli olarak daha kolay iken
doğum, evlilik ve cenaze merasimlerinde seküler ritüeller icat etme süreci
Bolşevikler açısından hiç de kolay olmamıştır, çok farklı öneri ve deneyler ortaya
çıkmıştır. Dünyevi yeni ritüeller rejimin sembol ve ideallerinden yeni bir gelenek
icat etmeye çalışmış ancak bu erken dönemlerde daha çok kentlerle ve bilinçli
işçilerle sınırlı kalmıştır (Stites, 1991b: 307).
Çok farklı örgütlülük biçimlerinin ve siyasi yapılanmaların var olduğu bu
dönemde Bolşevikler kamusal alanda her siyasi teşkilat gibi hegemonya kurmaya
çalışmışlardır. Ancak bu yukarıdan aşağıya ve mutlak biçimde kontrol altında tutulan bir “beyin yıkama” faaliyeti olarak gerçekleşmemiştir. Buradaki örneklerin de
işaret ettiği gibi bu süreç içerisinde çok farklı aktörler ve kurumlar rol almıştır.
16 Ayrıca parti ve ideolojisinin bu tür gösterilerdeki merkeziliğini teyit eden Geldern için bkz.
(Geldern, 1993: 175-177).
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Devrimci bir altüst oluşun yaşandığı bir dönemde kitlelerin gönüllü katılımları
daha önceden öngörülemeyen sonuçlar üretmiştir. Yine bu kitle siyaseti pratikleri
tek merkezden yönetilen propanda faaliyetleri olmaktan ziyade karmaşık bir
dönemde el yordamıyla devam etmiş bir sürece işaret etmektedir. Bolşevikler sivil
topluma hakim olmaktan daha çok bu politikalarla efkar-ı umumiyeyi etkileme
çabasında olmuşlardır. Nitekim yukarıda adı geçen ve Revizyonist Okulun içinde
sayılan araştırmacıların bir kısmı Sovyet rejimi ve toplumuna Totalitarizm Okulu
içinde yer alan siyaset bilimciler ile benzer bir bakış açısına sahip olsalar da çok
farklı bir tablo çizmek durumunda kalmışlardır.

III. Yeni Bir Kaynak Olarak Afişler17
Buraya kadar yazılanların temel iddiası 19. yüzyıldan itibaren Rusya’da kitle
siyasetinin çok önemli temelleri olduğu ve geçen yüzyılın başında yeni kurulan bir
rejimin bu kitle siyaseti temeli üzerinden nasıl bir toplumsal seferberlik girişiminde
bulunduğudur. Genişleyen kamusal alanda bu yeni rejim kendi iktidarını, ideoloji ve
meşruiyetini kitle siyaseti aracılığıyla tahkim etmeye çalışmış ve farklı toplumsal
kesimleri ve siyasi grupları kendi politikaları çerçevesinde örgütlemeye çabalamıştır.
Kitle siyasetinin en önemli araçlarından biri de posterler, afişlerdir. İster iktidar
sahibi grupların, isterse de ona karşı mücadele edenlerin, kendi seslerini ifade etmek,
kamuoyuna duyurmak için yıllardır kullandıkları araçların başında gelmektedir
posterler. Tarih yazımı için önemi ise bir kaynak olarak çok verimli bir kullanıma
ola-nak sağlamasından kaynaklanmaktadır. Ancak afişler üzerine çalışmalar birçok
ülke için yenidir.
Sovyet Rusya söz konusu olduğunda Bolşevik afişlerin göreli olarak ilgiye
mazhar oldukları söylenebilir. Ancak Türkiye gibi birçok ülkenin tarihyazımında
hala afişler birer kaynak olarak değerlendirilmemektedirler. Aslında bunun başlıca
nedenleri arasında görsel objelerin bir kaynak olarak tarihçiler tarafından kifayetiyle
kullanılmamış olması gelmektedir. Afiş benzeri karikatür, resim, fotoğraf, kartpostal
gibi görsel malzeme ve objeler genellikle zenginleştirici ve örnekleyici unsurlar
olarak kullanılmaktadırlar. Bazı yeni çalışmalar varsa da görsel malzemeler büyük
oranda halen sanat tarihinin sınırlarına terk edilmiş durumdadır. Gaskell’in de
belirttiği gibi onlarda semiyotik, kitle iletişimi, medya ve kültür çalışmalarının ortaya
attığı sorularla çok az ilgilidirler (Gaskell, 1992: 190).18

17 Bu bölümde kullanılan afişler ve referans numaraları aksi bir uyarı olmadıkça N.I. Baburina’nın
Sovyet afişlerini derlediği katalog kitaba gönderme yapar (Baburina, 1985).
18 Ancak Gaskell büyük ölçüde sanat tarihi üzerinde durmaktadır. Hâlbuki görsel objelerin
değerlendirilmesi toplumdaki iktidarı, güç ilişkilerini ve bunların temsilini gözden kaçırmamalıdırlar.
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Baburina’nın, SSCB Lenin Kütüphanesi’nde bulunan ve
1917 ile 1980 yılları arasında hazırlanan siyasi posterleri
derlediği kitabının kapağı.

İmgelerin tarihyazımı için öneminin değerlendirildiği en önemli analizlerden
birisi ise Peter Burke tarafından yapılmıştır. Çok farklı imgeleri, çok farklı
perspektiflerden ele alan Burke’nin dikkat çektiği unsurlar arasında bizim için önemli olanlardan bir tanesi günümüze kalmış olan imgeleri yaratanların kendi
gündemlerinin tarihçi tarafından gözden kaçırılmaması gerektiğidir (Burke, 2003:
101). Burke’nin sık sık tekrar ettiği uyarısı bu görsel malzemelerin kanıt olarak
kullanılmasının dikkat gerektirdiğidir. Onun da belirttiği gibi bu görsel malzemelerin
en verimli olacağı alan ve kullanılma biçimi taşıdıkları ayrıntılarda gizlidir. Bu
eserlerin yansıttıkları zihniyet, mesaj bizi daha güvenilir sulara götürür. Bundan
dolayı Burke’nin belirttiği gibi bu görsel malzemeler ne zamanlarının birer aynası
olarak kabul edilmeli ne de yalnızca bir göstergeler manzumesi (Burke, 2003: 208).
Bu çalışma posterlerin verimli bir kaynak olarak kullanımına ve kitle siyasetinin
göstergesi olmasına ilişkin bir deneme niteliğindedir. Burada kullanılanlar daha çok
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resmi siyasi afişlerdir. Bundan dolayı bunların baştan politik bir saik ile yapılmış
olması onların hem değerlendirilmesini hem de kitle siyaseti çerçevesine
yerleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu noktada politik posterler özellikle diğer
sanat ürünleri yanında tarihçinin kullanımına daha müsaittir.
Afişler modern zamanlarda politikanın en önemli araçlarında birisi haline
gelmiştir. Hem işçiler gibi muhalif güç ve örgütler tarafından hem de modern
devletler tarafından çok sık kullanılmışlardır. Kamusal alanın politik alanın mekânı
olarak genişlemesi ile birlikte afişler düşünce ve sloganların taşındığı en önemli
araçlardır. Özellikle televizyon gibi görselliği hayatın her alanına taşıyan kitle iletişim
araçlarının ortaya çıkmasından önce posterlerin görsel bir araç olarak kullanımı daha
önemliydi. Bundan dolayı sivil toplumu kontrol etmek ve düzene sokmak için
devletler sağlık, kamu düzeni, eğitim, spor, siyasi kampanyalar ile ilgili birçok afiş
hazırlamıştır. Toplumsal hareketler de devletler gibi kendi afişleri ile kamuoyuna
seslerini duyurmaya çalışmışlar. Kendi sembolleri ve dilleri bu önemli araç ile
görünürlük kazanmıştır.
Afişlerin bir araç olarak kullanılmasının bir takım somut sebepleri de yok değildi.
İlk olarak üretmesi kolay ve ucuzdu. Örneğin Bolşevik afişler çoğu zaman kıt
kaynaklarla ve yirmi dört saatten az bir zaman içinde üretilmek zorunda kalıyordu.
Bu şartlara en uygun iletişim araçlarından biri kuşkusuz afişlerdi. Özellikle İç Savaş
sırasında 453 farklı kurum milyonlarca afişi dolaşıma sokmuş ve bu durum dönemin
en önemli fenomenini yaratmıştır (White, 1998: 110). Bu yaygınlık istenilenden
farklı tepkilere yol açabilmişse de posterler hemen hemen tüm temel politik konulara gönderme yapmada ve kampanyaların duyurulmasında gayet başarılı olmuştur.
Bu döneme ait birçok anlatı afişlerin yaygınlığı ve devrimin ilk yıllarının festival
havasına değinmeden geçememiştir (Clark, 2004: 105).19
Ancak elbette ki bu durum afişlerin yaygın kullanımı için yegâne sebep değildi.
Afişler yeni bir araç olarak kelimelerin ve sözün dünyasını imajların dünyasıyla
birleştiriyordu. Bu da sözün ve derdin gücünü yükseltiyor, onu kamusal bir mesele
haline getiriyordu. Nüfusun önemli bir kısmının okuryazar olmadığı veya yarıokuryazar olduğu bir toplumda afişler yeni fikirlerin kitlelere ulaşmasında çok
önemli işlevler görmüşlerdir. Posterlerin mesajları aslında kelimelere ihtiyaç
duymayacak bir şekilde düzenleniyordu. Üzerilerinde yer alan semboller, figürler ve
mesajlar en genel düzeyde kamuoyu için açık ve anlaması kolaydı. Bundan dolayı
Politik Eğitim Komiserliği’nin başkanı Nadezhda Krupskaya’nın “İşçiler genellikle
görüntüler yoluyla düşünür, bundan dolayı işçi kitleleri söz konusu olduğunda
sanatsal görüntüler en ikna edici olanlarıdır,” demesi Bolşeviklerin ileri gelenlerinin
bu konun ne kadar farkında olduğuna iyi bir kanıttır (Geldern, 1995: xii).

19 Toby Clark bu canlı ortamı çok güzel resmetmiştir. Ancak Clark posterleri daha çok
totalitarizmin ve manipülasyonun bir aracı olarak değerlendirerek analizini basite indirgemiştir.
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Her ne kadar afişlerin
semiyotiğinin yorumlanması
çok derinlikli ve çeşitli olabilecekse de herhangi bir üstün körü göz atış bile bize o
döneme ve o dönemin zihniyetine dair birçok ipucu
verebilir.20
Örneğin Sovyet posterlerine
şöyle bir göz atmak dahi bazı genel özellikler üzerine fikir verebilir. Mesela, birçok
afiş devrimin ve yeni komünist rejimin simgesi kızıl
bayrakları, ilerlemenin ve
müreffeh geleceğin simgeleri
tüten uzun bacaları ile fabrikaları ve Modernitenin
simgeleri olarak da trenler,
elektrik direkleri ve kabloları
ve modern köprüleri içinde
barındırır. Bu tür olumlu
olarak çizilen öğelerin yanı
sıra, afişler taç, asa, imparatorluk arması, kalkan, para
gibi eski rejimin sembollerini
de muzaffer proletaryanın
Enternasyonalist Komunist Gençlik, ezilen bütün
ülkelerin gençlerini saflarına katılmaya çağırıyor!
ayakları altında resmetmiştir.21 Bolşevik afişlerde
yer alan tüten baca ve fabrika resimleri abartılı denilebilecek sıklıkta kullanılmıştır.
Her ne kadar bu imge Bolşeviklere has bir özellik olmasa da ve farklı ülkelerde
yirminci yüzyılın başında karşılaşılsa da, Bolşevik afişlerdeki yaygınlık dikkat
Bolşevik Posterler üzerine Bonnel ve White tarafından yapılmış iki önemli çalışma bu afişleri
farklı noktalardan analiz etmişlerdir. Her iki yazar da Bolşevikler öncesi ikonografinin etkisi
üzerinde durmuş daha sonra siyasi, toplumsal ve iktisadi şartlara atıfla bu afişleri işçi imgesi,
kadın, ve liderler gibi özellikleri üzerinde durarak değerlendirmişlerdir. White aynı zamanda bu
afişleri çizen Apsit, Moor, Deni ve Mayakovsky gibi figürleri de ayrı ayrı değerlendirmiştir
(Bonnell, 1999) ve (White, 1998).
21 Örneğin, Poster No. 3, N. Kochergin, Düşman Kapıda Ayağa Kalk ve Petrograd’ı Savun;
Poster No. 10, Dimitry Moor, Kızıl Ordu İçin Gönüllü Yazıldın mı?; Poster No. 30, Anonim;
Poster No. 37, Nikolai Kochergin, Düşman Kapıda! Kalk ve Petrograd’ı Savun; Poster No. 48,
Pyotr Shukhmin, Komünist Partinin Bayrağı Altında Lenin’in Sosyalizm’e Giden Yolunda
Yürüyoruz 1917-10 Yıl- 1927; Poster No. 46, Azim Azim-Zadeh, Yurttaşlar! Kendinizi Eğitin,
Okuyun Yazın; Poster No. 49, Adolf Strakhov, Sen Şimdi Özgür Bir Kadınsın- Sosyalizmin
İnşasına El Ver 1926.
20
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çekicidir. Öyle ki proletarya devrimi, sanayi atılımı veya müreffeh gelecek ile
doğrudan ilgili olmayan askere çağrı yapan, Lenin’in anısına çıkarılan afişlerde bile
kullanılmıştır. Bir nevi Sovyet afişlerine fon oluşturmuştur.
İkinci olarak posterlerde sık sık yer alan bir diğer tema devrimci ve karşıdevrimci
figürlerin karşıtlığıdır. Bu figürler bir birleriyle savaşan iki ucu sembolize ediyorlardı.
Örneğin, Vikto Deni tarafından çizilen bir afiş çatışan proletarya ve burjuvaziyi
birlikte resmetmiştir. Bu ikili karşıtlıkta, proleterler genellikle genç, atletik yapılı,
yakışıklı ve güzel insanlar olarak yer alırken, burjuvazi ya da toprak ağası çirkin,
şişman bir erkek olarak temsil edilmiştir. Hatta birçok afişte kapitalistler insanlıktan
çıkmış mahlûklar olarak resmedilmişler, adeta insanlar (sosyalistler) ile insanlıktan
çıkmışlar arasındaki bir karşıtlık çerçevesinde sunulmuşlardır. Yine eski yöneticiler
genellikle lüks olarak tanımlanabilecek eşyalarla birlikte afişlerde yer alırken,
devrimciler her zaman basit, sade insanlar olarak çizilmişlerdir.22 Yine benzer bir
şekilde işçilerin ve köylülerin yıkmakta olduğu kapitalizm, emperyalizm ve eski
düzen bir canavar veya garip bir mahlûkat olarak resmedilmiştir.
Üçüncü olarak vurgu yapılan diğer bir konu da köylülerin ve işçi sınıfının
birliğinin ve kardeşliğinin resmedilmesidir. Yine bu durumu tasvir eden en tipik
enstantane elinde orak tutan bir köylü ile elinde bir çekiç tutan işçinin yeni rejimin

Ya Kapitalizmi Batır ya da O Seni Batırsın!

22 Poster No. 4, Viktor Deni, Ya Kapitalizmi Batır Ya da O Seni Batırsın; Poster No. 24, Boris
Yetimov, Ukrayna’nın Yeni Sovyet Toprak Kanunu; Poster No. 26, Viktor Deni, Orak Çekicin
her Fiskesi Düşmana Bir Fiskedir.
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sloganını sembolize etmesidir: Proletarya ve Köylülerin Birliği.23 Yuri Mikhailovich
Bandi’nin afişi de bu öğelere bir örnek olacak şekilde yoldaşça el sıkışan işçi ve
köylüyü orak, çekiç ve kızıl yıldız önünde resmetmiştir.24 Boris Kustodiyev ise bir
köylüye kitap ve bildiri veren bir kentliyi afişinin merkezine resmetmiştir. Köylü ve
çocuğu yeni ideallerin ve düşüncelerin yayılması ile aydınlanmaktadırlar. Poster en
altta Lenin’in kontekste uygun bir sözüne yer vermeyi de ihmal etmemiştir.25 Sadece
köylüler için üretilen afişler de mevcuttur. Bu afişlerde köylüler, zincirlerinden
kurtulan işçiler gibi, bağlarından kurtulmaktadırlar.26
Diğer bir başka önemli unsur ise bu afişlerin bazılarının üzerinde yer alan Arap
harfli yazılardır. Ya da onunla doğrudan ilgili olacak şekilde bir Rus tipinden farklı
23 Poster No. 18, Alexander Apsit, İşçiler ve köylüler toprak ağalarını, aristokratları
süpürürlerken, işçiler toprakların sürülmesine yardımcı olmaktadırlar. “Yaşasın İşçilerin ve
Köylülerin Birliği.”
24 Poster No. 31, Yuri Mikhailovich Bandi, “Devrimimiz Yüz Yıl Sonra da Yaşamaya Devam
Edecek”.
25 Poster No. 47, Boris Kustodiyev, “Kent ile Taşra arasındaki bağı kurmak işçi sınıfının en
önemli görevlerinden biridir. V.I. Lenin.”
26 Poster No. 27, Amshei Nuremberg, “Köylüler! Arkanızı dönmek istemiyorsanız...”; Poster No.
24, Boris Yefimov, “Ukrayna Yeni Sovyet Toprak Kanunu”. Bunun yanı sıra Bonnel de kitabında
hem işçi hem de köylü kadının afişlerde ne şekilde yer aldığını tafsilatlı bir şekilde analiz etmiştir
(Bonnell, 1999).
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çekik gözlü insan suretlerinin posterlerde ortaya
çıkmasıdır. Bunun sebebi
kolaylıkla tahmin edilebileceği üzere Çarlık Rusyasından Sovyetlere miras
kalan etnik çeşitliliktir.
Yukarıda da değinildiği
üzere spor faaliyetlerinde ve
özellikle Müslüman bölgelerde Bolşeviklerin yerel
unsurları nasıl kendi mücadeleleri içerisine katmak istediklerine değinmiştik. Bundan dolayı karşımıza üzerinde Tatarca cümleler yazılı
afişlerin çıkması bir tesadüfün eseri değildir. Bunlardan “Bütün Dünyanın
İşçileri Birleşiniz” başlıklı bir
tanesinde Bolşevik asker bir
Tatara şöyle seslenir: “senin
düşmanın yalan ve korkutmağla kardeşin olan bana
karşı harbe gönderiyor. Sen
onları dinleme... Hürriyet ve
İşçiler ve köylüler toprak ağalarını, aristokratları
sulh-ı tam olsun dersen elinsüpürürlerken,
işçiler toprakların sürülmesine yardımcı
de olan tüfenk ve süngüyü
olmaktadırlar. “Yaşasın İşçilerin ve Köylülerin Birliği.”
benimle beraber düşmanına
karşı çek.”27 Rusça’dan farklı
dillerin kullanılması Tatarca ile de sınırlı değildir. Örneğin Kızıl Orduya gönüllü
çağrısı yapan bir afiş muhtemelen Ukrayna’da Ukraynaca olarak basılmıştır.28
Bolşeviklerin yürüttükleri her türlü toplumsal, iktisadi ve askeri kampanya
kendisini posterlerle görünür kılmış, söz standartlaşmaya başlayan imgelerle kitlelerin karşısına çıkmıştır. Okuma yazma kampanyası Bolşevikler gibi söze, fikre ve
yazıya çok önem veren bir örgütlenme için çok önemli olmuş, hem okuma yazma
kampanyasına dair hem de kitap ve yazıya dair birçok figür, resim ve imge afişlerde
yerlerini almıştır. Karanlık, aydınlık, cehaletin pratik zararları, okumanın faydaları,
kitabın yararları hem afişlerde hem de duvar gazetelerinde sıklıkla işlenmiştir.

N. Kogout, “Bütün Dünyanın İşçileri Birleşiniz”, (White, 1998: 102).
Örneğin bkz. Poster No. 30, Anonim; Poster No. 40, Anonim, “Doğu Sovyetinin Gençleri!
Komsomol’un Kızıl Bayrağı Etrafında Birleş”; No. 11, Anonim, “Kızıl Süvariye Gönüllü Yazıl”.

27
28
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Kitaplar kah bir işçinin gözündeki bağları çözmüş, kah zincirleri kopartmıştır. Bir
yandan kitlelere rehber olmuş, diğer yandan gündelik hayatı kolaylaştırmıştır.29
Uzun lafın kısası, bu Sovyet afişleri Lenin gibi kişiliklerin dışında kahraman
figürler olarak kitleleri merkeze yerleştirmişlerdir. Kitleler ve onları temsil eden
insan figürleri afişlerin ana konularını ve aktörlerini temsil etmektedirler. Devrimin
sahibi kitleler olayların gerçek özneleri olarak resmedilmişlerdir. Bu arada kitlelerden
gelen tepkiler de afişlerin şekillenmesinde etkili olmuştur. Özellikle avangardistlerin
ve fütüristlerin çizimleri hem kitleler hem de Bolşeviklerin tepkilerini çekmiş, afişler
üzerine çok yönlü tartışmalar yürütülmüştür. Bu tartışma ve etkileşimler de bu yazı
perspektifinden ancak siyasi posterlerin kitle siyaseti açısından önemine işaret eder.
Böylece Bolşeviklerin Ekim Devrimi’nden sonra kitle siyasetinin farklı araçlarından kifayetiyle yararlandıkları ve tiyatrodan sinemaya, gazetelerden bildirilere,
şarkılardan gösterilere ve festivallere, spor faaliyetlerinden kampanyalara toplumsal
bir seferberlik yaratabilmek için çalıştıklarını görüyoruz. Siyasi Afişler kitlelerin
Bolşeviklerin mesajlarına ve söylemlerine en özlü biçimde ve görsel olarak şahit
oldukları malzemelerdi. Dönemin entelektüel ortamı ve çok çeşitli olan siyasal
kültürel akımlar dolayısıyla bu siyasi afişler zaman zaman sanatsal yaratı boyutlarını
alıyorlardı. Bu anlamıyla basit propaganda ürünleri değil aynı zamanda zamanın
entelektüel ve sanatçılarının içinde coşkuyla rol aldıkları üretim süreçleriydi. Bundan
dolayı siyasi afişler hem yüksek siyasetin toplumdan kopuk bir olgu olmadığını hem
de semboller, ritüeller, ve söylem dünyası gibi daha çok kültürel çalışmalara terk
edilmiş kültürel formların siyaset çalışmaları için de önemli olduğunu
göstermektedir. Bu nitelikleriyle siyasi afişler tarihçiler için adeta çok kıymetli bilgiler
ihtiva eden madenlerdir. İçinde çok faklı okumalara açık bir zenginliği barındırmaktadırlar. Bu makale, Bolşeviklerin siyasi afişlerini yazının başında özetlenen
kitle siyaseti bağlamına oturtmaya ve döneme ilişkin bir tarihsel kaynak olarak ele
almaya çalışmıştır. Ancak burada ele alınanlar ve başka ülkelerdeki muadilleri siyaset
dışında da o topluma ve üretildikleri döneme ilişkin bir şeyler söylemek için
kütüphanelerde tarihçileri ve sosyal bilimcileri bekliyor.
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Özet: Sovyet tarihyazımında bir zamanlar hegemonik olan Totaliteryen Paradigma’nın
iddialarının aksine Erken Dönem Sovyet toplumunda Bolşeviklerin her şeye hâkim bir
iktidarlarından bahsetmek mümkün değildir. Bolşeviklerin özellikle erken dönemlerde
iktidarlarını çıplak şiddet ile ve sadece devletin inşasına odaklanarak sağladıkları bir efsaneden
ibarettir. Her politik grup gibi onlar da iktidarlarını sağlamlaştırmak için halkın rızasını almak
zorundaydılar. Bundan dolayı çok faklı kitle siyaseti örüntülerini devreye sokarak toplumun
seferberliğini gözeten politikalar üretmişlerdir. İktidarlarını pekiştirmek, topluma daha fazla nüfuz
etmek, devam eden askerî ve iktisadi savaşı sürdürebilmek ve tahayyüllerindeki toplumu inşa
edebilmek için meşruiyetlerine halel getirmemeleri gerekmekteydi. Bundan dolayı gazetelerden
bildirilere, tiyatrodan sinemaya, müzikten siyasal kampanyalara, festivallerden spora, her türlü
kitle siyaseti araçlarına başvurmuşlardı. Bolşeviklerin kitle siyaseti pratikleri bu sürecin tek elden,
merkezî olarak örgütlenmiş ve kamusal alanı tek tipleştiren bir süreç olmadığına işaret etmektedir.
Bu araçlardan biri de devrim sırasında ve sonrasında milyonlarca basılan siyasal afişlerdir. Bunlar
tarihçi açısından çok kıymetli bilgiler ihtiva eden madenlerdir. Bu görsel malzeme hem yeni
rejimin zihniyetini anlamak hem de Bolşeviklerin söylemlerinin nasıl tasvir edildiğini, somut
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olarak nasıl bir görünüme büründüğünü göstermesi açısından tarihçiler için paha biçilmez
kaynaklardır.
Anahtar Sözcükler: Kitle Siyaseti, Toplumsal Seferberlik, Tarihyazımında Kaynaklar, Afişler,
Bolşevikler, Erken Dönem Sovyet Tarihi, Siyaset ve Kültür
Mass Politics and Political Posters:
The Case of Bolsheviks
Abstract: Contrary to the assertions and theoretical assumptions of the Totalitarian School
which was erstwhile hegemonic in Soviet historiography, Bolsheviks did not have an omnipotent
power in the early Soviet society. It is only a myth that the power of the Bolsheviks was based
only on coercion and concentrated merely on the construction of state institutions. As other
political groups, they also tried to obtain the consent of ordinary people. To this end, Bolsheviks
recruited various means of mass politics in order to procure the mobilization of the society, since
they needed legitimacy to reinforce and consolidate their power, to control the society efficiently,
to continue the military and economic war and to build up a society of their own imagination.
Bolsheviks tried to make use of all kinds of instruments of mass politics such as press,
pamphlets, theatre, cinema, music, campaigns, spectacles, festivals, sport activities etc. Political
posters were such illustrative means and medium of mass politics and social mobilization.
Millions of them were printed and circulated all over the country. These illustrative sources are a
valuable mine for historians to dig out precious information about the mentality of the new
regime. They also provide hints on how Bolsheviks depicted their political discourse on the
walls.
Keywords: Mass Politics, Social Mobilization, Sources of Historiography, Political Posters,
Bolsheviks and Early Soviet History, Politics and Culture
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