




N. KRUPSKAYA'NIN İLK RUS BASIMINA 
ÖNSÖZÜ 

«Dünyayı Sarsan On Gün», işte John Reed'in bu 
şaşırtıcı kitabına verdiği ad. Bu yapıt, Ekim Devrimi' 
nin ilk günlerini olağanüstü bir doğruluk ve canlılıkla 
yeniden yaşatıyor. Karşımızda olayların basit bir sı
ralaması, bir belgeler dökümü değil, fakat öylesine 
yaşanmış tipik olaylar dizisi var ki devrimin içinde 
bulunan herkese kendisinin de yer aldığı benzeri sah
neleri hatırlatmaktan geri kalmıyor. Sıcağı sıcağına çi
zilen bu tablolar, kitlelerin olayları nasıl hissettiklerim 
son derece güzel yansıtarak böylece büyük devrimin 
farklı olaylarındaki gerçek olguyu da yakalamaya yar
dımcı oluyorlar. 

İlk bakışta, bu kitabın memleketin dilini ve töre
lerini bilmeyen bir yabancı, bir Amerikalı tarafından 
yazılmış olması garip gözükebilir. Her adımda en gü
lünç yanlışlıklara düşebileceği, olayların en büyük fak
törlerini unutabileceği düşünülebilir. 

Yabancılar, Sovyet Rusya hakkında böyle yazılar 
kaleme almazlar. Ya olaylardan hiç bir şey anlama
makta ya da hiç bir zaman tipik olmayan bağımsız 
olayları genelleştirmektedirler. Şahsen Devrimin tanığı 
olanların sayıca çok az olduğu da doğrudur. 

John Reed ise ilgisiz bir gözlemci olmamıştır. So
nuna kadar devrimci komünist olup olayların ve büyük 
kavganın gerçek anlamını kavramıştır. Görüş keskin
liği de buradan ileri geliyor zaten, yoksa böylesine bir 
kitap yazmak olasılığını bulamazdı. 

Ruslar da Ekim Devrimi'nden böyle bahsetmez-
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ler. Ya onun hakkında bir yargı verirler ya da tanığı 
oldukları olayları anlatmakla yetinirler. Reed'in kitabı, 
halk yığınlarının başkaldırışını gerçekte olduğu gibi 
tüm bir tablo halinde vermekte olup bu yüzden gençlik 
için, gelecek kuşaklar için ve Ekim Devrimi'nin artık 
bir tarih olacağı gelecekteki insanlar için ayrıcalı bir 
anlam taşımaktadır. Reed'in kitabı kendi türünde bir 
destandır. John Reed, Rus Devrimine kopmaz bağlarla 
bağlıydı. Kendisine yakın hissettiği Sovyet Rusya'da 
tifüse yakalanarak öldü ve şimdi Kremlin'deki Kızıl 
Duvar'ın dibinde son uykusunu uyumaktadır. Devrim 
kurbanlarının cenazelerini anlatan John Reed gibi bi
risine de bu onur lâyıktı. 

N. KRUPSKAYA 



















































zalı sataşmalar). Bolşevik kışkırtıcılar birer demagog-
tur. 

Bu söz üzerine salon kahkahaya boğuldu. 
— Bir an için sınıf mücadelesini unutalım... 
Daha fazlasını söyleyemedi, bir ses haykırdı: «Da

ha çok beklersin sen...» 
Petrograd, o zamanlar garip bir görünüşteydi. Fab

rikalarda, komite odaları tüfekle doluydu. Postacıların 
biri gelip biri gidiyor, kızıl koruyucular eğitim yapı
yor, tüm kışlalarda her gece mitingler düzenleniyor ve 
günler tükenmek bilmeyen ateşli tartışmalarla geçiyor
du. Sokaklar, akşam olmaya başladı mı kalabalıklaşı
yor, Nesvki caddesine doğru ağır dalgalar halinde ya
yılıyor, gazeteler tartışılıyordu. Yayalara saldırı o de
rece yoğunlaşmıştı ki yan sokaklara girilemiyordu. Bir 
gün öğleden sonra Sadovaya'da, yüzlerce kişiden olu
şan bir kalabalığın hırsızlık yaparken yakalanan bir 
askeri dövüp tekmelediklerini gördüm. Garip tavırlı 
adamlar, ekmek ve süt kuyruklarında titreşip bekleyen 
kadınların etrafında dolaşıyor, onlara, yahudilerin er
zak stokları yaptıklarını, halk açlıktan ölürken Sovyet 
üyelerinin bolluk içinde yüzdüklerini fısıldıyorlardı... 

Smolni de, giriş ve dış parmaklıkta, nöbetçiler ser
best giriş kartlarınızı inceden inceye kontrol ediyordu. 
Toplantı salonlarında, gece. gündüz sürekli toplantılar 
yapılıyor, bitmeyen bir uğultu her yanı kaplıyor, yüz
lerce işçi ve asker döşemelerin üstünde bir yol bulup 
uyuyordu. İlk kattaki büyük salonda, binlerce dinleyici 
Petrograd Sovyetinin kavgalı toplantılarında bulun
mak için itişip kakışıyordu... 

Sabahın köründen akşama dek, klüplerde çılgınca 
kumar oynanıyor, şampanyalar oluk gibi akıyor, or
taya konan paralar yirmi bin rubleyi buluyordu. Şe
hir merkezindeki sokak ve kahveler, pahalı kürk ve 
mücevherlerle örtülü orospulardan geçilmiyor, monar-
şist komplocular, Alman casusları, planlar kuran ka
çakçılar ortalıkta fink atıyordu. 

Gri bir göğün altında, soğuk ve yağmurda kayna
yan koca şehir koşuyor, koşuyordu, ama nereye? 





























































































































































































































John Reed'in "Dünyayı Sarsan On Gün" adlı kitabını 
sonuna kadar aynı dikkat ve büyük bir ilgiyle okuduk
tan sonra bu yapıtı tüm ülkelerin işçilerine yürekten öne
ririm. Bu kitabın milyonlarca basılarak tüm dillere çevril
mesini istedim, zira proletarya diktatörlüğünü ve proleter 
devrimin ne,olduğunu anlamak için öylesine büyük bir 
önemi taşıyan olayların doğru ve son derece canlı bir 
tablosunu vermektir. Bu gün bu sorular genel olarak bir 
tartışmayı oluşturmakla birlikte bu fikirleri kabul ya da 
red etmeden önce hangi taraf tutulacaksa o tarafın tüm 
olgularını anlamak gerekir. Kuşkusuz ki John Reed'in 
kitabı, dünya işçi hareketinin bu temel sorunu üzerine 
ışık tutmaya yardım edecektir. 

1919 sonu 
V. I. LENİN 


