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Tezde Yapılan Düzeltmeler 

 

 
 

— Parvus‘un 1910–1911 yılları arasında İstanbul‘da kaleme aldığı Türkiye‘ye ilişkin 

ilk inceleme ve gözlemlerine ait tercümeler ekler kısmında sunuldu. 

— Ekler bölümüne yararlanılan arşiv belgelerinden görseller eklendi. 

— Parvus Efendi‘nin İstanbul‘daki yaşantısına ve Türkiye ile ilgili fikirlerine daha 

geniş yer verildi. 

— Alexander-Parvus‘un Bulgaristan‘daki faaliyetleri BOA eksenli olarak yeniden 

işlendi. 

— Bütün bölümlerde yararlanılan kaynak sayısı artırılarak içerik zenginleştirildi. 

— Dipnotlar gözden geçirilerek tez yönergesine uygun olarak yeniden dizildi. 

— Bibliyografya kısmı tez yönergesine uygun olarak yeniden düzenlendi. 
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ÖZ 
 

Yirminci yüzyılın en önemli sosyalist düşünür ve eylemcilerinden biri olarak Parvus 

ilk bakışta bağdaşmaz bir ayrım taşıdığı izlenimini oluşturan farklılıkla Rusya Almanya ve 

Türkiye‘de sıra dışı roller üstlenmiştir. Parvus‘un bu tutum çeşitliliğindeki ayrıcı vasıflarına 

işaret etmek üzere onu dört farklı isim altında karakterize edilebilen bir kişi olarak ele 

alıyoruz.  

Bu karakterlerden ilki bir Rus Yahudi ailesinin oğlu olarak Rusya‘da dünyaya gelen 

Israel-Helphand,  bir pogrom mağduru olarak romantik isyankâr ve yöntemsiz bir devrimcidir. 

İkinci karakter, yurt dışına çıkarak eğitim alan ve orada devrimciliğinin arkasındaki isyankâr 

duygularını Marksçı ideolojiyle yönteme kavuşturan Alman sosyal demokrasisinin 

teorisyenlerinden Marksçı-devrimci Helphand-Parvus. Çarlıkla çocukluğundan devraldığı 

kişisel soruna bir Alman sosyal demokratı olarak ta yüz çevirmeyen Helphand-Parvus, 

Troçki‘nin sürekli devrim olarak teorileştireceği düşüncenin temel yapıtaşlarını ortaya 

koyarak 1905 Rus devriminde etkin görev alır. Sonu sürgünle biten bu maceradan sonra 

döndüğü Almanya‘da sosyalizmin geleceği üzerine kafa patlatırken, devrimin ancak bir dünya 

savaşıyla geleceği kehanetinde bulunur. Düşünceleriyle tepkileri üzerine çeken Helphand-

Parvus, doğudan gelen devrim haberine daha fazla kayıtsız kalmayarak inceleme yapmak 

üzere 1910‘da Türkiye yolunu tutar. İstanbul‘a yerleşip zaman içinde, sömürgeciliğin açık 

hedefi olan Osmanlı‘nın bekasını sorun edinen Osmanlı-Türk aydın tavrını ortaya koyar. 

Böylece üçüncü karakter karşımıza çıkıyor; Parvus Efendi. Kendisini dünya vatandaşı 

hisseden bir toplumcu olarak, toplumculuğun önüne koyduğu yerel ödevleri gerçekleştirirken 

çok eski amacı olan sermayedarlığa önemli bir adım atmıştır. Hercai bir Toplumcu ve 

sermayedar olarak beklediği dünya savaşının patlak vermesiyle devrimi gerçekleştirmek üzere 

Çarlığın sonunu hazırlayacak detaylı bir plan üzerinde Alman diplomatlarıyla anlaşıp Çarlık 

karşıtı güçleri tek yumruk altında toplamaya koşulan son karakter Alexander-Parvus, Bolşevik 

devriminin finansörlerindendir.  

Parvus kişiliğinin, yaşantısında seçikçe ayrımlanabilen dört karakterle, benliğini farklı 

biçimlerde konumlandırmasının ardında Yahudi kurtuluşunu/özgürleşmesini sorun edinen bir 

düşünürün bağdaştırmacılığı ve kimlik krizi kendisini açıkça göstermektedir.  
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ABSTRACT 

 

This research based on the life and ideas of Alexander Israel Helphand, better known 

by pseudonym as Parvus. Parvus is one of the most extraordinary figures as an eminent 

socialist thinker, activist and merchant in 20
th

 century. He played different roles, which is seen 

incompatible with each other at the first glance, especially when we consider part of his life in 

Istanbul, interacted intellectual, political and business life of some countries such as Germany, 

Russia, Turkey and Bulgaria. The approaches and experiences of Parvus could be examined 

different epochs according to different countries‘ special situations throughout his life.  I 

characterized to Parvus as a four different personalities on the brink of pointing out his all 

differences of approach and experience in various countries. 

The first character of Parvus is Israel-Helphand, who was born as a son of Jewish 

family in Russia. He, as a sufferer of pogroms, was filled with revolutionary ideas which are 

influenced by romanticism. He will keep feeling of revenge against Tsarist Russia forever. 

Even though this emotional heritance comes from his childhood, he takes over to destroy 

Tsarist Russia as a personal task in his all life. 

The name of Helphand-Parvus characterizes the second personality. Helphand-Parvus 

had education abroad where he became openly a Marxist. He moved Germany, joined SPD, 

and was considered to be one of the leading theoretician of Marxist ideology. He played an 

active part in the Petersburg Soviet of 1905.  

The third character of Parvus is Parvus Efendi, who was the first eminent European 

socialist to sojourn in Turkey. However Parvus reflected on the survival of Ottoman Empire 

contradictory of Marxist thought at that time and very harshly criticized complicated 

imperialistic attack of colonizer European countries. His point of view could be described as a 

typical patriotic Turkish intellectual attitude.  

The last character of Parvus is Alexander-Parvus, who consider himself as a hacker of 

imperialist knot in Turkey just like Alexander the Great who hacked Gordian knot apart with 

his sword. After the First World War outbreak, Alexander-Parvus turn back to Europe with a 

great plan to destroy Tsarist Russia which is side of The Entente Powers during the war. 

According to Parvus‘ plan the German army, Russian workers, socialists and various 

minorities in Russia had the same enemy:  Tsarist Russian autocracy.  Parvus worked with 

German diplomats to unite the enemies of Tsarist Russia under a one flag and received money 

from Germany to promote revolution in Russia, was the financier of Bolshevik revolution. 

Behind of Parvus‘ all characters could be found the tragedy of Judaist emancipation. 
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ÖNSÖZ 

Bu satırların kaleme alınışından tam yüz yıl önce İstanbul, 1905 Rus devriminde etkin 

bir rol alan, Troçki‘nin Sürekli Devrim teorisinin fikir babası,  Alman sosyal demokrasisinin 

güçlü kafası, Marksist iktisatçı, kozmopolit bir Yahudi sosyalist olan Parvus‘u konuk etmişti. 

Kendini bu topraklarda misafir olarak gören bir yabancının dört yılı aşkın süren İstanbul 

serüveninde giriştiği ticari faaliyetlerle zenginleşmekle kalmadı. Batılı bir aydın olarak Parvus 

Osmanlıyı sosyal, siyasal ve toplumsal analize tabi tuttuktan bir süre sonra Tanin, Tasvir-i 

Efkâr ve Türk Yurdu ve Bilgi Mecmuası gibi dönemin önde gelen basın yayın kuruluşlarında 

kaleme aldığı yazılarında Avrupa‘nın mali nüfuzu altında sömürülen ve siyasi pençesinde 

kemirilen Osmanlının bekasını sorun edinerek bir Osmanlı-Türk aydın tavrı ortaya koymuştur. 

Parvus üzerine kafa yoranların şimdiye dek sağlıklı bir biçimde gerekçelendiremediği bu 

‗çelişkili‘ yanları barındıran yılların karanlığına işaret ederek beni Parvus üzerinde 

araştırmaya teşvik eden ve getirdiği önemli eleştirilerle farklı bağlamlarda konuya 

yaklaşmama vesile olan Hocam, Profesör Dr. Ali Arslan Bey, bu çalışmanın ortaya 

konulmasındaki ilk teşekkür borçlusu olduğum kişidir.  

Çalışma esnasında İstanbul Üniversitesi ile Freie Universität Berlin arasında Erasmus 

programı çatısı altında gerçekleştirdiğim değişim öğrenciliği aracılığıyla bir yıl süreyle 

konakladığım Berlin‘de yürüttüğüm araştırmalar olmasaydı kuşkusuz bu çalışma daha çok 

eksik yönleriyle ön plana çıkacaktı. Bu olanakların sağlayıcılarına, Alman Dış İşleri Arşivi ile 

Prusya Gizli Arşivi çalışanlarına ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarına da bu 

vesileyle teşekkür borcumu bildirmek isterim. 

Parvus‘un 1910 – 1911 yılında İstanbul‘da bozuk bir Almanca ve okunması zor bir el 

yazsıyla kaleme aldığı gözlem ve incelemelerini Türkçeye kazandırmamızda paha biçilmez 

yardımlarını esirgemeyen Hiltrud Kayacan Hanımefendi‘ye teşekkür borçlusuyum. Kuşkusuz 

onun değerli katkıları olmaksızın, çalışmamız bu seviyeye gelemez ve karşılaşılan 

anlamlandırma zorlukları aşılamazdı.  

Bir Yüksek Lisans Tezi olarak çalışmanın danışmanlığını üstlenip, çalışmanın 

seyrinde, bıkmadan çalışmayı büyük bir titizlik ve ilgiyle inceleyen ayrıca yöntemden üsluba 

değin yol gösterici değerlendirmeleriyle çalışmayı sistematikleştiren Yrd. Doç. Dr. Fatih 

Mehmet SANCAKTAR Bey‘e teşekkür borçlusuyum. Yine kendisinin tarih yazımı üzerine 

beni düşünmeye teşvik etmesi ve konu ile ilgili fikir teatisinde bulunarak çalışmaya sağladığı 

katkılarından ötürü kendisine ayrıca müteşekkirim.  
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Yüksek Lisans öğrenimim esnasında değerli katkılarıyla çalışmama zemin hazırlayan 

ve çalışmalarım esnasında yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Halil Bal, Prof. Dr. Cezmi 

Eraslan Beyefendiler‘e ve Doç. Dr. Arzu Terzi Hanımefendi‘ye teşekkürlerimi sunarım.  

Ayrıca İstanbul Üniversitesi‘ndeki Tarih ve Felsefe öğrenimim boyunca emeklerini 

esirgemeyen başta Profesör Dr. Ayhan Bıçak ve Profesör Dr. Şaban Teoman Duralı 

Beyefendiler olmak üzere bütün Tarih ve Felsefe bölümü öğretim üyelerine teşekkür 

borçlusuyum. Bunun yanı sıra yine İstanbul Üniversitesindeki öğrenimim esnasında beni 

derslerine çekinmeden misafir eden Latin ve Fars Dili Edebiyatı hocalarına da ayrıca 

teşekkürlerimi sunarım. 

Kuşkusuz, bu mütevazı çalışmanın ortaya çıkmasındaki katkılardan en önemlisi, 

üzerlerinde maddi ve manevi yük olmaktan yorgun düştüğüm aileme aittir. Onlara 

minnettarım. 
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 YÖNTEM  

A. Kavramsal Çatı 

Anlam her zaman için belirli bir bağlam üzerinde durur. Anlam yükleme diğer bir 

deyişle anlamlandırma kişinin kendi varoluşu üzerinden kalkarak, kendisini kuşatan evreni 

algılayıp kendisini bu evrende konumlandırmasıyla başlar. İşte özne sayısınca farklı süreçler 

bağlamının bir yansıması olan ve öznede ifadesini bulan anlamın mutlaklığından söz 

edilemezlik böylece tarihsel bir zemine oturur. Ayrıca, hiçbir iki şey için bir ve de aynı deme 

olanağı olmayışıyla anlamlandırmadaki öznellik mantıksal bir düzleme oturmaktadır. 

 Ne var ki, anlamlandırmanın doğası gereği öznel olan bu yapısına rağmen geçmişi 

bilinmeye değer kılan
1

, böylece de araştırmaya konu edindiren önemdeki unsur, onun 

kendisini dolaysız olarak bugüne dayatmasından ileri gelir. Öyle ki, geçmişe rağmen 

olunabilirken
2
  onsuz olunamayış,

3
  kişi ile tarihi arasındaki koparılamazlıktaki bir varoluş 

ilişkinin kurulu olmasındandır. Bu birbirinden bağımsız ele alınamayış aynı zamanda belirli 

bir tarih sürecinin son anında cisimleşen şeyin geçmişini temsil etmesindendir. Gerçekleşenin 

gerçekleşme sürecini bizzat kendisinde temsil etmesine, diğer bir deyişle bugünün verisi 

olarak geçmişin kendini ortaya koymasına, ―Temsili Tarih‖ diyoruz. Böylece geçmiş, 

gerçekleşme sürecinin tecrübe edilemezliğine rağmen, zorunlulukla kendisinden çıka gelen 

bilgileri bugünde özneler-arası geçerlilikte ortaya koyar. 

 Böylelikle tarih yazımı ile başkaca yazımları bir diğerinden seçikçe ayırt 

edebileceğimiz mihenk taşını elimize almış oluyoruz. Mihenk taşımız olarak Temsili Tarihe 

dikkatlice eğildiğimizde, ilk bakışta bıraktığı izlenimin aksine, zaman boylamında geçmişten 

şimdiye doğru Temsili Tarihi oluşturan süreçlerin şartları, temsilin kendini süreğen bir 

biçimde yinelemesi gereği yani her yeni gerçekleşmenin de bir Temsili Tarih olmasından 

                                                 
1
 Yine de, nesnesi ne olursa olsun bilme isteğine insan her şeyi konu edebilir. Kadim kültürlerden günümüze dek 

bunu dile getiren sayısızca örnek ortaya konulabilir. Biz burada, Felsefe-Bilim‘in kurucusundan bir aktarma 

yapmakla yetinmeyi yeğliyoruz. ―Bütün insanlar, doğal olarak bilmek isterler. Duyularımızdan aldığımız zevk, 

bunun bir kanıtıdır.― Aristoteles, Metafizik,  980, a. 
2
  Bir kültür katmanı içinde önceden seçenek olarak ortadayken yadsınarak başvurulmamış eylemselliğin ortaya 

konulması. 
3
 Eğer bir kişi kendi tarihinden/hafızasından bağımsız olamıyorsa bu, kişiyi kendisi yapan bütün değerlerin 

taşıyıcısı ve yaşatıcısı olan hafızanın tarihle özdeşliğini, temsilde zamanın parçalanamazlığıyla, kurmamızı 

sağlar. Bu durumda ortak hafızanın milliyeti belirleyen ana unsur olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu 

hafızanın dirimselliğini temin eden dil bu yüzden kültürün kendisini üzerine inşa ettiği temeli ve ifadesini onda 

bulan canlı uzvudur. Bu bağlamda geçmişi dolaysız biçimde temsili dil üzerinden de bulabiliriz. Kişiyi veyahut 

teorik olarak toplumu, hafızasından bağımsız tasavvur etmenin olanağını yadsımadaki tarihsel kılavuzumuz 

sönümlenmiş kültürlerdir. Kıskançlıkla korudukları ülkü ve kan ortaklığıyla hafızalarını sürgündeki uzun 

tarihleri boyunca farklı dillerde yaşatmak durumunda kalan İbrani/Yahudilerin özgün durumu, bireylerinde de 

kendilerine özgün trajedileri beraberinde getirmiştir. Çalışmamızda, Sosyal Demokrasi ideolojisini vatan olarak 

sahiplenen Parvus‘un kökenine ilişkin gönderme yaparken artık bir diğeriyle neredeyse tarihsel eşdeğerlik 

kazanmalarından ötürü Yahudi, Musevi ve İbrani kelimelerini Parvus bağlamında eş anlamlı olarak kullandık. 
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ötürü, yansıma ağırlığını oluşumun yeniliğince asgariye indirdiğini
4
 görürüz. Bu asgariye 

inişin nihayet bulduğu son noktadan çekilecek çizgi
5
, bir tarih araştırısının konuca sahip 

olması gereken nesnel
6
 şartların zaman boylamında sınırlarına işaret eder. İşte bu nesnel 

şartları barındıran göreli biçimde sürece sınırlandırılmış nesnel alanı ―Toplumsallaşmış 

Zaman‖
7
 olarak adlandırıyoruz.  

Böylelikle her bir kişi için -dolayısıyla göreli
8

 olarak- zaman cetvelini 

Toplumsallaşmış Zaman ve Temsili Tarih olarak ikiye ayıran keskin bir çizgiye 

kavuşturmakla tarih araştırısının sağınlığı için gerekçelendirilmiş asgari ölçütte edinilmiş olur. 

Bir tarih araştırısının iki ana unsuru olarak, araştıran özne ile konu edilen öznenin doğrudan 

etkileşimi içermemesi diğer bir tabirle zihin ile zihnin yöneldiği konu arasında zaman 

boylamında herhangi bir bildirişmenin bulunmaması gerekliliği,
9
 tarih araştırısına özellikle de 

bir özne konu edildiği zaman, yönelebileceği alanın nesnel sınırlarını açıkça belirler. Ayrıca 

Temsili Tarihte bulduğumuz kaçınılmazcasına özneler-arası geçerlilikteki tarihsel bilgi de 

ayağı yere basmayan savlarla metafizik spekülasyonlara
10

 saygınlığın kapılarını tamamen 

kapatacak ölçütü bize vermiş olur.   

Bir tarih araştırmasının sağınlığı sağlamak üzere ortaya koyduğumuz bu temel 

yapıtaşlarının yanı sıra araştırmanın arka planında yer alan böylece de seyrine yön veren tarih 

yazımının neliği üzerine bilinç, araştırmayı yöntemce seçikliğe kavuşturma, konuyu amaç 

                                                 
4
 Değer yargılarının öngördüğü eylemin meşruluğu düşünülünce bu daha iyi anlaşılabilir. Hakeza temsildeki 

tarihin insanı, toplulukları millet olarak adlandırmadaki ayrıştırıcı ve bireyleri millet olarak birleştirici 

geçmişinin oluşturduğu kimlik değerlerinde daha belirgin olan unsurun kökeninin daha eskide yatması, 

temsiliyette bir unsurun ne kadar baskınsa o kadar kökleşmiş olmasına iyi bir örnek teşkil eder diyebiliriz. 
5
 Bu çizgi kişioğlunun Temsili Tarih olarak artık olaylara bizzat müdahil olabilmesi olanağının ayrımına işaret 

eder: Bu bağlamda dünyaya gelmeyi sınırları çizen çizgi olarak ele alınabilir. 
6
 Nesnelliği, algının öznelliğine ve de anlamın özneler arası eşitlenemezliğine rağmen kişiler arasında ortak bir 

atıf çerçevesi oluşturulabilmesinden hareketle yine özne üzerinden kuruyoruz. İnsanların anlaşabilmesine olanak 

sağlayan bildirişim aracı olarak dil, bunun en belirgin doğrulayıcısıdır. Anlamın öznelliği ile özneler-arası 

bilginin ayrımının keskince yapılması gerekliliğini tekrar pahasına vurgulamak isteriz. 
7
 Toplumsallaşmış Zaman: 1. Anlamlandırmadaki çeşitlilikten bağımsız olarak anlamlandırma girişimlerinin de 

onun bir yansıması olduğu nesnelleşmiş geçmiş. 2.Mümkün olmayan tecrübenin nesnesi. Sürdürülmekte olan 

yaşantının başlamasıyla son bulan geçmiş yani araştırıcı zihin dışında ki zaman. Daha açık ifadeyle içinde hiç 

bulunmadığımız geçmiş zaman. 
8

 Göre/ce/lilikten kastımız, duyumlanırlığımıza konu edinen nesnelerin algılanmasından kaynaklı öznellik 

değildir. Bundan kasıt nesnel ölçütün zaman açısından kişiden kişiye göre değişebilmesidir. 
9
 Bu gereklilik mutlak bir anlamdan söz edilemezlikten ötürü tarih yazımında geçerlilik sorununu aşmada nensel 

bağlamla kurulan ilişkiyi ölçü olarak ele alışımızdan kaynaklanmaktadır. Böylelikle üçüncü kişilerin 

denetlenmesine kapalılık tarih yazımının dışladığı temel ilke olarak sebebi hikmetine kavuşmakla kalmaz 

müdahil olunan tarihin yazım işini üçüncü kişilere bırakma ilkesi de gerekçesine kavuşur.  
10

 Günümüzde ün salmış bir spekülatif metafizik önerme örneği: ―Ermeniler soykırıma uğramıştır.‖ Bu 

önermenin olaylar dünyasına dayalı bir sav olup olmadığına ilişkin arşiv çalışmasına lüzum bırakmaksızın 

tanıtlanması Temsili Tarihle mümkündür. Nitekim Ermenilerin bugünkü varlığı soylarının 

kırılmadığının/soykırıma uğramadıklarının açık bir tarihsel delili olarak karşımızda durmaktadır. Kant‘ın şu 

haklı sözünü hatırlatmak isteriz: ―İçeriksiz düşünceler boş, izlenime (yaşanmışlık arka planına) dayanmayan 

kavramlar kördür.‖ Immanuel Kant, J. H. von Kirchmann, Immanuel Kant’s Kritik der reinen Vernunft, 

7.bs.,  Heidelberg, Georg Weiss Verlag, 1891, s. 100. 
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bağıntısıyla gerekçelendirme ve tarih yazımının dayanak noktası olan başvuru kaynaklarını 

kritik etme sırasıyla ele alacağımız diğer önemli unsurlardır. 

 

B. Tarih Yazımının Antropolojisi 

Toplumsallaşan Zamana ait gerçekleşmelerin (konumuz gereği Parvus‘un yaşantısı) 

bir diğerini takip eden süreçlerle kendisini ortaya koyması ve Temsili Tarih olarak her bir 

sürecin geçmişten bugüne dek süreğen biçimde karmaşıklaşan temsiliyetinin nihai noktalarını 

bir an için bir tümevarım olarak düşünürsek, ona karşı bugünden girişilecek soyutlama ister 

istemez tümdengelimli olacaktır. Böylelikle diyebiliriz ki, yaşanılmış geçmiş olarak tarih, 

tümevarımlı bir yapı kurulumu ise tarih yazımı da yöntem olarak ister istemez tümdengelimli 

bir yapı sökümüdür. İşte bu yapı, Toplumsallaşmış Zaman ve bunun somut verisi olarak 

Temsili Tarihtir. Tarih yazımıysa elinde çapasıyla şimdi ve buradan oluşan düzlemin 

yüzeyindeki tarihçinin, kendisini ve çevrelendiği evreni anlamak üzere giriştiği manevi bir 

kazıyı andırır. Böylelikle diyebiliriz ki, tarihçilik eni sonu bugünü adamakıllı anlama ve 

anlamlandırma (başkaları için anlamlı kılma) işidir. Bu iş bir yanıyla yapının anlamlı 

kılınması sorumluluğunu yüklerken diğer yanıyla da sürdürülmekte olan yaşama kendi 

tarihini yazıyor olma bilincini aşılayıp kişiyi geleceğe karşı sorumlu tutar. Böylece anlama 

tarihçinin kendisini (bireysel hafıza) bağlarken anlamlandırmanın önemi üçüncü kişiler 

(toplumsal hafıza) için taşıması gereken geçerlilikten ötürü nesnelleşen geçmişe yani 

Toplumsallaşan Zamana dönüktür. Yahut sınırları onunla çizilmiştir. Tarihçiye özgü 

sorumlulukla yönelilen alandır. Bu yüzden tarihçinin işçiliğine kısaca eğilmek gerekiyor. 

Tarih yazımını araştırma ve zihinde kurma/yazıya dökme olarak ikiye ayıracak olursak, 

tarih araştırıcılığındaki işçiliğin yöntemi analiz tutumu ise şüpheciliktir. Tarih yazımındaki 

inşa eden işçiliğin yöntemi sentez tutumu ise eleştiridir. Bunlar yapının ayakta durmasını 

sağlayan yargılar arası iç tutarlılığın gerektirdiği temel unsurlardır. Ayrıca analizde şüphe, 

geçmişi soyutlamayla bugünde ortaya koyarken Toplumsallaşan Zamana tekabül edebilecek 

tarih yazımının geçerliliğini sağlamada nasıl bir kaçınılmazlık ise sentezde eleştiri de, 

spekülatif metafizik yargılardan tarihçiyi alıkoyacak öylesi bir kaçınılmazlıktır. Öyle ki, 

dışarıdan bakıldığında tarihçinin ele aldığı geçmiş, çocuğun elindeki oyun hamurunu 

andırmasın. Konumuz gereği eğildiğimiz kaynaklarımızdan bir bölümünü oluşturan tarih 

yazım birikiminde de bu çocuksuluk karşımıza çıkmaktadır.
 11

 Diğer taraftan kendi 

                                                 
11

 Scharlau ve Zaman‘ın Parvus‘u konu edinen biyografilerinde, bir sosyalist olarak Parvus‘un İstanbul‘daki 

gözlem ve incelemelerine yer veren el yazılarında hamalları ücretleri ve grevleri üzerinden konu edinmesinden 

hareketle onları grev için teşkilatlandıranın Parvus olduğunu belirtmesi. Yine Yunus Yiğit‘in Parvus‘u konu 

edinen yüksek lisans tezinde, hamalların grevine ilişkin fakat Parvus‘la alakasız Osmanlı Arşiv Belgeleri vererek 
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dünyasında tarihçi, söyledikleri doğru çıkmış kâhini yaşama isteğini açığa vurur. Bu, konu 

edinilen özneye, kendisinde gizli olan gayeyi ortaya çıkartacak ve esasında metafiziğe ait olan 

―niçin‖ sorusunu yöneltmenin bir sonucudur. Tarih yazımında sonraki hamlesi bilinen özneye, 

sonuçtan hareketle geçmişe dönük olarak atfedilen amaç sanıyoruz aklın küçük bir hilesidir. 

Böylelikle diyebiliriz ki, konu edinilen öznenin ortaya koymadığı amacı ‗ifşa etme‘ girişimi
12

, 

yaşanılan gerçekliğe tekabülü açısından şüpheli bir yorumdan öteye gidemezken
13

, ―neden‖ 

ve ―nasıl‖ soruları tümdengelimli yönteminin zorunluluk olduğu tarih araştırmasında 

girişilecek anlamlandırmaya sağınlık böylece de özneler-arası geçerlilik kazandırabilecek 

yegâne ‗meşru‘ sorular olarak konu edinilen özneye doğrultulabilirler. 

 

C. Biyografi Yazımında Yöntem Analizi 

Nasıl ki tarihi belirli evrelere ayırtmakla insanoğlunun serüveninde o zamana özgü 

olan ayırıcı yönüne vurgu yapılmak isteniyorsa Parvus‘un hayat hikâyesini, başta farklı 

coğrafyalar arasında yaptığı geçişlerin etkisiyle uğradığı dönüşüm ve ortaya koyduğu 

farklılıkları temsil eden isimlendirme çeşitlilikleri,
14

 hayatının içindeki dönemsel 

özgünlüklere ve sergilediği farklı duruşa işaret etmek üzere özellikle kullanılacaktır. Bunun 

yanı sıra kronolojik akıştan konu bütünlüğünü korumak adına çıkmamız da gerekecektir. 

Belirtmelidir ki, bir biyografik çalışmaya konu edilen kişinin yaşantısında böyle bir 

ayırma gitmek ve gerçekte kişinin tecrübe etmediği başkaca ayrımlara girişmek (kişinin hayatı 

ve fikirleri gibi.) nesnelleşen yaşanmışlığı dile getirmenin veya yazıya dökmenin diğer bir 

deyişe soyutlamanın gerekliliğidir. Bu dile getirmekten kaynaklı araştırmanın doğasındaki 

kusuru asgariye indirmede yöntem olarak hayat hikâyesi ile düşünsel bağların mümkün 

                                                                                                                                                         
bunu Scharlau ve Zeman‘ın Parvus‘la ilişkin yukarıda yer verdiğimiz iddialarını belgelemek üzere kullanması. 

Ayrıca Asım Karaömerlioğlu‘nun Orada Bir Köy Var Uzakta isimli kitaplaşan doktora çalışmasında Parvus‘u 

Türk milliyetçiliğinin gelişememesini sorun edinen ve Türkçülüğün nasıl yapılması gerektiğine dair dersler 

veren ideologa dönüştürmesi. Bu tutumunu yine Parvus‘u konu edinen makalesinde sürdürmesi gibi konumuzla 

ilgili daha pek çok tarihçinin çocuksuluğuna işaret eden tarih yazımı örnekleriyle ile karşılaşmaktayız. 
12

 Tarihçinin kendisini geçmişe adeta bir kâhin olarak sokup oradan kehanetlerde bulunması ve ardından bugüne 

geri dönerek geçmişte bulunduğu kehanetleri kendi tarih yazımıyla doğrulaması tarih yazımındaki küçük bir 

hiledir. Konumuzla ilgili yapılan çalışmalarda bu hileye karşılaşmaktayız. Örneğin, Soner Yalçın‘ın Efendi isimli 

kitabında Parvus‘un İstanbul‘a Türk Yurdu‘nda yazmak amacıyla geldiğini belirtmesi. Abdülkadir İlgen‘in 

Parvus‘u konu edinen makalesinde, Parvus‘un gençliğinde Rusya‘dan İsviçre‘ye devrimcileri görmek amacıyla 

gittiğini belirtmesi buna verilebilecek örneklerdendir. 
13

Bunun nedeni, belirli bir amaçla hareket eden öznenin eylemselliği sonucunda gerçekten öncesinde 

amaçladıklarına uygun hareket edip etmediğinin bilinemezliğinde yatmaktadır. 
14

İlerleyen bölümlerde görüleceği üzere, kısaca kendisinden Parvus olarak söz etsek dahi Parvus‘un 

anlaşılabilmesinde kilit öneme haiz gördüğümüz isimlendirmeler ki bu Rusya‘da ―Israel Helphand‖ Almanya‘da 

―Helphand Parvus‖, Osmanlı‘da ―Parvus Efendi‖ ve Birinci Dünya Savaşı ile başlayan süreçte ―Alexander 

Parvus‖ olarak önümüze çıkacaktır. Bu isimlendirmeler temelde coğrafi farklılıklardan değil fakat bunların etki 

gücüne işaret etmek üzere mekânla ilişkilendirilmiştir. Bu isim kalabalığının işaret ettiği o aynı kişinin farklı 

yönlerini vurgulayan isimlendirme çeşitliliğine giderken Parvus bazen bu bütünü kapsayan bir niteleme olarak ta 

ele alınacaktır.  Bu eş adlandırmayla teorik olarak mümkün hale gelen anlam kargaşası metin bağlamı içinde 

pratik olarak aşılacaktır. 
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olduğunca iç içe yer verilmesi, soyutlama olarak tarih yazımını yaşanmışlığa uygun olarak 

daha anlamlı hale getireceği düşüncesindeyiz. Nitekim nasıl ki bir düşünce kendisini ortaya 

çıkaran şartlardan bağımsız olarak ele alındığı zaman ifade edeceği anlam güdük kalmaya 

mahkûm ise aralarındaki düşünsel bağı kurmadan belirli eylemlerin peşi sıra verilişi benzer 

biçimde anlamlandırılmayı gerekli kılan boşluğu bünyesinde taşır. Ama bu kez de, 

yaşanmışlığın gerçekte seyrine yön veren düşünsel arka planın önemsel ağırlığı gerçekte 

olmadığı biçimde tarihçinin elinde kalıyor. Biz böyle bir çalışmaya girişmekle ister istemez 

üstlenmek durumunda kaldığımız bu tasarrufu özellikle içinde bulunduğumuz toplumsal 

yapıyı daha çok ilgilendirdiğine kanaat ettiğimiz noktaların geçmişini berraklaştırmak 

yönünde kullanmayı denedik. Bu bağlamda Parvus‘un hayatının akışında ayrı bir hususiyet 

arz eden karakter olarak Parvus Efendi‘yi ön plana çektik. Bu, aynı zamanda konu üzerindeki 

tarih yazımı birikiminin araştırmamızı yönlendirecek eksikliği bünyelerinde taşımasının bir 

tezahürüdür. Bu bağlamda Parvus‘u konu edinen tarih yazımı kritiği de ayrı bir önem 

taşımaktadır. 

Bu kritiğe geçmeden önce Parvus biyografisini anlamlandırmak üzere oturtulacağı 

bağlam olarak çevrenin kurulması gerekliliğini gerekçelendirmek gerekiyor. Böylelikle s1867 

yılında Rusya‘da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Helphand‘ı yaşantısının 

ileriki dönemlerinde Almanya, Rusya ve Türkiye‘de etkili kılacak olan unsurların nüvelerinin 

atıldığı çocukluk ve gençlik yıllarının iyi anlaşılması gerekliliği beraberinde getirdiği 

söylenmelidir. Bu yıllarını geçirdiği dönemin Çarlık Rusya‘sının siyasal sosyal ve ekonomik 

yapısının anlaşılmasını ayrıca o döneme özgü dönüşümler ile ideolojik atmosferinin bilinmesi 

zaruretini getirmiştir. Parvus‘un bütünleşik hayat hikâyesinin anlaşılmasında taşıdığı kritik 

önemden ötürü çalışmamızda ele alınması gereken çevresel faktörlerin başında nasıl Çarlık 

Rusya‘sı geliyorsa, Helphand‘ı bağrından çıkaran Çarlık Rusya‘sının o döneme özgü 

dönüşümünü anlamada yine en belirgin çevresel faktör olarak Rusya‘nın karşısında gösterdiği 

edilgenlik ile Avrupa ve orada ortaya nasıl yeni bir medeniyetin çıktığının ortaya konulması 

gerekiyor. Kuşkusuz bütün bu çerçeve içinde o günlere özgü olan Yahudi sorununa değinmek 

gerekmiştir. Parvus‘un farklı coğrafyalar arasında yaptığı geçişler ve benliğini 

konumlandırma biçimindeki farklılıklardan ötürü bu anlaşılma denemesinin önemi artıyor. Bu 

analizi nihai olarak Alexander Israel Helphand‘ın (Parvus Efendi) yaşantısının doğru biçimde 

anlaşılması için oturtulması gereken bağlamı gerçekliğin bir izdüşümü biçiminde kurulması 

olarak görüyoruz. Bu nedenle çalışmamızın ―Giriş‖ bölümünü, biyografiye konu ettiğimiz 

Parvus‘un eylem ve fikirlerinin biçimlenişinin nedenselliğini açıklığa kavuşturmak ve şimdiye 
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dek sağlıklı biçimde gerekçelendirilememiş farklı tutumlarını da anlaşılır kılmak üzere, 

Parvus‘un yaşantısının üzerinde oturduğu bağlam olarak çevresel unsurlara ayırmayı yeğledik. 

 

D. Konu-Amaç Bağıntısı ve Gerekçelendirme 

Bu tarih yazımına bir biyografiyi konu etmemizdeki temel mesele, düşünen ve eyleyen 

canlı olarak insanın temsiller arenasında yer alışındaki dramının algılanmasında 

duygudaşlığın
*
 imkânını ve bunun dışında yer verilebilecek yöntemlerin anlamlandırmadaki 

sınırlarını belirleyebilmektir. Bu, bir öznenin tarih yazımına konu edilmesi durumunda 

özneler-arası geçerlilikteki tarihsel bilginin imkânının sınaması olarak da düşünülebilir. 

Biyografi çalışmalarının bir önemi de, geçmişte kişilerin yaşamlarıyla inşa ettikleri paralel 

süreçleri zaman boylamında etkileşimleriyle ortaya koyarak, Toplumsallaşan Zamanın 

biçimlenişinin neliğini anlamada ve nasıllığını belirginleştirmede ki işlevinden gelmektedir. 

Bu da, mevcut durumun tutarlı bir şekilde açıklanmasında gerekli olan nedensel bağıntıları 

kurmak için ayrı bir önem arz etmektedir. 

 Biyografi çalışmamıza Parvus‘u konu etmemizin önemli bir nedeni onun yirminci 

yüzyılın Almanya, Türkiye ve Rusya‘sında ileri sürdüğü düşünce ve ortaya koyduğu 

eylemlerinin etkinliği açısından sivrilmiş bir şahsiyet olması ve günümüzde hakkındaki 

bilinmez noktalarla halen kendisinden söz ettirmesidir. Parvus‘u konu edinmeye değer kılan 

ikinci nokta ise, temel yaklaşımlarıyla bir diğerinden belirgin farklılıklar taşıyan Batılı ve 

Doğulu düşünürlerin yaklaşımını bir kişide gözlemleyebilme olanağını ortaya koyan 

yaşantısıdır.  

 Parvus‘un bütünleşik hayat hikâyesini ortaya koyma zorluğunu
15

 aşmada bir katkı 

sunmak ve bu yaşantıyı yorumlamada Parvus‘un yaşamının bir bölümünü geçirdiği 

İstanbul‘daki yıllarını merkeze alan bakış açısının eksikliğini kapamaktır.  Bu çalışmanın bir 

amacı da yakın geçmişimizi belirginleştirmede küçükte olsa bir adım atmaya matuftur. Farklı 

ülkelerde hayatını ikame etmiş bir düşünür ve eylem adamı olarak Parvus‘u ele alan 

çalışmamızda anlamlandırma boşluğu bırakmaksızın bütüncül bir yaklaşımın sergilenmesini 

amaçlamamızda farklı toplumların aynı zaman diliminde tecrübe ettikleri dönüşümlere 

karşılaştırmalı bir bakış atmada sunulabilecek olanakların sınırlarını zorlama isteği de 

yatmaktadır. Ayrıca bu karşılaştırma imkânı zamanla farklı yaklaşımlar ortaya koyan 

Parvus‘u anlamada da özel bir önem taşımaktadır. Diğer taraftan Parvus‘un çeşitli toplumları 

barındıran coğrafyalar arasında yaptığı geçişlerin, kendisi ve içine girdiği toplumların 

                                                 
*
 İn. empathy 

15
 Bu zorluğun başlıca nedeni kendisini farklı coğrafya ve dillerde ortaya koyması ve de kimi eylemlerini iz 

bırakmadan gerçekleştirmek istemesinden kaynaklıdır. 



 17 

üzerinde bıraktığı etkilerini
16

 saptamada göz ardı edilemez faktörlerin vurgulanmasını 

sağlamak ta hedeflenmiştir. Konu edilen hayat hikâyesinden her bir kesitin anlamlı 

kılınabilmesi için,  kesitlerin içinde bulundukları bağlam olarak hayat hikayesinin bütününü, 

bir yekûn olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Bununla birlikte daha önce başka 

araştırmacılar tarafından da işlenen noktaların yeniden ele alınması kaçınılmazcasına 

gerekmiştir. Fakat öncesinde yapılan çalışmalara rağmen bu çalışmayı gerekli kılan nokta, 

Parvus hakkında aydınlanması gereken pek hususun halen karanlık olarak duruyor 

olmasındaydı. Yine mezkûr yaşantının daha anlaşılır kılınabilmesinin bir gerekliliği olarak 

dönemin siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullarını irdelememiz icap etmiştir. 

Düşünce ve eylemleriyle yakın tarihteki gerçekleşmelere oluşturduğu önemli 

katkılarından ötürü kendisini konu edinmeyi gelecek kuşaklar için gerekli kılan kişiler 

listesinde yer verilebilecek şahıslardan birinin kuşkusuz Alexander Israel Helphand olduğu 

söylenmelidir. Onun hayat hikâyesine yakın tarihte oluşan büyük dönüşümlerin içinde yer 

alan bir aktör olarak baktığımızda ilişki içinde bulunduğu önemli kişi, kurum ve toplumların 

niteliklerini anlamada ve çağındaki dönüşümün neliğini kavramada önemli katkılar 

sağlayacağı tahmin edilebilir.  

 

E. Kaynak Kritiği 

1. Tarih Yazımında Birikim Kritiği 

Tarih yazımında mevsim kış zemin ise görkemli bir dağ eteği olarak bugündür. Bu 

tarih yazımındaki birikim ise bu dağın alacakaranlık doruklarından fırlatılan kartopunun 

yuvarlanarak aşağıya doğru inmesi esnasında büyümesini çağrıştırır. Bazen üzerine gelen bu 

dev kütlenin büyüklüğü karşısında reddedilemez bir teklifle yüzleşildiği izlenimi edinilebilinir. 

Fakat görüntüsünün aksine bu heybetli aşağıya inişin akışına yön verme gücü yine günün 

tarihçisinin, tarih filozofunun kalem ve zekâsında gizlidir. Biz, Parvus Efendi üzerine kafa 

yormaya başladığımızda onun üzerine yazılanlarının oluşturduğu birikiminin kendi tekrarını 

dayatan böylesi bir tazyikiyle
17

 yüzleşme tecrübesini yaşadık. İster bu ilk fırlatılan 

                                                 
16

 Parvus‘un özellikle idari mekanizmaların işleyişi ve toplumculuk fikri üzerindeki teorik ve pratik olarak 

doğrudan ve dolaylı etkisi göz önüne alınmalıdır. Örnek olarak Troçki‘nin ortaya koyduğu Sürekli Devrim 

teorisinin temelini atması ve 1917 Ekim devriminin fikir babası olarak görülmesi verilebilir. Bunun yanı sıra I. 

Dünya Savaşının başlamasıyla Osmanlının kapitülasyonları kaldırılması gerektiğini ilk öneren kişi olması benzer 

ilklere Kapitalizmin uzun dalga hesaplamalarını yapmasıyla Berstein‘ın Revizyonizmine karşı çıkmasıyla adını 

yazdırır. Ayrıca Almanya‘nın Dünya Savaşı esnasında doğu siyasetini belirlemede olan etkisi ve de Çarlık 

Rusya‘sında devrimin gerçekleşmesi için Alman dış işleriyle savaş sırasında giriştiği işbirliği yine daha önce 

sinde 1905 devrimindeki etkin tutumu vb. İleriki bölümlerde etraflıca işleyeceğimiz bu meseleleri burada 

iddiamızın gerekçelerinin bilinmesi açısından kısaca işaret ediyoruz. 
17

 Parvus hakkında şimdiye dek ortaya konmuş çalışmaların kahir ekseriyetinde para katıksız bir açıklama aracı 

olarak kullanılmıştır. Bu, aynı zamanda Parvus‘un benliğini ve düşüncelerini farklılıklarla ortaya koyuşu 
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kartoplarının tayin ettiği yöne doğru uygun adım yürümek adına girişilen çarpıtmalar ve 

çaresiz boyun eğişler, isterse de kerameti kendinden menkul kasıtlı ve komplocu yazım 

karşısında kendimizi kaçınılmaz bir hesaplaşmanın içerisinde bulduk. Bizi yıpratan bu 

çekişmenin küçümsenemez katkılarının yanı sıra konu hakkında bizden önce yapılmış olup 

ulaşabildiğimiz bütün çalışmaların eksiklerine rağmen değerli katkıları olmaksızın bu 

çalışmanın vücuda gelemeyeceği gerçeği, teşekkürlerimizin bir yönünü de bu zirveye doğru 

çevirmemizi gerekli kılar. Fakat teşekkürle yetinmeyerek kaynaklarımız arasında yer alan 

Parvus‘u konu edinmiş bu yazını ele almak gerekiyor. 

 

2. Kaynaklarımız Olan Tarih Yazımının Birikimine Kritik 

a. Yabancı Yazım18 

Kozmopolit bir toplumcu olan Alexander Israel Helphand‘ın (Parvus Efendi) ilgi 

çekici hayat hikâyesini bir bütün olarak konu edinip ortaya koymaya çalışan, zengin 

muhtevasıyla en temel çalışma olarak yerini alan Winfried B. Scharlau ve Zbynek A. Zeman 

ikilisinin birlikte Almanca ve İngilizce olarak kaleme aldığı başarılı Parvus biyografisidir. 

Yazarların birbirinden bağımsız ele alınmasını istediği söz konusu eserlerden Almanca olarak 

kaleme alınan ―Freibeuter der Revolution: Parvus-Helphand; Eine politische Biographie.‖ 

Türkçe‘ye ―İttihat ve Terakki‘nin Bolşevik Teorisyeni: Parvus Efendi. Devrim Taciri; Parvus-

Helphand.‖ gibi garip bir isim altında çevrilmiştir. İhtimal, Scharlau‘nun doktora tezinin 

Parvus‘un Alman sosyal demokrasisindeki yerini konu edinmesi Zeman‘ın ise ikinci dünya 

savaşından sonra müttefik güçlerin araştırmacılara açtığı Alman arşivlerinde Parvus‘la ilgili 

önemli belgeleri ilk yayınlayan kişi olmasından ötürü konu üzerinde kendilerini otorite 

görmelerinin bir yansıması olarak çalışmalarında yararlandıkları kaynakları gösterme
19

 

konusunda yer yer isteksiz tutum takınmışlardır. Yazarlar eserlerinde Parvus‘u kimi zaman bir 

―şark kurnazı‖ olarak gösteren yaklaşımlarının düşünsel arka planı Edward Said‘in tasvirini 

yaptığı oryantalizmde açıklamasını bulmakta, aynı zamanda bir Rus Yahudi ailesinin oğlu 

olarak dünyaya gelen Parvus‘a yaklaşımlarının ardında, Avrupa‘da Yahudilerin maruz 

kaldıkları felaketlerin yansıması olarak, utangaç milliyetçilik kendisini göstermektedir. Bu 

                                                                                                                                                         
arkasında yatan kaygısallığını örten bir işlev taşımıştır. Konu hakkında ortaya konan her yeni yazımda 

gözlemlenen bu açıklayıcılık özellikle, Parvus‘un Yahudi soruna ve Yahudi özgürleşmesine kafa yoran bir 

düşünür ve eylem adamı oluşunu ustalıkla ve de tamamen örtmüştür.  
18

 Böylesi bir ayrıma girişmenin taşıdığı bütün kusurlara rağmen, kaynak olarak kullandığımız telif eser ve 

makaleleri yerli ve yabancı olarak ayrı tasnif altında ele almayı uygun gördük. 
19

 Batıda yapılan diğer çalışmaların aksine bu eserlerde Parvus‘un Türkiye‘ye ilişkin bölümünde afakî de olsa 

hatırı sayılır değerlendirmeler yer almaktadır. Bu bölümde ortaya atılan iddialar ve Parvus‘un yorumlanma 

biçimindeki gariplik bazı yerli araştırmacılarımızın bu yaklaşıma uygun tarih yazımına girişmelerine etkili 

olmuştur. 
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tutum Parvus‘un ―günahlarının‖ kaynağı olarak Türkiye ve Rusya‘daki yaşantısına hatta 

bizzat Yahudi varoluşuna işaret ederken tüm çıplaklığıyla kendisini ortaya koymaktadır. 

Batıda, çalışmamız sırasında sıkça atıf yaptığımız gerek Scharlau ve Zeman‘ın adı 

geçen çalışmaları gerekse de Elisabeth Heresch‘in 57 arşiv belgesi ve resmin yanında, kaynak 

gösterilmediği için ancak konuya vakıf okuyucuların kaynaklarının kestirebileceği birebir 

metin alıntılarının çevresinde yazılmış tarihi bir roman havasındaki ―Geheimakte Parvus: die 

Gekaufte Revolution. Biographie―
20

 isimli kitaplaşan çalışmasının yanı sıra Boris Chavkin‘in 

belgesel nitelikteki ―Alexander Parvus – Financier der Weltrevolution‖
21

 Heinz Schurer‘in 

―Helphand-Parvus—Russian Revolutionary and German Patriot‖
22

 başlıklı makaleleri 

yalnızca isimleriyle bile ortaya koydukları yargıdan anlaşılacağı üzere daha çok Parvus‘un 

Birinci Dünya Savaşı sırasında üstlendiği rol ve 1917 Bolşevik devrimine etkisini merkeze 

almışlardır. Doğrudan Parvus‘u konu edinip önemli veriler sağlayan bu makaleleri kaynak 

olarak çalışmamızda işledik. Bu eserlerin yanı sıra yurt dışında ortaya konmuş ve doğrudan 

Parvus‘u konu edinmeyen çok sayıda telif eserlerde çalışmamızda farklı bağlamlarda başvuru 

kaynaklarımız arasında yerini almıştır. 

 

b. Yerli Yazım 

1910–1915 yılları arasında Türkiye‘de yaşamış ve dönemin önemli gazete
23

 ve 

dergilerinde
24

 yazdığı makalelerin yanı sıra iki risale ve bir de kitap kaleme almış olan Parvus 

Efendiye, nadir olarak sosyoloji ve iktisat tarihi çalışmalarında olmak üzere sol üzerine 

yapılan çeşitli araştırmalarda da çok az yer verilmiştir. Ulaşabildiğimiz böylesi eserleri 

çalışmamızın ilgili bölümlerinde Parvus‘u ele alış biçimlerine binaen kritik ettik. Parvus‘a 

geniş yer ayırtmakla birlikte somut yanlışlar ve ilginç spekülasyonlar içeren çeşitli çalışmaları 

da aynı biçimde iddialarıyla birlikte konunun akışına uygun yerlerde ele almayı yeğledik. 

Bunlara ek olarak İstanbul Üniversitesi‘nde Parvus Efendi‘yi konu edinen, biri yüksek 

lisans tezi diğer ikisi de lisans mezuniyet tezi olmak üzere yapılan çalışmalara rastlıyoruz. 

                                                 
20

 Tr. ―Gizemli Parvus: Satılmış Devrim‖ Kurgusallığı örtmek üzere belirli gerçekliklere yaslamak veya 

gerçekliklere kuruntusal/kurgusal eklemeler yaparak tarih yazımını icra etmek tarih yapımına gerçekte olmadığı 

biçimde müdahil olma anlamı taşımasından ötürü tarihçilik açısından kuşkusuz kabul edilemez bir yaklaşım 

örneğidir. Heresch‘in çalışmasında gördüğümüz bu durumla oluşan denetlenebilirliğe kapalılık bilimsellik 

açısından da çok önemli eksiklikleri beraberinde getirmiştir. 
21

 Tr. Dünya devriminin finansörü Alexander Parvus. Adı geçen makale Nina Letneva tarafından Rusca‘dan 

Almancaya çevrilip Eichstaett Ingolstadt Katolik Üniversitesinin, çalışmalarını Avrupa‘nın eski doğu bloğu 

ülkelerini merkeze alan özel misyona sahip, bilimsel dergisinde yayınlanmıştır. 
22

 Tr. Alman vatansever ve Rus devrimcisi Helphand-Parvus. Parvus‘u konu edinen ilk çalışma olarak 1959‘da 

kaynakçasız olarak yayınlanan bu makaleyi Leh, Alman ve Rus kaynaklarına dayandırdığını ifade eden yazar 

kaynakçaya ancak kendisi üzerinden ulaşabileceğini belirtiyor. 
23

 Türkçe olarak Tanin ve Tasvir-i Efkâr‘da bunun yanında Fransızca olarak Jeune Turque ve Ermenice olarak 

Azadamard‘da. Bkz. Nevsâl-i Milli, Dersaadet, Artin Asadoryan ve Mahdumları Matbaası, 1. Sene, 1330, s. 248. 
24

 Türk Yurdu, Bilgi Mecmuası ve İçtihad‘da. 
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Mezuniyet tezlerinden ilki Kemal Çetin‘in ―Parvus'un I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları 

Hakkındaki Görüşleri‖ başlığı altında, Parvus Efendinin Osmanlı Türkçesiyle kaleme aldığı 

iki risalesini
25

 yeni harflere çevirirken sadeleştirmeye gittiği bir de kısa biyografi eklediği 

çalışmasıdır. Diğer lisans mezuniyet tezi ise, Parvus Efendinin kaleme aldığı tek Türkçe 

kitabın
26

 bir bölümünü yeni harflere çeviren Ali Bulaç‘ın ―Parvus Efendi‘nin "Türkiye‘nin 

Can Damarı" Adlı Kitabının Yeni Harflere Çevirisi‖ isimli çalışmasıdır. Türkiye‘de lisansüstü 

tezi olarak ilk kez Parvus‘u konu edinerek tamamlanmış çalışma ise Yunus Yiğit‘in 

―Aleksander Israel Helphand (Parvus)‘ın Osmanlı Mali ve Sosyal Hayatına Dair 

Değerlendirmeleri‖ adlı yüksek lisans tez çalışmasıdır.
27

 Çalışmada Osmanlı Devleti‘nin 

iktisaden iflasa sürüklenişinin tarihi ve Parvus Efendi‘nin buna ilişkin değerlendirmelerinin 

gazete yazıları dışındaki önemli bölümü görülerek tezde işlenmiştir. Çalışmada tamamen 

Scharlau ve Zeman ikilisinin kaleme aldığı Parvus biyografisinin Türkçeye tercüme edilen 

nüshasına bağlı bir özet içermekte olup, yazarların Parvus‘un İstanbul yıllarına ilişkin afakî 

değerlendirmelerini belgelendirmek üzere Osmanlı arşiv belgeleri kullanılarak tamiri 

imkânsız hatalara yer verilmiştir.
28

 

Tez çalışmalarının yanında Türkiye‘de Parvus‘u konu edinen çeşitli makalelerin 

kaleme alındığını görüyoruz. Margit Schreiner‘in ―Parvus‘un 1910, 1 Mayıs Bayramı Üzerine 

Mektubu‖
29

 Nuri Özden‘in ―Bir Sosyalist Tip. Alexander İsrael Helphand (Parvus) (1867–

1924)‖ ve Mehmet Eröz‘ün ―Parvus‘un Türkiye Hakkındaki Yazıları‖ adlı makaleleri çok özet 

çalışmalardır. Bunların yanı sıra son yıllarda yazılmış daha kapsamlı makalelerle de 

karşılaşıyoruz. Bunlarda ilki Asım Karaömerlioğlu‘nun ―Helphand-Parvus and his Impact on 

Turkish Intellectual Life‖
30

 isimli çalışması ve çok kere internet ağ sayfalarına atıf yaparak 

çalışmasını kuran Abdülkadir İlgen‘in ―Parvus Efendi: Kozmopolit Bir Yahudi 

                                                 
25

 Risalelerde ilki Umumi Harp neticelerinden, Almanya‘nın galip gelmesi durumunda olacakları, ikincisinde ise 

İngiltere galip gelmesi durumundaki muhtemel sonuçları konu edinir. 
26

Eseri Beşinci bölümünden itibaren yeni harflere aktaran yazar, önsözünde kitabın ilk bölümünü çevirdiğini 

belirttiği diğer çalışmaya ulaşamadık. Kitabın tam adı Türkiye‘nin Can Damarı; Devlet-i Osmanî‘nin Borçları ve 

Islahı‘dır. Parvus Efendi‘nin bu kitabı, iki risalesi ve birkaç makalesi özetlenerek Muammer Sencer tarafından 

sadeleştirilerek Parvus Efendi. Türkiye‘nin Mali Tutsaklığı adı altında yayınlanmıştır.  
27

 Bir diğerimizden habersiz ve eş zamanlı olarak yürüttüğümüz tez çalışmalarından daha önce bitirilme başarısı 

gösteren bu çalışmayı yazarla iletişime geçerek bir an önce temin etmemi sağlayan Dr. Ahmet Zeki İzgöer Bey‘e 

teşekkürü borç bilirim.  
28

 Böylece Parvus‘un hayatını aydınlatmada Osmanlı arşivlerine ilk kez yer veren başarıdaki çalışması olmasına 

gölge düşürmüştür. Belirtmeliyiz ki, öncesinde bizimde ulaştığımız Parvus‘un I. Dünya Savaşı başlangıcı 

sırasında Bulgaristan‘da verdiği konferans ve bunun Bulgar basınında yansımalarına ilişkin Osmanlı Sofya 

elçiliği raporlarından bir tanesi tezin ekler bölümünde tam metin olarak verilmiştir. 
29

 Parvus‘un 1910–1911 yılları arasında Balkan seyahati ve İstanbul‘da tutuğu iki defterde yer alan ―Maifeier in 

der Türkei‖ başlıklı yazısı ilk kez bu makalede yayınlanmış oldu. Çalışmamızda bizde mezkûr defterlerde 

bulunan el yazmalardan bir bölümünü ilk kez yayınlıyoruz. 
30

 Parvus‘un Türk entelektüel yaşamına etkisi hakkında pek bir şey söylemeyen makale daha sonra, yazar 

tarafından bazı değişikliklere uğratılarak, Türkçe olarak ―Rusya, Almanya ve Türkiye‘de Büyük Bir Kozmopolit 

Entelektüel ve Eylemci: Helphand-Parvus‖ adı altına yeniden yayınlanmıştır. 
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Enternasyonalisti‖ isimli makalesidir. Bu sonuncuların bütün eksiklikleri bir yana Parvus‘un 

çeşitli coğrafyalarda sürdürdüğü yaşamına toplu bir bakış atabilme başarısını göstermişlerdir. 

Türkiye‘de Parvus‘u konu edinen bu çalışmalara baktığımızda hemen hepsinde 

Parvus‘un Türk Yurdu dergisinde kaleme aldığı yazıların temele alındığını görüyoruz. Yine 

bu çalışmalarda Parvus‘un tek bir gazete yazsına atıf yapılmamıştır. Ayrıca Parvus‘un diğer 

dillerde özellikle de Almanca olarak kaleme aldığı çok sayıda kitap ve makalesi 

Karaömerlioğlu‘nun makalesinde gördüğümüz birkaç atıf dışarıda tutulursa benzer akıbete 

maruz kalmıştır. 

Böylelikle diyebiliriz ki, yurt dışında Parvus‘u konu edinen tarih yazımında Parvus‘un 

İstanbul‘da geçirdiği dört yılı aşkın sürenin ya tamamen görmezden gelinmiş olması veyahut 

çarpıtılmıştır. Diğer taraftan Türkiye‘de Parvus hakkında yapılan çalışmaların ve yazılan 

makalelerin taşıdığı özet nitelik ve doğrudan Parvus‘u konu edinmeksizin yapılan 

çalışmalarda onun hakkında söylenenlerdeki büyük eksik ve yanlışlıklar bu çalışmanın ortaya 

konulma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Elbette çalışmayı temel olarak yasladığımız 

kaynakların dışında olmalarına rağmen Parvus hakkında yapılan bu araştırmalardan önemli 

bulduğumuz veriler tetkik edilip belirli bir metnin tekrarı dışında olanlardan gereken yerlerde 

istifade edilmiştir. Böylelikle çalışmamızı üzerine payandalandırdığımız ana kaynakları ele 

alma sırası gelmiş oluyor. 

 

3. Ana Kaynak Kritiği 

Başına buyruk tutumu ve yüksek enaniyetiyle Parvus çağdaşlarının özellikle siyasi 

hasımlarının birçoğu tarafından kendisine karşı geliştirilen belirli bir tavır, kendisini bir 

şekilde konu edinen çoğu tarihçi tarafından sahiplenilmiştir. Çalışmada bu yaklaşımları 

görmezden gelmemekle birlikte Parvus‘un kendi benliğini nasıl ortaya koyduğuna ilişkin açık 

seçik fikir vermek üzere, çevrenin kendisini nasıl tanımladığı yanında çevrenin onun 

tarafından nasıl tanımladığını ortaya koymayı da denedik. Böylece çalışmamıza temel ve ana 

kaynaklık teşkil eden üç sacayağı ortaya çıkmış oldu. 

 

a.  Parvus’un Otobiyografisi ve Diğer Yazıları 

Parvus‘un 1918 yılında kaleme aldığı Im Kampf um die Wahrheit
*
 adlı eseri, içerdiği 

otobiyografisi ve kendisine yöneltilen eleştirilere karşı bir tür savunma metni olarak kaleme 

alınmasından ötürü yapılacak her türlü Parvus araştırmasında görmezden gelinemeyecek 

ehemmiyeti ile çalışmamızın dayandığı ana unsurlardan biri olarak yerini almıştır. Parvus‘un 

                                                 
*
 Tr. Gerçek Uğruna Mücadele 
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daha önce Almanca olarak kaleme aldığı makale çalışmalarından belirli bölümlere yer verdiği 

bu eserin yanı sıra, yine Almanca olarak kaleme aldığı çeşitli risale, broşür, makale ve 

kitaplarından faydalanılmıştır. Parvus‘un çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan çok sayıdaki 

Almanca köşe yazıları ile Rusça ve Fransızca olarak kaleme aldığı az sayıdaki diğer 

yazılarından telif eserlerde yer verildiği ölçüde faydalanılmıştır. 

Prusya Gizli Arşivinde, Parvus‘un Viyana‘dan İstanbul‘a gelmek üzere 

gerçekleştirdiği Balkan seyahati boyunca ve seyahatin son durağı olan İstanbul‘a 

yerleşmesiyle not etmeye devam ettiği 1910 ve 1911 yıllarına ait daha önce yayınlanmamış 

gözlem, inceleme ve değerlendirmelerinin bulunduğu iki defter çalışmamızın en önemli ana 

kaynakları arasında yerini almıştır. Bunların önemi, Parvus‘un seyahati boyunca faaliyetlerine 

ışık tutmasından ve seyahatinin son durağı olan İstanbul‘a ait gözlemlerine yer vermesinin 

yanı sıra nerelerde bulunduğuna, kimlerle irtibata geçtiğine dair kesin bilgi veren kayıtları 

oluşturmasından ileri gelmektedir. Parvus‘un İstanbul‘daki ilk yılına ışık tutan bu defterlerin, 

Alman kamuoyuna yönelik olarak kaleme aldığı, Türkiye‘ye ilişkin farklı konulardaki ilk 

düşünce, değerlendirme ve gözlemlerini içerdiği belirtilmelidir.  

Parvus‘un İstanbul‘da kaldığı dört yılı aşkın süre zarfınca kaleme aldığı iki risale ve 

bir kitabın yanı sıra Türk Yurdu, Bilgi Mecmuası ve İçtihad dergilerindeki makaleleri ayrıca 

Tanin ve Tasvir-i Efkâr gazetesindeki köşe yazıları çalışmamızın diğer önemli 

dayanaklarındandır. 

 

b. Hatıratlar 

1924‘te Parvus‘un ölümü üzerine yakın arkadaşı ve yoldaşı Konrad Haenisch‘in 

Parvus‘un hayatından çok önemli kesitler ve Parvus yanlısı değerlendirmeler içeren ―Parvus; 

Ein Blatt der Erinnerung‖ adlı çalışması Parvus‘un hayatını anlama ve kurmada
31

 önemli bir 

kaynak işlevi görmüştür. Aynı şekilde Troçki‘nin ―My Life; An Attempt at an Autobiography‖ 

isimli otobiyografisi, onun Parvus‘la bir dönem olan yakın arkadaşlığı dolayısıyla ortaya 

koyduğu değerlendirmelerin taşıdığı önemden ötürü çalışmamızın ana dayanakları arasında 

yerlerini almıştır. Parvus‘la bir şekilde temas kurup bunları hatıralarında işleyen Max Beer, M. 

J. Bonn, Lenin‘in eşi Nadejda Krupskaya‘nın Parvus‘a ilişkin az çok söylediklerinin yanı sıra 

Selanik mebusluğu yapmış Vlahof Efendi‘nin anıları
32

 Parvus‘la İstanbul yıllarında temas 

kurmasından ötürü kaynaklarımız arasında ayrı bir önem taşımaktadır. Bunların dışında 

                                                 
31

 Tarihi kurmadan kasıt, bir amaç doğrultusunda geçmişi olmadığı gibi inşa değil aksine gidilmesi gereken 

soyutlama yani yaşanmışlık bağlamından dile-yazıya getirmedir. 
32

 Vlahof Efendi‘nin anılarından bir bölümünü içeren ve Türkçeye ―Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist 

Hareketler‖ adı altında çevrilen George Haupt ve Paul Dumont‘un ortak çalışmasıdır. 
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anılarını kaleme alıp Parvus hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunan veyahut başka 

düzlemlerde Parvus hakkında fikir beyan eden bazı çağdaşlarının düşüncelerine, telif eserlerin 

yer verdiği ölçüde ele alma yoluna gittik. 

 

c. ArĢiv Belgeleri 

Parvus‘un çok sayıda ülke ve kurum arşivinde adının geçtiği muhakkaktır. Bu 

çalışmada daha çok önemsenen 1910–1915 yılları arasında Parvus‘un İstanbul‘da geçirdiği 

günlerdir. Bu yıllara ilişkin özelliklede ses getiren ticari faaliyetlerine dair iddialara karşı
33

 

arşivlerin sessizliğini koruması kayda değer bir konudur. Ancak, I. Dünya Savaşı‘nın 

başlamasıyla Parvus‘un eylemselliğinin önemli bölümünü arşiv belgelerinden 

kurulabilmektedir.
34

 Söz konusu belgelerden bir kısmı da yayınlanmış olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Zaman düzleminde eskiden yeniye doğru gidecek olursak, çalışmamızda 

kullandığımız Parvus‘a ilişkin belgesel kayıtlar ilk olarak Prusya Gizli Arşivi‘nde yukarıda 

zikredilen, Parvus‘un el yazımıyla çeşitli gözlem ve değerlendirmeleri içeren defterlerdir. Bu 

defterlerde kaleme aldığı makalelerin bir bölümünü Türkçeye tercüme edip ekler bölümüne 

koyduk. Bunların yanı sıra Parvus‘un İstanbul‘da tuttuğu iki küçük not defteri
35

 ile başta 

ticaret ortağı Alman General George Sklarz ile yaptığı yazışmalar olmak üzere çeşitli evraklar 

içeren terekesinden yeri geldikçe faydalanılacaktır. 

İkinci olarak, Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu (SSİF) ile Sosyalist Enternasyonal 

Başkanlık Kurulu (SEBK) arasında gerçekleşen yazışmalarda Parvus‘un adına rastlıyoruz.
36

 

Üçüncü olarak Parvus İstanbul Alman Büyükelçiliği ile temasa geçmeye başladığı 

süreçte Parvus‘un adı çeşitli Alman elçiliklerinin raporlarında yer almaya başlar.
37

 Parvus‘un 

                                                 
33

 Özellikle Parvus‘un İstanbul‘dayken Osmanlı ordusuna çeşitli cephane ve mühimmat teminini de içeren ticari 

faaliyetlere giriştiğine dair iddiaların kabarıklığına karşın bunlara ilişkin herhangi bir arşiv belgesine 

rastlayamamış olmamız şaşırtıcıdır. Önümüzde iki seçenek çıkartmaktadır. Birincisi Parvus iddia edildiği üzere 

bu faaliyetlerini büyük bir gizlilik içinde yapmıştır. İkincisiyse bunlar Parvus‘a yönelik iftiraların bir parçasıdır. 

Her ne olursa olsun, Parvus‘un ticaretin seyrini diplomasinin emrine vermesi hadisesini Batıda gerçekleştiği 

Parvus‘un terekesinden ve Alman arşiv kaynaklarından açıklığa kavuşmaktadır. Buna karşın, siyasetle ticareti bir 

diğerinin amaçları doğrultusunda kullanmayı kişilik sorunu olarak görüp bunun kaynağının ancak Doğuda 

bulunabileceğin hareketle Parvus‘un İbrani kökenine ve İstanbul‘da geçirdiği yıllara ilişkin ortaya konan 

oryantalist yaklaşım, kendisiyle yüzleşmekten kaçınan çarpıklığı sergilemesinin yanı sıra şimdiye dek elde edilen 

bulgularla ancak afakî olarak nitelendirilebilir. 
34

 Avrupa‘da Parvus üzerine yapılan çalışmalarda bu belgesel süreç sıkıca işlenmiştir. Belirtmeliyiz ki Parvus‘a 

ilişkin daha eski kayıtlar 1905 Rusya‘sında başlamaktadır. 
35

 Bu not defterlerinde gereksiz karalamaların yanı sıra Parvus‘un ilişki içinde bulunduğu çeşitli isimler ve 

adresleri görüyoruz. Parvus‘un bu terekesinde ayrıca çeşitli makale ve broşürlerinin yanında ticari ve 

yayıncılığına ilişkin çok sayıda belge mevcuttur. 
36

 Abram Benaroya ve Vlahof Efendi‘nin anılarının yanı sıra SSİF ile SBEK arasındaki yazışmalardan seçki 

sunan Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler isimli çalışma‘da Parvus‘un Osmanlı Devletinde 

geçirdiği yıllarda gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bazı önemli verilere ulaşabilmekteyiz. 
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Alman Dış İşlerindeki diplomatlar ve elçilikleri ile münasebeti nedeniyle arşiv kayıtlarına 

geçen yayınlanmış ve yayınlanmamış olan Alman Dış İşleri belgeleri de çalışmanızın diğer 

ana kaynakları arasında mütalaa edilmektedir. 

Ayrıca Lenin‘in İsviçre‘den Rusya‘ya gönderilişine ilişkin Werner Halweg‘in  ―Lenins 

Rückkehr Nach Russland 1917; Die Deutschen Aktken‖ adlı belgesel çalışması yine bu 

çalışmamızın dayandığı arşiv kaynakları arasında yerini almıştır. 

Son olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Parvus‘un Bulgaristan‘daki faaliyetlerini 

ve bunun Bulgar basına yansımasını konu edinen Osmanlı Devleti‘nin Sofya elçilik raporları 

da çalışmamızın belgesel ana kaynakları arasındadır.
38

 

 

                                                                                                                                                         
37

 İkinci Dünya Savaşı sonunda müttefik güçlerin Alman belgelerini araştırmacılara açmasıyla Zeman‘ın 

Parvus‘un İstanbul‘da Alman elçiliğindeki görüşmesinden Berlin‘e sunduğu andıca değin, çeşitli dönemlerde 

Alman bürokratlarıyla sıkılaşan ilişkisinin konu olduğu birçok yazışmayı içeren önemli bir belge tercüme 

çalışması ―Germany and Revolution in Russia 1915–1918; Documents from Archives of the German Foreign 

Ministry‖  adı altında yayınlanmıştır. 
38

 Bu evraklar arasında Parvus‘u konu edinen dönemin Bulgar gazetelerindeki bazı köşe yazılarına rastlıyoruz. 
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GĠRĠġ: BATI MEDENĠYETĠ, RUSYA VE YAHUDĠ SORUNU 

A. Batı Avrupa’da Kapitalist Kurumları Ortaya ÇıkıĢı 

Sermayeciliğin veyahut dilimize artık yerleşen karşılığıyla kapitalizmin analiz ve 

kritiğini, sermayeciliğin esas aldığı iktisadi temelden hareketle yapan, aynı zamanda 

Ortakmülkçülüğe
*
 getirdiği yorumla ismiyle özdeşleşen akımın fikir babası olan Karl Marx‘la 

(1818–1883) sözü başlatarak Avrupa‘da diğer medeniyet sahalarında daha önce görülmemiş 

dönüşümün iktisadi analizine ve bu analize yaslı tarih yazımın süreci işleyişine bir bakış 

atalım.  

Belirli bir toplumsal yapıda varlıklarının üretim sürecinde insanlar, iradelerinden 

bağımsız olarak belirli bir ilişki içine girerler. Maddi üretici güçlerin gelişiminde belirli bir 

evreye tekabül eden bu üretim ilişkileri, hukuki ve siyasi yapının üzerine oturan iktisadi 

altyapıyı oluşturur. Maddi üretici güçlerin üretim tarzındaki gelişmeyle mevcut üretim ve 

mülkiyet ilişkilerinde oluşan çelişki, üretim tarzına uygun olarak bu eski ilişkileri ortadan 

kaldıracak toplumsal devrim çağını başlatır.
39

 Batının oluşum evrelerine işaret eden bu 

teorinin fikir babası olarak Marx, etkisinde kaldığı Hegel felsefesindeki diyalektik hareketin 

aracı olan ırk kavramının oynadığı rolü teorisinde sınıflara verir. Feuerbach‘ın Hegel‘e 

başkaldırışını da devralarak, oluşturduğu tarihin maddeci yorumunda –bütün yazılarında da 

zımni olarak bulunan-  peygamberimsi kehanetlerine bilim kisvesini giydirir.
40

   

Marx‘ın dogmatik belirlenimciliğine geri döneceğiz, fakat öncellikle bilimsel ayıklama 

yaparak teorisinin Temsili Tarihte taşıdığı/taşıyabileceği geçerlilik ve yalnızca sınanmaya 

açıklığı üzerinden, teorinin içerdiği analizin dayandığı tarihsel sürecin gelişimine kısaca 

bakmak gerekiyor. 

 Batı Avrupa‘da 16. ve 17. yüzyıllar kapitalizmin merkantilizm denen aşaması önemli 

bir dönem olarak karşımıza çıkar. Merkezi teokratik büyük krallıkların oluşmasını sağlamada 

büyüyen ekonomik otonom şehirlerde biriken sermayenin sahibi olarak adlandırılan burjuvazi 

sınıfı, ortaçağ feodalite düzeninin kapitalizme dönüşmesine yol açacak düzenlemeleri 

sağlarken Hürriyetçiliği
**

 kurumsallaştırıp –belediye meclisleri buna örnektir-  çıkarları 

doğrultusunda araçsallaştırarak sermayenin gelişiminin önünü açacak kuralları getirmeye 

başlar. Böylece toprağa bağlı kölelikten özgürleştirilecek emek gücünü hizmetine sokacak işçi 

kitlelerine kavuşan Hür-Sermayecilik, köylerden gelmiş bir diğerine rakip işsizlerden dilediği 

kadarını ucuza işe alma imkanını elde ederek sermayesini büyütür. Diğer taraftan, krallıkların 

                                                 
*
 İn. communism 

39
 Karl Marx, ―Zur Kritik der Politischen Ökonomie―, Karl Marx/Friedrich Engels Werke , 7. bs., C. 13, 

Berlin/DDR, Dietz Verlag, 1961 s. 8–9. 
40

 Bertrand Russell, History of Western Philosophy, 4. bs., London, MPG Books Ltd., 2007, s. 706–711. 
**

 İn. liberalism 
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artan giderler karşısında ortaya çıkan sermaye ihtiyacını karşılamaları karşılığında politik 

haklar elde eden bu kentsoylular
*
 kral, feodaller ve ruhbanların tekelindeki politik alanda 

giderek daha etkin olma fırsatına sahip olurlar. Böylece sermaye birikimi, gelişiminin 

önündeki engelleri kaldırmak üzere daha sonradan insan hakları olarak adlandırılacak 

değişiklikleri zamanla gerçekleştirilip, iktisada dayalı, ilk burjuva cumhuriyetin temelini 

1609‘da Hollanda‘da atmış olur. İngiltere‘de parlamenterler uzun süren iç savaşı kazanarak, I. 

Charles‘i 1649‘da idam ettiler. Yüzyıl sonra Fransa‘da 1789 ihtilali oldu. Diğer taraftan 

giderek sermaye birikiminin artması, makineli üretimin yaygınlaşması ve genişletilmek 

istenen pazarlara ulaşılmak istenmesiyle modern emperyalist döneme girilir. Böylelikle Batı 

Avrupa‘da kapitalist üretim ilişkilerini pekiştiren siyasi, hukuki ve askeri kurumların 

oluşturulmasıyla
41

 tesis edilen yeni medeniyetin çehresi belirlenmiştir. Bu belirlenimde bir 

diğerinin kurdu olarak görülen insan
**

 da kuşkusuz homo economicus olarak kendisine işaret 

edilen yeri almaya zorlanmıştır. 

Yerkürenin dört bir yanını kendisine pazar yapmaya koşulacak iktisat temelli bu 

nevzuhur medeniyetin işaret ettiği dönüşümün Rusya‘ya yansımaları Parvus‘u 

anlam/landırm/ada ayrıca önem kazanmaktadır. Bu aynı zamanda Rusya‘da orta sınıf bir 

Yahudi ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Helphand‘ın düşünsel gelişimine etkilerini 

kavramada ve benliğini konumlandırma biçimiyle kurulacak duygudaşlığın olanağını 

sağlamada bir kaçınılmazlık olarak düşünülmelidir. 

 

B. Rusya 

1. Rusya’nın Batı’yla Sistematik Entegrasyonu 

Kırım savaşıyla
43

 sırasında Çar I. Nikola (1796–1855) ölüp yerine büyük oğlu II. 

Aleksandr (1818–1881) geçecektir. Rusya‘nın mağlubiyetiyle sonuçlanan bu savaşla, 

Rusya‘da büyük reformlar zamanı olarak anılacak devir başlar. Batıyla sistematik 

entegrasyonun
44

 gerçekleştirilmesinin büyük bir hız kazandığı bu dönemde Rusya‘da ticaretin 

                                                 
*
 İn. bourgeois 

41
 İdris Küçükömer, Düzenin YabancılaĢması, 5.bs., İstanbul, Bağlam Yay. 2007, s. 17–28. Küçükömer 

Avrupa‘da kapitalizme götüren bu tarihsel sürecin Türkiye‘de yaşanmadığı için bizde Batılılaşmanın köksüz 

olduğunu hatta Türkiye‘nin Batılılaşamayacağını belirtir. Bkz. A.y. 
**

 Lt. lopus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit. İlk olarak Romalı ozan Plautus‘un sarfettiği 

bu cümle, İngiliz filozofu Tomas Hobbes (1588–1679) tarafından devralınıp dünya görüşü çerçevesinde 

işlenecektir. 
43

 Osmanlı‘nın başladığı dış borçlanma ilişkisi üzerinden mali boyunduruğu altına girmekten kurtulamayacağı 

Batı Avrupa‘nın emperyalist tasallutunun işleyiş biçimini İstanbul‘da yazılarıyla ortaya koyacak olan Parvus 

Efendi Osmanlının mali çöküşünün analizinde kalkış noktası olarak ele alacağı ve savaş tarihi açısından birçok 

ilki de barındıran muharebe. 
44

 Batı geçirdiği siyasi ve kültürel değişim sırasında ulaştığı güçle Batı dışı toplumlarda gerçekleşen bu 

dönüşümün meşruluğu algısını oluşturdu. Her siyasi otoritenin, iradenin doğası gereği, zayıflıktan arınma 
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artması, demiryolu yapımına önem verilmesi, gelişen endüstrileşme ve fabrikaların 

kurulmasıyla paralel olarak ülke nüfusunda hızlı artış gözlenir. Bu yıllar arasında Rusya‘da 

kent nüfusunun % 97 oranında artması ve bu nüfus içinde büyük bir kitlenin fabrika endüstrisi 

madencilik ve demiryollarında çalışması
45

 Rusya‘daki yapısal dönüşümünün göstergeleridir. 

Ülkede kapitalizmin yerleşemeye başlamasıyla çelişen toprağa bağlı köleliğin 1861‘de Çar 

fermanıyla kaldırılması, köylülüğün çözülüp kente göçün başlamasına buda Rus şehirlerinde 

yeni bir sosyal hayatın oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca üniversitelere muhtariyet verilip, 

kitap ve risalelerin basımında uygulanan sansürler de kaldırılır. Bu sonuncular Rusya‘da 

nihilizm, sosyalizm, halk severlik ve Panslavizm gibi fikir akımlarının yeşerip büyümesini 

sağlayacaktır. Bunlardan halk seveler çar istibdadına karşı halka gidişi benimsemiş, 

gelenekselleşen Rus tepkisiyle kendilerini Sibirya sürgünlerinde bulmuşlardır. Zamanla ikiye 

ayrılan bu hareketten ―Halk İdaresi‖ ismini alan ve yöntem olarak terörü benimseyen gurup 

1881‘de Çar II. Aleksandr‘ı bir suikastla öldürecektir.
 
Panslavizm ise Rusya‘da gelen yeni 

Çar‘la istibdada dayalı Rus resmi ideolojisi olacaktır.
 46

 Çar‘a kast eden süreç, aksülamelini 

beraberinde böylece getirmiş olur. 

 

2. Rus Ġstibdat ve Mutlakıyeti 

Çar II. Aleksandr‘ın suikastla öldürülmesinden sonra tahta büyük oğlu III. Aleksandr 

(1845–1894) geçti. Reaksiyoner olan yeni Çar, mutlakıyet rejimini sarsmaya başlayan ve 

babasının öldürülmesiyle sonuçlanan ihtilal hareketlerini kökünden kazıyıp Çarlığın 

muhafazasını sağlamak ve Çarlık mutlakıyetinin devam ettirilmesine yönelik sıkı önlemleri 

içeren sert bir siyaset takip etti. Rusya‘yı tek bir devlet (Çarlık), tek bir millet (Rus) ve tek bir 

görüş (Ortodoksluk) haline getirme gayesiyle özellikle ―gayri Rus‖ kavimleri imha etmek 

veya Ruslaştırmak için yoğun bir tazyik yapıldı.  Kazan misyoneri İlminski idaresi altında, 

Kazan Türkleri, Başkurtlar ve İdil-Ural arasındaki Fin zümrelerini Ortodokslaştırmak üzere 

yoğun faaliyetler yürütülmesinin yanında, bu kavimlere Rus harfleri esas alınarak kiril 

alfabesi düzenlendi. Lehliler de çarlık istibdadından nasibini almış. Leh dili ve kültürünü 

                                                                                                                                                         
istencine sahip olması güce kavuşma yöntemi olarak Batıda gerçekleşen dönüşümün kendi toplum katmanlarında 

da gerçekleşmesi gerekliliği düşüncesini beraberinde getirdi. Bu düşüncenin uygulamaya konulmasını ivedi ve 

gerekli kılan ise Batı‘nın eriştiği güçle vahşi yüzünü insanlığa göstermesine karşı aksülamel olarak gelişti. 

Değişimin kendisini dayatmasının yanında, bu değişimi dayatan güce karşı koyma fikrinin ancak bu değişimle 

gerçekleşebileceği düşüncesinin tetiklediği dönüşümlerin çok boyutlu bağıntılar içermesi, farklı kültürleri belirli 

bağlamlarda sonlandırdı ve bu süreç dünyada elan devam etmektedir. ―Batılılaşmanın Antropolojisi‖ olarak 

kavramsallaştırdığımız bu durumu Rusya örneğine Batı ile belirgin biçimde ortak bir kültür arka planına sahip 

olmasından ötürü ―Batılılaşma‖ olarak değil de ―Batıyla Sistematik Entegrasyon‖ olarak isimlendiriyoruz. 
45

 İlber Ortaylı, Ġkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı Ġmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., 1981, s. 12. 
46

 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, 3.bs.,  Ankara, TTK Basımevi, 1993, s. 337- 345. 
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ortadan kaldıracak girişimlerin yanı sıra Lehistan toprakları Rus köylülerine peşkeş çekilmeye 

başlandı. Ukrayna da aynı faaliyetler sürdürülerek, Ukraynaca yasaklandı. Aynı zamanda 

Kafkasya‘da yoğun biçimde yaşayan Türk-İslam unsuru da en temel medeni haklardan bu 

dönemde yoksun bırakılmıştı.
47

  

 

3. Rusya Yahudilerinin Durumu; Pogrom48 ve Zoraki Göç 

Çarlık istibdadından en çok etkilenen Rus olmayan zümrelerden birisi de Yahudilerdi. 

Çarlık hükümetinin desteklediği guruplarca Yahudilere bu dönemde de pogromlar uygulanmış, 

on binlerce Yahudi Ruslar tarafından öldürülmüştür.
49

 1882‘de çıkartılıp yürürlüğe sokulan 

―Yahudiler Hakkında Muvakkat Nizam‖ıyla Yahudiler birçok yasal haktan mahrum edilmiştir. 

Yahudilere karşı uygulanan politikanın esası, onları göçe zorlayarak bir şekilde Rusya‘dan 

çıkmalarını temin etmek
50

 olarak karşımıza çıkıyor. 

Çarlığın Yahudilere karşı göçe zorlayan politikasının çok etkili olduğu görülüyor. Bu 

dönemde Batı Yahudileri doğudaki getto yaşantısından ve pogromlardan kaçan 2,5 milyon 

dindaşıyla karşılaşacaktır.
51

 Yahudi göçü yalnızca batıya değil bir taraftan da Osmanlı 

devletine yönelecek, bu göç aynı zamanda Osmanlıya karşı uluslar arası bir koz olarak 

emperyalist politikada yerini alacaktır. Osmanlı kendisine yönelen bu emperyalist politikanın 

farkındalığı içinde fakat bu göç dalgası esnasında yaşanan insani trajediye son vermek üzere 

kapılarını Yahudi göçmenlere açacaktır. Osmanlıya karşı Yahudi göçünü emperyalist bir koz 

olarak kullanmakla beraber,
 52

  Rusya‘dan gelen Yahudi akınına karşı ayrımcı yasalar çıkaran 

ilk ülke de İngiltere olacaktır.
53

 Yahudiler söz konusu olunca, İngiltere‘nin ilklerinden bir 

diğeri de 1290‘de, ülkesini Yahudilerden arındıran ilk devlet olarak
54

 adını tarihe 

yazdırmasıdır. 

                                                 
47

 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, s. 359 – 361. 
48

 Pogrom: kırmak, yıkmak, kesmek. a.e., s. 361. Kırılmış bir soyun varlığının söz konusu olmamasından 

hareketle, olur olmaz her şeye soy-kırımı deme adetini göstermek üzere TDK‘nın bu kelimeye uygun bulduğu 

karşılığı da eleştiri mahiyetiyle veriyoruz: Katliam, Soykırım bkz. TDK Türkçe Sözlük, C. 2, 9.bs., Ankara, 

TTK Basımevi, 1998, s. 1812. İnsanlar arasında sağlıklı bir bildirişimin oluşabilmesi için kavramları 

yaşanmışlığa tekabül ettiren beşeriyetin birikimi olan ilkesellik bir kenara bırakılıp, düzmece kavramlar  

üzerinden iş görmeye başlamaya sanıyoruz en başta dil bilimcilerin karşı koyması gerekir. 
49

 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi,  s. 361. 
50

 Ali Arslan, Avrupa’dan Türkiye’ye Ġkinci Yahudi Göçü, İstanbul, Truva Yay. 2006, s. 37–38. 
51

 Eric Hobsbawm, Ġmparatorluk Çağı 1875–1914, 3. bs., Terc. Vedat Aslan, Ankara, Dost Kitabevi, 2003, s. 

42. 
52

 Ali Arslan, Ġkinci Yahudi Göçü, s. 73, 75, 85, 212. 
53

 Eric Hobsbawm, Ġmparatorluk Çağı, s. 50. 
54

 Ali Arslan, Ġkinci Yahudi Göçü, s. 15. Bir medeniyete İngiliz-Yahudi olarak iki ırk adını veren çözümlemeler 

düşünsel olarak ne kadar güçlü yan bağıntılar içerirse içersin, geçerlilik kazanması için temelde dayanması 

gereken tarihsel zemin tarafından çürütülmeye mahkûm kalır. Söz konusu medeniyet analizindeki İngiliz-Yahudi 

bağdaştırması için bkz. Şaban Teoman Duralı, ÇağdaĢ Küresel Medeniyet; ÇağdaĢ KüreselleĢtirilen Ġngiliz-

Yahudi Medeniyeti; Anlamı, GeliĢimi, Konumu, 3. bs., İstanbul, Dergah Yay. 2006, s. 76–86, 142–143. Aynı 
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Yahudilerin maruz kaldığı baskılar Filistin‘e göç fikrinin olgunlaşmasıyla 

Zionculuğun ihtiyaç duyduğu Yahudi unsuru Çarlık pogromlarıyla temin edilirken, Orta 

Avrupa‘da Yahudi kimliğini koruyarak, asimile olmaya daha yerinde bir söyleyişle topluma 

uyum sağlayıp sosyal alanda yer almaya çalışan Yahudiler antisemitizmle geri 

püskürtülecektir.
55

  Bu kıskaç altında, giderekte daha kötü muamele ve ayrımcılığa maruz 

kalan Yahudiler devrimci harekete daha yoğun bir katılım göstereceklerdir.
56

 Böylelikle 

devrimci hareketin yükselişiyle Yahudi sorunun çözümünün çakıştığını görüyoruz. Bu, 

Yahudi sorununu Karl Marx ve Marksizm bağlamında ele almamızı gerektirmektedir. 

 

C. Yahudi Sorunu, Marksizm ve Parvus 

Avrupa‘da Yahudi sorunun kökeni, ezici Hıristiyan çoğunluğun içinde azınlık olarak 

bulunmalarında ve öncelikli olarak dinsel ayrımcılığın hedefi olup getto yaşamına 

zorlanmalarıyla
57

  ortaya çıktığı söylenebilir. Diğer taraftan Yahudi teolojisinden kaynaklı
58

 

‗öteki‘ olana yabancılaşmayı, çoğunluğun da ötekileştirmesi besledi ve keskinleşen ayrımla 

içinde azınlık olarak bulundukları çoğunluğa paralel bir toplumsal yapı oluşturmaya başladılar. 

Bu yabancılaşma ve ötekileştirilmeyi aşmak üzere toplumla bütünleşme düşüncesi bir 

özgürlük/kurtuluş
*
 düşüncesini beraberinde getirdi.

**
 Özgürleşme yönelimleri gereği toplumla 

bütünleşme girişimlerine karşılık olarak çoğunluk/kurumsal yapılar antisemitizmle tavrını 

koydu. Böylece toplumsal hayatın dışında bırakılıp giderek marjinalleşen Yahudiler 

kendilerine özgü yabancılaşmasını aşmak üzere yoğun biçimde devrimci harekete katıldılar.
59

 

Toplumla bütünleşmenin bu veçhesinde devrimcilik ve Yahudilik söz konusu olunca, 

kapitalist üretimin analizinde olduğu gibi, kapitalizmle boyut değiştiren Yahudi sorununa 

bakışıyla Karl Marx yine karşımıza çıkıyor. 

Kendisi‘de bir Yahudi olan Marx, Yahudi sorunun çözümünü kapitalizmin 

aşılmasında görür. Sorunun kaynağı olarak gördüğü sermayedar Yahudiliğe ilişkin kayda 

değer monologunda: ―Yahudiliğin dünyevi temeli hangisidir? Pratik bir ihtiyaç olarak 

çıkarını gözetme. Yahudi‘nin dünyevi ayini hangisidir? Bezirgânlık. Dünyevi tanrısı kimdir? 

                                                                                                                                                         
medeniyet analizindeki bir diğer zorlamada, sulu pirinç tarımından Doğu Medeniyetleri Camiası‘nı buğday ve 

arpa ekiminden ise Batı Medeniyetleri Camiası‘nı türetme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bkz. a.e. s. 33. 
55

 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler; Bir TartıĢmanın Tarihi, Terc. Ayşe Tekin, İstanbul, Yazın 

Yay., 2001, s . 67. 
56

 Eric Hobsbawm, Ġmparatorluk Çağı, s. 320. 
57

 Ali Arslan, Ġkinci Yahudi Göçü, s. 16. 
58

 Kutsal Kitap, Yasanın Tekrarı, 7/6, 14/1–2,  Tarihler 17/23, Mezmurlar 33/12, Yeşaya 44/1. 
*
 İn. emancipation 

**
 Özellikle Alliance Israelite Universelle ve Yahudi Bund örgütünün stratejilerinde bütünleşmeciliği görüyoruz.  

59
 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler, s. 72–73. 
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Para.‖
60

 satırlarına yer verir. Bilincinin bu dünyevi nesnelerinin kaldırılması durumunda 

Yahudi‘nin pratikte imkânsız hale geleceğini ileri süren Marx, mümkün nihai çözümü de ilan 

eder: ―Yahudilerin toplumsal kurtuluşu, toplumun Yahudilerden kurtuluşudur.‖
61

  

Aynı zamanda Lutherci Hıristiyanlığa dönen bir Yahudi olarak Marx‘ın Yahudi 

sorununun çözümüne ilişkin düşünceleri ile akışını sınıf mücadelesine dayandırdığı tarihin 

‗kırılma anlarına‘ işaret eden devrim cağının içerdiği geleceğe dönük belirlenimcilik 

arasındaki bağıntıya geçmeden önce, onu özellikle de Yahudi sorununa ilişkin düşünceleriyle 

farklı açılardan ele alan yaklaşımlara kısaca değinelim.  

Bunlardan ilki genç Marx‘ın düşüncelerini, Marksizm içinde kabul eden işçi 

hareketlerin de sahiplendiği genel Marksçı
*
 yaklaşımdır. Diğer bir yaklaşımda ise, Marx bir 

Yahudi düşmanı, Yahudi geçmişinden nefretin bir kurbanı hatta Yahudiler içindeki Yahudi 

düşmanlığının yaratıcısı olarak görülür. Robert Misrahi daha da ileri giderek onu Yahudi 

sorununa çözüm için soykırım çağrısı yapan biri olarak ele alır. Marx‘ın Yahudiler hakkındaki 

söz konusu edilen düşüncelerin bir benzerini Lutherci Hıristiyanlar içinde daha sonra 

kullanmış olması, yaklaşımında bir Yahudi aleyhtarlığı olmadığının göstergesi olarak kabul 

edilir. Antisemit olarak ele alındığı yaklaşımın karşısında duran bakış açısını dile 

getirenlerden Murray Wolfson‘a göre; ideolojisi, Marx‘ın tüm direnmelerine rağmen 

babasından devraldığı ideolojik mirası yansıtan, Yahudi monoteizm düşüncesine geri dönüşün 

açık bir ifadesidir. Marx‘ın Yahudi kökeninden derinlemesine etkilenmiş bir düşünür olarak 

görülmesi özellikle felsefe tarihçilerince yaygın kabul görür. Bu düşünce, Arnold Toynbee, 

Nikolay Berdyayev, Franz Borkenau ve Martin Buber gibi kültürel ve politik açıdan bir 

diğerine çok uzak yazarlarca da desteklenir. Bunların yanı sıra Marx‘ın Yahudi sorununa 

ilişkin görüşlerini paylaşan Yahudi devrimci Bernard Lazare, onu ekonomi politiğe yönelmiş 

bir Talmudçu ve ölümden sonraki cennet hayalini kabul etmemekte direnen, yeryüzünde 

gerçekleştirilebilecek cennet hayalinin rüyasını gören eski Musevi materyalizminin etkisi 

altındaki biri olarak ele alır.
 62

 

İşte tamda burada tarihi maddecilik
**

 ile Yahudi kurtuluşunu/özgürleşmesini 

bağdaştıran bir Mesihçilik belirmektedir. Bu yüzden, Musevi-Hıristiyan Mesihçiliği ile 

Marx‘ın ideolojisi arasındaki yapısal benzerlikleri ilk olarak ortaya koyarak Marx‘ın 

                                                 
60

 Karl Marx, ―Zur Judenfrage‖,  Karl Marx/Friedrich Engels Werke, C. 1, Berlin/DDR, Dietz Verlag, 1976, s. 

372. 
61

 Karl Marx, ―Zur Judenfrage‖, Werke, s. 377. 
*
 Marksçılıkla Marksizm‘i bir fikrin, fikir babasından bağımsızlaşmasını göz önüne alarak farklı anlamlarda 

kullanacağız. Böylelikle diyebiliriz ki Marksistler Marx‘a karşı açıktan cephe almayan fakat onun düşünce 

sisteminin bütünlüğünden yer yer uzaklaşan özgün düşünür tavrını temsil eder. Söz açılmışken, söylemek gerekir 

ki Parvus bir Marksist teorisyen olarak mezkûr ideolojiye yeni ufuklar açacaktır.  
62

 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler, 42–47. 
**

 İn. Historical materialism 
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ideolojisinin, kendisinden yükseldiği idealist temelde içkin olan açık Mesihçilikle, Marx‘ın 

aslında bilinçsizce ırkına/kökenine döndüğünü
63

 ifade eden Karl Löwith‘in kayda değer 

analizini kısaca ele alalım. 

Marx‘ın maddeciliğin tarihi yorumunda, tarihin ilerleyişini sınıflar arası uzlaşmaz bir 

çatışkının aşılmasında görür. Ezen ile ezilenin aralarında tarih boyunca verilen bu 

mücadeleden söz ederken, kapitalist patronların zoruyla kendine yabancılaşan işçi sınıfı 

arasındaki mücadeleyi tarihsel süreci nihai hedefine
*
 devrim yoluyla ulaştıracak son 

hesaplaşma olarak ele alır. Özellikle Komünist Manifesto‘da Marksizm‘in dinsel arka planının 

öne çıkarak açık bir Mesihçilik oluşturduğunu ifade eden Löwith, idealist temelli bu maddeci 

ideoloji ile Hıristiyan-Yahudi teolojisindeki mütekabiliyetleri sıralarken dokunaklı unsurlara 

yer verir. Her şeyden önce ilk günah sömürüye, işçi sınıfı, seçilmiş halka, inanıştaki İsa ile 

Deccal veya nihai savaştaki inananlarla inanmayanların, proletarya ile burjuvaya tekabül 

ettiğini belirtir. Ayrıca, İsa‘nın dirilişi ve kurtuluş ümidi burada yerini devrimci kurtuluş 

hayaline bırakır. Yine civitas terrena ‘dan civitas Dei‘ye
**

 geçiş, bir ideal olarak nihai amacın 

yeryüzünde tanrısız bir tanrı devletini ikame edecek komünizme geçişte karşılığını bulur.
 64 

Löwith‘in Marksizm ile Yahudilik-Hıristiyanlık arasında bir diğerine tekabül eden 

biçimsel benzerlikleri bir yana, milyonlara ilham vermiş olan Markçı ideolojinin tarihte 

gördüğü işlev onu Mesihçi bir hareket olarak tanımlama olanağı sağlar. Nitekim başka hiçbir 

bilimsellik iddiasındaki teorinin ardında kenetlenen kitleler göremiyoruz.
65

 Özellikle de 

katılımdaki Yahudi yoğunluğunun oranındaki çarpıcılıkla.
66

 Böylelikle beşeriyetin birikiminin 

                                                 
63

 Karl Löwith, Meaning in History, Chicago, The University of Chicago Press, 1949, s. 44. 
*
 İn. eschatological aim of all history 

**
 Yeryüzü devleti ve Tanrı devleti anlamlarına gelen Latince sözcükler. Hıristiyanlıkça aziz olan Agustinus‘un 

Tanrı Devleti adlı eseri mevcuttur. Burada civitas Dei Kudüs‘ü simgelerken Babil‘e yani civitas terrena‘ya tam 

bir karşıtlık oluşturur. Bkz. Johannes Van Oort, Jerusalem and Babylon; A Study Into Augustine’s City of 

God and The Source of His Doctrine of The Two Cities, Leiden, E.J. Brill, 1991, s. 103. 
64

 Karl Löwith, Meaning in History, s. 37–46. 
65

 Mesihçi işleviyle Marksçı hareketin yalnızca öğrenci ve ‗işçi sınıfı‘ arasında arz-ı endam etmediği 

söylenmelidir. Bu bağlamda Marksçı Mesihçiliğe öykünüp bunu İslam‘ın içine zerketmeye çalışarak, 20. 

yüzyılın özellikle İran‘da olmak üzere devrimci İslamcılık hareketlerine ilham veren bir ideolog olarak Ali 

Şeriati‘ye değinmek yerinde olur. Bu ideologun Marksçı-diyalektik-maddeci-Mesihçi-devrimciliğe uyarlanmış 

İslamcılık yorumuna göre İslam‘ın tarih felsefesinde mücadele eden iki sınıf vardır. Ona göre İslam idealist bir 

din değildir ve Kilise tarafından maddeci ve din karşıtı olarak tekfir edilen felsefelere yakın bir madde ve insan 

kavrayışına sahiptir. Ayrıca İslam‘da tarihsel determinizm vardır diyen yazar İmameti‘de devrimci düşünme ve 

yaşama tarzı olarak görür. Bkz. Ali Şeriati, Ġslam’ın Tarih Felsefesi, Terc. Battal Uzuner, Ankara, Endişe Yay., 

1991, s. 49, 78, 82, 98, 103.  
66

Avrupa‘da devrimci harekete katılan Yahudi oranı, Yahudilerin toplam nüfus içindeki oranlarıyla 

karşılaştırılınca şaşırtıcı derecede yüksektir. Mesela 1905 devrim hareketi esnasında tutuklanan militanlardaki 

Yahudi oranı %37 olmasına rağmen Rusya‘daki Yahudilerin toplam nüfusa oranı yalnızca %4 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Daha ileriki yıllarda Macaristan‘daki devrimci liderlerdeki Yahudi oranı %70 ila %95 arasında 

olacaktır. Alman sosyalist hareketine Yahudi katılımı %10 iken Yahudiler ülkenin nüfusunun %1‘lik kesimini 

oluşturmaktaydı. Diğer taraftan hareketteki önderler arasındaysa bu oran  %20 ila %30 arasında karşımıza çıkar. 

Yine Orta Avrupa‘nın genelinde benzer yoğunluklar oluştuğu görülmektedir. Bkz. Enzo Traverso, Yahudi 
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ifadesi olan çok sayıdaki bilimsel teori ve kuramın kitlesel bir haksızlığa maruz 

bırakılmadığını göstermek üzere Marksizm‘in ―bilimselliğine‖ kısaca eğilelim. 

Marksizm‘in barındırdığı analizlerin geçerlilik sınırlarını geleceği kapsayacak biçimde 

genişletmesini, çürütülemez bir kesinlik iddiasıyla bilimsellik söylemini bir arada taşımasını
67

 

Popper, haklı olarak sahte bilimselcilikle mahkûm ederken bilimsel bilginin yanlışlanabilirlik 

özelliğini şu veciz cümle ile temellendirir. ―Eğer beşeri bilginin artması diye bir şey varsa, o 

takdirde bugünden, yarın ne bileceğimizi kestiremeyiz.‖
68

  

Popper‘ın bilimsel olanla olmayana
69

 seçikçe işaret ettiği yıllarda Parvus‘un 

ölümünden birkaç on yıl geçmişti. Fakat ölmeden önce Marksizm‘i bilimsel uğraşlarının bir 

parçası gördüğünü söylese de, ideolojiyi devrimci amaçlarından uzaklaştıracak Bernstein‘ın 

reformcu yaklaşımına ilk olarak ve en şiddetle muhalefet edecek kişi olacaktır.
70

 Parvus‘un 

işçi hareketlerindeki bu Mesihçi idealizme katkısı, Troçki‘nin deyimiyle sosyalist devrimi 

ütopik bir son amaç olarak değil de gerçekleştirilebilir yakın bir amaç olarak ortaya 

koymasından
71

 ileri gelir. Marksçı teorideki, devrimin kapitalizmin en kökleşmiş/gelişmiş 

ülkede patlak vereceğine dair inancı, o revize ederek, Marksist teoride öncelikle burjuva 

devrim gerçekleşmesi gereken Rusya‘daki 1905 devrim hareketinde Çarlıksız Rusya için İşçi 

Demokrasisini
72

 önerip doğrudan devrim hareketine katılacaktır. Troçki‘de Parvus‘un bu 

düşüncesinden hareketle Sürekli Devrim teorisini geliştirecektir. Böylece Parvus, Rusya‘ya 

sosyalizmi getiren 1917 Ekim devriminin asıl fikir babası olarak ele alınacaktır.
73

  

Parvus‘un Rus devrimlerine ilgisi kuşkusuz doğduğu ve gençlik yıllarını geçirdiği ülke 

olmasından kaynaklıdır. Rusya‘daki hayatının ilk yıllarında Parvus, Çarlığın yürüttüğü 

                                                                                                                                                         
Sorunu ve Marksistler, 63–73. Devrimci işçi hareketlerine bu yoğunluktaki Yahudi katılımı,  Marksçılığa yaslı 

bu devrimci işçi hareketlerinin Yahudiler açısından kurtarıcı-Mesihçi işlevine açıkça işaret etmektedir. 
67

 Bkz. Karl Marx, ―Zur Kritik der Politischen Ökonomie―, Werke, s. 9. 
68

 1. Beşeri tarihin akışı beşeri bilginin akışından şiddetli bir biçimde etkilenir. 2. Akli veya bilimsel metotlarla, 

bilimsel bilgimizin gelecekteki artışını önceden haber veremeyiz.3. Bu sebeple, beşeri tarihin gelecekteki akış 

yönünü önceden haber veremeyiz.4. Bu demektir ki, teorik bir tarihin yani teorik fiziğe tekabül eden bir tarihi 

sosyal bilimin imkânını reddetmemiz gerekir. Tarihsel öndeyi için temel görevi yapacak herhangi bir bilimsel 

tarihsel gelişme teorisi olamaz… Böylece tarihselcilik çökmektedir. Karl R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, 

Terc. Sabri Orman 5. bsk. İstanbul, İnsan Yay., 2004, s. 24. Ayrıca geleceğe dönük kesin sosyal olaylar takvimi 

fikrinin kendisiyle olan çelişkisinin başarılı işlenişi için bkz a.e. s. 36–37. 
69

 Bilimsellik iddiasını yanlışlanmayı öngörmeyen sistemin kendisi değil de sistemin dogmalarının geçerlilik 
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zorbalık ve sistematik imha operasyonlarına yalnızca bir Yahudi olduğu için hedef seçilmiştir. 

Bu acı tecrübelerin benliğinde bıraktığı derin etkinin yansımalarını, eylemselliği ve 

düşüncelerinde görmek mümkündür. Böylelikle o Marksist teorisyen ve devrimciliğinin yanı 

sıra Yahudi kurtuluşu için de kafa yorup ortaya koyduğu düşüncelerle Yahudi Bund 

örgütünün stratejik temellerini atacak
74

 olan bir düşünür ve eylem adamı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yahudi kurtuluşu veya özgürleşmesinde Marksçılığın Avrupa‘daki işlevine 

paralel bir Mesihçilik hareketi olarak Sabetaycılıkla Osmanlıda yüzleşecek olan Parvus‘un, 

Balzac romanlarından bir karakteri çağrıştıran
75

 bu sıra dışı yaşantısını fikir örgüsüyle birlikte 

detaylandıralım. 

                                                 
74

 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler, s. 110. 
75

 M. J. Bonn, Wandering Scholar, New York, The John Day Company, 1948, s. 264. 



 34 

I. BÖLÜM: ISRAEL-HELPHAND-PARVUS 

A. Romantik Devrimci Israel-Helphand 

1. Helphand’ın Çocukluk ve Gençliğinin Ġlk Yılları 

Helphand
76

, 8 Eylül ( eski takvime göre 27 Ağustos ) 1867‘de şimdiki Beyaz Rusya 

sınırları içinde, dönemin Minsk eyaletinde bulunan Berezino‘da bir küçük-burjuva Rus 

Yahudi ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi.
77

 Bir Yahudi gettosunda dünyaya gelen 

Helphand‘a
78

 Tanrıyla güreşir anlamına gelen Israel
79

 adının yanı sıra Rus geleneklerine 

uygun olarak birde Lazareviç ismini de verdiler. Daha sonra batıya geçince Alexander ön 

ismini de alacaktır.
80

 Latincede küçük, genç anlamına gelen Parvus takma adını ise daha 

sonraları kullanmaya başlayıp, şöhretini elde edeceği bu müstear ad, aynı zamanda yazılarının 

altındaki sürekli imza olacaktır. Bu isim kalabalığına son ek olarak Ekim 1910
81

 – Ocak 

1915
82

 tarihleri arasında yaşadığı İstanbul‘da, dönemin Türkiye‘sine uygun olarak kendisine 

Parvus Efendi diye hitap edilecektir.
83

 Efendi tabiri daha sonra ele alınacağı üzere 

Helphand‘taki bir dönüşümün de niteleyicisi olacaktır. Değişik coğrafyalarda kullandığı bütün 

farklı takma isimler adeta farklı birer karakter niteleyicisi olacaktır. Hayatındaki 

dönüşümlerin getirdiği farklılığa vurgu yapmak adına bizde çocukluk ve ilk gençlik yıllarını 

temsil eden isimlendirme olarak Israel-Helphand‘ı kullanıyoruz. 

―Çocukluğumun en güzel yıllarını Kuban bölgesinde geçirdim‖
84

  diyen Helphand‘ın ne 

çocukluk yıllarına ne de ailesine dair çok şey bilinmemektedir. Babası Lazar bir zanaatkârdı
85

 

ve işi üzerine de bir dükkânı vardı,
 86

 çocukluğuna dair ilk anılarından birisi, büyük bir 

ihtimalle pogrom ürünü bir yangınla ilgilidir; 

―Rus kasabalarından birinde yaşadığımız mahalle bir akşam yanmıştı. Henüz küçük bir 

çocuk olduğum için hiçbir şeyin farkında olmadan odanın bir köşesinde kaygısız oyun 
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oynuyordum. Pencere camlarının kızıla boyanmış olduğunu görünce çok sevindiğimi 

hatırlıyorum. Tam o sırada kapı açılıyor ve içeri dalan annemin allak bullak olmuş yüzünü 

görüyorum. Koşarak yanıma gelip tek sözcük söylemeden kolumdan tutarak dışarı çıkarıyor 

beni… Etrafıma bakmak istiyorum fakat hızla oradan uzaklaştırıldığım için bu mümkün değil. 

Sonra geniş bir alana geliyoruz, burada iki sıra halinde bir sürü eşya, mobilyalar yataklar vs. 

var. Bizim eşyalarımız da bir köşede duruyor. Yatak ve yastıklardan hazırlanan derme çatma 

bir yerde oturtuluyorum. Buradan hiçbir yere ayrılmamam tembihleniyor sıkı sıkı… 

Uzanıyorum; kısa süre sonra bütün bir kasabanın başına gelen bu felaketin farkında olmadan 

uykuya dalıyorum.‖
87

 

Helphand ailesi Berezino‘dan Rusya‘nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan 

güneydeki liman kenti Odesa‘ya bir pogrom kurbanı olarak yangından sonra yalnızca 

canlarını kurtarabilmiş olarak taşınırlar. Helphand‘ın babası Lazar buradaki bir rıhtımda depo 

işçisi olarak çalışmaya başlar.
88

 Nüfusu Ruslar, Türkler, Ermeniler, Yahudiler, Tatarlar ve 

İranlılardan mürekkep ve merkeziyle kıyısı ihtişamlı köşklerle dolu olan bu şehirde Parvus 

liseye devam etmenin yanı sıra üniversite eğitimine hazırlık için özel matematik ve hümanizm 

dersleri almaya başlamıştır.
89

  

Zeman‘a göre Parvus daha sonra gideceği her yerde kendini evinde gibi hissetmesinin 

arkasında yatan Odesa‘nın bu çok kültürlü yapısından kaynaklanmaktadır.
90

 Zeman‘ın bu 

tespiti açıklayıcı olmaktan uzaktır. Parvus‘un bu tutumu, Yahudiliğin temsil ettiği tarihin 

özellikle Avrupa mecrasına özgü olan kısmı –getto yaşamı, antisemitizm vs.- itibariyle sürgün, 

göç ve dışlanmadan kaynaklanan yabancılaşmaya karşı geliştirilen bir tutum olarak farklı 

yaşam alanlarına tutunma
91

 gerekliliğinde açıklamasını bulur. Parvus‘a özgü olmayan bu 

kozmopolitizm, Yahudi kimliğinin bir trajedisi olarak Parvus‘un da ontolojik hercailiğine esas 

açıklayıcılığı getiren unsurdur. 

Diğer taraftan, çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Odesa‘da geçirdiği günlere ilişkin 

Parvus‘un hatıralarında, hüznün yanı sıra mutluluğunda kayda değer bir yer tuttuğu 

anlaşılıyor; 

―Gençlik yıllarımı geçirdiğim Odesa‘da‖ der Parvus ―Yıldızlı gökyüzünün altında 

hayallere dalarken, Karadeniz‘in kıyıya vuran dalgalarının sesini dinlerdim. Her yaz Rus 

                                                 
87

 Winfried Scharlau, Zbynek A. Zeman, Ġttihat ve Terakki’nin BolĢevik Teorisyeni: Parvus Efendi; Devrim 

Taciri: Parvus-Helphand, Ter. Süheyla Kaya, İstanbul, Kalkedeon Yay., 2007, s. 20–21. 
88

 Boris Chavkin, ―Alexander Parvus - Financier der Weltrevolution―,  Forum für osterupaeische Ideen, s. 32. 
89

 Winfried Scharlau, Zbynek A. Zeman, Devrim Taciri, s. 21–22. 
90

 Z.A.B. Zeman, W.B. Scharlau, The Merchant of Revolution, s. 15.  
91

 Bu tutunmalardan biri işçi hareketlerine yoğun bir katılım şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Enzo Traverso, 

Yahudi Sorunu ve Marksistler, s. 69, 72. 



 36 

eyaletlerinden babama gelen işçi ustalarının anlattıkları masal ve hikâyeler ile Ukrayna 

türküleri hatıralarımda hep iç içedir.‖
92

 

 

2. DüĢünsel GeliĢiminde Ġlk Yapı TaĢları 

1918‘de kaleme aldığı otobiyografisinde, çocukluğu gibi çok az şey bilinen ilk gençlik 

yıllarına dair Parvus‘un yazmaya değer gördüğü hatıralarının yanı sıra bir diğer konu ise 

düşünsel gelişiminin kalkış noktasına işaret etmektedir. 

―Sınıf mücadelesi fikrini ilk kez Şevçenko‘dan öğrendim. Haidamaki‘ye hayrandım. 

Michailowski, Çedrin ve Uspenski sonraki fikri gelişimimde bana kesin bir yön verdiler. 

Politik ekonomi üzerine ilk kez okuduklarım Çernişevski‘nin notlarıyla John St. Mill‘in 

kitabıydı.‖
93

 

Bir kölenin oğlu ve Rus hapishanelerinden geçen çileli hayat yoluyla bütün bir halka 

sembol olan Ukraynalı milliyetçi özgürlük şairi Şevçenko
94

 sayesinde Helphand‘ın sınıf 

mücadelesiyle tanışması, böylesi bir mücadele içinde yer almada simgesel değerlerin önemine 

işaret ediyor. Ayrıca sınıfların savaşımı fikrine sahip olmaya başlamasında bu romantik şairin 

etkisini belirtmesi, içinde bulunduğu ―savaşta‖ taraf olduğu sınıfın bireylerinde zafer inancına 

dönük olarak bulunması gerekli duygusallığa sahip olduğunu göstermek istemesinden geliyor 

olmalı. Hem böylelikle acılarına yabancılaşmadan bir ―ezilen‖ görüntüsü çizme olanağını elde 

etmiştir. Diğer taraftan yalnızca genç Helphand‘ta değil, Rusya‘da 80‘li yıllarda ortaya çıkan 

Yahudi aydınlarında Marx, Darwin, Herzen ve Çernişevski etkisi sıkça gözlemlenebilen bir 

olgudur.
95

 

Helphand‘ın hayranlığını belirttiği ―Haidamaki‖
96

 ise özellikle 18.yüzyılda köylü, küçük 

burjuva ve Kazakların Dinyeper bölgesinde dönemin sosyal ve siyasi rejimine karşı yapılan 

ayaklanmalardır.
97

 Haidamaki Lehçe‘de ―Hajduk‖ Macarca‘da ―Hayduk‖ olarak ve ihtimal 

Türkçeye de ―Haydut‖ olarak böylece girmiştir.
98

 

Haydutlar! Bakuninci anarşistlerin tek ve gerçek devrimcileri, halk arasındaki deyişle 

kendilerini saydıran adamlar.
99

 Genç Helphand‘ın başkaldırısında Ukrayna‘nın kendisine 

bahşettiği önemli bir simge. Fakat bununla bitmeyecektir. O, devrimci yöntem konusunda 

kendisine ancak bir çıkmazı işaret eden bu romantizme bir alternatifle ve özel Yahudi 
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yabancılaşmasını aşmasında gerçekçi bir yolla ilk kez yine Ukrayna‘da tanışacaktır. Bu 

devrimci harekettir.  

―‘Narodnaja Wolja‘nın (Halk İradesi isimli Rus partisi) çöküşü sırasında‖ der Parvus 

―ilk defa devrimci harekete katıldım. O zamanlar biz terör veya propaganda yönteminden 

hangisine başvurmamız gerektiğini bilmiyorduk. Daha sonra Yakubistan‘a sürülecek olan 

Schargorodski ile işçilerle yakın temas kurmak amacıyla bir zanaat öğrenmeye karar verdik. 

Yaklaşık bir yıl tesviye ve demir atölyelerini gezdik. İşçilerle kontak kurmamız kesin ve daha 

açık bir program oluşturmak için elzemdi.‖
100

 

Temelde, Israel-Helphand‘ı sistem karşıtı duygu ve düşüncelerle yakınlaştıran şeyin 

Çarlığın baskısıyla devrimci yuvasına dönen Rusya‘daki Yahudi varoluşundan geldiği belliydi. 

Çarlığa karşı mücadele de yalnız Yahudilik sınırlarında kalınamayacağı düşüncesini toplumcu 

fikirlerle işçilere yönelmesinden anlıyoruz. Ayrıca Çarlığa karşı muhalefet kesinlikle yıkıcı 

olmalıydı. Fakat bu nasıl olacaktı? Amaç belliydi fakat yöntem sorunu hala ortadaydı. Bu 

sorunu aşma umutlarıyla genç Helphand İsviçre‘ye, yakaladığı ilk fırsatla gidecekti. Metotsuz, 

isyankâr bir romantikten sosyalist bir ihtilalciye giden ilk ciddi dönüşüm orada başlayacaktır. 

Bu dönüşümü karakterize eden isimlendirmeyi çalışmamızda Helphand-Parvus temsil 

etmektedir. 

 

B. Sosyalist Devrimci Helphand-Parvus 

1. Üniversite Yılları 

―1886 senesinde İsviçre‘ye seyahat etme şansı yakaladım. Bu fırsatı yurtdışında siyasi 

şüphelerimi çözme ve her şeyden önce işçi literatürünü temin edebilmek ümidiyle 

değerlendirdim.‖
101

 

Parti içi tartışmaların yoğun olduğu Rus sosyal demokrasisinin kuruluş zamanlarına 

İsviçre‘ye böylece ayak basan genç Parvus, Rus mültecilerinin yoğun olduğu Zürih‘te, 

Alexander Herzen‘den beri yayımlanan bütün Rus illegal yayınlarını didik didik eder, fakat 

kayda değer iki didaktik broşürden başkasını bulamaz.
102

 İsviçre‘deki durumu ve sonrasını 

şöyle tasvir eder; 

―Tartışmaların merkezinde Plehanov‘un
103

 ‗görüş ayrılıklarımız‘‘ı bulunuyordu. 

Proletaryanın sınıf savaşımını ön plana alan bir program, düşüncelerime uygundu. Kendimi 
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sosyal demokrat olarak ifade etmeye başladım ve ―Rus Sosyal Demokrasi Birliği‖‘nin 

kuruluşuna katıldım. Ancak cevapsız sorularım çoğalmıştı. Neresinden bakarsanız bakın bir 

köylü ülkesi olan Rusya için Plehanovcu programın köylülüğe yer vermemesi beni rahatsız 

ediyordu. Bundan başka meseleler de vardı kafamda; İşçiler iktidara nasıl gelebileceklerdi ve 

Sosyalizmin iktisadi devrimi nasıl gerçekleşecekti?‖
104

 

Helphand‘ın hayatındaki bu önemli değişiklik yani Çarlığın zulmü altında ezilen bir 

Yahudi‘nin varoluş dramının kendisini sürüklediği romantizm yüklü asilikten mücadele 

esasları daha net, belirli ilkelere yaslı ve açık bir yıkıcı öngörüsü olan sosyalizme geçiş 

İsviçre‘ye gitmesiyle oldu. Orada tanıştığı Rus Marksistlerden etkilenip, kendisini artık sosyal 

demokrat olarak ifade edeceği sonraki günleri için kendisini Helphand-Parvus ismi 

karakterize edecektir. Sosyalizmi kanıksayan Parvus, Rusya‘da bunun gerçekleşme imkânını 

görmek üzere ülkesine geri döner. 

―Rusya‘ya geri döndüm fakat bu uyandırılmış düşünceler bana rahat vermedi. Ne 

zaman Sosyalizm hakkında konuşsam zevkle dinleniyordum, ama işçilere, kendimin de tatmin 

olduğu cevaplar verememem beni rahatsız ediyordu. Sosyal devrim meselesinde ne kadar 

derinleşsem, aksi ki, yeni sorunları o kadar ensemde hissediyordum.‖
105

 

1886‗da bir yıldan az yaşayabildiği Rusya‘ya dönüşü bir veda ziyareti niteliği 

taşıyacaktır. Zürih‘teki faaliyetleri hakkında bilgilendirildiği anlaşılan Rus siyasi polisiyle ilk 

kez gümrükte tanışır. Valizi illegal yayın bulmak için didik didik edilir, sınırdan geçtikten 

sonra da sivil polislerce takibata uğradığı izlenimini edinmişti. 
106

 

Parvus Rusya‘da artık mimlenmişti. İhtimal, bu baskı ve ona karşı yürüteceği 

mücadelede geliştireceği oto kontrol mekanizmasının varlığı onu rahatsız etmeye başladı. 

Düşüncelerini derinleştirecek üniversite öğrenimi yapmak ve fikri gelişimini Rusya‘daki 

bitmek bilmeyen baskının tazyikinden koruyabilmek üzere anavatanını terk etme düşüncesi 

onda baskın gelecektir. Nitekim Parvus‘un Rusya‘dan ayrıldığı 1887 senesinden 1905‘e dek 

giderek artan engelleme ve uzaklaştırmalar sonucu Rus üniversitelerindeki Yahudi öğrenci 

oranı %50 düşmesi bu baskıya işaret etmektedir.
107

 Bu baskı ortamı göz önüne alındığında 

Parvus‘un İsviçre‘ye gidişini bir kaçış olarak yorumlayan yaklaşımlardaki
108

 gerçeklik payı 

göz ardı edilemez. 
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Nitekim Helphand, Rusya‘ya geri dönüşünden kısa süre sonra 1887‘de yeniden 

İsviçre‘ye geçer. O zamanlar için, Rusya‘dan Avrupa‘ya getirdiği olumlu tek şeyin, Çarlık 

erkinin kendisini baskıcı bir biçimde dayatan varoluşuna karşı kararlı bir mücadele azmi ve 

halka hizmet düşüncesi olduğunu ifade edecektir.
109

 Duygusal arka planında yatanlar bir yana, 

öncelikleri değişse de bu düşüncelerle ömrü boyunca Çarlığa karşı mücadeleyi kişisel bir 

sorun olarak benimseyerek sürdürecektir. Helphand, bu dönemde anavatanından ayrılışıyla 

değişen önceliklerine şöyle işaret eder; 

―1887‘de yeniden yurt dışına çıktığımda, kapitalist dünya düzeninde işçi hareketlerinin 

gelişimini ve Batı Avrupa siyasi tarihini etraflıca ele almaya karar vermiştim. 

Bu yöndeki bilimsel çalışmalarım, Avrupa‘da Sosyalizmin ödevlerini ön plana çekmeme, 

Rusya‘da parlamentarizm için verilen mücadeleyi arka plana itmeme neden oldu.‖
110

 

Helphand‘tan Parvus‘a dönüşüm hem romantik devrimcilikten sosyalist devrimciliğe 

geçişi hem de söz konusu devrimciliğin yürütüleceği mecra olarak Rusya yerine Avrupa‘nın 

uygun bulunmasını temsil etmektedir. Ayrıca Parvus‘un Rusya‘ya veda ziyareti niteliğindeki 

son seyahati esnasındaki tecrübeleri Rusya‘ya karşı beslediği duygusal nefreti derinleştirmişe 

benziyor. 

Nitekim İsviçre‘ye ikinci gidişinde de bunun etkisi görülmektedir. Rus göçmen 

kolonilerinin yoğun olduğu Zürih ve Cenevre‘den uzak Almanca konuşulan üniversite kenti 

Basel‘e gidecektir. Parvus 1888‘de Basel Üniversitesine kaydolmuş, ekonomi-politik, fizik ve 

minereloji öğrenimi görmeye başlamıştı. Esas ilgi alanı ekonomi politikti ve etkisinde kaldığı 

hocası ise, bilgiyi istatistiklere ve ekonomik gerçeklerin doğru analizine dayandıran Karl 

Bücher‘di. Bu ilke, Parvus‘la otorite değil rehber olarak edineceği Karl Marx arasındaki 

ilişkiyi belirleyecekti. Karl Bücher‘in teşvikiyle 1890/1891 güz döneminde iş bölümü üzerine 

başladığı doktora tezi ona Marksist yöntemi bilimsel araştırmasında deneme olanağı vermişti. 

Düşüncelerini kâğıda dökmek için altı ay yettiği doktora tezinin tarihle ilgi kısmında iş 

bölümünün ekonomi politik klasiklerindeki farklı yaklaşımları ele almış, Smith, Wakefield, 

Say, John Stuart Mill‘in yanında en geniş yeri Karl Marx‘ın düşüncelerine ayırmıştı.
111

 

Parvus yıllar sonra İstanbul‘a yerleşip Osmanlı‘nın borç batağına nasıl düştüğünü 

göstereceği istatistik çalışmalarını uygulamayı da, edindiği üniversite yıllarında gerçek bir 

Marksist olmuştu.  
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 Parvus, Im Kampf um Die Wahrheit s. 6. 
110

 a.e., s. 6. 
111

 Winfried Scharlau, Zbynek A. Zeman, Devrim Taciri, s. 29–31; Konrad, Haenisch, Parvus; Ein Blatt der 

Erinnerung, s. 6. Haenisch, bu dönemde Parvus‘un Almanca‘yı içselleştirip bu dilde düşünmeye başladığını 

kendisine defalarca söylediğini belirtir.  Bkz. a.y.  
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Parvus‘un doktora çalışmalarını bitirdiği 1891 yazında, hocası Karl Bücher kürsüsünü, 

Kozak‘a devretti. Yeni hocası Parvus‘un Marksist argümanlarına hiç anlayış göstermedi, 

birkaç düzeltmeden sonra ancak sözlü sınavına girebilen Parvus 8 Temmuz 1891‘de orta 

derece ile mezun olabildi. Felsefe doktoru Helphand bundan böyle Marksist çalışmalarını 

herhangi bir akademik kurula sunmayacak, artık yazılarını okuyacak olan Avrupa proletaryası 

onu İsviçreli kentsoylu profesörlerden daha fazla takdir edecekti.
112

 Bu durum bir yandan 

Alman kültürü ile asimile olurken Yahudi kimliğini de korumuş, diğer yandan da 

antisemitizmle geri püskürtülmüş Yahudileri akademik kariyerin dışında tutulmasının
113

 

kaçınılmaz bir sonucuydu. 

 

2. Parvus’un Rus ve Alman Sosyal Demokrasisi Arasındaki Ġlk Yol 

Ayrımı114 

Bir İbrani olarak Helphand-Parvus, üniversite yıllarında öğrenciler arasında çeşitli 

hizipleşmelerin içerdiği siyasi atmosfer içerisindeki propaganda savaşında, yürütülecek 

mücadelenin Rus yahut Alman sosyal demokrasisi bağlamında yürütülmesinden ziyade ve 

öncelikle ulusal veyahut uluslar arası olup olmaması yönünde kesin bir karara varmış olması 

gerekiyordu. Nitekim düşüncelerini tarih, felsefe ve Marks‘tan alıntılarla süsleyerek çizgisini 

ortaya koyan Parvus mütemadiyen katılmayı ihmal etmediği çeşitli öğrenci toplantılarında 

düşüncelerini savunurken tezcanlı ve ateşli bir hatip olarak bu dönemde belli bir ün 

kazandı.
115

 Zürih‘teki bu öğrencilik yıllarında Burzew gibi Rus sürgünlerine sosyal demokrat 

olmayı salık veren Parvus‘un
116

 kan ve toprak milliyetçiliğinin Yahudi versiyonu olan 

Zionculuğa
117

 karşı beynelmilelciliği
**

 yeğlediğini günümüze ulaşmış kayda değer bir 

konuşmasında baş gösteren tartışmadan anlıyoruz. Helphand-Parvus 1890‘da İsviçre‘de 

devam eden öğrenciliği esnasında Berlin‘de düzenlenen Rus-Yahudi cemaati kongresinde, 

ulusalcılığın anlamsızlığına değinen bir konuşma yapar.
118

 Ceketini tutarak dinleyenlerine 

şöyle seslenir:  
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 Winfried Scharlau, Zbynek A. Zeman, Devrim Taciri, s. 32.  
113

 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler, s. 67. 
114

 Parvus‘un Rus ve Alman sosyal demokrasisi arasında yerini kesinkes belirleyecek şartlar Rusya ile 

Almanya‘nın Birinci Dünya Savaşında karşı karşıya gelmesiyle oluşacaktır. Öncesindeki ayrım daha çok 

bulunduğu coğrafyaya göre uyarlanmış bir tutumdur.  
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 Jack Wertheimer, Unwelcome Strangers; East European Jews in Imperial Germany, New York, Oxford 

University Press, 1987, s. 112. 
116

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit s. 27. 
117

 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler, s. 72. 

 Al. Zionismus. 
**

 İn. Internationalism. 
118

 a.e., s. 86. 
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―Bu ceketin yünü Angora‘nın çayırlarında otlayan koyunlardan alındı. İngiltere‘de 

eğirildi ve Lodz‘da dokundu. Düğmeleri Almanya‘dan ipliğiyse Avusturya‘dan getirildi. Bu 

ceket gibi zavallı bir şeyin bile on ayrı ulusun emeğiyle ortaya konması, size dünyanın 

beynelmilelliğini açıkça göstermiyor mu?‖
119

 

Dinleyiciler arasında bulunan Nachman Sırkin/Syrkin
120

  Helphand‘ın konuşmasını 

tamamladığı sırada onun sağ çaprazında oturduğu yerden kalkarak ceketinin dirsek 

kısmındaki yırtığa işaret ederek ―Kolundaki yırtık Kiev pogromundan kalma!‖ diye haykırınca, 

Helphand‘ın bir saat süren konuşmasının ve ceket metaforu üzerinden oluşturduğu havanın 

etkisi bir tek cümleyle bozulur.
121

  

Helphand-Parvus‘un konuşmasında tasvirini yaptığı böylesine karmaşıklaşan ilişkiler 

ağı içerisindeki çok uluslu bir dünyada, Yahudiler kendilerini toplumdan ayrı tutan garip 

özelliklerini bir kenara bırakıp toplumla bütünleşmenin
122

 yerelliği ile beynelmilelciliğin 

küreselliği ile kimliklerine özgü bir trajedi yaşarlar.
123

 Bunun sonucu olarak sosyal demokrasi 

çatısı altında birçok önemli Yahudi düşünür ve eylem adamı ortaya çıkmıştır. Kendisini 

beynelmilel dünyanın sosyal demokratı olarak gören Helphand-Parvus İsviçre‘de üniversiteyi 

bitirdikten sonra yürüteceği mücadelede yinede görece ulusal bir tercih ayrımına 

kaçınılmazcasına gelmişti. Bunu, Birinci Dünya Savaşı başladığında Paris‘te yayın yapan 

Nasche Slowo gazetesinin Parvus‘a kendisini Rus yoksa Alman sosyal demokratı olarak mı 

tanımlamadığını sorusuna verdiği cevaptan anlıyoruz. Kendisini Rus değil aksine Alman 

sosyal demokratı olarak tanımladığını ifade etmesinin
124

 kökenindeki bu yol ayrımı gerçekte 

ilk kez Helphand-Parvus‘un üniversiteyi bitirdikten sonra artık nerede yaşamını sürdürüp 

mücadele vermesi gerektiği üzerine kafa yormasından sonra vereceği kararın sonuçlarının bir 

yansıması olarak önümüze çıkar. 
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 Satırlarının devamında Parvus, 1915 Ocak ayında Sofya‘da bir konferansta yaptığı konuşmasında ilk kez 

kendisini Alman sosyal demokratı olarak tanıttığını belirtmesi gerçekte böylesi bir ayrıma kesin olarak Rus ve 

Alman sosyal demokrasisinin Birinci Dünya Savaşına karşı tutumlarındaki cepheleşmelerinden sonra gittiğini 
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Gerçekten de üniversiteyi bitirdikten sonra Parvus‘un önünde Alman veyahut Rus olmak 

üzere soysal demokrasi bağlamında iki seçenek bulunuyordu. Bunlardan ilki, Rusya‘ya geri 

dönmek veyahut vatandaşlığı olmadığı İsviçre‘de kalıp özellikle Rus mülteci çevrelerinde 

faaliyetlerini yürütmekti.  

Rusya‘ya son gidişinde sivil polis tarafından izlenmesi, tekrar oraya dönüşü halinde 

orada kendisini zorlu günlerin beklediğinin işaretiydi. Çarlığın mutlakıyet ve istibdadına karşı 

girişilecek devrimci mücadelenin Rusya‘da yürütülebilirliği sorunu açıktı. Sırf bu zorluktan 

ötürü genelde devrimcilerin özelde ise baskı altındaki Rus Yahudilerine Alman ülkelerine göç 

etmek cazip geliyordu.
125

 Diğer taraftan artık kendini çokta ait hissetmediği bir ülke 

olmasından ötürü devrimci mücadele için konumlanılması gereken zemin Çarlık Rusya‘sının 

sınırlarının dışını işaret ediyordu. Çarlıkla olan kişisel sorunlarını arka planda tuttuğu bu 

dönem için ―Alman sosyal demokrasisine geçişim sosyalist uğraşılarımın bir sonucudur‖
126

 

diyecektir. 

 Diğer taraftan, İsviçre‘deki mülteci çevrelerinde kalmakta pek cazip gelmiyordu 

Parvus‘a. İşçi kitlelerinden kopuk olacaktı
127

 ve Rusya‘ya çocukluk yıllarından beri beslediği 

duygulardan da kopamamıştı. Toplumdan tecrit edilmiş bir toplumcunun koloni yaşantısı ve 

Rusya‘ya geri dönme fikri Parvus için aynı anlama gelen kötü çağrışımlara sebebiyet 

veriyordu. Bu anlamdaş tercihleri eleme kişisel olsa bile ―Avrupa‘da Sosyalizmin ödevlerini 

ön plana çekme, Rusya‘da parlamentarizm için verilen mücadeleyi arka plana itme‖
128

 gibi 

sağlam temellere oturtulabilirdi. 

Pavel Axelrod gibi kimi Yahudi sosyalistlerin Rusya‘daki çeşitli halkların en yoksul 

kesimleriyle bile dayanışma fikrini yadsıyan yaklaşımlarının
129

 aksine Helphand-Parvus bu 

dönemde yalnızca Rusya ile ilgili meseleleri arka plana atmakla yetinmiştir. Fakat Rusya 

meselesini yıkıcı olmayan bir biçimde ön planda tutanlarla arasında öfkeli bir mesafe de 

koymuştur.
130
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 M. Beer, Fifty Years of International Socialism, s. 197. 
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 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler, s. 76. 
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 Büyük olasılıkla Parvus‘un Rus devrimcilerine karşı gençliğindeki bu öfkesi, mağduru olduğu pogrom 
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Bunu, ―Emeğin Kurtuluşu‖ gurubunu kuran önemli Rus Marksistlerinden Georgi V. 

Plehanov ile bir karşılaşmasında, Plehanov ona, Belinski üzerine yazmak isteyip istemeyeceği 

üzerine soru yönelttiğinde, Parvus işçi yasaları ve devlet tekelleri üzerinde çalıştığını 

belirterek, onun önerisi ile kendi ilgisinin arasındaki orantısızlığına işaret edince, 

memleketinin literatürüne saygıya davet edilmesinden
131

 anlıyoruz.  

―Eğer bir kez‖ diyor Parvus ―Anavatanıma ve içinden çıkıp geldiğim sınıf olan 

burjuvaziye vefasızlık yaptıysam bu dönemdedir. O zamanlar Rus entelektüelleri ile de 

aramda ayrılık tohumları ekilmiştir.‖
132

 

Parvus‘un Rus aydınları yermedeki 1918 deki üslubu ve samimiyeti 1917 devriminde 

kendisine istediği halde Rusya‘da etkin bir görev verilmemesi iddiasından
133

 ötürü tartışmalı 

olsa da iddianın Parvus‘un ölümünden sonra ileri sürülmesi de geçerliliği sorununu getirmiştir. 

Parvus şöyle devam ediyor Rus aydınlarını eleştirirken; 

―Rus sosyalist entelektüellerini, işçi hareketleriyle canlı bağlantılarının eksikliğinden 

ötürü sık sık eleştiriyordum. 

Rus entelektüelleri sosyal demokrasi hakkında ne kadar akıllıca yazsalar da, bunların 

hepsi kitabi kalıyordu; işçi kitlelerinin hayat enerjileri alınıp istatistiklerdeki sayılara 

dönüştürülüyorlardı. Sosyalizmin gerçekleşmesi bu intelijansiya tarafından işçi sınıfı dahil 

tüm dünyanın kurban edilmeye hazır olunduğu soyut bir prensip olarak ele alınıyordu. 

Rus intelijansiyası için sosyalizmin kendisi hakikatte devrimin gerçekleşmesi için sadece 

bir araçtı.‖
134

 

Bu durum içinde Parvus‘a cazip gelen son seçenek ise, kendisini evinde gibi hissettiği 

Avrupa‘da kalıp işçi partilerinden birinin safına katılmak böylece sosyalizme hizmet ederken 

geçimini de sağlayabilecekti. Ayrıca Rusya ile Avrupa‘daki devrimci mücadele arasında 

nitelik farkları mevcuttu. Rusya‘daki devrim ülkeye burjuva özgürlükler, parlamento ve 

demokratik bir anayasa hedeflerken Batı‘da bunlar çoktan gerçekleştirilmişti. Şimdi 
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Avrupa‘da devrimle güdülen amaç artık kapitalist düzenin yıkılıp sosyalist bir ekonomik 

düzeni tesis etmekti. Sosyalist sınıf mücadelesinin ve işçi örgütlenmelerinin zirveye ulaştığı 

ülke olarak Almanya bunun için en uygun ülkeydi.
135

 Nitekim Marksist bir düşünürün 

fikirlerine karşı toplumsal talebin varlık sorunu da Almanya‘da çoktan aşılmıştı. 

 

3. Alman Sosyal Demokratı Helphand-Parvus 

Rusya‘da sürgünü anımsatan yaşantısıyla bir Yahudi‘nin batıya seyahati kopup geldiği 

topraklara karşı beslediği aidiyet hissini iyice yitirtmişti ona. Orada ya da burada, artık 

coğrafyalar varoluşları açısından bir anlam taşımıyorlardı. Ama bir yerde olunmalıydı. 

Düşünce birikiminden kalkış bulan bu yeni aidiyet kuruşu Parvus şöyle gerekçelendiriyor; 

 ―Avrupa‘da işçi kitlelerinin yürüttükleri hakiki sınıf savaşımını fark etmiştim. Bu bir 

soyutlama değildi aksine bunu yapabilmek için içinde olunması gereken dipdiri bir yaşamdı. 

Ve bende bu hayatın bir parçası oldum. 

Bir sosyalist olarak, Avrupa proletaryasının gözlerimin önünde cereyan eden 

mücadelesine seyirci kalamazdım. Farkında olmadan bu hareketin içine çekildim. Kısa süre 

sonra onunla ruh ve beden birlikteliği gibi bütünleştik.‖
136

 

Parvus‘un bu ifadelerinin yanı sıra Yahudi sorununu çözme kaygısıyla, çözümün 

diaspora da ancak işçi sınıfı bağlamında verilen mücadeleyle sağlanabileceğine dair düşüncesi, 

Eric J. Hobsbawm‘ın Yahudilerin işçi hareketlerine katılımlarında bilinçli ya da bilinçsiz 

bunun aynı zamanda özel Yahudi yabancılaşmasını aşmak için gerçekleştirdiklerine dair 

tespitinin
137

 Parvus örneğinde tam olarak doğruladığını görüyoruz. 

Parvus bütünleştiğini söylediği işçi hareketi üzerinden İsviçre‘de kurduğu bağlantıları 

kullanarak Almanya‘ya geçer ve ilk durak olarak Stuttgart‘ı seçer. Burada kendisine 

görüntüsüyle bir fili anımsattığı için ona Dr. Elephant diye hitap edecek olan Karl Kautsky
138

 

aracılığıyla Almanya Sosyal Demokrat Partisine (SPD) katılır.
139

 Kautsky aracılığıyla aynı 

zamanda Alman partisinin yayın organı Neue Zeit‘ta yazmaya da başlar. Stuttgart parti 

örgütünde Karl Kautsky gibi etkili diğer bir isim olan Clara Zetkin‘in çıkarttığı Eşitlik 
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dergisinde de yazar. İsminin baş harflerini veya Ignatjeff müstear adını kullanarak kaleme 

aldığı ilk yazıları karşılığında aldığı ücret geçimini sağlamaya zor kâfi geldiği bu yoksulluk 

günlerinde
140

  hayata bakışı, tamamen bütünleştiği ve artık dışında kalamayacağını belirttiği 

Alman sosyal demokrasisinden kalkış bulur. Diğer her şeyi Alman sosyal demokrasisi için 

ifade edeceği anlam açısından ele alacağını daha sonraları coşkulu bir dille ifade eder; 

 ―Alman sosyal demokrasisi benim yeni vatanım olmuştu. Çeyrek yüzyılı aşkın 

sürdürdüğüm, bütün düşünsel uğraşılarım, hayallerim, umutlarım ve çalışmalarım Alman 

sosyal demokrasisiyle iç içe geçti; onunla coşuyor onula hayal kırıklığına uğruyordum. 

Aramızda tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Kâh haklı kâh yanılan oldum. Öfkelendim 

çileden çıktım, eleştirdim ve eleştirmeye devam edeceğim. Yapamayacağım tek şey sosyal 

demokrasinin dışına çıkmaktı.‖
141

 

Vatanım oldu dediği Alman sosyal demokrasisi aynı zamanda Parvus‘un zihin 

dünyasında Rus istibdat ve mutlakıyetine yönelik karşıtlığa tekabül eden bir kategori olarak 

yer alır. Vatanı coğrafyadan fikre aktarımı bu karşıtlıktan beslenen duygu ve düşüncelerle 

payandalandırmıştı. Sosyal demokrat Yahudilerde özellikle kozmopolit olarak nitelenenlerde 

kendilerine özgü böylesi vatan fikirleri sıkça karşılaşılan bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Rosa Luxemburg
142

 örneğinde vatan fikri, börtü böcek ve gözyaşının döküldüğü 

her yer gibi ifadelerle ezilen tüm insanlara aşk ilan eden tipik bir Yahudi bileşeni 

oluşturmaktadır.
143

 

Vatan fikri bir yana, Parvus 1891 yılının sonunda, Karl Kautsky‘nin tavsiyesiyle, 

Almanya‘nın politik, ekonomik merkezi ve Alman sosyal demokrasinin de kalbi olan başkent 

Berlin‘e gider. Şehrin kuzeyinde ucuz bir öğrenci evi bulup yerleşen Parvus bu yıllarda 

partinin merkez yayın organı Vorwaerts‘de ve bir grup genç radikalin çıkardığı Berliner 

Volkstribune için kaleme aldığı makaleleri posta parası bile bulamadığından kendisinin 

götürdüğü yoksulluk yıllarını yaşamaya devam edecektir. Parvus çok geçmeden 1893 yılının 

başlarında ―rahatsız edici yabancı― olduğu gerekçesiyle Berlin‘den çıkartılacaktır.
144
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 Berlin‘de iken, Vorwaerts bu genç Rus devrimcisinden iyi bildiğini düşündükleri Rusya 

hakkında
145

 yazmasını isteyecektir. Rusya‘daki mücadelede köylülüğü temel alan hareketten 

ziyade işçilere öncelik tanıyan Rus Marksistlerine destek verdiği bu yazı dizisi hakkında, daha 

sonra 1918 yılında bu dönemdeki öngörülerinin gücüne işaret etmek işin şunları söyleyecektir 

―1892 yılında kıtlık üzerine, Rusya‘da devrimci hareketin ve endüstrinin gelişiminin 

hızlanacağını önceden kestirdiğim, bir dizi makale yayınladım.
146

 

Parvus‘un bu dönemdeki hesaplamaları, daha sonraları Rus iktisatçı Kondatiev‘in adıyla 

anılacak kapitalizmin uzun dalgalarının teoride, büyük bunalım ile onu izleyen uzun süreli 

büyüme arasındaki karşıtlığa işaret eden ilk adım olacaktı.
147

 

Parvus‘un ilkleri bitmiyordu. 1893‘de Neue Zeit‘da ―Rus-yahudi işçilerinin Yahudi 

sorununa ilişkin görüşleri‖ başlıklı makalesiyle, Rus Yahudilerinin yankısını Almanya‘ya 

ulaştırıp Alman sosyal demokrasisinde Yahudi milliyetçiliğinin analizine yer verecek ilk isim 

olur. Yahudiliğin kurtuluşunu Arjantin veya Filistin‘e göçle değil, ırk ve din ayrımı yapmadan 

insanlığın kurtuluşunu amaçlayan sınıf mücadelesinde bulunabileceğini ifade eder. Parvus‘a 

göre ―Yahudi işçiler, kültürel değerlere dayalı bir ulusal duygu geliştirmişlerdi. Bu etnik 

kökenlerini inkar etmeyen, karanlığın değil aydınlanmanın milliyetçiliği, barbarlık değil 

kültürüne sahip çıkma, halkları birbirine düşman eden değil, tüm halkların kardeşliğini 

sağlayan bir milliyetçilik‖ olacaktı. Onun bu çözümlemeleri aynı zamanda Bund örgütünün 

stratejik temelini oluşturacaktı.
148

 

Fakat Parvus‘un bu bildik, kendi kültürünü koruyarak işçi hareketleriyle bütünleşmek 

isteyen yaklaşıma karşı dışlayıcı tepki de gecikmemişti. Muhalif aydınların engellenmesinde 

yöntem olarak, Çarlık Rusya‘sındaki gibi sürgün ve hapsedilerek cezalandırmayı benimseyen 

bir ülkede değildi belki ama sistemli bir kontrolle bunaltılıp etkisiz hale getirilen İmparatorluk 

Almanya‘sındaydı.
149

 Hanna Arendt‘in deyimiyle kurtuluş düşüncesi, Yahudi-burjuva 

sonradan görmeler kadar Yahudi-aydın paryasını da yarattı.
150

 İşte böyle bir parya olarak 

Parvus, Berlin‘den çıkarılmıştı ama yılmayarak Alman sosyal demokrasisinden kopmamıştı. 

Dresden, Leipzig, Stuttgart, Münih ve Zürih arasında mekik dokuyan illegal muhacir bir 
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sosyaliste dönmüştü. Karl Kautsky‘nin Avusturyalı arkadaşları özellikle de Viktor Adler 

aracılığıyla, Parvus‘u düştüğü bu güç durumdan kurtarma girişimi sonuçsuz kalır.
151

 

―Rus ya da Alman, hiçbir ırk ve mezhep ayrımı gözetmeyen proletaryanın sınıf savaşımı 

daima aynı kalır. Polisin bana parti faaliyetlerimi yürütmem hususunda bir yabancı olarak 

çıkardığı zorlukları aşmanın en iyi yolu bir alman ülkesine vatandaş olarak kaydedilmek‖
152

 

diyen Parvus vatandaşlık arayışını çarpıcı bir biçimde ifade eder: ―Ucuza vatan arıyorum, 

nerede bulabilirim?‖
153

 Fakat ihtiyacı olan ―ucuz vatanı‖ bu yıllarda bulabilmiş değildir.  

İllegal olmanın getirdiği zorluklar içinde yaşamını sürdürürken yazın faaliyetlerine 

devam etmeye çalışan Parvus, Neue Zeit‘daki makalelerinden ötürü sivrilir ve aradığı fırsat, 

Parvus takma adını
154

 kullanmaya da başladığı bu dönemde kapısını çalar. 1895 senesinde 

Leipziger Volkszeitung gazetesinden aldığı yazarlık teklifini, Alman sosyal demokrasisinde 

etkin olma fırsatı olarak ta görerek kabul eder. Fakat kısa zamanda sivri çıkışlarıyla şimşekleri 

üstüne çeken Parvus‘un burada yazarlığına çok geçmeden son verilir.
155

 

Parvus bu yıllarda ―Aus der Weltpolitik‖ isimli bir dergi de çıkarmaya başlayacaktır. Bu 

dergide Rusya ile Japonya arasında savaş çıkacağını 1895 yılında tahmin etti ve bu savaşın 

Rus devrimine kadar gideceği öngörüsünde bulunur. Bu kehanet 1904 – 1905 yıllarında 

gerçekleştiği zaman, yazı adından çokça söz ettirecekti.
156

 

Diğer taraftan, Leipziger Volkszeitung‘taki yazarlığından sonra Dresden merkezli yayın 

yapan güçsüz finans gazetesi Saechsische Arbeiterzeitung‘a aranan şef, yoldaşlarının 

yayıncılık hayatına tutunmaya çalışan Parvus‘a önerdiği yeni işi olacaktır. —Parvus buradaki 

şefliğinden bahsederken bunun aynı zamanda ilk ticari faaliyeti olduğunu belirtecektir.
157

 — 

Burada gazeteyi okurlarına aktüel haberler eşliğinde verilen yorumlardan ziyade çoğu kez baş 

sayfayı dolduran, bazen diğer sayfalara taşan bitmez tükenmez yazı dizileriyle boğmaya 

başlar. Sekiz saatlik çalışmanın yasalaşması uğraşısını verdiği ve siyasi kitlesel genel grevleri 

devrimci hareket için uygun bir yöntem olarak ele almaya başladığı bu dönem yazılarında 

Bebel ve Bernstein‘ı sert biçimde eleştiriyordu. Revizyonizm ve Oportunizm‘e karşı da 

gazetenin tüm sayfalarını çekinmeden kullanan Parvus‘u yedi yıldır içinde bulunduğu Alman 

sosyal demokrasisinin 1898 Stuttgart kongresinde, neredeyse partinin bütün ağır topları 
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tarafından ateşe tutulması dizginlememişti. Bernstein
158

‘ın Marksizm‘de gidilmesi gereken 

revizyonu temellendirme denemelerine karşı kendi düşüncelerini ifade ederken yer yer 

sertleşen üslubunu devrimci ruhun dilinin sertliğine bağlıyor, parti basınındaki üslup 

tartışmalarını da ―bir ikiyüzlülüğe bin kabalığı yeğlerim‖ diyerek noktalıyordu.
159

  

Bu yıllarda Parvus herhangi bir Alman kadar kendini yerli ve güvende hissediyordu. O 

kadar ki, Almanya‘da Bernstein‘ın ortaya attığı Reformist düşünceye karşı ilk tepkiyi veren o 

olacak ve cesaretle revizyonistlerin üzerine gidecekti.
160

 Parvus‘un ―Bernstein‘ın Sosyalizmi 

Yıkışı‖ başlığıyla başlattığı bu saldırgan yazı dizisine karşılık Bernstein‘da ona yanıt vermek 

üzere kendi yazı dizisine son vermek zorunda kaldı.
161

 

1898 yılında Parvus kendisini evinde gibi hissetmekle yanıldığını, polis tarafından 

radikalleştirici etkisi sebebiyle Dresden ve Saksonya‘dan sınır dışı edilmesiyle anlayacaktı. 

Önceleri Rosa Luxemburg aracılığıyla gazeteyi idare etmeyi denediyse de bu çok sürmedi.
162

 

Saechsische Arbeiterzeitung‘daki kalem savaşlarında
*
 saldırısını gittikçe kişisel zemine 

oturtarak kendisiyle birlikte gazetenin adını da kötüye çıkaran Parvus, Alman sosyal demokrat 

çevrelerinde şahsına yönelik olan ilgiyi kaybeder.
163

 Böylelikle 1901- 1906 yılları arasında 

Alman sosyal demokrasinin merkezi yayın organında tek bir makalesine yer verilmeyecek 

olan Parvus‘a ayrıca güvenli ikametgâh için birçok eyaletin seçenekten çıktığı bu dönemde 

eski hasımları Plehanov Martov, Petresov ve Lenin gibi Rus yoldaşları Münih‘te kapısını açtı. 

Bunda Parvus‘un Bebel
164

 ve Bernstein‘a karşı verdiği mücadelenin etkisi gözüküyor. 

Plehanov Saechsische Arbeiterzeitung‘ta yayımladığı makaleler için ona teşekkür edecek, 

Martov, Parvus‘un ―Pratikte Oportünizm‖ isimli makalesini Rusça‘ya çevirterek parti 

dergisinde yayınlatacak, Potresov ise Londra‘da toplanacak ikinci enternasyonal için ona Rus 

vekâleti verilmesi hususunda Plehanov‘u ikna edecek, kongreye Alman delegasyonuyla 
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katılma ümidini yitiren Parvus bu teklifi kabul edecektir.
165

 Daha sonra Haenisch, Parvus için 

―1889‘dan 1914‘e dek gerçekleşen enternasyonallerden ikincisindeki en güçlü kafa‖
166

 

diyecektir. 

 Lenin
167

 ise Parvus‘la tanışmasından önce yazılarını takip ettiği anlaşılıyor. Parvus‘un 

―Dünya Pazarı ve Tarım Krizi‖ adlı çalışması hakkında 1899 Şubat‘ında kaleme aldığı 

değerlendirmesinde yetenekli Alman yazarın okunmasını tavsiye ettiği çalışması olarak söz 

eder.
168

 

İçinde bulunduğu yeni konum ve sosyal çevresinden ötürü Rusya ile ilgili meselelere 

yeniden etraflıca eğilip Rus sosyalistlerle temasını sıklaştırsa da Parvus‘un devrimciliği diğer 

Rus mültecilerinden farklı olarak Alman sosyal demokrasisi ekseninde şekillendiğini belirtir. 

―Rusya‘da olup bitenler beni eskisi gibi ilgilendiriyordu, bununla birlikte kalkış noktam 

Alman sosyal demokrasisiydi. Yani Rusya‘da olan her şeye Batı Avrupa‘nın siyasi gelişimine 

yada sosyalist devrimi yaklaştırmasına olan etkisi açısından bakıyordum… 

Lenin, Martov ve Potresov Münih‘te önümde konuşurlarken, bana çıkarmayı 

düşündükleri ―Iskra‖ isimli dergi planını sunduklarında, onları Münih‘te kalıp dergiyi orada 

çıkarmalarına ikna ettim. Bununla güttüğüm gaye, derginin entelektüel yazı işlerinin, kitlesel 

işçi hareketleriyle ve Alman sosyal demokrasisiyle yakın temas kurmasını sağlatmaktı. ‖
169

 

1898/99 yılında Rusya‘da büyük bir kıtlık baş göstermesi üzerine Parvus, yeniden kıtlık 

üzerine durumu yerinde incelemek için harekete geçer; ―1899 senesinde arkadaşım Carl 

Lehmann ile Rusya‘ya oradaki kıtlığı incelemek üzere geçtik. Arabayla, Kazan, Vyatka, Ufa, 

Samara ve Simbirsk vilayetlerinde ki gezintilerimi Çek August Pen adına düzenlenmiş 

pasaportla gerçekleştirdim.‖
170

 

Sahte pasaportuyla gerçekleştirdiği Rusya seyahatinden sonra Almanya‘ya dönen Parvus, 

yolculuk arkadaşı Lehmann ile 1900 senesinde bu seyahate binaen kapsamlı bir çalışma 
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172, s. 230. 
168

 Lenin, ―Book Review: Parvus, The World Market and Agricultural Crisis. Economic Essays‖, Lenin 

Collected Works. Moskow, Progress Publishers, 1960, C. 4, s. 65 – 66. 
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hazırlayıp ―Aç Rusya. Yolculuk İntibaları, Gözlemler ve Araştırmalar‖
*
 ismiyle yayına 

sunarlar. 

Çarlık otoritesinin varlığını halen baskıcı biçimde dayatmaya devam ettiğini 

gözlemleyen ve bir zamanlar bu baskının sonucu devrimci düşünceleri benimsemesiyle 

sosyalist olan yazarın Çarlığı yaylım ateşine tutuşları daha kitabın önsözünde baskın olarak 

kendini gösterir. Yazarlar, Paris fuarında Çarlığın varlıklı Rusya imajının yalnızca kendi 

zenginliğini yansıtan reklâm olduğunu, kitabın gerçekte doğal zenginlikleri içinde yoksulluk 

çeken Rusya‘yı, gösterdiğini belirterek, Çarlık hükümetini beceriksiz ve yalancılıkla itham 

ederler.
171

  

Rusya dönüşü Lenin ile de ilk kez karşılaştığı Münih‘te yazın faaliyetlerine devam eden 

Parvus, önce Molotov sonra ise Parvus takma adıyla kaleme aldığı yazılarının genelde birinci 

sayfadan çıktığı Iskra dergisinin
172

 basımı için Rus devrimcilerinin buluşma noktasına 

dönen
173

 evinde küçük bir matbaa kurmasını sağladı. Bu matbaada derginin sekiz sayısı 

basıldı.
174

 

Büyük ihtimalle Almanya‘ya ilk taşınmasından sonra evlenen Parvus, eşinin yanı sıra 

son günlerini iyi geçirmesi için Rusya dönüşü getirdiği annesiyle birlikte yaşadığı ve 

karargâha dönen evinde Basel üniversitesinden arkadaşı olan Rosa Luxemburg ilk kez burada 

Lenin ile tanışmıştı. Münih polisinin takibatının farkına varılmasıyla, derginin yazı işleri 

Londra‘ya taşınmış, bundan sonra Parvus‘un dergi ile bağlantıları gevşemiştir.
175

 Aynı 

zamanda kendisinden on iki yaş küçük olan Troçki
176

 eşiyle birlikte bu evde altı ay yaşar ve 

ufuk açıcısı olan Parvus hakkında daha sonra şöyle der;  

―Proletaryanın iktidarı ele geçirmesini çok uzun zaman sonra elde edilebilecek bir nihai 

amaç olarak değil de içinde yaşadığımız zaman zarfında başarılabilecek bir görev olarak 

görebilmeyi onun sayesinde başardım‖ 
177

 

                                                 
*
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1902 yılında ―Ne yapmalı?‖ broşüründe Lenin‘in, iktidarı ele geçirme, devrimci 

dönüşümü sağlama ve mevcut düzene karşı politik mücadele gücünü ortaya koyabilecek 

profesyonel devrimcilerden oluşan sıkı örgütlenmiş parti fikrini ortaya atması, devrimci Rus 

mülteciler arasında tartışmalara sebep oldu. Londra kongresinde bu fikir ayrılığı Rus partisini 

Lenin‘in grubu Bolşevikler ve gevşek örgütlenmiş kitle partisi fikrini savunan Martov‘un 

grubu Menşevikler olarak ikiye ayırdı.
 178

 Rus sosyal demokrasisinde baş gösteren bu 

ayrışmada, Parvus‘un siyasi duruşunu fraksiyonlar üstü tutar. Rosa Luxemburg ile birlikte 

profesyonel devrimciler idaresindeki devrimci hareketi tasvip etmedikleri
179

 bu dönemde 

Parvus bölünmeyi gidermek tarafları birleştirmek için uğraş verdiyse
180

 de başarılı olamadığı 

bölünmenin giderek derinleşmesinden anlaşılmaktadır. 

Lenin‘in eşi Krupskya, 1902 yılında Lenin‘in görüşme halinde olduğu tek Alman sosyal 

demokrat olarak Parvus‘tan söz eder.
181

 Bu iyi ilişki Parvus açısından, Lenin‘in kendisini 

Iskra yazı işlerine dönmesini reddetmesine dek sürer. Bundan sonra artık Parvus Lenin‘e 

açıktan saldırmaya başlayacaktır. Lenin ile Parvus‘un arası hiçbir zaman çok iyi olmasa da 

Lenin, Parvus‘un 1915 Eylülünde Die Glocke
*
 dergisini çıkartmaya başlayana dek ona 

saldırmaktan sakındı.
182

 

 

4. 1902’de Servet Edinmek Ġçin Rusya’da 

Parvus‘un ikinci Rusya seyahati kendi imkânlarıyla partiden bağımsız olarak 

düşüncelerini aktarabileceği bir gazete açma düşüncesini gerçekleştirmeye matuftu. Gazete 

sonraya bırakılabilirdi belki ve öylede olacaktı, ama sefillikten kurtulmak gerekiyordu, ama 

buda hemen olmayacaktı. 

―1902 senesinde, Alman sosyal demokrasi kongresinden sonra artık kendime ait bir 

gazete olmasının gerektiğini düşündüm. Çünkü her taraftan  yazılarım hakkında taarruzlar 

alıyordum.. 

Büyük bir gazete çıkarmaya karar verdim. Ama bunun için büyük rakamlar gerekiyordu. 

Nerden bulacaktım bunu? Paraya ulaşmak için başka bir yol aramaya koyuldum‖
183
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Parvus‘un zengin olma düşüncesini açtığı bazı sosyalist arkadaşlarının bu fikre pek 

sıcak bakmadığı ancak yıllar sonraki demeçlerinden anlaşılıyor. Troçki, Parvus‘un ‖toplumsal 

devrimle bu zengin olma düşüncesini birbirine bağlamasını‖ gariplik olarak 

nitelendirecektir.
184

 Fakat Maksim Gorki
185

 aynı fikirde olmayacaktır. Rusya‘nın Bern 

konvansiyonunu imzalamaması yayın haklarının korunması ile ilgili bulunan hukuki 

boşluktan yararlanma fikri Parvus‘a cazip gelir. Servete ulaşmak için aradığı yolu bulduğunu 

düşünür ve Rus yazarların Avrupa‘daki yayın haklarını almak üzere Rusya‘da yazarlarla tekil 

anlaşmalar imzalamak için yola koyuldu. Birkaç yazarın yanı sıra Maksim Gorki ile ilgili 

yapılan anlaşma sonucunda yürütülen ticari faaliyetler, Parvus‘un özel seyahatlerinde çar çur 

edilen para ve işlerin başladığı gibi gitmemesi üzerine bu iş için açılan şirketin ödeme 

zorlukları içinde kalmasıyla skandala sebebiyet verecektir.
 186

 Toplanan 60.000 Marktan 

Gorki‘ye tek kuruş dönmemesi meselesi ise parti içinde örtbas edilmeye çalışıldı.
187

  

Bu süreç Gorki‘nin Parvus‘u Alman partisinin merkez komitesine şikâyet etmesiyle 

başlayacaktır. SPD‘ın tutumundan çokta hoşnut olmayan Gorki, süreci şöyle işler: ―Partinin, 

sonradan daha çok Parvus olarak tanınacak şöhretli bir üyesi vardı… ‗Ayaktakımı arasında‘  

isimli oyundan bir bölümünün tiyatro gösterim ücretlerini toplamaya yetkiliydi… Dört yıl 

içinde, yalnızca Berlin‘de 500‘ün üzerinde olmak üzere bu bölüm bütün Almanya‘da 

sahnelendi. Parvus bundan aşağı yukarı 100.000 Mark toplamış olmalı. Gel gör ki, paranın 

yerine bana gönderdiği… Karıncayı bile incitmeyecek duyarlılıktaki mektubunda bütün 

parayı, genç bir kadınla gerçekleştirdiği İtalya seyahati esnasında, harcadığını söyledi.‖
188

  

Bu durum, ne zaman Parvus‘un üzerine aleyhte bir şey söylenecek olsa tekrar tekrar 

gündeme getirilmesi ile Parvus için can sıkıcı bir hal alır. Bunun üzerine Parvus açıklama 

yapma gereği hissedecektir. 1918 de kaleme aldığı Im Kampf um die Wahrheit‘ta iftiracılara 

cevabım başlığı altında bu konuyu en az Gorki kadar ironiye başvurarak kendisi açısından şu 

öneriyle noktalamak ister: ―Gorki‘ye iyilik yaptığıma dair dedikodular nereden geliyor?‖ 

diye sorar. ‖M. Gorki, gerçekten o fikirdeyse, o zaman tekrar yeni bir hesaplama yapmasını 
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öneriyorum. Ona ne kadar borçlu olduğumu göz önünde bulundursun ve 1903‘teki kontrata 

göre ne kadar alacağım olduğunu da. Eğer kendi lehine bir fark meydana geliyorsa, farkı 

ödemeye hazırım, bana ait bir fark meydana geliyorsa, lütfen bu tutarı bir sosyal işçi 

kuruluşuna havale etsin.‖
189

 

Skandala dönüşecek bu sorunun bir boyutu Maksim Gorki ileydi diğer boyutu ise 

Parvus açtığı yayın şirketinin ortağı, öğrencilik yıllarından eski dostu, olan Dr. Julian 

Marhelevski ileydi. ―1904 ve 1905 de Rus hareketi başladı. Ben Rusya‘ya gitmeye karar 

verdim. Yayın şirketime bağlıydım, bundan dolayı kapatmak zorunda kaldım. Ama kapatmaya 

Petersburg‘daki ―Snanie‖ şirketin onayı gerekiyordu, çünkü kontratım vardı. Ama Snanie 

konuyu aydan aya uzattı. Sonumda her şeyi olduğu gibi bırakıp Petersburg a gittim.‖
190

 

Gorki‘nin yanı sıra, Parvus‘un bu her şeyi ―olduğu gibi bırakma‖ mizacı eski arkadaşı 

Marhelevski ile arasını bir daha düzelmeyecek şekilde açacaktır.
191

 

 

5. 1905 Rus Ġhtilali, Parvus ve Sürekli Devrim 

a. 1904 – 1905 Olayları 

1904‘te başlayan Rus-Japon savaşında çarlık ordusunun üst üste aldığı yenilgiler Rusya 

ahalisinin %57‘sini oluşturan Rus olmayan unsurlar tarafından Çarlığın zafiyeti olarak 

algılanıp özellikle Finlandiya ve Lehistan merkezli Çarlık karşıtı yoğun faaliyetler başlar. Leh 

sosyalist partisi Rusya‘dan ayrılıp müstakil Lehistan‘ın kurulması için faaliyet yürütürken 

benzer faaliyetlerin yürütüldüğü Finlandiya‘da milliyetçiler müstebit Rus valisini öldürdü.
192

 

Helphand‘ın 1886‘larda köylü ülkesi olarak ele aldığı Rusya‘da artık şehirleşme artmış, 

demiryolu yapımı hız kazanarak ülkede büyük sanayileşme hamleleri
193

 ile bilhassa şehir 

merkezlerinde hatırı sayılır oranda işçi kitleleri oluşmuştu. Japonya ile savaşta olan Çarlık, 

savaş giderlerini karşılamaya dönük olarak işçi ücretlerinde kısıtlamalar getirmesiyle, işçiler 

arasında hoşnutsuzluk yükselir, sosyalist ajitasyona duyarlı halen gelen bu kitleler üzerinde 
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yürütülen çalışmaya çok sayıda greve gidilir. Bunlardan biri Gürcü Cugaşvili (Stalin)
194

‘in 

kışkırtmasıyla Bakü‘de petrol işçileri tarafından gerçekleştirilir. Petersburg, Moskova ve 

Harkov şehirlerinde de hükümet aleyhinde gösteriler düzenlenir. Kitlesel eylemlerin ve siyasi 

cinayetlerin çoğaldığı bu dönemde içişleri bakanı Plehve de sosyalist devrimcilerin suikastıyla 

öldürülür. Sonu meşrutiyete varan devrim hareketlerinin başlangıç noktası Petersburg 

lokomotif fabrikası idaresinin dört işçiyi görevden çıkarmasıyla gidilen genel grev olarak 

gösterilir. 8 Ocak 1905‘te 150 bin işçinin katılımıyla tertiplenen grevin ertesi günü papaz 

Gapon öncülüğünde işçiler Çar‘ın resmini, haçlar ve milli bayraklar taşıyarak ve de ilahiler 

söyleyerek taleplerini Çar‘a iletilmek üzere kışlık sarayına doğru yürüyüşe giderler. İşçiler 

kışlık saraya ulaştıklarında II. Nikola (1868–1918) sarayın balkonuna çıkmadı ve polis ve 

asker tarafından işçiler ateşe tutuldular. Bin ölü ve iki bin yaralıdan söz edilen bu olaydan 

ötürü 9 Ocak ―Kanlı Pazar‖ olarak anılır. Haddi zatında doğrudan ihtilal amacı gütmeyen bu 

yürüyüşün bu şekilde bastırılması, bütün Rusya‘da çok büyük tesir yaptı ve ülke genelinde 

toplam 440 bini bulan katılımla, kitlesel genel grevlere gidildi.
 195

 Rus başkentinde 1905‘te 

geniş kitlesel isyanlar baş gösterdiğinde, Rusya‘dan gelen haberlere kulak kesilen sosyalist 

Rus mülteciler arasından Parvus, Troçki‘den sonra Petersburg‘a varan ilk isim olacaktır.
196

  

 

b. 1904 – 1905 Olaylarının Getirdiği Yeni DüĢünce:  Sürekli Devrim 

1904 Rus - Japon savaşı üzerine, Parvus Iskra dergisinde ―savaş ve devrim‖ başlığı 

altında yayınladığı bir dizi makalede Çarlık ordusunun imha edileceğini tahmin eder ve 

tavsiyesinde bu durumun ―Rusya‘daki otokrasiyi kırmak için devrimci hareketin kullanması 

gereken uygun bir fırsat‖
 197

 olarak belirtir. Aynı makale serisinde Parvus, kapitalizmle 

birlikte gelişen milli devletlerin gücünü yitirdiği, 1904 Rus-Japon çatışmasını kapitalist 

mücadelenin tahrik ettiği milli devletlerin ölüm kalım mücadelesi verecekleri uzun savaşlar 

serisinin başlangıcı olarak ele alır.
198

 

Diğer yandan, Rusya‘da 9 Ocak -yeni takvime göre 22 Ocak- olayları gerçekleşirken 

Cenevre‘de bulunan Troçki, Parvus‘un yanına Münih‘e gider ve olaylar üzerine bir inceleme 

                                                 
194

 Stalin Ġosip Vissariyonoviç, (Gerçek adı Cugaşvili 1879 Gürcistan – 1959 Moskova) Yoksul bir 

ayakkabıcının oğlu olarak dünyaya gelen Cugaşvili, alt kesimlerden gelen tek Komünist Partisi lideri olacaktır. 

Marksist Sosyalist harekette düzenli olarak yükseldi. Rusya‘da Ekim devriminden sonra birçok önemli mevkide 

bulundu. Lenin‘in 1924‘te ölümünden sonra Troçki, Zinovyev ve Buharin‘in birbirini izleyen muhalefetlerini alt 

etti. Sovyet partisi ve devletin tek liderliğine ulaşan Stalin, sosyalizmin başka bir ülkede sosyalist devrim 

olmadan yalnızca Sovyetler Birliği‘nde gerçekleşebileceği doktrinini geliştirdi –Stalinizm-. Bu kavram sol 

eğilimli birey ve rejimlerin diktatörce keyfi yönetimlerini anlatmak için sonradan kullanılmaya başlanacaktır. 

Tom Bottomore, Marksist DüĢünce Sözlüğü, s. 555–556. 
195

 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, s. 376–381. 
196

 Bertram D. Wolfe, Three, Who Made a Revolution, s. 339. 
197

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 9. 
198

 İsaac Deutscher,  The Prophet Armed, s. 103. 



 55 

yazısı kaleme alır. Gösterdiği incelemesini beğenen Parvus buna bir ön söz yazar. Bu önsözde 

kısaca şöyle der: ―Olaylar, analizlerini tam olarak doğrulamıştır. Şimdi hiç kimse 

mücadelede temel yöntemin genel grev olduğunu reddedemez. 22 Ocak bir cübbenin 

arkasında da olsa, ilk siyasi grevdir. Bir de şunu eklemek gerekir ki, Rusya‘da devrim iktidara 

demokratik işçi hükümetini getirebilir‖
199

  

Tarihi gelişiminden hareket ederek Batı toplumunun dönüşümünün analizini yapan o 

günün Marksizm‘ine göre; sosyalizmin gelişinin ön koşulu olarak feodal düzenin burjuvazi 

tarafından ortadan kaldırılması ve yerleşen kapitalizmle ortaya çıkacak işçi sınıfının, giderek 

büyümesi ve edineceği sınıf bilinciyle de hareket ederek omuzlayacağı devrimci mücadeleyle 

sosyalist düzeni getireceği gibi geleceğe dönük olarak ―dogmatik‖ bir belirlenimciliğine 

sahipti. Batı‘nın tarihini insanlık tarihine indirgeyen bu ideolojide sosyalizm, sanayileşmiş ve 

işçi sınıfının büyüyüp örgütlendiği Batı Avrupa‘da ilk kez ortaya çıkacağı dogması da 

hakimdi. Parvus, Troçki‘nin incelemesine yazdığı önsözde, işçi sınıfının Avrupa‘dan çok daha 

zayıf olduğu Rusya‘da ―İşçi hükümeti iktidara!‖
200

 diyerek Marksist düşünce birikiminde 

olmayan yeni bir geçiş evresinden söz eder. Bu, Parvus‘tan farklı sonuçlara varsa da 

Troçki‘nin
201

 daha sonra oluşturacağı Sürekli Devrim
202

 teorisinin özü olacaktır. 

Troçki‘nin incelemesine yazdığı önsözle büyük yankı uyandıran Parvus, dönemin Rus 

Marksistlerinin kayıtsız kalamayacağı ve görüş bildirmek zorunda kalacakları bir düşünce 

ortaya atar. ―Rusya‘daki devrimci geçici hükümet, bir işçi demokrasisi hükümeti olacaktır… 

Devrimci bir hareketin başında sosyal demokrat parti bulunduğuna göre bu hükümet ister 

istemez bir sosyal demokrat hükümet olacaktır.‖ Rusya‘da gelişen yeni durum üzerine oluşan 
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tartışmalar Parvus‘un çıkardığı bu sonuç üzerinde toplanıyordu.
203

 Ne Menşevikler ne de 

Bolşevikleri temsil eden liderleri Lenin bu görüşe katılmayacaktı.
204

 

Menşeviklere göre sosyalistlerin görevi Rusya‘da muhalefette kalarak işçi sınıfının 

çıkarlarını korumaktı. Çünkü gelmekte olan devrim burjuva demokratik devrimidir. Bununla 

feodalizm kalkacak, burjuvazinin iktidarında oluşacak demokratik cumhuriyette siyasal hayat 

serbestiyet kazanıp sosyalist fikirler yayılma özgürlüğü elde edecek, giderek güçlenen 

proletaryanın örgütlenmesi ve kültür seviyesini yükseltmesiyle gelecek sosyalist devrimin önü 

açılacaktır. Lenin ise ihtiraslarıyla Parvus ve Troçki‘ye gerçekçi yanı ile Menşeviklere yakın 

durarak Rusya‘da proletaryanın azınlıkta olduğunu ve Rusya‘nın siyasi ekonomik ve kültürel 

şartlarının ancak bir burjuva devrimine elverdiğini fakat burjuvazinin kendisinden beklenen 

devrimi gerçekleştiremeyecek kadar zayıf ve güvenilemeyecek kadar korkak olduğunu 

söyleyerek iki görüş arasında müphem bir noktada konumlanıyordu.
205

 

Tartışmalar süre giderken Parvus Rusya‘ya gitme kararı alır. Avrupa‘da çok dilli yayın 

yapan gazete açabilmek için gereken meblağı kazanma düşüncesiyle açtığı yayınevinin iflas 

etme durumu ve bununla ilgili yapılması gereken işlemlerin aldığı zamanı, vakit kaybı olarak 

telakki ederek her şeyi oluruna yani ortağının omuzlarına bırakarak harekete geçecektir.
206

  

―Alman dostlarım, A. Bebel, Fr. Mehring ve diğerleri bana, sosyalizm alanındaki 

bilimsel çalışmalarımın önemini göstererek beni geri tutmak istediler. Benim için, önem 

terazisinin bir kefesinde eylem varsa diğer tarafındaki kitaba ağır basar diyerek onlara 

karşılık verdim.‖
 207

  

Parvus kendisine geride kalmayı salık veren bu konuşmayı kayda değer görmesinde, 

devrimciliğin doğasında bulunan eylemselliği hangi şartlar altında olursa olsun yürürlüğe 

koymaya hazır olduğunu gösterme düşüncesi var gibidir. Böylelikle devrim için Rus 

başkentine doğru yola koyulur. 

 

6. Sovyet BaĢkanı Parvus 

Münih‘ten hareket eden Parvus Rus başkenti Petersburg‘a geçmeden önce yasaklı 

olduğu Saksonya‘ya arkadaşı Konrad Haenisch‘in yanına uğrar. Kendisine yayınevinin 
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durumunu soran arkadaşına ―Yayınevinin canı cehenneme! Şimdi devrim zamanı sevgili 

dostum.‖ diye karşılık vererek kendisinden yolculuk için borç para ister.
208

 

Parvus‘un yoksulluk günlerinin halen devam etmekte olduğunu yol masraflarını 

karşılayamayacak durumda oluşundan anlıyoruz. 1905‘e değin Dresden merkezli 

Saechsischen Arbeiterzeitung şefliği onun ilk ticari uğraşısı oldu,
209

 bundan başka sosyalist 

bir yayınevi açmak istedi beceremedi ve son olarak birkaç dilde yayın yapan büyük bir 

sosyalist gazete için gereken meblağı da temin edemedi.
210

 Kendi deyişiyle o politika ile 

çakışan diğer bir şey arasında kalınca politikayı tercih edecekti; bilimsel çalışmalara, özel 

ilişkilerine ve ticari faaliyetlerine daima etkili olabileceğine inandığı siyasi konjonktür 

oluşunca son verip siyaseti yeğleyecektir. Bu yıllarda kendisini işlerinin bütünüyle 

alıkoyacağı uyarısını yapan A. Stadthagen‘a ―Merak etme, işlerim siyaset ile çakıştığında, 

işlerimi bırakırım‖ diyecektir.
211

 Nitekim öyle yapıp her şeyi olduğu gibi bırakarak Rus 

başkentine doğru böylece yola koyulacaktır. 

Parvus 1905 ihtilal hareketlerinin patlak vermesinden sonra illegal yollarla geçtiği 

Rusya‘da
212

 Troçki ile devrimci dalganın doruğa ulaştığı zaman tekrar bir araya gelirler.
 213

 

Bu sırada ilk Sovyet (Fr. Conseil) Ekim 1905‘te Petersburg‘ta kurulur.
214

 Bu Sovyet‘e 

Troçki gibi Parvus‘ta üye olacak, Troçki sonrasında bu Sovyet‘e başkanlık edecektir. Bu ilk 

Sovyet‘in dağıtılmasından sonra Parvus daha küçük bir Sovyet kurup buna başkan seçilecektir. 

Zorla kabul ettirebildiği silahlı başkaldırı kararını hemen yürürlüğe sokturamayan Parvus, 

başkentte o sıra devam eden barikat savaşlarına rağmen harekete geçiremediği Sovyet‘in 

başkanlığından istifa edecektir.
215

 Parvus o dönemin Sovyetleriyle 1917 devriminde kurulan 

Sovyetler arasında kayda değer bir karşılaştırma yapar; 

―Benim ve aynı şekilde Troçki‘nin Petersburg‘ta 1905 yılında işçi temsilcileri 

konseyinde (Sovyet) kendimize örnek aldığımız yöntem ile şimdiki (1917 ve 1918‘i kastediyor.) 

işçi ve asker konseyinin yöntemi arasında önemli derecede farklar vardır. O zamanki konsey 

hem Bolşevikleri, hem de Menşevikleri ve diğer tüm sosyalist fraksiyonları kabul ederdi. 
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Fakat şimdiki konsey proleterlerin sınıflaşmasına yol açtı. O zamanki konsey demokratik 

organizasyonlardan uzak durdu, ama onlara düşman kesilmedi. Aksine onların çalışmalarına 

etki etme uğraşı verdi. Konseyin politik taleplerinin en başında kurucu meclisi toplantıya 

çağırmak vardır. Şimdiki konsey sadece gericilerle ve kapitalistlerle değil, aynı zamanda 

demokratik burjuvalarla ve hatta kendileri ile uyuşmayan bütün işçi organizasyonlarıyla 

çatışma içerisindedir. Onlar kurucu meclisten ayrı çalıştılar ve halk önünde ahlaki 

otoritelerini yitirdikten sonra sadece makineli tüfek yardımına tutundular.‖
216

 

Parvus ve Troçki 1905 ihtilali sırasında, sonrakilerinden farklarını belirttikleri bu 

Sovyetlere başkan olmakla kalmadılar. Menşeviklerin yasal yayın organı Nacholo‘yu kendi 

görüşlerine kaydırdılar. Lenin‘in ütopik bir hezeyan olarak değerlendirdiği Sürekli Devrim 

düşüncesinin propaganda aygıtını böylece elde ettiler.
217

 Ayrıca Parvus küçük bir gazete olan 

Russkaya Gazeta‘yı aldı ve 1 kopek
218

 gibi ucuz bir fiyata yüz binler satan bir gazeteye 

çevirdi.  Gorki‘nin kuruluşunda yer aldığı ve başına Lenin‘in getirildiği Bolşeviklerin yayın 

organı Novaya Zhizn‘den daha fazla satan gazete o dönemin devrimci gazetelerinden en çok 

tanınanı olmuştur.
219

 

Parvus o günlerin tasvirini yaparken taktiğini de açıklar; ―O zamanlar‖ der ―Rusya‘da 

özgüven sahibi burjuva liberalizmi henüz yoktu. Onun etkisi mevcut savaşta Sosyalizmin nihai 

temsilci olarak ortaya çıkmasına dek sürdü. Fakat Rusya‘da Sosyalizmin henüz 

gerçekleşemeyeceğini çok iyi biliyordum. Bir işçi demokrasisinin
220

 uygulamaya koyulmasının 

yararına olmak üzere proletaryanın şiddet kullanmasını talep ediyordum.‖
221

   

Parvus nihai amacını da ekler; ―Batı‘da proletaryanın devrimci enerjisini güçlendirmek 

için Rusya‘da devrimci proletarya‘nın yoluna devam etmesini sağlamak.‖
 222

 

Helphand-Parvus‘un Sosyalizmin geleceğinin kurtulmasına yönelik fikri ile Israel-

Helphand‘ın hayatının baharında anavatanı Rusya‘da Yahudi varoluşundan ötürü maruz 

kaldığı ayrımcılığa karşı beslediği intikam duygusu Çarlığa karşı iç içe geçmiştir. Parvus 
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1905‘te bu duygu ve düşüncelerle Çarlığı ortadan kaldırma özlemini pratiğe dökmek üzere 

hareket ettiğini şu veciz cümle ile ifade eder; 

―Eğer Rusya‘da yalnızca burjuva parlamentarizmi yaratmak söz konusuysa, ben 

parlamentarizmin çok uzun bir tarihe sahip olduğu Almanya‘da rahatlıkla kalabileceğimi Rus 

dostlarıma söyledim.‖
223

 

Fakat devrim hareketi esnasında işler yolunda gitmeyecektir. ―1905 senesinde Rusya‘yı 

baştanbaşa saran hareket-i milliye…‖
224

 der Parvus mülk sahibi sınıfların karşı devrimi 

desteklemesi, Burjuvazinin hükümetle daha anlamlı bağlantılarının olması ve devrimin 

zaferine inanmayıp bunu da istememesinin
225

 de etkisiyle devrim amacına ulaşmaz. Başarısız 

bir devrim denemesi olarak ele alacağı bu günler
226

 için rahatını kaçıran olay, 

tutuklananların %37‘sini Yahudi militanların oluşturacağı
227

 Rus ihtilalcileri gibi Sibirya‘ya 

sürgüne gönderilmesiyle gerçekleşir. Çarlık zindanlarında geçen süre zarfında Troçki ―Sürekli 

Devrim‖ teorisini geliştirip derinleştirecek,
228

 Parvus ise o dönemde yaşadıklarının güncesini 

tutup bunları In der russischen Bastille waehrend der Revolution
*
 ismiyle daha sonra 

kitaplaştıracaktır.
229

 Sıkı bir kontrolün almadığı bu sürgün evresinde Rosa Luxemburg‘un 

Parvus‘u ziyaret ettiğini görüyoruz.
230

 Nitekim 1906 Aralığında
231

 9 aylık esaretten sonra 

kaçmayı başaracak ve sınırı geçip doğruca Almanya‘daki dostu Konrad Haenisch‘in evine 

gidecek ve orada 6 ila 8 hafta arasında saklanacaktır.
 232

 

 

7. Alman Sosyal Demokrasisine DönüĢ Denemesi 

Parvus 1907 yılında Haenisch‘in yanında saklandığı bu süre içerisinde Dortmund‘daki 

seçimlere yönelik olarak broşürler hazırlar. Alman partisinden yeniden kabul gördüğü bu 

günlerde, Parvus‘un makaleleri partinin bilimsel dergilerinde yeniden boy gösterir.
233

 Karl 

Kautsky‘nin önerisiyle Neue Zeit ve öncesinde yine kavgalı olduğu Vorwaerts‘te Parvus‘un 

yazılarına kapısını yeniden açar.
 234
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Aynı yılın yazında Sibirya‘dan kaçmayı başaran Troçki‘de Parvus gibi Alman sosyal 

demokrasisinden kabul görerek parti basınında Sürekli Devrim teorisi üzerinde yazılar kaleme 

alır. Bu dönemde Parvus-Troçki teorisi Kautsky ve Mehring gibi seçkin Alman taraftarlar 

kazanır.
235

 Parvus ve Troçki, bu iki dost yeniden kavuşmaları üzerine birlikte İsviçre‘ye 

seyahate çıkarlar.
236

 Bu seyahate katılmayı Rosa Luxemburg‘ta kabul etmiş olsaydı bu, tam 

bir aile gezisine dönüşebilirdi.
 237

 Seyahatten geri dönmelerinin ardından Troçki polisin 

çıkarttığı zorluklardan ötürü Viyana‘ya taşınma kararı alır.
238

 

1907 – 1910 yılları arasında Almanya‘da illegal olarak farklı şehirler arasında yolculuk 

yapan Parvus, sosyalist dergilerde yazdığı makalelerin
239

 yanı sıra daha derin teorik 

çalışmalara da giriştiği görülüyor. Bu yıllar arasında düşünsel ve eylemsel birikiminin ifadesi 

olan bir dizi kitap ve risale de kaleme alır.
240

 

Sosyalizmin neliği üzerine kafa yoran Parvus ―Sosyalizmin en temel ilkesi‖ der 

―toplumsal üretimin sağladığı doyumu, geçim kaynaklarının yüksek gelişimini ve bütün 

insanların kültürel gereksinimlerini tesis etmektir.‖
241

 Sosyalist yönetimin biçim ve 

mahiyetine karşı yöneltilen bazı eleştirilere de cevap vermek üzere kalemine sarılır. 

―Kapitalizme karşı verilen mücadele asla serbest rekabete karşı verilen bir mücadele 

değildir‖
242

 diyen Parvus ilk önce kapitalistlerin gerekçelerini çürütmeye koşulur. Tasarruftan, 

girişimcilikten ve işçilerin tembelliği üzerinden sosyalizme karşı getirilen karşı çıkışları tutarlı 

bir biçimde cevaplamaya çalışan
243

 Parvus konuyu dine ve ırkçılığa getirir. Dinin insanların 

mahremi olduğunu belirtir. Fakat özellikle Katolik Kilisesinin oynadığı gerici rolden söz 
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birlikte ―Der Klassenkampf des Proletariats― (Tr. Emekçi Sınıfının Sınıf Savaşımı) üst başlığı altında daha 

sonrada aynı isim altında kitaplaşacaktır. Bunlara ek olarak; Die Kolonialpolitik und der Zusammenbruch (Tr. 

Sömürge Siyaseti ve Çöküşü) (1907) ve Der Staat, die Industrie und der Sozialismus (Tr. Devlet, Sanayi ve 

Toplumculuk)(1910). Parvus‘un eselerinin daha geniş bir listesi için bkz. M. Asım Karaömerlioğlu, ―Helphand-

Parvus and his Impact on Turkish Intellectual Life‖, Middle Eastern Studies, s. 160. 
241

 Parvus, Der Gewerkschaftliche Kampf; Der Klassenkampf des Proletariats, Berlin, Verlag; 

Buchhandlung Vorwaerts, 1908, s. 20. 
242

 Parvus, Der Ideenkampf gegen den Sozialismus; Der Klassenkampf des Proletariats, Berlin, Verlag; 

Buchhandlung Vorwaerts, 1910, s. 9. 
243

 a.e., s. 9–15. 
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ederek işçi sınıfının buna karşı mücadelesini yüceltir. Benzer biçimde ırkçılığı
*
 sosyalizme 

karşıt bir gericilik olarak görür.
244

 

 1905 devrimi tecrübesiyle devrim düşüncesine daha da yoğunlaşan Parvus, dünyadaki 

güç dengelerini de göz önünde bulundurarak büyük güçler arasındaki çekişmenin bir dünya 

savaşına neden olacağı kehanetinde bulunur ve ekler: ―Dünya savaşı ancak bir devrimle 

sonuçlanacaktır.‖
245

 Nitekim bu da gerçekleşecektir. Hem de Parvus‘un katkılarıyla. 

1905 Rus devrimi üzerinden çok geçmeden bir başka devrim haberi Osmanlı 

İmparatorluğundan gelir. II. Meşrutiyetin (1908) ilan edilmesiyle, Avrupa sosyalist basını Jön 

Türklerin zaferini sevinçle karşılar. 11 Ekim 1908‘de SEBK‘de Abdülhamit iktidarının 

çöküşünü memnuniyetle karşılayan bildiri de onaylanır.
246

 Özellikle Avrupa‘nın sosyalist 

çevrelerinde Osmanlıya ilginin bir hayli artığı bu günlerde Parvus ilk defa devrimin 

merkezine doğru hareket etmek istemeyi, çalışmalarının ve 1905 devrim tecrübesini 

barındıran geçmişinin önüne koyduğu bir gereklilik olarak düşünmüş olmalıdır. 

Nitekim çevresel faktörler de bu düşünceyi gerçekleştirmek için fırsatlarını cömertçe 

sunacaktır. İşçi grevlerinin desteğini arkasına alan sosyalistlerin Almanya‘da verdiği genel oy 

hakkı mücadelesi
247

  Parvus‘un zihnini kurcalayan meselelerle çokta bağdaşık sayılmazdı. 

Bunun yanı sıra Parvus‘un sosyal demokrasinin ödevleri ve geleceği adına yaptığı teorik 

çalışmalar ve Alman sosyal demokrasisinin çeşitli yayın organlarında yazdığı güncele ilişkin 

makalelere rağmen parti hiyerarşisinde kendisini etkin bir yere getiremediği gibi süreç 

içerisinde kendisi hakkında pekte olumlu olmayan bir izlenim bıraktı. Bolşevik ve 

Menşevikler gibi devrimci sosyalist çevrelerde de Parvus‘un devrimin işçi sınıfının verdiği 

mücadele sonucu kapitalizmin yıkılmasıyla gerçekleşmeyeceği, kapitalizmin sömürge 

politikasıyla ayakta kalmaya devam edeceği ve ancak patlak verecek bir büyük savaşla onun 

zayıf halkası olan Rusya gibi imparatorluklarda devrimin gerçekleşebileceği fikrine karşı 

müsamaha gösterilmez.
248

 Sürekli Parvus‘un yanında olan ve zekâsına gittikçe hayranlığı 

                                                 
*
 Al. Nationalismus. Türk kültürünün tarihsel arka planında yer edinmiş değildir. Batıda biyolojik toplum 

öngörüsü olan ideoloji-rejim isimlendirmesi olarak karşımıza çıkan bu kavramı burada özellikle ırkçılık olarak 

çeviriyoruz. 
244

 a.e., s. 16–17. 
245

 Parvus, Der Sozialismus und die Soziale Revolution; Der Klassenkampf des Proletariats, Berlin, Verlag; 

Buchhandlung Vorwaerts, 1910, s. 37. 
246

 George Haupt, Paul Dumont, Osmanlı Ġmparatorluğunda Sosyalist Hareketler. Ter. Tuğrul Altunkal, 

İstanbul, Gözlem Yay., 1977, s. 29. George Haupt, sonrasında tersine dönecek bu olumlu havanın Avrupa 

basınında ortaya çıkmasına Parvus‘un  İstanbul‘da karşılaşacağı Kristian Rakovsky‘nin etkisinin büyüklüğünden 

söz eder. Nitekim 1908 devriminin hemen akabinde Fransa‘da 1 Ağustos 1908 tarihli La revolution turque 

başlıklı La Socialisme‘de yayımlanan yazısında ―İşçi sınıfı Türk devrimini heyecanla selamlamalıdır‖ der. 

Metnin orijinali için Bkz. http://www.marxists.org/francais/rakovsky/works/1908/08/rako_19080801.htm  
247

 Peter Nettl, Rosa Luxemburg, C. II, Ter. Osman Akınhay, İstanbul, Ataol Yay. 1991, s. 11-13. 
248

 Niyazi Berkes, Türkiye’de ÇağdaĢlaĢma, İstanbul, Bilgi Yay., 1973, s. 412 – 413. 

http://www.marxists.org/francais/rakovsky/works/1908/08/rako_19080801.htm
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artan Rosa Luxemburg bile bu dönemde Parvus‘un çıldırmış olduğunu düşünür.
249

 Bütün 

bunların yanı sıra Maksim Gorki‘nin yayın haklarıyla alakalı olarak Parvus‘u Alman partisine 

şikâyet etmesi üzerine parti içinde gizli bir mahkeme kurulur. Sonuçları hakkında bilgi sahibi 

olunamasa da Parvus‘un 1910 yazında bir süreliğine yerleşmek üzere Viyana‘ya gitmesi, 

mahkemenin ona sosyalist yayınlarda bir süre uzak durmasını salık vermesi söylentisini 
250

 

doğrular gibidir. Viyana‘da uzun süre kalmayan Parvus, sonrasında İstanbul‘a doğru harekete 

geçecektir. 

                                                 
249

 Peter Nettl, Rosa Luxmburg, C. I, 1990, s. 358 – 359. 
250

 Z.A.B. Zeman, W.B. Scharlau, The Merchant of Revolution, s. 123–124; Boris Chavkin, ―Alexander Parvus 

- Financier der Weltrevolution―, Forum für osterupaeische Ideen- und Zeitgeschichte, s. 37.  
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II. BÖLÜM: PARVUS EFENDĠ 

A. 1910, Almanya’dan Türkiye’ye Bir AraĢtırma Gezisi  

Parvus‘un gerçekten de bir süre ―sosyalist‖ yayınlardan uzak durma süreci Almanya‘yı 

terk etmeyle başlayacak. Bu, Alman partisinin aldığı gizli kararın bu yönde olduğu 

söylentisinin doğru olduğunu varsaysak bile, o buna uyum gösterme cabası olarak değil de 

ontolojik hercailiğine uygun dramın yeni bir sahnesi gibi, adeta tarihi bir sürecin etki gücünün 

kendisini bir varoluşta yeniden ortaya koyması biçiminde gerçekleşecektir. Şimdi Parvus‘un 

toplumculuğu toplumlar arası geçişleriyle içine girdiği yeni toplumun gerektirdiği yeni bir 

toplumculuğa
251

 dönüşeceğini göreceğiz ve şimdiye dek işlediğimiz gibi bu dönüşümün 

ruhunu taşıyan yeni bir isimlendirmeye geçilecek süreç Viyana‘dan İstanbul‘a hareket 

etmesiyle başlayacaktır. Bu yeni karakter Parvus Efendi olacaktır. 

Parvus‘un temsil ettiği tarihin Yahudi varoluşuna inen kök noktası kendisini yaşarken 

içinde bulunduğu toplumlarda bir ötekileştirmeye maruz bırakması önce Rusya‘da 

pogromlarla ifadesini bulmuş, sonrasında Almanya‘da tehlikeli yabancı olarak görülerek 

sürülmüş hatta dışına çıkamam diyeceği sosyal demokrasinin en güçlü olduğu Almanya‘da 

Sosyal Demokrat Parti tarafından hor görülmüştür.
252

 Parvus‘un yerleştikten sonra kendisini 

böylesi bir baskı altında bulmadan ayrılacağı ülke olan dönemin Türkiye‘sine gidişini açıklığa 

kavuşturalım. 

1910 yazında Parvus, Balkanlar üzerinden nihai olarak İstanbul‘a hareket etmek üzere
253

 

kendisini artık rahatsız hissettiği Almanya‘dan Viyana‘ya geçer.
254

 Parvus‘un Viyana‘dayken 

Osmanlı başkentine gitmeye karar verdiği anlaşılıyor. ―1910 senesinde‖ der Parvus ―Türk 

                                                 
251

 Burada sosyalizmin (İng. Socialism) Türkçe‘deki en iyi karşılığı olan toplumculuğu, sosyalizmi kapsayacak 

şekilde geniş manada kullanarak ön plana çekmemiz, Parvus‘taki göreceğimiz yeni dönüşümün nedenlerinden en 

önemlisinin Osmanlı‘da Batıdaki gibi bir işçi sınıfı olmamasıyla birlikte göz önüne alındığında açıklayıcı bir 

anlam taşıdığı görülecektir. Buna karşın Parvus‘ta ki bu farklı tutumun (toplumdan kopuk toplumcu gibi 

davranmama) Parvus‘un içinde bulunduğu çeşitli toplumların barındırdığı farklılığı göz ardı ederek 

değerlendiren yaklaşımlarda mevcuttur. Parvus‘un toplumculuğu, Batıdan ithal (bağlamından kopuk) düşüncenin 

oluşum evrelerinin gerçekleşmesinde evrensellik addedenlere, böyle bir evrensellik bulunmadığını kabul edip 

toplumsal, siyasi kültürel ve iktisadi şartları görmezden gelenlere, Parvus‘tan Parvus Efendiye geçişi simgeleyen, 

―Efendileşmek‖ analojisini olarak kullanacağımız yaşantısal bir cevap olacaktır. Bu dirimsel mesaja karşı oluşan 

algılara bakmamız gerekirse;  Parvus‘un Türkiye‘deki yazılarında ―solcu bir anlayışın izi yoktur.― Bkz. Mete 

Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908–1925), s. 37. Bu yorum Mete Tunçay‘ın sorunlu sol-sağ bakışıyla dahi 

çelişki arz etmektedir. Bkz. a.e. s. 18. 
252

 Isaac Deutscher yerleştikleri ülkeleri düzeltmek isteyen göçmenlere yerli halk nasıl yukarıdan bakarsa 

Parvus‘a da öylece yukarıdan bakıldığının değerlendirmesini yapar. Bkz. Isaac Deutscher, The Prophet Armed, 

s. 100. 
253

 Konrad, Haenisch, Parvus, Ein Blatt der Erinnerung,  s.  29. 
254

 Heinz Schurer, ―Helphand-Parvus—Russian Revolutionary and German Patriot‖, Russian Review, s. 319. 
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devrimini yakından tanıyabilmek ve Gordion düğümünün atıldığı, diplomatik entrikaların tam 

merkezinde inceleme yapmak üzere İstanbul‘a gitmeye karar verdim.‖
 255

 

Helphand-Parvus‘tan Parvus Efendi‘ye dönüşüm olarak niteleyeceğimiz farklılıkların 

arkasında yatan bu kararın uygulamaya geçişine eğilmeden önce, Parvus‘un İstanbul‘a 

gelişine yer veren tarih yazımına bakmak yerinde olacaktır. 

 

1. Parvus’un Ġstanbul’a GeliĢ Amacı Üzerine ÇeĢitli DüĢünceler 

Parvus‘un bu tatmin etmeyen İstanbul‘a geliş gerekçesi beraberinde başkaca yorumları 

da getirecektir.
256

 Zengin olma düşüncesi,
257

 Balkanlardan kopması muhtemel büyük siyasi 

krizi önceden sezmesinden ötürü yerinde bulunup inceleme yapmak istemesi,
258

 Balkan 

savaşlarını ele almak için küçük sosyalist gazetelerce gönderildiği
259

 kendi fikirlerini 

savunacak gazeteyi açma düşüncesi
260

 Genç Türk hareketiyle teması
261

 İttihat ve Terakkiye 

danışmanlık yapmak amacıyla,
262

 önceden planladığı üzere Türk Yurdu‘nda yazmak için
263

 

Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenmesi ve rejimin ıslahı noktasında neler yapılabileceğini 

yerinde görme isteği
264

 gibi çoğu Parvus Efendi‘nin İstanbul‘daki faaliyetlerinin sonucundan 

hareketle inşa edilir. Bunun yanı sıra Parvus‘un Türkiye‘deki tutumunu yorumlayarak 

spekülatif bir geliş nedeni ima etme düşüncesinin de varlığını görüyoruz.
265

 Öyle ki 

                                                 
255

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 24. Bir ismi de Alexander olan Parvus‘un burada kendisini mecaz 

yoluyla Büyük İskender‘e (Alm. Alexander der Große ) benzettiği anlaşılmaktadır. Biz Parvus Efendi karakterini 

kapsayan İstanbul‘dan sonraki hayatı için tam olarak ne zaman aldığı belirsiz bu ismi yeni karakteristik 

durumunun tanımlamasında kullanacağız. Alexander-Parvus. 
256

 Maddi hatalara dayanan bazı yorumlar için bir örnek ―Parvus‘un sürgünden kaçarak Türkiye‘ye sığındığı‖ 

biçiminde karşımıza çıkıyor. Bkz. Aclan Sayılgan, Türkiye’de Sol Hareketler (1871-1973) 3. bs., İstanbul, 

Otağ Yay., 1976, s. 57. Türkiye‘de konu üzerine fikir ileri sürenlerin Parvus‘un kendi gerekçelendirmesinden 

bihaber oldukları çalışmalarına yansımaktadır. 
257

 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution; Parvus-Helphand Eine politische 

Biographie, Köln, Verlag Wissenschaft und Politik, 1964, s. 135. 
258

 Konrad, Haenisch, Parvus, Ein Blatt der Erinnerung,  s.  29; Heinz Schurer, ―Helphand-Parvus—Russian 

Revolutionary and German Patriot‖ Russian Review, s. 320; Asım Karaömerlioğlu, ―Parvus Efendi‖, Modern 

Türkiye’de Siyasi DüĢünce; Tanzimat ve MeĢrutiyet’in Birikimi, C. 1, İstanbul, 2003, s. 304. 
259

 Yazar devamında bilgilendirildiğine göre, Parvus‘un pekte bir şey rapor etmediğini belirtir. M. J. Bonn, 

Wandering Scholar, s. 261. 
260

 Nuri Özden, ―Bir Sosyalist Tip‖, Türkiye Defteri, S. 19, Mayıs 1975, s. 7. 
261

 John Spargo, Bolshevism; The Enemy of Political and Industrial Democracy, New York and London, 

Harper & Brothers Publishers, 1919, s. 312. 
262

 Soner Yalçın, Efendi. Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, İstanbul, Altan Matbaacılık, 2004, s. 226. 
263

 Turgut Gürsan, Illuminati Komploları, İstanbul, Pegasus Yay., 2009, s. 150. 
264

 Yunus Yiğit, Aleksander Israel Helphand (Parvus)’ın Osmanlı Mali ve Sosyal Hayatına Dair 

Değerlendirmeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi, 2010, s. 4–5. 
265

 Bazı maddi hatalara ve bilinmezlere yaslı bu spekülasyonlara birçok soru eşliğinde M. Ertuğrul Düzdağ yer 

verir. Kendi ifadesiyle; Parvus‘un Yahudi kökeni, Avrupa‘daki sosyalist geçmişiyle İstanbul‘da Türkçü ve 

İttihatçı çevrelerle teması bulunması, Türkiye‘de Avrupa emperyalizmine karşı yazılar yazmasıyla savaşı 

tetiklemek istemesi, Yahudi ve dönme sosyetesi gibi Büyük Ada‘da ikamet etmesi, İstanbul‘da Lenin için 

çalışması, Moiz Kohen Alp‘ın onun bıraktığı yerden iktisat hocalığına devam etmesi, Yahudi Bernard Lewis‘in 

Modern Türkiye‘nin Doğuşu isimli kitabında Parvus‘tan söz etmemesi ve masonluğu gibi gerekçelerle Parvus‘u 
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mitolojilere konu edilebilecek eski Yunan tanrısallığında bir yaşantının esrarengizliğiyle 

yüzleşebiliyoruz.
266

 Bu esrarengiz havayı ortadan kaldırıp Parvus‘un biyografisini 

yaşanmışlığına uygun olarak ayakları üstünde doğrultmaya girişeceğiz. 

Parvus‘un ifade ettiği Türkiye‘ye geliş amacı dışında bir tahmin yürütmek somut veriler 

olmaksızın her zaman için bir geçerlilik sorunu taşıyacağı açıktır. Fakat düşüncemiz, bizi bu 

konuda bir değerlendirme yapmaktan kaçma kolaylığına sürüklememesi yönündedir. Bununla 

birlikte burada benimsediğimiz yöntem, konuyla alakadar diğer araştırmacıların 

delillendirilemeyecek haliyle kurgusal kalacak olan amaç yüklemelerinin aksine, Parvus‘un 

ortaya attığı nedenselliği kendi geçmişiyle gerekçelendirebilme denemesi olacaktır. Bu aynı 

zamanda Parvus‘un Türkiye‘ye geliş amacını, Türkiye‘den ayrıldıktan yıllar sonra kaleme 

almasından ötürü taşıyabileceği geçerliliği ölçebilecek belki yegâne yöntemdir. Böylece 

kişinin kendi geçmişini, zamanında belki de sahip olmadığı bir amaçlılıkla, yeniden kurma 

isteğini kısmen denetlenmeye açılacağı gibi, tarihçinin konu edindiği öznenin yaşantıların 

süreçlerini bugünden bilmenin verdiği ayrıcalıkla, özneye yüklediği amacı, kendi tarih 

yazımınca doğrulayan kâhini yaşama isteği arasına sınır çekilebilecek. 

Bu bağlamda Parvus‘un geçmişine kısaca bir kez daha bakalım; Parvus‘un çocukluk ve 

ilk gençlik yıllarında haydutluğa hayranlık duyan terörü de alternatif olarak içinde barındıran 

yöntem sorununu taşıyan romantik devrimciliği Karl Marx‘ın düşüncelerini benimsemesiyle 

ütopyacılıktan sıyrılmış, sosyalizmin Avrupa tecrübesiyle de yöntem sorununu belirli oranda 

aşmıştı. Hatta 1905 Rus Devrimi‘nde ki taktiği ve bu taktiğin arkasındaki düşünce daha sonra 

Troçki tarafından kuramsallaştırılacak Sürekli Devrim teorisinin özü olacak böylece 

sosyalizmin Avrupa tecrübesine ve de Marksist düşünceye büyük bir katkı yapacaktır. İşçi 

sınıfının zayıf olduğu Rusya da ―işçi demokrasisi‖ kurma fikrini devrime doğrudan katılarak 

pratiğe dökmek isteyen Parvus çok öncesinde gelecek devrimin bir savaşla mümkün olduğu 

kehanetinde de bulunmuştu. Sibirya sürgününden kaçıp gittiği Almanya‘da yeniden sosyal 

demokrasi için teorik çalışmalar yürütürken Parvus‘un çağdaş emperyalizme eğildiğini 

                                                                                                                                                         
meşum bir iblise de benzetir. Bkz. M. Ertuğrul Düzdağ, Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler, İstanbul, İz Yay., 

1991, s. 46–50. 
266

Attila Demiral‘ın Türk imparatorluğunun başına öldürücü son darbeyi vuranların başını çeken Parvus tasviri 

içinde; Parvus‘un başlangıçtan beri Alman Devleti‘nin özel müşaviri olduğu, ilk komünist devlet merkezinin 

Türkiye olması için eyleme geçtiği, Balkan ülkelerindeki komiteciliği Padişah aleyhine çevirmedeki başarısı, 

Türkiye‘de ümmetçiliği tesis ettiği, dini konulara meyyal Said-i Kürdi‘yi derviş kılığına sokup ona İsrailiyat 

öğreterek meşhur ettiği vb. iddialarda bulunur. Türklük düşmanı olarak gördüğü Parvus‘un, yazılarının Tasvir-i 

Efkâr ve Türk Yurdu‘nda çıkmasını da zorunluluk olarak işler. Bkz. Attila Demiral, Türkiyedeki ve Dünyadaki 

Komünizm, İstanbul, Son Kale Dergisi Yay., 1972, s. 57–78.  Parvus‘un Türkiye‘ye gelişine dair bir başka 

yanlış değerlendirme de Fethi Tevetoğlu tarafından yapılır. Parvus‘u Ziynetullah Nuşirvan ve Şerif Manatof‘la 

aynı kategori altında ele alarak, Parvus‘u Türkiye‘ye muayyen bir amaçla gelen eski ve yeni komünistlerden pek 

çoğu gibi başlangıçta milliyetçi ve muhafazakar çevrelerde yer alarak kendilerini maskeleyenlerden biri olarak 

işler. Bkz. Fethi Tevetoğlu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1967, s. 

477–478. 
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görüyoruz.
267

 O sırada Osmanlı Devleti, emperyalizmin ―hasta adamı‖ siyasi ve iktisadi 

kıskaç altında olduğu düşünülürse bu durumun Parvus‘un ilgisini çekebileceği açıktır. 

Nitekim ―Hayatım‖ der Parvus ―eserlerim tarafından kilometre taşları gibi 

işaretlenmiştir: böylelikle düşünsel uğraşılarımın merkezini nelerin kapladığı, hayatımı 

nelerin doldurduğu yıl be yıl saptanabilir.
‖268

 Bir hareketin ardında ancak bir düşünce
269

 

olunca eylem olduğu göz önüne alınırsa Parvus‘un eylemselliği yaptığı bu düşünce-eylem 

birlikteliği vurgusuyla esasta teoriysen ve taktisyenliğininin koparılamazlığını göstermek 

istemesi açısından önemlidir. Teorik olarak kafa yorduğu şeylerin Türk devrimi örneğinde 

olduğu gibi pratikte karşısına çıkmasının da ilgisini çekeceği hatta buna kayıtsız kalamayacağı 

pekâlâ tahmin edilebilir. Türkiye meselesine teorik olarak ilk kez kafa yorması, yakın 

arkadaşı ve meslektaşı olan Rosa Luxemburg‘un birlikte çalıştıkları Saechsische 

Arbeiterzeitung‘da Türkiye üzerine bir dizi makale neşretmesiyle olmalıdır. Ayrıca Türk 

devriminin başlangıçta Avrupa sosyalist çevrelerinde uyandırdığı coşkunun
270

 bir benzerini 

Osmanlı sınırları içindeki Yahudilerin de yaşadığı
271

 ayrıca Avrupalı Yahudilerin öteden beri 

Türklere duyduğu yakınlık duygusunu da
272

 güçlendirmesinden kaynaklı etki de göz önüne 

alınmalıdır. Nitekim Yahudi kurtuluşu üzerine kafa yoran bir düşünür olarak Parvus‘un,
273

 

Osmanlı örneğinde sınıf mücadelesi üzerinden verilmeyen bir Yahudi kurtuluş/özgürleşme 

hareketinin başarılı sonuçları
274

 ilgisini çekmiş olabilir. Nitekim İstanbul‘a gelir gelmez ilk iş 

olarak bunu gözlemlemek istercesine hiçte sosyalistçe sayılamayacak dervişlerin zikir 

ayinlerine peşi sıra iştiraki
275

 bunu kanıtlamaktadır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda 

Parvus‘un İstanbul‘a bir araştırma gezisi düzenlemek istemesi
276

üzerine yüksekten uçan 

spekülasyonlar yürütülebilecek bir mecradan çıkmış olacağı kanaatine varıyoruz. 

―Temsili Tarih‖ olarak kavramsallaştırmasını yaptığımız tarihin temsiliyeti özelliği, 

yukarıda ortaya koyduğumuz gerekçelendirmenin yanı sıra ve de elbette buna yaslı olarak 

düşünüldüğünde Parvus‘un kişisel tarihi açısından da anlamlı hale gelmektedir. 

                                                 
267

 Bkz. Parvus, Die Kolonialpolitik und der Zusammenbruch, Leipzig, Verlag der Leipziger Buchdrucker 
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269

 Kuşkusuz düşünce de kendi başına bir eylemdir. Böylece eylemselliği pratiğe ilişkin/somut ve teoriğe 

ilişkin/soyut olarak ikiye ayırıyoruz. Fakat aksi belirtilmedikçe eylemden kasıt yaygın kullanıma uygun biçimde, 

pratiğe yönelik yani somut olandır. 
270

 George Haupt, Paul Dumont, Osmanlı Ġmparatorluğunda Sosyalist Hareketler, s. 29. 
271

 Aron Rodrigue, Türkiye Yahudilerinin BatılılaĢması, s. 188. 
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 Enzo Traverso, Yahudi Sorunu ve Marksistler, s. 109–110. 
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 Nitekim Parvus‘un ırkdaşı Mehmed Cavid Bey İmparatorluğun maliye bakanıdır. İlber Ortaylı, ―Osmanlı 

Modernleşmesi ve Sabetaycılık‖, BatılılaĢma Yolunda, İstanbul, Merkez Kitapçılık Yay., 2007,  s. 226. 
275

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/55, 69. 
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Böylece, Parvus‘un yalnızca İstanbul‘a gelmeyi istemesi açıklığa kavuşmakla kalmıyor. 

Bunun yanı sıra Birinci Cihan Harbi çıktığında Türkiye‘den ayrılmasının da anlamlı hale 

geldiğini görülecektir.
 
 

 

2. Viyana’dan Ġstanbul’a Ġlk Bağlantılar 

Parvus 1910 yılı yaz sonu Viyana‘ya yerleştikten kısa bir süre sonra Eylül ayı içerisinde 

beklenmedik bir şekilde Magderburg‘daki parti kongresinde gözükür. Bu kongrede, Balkanlar 

üzerinden İstanbul‘a geçerek gerçekleştirmeyi düşündüğü kısa seyahatin gerektirdiği maddi 

imkânları karşılamak ve bu esnada yapacağı araştırmalarını yürütebilmek için işçi 

gazetelerinden muhabirlik ayarlar. Haenisch, Parvus‘un kongre sonrası hoşça kal deyişinden 

anlaşıldığı üzere Balkanlar‘dan İstanbul‘a gidişi kısa bir gezinti olarak düşündüğünü 

belirtir.
277

 Nitekim Rosa Luxemburg‘a yazdığı mektupta Parvus bu seyahatini üç ay olarak 

planladığını söyleyecektir. Ayrıca her zaman yapığı üzere temkinli hareket ederek bu 

seyahatini Albrecht Dvorak adına düzenlenmiş sahte pasaportla gerçekleştirecektir. 
278

 

Parvus‘un üç ay olarak planladığı seyahatinde Balkanlardaki ilk durağı Sırbistan 

olacaktır.
279

 Daha sonra Sofya‘ya geçen Parvus Sırbistan‘da olduğu gibi orada da gözlem ve 

incelemelerine devam edip bunları kâğıda döker.
280

  İhtimal 1910 Ekim ayı içerisinde, kısa bir 

seyahat olarak planladığı bu seyahatteki
281

 yolculuğunun son durağı olan İstanbul‘a varmış 

olur.
282

 

Parvus‘un Balkanlar ve İstanbul‘da ilk irtibat halinde olduğu iki önemli isim ön plana 

çıkmaktadır. Bunlardan ilki Kristian Rakovski
283

 diğeri ise Dimitier/Dimitar Vlahof 

Efendi‘dir. Parvus‘un İstanbul‘da kısa süre içerisinde meclis gözlemlerinde bulunmasından 
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hatta Maliye Nazırı Cavid Bey ile görüşebilmesinden
284

 anlaşıldığı üzere Selanik mebusu 

Vlahof Efendi ile seyahatinin ilk ayında temasa geçmiş olmalıdır. Parvus, ancak 3 Nisan 1911 

tarihinde Karl Kautsky‘ye gönderdiği mektubunda Kristian Rakovski ile karşılaştığından söz 

eder. İstanbul‘da 1911 yılının 1 Mayıs
285

 kutlamasına katılan Parvus‘un bu kutlamaya ilişkin 

kaleme aldığı satırlarında
286

 Kristian Rakovsky‘ye yer vermese de Rakovsky ile Parvus‘un 1 

Mayıs kutlamasında birlikte oldukları anlaşılmaktadır.
287

 

Parvus‘un Balkan seyahatinde ilk temasa geçtiği isimlerden, Osmanlı Meclisi 

Mebusan‘ında gözlem yapmasına ve belki de Parvus‘a bilmediğimiz başkaca olanak ve 

bağlantılar sağlayan Vlahof Efendi (1874–1954) Parvus‘la tanıştığı sıralarda İttihat 

Terakkinin listesinden 1908 seçimine girerek kazandığı Selanik mebusluğunu 

sürdürmektedir.
288

 Osmanlı Meclis-i Mebusanı‘nda defaatle sosyalist olduğunu vurgulayan 

Vlahof Efendi
289

 anılarında ―Türk parlamentosunda bir sosyalist milletvekilinin verdiği ilk 

söylev‖ olarak nitelendirdiği 1911 Şubat‘ındaki bu konuşmasını
290

 Parvus muhabiri olduğu 

Vorwaerts, Leibziger Volkzeitung, Hamburger Echo, Münchener Post gibi gazetelerde haber 

yapar.
291

 Vlahof Efendinin Rus denizciler sendikası ile yakın ilişkisi olması
292

 Parvus‘unda 

onun aracılığıyla bu denizci örgütlenmesiyle irtibata geçmiş olabileceğini akla yatkın kılıyor. 
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eder. Bkz. a.e., s. 99. 
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 Kenan Olgun, 1908–1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri, 

Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2008, s. 306, 401. 
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Vlahof‘un bahsini ettiği aynı konuşmadır. Konuşmanın detayları için bkz. A. Cerrahoğlu, Türkiye’de 
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Tarihine Katkı, 2. bs., İstanbul, İletişim Yay., 1994, s. 363 – 371. 
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 Aclan Sayılgan, Türkiye’de Sol Hareketler,  s. 42. 
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Dünya Savaşı patlak verdiğinde Parvus bu denizci örgütünü Rusya‘da devrimin başarıyla 

gerçekleştirilmesinde kullanılmasını isteyecektir
293

 

Vlahof Efendi‘nin ilgi çekici bir hususiyeti de, Yahudilerin Filistin‘e yerleştirilmeleri 

lehinde mecliste konuşma yapmasıdır.
294

 Parvus‘un ilişki içinde bulunduğu insanların siyasi 

tutumlarındaki çeşitlilik kendisi hakkında bir diğeriyle çelişen çeşitli iddiaları beraberinde 

getirmiştir.
295

  

B. Ġstanbul’da Kapitalist Bir Tüccar Olarak Parvus 

Parvus İstanbul‘a gelişinin çok öncesinde Avrupa‘da çok dilde yayın yapan sosyalist bir 

gazete açmak amacıyla servet peşine düşmesi aslında onun bütün hayatı boyunca sosyalist 

teoriysen ve büyük bir eylem adamı olarak giriştiği ek uğraşlardan sadece birisidir. Bu servet 

edinme düşüncesini, bir sosyalist düşünür olarak sosyalizmle varsayılabilecek çelişkilerini 

kuşkusuz önce kendi içinde aşmış olmalıdır. Fakat zengin olup amaçlarını gerçekleştirmeye 

koyulunca bu konuda kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verme gereği hissedecektir. Ne 

kadar haklı olduğunu göstermek istercesine 1915‘te kendi kurduğu Die Glocke
296

  isimli 

dergiden de yazar olarak cevap verecektir bu eleştirilere. Parvus kapitalist düzende fikri 

bağımsızlık talebinde bulunanların bunu sağlaması için gerekli paraya sahip olmaları 

gerektiğini söyleyecektir.
 297

  

Çeşitli gerekçeler ve dayandığı argümanlar bir yana, önceki ticari faaliyetleri ile müflis 

bir tacirden öteye geçemeyen Parvus‘un yoksulluk içinde bir muhabir olarak geldiği 

Türkiye‘den hali vakti yerinde biri olarak ayrılmasından
298

 anlaşıldığı üzere, sürekli arzuladığı 

serveti edinme konusunda talihini açan şehir İstanbul‘dur.
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İstanbul‘a geldiğinde Helphand-Parvus ilk olarak Galata‘ya yerleşir.
299

 Tam bir sefalet 

içinde geçirdiği bu günlere
300

 ilişkin Almanya‘ya döndüğünde acıklı bir tasvir yapacaktır; 

―Şehrin batakhanelerinde ekmek soğanla karnımı doyurduğum günler oldu ve çoğu kez 

ayakkabımın tabanındaki yırtık gözükmesin diye dikkatli oturmak zorunda kaldım!‖
301

 

Fakat İstanbul‘da kaleme aldığı satırlarında bu sefalete yer vermez. Kültürel hayata 

katılımdaki teşvik edici unsurların eksikliğinden söz ederken kendini rakı sofrasına görmesini 

şaşırtıcı bulmaz. Tıpkı öğleden sonra içmeye başlayıp, akşamın erken saatlerinde kendinden 

geçmiş subayların oluşturduğu alışıldık görüntü kadar anlaşılır bir durumdur bu, onun 

açısından.
302

  

Diğer taraftan, Parvus söz konusu ettiği yoksulluk günlerinden, gazete yazarlığına 

başlamasıyla büyük ölçüde kurtulmuş olmalıdır. Fransızca yayımlanan Le Jeune Turc 

gazetesindeki yazılarıyla dikkat çektiğini daha sonra Tanin gazetesinde de yazmaya 

başlamasından anlıyoruz.  

Tanin gazetesinde, aynı zamanda Parvus‘un ilk kez Türkçe olarak yayınlanan bu 

yazılarında konu seçimi, çevresine karşı duyarlılığını göstermesi açısından önemli olduğu 

kadar haylide ilginçtir. Şehir yapılanmasından ve İstanbul‘da görülen yangından ötürü zarara 

uğrayanların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olarak bir inşa projesinin 

geliştirilmesinden ve de bunu finanse etmek üzere bir ittihad ve teavün bankasının tesis 

edilmesine yönelik öneride bulunur.
303

 Parvus mezkûr yangından çok etkilenmiş olmalıdır. 

Şaşkınlığı daha çok, bunca zamandır şehrin nasıl tamamen yanarak kül olmamasınadır. 

İtfaiyenin yetersizliğini belirtikten sonra geniş caddelerin, büyük meydanların, mükemmel 

kaldırımların, tramvayların, aydınlatma ve telefonun inşa ve ikmalini talep eder.
304

 

Dersaadet‘teki belediyecilik hizmetlerine getirdiği eleştirilerindeki bir kalkış noktası da, daha 

uzun zaman İstanbul‘da kalma planı olmasından kaynaklanıyor olması muhtemeldir. Fakat bu 

düşünceler işlerini yoluna koymuş bir tüccarın kaleminden çıkmadığı, İstanbul‘un 

pahalılığından söz ederek, buna hal çareleri aramasından tahmin edilebilir. ―Galay-ı es‘are 

karşı muahedede‖ der Parvus ― teşebbüsat-ı şahsinin inkişaf ve tekâmülü elzemdir.‖
305
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Fakat iktisadi hayata ilişkin derin bilgilerini zengin olma yolunda kullanışlı hale getiren 

mizacıyla
306

 Parvus‘un İstanbul‘da bu bilgilerini kullanarak gerçekleştirdiği ticari 

teşebbüslerinin neler olduğuna ilişkin tatmin edici bilgiler vermemiştir. Ama yine de nasıl 

sermayedar olduğuna ilişkin önemli ipuçları verir.  

―Sanayinin kapitalist gelişimi üzerinden oluşan nesnel zenginleşme fırsatları benden 

önce Türkiye‘de mevcuttu. Fakat kendi sermayem ve ticari bağlantılarım olmadan buna 

kalkışmak zordu. Zaman içinde hem sermaye edindim hem de bu ilişkileri kurdum. Dünya 

savaşı başladığı zaman sermaye birikimi aniden kapılarını bana ardına kadar açtı. ‖ 
307

 

Parvus‘un manivela olarak kullanacağı yeterli sermaye birikimini edindiği İstanbul‘da 

ticari bağlantılarını nasıl kurduğuna ilişkin açık ve güvenilir veriler bulunmamaktadır. Nasıl 

zenginleştiğine dair çağdaşlarından ve yakın çevresinden her ne kadar çeşitli açıklamalar 

yapılmışsa dahi Parvus‘un İstanbul‘da tam olarak ne zaman ve nasıl zenginleştiği konusu 

detaylandırılmaya ve belgelendirilmeye muhtaç iddialar yığını olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Buna karşın kesinliğe yakın bir doğrulukla söylenebilecek şey Parvus‘un Türkiye‘de tahıl 

ticaretine giriştiği,
308

I. Dünya Savaşı‘nın başlangıcında İstanbul‘un ekmek iaşesi işinden ilk 

milyonunu yaptığı
309

 ve Anadolu‘daki mahsulün İstanbul‘a aktarımı için gerekli lokomotif ve 

vagonu tedarik ettiğidir.
310

 Bunların yanı sıra, belki de Troçki‘nin söylediği gibi askeri eşya 

ticareti üzerinden Dünya Savaşı başlangıcında aniden büyük bir servet yapacağı ticari 

faaliyetlere girişmiştir.
311

 

Parvus‘un İstanbul ve Balkanlardaki ticari faaliyetlerine ve nasıl zengin olduğuna ilişkin 

kabarık iddialar yığını çok çeşitli içeriğe sahiptir. Bir gün kahvede otururken devlet adamının 

birinden duyduğu bilgileri bir hafiyeye aktararak servet edindiği,
312

 İstanbul‘da bir yayınevi 

kurduğu,
313

 aynı zamanda banka açtığı,
314

 Almanya‘dan makineler getirdiği, İttihat ve 

Terakki‘ye danışmanlık yaptığı ve oların siyasi koruması altında hatta onlarla ortak olarak 

                                                                                                                                                         
Siyasi DüĢünce, s. 305; M. Asım Karaömerlioğlu, ―Helphand-Parvus and his Impact on Turkish Intellectual 

Life‖, Middle Eastern Studies, s. 153; M. Asım Karaömerlioğlu, ―Büyük Bir Kozmopolit Entelektüel ve 

Eylemci‖, DOĞUBATI, s. 170. 
306

 Konrad, Haenisch, Parvus, Ein Blatt der Erinnerung, s. 33. 
307

 Parvus bu ifadelerinde esas zenginliğini savaşın başlamasıyla ayrıldığı İstanbul‘dan edinmediğini de ima 

ediyor. Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 24. Haenisch‘te onun çok büyük paralar kazandığını söylerken 

özellikle Dünya Savaşı sürecine işaret eder. Konrad Haenisch, Parvus; Ein Blatt der Erinnerung, s. 33–35. 
308

M. J. Bonn, Wandering Scholar, s. 261; Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der 

Revolution, s. 138; Konrad, Haenisch, Parvus, Ein Blatt der Erinnerung, s. 34 Haenisch, Türkiye‘de 

değirmenciliğin yüksek verimliliğe ulaşmasında Parvus‘un etkisinden söz eder. Bkz. a.y. 
309

 Karl Radek, ―Parvus―, Pravda, 14 Aralık 1924 aktaran M. Asım Karaömerlioğlu, ―Büyük Bir Kozmopolit 

Entelektüel ve Eylemci‖, DOĞUBATI,  s. 178. 
310

 Konrad, Haenisch, Parvus, Ein Blatt der Erinnerung, s. 34. 
311

 Leon Trotsky, My Life: An Attempt at an Autobiography, s. 168. 
312

 Betram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution, s. 339. 
313

 M. Asım Karaömerlioğlu, ―Büyük Bir Kozmopolit Entelektüel ve Eylemci‖, DOĞUBATI, s. 178. 
314

 Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 13; Turgut Gürsan, Illuminati Komploları, İstanbul, Pegasus 

Yay., 2009, s. 144. 
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ticari faaliyetlerini gerçekleştirdiği.
315

 Balkan savaşları sırasında savaş gereçleri alım satımı 

yaptığı
316

 ve yine bu savaşlar sırasında orduya yiyecek erzak temini için Türk hükümetince 

görevlendirildiği ve bunları Odesa‘dan tedarik ettiği şeklindedir.
317

 Bir diğer iddia ise yine 

Balkan Savaşları esnasında Türk ordusuna silah ve gıda maddesi dağıtımı işinde Emanuel 

Karasu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği yönündedir.
318

 Ayrıca Türk ordusunun yanı sıra küçük 

Balkan ülkeleri için de Rusya‘dan silah ve cephanelik temin ettiği
319

 ve İstanbul‘a çok sayıda 

top tüfek getirttiği
320

 de iddialar arasındadır. 

Parvus‘un İstanbul‘da giriştiği ticari faaliyetleri hakkında tatmin edici bilgiler 

vermemesi ve gizlilik içinde iş görme mizacı beraberinde tarihçilere doldurmaktan kendilerini 

alıkoyamayacağı cazip bir alan oluşturmuşa benziyor. Doğrulayıcı bir veri ortaya 

konulamadan hatta kime/neye dayandırılarak ileri sürüldüğü belli olmayan bu iddiaların 

önemli bir kısmı gerçeklikle ilişkisi bağlamında düşünülünce çokça şüpheli gözükmektedir. 

Parvus‘un daha sonra Alman Dışişleriyle girişeceği işbirliği ve Avrupa‘daki ticari faaliyetleri 

üzerinden edineceği serveti belgelere dayandırma titizliği gösteren tarihçilerin, İstanbul 

yıllarına ilişkin yazdıklarında belgelerin yerini kerameti kendinden menkul bir doğruluğa 

bırakmaları da bu şüpheyi beslemektedir. Özellikle Zeman ve Scharlau, olmak üzere Chavkin 

ve Haresh‘in tarih yazımları buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu alanı doldurma yarışı 

aynı zamanda Parvus‘ta bir kişilik sorunu inşa etmek için kendisinden kalkış oluşturulacak, 

şarkiyatçı tarih yazımı için de, bir fırsata dönüştüğünü görüyoruz.
321

 Bu, Batılıların tarih 

                                                 
315

 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 138; Parvus‘un İttihat ve Terakki‘ye 

danışmanlık yaptığına dair bir diğer iddia için bkz. Sina Akşin, Jön Türkler ve Ġttihat Terakki, 3.bs.,Ankara, 

İmge Kitabevi, 2001, s. 418; Parvus‘un söz konusu danışmanlığı bir fedakârlık olarak değil de, aksine 

karşılığında maddi ücret alarak yaptığını belirten bir diğer kara mizah örneği için bkz. Mete Tuncay, Türkiye’de 

Sol Akımlar (1908–1925), s. 37; Gerçektende Parvus‘un İstanbul‘da karşılığında teşekkür dahi beklemeyen bir 

yüce yürekliliğin aksine muhtemelen bir maddi ücret karşılığında yaptığı gazete ve dergi yazarlığı süresince 

takındığı üslup ve sürekli nasihat veren yaklaşımını İttihat ve Terakkiye yapılmış bir danışmanlık 

saymayacaksak herhangi bir danışmanlık rolüyle karşılaşmıyoruz. Yinede belirtmeliyiz ki, Parvus‘a biçilen bu 

rol çok yaygın bir biçimde işlenir. 
316

 Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution, s. 339. 
317

 M. Beer, Fifty Years of International Socialism, s. 195. 
318

 Abdulkadir İlgen, ―Kozmopolit Bir Yahudi Enternasyonalisti‖, Türk Dünyası AraĢtırmaları, s. 222. 
319

 Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 104. 
320

Yunus Yiğit, Aleksander Israel Helphand (Parvus)’ın Osmanlı Mali ve Sosyal Hayatına Dair 

Değerlendirmeleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010,  

s. 5: "Bugün Akdeniz'den gelip Dersa'âdet'e müteveccihen hareket eden Deutsche Levant Line Kumpanyası'nın 

Parvus nâm Alman tüccar vapurunun Devlet-i Aliyye nâmına Dersa'âdet'e çıkarılmak üzere Hamburg'dan tahmil 

edilmiş dört yüz otuz dokuz sandık seri ateşli top bulunduğu kaptanın ifâdesi üzerine arz-ı ma'lûmât olunur" 

BOA.Y.PRK.ASK. Belge no: 253/45‖ Yazar bu iddiayı Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) belgelerine 

yaslanılarak ortaya attığını görüyoruz. Ne var ki belgede adı geçen Parvos veyahut Paros‘un eski harflerle 

yazımıyla Parvus‘un yazımı arasında fark olmakla birlikte alıntıdan da anlaşılacağı üzere bu bir gemi adıdır. 

Ayrıca adı geçen bu geminin Parvus‘la ilişki kurulamayacak zamanlarda da İstanbul‘a muhtelif eşyalar 

getirdiğini görmekteyiz. Bkz. BOA. Ġ. TAL. 112/1314 Z-026 lef 1; BOA. BEO. 1865/139823 lef 3. 
321

 Parvus‘un insanları Avrupa‘da satın alınabilen birer unsur olarak ele alması –satın alma da gerçekten de 

başarılıda olacaktır- bunu ilk olarak İstanbul‘da öğrenip gerçekleştirdiği iddiasını beraberinde getirir. Belki de, 

yazarlar önsözlerinde teşekkür ettikleri -İngiliz ajanı, Bektaşi, mason, silah taciri ve Prens Sabahattin‘in kâtibi 
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yazımını otorite gören garip bir meslek içi hiyerarşisine işaret eden yerli tarih yazıcılarınca da 

devralındığını gördüğümüz bir tutum olarak böylece karşımıza çıkmaktadır.
322

 

Kendisini konu edinen tarih yazımında gördüğümüz, bütün iddialar ve gerçekler bir 

yana bırakırsak. Parvus hayatı boyunca girişeceği ticari faaliyetlerinin meşruluğu konusunda 

kendinden o kadar emindir ki eleştiri yönelten çağdaşlarını da göz önüne alarak, ilk 

kapitalizm eleştirmeni toplumculardan Marksizm‘in kurucu ve fikir babalarına dek kendi 

durumuna benzer örnekleri sıralayıp durumunun meşruluğuna kanıt olarak ileri sürecektir; 

 ―Sosyalist hareketin içine katılan toptancı ve zengin insan sayısı az değildir. St. Simon 

savaş sevkıyatında servet edindi, Fourrier bir tüccardı, R. Owen fabrika sahibiydi, Fr. Engels 

de aynı şekilde fabrika sahibi ve büyük bir kapitalistti. Karl Marx onun parası olmasaydı çok 

zor durumlara düşerdi. Fabrika sahibi ve çok zengin biri olarak P. Singer Alman partisi 

içinde çok iyi bilinen bir örnektir.‖
323

 

Bir sosyalist olarak kapitalist düzende oluşan artı değerin
*
 bir bölümünü neden 

kendisinin almaması gerektiğini anlamadığını ifade ederek zenginleşmede herhangi bir 

sakınca görmeyen
324

 Parvus‘un İstanbul‘daki yaşantısına Marksçılık bağlamında göz atmaya 

değer diğer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

C. Ġstanbul’da Marksist Bir Devrimci Olarak Parvus 

Parvus 1905 Rus Devrimi deneyimi ve teorik çalışmalarıyla seçkin bir Avrupalı 

toplumcu olarak 1910 yılı sonbaharında geldiği Türkiye‘de ilk olarak toplum yapısının 

analizine girişir. Muhatap olarak bir emekçi sınıf arayışında olduğu anlaşılan Parvus ilk olarak 

hamallara yönelir. Onların mensubiyetlerini, çalışma şartlarına karşın aldığı ücretleri ve bu 

ücretlerin onlara sağladığı yaşama biçemini, elbette grevlerini ve güvenlik güçlerinin bunlara 

karşı yaklaşımını tetkik eder.
325

 Parvus ―Türk devrimini tanıma‖
326

 olarak gerekçelendirdiği 

                                                                                                                                                         
olarak adının anılmasıyla Parvus‘u çağrıştıran renkli bir kişilik olarak- Satvet Lütfi Tozan‘ın karakteri üzerinden 

hareket ederek, Parvus‘un kendi ifadelerinin işaret ettiklerinin aksine, paranın sınırsız gücüne imanı Türkiye‘de 

edindiği yönde hüküm verirler. Tarihçi, kasıtlı olarak her kapıyı açan bir maymuncuk işlevi yüklediği parayı 

nihai açıklayıcı olarak ele alıyorsa bu, örtülmek istenen bir gerçeğe işaret olarak algılanabilir. Hayır, bunu 

bilinçsizce yapıyorsa tarih yazımına kendi hastalıklarını bulaştırıyor olmalıdır. Söz konusu iddia için bkz. 

Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 167; Benzer bir yaklaşım için bkz. 

Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 102–112. 
322

 Sanıyoruz böylece yapılan iş karşılığında bir ücret almak gibi sıradan bir durum önemli bir olay olarak tarih 

yazımına sıkça konu olur. Belki de rahatsız edici olan, işverenin Türkler olmasından kaynaklıdır. Bu kayda değer 

yaklaşıma örnek için bkz. Mete Tuncay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908–1925), s. 37; M. Asım Karaömerlioğlu, 

―Büyük Bir Kozmopolit Entelektüel ve Eylemci‖, DOĞUBATI, s. 177. 
323

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 21. 
*
 İn. surplus value 

324
 a.e., s. 43. 

325
 GStA PK, VI. HA N1 Helphand, A. Nu: 1–2. Parvus 1910 yılında gerçekleşen grevlerde polisin grevlerin 

kitleselliğini engellemeye çalışan fitnenin tetikleyicisi olduğunu ima eder.  1 Mayıs 1911 kutlamasında ise polis 

amirinin Prusyalı olmamasından ötürü kutlamanın bayram havasında geçtiğini ifade eder. Bir başka yazısında ise 
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İstanbul‘a geliş nedenini asla unutmaz. Türk devriminin oluşturduğu yeni toplumsal yapıyı ve 

gerçekleşen dönüşümü kavramaya çalışır. Tekkelerden,
327

 hamalların gecelediği 

pansiyonlara,
328

 milletvekillerinin çalışmalarını yürüttüğü meclise
329

 dek toplumun her 

kesiminin yaşama ve çalışma koşullarını gözlemler.  

İşçi-emekçi açısından devrimin getirilerinin neler olduğunu irdelerken İstanbul‘da 

ulaşabildiği bütün meslek gruplarına eğilir. Matbaa, şemsiye ve giyim sektöründeki 

çalışanlara yönelirken
330

 kendisinin de daha sonra Kopenhag‘da girişeceği kömür 

ticaretinin
331

 işleyişinin nasıl yürütüldüğünü incelemeyi de ihmal etmediğini görülmektedir.
332

 

İstanbul‘daki işçilerin yaşam mücadelelerini, grevlerini, aldıkları ücretlerdeki değişimi, 

hamallar ve diğer çalışanlara yönelik bu ilk gözlem ve incelemelerini Avrupalı dostlarına 

veyahut muhabir olarak çalıştığı sosyalist basına bir bildiri olarak göndermeyi tasarladığı 

anlaşılıyor. Parvus hiç göndermeyeceği fakat ölümüne dek kıskançlıkla koruyacağı 

defterlerinde yer verdiği, 1910 Kasım ortası olarak tarihlendirdiği bu bildirisini şöyle noktalar; 

―İnanıyorum ki bu bildiriyle, işçilerin Türkiye‘deki mücadelede de kendi ilgileri için 

uyandıklarını kanıtladım.‖
333

 

Belki işçilerin kendi ilgileri için uyandıklarına emindi, fakat Parvus‘u Türkiye‘de işçi 

olarak ele aldığı kitle nicelik olarak tatmin etmemiştir. Bunu adı geçen bildiriyi kaleme 

almasından aylar sonra 3 Nisan 1911‘de dostu Karl Kautsky‘ye gönderdiği mektubundan 

anlıyoruz;  

―Rakovsky arkadaşı karşıma Tanrı çıkardı. Troçki ile Petersburg‘da geçirdiğimiz o 

güzel günleri anımsatan ayrılmazlıkla ikili olduk. Keşke burada da o yüz binleri bulan 

Petersburg‘lu işçiler olsaydı.‖
334

 

İstanbul‘daki 1 Mayıs 1911 kutlamasına katılan Parvus‘u çoğu genç 500 ila 800 olarak 

belirttiği katılımcılar nicelik olarak tatmin etmese de 1910‘un 1 Mayısında sadece 15 kişiyle 

                                                                                                                                                         
Polis dayağına karşılık anayasa ile özgürlük eşleştirmesi yapan hamalı aydın olarak ele alan Parvus hamalın 

karakoldaki ―anayasayı yükseltin‖ nidasını kayda değer görür. GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. 

Nu: 1–2. 
326

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 9. 
327

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/55, 69. 
328

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/86. 
329

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 2/6. 
330

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/84–92. 
331

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 35 vd. 
332

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/84–85. 
333

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/92. Bildirinin tercümesi için bkz Ek 1. 
334

 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 136. 
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gerçekleştirilen bir kutlama olduğunu belirterek,
335

 bu kutlamadaki katılımcı sayısının 

artışından ötürü iyimserliğini korumak istediğini görüyoruz. 

Nitekim Parvus‘un İstanbul‘daki sefillik günlerinde başladığı gazete yazarlığındaki ilk 

yazısında
336

 ―Bu makale Marksist bir devrimci tarafından kaleme alınmıştır‖
337

 ibaresi 

düşülmesi Parvus‘un bu iyimserliğine ve yürütmeyi düşündüğü mücadelenin esaslarına işaret 

ediyor. 

Parvus‘un bu dönemde İstanbul‘da olmasını istediği güçlü bir işçi sınıfının özlemini 

duyması ve onlara yaslanarak tarihin tekerleğini döndürmeye olan inancı açısından kuşkusuz 

katıksız bir Marksist‘ti. Bu konuda devrimci dostu Troçki de onu ileri görüşlü ve dünyada 

olup biten önemli şeylerin dikkatli gözlemcisi olmasının yanı sıra Marksist metodu başarılı bir 

biçimde kullanabilen asrın en önemli Marksistlerinden biri olarak kabul ediyordu.
338

 O, 

Marx‘ın ―Filozoflar bugüne dek yalnızca dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır, aslolan 

onu değiştirmektir.‖
339

 düsturunu benimsemesi açısından Karl Marx‘ı bile geride bıraktığı 

rahatlıkla söylenebilir. Bu geride bırakma eyleminin başlangıç noktası Rusya‘da çarlığı 

devirmedeki aciliyet adına, ülkede işçi sınıfının sosyalizme geçiş için yeterli pekinliğe 

ulaşmadığını düşünen Lenin‘e rağmen 1905 Rus devriminde
340

 işçi sınıfını iktidara çağırarak 

ortaya koydu.
341

 Fakat Parvus‘u Marx‘tan ayıran çizginin kalınlaştığı nokta sermayeciliğin 

sömürgeci politikasına
342

 dışarıdan bakabilmesine olanak sağlayan İstanbul tecrübesi olacaktır. 

İstanbul‘a gelişinden bir hafta sonra 5 Kasım 1910‘la tarihlendirdiği makalesinde, Osmanlı 

üzerindeki uluslar arası siyasi nüfuz mücadelesinin, kapitalist çekişmenin bir ürünü olmayıp 

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında bu bağlamda doğal olmayan ve ortak noktası yalnızca 

Almanya karşıtlığına dayanan bir bağdaşıklık oluşturduğunu ifade eder. İtalya‘yı ise bu üçlü 

                                                 
335

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 2/40–41. Osmanlı İmparatorluğu‘nda 1 Mayıs kutlaması 

ilk kez 1909 senesinde gerçekleştirilir. Bkz. George Haupt, Paul Dumont, Osmanlı Ġmparatorluğunda 

Sosyalist Hareketler, s. 97; Aclan Sayılgan, Türkiye’de Sol Hareketler,  s. 40. 
336

 Parvus ilk olarak İstanbul‘da Fransızca yayımlanan ―La Jeune Turquie‖ (Tr. Jön Türk) gazetesinde yazmış 

olmalıdır.  Nevsal-i Milli, s. 248. 
337

 Heinz Schurer, ―Helphand-Parvus—Russian Revolutionary and German Patriot‖ Russian Review,  s. 320; 

Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 103. 
338

 Leon Trotsky, My Life: An Attempt at an Autobiography, s. 167. 
339

Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Engels, German Socialist Philosophy, Der. Wolfgang Schirmacher, 

New York, The Continuum Publishing Company, 1997, s. 106. 
340
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ittifakın
*
 beraberinde sürükledikleri, topallayan uzvu olarak görür.

 343
 Parvus daha sonra 

Bağdat demiryolunu konu edinen makalesinde, bu demiryolu üzerinden verilen Alman-İngiliz 

mücadelesinin iktisadi değil de aksine politik bir çekişme olduğunu belirtir.
344

 Emperyalizm 

ile kapitalizmin gelişimi arasındaki ilişkide, her şeyin iktisadi altyapının ürünü olduğunu,
345

 

emperyalizmin sömürgelerde ‗geri kalmışlıktan kurtarıcı‘ diğer bir deyişle engelleri kıran 

ilerici bir rol oynadığını ileri süren
346

 klasik Marksist bakışın dışına çıkarak ―Emperyalizm, 

kapitalizmin kendi gelişimine engel olmaktadır.‖
347

 vargısına ulaşır.
348

 Bu, aynı zamanda 

Parvus‘tan Parvus Efendi‘ye dönüşümü ve Osmanlı/Türk aydını olarak onu Efendi 

isimlendirmesiyle nitelememizin gerekçelerinden birisidir. 

Fakat Parvus İstanbul‘dayken kendisini, sesi Avrupa‘dan gelen
349

 sosyalist
350

 bir 

yabancı misafir olarak görecek ve okurlarına öyle takdim edecektir.
351

 Buna rağmen 

İstanbul‘da kimi ecnebilerin Batı sömürgeciliğinin bir uzantısı olarak oynadıkları rolü fark 

ederek onları sevgiyle selamlamayacak aksine onların işlevine karşı olumsuz bir tavır 

takınacaktır.
352

 Kendisinin ikamet ettiği Beyoğlu için ―Şimdilerde Ecnebi yatağı olan 

Beyoğlu‖ der ―Esasen İstanbul sayesinde ve onun zararına olaraktır ki terakki ve inkişaf etti 

ve zengin oldu.‖ 
353

 Parvus bu konudaki düşüncelerini iki yıl sonra daha açık olarak ifade eder; 

―Avrupalıların meskûn bulundukları Beyoğlu ciheti büyümekte ve güzelleşmektedir. 

Fakat buradaki ecnebiler, bir milyonluk bu şehr-i azimi kendi kuvvetleriyle diriltemezler. 

Onların yapacağı bir şey varsa Avrupa‘dan büyük sermayedar tröstleri celbederek oyun ve 

sair eğlencelere mahsus mahaller inşasına hizmet etmek ve buradan bütün memleket hayatını 
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zehirlemekten ibarettir. İstanbul‘un yeniden canlanıp ilerlemesi ancak sa‘y ü gayret 

vasıtasıyla ve sanayinin terakkisi sayesinde mümkündür.‖
354

 

İstanbul‘da kaleme aldığı ilk notlarında Parvus, Beyoğlu‘nda ikamet eden ecnebilerin 

yanı sıra, Osmanlı tebaasındaki gayr-i Müslimleri ―kitlelerin beklentilerinden daha azını elde 

etmelerine‖
355

 rağmen başarılı bulduğu devrim açısından değerlendirirken Ermenilere özel bir 

yer açar;  

―Türkiye‘de‖ der ―Ermeni örneğinde olduğu gibi, inşa edilen yeni devlette diğer 

ulusların mayalanması yapılıyor… Eğer devrim Rusya‘da kazansaydı, Ermeni sorunu 

Türkiye‘de gündeme gelecekti, ama devrim Türkiye‘de kazandı böylece Ermeni sorunu 

Rusya‘da güçlenecek.‖
356

 

Parvus, Ermeni sorununun geleceği ile ilgili öngörüsünün gerçekleşmesini sağlamak 

üzere Birinci Dünya Savaşı esnasında genelde bütün Ermenileri özelde ise sosyal demokrat 

olarak tanımladığı Hınçak ve Taşnaksutyün‘u Çarlık Rusya‘sına karşı kazanılması gereken bir 

güç olarak ele alıp Berlin‘e sunacağı andıçta konuyla ilgili olarak harekete geçilmesini 

isteyecektir.
357

 Savaş günlerinden çok önce Parvus‘un Osmanlı‘da millet-i sadıka olarak 

ünlenen Ermenilere
358

 ilişkin kanaati henüz Batı sömürgeciliğinin bir uzantısı olarak rol 

almamalarını düşünmesinden ötürü ‗ilerici‘ oldukları yönündedir;  

 ―Adem-i merkeziyet gayreti Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan‘ın etkisiyle ayrılıkçı 

bir eğilime dönüşüyor. Bu, imparatorluk için mücadele yürüten Türklere, yabancılara karşı 

verilen bir mücadele olarak gözükmektedir. Genç Türklerin, Ermenilerle imparatorluğun 

diğer Hıristiyan uluslarından daha iyi ilişkilerinin olmasının karakteristiği budur. Çünkü 

Ermenilerin arkasında bağlanmak isteyecekleri başka bir devlet yok. Bu yüzden onlar 

Türkiye‘de parlamentarizm mücadelesinin çok seneler devrimci öncüleri oldu.‖
359

 

Osmanlının Balkanların hemen tamamını yitirmesiyle sonuçlanacak olan Balkan 

savaşlarına karşı Vlahof Efendi ve Rakovsky ile manifesto kaleme alan Parvus
360

 Genç 

Türklerin iyi ilişkiler kurduğu dediği ‗devrimci‘ Ermenilerle kendisi de iyi ilişkiler kuracak 

Ermenice olarak yayınlanan Azadamard isimli günlük siyasi gazetede makaleleri 
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neşredilecektir.
361

 Ayrıca Hınçak ve Taşnaksutyün‘un uzlaşması için arabuluculuğa dahi 

soyunacaktır.
362

 Başarısızlıkla sonuçlanacak bu arabuluculuğu aceleci davranarak muhabiri 

olduğu Vorwaerts gazetesine uzlaşma sağlandı diye haber yapan
363

 Parvus‘tan başkası 

olmamalıdır. 

İstanbul‘da Avrupalı seçkin bir sosyal demokrat ve Marksçı teorisyen olarak Parvus 

emperyalizme ve onun Osmanlıdaki iç uzantılarına
*
 gerici rol taşımalarından ötürü karşı tavır 

alırken, çizgisel tarih anlayışının gereği olan ilerlemeci düşüncelerle, Türkiye‘de 

devrimci/ilerici gördüğü unsurların yanında yer alması anlaşılabilir bir durum olarak 

yorumlanabilir. 

 

D.Türkiye’de Solu364 Değerlendirmede ÖlçütaĢı Olarak Parvus 

Parvus‘un Türkiye‘de kaleme aldığı ilk gözlemlerinde yer verdiği tespitlerin birisinde 

―Türk toplumu büyük bir sosyal çözülme içerisinde‖ der ve ekler;  

―Bu çözülme Plütokrasinin memuriyet aristokrasisinden şehrin aylaklarına kadar 

kendisini göstermektedir. Fakat bu toplumda yine de belirgin bir biçimde birbirine bağlılık 

duygusu da halen mevcuttur.‖
365

 

 Parvus uzun süre İstanbul‘da yaşasa da Osmanlı-Türk toplumuyla kurduğu ilişki tarzı 

böylesi bir bağlılık duygusunu içselleştirerek vücut bulmayacak aksine hercai bir toplumcu 

olmasının önüne koyduğu yerel bir ödevin gereklerini yerine getirme biçiminde bunu 

gerçekleştirecektir. İşte bu yaklaşım Osmanlı tebaasından olmamasına rağmen Parvus‘u bir 

düşünür olarak, Türk aydın tutumu sergilemesini beraberinde getirecek ana etken olacaktır. 

Türk aydınıyla var olan bu ortak tutumu Parvus‘un İstanbul yıllarında yazarlık yaptığı yayın 

kuruluşlarını seçiminden de tahmin edilebilir. Tanin gazetesinde yayınlatmaya başladığı 

Türkçe makaleler serisine Türk Yurdu, Bilgi Mecmuası ve İctihad dergileriyle Tasvir-i Efkâr 

gazetesinde devam edecektir. 
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Parvus uzunca süre İstanbul‘da kalmasına ve kendisini bu süre zarfında eskisi gibi 

sosyalist olarak tanımlamasına
366

 rağmen Türkiye‘nin değil de Avrupa‘nın toplum koşullarına 

göre toplumculuk yapan Türklerle bilinen hiçbir ortak hareketine hatta temasına dahi 

rastlamıyoruz. Yine gayr-i Müslimlerle Türkiye‘de işçi sınıfının gelecek iktidarı adına 

yürütülecek mücadele bağlamında herhangi bir birlikteliği söz konusu olmamıştır.
 367

 Fakat 

özel dostluk çerçevesinde sınırlı kalan ve Alman sosyalist basınının muhabiri olmasının 

gereği olarak da sınır ötesine yönelik faaliyetlerde bulunmayı ihmal etmemiştir.
368

 

Beynelmilel dünyanın kozmopolit sosyal demokratı olarak Parvus‘un dünya devriminin ancak 

bir dünya savaşıyla geleceği
369

 düşüncesine rağmen yaklaşan Balkan Savaşlarına karşı kaleme 

alınan manifestodaki imzası
370

 onun Osmanlının bekasını sorun edinen Osmanlı-Türk aydın 

tavrını ortaya koyan ‗Parvus Efendi‘ karakterli kişiliğine uygundur.  

Parvus‘un Türkiye‘de Türkçe olarak kaleme aldığı yazılarda herhangi bir sosyalist 

devrim temasına değinmediğini görüyoruz. Ayrıca Türk aydınlarını eleştirirken de herhangi 

bir sol fraksiyonu özel olarak belirtmemesi Türkiye‘de sol adı altında ele alınabilecek zümreyi 

tamamen yok saymış izlenimi oluşturmaktadır. Parvus‘un Türkiye‘ye özgü sergilediği bu 

tutum açıklamasını Türkiye‘deki toplumsal şartlarda, Türkiye‘de solun ortaya çıkış 

koşullarında ve bu ortaya çıkışa özgü olan tutumunda bulur. 

Sol Türkiye‘de toplumsal bir talebin uzantısı olarak değil de batılılaşmanın bir 

yansıması, bir aydın hareketi olarak ortaya çıkmıştır.
371

 Osmanlıdaki ilk solcuların Batı ile 

din-dil yakınlığıyla daha sık teması bulunun gayr-i Müslimlerden çıkması
372

 bunun en açık 

göstergelerinden birisidir. Bu yüzden diğer siyasi fikir akımlarına nazaran ‗ithal malı‘ olarak 

değerlendirilmesi
373

 batılılaşmanın Osmanlı bünyesine soktuğu küreselleştirirken kendine 

yabancılaştırmanın unsurlarından biri olarak düşünülebilir. İçinde bulunduğumuz çağda 

küreselleştirilen değerler üzerinden kendine yabancılaşma söz konusu olduğunda buna neden 

olan unsurların kökenini Fransa‘da ortaya çıkan aydınlanma düşüncesine dek götürmek 
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mümkündür.
 374

 Batı medeniyetinin sütunlarından biri olarak ‗aydınlanma düşüncesi‘ özellikle 

Batı dışı toplumlarda benimsendiği ölçüde, düşünürlerini kendisini çevreleyen kültür ortamına 

yabancılaştırmıştır. Bu yabancılaşma bir yönüyle Batı‘yı mutlak iyi olarak ele alan bir 

yüceltme olurken diğer yönüyle Batılı değerler dışındaki bütünü aşağılama olarak kendisini 

göstermiştir. Öyle ki aynı kan ve ülküyü kıskançlıkla muhafaza eden Yahudilerden Batılı 

olanlarının Doğulu dindaş ve ırkdaşlarına bakışında da bu açıkça gözlemlenmektedir.
375

 

Benzer durum Türkiye‘de tarihsel bir vakıadır.
376

 Batıcılık kategorisi altında ele alınan ve 

daha çok Avrupa‘nın ikinci sınıf düşünürlerden etkilenen son dönem Osmanlı-Türk 

aydınlarındaki tutum toplumsal varoluşun sürekliliğini güvence altına alma kaygısı devletin 

bekasını sorun edinme olarak ortaya çıkarken
377

 Türkiye‘de solun ortaya çıkışında böylesi bir 

kaygı belirtisiyle karşılaşmıyoruz. 

Sol Türkiye‘de her ne kadar yekpare bir özne olarak ele alınamasa dahi genel olarak 

yaklaşımında, ortaya çıkış koşullarına özgü içselleşmiş bu örtülü ve açık şarkiyatçılık
378

 

unsurlarını taşıması batılı doğasının bir gerekliliği olarak telakki edilmelidir. Tarihin garip bir 

cilvesidir ki şarkiyatçı tarih yazımına konu edilen Parvus‘ta dahi şarkiyatçılık az çok 

gözlemlenebilen bir olgudur.
379

  

Diğer taraftan Türkiye‘de gayr-i Müslim olmayan ilk sosyalistlere baktığımız zaman 

Batıya öykünmeye elverişli yetiştirilme koşullarının birer ürünü oldukları gerçeği ile 

yüzleşebiliriz. Sadrazam zade Ali Namık
380

 (1885–1953) buna iyi bir örnek teşkil eder. 

Benimsediği fikrin getirdiği çözüm önerilerini ortaya çıkaran sorunların uzağında böylece de 

çözümlerinin geçerli olabileceği toplumsal şartlardan bütünüyle farklı bir sosyokültürel yapı 

içerisinde yaşar. Toplumdan kendisini tamamen soyutlamış ‗toplumcu düşünür‘ örneğinin 

sorun çözen kafa yapısından uzaklığı onu öykündüğü fikrin sunduğu hazır çözümün 

geçersizliğiyle yüzleştirmesiyle içine düştüğü çelişkiyi, toplumu öykündüğü fikre uyarlamaya 

çalışarak aşma trajedisini tavır olarak benimsemesini beraberinde getirir. Böylesi ‗aydın‘ 

örneğine karşın, Parvus tam da dönemin Türkiye‘sinde bu öykünülen fikrin ortaya çıkarttığı 
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toplumsal şartlardan kopup gelen ve bu şartların sorunlarına özgün çözümler üreten seçkin bir 

sosyalist düşünür, teorisyen ve eylem adamı olarak Türkiye‘de toplumcu düşünceleri işleme 

biçimiyle beraber düşünüldüğünde dönemin Türkiye‘sindeki solun değerlendirilmesinde 

ölçütaşı olarak kendisini ele almamıza geçerlilik sağlar.
381

 Bu ölçü çerçevesinde Parvus‘un 

İstanbul‘daki tutumu bize gösteriyor ki, Türkiye‘de sosyalizm, gerçekte anlamını bulduğu 

toplumculuktan kopuk ve Avrupa‘da kendisini ortaya çıkartan toplumsal koşullardan 

tamamen farklı olarak kitlelerin talepleşen sesi olarak zuhur etmemiştir. Türkiye‘deki siyasi, 

iktisadi ve toplumsal koşullardan kaynaklı bir sorunu çözme kaygısından kaynaklı bir düşünce 

olarak ortaya çıkmamıştır. Böylelikle diyebiliriz ki, Türkiye‘de sosyalizmin tarihine katkı ile 

Türkiye toplumculuk tarihi bir diğerinden bağımsız çalışmalar olarak ele alınmalıdır.
*
 Bu iki 

çalışmanın kesiştiği noktada belki yegâne isim olarak yer alacak Parvus‘un Türkiye‘deki 

sosyalistlere etkisi henüz üzerinde yeterince durulmamış araştırmaya açık konulardan 

birisidir.
382

  

Özellikle Parvus‘un İstanbul‘da emperyalizme karşı geliştirdiği dil ve giriştiği 

analizlerin sol üzerindeki pratik etkisine ve Türkiye‘deki solun niteliğine basit bir 

karşılaştırmanın verdiği olanakla işaret edebiliriz. Tunçay, 1919‘da İzmir‘e çıkan Yunan 

ordularının Anadolu‘yu ele geçirme emellerine Yunanlı komünistlerin karşı çıktığını haber 

veriyor.
383

 Ali Özsoy ise Türkiye‘de II. Enternasyonal‘e bağlı sosyalist partilerin 1918‘de 

İstanbul işgalini açıkça desteklediğini, III. Enternasyonal‘e bağlı olan Şefik Hüsnü ve 

partisinin ise işgal karşısında fiili tarafsızlık politikası yürüttüğünü bildiriyor.
384

  Bu 

karşılaştırma hem Parvus‘un Türkiye‘deki sosyalistlere pratik etkisi hem de dönemin 

Türkiye‘sindeki sosyalistlerinin genel nitelikleri
385

 hakkında açık fikirler vermektedir. Şefik 
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Hüsnü‘nün emperyalizme karşı dik duruş sergileyecek düşüncelere ancak 1917 Rus 

devriminden sonra ulaşabilmesi,
386

 Parvus‘un bu devrime katkılarıyla birlikte 

düşünüldüğünde Parvus‘un Türkiye‘deki sosyalistlere oluşan dolaylı etkisinin bir güldürüye 

konu edilmesi işten bile değildir. 

Sosyalistlere etkisi bir yana, polemikçi mizacıyla Parvus‘un Türkiye‘deki yazılarında 

sosyalist düşünürleri doğrudan hedef alan herhangi bir eleştiri getirmemesi de ilgiye değer bir 

diğer konudur. Bu, muhtemel iki nedene yaslıdır: öncelikle, Türkiye‘de sosyal demokrasi 

bağlamında bir sol varlık sahnesine çıkmamıştır. Diğer bir ifadeyle sosyalist fikirlerin 

toplumsal bir dayanağı ve siyaset üretmede de alternatif oluşturacak herhangi bir kitlesel 

karşılığı yoktur. İkinci neden de öykünmeciliğin şahikasında kalkış bulan varoluşunun 

gereğine uygun olarak solun herhangi bir sosyal teori oluşturabilecek yeterlilikte özgün 

düşünüre sahip olmamasıdır. Ortega Gasset‘in şu haklı sözünün: ―taklit ederken sorunla 

boğuşmak denilen o yaratıcı çabadan kaçınmış oluruz‖
387

 geçerliliği Türkiye‘de solun ortaya 

çıkışına özgü olarak sergilediği tutumu açıkça nitelediği kanaatindeyiz. Bu öykünmeci 

yaklaşım dönemin Türkiye‘sindeki solun üretkensizliğini genel olarak nitelemekle kalmaz. 

Bunun yanı sıra bir akım olarak mevcut sorunları kavramaktan ne kadar uzak olduklarını da 

gösterir. Nitekim ithal ettikleri çözüm önerilerinin kendilerini ortaya çıkartan sorunlarla, 

dönemin Türkiye‘sindeki sorunlar arasındaki bağdaştırılamaz uçurum bunun kanıtıdır. 

Öykünmeci çözümleri geçersizleştiren tarihsel arka planda, Osmanlı‘da Batıdaki gibi 

Sermayeciliğin yeşermemiş olması ve iktisada dayalı bir sınıflı toplum yapısının oluşmaması 

yatar. Nitekim Osmanlı Türkiye‘sinde sınıf işlevi gören zümreler iktisadi değil idari tasnifte 

bulunuyordu. Ayrıca ülkede temel sanayi kurulamamış ekonomideki tarımın payı %50 ve 

tarım ürünleri büyük oranda işlenmeden satılıyordu. Sanayide ise gıda sektörü %68,2‘lik bir 

paya sahip olmakla birlikte sanayi üretimin büyük çoğunluğu zanaatkârlık aşamasındaydı. 
388

 

1913 yılına ait verilere göre Osmanlı İmparatorluğunda bütün sanayi sektörlerinde toplam 

çalışan sayısı 16.975
389

  olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Parvus İstanbul‘da 

1910‘un 1 Mayıs kutlamasına 15 kişinin katıldığını haber vermektedir. 1911 yılında bayram 
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havasında geçen ve kendisinin de katılımcı olduğu kutlamada bu sayı 500 kişiye 

ulaşacaktır.
390

 900.000 kişilik 
391

 nüfusu ile İstanbul‘a ―bir milyonluk şehr-i azim‖
392

 diyen 

Parvus‘un bu manzara karşısındaki duruşu belli bir hayal kırıklığı ile gelen yanılgılardan 

arınmaya işaret eder. Böylelikle Parvus keskin zekâsıyla, olmayan işçi sınıfının sözcülüğünü 

Türkiye‘deki sola bırakıp, kendisi köylü meselesine eğilmeye başlayacak ve amansız bir 

emperyalizm karşıtlığı ile Osmanlıyı ağına alan Avrupa sermayesini hedef alacaktır.  

Böylelikle, söz konusu Türkiye‘deki sol ve Parvus‘u birlikte ele almak olunca 

trajikomik bir karşıtlık oluştuğu görülür. Hobsbawm‘ın kavramına yeniden başvurursak özel 

Yahudi yabancılaşmasını aşmak üzere işçi hareketlerine katılan Yahudilerden
393

 biri olarak 

Parvus‘un Türkiye‘deki toplumsal yapıyla bütünleşmeye yönelmesine karşın, sol öykünmeci 

bir yaklaşımla içinde bulunduğu toplumdan kopmaya, ona büsbütün yabancılaşmaya doğru 

mesafe kat edecektir. 

Neticede Parvus‘un Türk aydınlarını yermedeki gerekçesi farklı coğrafyalarda geçen 

bütün ömrü boyunca aynı temel üzerinden yükselen ilkeselliğe işaret etmesiyle tutarlılık 

gösterirken, Türkiye‘ye özgü olarak sola karşı sergilediği yok sayıcı suskunluk da anlamlı 

hale gelmektedir. Bu suskunluk, açıklamasını Parvus‘un Rus sosyalist entelektüellerini ve Rus 

devlet yapısını eleştirisindeki kalkış noktası olarak toplumla bütünleşik olmak, halkın 

sesi/temsilcisi olarak sorunlara çözüm üretme düşüncesinde cevabını bulur ki böyle bir eleştiri 

dönemin Türkiye‘sindeki sosyalistlere getirilemezdi; 

―Rus sosyalist entelektüellerini, işçi hareketleriyle canlı bağlantılarının eksikliğinden 

ötürü sık sık eleştiriyordum…‖ der Parvus ―Sosyal demokrasi hakkında ne kadar akıllıca 

yazsalar da, bunların hepsi kitabi kalıyordu… Sosyalizmin gerçekleşmesi bu intelijansiya 

tarafından işçi sınıfı dahil tüm dünyanın kurban edilmeye hazır olunduğu soyut bir prensip 

olarak ele alınıyordu… Onlar için sosyalizmin kendisi hakikatte devrimin gerçekleşmesi için 

sadece bir araçtı.‖
394

 

Parvus yıllar sonra 1913‘te İstanbul‘da Türk Yurdu sütunlarından Türk aydınlarına karşı 

sert eleştiriler getirirken de toplumu merkeze alan o eski düşüncesinden hareket edecektir;  

―Siz, kendi milletinizi tanımıyorsunuz.‖ der Parvus ―Siz, milleti hayalinizde kahramanlık 

heyulası şekline sokarak ya medh ü sena eyliyor veyahut cehalet ve muhafazakârlığından 

dolayı onu takbih ediyorsunuz. Fakat siz, millet hayatıyla yaşamıyorsunuz. Milletin hissiyatı 
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ile sizin ihtisasatınız arasında bir nokta-i temas yoktur. Siz milletinizin halini öğrenmek onun 

ihtiyacat ve arzularının ne yolda bulunduğunu anlamak zahmetinde bulunmuyorsunuz. Bu 

sebepten milletin refah-ı haline ait meseleler ile meşgul olduğunuz zaman hakikatten ziyade 

hayalatınıza tabi oluyorsunuz.‖
395

 

Parvus‘un çekinmeden eleştiri oklarını yönelttiği Türk aydınıyla aynı zamanda ortak 

tutum sergileyeceği yaklaşımının niteliğine işaret etmek ve dönemin hitap şekline uygun 

olarak da isimlendirdiğimiz Parvus Efendi karakteri Türkiye‘de sergilediği duruşla devrin en 

renkli kişiliklerinden biri olarak fikirleri üzerinden kendisine eğilmeye değer bir konudur. 

Fakat öncelikle bu ortak tutumun ardında yatan kaygısal farklılıkların kökenine eğilmek 

gerekmektedir. Bu köken her öznenin, varoluşuyla devraldığı ve öncelikle kendisini 

çevreleyen kültür üzerinden hareketle inşa ettiği, kimliğinde içkindir. Parvus‘un ontolojisiyle 

devraldığı teolojik kimliğine eğilmeyi gerekli kılan diğer unsur, kendisini konu edinen tarih 

yazımında sıkça karşılaştığımız peşin fikirlerin
396

 oluşturduğu bilgi kirliliğidir. 

 

E. Omurgası Yahudilik Olan Ġbrani Kimliğinin Temsili ve Parvus 

1. Teolojik Ontolojinin Epistemolojisi, Kökenler ve Sorunlar 

Belirli bir kimlikle varlık kazanma, o kimliğin varoluş mücadelesindeki başarısına 

olgusal bir atıftır. Bu atfın sağlayıcısı eni sonu kimliği ayakta tutacak –fakat kimi zaman dik 

tutmadığını gördüğümüz- omurga işlevi gören değerlerdir. Aynı zamanda Temsili Tarih 

olarak her kimlik, kendisini oluşturan yapıtaşları olan ‗kurucu‘ değerlerini gerek başkaca 

tarihsel tecrübelerin birikimiyle oluşan değerlerden gerekse de onu yasladığı teoloji açısından 

ontolojik olarak üstün tutma eğilimine yahut inancına sahiptir. Fakat kimliği son tahlilde kan 

üzerinden kurup, onda var sayılan üstünlüğü kurumsallaştıran ilk kavim İbraniler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu kurumsallaştırmayı Yahudilik dini üzerinden
397

 

gerçekleştirmeleri, çağlar boyunca değişik coğrafyalarda farklı dillerde olmak üzere ülküde ve 

kanda birliği kıskançlıkla muhafaza etmeye çalışmalarını beraberinde getirerek İbrani/Yahudi 

özdeşliğini oluşturmada önemli bir başarı sağladılar. Yahudiler, bir taraftan üstünlük 
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inancının verdiği gururla kendilerini içinde bulundukları toplumdan farklı bir statüde 

konumlandırmanın ruh halinden kaynaklı yabancılaşmayı yaşarken, diğer yönüyle de azınlıkta 

oldukları toplumsal yapı içinde Hıristiyan teolojisinin ontolojik günahkârları olarak 

görülmelerinden kaynaklı ötekileştirmeye maruz kaldılar. Ayrışmayı ve getto hayatını ayakta 

tutan bu iki yönlü etkiye, ideolojiler çağında yeni bir boyut eklenir: Irkçılık. Böylelikle bir 

taraftan bakınca Yahudi sorunu, öteki taraftan bakınca travmatik bir kurtuluş düşüncesi ortaya 

çıkar. Tarih bize iki tarafın bu şartlar altında ortaya koyduğu çok çeşitli hamleleri 

göstermektedir: Pogromlar, antisemitizm, Zionculuk, Nazizm, vs… 

Nitekim bu manzaranın tam ortasında dünyaya gelen Parvus‘un varoluşuyla devraldığı 

kurumsallaşmış bir üstün ırk kimliği içeren bu tarihsel mirası ne derece benimsediği ve bu 

mirasın bir parçası olarak yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlara nasıl çözümler ürettiği veya 

hangi çözümleri kabullendiği, düşünce ve eylemselliğiyle benliğini ortaya koyuş biçiminden 

çıkarmak mümkün gözükmektedir. Şüphesiz benliğin ortaya konuş biçiminin ardında yatan 

kaygılar ve ilkelerin kimlikten soyutlanamaz unsurlar olması Parvus‘un kimliğinin 

anatomisine eğilmeyi gerektirmektedir. 

 

2. Bir Kimliğin Anatomisi 

―Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. Adam, 

‗Artık sana Yakup değil, İsrail denecek‘ dedi, ‗Çünkü Tanrıyla, insanlarla güreşip 

yendin.‘"
398

 

1867‘de Çarlık Rusya‘sında muhtemelen dindar bir Musevi ailenin oğlu olarak Yahudi 

gettosunda dünyaya gelen
399

  Helphand‘a içinde bulunulan koşulların muzdaripliğine uygun 

bir romantizmle, ―Tanrıyı alt edecek‖ güç istencinin açık bir yansıması olarak İsrail adı verilir. 

Temsili Tarih olan kimliğini, kendisine her seslenildiğinde anımsatacak bu isimden ziyade, 

Yahudi varoluşunu sorun olarak ele alan Çarlık Rusya‘sının bunu çözüme kavuşturmak üzere 

ortaya koyduğu sistemli baskı, yıldırarak göçe zorlama, pogrom olarak isimlendirilip 

katliamlarla sonuçlanan uygulamalar Helphand‘a kim olduğuna ilişkin açık fikirler vermiş 

olmalıdır. Nitekim çocukluğuna dair ilk anısı Çarlığın güttüğü sistemli bir pogrom siyasetinin 

ürünü olan
400

 ve mahallesini tamamen kül eden yangına aittir.
401

 Yahudilerin uğradıkları 

böylesi ötekileştirmeleri aşma eğilimlerinin sonucu olarak çeşitli toplumsal hareketlere –

Avrupa‘da bu özellikle devrimci sosyalist harekettir.- yoğun biçimde katıldıklarını görüyoruz. 

                                                 
398
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399
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Helphand-Parvus Yahudilere özgü ötekileştirilmenin oluşturduğu marjinalliğe uygun olarak, 

ütopyacılıktan sosyalizme farklı eğilimler içinde benliğini devrimci bir duruşla benliğini 

özellikle de Çarlığa karşı konumlandıracaktır. Yahudi varoluşuna çocukluk günlerinde 

yönelen baskılardan oluşan nefretin dışa vurumu olarak bu konumlandırma, 1905 ve 1917 Rus 

devriminde etkin olmak isteyişinin ardında açıkça kendisini göstermektedir. 

Öyle ki, Yahudiliğinden ötürü varoluşuna ceza kesen Çarlığa karşı nefret duyguları, 

benliğini ortaya koyuş biçimini anlamlı kılan en önemli parçası olacaktır. Nitekim feodalitenin 

hüküm sürdüğü Rusya‘da 1905‘te Çarlıksız bir düzen ikame etmek için o günün 

Marksçılığında bulunmayan parlamenter demokrasi ile Sosyalizm arasında bir ara geçiş 

olarak İşçi Demokrasisi fikrini ortaya koyacaktır.
402

 Diğer taraftan, Parvus‘un 1905‘te aktif 

olarak katıldığı Rus Devriminde teorisinin öngördüğü şiddet pratiği sonuç vermeyince, 

kitlelerin gelecek devrimin yegâne öznesi olacağına dair inancı
403

 yerini devrimin ancak bir 

dünya savaşıyla geleceği düşüncesine bırakacaktır.
404

  

Rus devrimlerinin çok öncesinde 1886‘da, Parvus doğduğu topraklarda Yahudilerin 

getto hayatından kurtuluş anahtarı olan Almanca konuşan ülkelere göç fikrine
405

 uygun 

hareket ederek İsviçre‘ye geçer.
 406

 Seyahat olarak tanımladığı bu geçişi Yahudi yoldaşı Max 

Beer (Moses) bir kaçış olarak ele alır.
407

 İsviçre‘nin Basel Üniversitesinde başladığı öğrenim 

yıllarında Zionculuk propagandasının da yaygın olduğu öğrenci çevrelerinde Parvus laik 

Yahudi ulusalcılığı olan Zionculuğa
408

 karşı beynelmilelciliği benimser.
409

 1893‘e 

gelindiğinde, Yahudi kurtuluşunun ancak sınıf mücadelesinde gerçekleşebileceği belirterek, 

sahiplendiği Yahudi milliyetçiliğini Zion ülkücülüğünden ayırarak, Bund örgütünün stratejik 

temelini oluşturacak
 
 düşüncelerle

410
  devrimci bir sosyal demokrat duruşu sergiler. Bu duruş, 

Tevrat‘ta işaret edilen İbranilerin zürriyetine bağışlanmış
411

 Tanrı vaadi topraklara
412

 rağmen 

sosyalist faaliyetlerini sürdürebileceği ucuz bir vatan arayışına
413

 uygunluk gösterir. Hatta 

vatan düşüncesini –bunu böyle ifade etmesinin kendisi için oluşturabileceği faydaları bir an 

için görmezden gelirsek– kozmopolit Yahudi devrimcilerde sıkça gözüken bir durumla ve bir 
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çeşit ütopyacılıkla belki de vatan fikrini barındırdığı maneviyattan hareketle topraktan 

tamamen soyutlayarak fikre aktarıp; ―Alman sosyal demokrasisi yeni vatanım oldu‖
414

 

diyecektir. Aradığı ve nihayetinde bulduğunu söylediği vatanın neden Alman sosyal 

demokrasisi olduğuna ilişkin sorunun cevabı, kuşkusuz Birinci Dünya Savaşında Çarlık 

Rusya‘sıyla savaş halindeki Almanya‘nın savaş bütçesi oylamasının gerçekleştiği meclis 

oturumunda Alman partisinin bütçe lehinde oy kullanmasında
415

 cevabını bulur. Bunu ―Alman 

sosyalistlerinin… Rus istibdat ve mutlakıyetine karşı meydan-ı cihat ve mübarezeye atılmağı 

elzem ve zaruri addetmeleri‖
416

 biçiminde yorumlarken vatan fikrini hangi karşıtlık üzerine 

inşa ettiğini açıkça göstermekle kalmaz kendisini Alman sosyal demokratı olarak 

tanımlamasının nihai gerekçesini de verir. Eni sonu birçok şeyin, çocukluk günlerinden gelen 

bir nefretle ve Yahudi varoluşuna karşı geliştirilen ötekileştirmeyi aşma düşüncesiyle açıklığa 

kavuşmasını şaşırtıcı kılmayan nokta, aynı açıklayıcılığın birçok Yahudi aydını için taşıdığı 

geçerlilikten ileri gelmektedir. 

Aydın Yahudi kimliğindeki bu travmanın tipik bir taşıyıcı olarak Parvus, 1905‘te aktif 

olarak yer aldığı
417

 ve Sovyet başkanlığı da icra edeceği devrim denemesinden sonra, 

Rusya‘da Yahudileri kötü muamelelere maruz bırakan
418

 ve bunu sürdürmekte olan otokrasiyi 

ortadan kaldırmak üzere beklediği Dünya Savaşının patlak vermesi ve bunun devrimle 

sonuçlanacağına dair kehanetinin
419

 gerçekleşmesine ön ayak olmak isteğinden kaynaklanan 

yönelimiyle
420

 amansız bir devrimci olarak tekrar ortaya çıkacaktır. Böylece, savaşın 

başlangıcından itibaren sosyal demokrasinin savaş karşısındaki tutumla bölünmesiyle, 

kendisini Rus değil aksine Alman sosyal demokratı olarak tanımlayarak
421

 safını belirlemede 

kaygılarına ilişkin çok açık fikir verecektir. Böylece, Rusya‘da sosyalist bir devrim 

gerçekleştirmek ve ülkeyi küçük parçalara ayırmayı hedefleyen detaylı bir planı İstanbul‘daki 

Alman elçisi Wangenheim‘a açacaktır. Sonrasında da onun aracılığı ile Alman diplomatlarıyla 

çok boyutlu ilişkilere girecektir. Sosyalistlerin yumruğu ile Alman süngüsünü Çarlığa karşı 

birleştiren
422

 yaklaşımıyla kendisine yakıştırılan Alman vatanseverliğinin
423

 bir benzerini 
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daha önce Türklük için sergileyeceği İstanbul‘daki yaşantısı, kimliğinin farklı 

vatanseverliklerle yorumlanabilmesine olanak sağlayan benliğini ortaya koyuş biçiminin 

ardındaki değişmez kaygı veyahut ilke kendisini açıkça göstermektedir.  

Böylece Kimliğe içkin bu kaygısallıktan hareketle Parvus‘un Türkiye‘deki yaşantısına 

sol/sosyalizmin yanı sıra birde İbraniliği kimliği çerçevesinden eğilmemizi gerektirmektedir. 

Böylece Yahudilerin çeşitli ideolojilere yaslı yaklaşımları ve Osmanlı coğrafyasına özgü 

olarak benimsedikleri duruşla Parvus‘un benliğini konumlandırma biçimi arasında bir 

bağıntının söz konusu edilip edilemeyeceğini açıklığa kavuşturabilir. Belki bununla beraber 

Parvus‘un kuracağı ilişkilerde kimliğe ilişkin ortaklığın ne tür bir işlevi olduğunu göstermesi 

açısından daha da önemli hale gelmektedir. Bu yüzden, öncelikle Yahudi örgütlenmelerinin 

Osmanlı coğrafyasına ilişkin faaliyetlerine göz atmak yerinde olacaktır. 

 

3.Parvus’un Ġstanbul’daki ĠliĢkiler Ağında Kimliğinin Yeri ve Önemi 

Parvus Efendi‘nin kimliğinin kökeninde yatan Museviliği Türkiye‘deki dört yılı aşkın 

süren yaşantısıyla farklı açılardan önem kazanmaktadır. İlki, Parvus‘un bu dönemde Yahudi 

kimliği üzerinden oluşturulan siyasal örgütlenmelerle
424

 ilişkisinin olup olmadığı, eğer varsa 

girdiği böylesi ilişkilerin niteliği kendisini anlamlandırmada kaçınılmaz bir unsur olarak öne 

çıkmaktadır. Ayrıca Osmanlıya giderek yoğunlaşan Yahudi göçünün
425

 yaşandığı bir 

dönemde İstanbul‘da bulunması, bu göçün Osmanlıya karşı uluslararası bir koz olarak 

kullanılması
426

 hatta Osmanlıdaki Yahudi örgütlerinin kendi aralarındaki çekişmelerin
427

 

arkasında aynı zamanda uluslar arası bir rekabetin de yatması
428

 Parvus‘un tutumunu ve 

bunun ardındaki kaygıları daha nazik bir konu haline getirmektedir. Şüphesiz, bunlara kuruluş 

gerekçesi 1858 Mortara olayına dayandırılan
429

 Yahudi olmaktan ötürü eziyet gören herkesi 

korumayı üstlenecek
430

 Fransa merkezli Alliance Israélite Universelle (A.I.U.)‘in Osmanlı 

Devleti‘ndeki faaliyetlerinin ivme kazanarak 1908 Genç Türk Devrimi esnasında kurumsal 
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olarak gücünün doruğuna ulaşması eklenmelidir.
431

  Öyle ki, Osmanlı Mebuslar Meclisi‘ndeki 

dört Yahudi‘den
432

 üçünün (Karaso, Faraci ve Masliah)
 

mezun olduğu okullar,
433

  

hayırseverlik ve müşkül durumdaki Yahudi yoldaşların davasına sahip çıkma düşüncesiyle 

başlayıp giderek siyasi bir nitelik kazanan ve eğitim-öğretim yoluyla yeni bir kuşak Yahudi 

yaratma, Yahudi kurtuluşunu/özgürleşmesini gerçekleştirme ülküsüyle hareket
434

  eden 

A.I.U.‘in kurumlarıdır.
 
Parvus, İstanbul‘daki ağır yoksulluk içerisinde geçirdiği söylenilen zor 

günlerde
435

 A.I.U.‘in yardımına yetiştiğine ilişkin herhangi bir veri olmamakla birlikte, 

ilerleyen süreçte bu okullardan mezun olan Emanuel Karasu ile temas kurduğu hatta ticari 

ortaklığa giriştiğine dair iddialarla
436

  karşılaşıyoruz. Söz konusu A.I.U. ve Parvus olunca 

kayda değer asıl nokta A.I.U.‘in kurumsal politikası ile Parvus Efendi‘nin yaklaşımının 

çarpıcı örtüşmesidir. 

Bu örtüşme ―Yahudilerin, içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmelerini savunan 

Alliance‘ın‖
437

 ―Türkiye‘ye sevgi minnet ve şükran duygularıyla bağlı nesiller yetiştirme‖ ile 

övünen
438

 ve ―Yahudi kitleler arasında Türk milliyetçiliğini yaymaya‖ çalışan örgütlü bir 

siyasal hareket
439

 olmasıyla, ―Türkiye‘nin iktisadi meselelerine bir Türk milliyetçisi gibi 

çareler gösterirken… Sanki vatanını çok seven bir Türk iktisatçısı gibi‖
440

 davranan Parvus 

Efendi‘nin, Türkçülerle kurduğu düşünsel yakınlıktan
441

 kaynaklanmaktadır. Öyle ki, 

Alliance‘ın Yahudi özgürleşmesi ideolojisini benimseyen Türk Yahudisi Moiz Kohen (Musin 

Tekinalp)
 442

 –Gökalp‘ın Türkçülük çalışmalarına iktisadi yazılarıyla yardım etti.
443

— ile 

Parvus Efendi, Türk Bilgi Derneği‘nin Türkçülük şubesinde birlikte fahri aza 

seçileceklerdir.
444

 Ne var ki, kurulabilecek bu tür bağıntıların işaret ettiği ilişki dışında yer 

verilebilecek ve Parvus‘un ortaya koyduğu Osmanlı-Türk aydın duruşu ile A.I.U.‘in 

ideolojileri arasındaki örtüşmenin arkasında belirli bir birliktelik –bir üyelik kartı gibi- 

yattığını açıkça ortaya koyacak somut bir veriyle karşılaşmıyoruz. Her şeye rağmen şunu 
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söylemek mümkün gözüküyor, Alliance ideolojisi ile Parvus‘un Türkiye‘ye özgü tutumunun 

arkasında Yahudi yabancılaşmasını aşma stratejisi bağlamında ortak bir nedensellik kendisini 

göstermektedir. Böylelikle diyebiliriz ki, Türk milliyetçisi gibi davranan bir Yahudi‘nin, 

Yahudi milliyetçisi gibi davranmayacağını iddia etmek Türkiye şartlarında pekte mümkün 

gözükmemektedir. Nitekim Parvus İstanbul‘a gelmeden çok önce sosyal demokrasi ve işçi 

hareketi altında verilecek mücadele ile bağdaştırdığı Yahudi milliyetçiliğini benimsediği 

kendi ifadeleriyle
445

 sabittir.  

Böylelikle, Parvus‘un İstanbul‘daki yaşantısına A.I.U.‘in yanı sıra birde Yahudi 

milliyetçiliği olan Zionculuk
446

 bağlamında eğilmeye değer bir diğer konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunu gerekli kılan diğer husus, Parvus‘un İstanbul‘da kuracağı ilişkiler ağındaki 

bağlantıları sağlayacak muhtemel ilk isim olan Makedon kökenli Selanik Mebusu Dimitiar 

Velahof Efendi‘nin bir sosyalist olarak Zioncu propaganda da üstlendiği rolde ve Parvus‘un 

İstanbul‘da yazarlık yaptığı ilk gazetenin de Zionculuğun bir yayın organı olarak gördüğü 

işlevde yatmaktadır. İşin ilgi çekici yanı, Parvus‘un bu ilk bağlantılarının arkasında örgütlü 

bir Zioncu çalışmanın ve Dr. Victor Jacobson isminin bulunmasıdır. İstanbul‘da Marksçılıkla 

Zionculuğu bir noktaya getiren esrarengiz çıkar ilişkileri ağının kurulmasında, Parvus‘un da 

gözünü doğuya çevireceği, II. Meşrutiyet‘in ilan edildiği 1908 yılı dönüm noktası olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Gelişmelerin seyrine bakacak olursak, 1908 sonbaharında Siyonist-İngiliz Şirketi‘ne 

bağlı İngiliz-Yakındoğu Bankası‘nın başkanı sıfatıyla Dr. Viktor Jakobson‘un İstanbul‘a 

gelerek giriştiği bir dizi faaliyetle İstanbul‘u Zionculuğun ana üssüne çevirdiği görülür.
447

  

Öyle ki, Parvus‘un, en geç 1911 yaz başında, İstanbul‘da ilk defa yazarlığa başlayacağı 

Fransızca yayınlanacak Le Jeune Turc gazetesinin
448

 (daha önceki adıyla Courier d‘Orient) 

yanı sıra İbranice yayınlacak ha-Mavaser gazetesi kurularak Zionculuğun propaganda 

hizmetinde iş görmeye başlaması Jacobson‘un 1908 yılındaki bu faaliyetlerinin sonucu 

gerçekleşecektir. 1911‘e gelindiğinde İstanbul‘daki Yahudi gençlerin yüzde 90‘ının Zioncu 

olması bu faaliyetlerin sonuçlarını göstermesi açısından önemlidir. 
449
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Ayrıca, Parvus‘un ilk yazısında ―Marksist devrimci‖ olarak tanıtılacağı
450

, Le Jeune 

Turc, gazetesinin giderlerinin düzenli biçimde Zioncu hareket tarafından karşılandığı 

anlaşılıyor: 1911 yılında, Rus asıllı militan Victor Jakobson, Zioncu hareketin yürütme 

kurulunun sürekli temsilcisi olarak yeniden İstanbul‘a gönderilip Sami Hohberg 

yönetimindeki bu gazetenin mali gereksinimlerini karşılayacaktır.
451

  Müdürü olduğu 

gazetede
452

 muharrirlik de yapan Sami Hohberg‘in, Zionculuğun amaçları doğrultusuna farklı 

mecralarda çalıştığı aynı zamanda da Alliance Israélite Universelle cemiyetine mensup 

olduğu anlaşılmaktadır.
453

 İstanbul‘daki Zioncu hareketin lideri de olan Sami Hochberg‘in 

daha sonra A.I.U. okullarında müdürlük yapması ve Zioncuların önemli bir kısmının A.I.U. 

okullarından mezun olması
454

 Yahudi kuruluşlarının aralarındaki çekişmelerin kaynağında
455

 

ne yatarsa yatsın bunların kuruluş mensuplarını pekte bağlamayan ve esasa ilişkin olmayan 

sorunlar olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. İstanbul‘daki Yahudi kuruluşların arasındaki 

ilişkilerde Parvus‘un rolüne, Sami Hochberg ile tahmin edilebilecek ilişkisi dışında, Dr. 

Victor Jacobson‘la irtibatına yönelik herhangi bir somut veriye karşılaşmıyoruz. Fakat söz 

konusu Zionculuk olunca,  muhtemelen ilk irtibata geçtiği isim olan Vlahof Efendi üzerine 

eğilmeye değer bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vlahof Efendi, Parvus‘la ilişkiye geçtiği sırada, 1908 seçimine girerek kazandığı Selanik 

mebusluğunu sürdürmektedir.
456

 1911 yazında kendisiyle temasa geçen Dr. Victor Jacobsen 

ve Dr. Holberg Herzfelt isimli iki Zioncu, ona Yahudilerin Filistin‘e yerleştirilmeleri fikrini, 

Zioncu harekete ve Türkiye‘ye sağlayacağı faydalarına ilişkin kendisine sunulan raporlara 

dayanarak, Osmanlı Mebuslar Meclisi‘nde savunmasını teklif ederler.  Vlahof Edendi ilginç 

                                                 
450

 Heinz Schurer, ―Helphand-Parvus—Russian Revolutionary and German Patriot‖, Russian Review,  s. 320; 

Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 103. 
451

 George Haupt, Paul Dumont, Osmanlı Ġmparatorluğunda Sosyalist Hareketler, s. 258. Aynı gazetede 

yazarlık yapan Celal Nuri‘nin de Jacobson‘la yıllık bin sterlin karşılığında anlaşarak Zioncular ve 

Mezopotamya‘da oluşturulacak Musevi kolonizasyonu lehinde yazılar kaleme aldığına ilişkin iddia için bkz. 

Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, s. 119. Jacobson‘un Zioncu faaliyetleri İstanbul basınıyla sınırlı 

kalmaz. Hahamlardan vekillere uzanan yelpazede birçok kişiyi Zioncu mücadelenin saflarına katar. Bkz. Ali 

Arslan, Ġkinci Yahudi Göçü, s. 109–110. 
452

 Le Jeune Turc gazetesine ait hiç bir nüshayı kütüphanelerimizde göremedim. Dolayısıyla herhangi bir 

inceleme yapma olanağından yoksun kalınmıştır. Fakat 1330 seneli Nevsal-i Milli‘de numarası bulunmayan bir 

sayfada –kitabın son bölümlerinde-  gazetenin reklâm ilanıyla karşılaşılmıştır. İlanda geçtiği üzere Sami Ohberg 

Efendi müdür gözükmektedir.  Diğer yazarları ise, Ahmed Agayef Bey, Basarya Efendi, Zaven Efendi, Mösyö 

Feniye(?), İsrail Efendi, Rafi Efendi, Zare Efendi ve Mustafa Bey‘dir. Resimleri de bulunan yazarlardan İsrail 

Efendi‘nin resmi Parvus Efendi‘ninkine (Alexander Israel Helphand) benzememektedir. Ayrıca gazetenin 

yazarlardan Ahmed Agayef‘i gazetenin kurucusu ve finansörü olan Jacobson Zion dostu olarak görmektedir. Bkz. 

İlber Ortaylı, ―Son Devirde Osmanlı Musevileri‖, Makaleler I, s. 309. 
453

 BOA. HR. SYS. 2267/37, 2267/23. 
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 Aron Rodrigue, Türkiye Yahudilerinin BatılılaĢması, s. 198–199. 
455

 Söz konusu çekişmenin kaynağında Osmanlıdaki Yahudi kuruluşlarının kendi kurumsal varlıklarını sürdürme 
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 George Haupt, Paul Dumont, Osmanlı Ġmparatorluğunda Sosyalist Hareketler, s. 241 – 242.  
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bir biçimde, Zionculuğu Arap ağa, kovulan Yahudi ve vatan özlemi çerçevesinde sosyalizmle 

ve bilimsellikle bağdaştırarak konuşmasını gerçekleştirecektir.
457

 Övgüyle bahsettiği bu 

konuşmasının yanı sıra, 1911 Şubatında, ―Türk parlamentosunda bir sosyalist milletvekilinin 

verdiği ilk söylev― olarak ifade ettiği konuşmayı da gerçekleştirir.
458

  

Sosyalist Vlahof Efendi‘den farklı olarak hiçbir zaman açıktan Zionculuk savunusu 

yapmayacak olan Parvus‘un, muhtemelen Vlahof aracılığıyla, İstanbul‘a gelişinin hemen 

akabinde kurduğu çarpıcı bağlantılar ve doğrudan Zionculuğa dair düşüncelerini Osmanlı 

bağlamında ortaya koyduğu tek kayıtları günümüze ulaştırması açısından üzerine eğilmeye 

değer bir süreçtir. Fakat evvela bunun biraz öncesine göz atmak gerekiyor. 

Gelişimin seyrine bir bakış atacak olursak, 1910 Ekim ayı sonlarında, Parvus 

Sofya‘dan
459

 İstanbul‘a geçer. Ayağının tozuyla iştirak ettiği iki tekkedeki zikir ayininden
460

 

hemen sonra hamalların gecelediği pansiyonlara
461

 nihayet Osmanlı Mebuslar Meclisi‘ndeki 

oturumlara
462

 dek kendisine gözlem ve bağlantı yapma olanağı sağlar. İsim vermediği bir 

milletvekilinin –bu vekil Alman mandası olmayı Türkiye için tek çıkar yol olarak görüyor
463

- 

yanı sıra ırkdaşı olan Maliye Nazırı Cavid Bey ile Bağdat Demir yolunun yapımı konusuna 

değindikleri sohbetten söz eder.
464

 Moiz Kohen ve Emanuel Karasu‘nun yanı sıra, son olarak 

ta Parvus‘u Osmanlının ilk Yahudi sosyalisti olarak nitelenen
465

 Abram Benaroya ile irtibat 

halinde
466

 görüyoruz.  

İktisat bilgisini zengin olma yolunda ustalıkla kullanan mizacıyla
467

 Parvus‘un 

İstanbul‘da edindiğini söylediği ilk sermaye birikimi için gereken ticari bağlantıları
468

 da 

kurmasında ırkdaş/dindaş ve yoldaşlarıyla kurduğu bu ilişkiler ağından faydalanmış olması 

kuvvetle muhtemeldir. Yine Jön Türk hareketi ve İttihat Terakki‘de içinde etkin bir yer alan 

ırkdaşları
469

 sayesinde bağlantılarını bürokrasi içinde genişletmiş olmalıdır. Ayrıca Parvus‘un 
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 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 2/6, 38–39. 
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 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 2/62. 
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 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 2/24. 
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Avram Benaroya‘yı konu edinip yayınlanan Yüksek Lisans Tezi bu başlığı taşır. Bkz. Emre Polat, 
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 George Haupt, Paul Dumont, Osmanlı Ġmparatorluğunda Sosyalist Hareketler, s. 310. 
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 Konrad, Haenisch, Parvus, Ein Blatt der Erinnerung, s. 33. 
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 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 24. 
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 İlber Ortaylı, ―Sabetaycılık‖, BatılılaĢma Yolunda, s. 226. 
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İstanbul‘a gelir gelmez giriştiği faaliyetlerin işaret ettiği bir gerçekte, edindiğini söylediği 

ticari bağlantılarından önce, hâlihazırda kurulu esrarengiz ilişkilerinin olduğuna işaret eder. 

 

 4. Gizemli Parvus Tekkelerde DerviĢlerle 

Parvus‘un kimliğinin bütün boyutlarıyla, tamtekmil anlaşılması kendisiyle birlikte 

mezara götürmek istediği gizemden yeni bölümlerin ortaya çıkarılmasıyla mümkün 

gözükmektedir. Şimdiye dek Parvus‘u konu edinen araştırmacıların sıkça dile getirdiği şey, 

onun ardında bırakmak istediği gizeme aittir.
 470

 Fakat şu bir gerçektir ki, hakkında ortaya 

çıkartılan her yeni bilgiyle Parvus daha da gizemli bir hale gelmektedir. Onun Balzac‘ın 

romanlarından fırlamış bir karakter olarak görülmesi
471

 yerinde bir nitelemedir. 

Nitekim Parvus‘un Türkiye‘de kuracağı bütün bağlantılara giden yol olarak Viyana‘dan 

başlayıp İstanbul‘da sonuçlanacak yolculuğu esnasında kayıt altına aldığı satırlarda kendisini 

esrarengiz deneyimlerin ve bağlantıların içerisinde görmekteyiz. İsim, yer ve zaman vermeme 

keyfiyetindeki amaçlarını bilmediğimiz kayıtsızlıkların oluşturduğu bilinmezlikler bir yana, 

Parvus‘un bağlantılarının en esrarlılarından birisi kuşkusuz adını vermediği iki tekkenin 

kendisine kapılarını açmasına olanak sağlayanlar olmalıdır. Arkasında her ne olursa olsun 

Parvus‘un bu zikir ayinlerine iştirakindeki sıra dışı durum dinsel olana verdiği önemi 

göstermesi açısından ayrıca önemlidir.  

Parvus, şeytani sefahate ramak kalmışken müritlerine duvarda asılı duran tamburları 

indirtmeyip zikir ayinini umduğu yönde ilerlettirmemesinden ötürü, kendisine kapılarını açan 

ilk tekkenin şeyhine karşı, belirli bir içerlenme halini yaşar.
472

 Bu zikir gözlemine ilişkin 

satırlarında konuşturduğu bir kadının coşkuyla: ―Komedi! Hepsi rol. Tamamı yapmacık‖
473

 

tepkisi üzerinden kendi değerlendirmesine kapı aralar:   

―Bu görünüm bizlerin tasavvuruna yabancı bu yüzden biz seve seve bunları birer rol 

olarak kavramaya eğilimliyiz. İlk müritler tekkeye
*
 ait değil, şehirden geldiler fakat burlesk

**
 

sergilemeleri için hiçbir nedenleri yoktu. Bunun yanı sıra bizim şuanda gördüğümüz zikir 

ayini, gerçeğinin ancak çok yumuşak bir biçimidir. İstanbul son derece Avrupaileşti ve zikre 
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 Futrell Parvus‘un Kopenhag‘a kurduğu enstitü aracılığıyla yürütülen faaliyetlerin izlerinin dikkatlice 
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yön veren molla onu mütevazılığın sınırlarında tutmak için çok zahmete girmedi. 

Yabancıların kabul edilmediği günlerde olayların böyle acısız cereyan edip etmediği ayrı bir 

konudur.‖
474

 

Parvus‘un ―dervişlerin zikir ayinleri‖
*
 başlığı altında kaleme aldığı gözlem notlarında, 

kendisini birde Mevlevi tekkesinde görüyoruz. Parvus‘un deyişiyle dansçı uluyan dervişler 

yerini burada müzik eşliğinde dans eden dervişlere bırakmıştır. Uluma yerini müziğe 

bırakmıştır. Ney ve tamburlardan gelen ve ona tuhaf bir hüzün veren müziğin eşliğinde icra 

edilen sema, kendisine eskiden anlatılmış acıklı masalları çağrıştıracaktır.
475

 Parvus‘un 

önceleri işçi sınıfının sözcüsü olarak sergilemiş olduğu uzlaşmaz Kilise karşıtlığını barındıran 

mücadelecilik ruhu ve Kilise bağlamında dinsel olanı gericilik olarak niteleyen yaklaşımı
476

 

burada yerini bir tür vecde bırakacaktır. Öyle ki, zikirden beklenen mekanik etkiyi uygar 

insanlığın kimyasallar yollarla alkol üzerinden çok daha kolay elde edeceği 

düşüncesindedir.
477

  

Zikirlerin yapıldığı tekke ve odalara ilişkin detaylı tasvirler yapmasının yanı sıra, Parvus 

zikirlerin seyrini de ince detaylarla kaleme alır. Müslüman görünümlü Yahudiliğin veya 

ikiyüzlülüğün erdeminin kendini ortaya koyuş biçimini ima ederek, bunun yapmacıklık veya 

rol olarak değerlendirilmesini konuya uzaklıkla izah ederken okuyucuyu konuya yaklaştıracak 

açık bir veri sunmaz. Fakat kendisi zikir ayinlerini tasvir ederken çok kere alaycı ifadelere 

başvurmaktan da geri durmayarak
478

 aslında resmin bütününe nasıl yaklaşılması gerektiğini, 

muhtemelen herhangi bir okuyucu tasarlamadığı satırlarında, ortaya koyar.  

Zikirler sırasında bir yabancı olarak orada yalnız olmadığı anlaşılan Parvus, tekkelerde 

zikre iştirakini sağlayan arkadaş ya da arkadaşlarının ve zikre yön verdiğini söylediği şeyhin 

ismi gibi merak uyandıran konulara cevap oluşturacak bir bilgi vermez. Parvus‘un Yahudi 

kimliğiyle bu tekke deneyimleri birlikte göz önüne aldığımızda bunun arkasında, Mevlevilik, 

Bektaşilik, Melamilik, Celvetilik ve Rufailik tarikatlarında yoğun biçimde yer alan ve 

ülkemizin yaklaşık iki yüzyıllık bir tarih dilimindeki batılılaşma sürecinin oluşturduğu kimlik 

çatışmalarının doğru biçimde okunmasının anahtarlarından biri olarak Sabetaycılığın,
479

 diğer 

bir ifadeyle Müslüman görünümlü Sabetaycı Yahudilerin, çıkmış olması şaşırtıcı değildir. 

                                                 
474

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/55–56. 
*
 Al. Gebetübungen der Derwische 

475
 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/69. 

476
 Parvus, Der Ideenkampf gegen den Sozialismus, s. 16–17. 

477
 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/71. 

478
 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/55–59, 69–71. 

479
 Müfid Yüksel, ―Sabetaycılık Tartışmaları ve Kimlik Sorunlarımız‖, Yarın,  3. Sene, Temmuz-Ağustos 2004, 

s. 28–30. İzmirli Haham Sabetay Sevi‘nin (1626–1676),  Kabbala‘dan etkilenerek 1666‘da Yahudilerin beklenen 

Mesih‘i olduğu iddiasıyla ortaya çıkar. Yahudileri tekrar Filistin‘e, kutsal topraklara döndürüp, Kutsal Dünya 

Yahudi krallığını kuracağını vaat etmesi, Yahudiler arasında büyük bir yankı ve heyecan uyandırır. Yahudi 



 95 

Parvus‘un tekke ve dervişlerle ilişkisini sürdürüp sürdürmediği şimdilik bir bilinmez 

olarak karşımızda duruyor. Fakat Sabetaycıların da sızdığı tarikatlara aynı zamanda Parvus‘un 

daha sonra irtibat halinde gördüğümüz bazı siyasi ve entelektüel simanın da mensup olduğu
480

  

ve Sabetaycıların başta ticarette olmak üzere sosyal hayattaki etkinlikleri
481

 göz önüne alınırsa,
 

bu isimlerin aynı zamanda Parvus‘un kuracağı ilişkiler ağının öncesine işaret eden bir 

bağlantıyı düşündürmektedir.  

Parvus, kendisini konu edinen tarihçileri sürüklemek zorunda bırakabileceği olasılık 

hesapları bir yana, Osmanlı coğrafyasındaki Yahudilerin özge bir yabancılaşmayı 

Sabetaycılık üzerinden aşarak Müslüman topluma ‗katılmaları‘ ile Batıda Yahudilerin 

kendilerine özgü yabancılaşmayı aşmak için işçi hareketlerine yoğun biçimde katılması
482

  

arasındaki paralellik dikkat çekicidir. Diğer bir paralellikte, Karl Marx‘ın, bilinçsizce 

kökenine dönüşü olarak yorumlanan, ideolojisinin arkasında gözlemlenen açık Mesihçilikle
483

 

Sabetay Sevi‘nin Mesihçiliği
484

 arasındadır. Yahudiler arasındaki bu Mesihçi hareketler 
485

 

                                                                                                                                                         
toplumu bu Mesih hareketiyle çalkalanır. Çoğu, umutla Sabetay Sevi‘nin yanına koşar. Diğer taraftan, özellikle, 

İstanbul, İzmir ve Manisa‘daki Yahudi hahamları Sabetay‘a karşı cephe alır. İlk önceleri, Yahudi toplumu 

içerisindeki bu olaya müdahale etmemeyi öngören Osmanlı idaresi, sonradan, özellikle bazı etkili Yahudi haham 

ve bankerlerin etkisiyle konuya eğilir ve Sabetay tevkif edilir. Önce Gelibolu‘da kal‘abendliğe tabi tutulan 

Sabetay daha sonra olayların durulmaması üzerine Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa‘nın emriyle Edirne 

Sarayı‘na getirtilerek Padişah IV. Avcı Mehmed‘in huzuruna çıkarılır. Ve burada kurulan bir ulema divanında 

muhakemeye tabi tutulur. Sabetay Sevi‘den iddia ettiği gibi mucizelerini göstermesi istenir. Aksi takdirde, 

vücudunun en mahir okçulara nişan hedefi yapılacağı kesin bir dille söylenir. Hayatının tehlikeye girdiğini fark 

eden Sabetay, bu sefer iddialarını inkâr eder, asla Mesihlik iddiasında bulunmadığını, kendisinin bu konuda 

iftiraya uğradığını ifade eder. Ancak, ulema ve padişah bu cevaptan tatmin olmaz. Başka bir şekilde canını 

kurtaramayacağını anlayan Sabetay Sevi zahirî olarak Müslüman olur. Müslüman kisvesi giydirilerek adı da 

Mehmed Efendi olarak değiştirilir. Sabetay Sevi‘nin zahiren Müslüman oluvermesi ile sona eren Yahudilik 

içindeki bu sorun zamanla Osmanlı-İslâm toplumu içine taşınmış olur.  Ona inananların bir bölümü, olayı 

kabbalistik yorumlarla tevil ederler. Onun büyük bir hikmete binaen zahiren Müslüman olduğunu, Mesihliğinin 

bir gereği olduğu yorumunda bulunurlar ve bu yorumlarına diğerlerini inandırmaya çalışırlar. Bu şekilde 

Sabetay‘a inanmaya devam eden Yahudiler, Mesihliğinin kendi yorumlarınca hikmetine binaen, onun yolunda 

giderek zahiren Müslümanlığı kabul etmeye başlarlar. Ölümünden sonra ise inananları Mesihlerinin ölümüne 

inanmayıp onun göğe yükseldiğine ve yeniden geri geleceğine dair inançlarını sürdürürler. Osmanlı Rumeli‘sinin 

birçok yerine dağılıp yerleşirler. Bulgaristan, Bosna, Arnavutluk, Teselya, Tırhala, Mora, Girit, Sakız, Drama, 

Edirne gibi yerlerde Sabetaycı aileler oluşur. Hatta bir bölümü Balıkesir‘in bazı kazalarına yerleşirler. Zamanla 

Müslüman ailelerle daha sıkı ilişkilere girerler. Özellikle Mevlevilik, Melamilik, Celvetilik ve Rufailik gibi 

tarikatların içinde yer almaya başlarlar. Bunların dışında en güçlü bir şekilde Bektaşilik tarikatında yer alırlar. 

Başta, Selanik, Serez, Drama, Üsküp, Teselya, Batı Trakya ve Edirne olmak üzere İzmir ve Manisa‘da yoğun bir 

biçimde Bektaşilik tarikatına nüfuz ederler. Vakıa, sızdıkları tarikatlarda şeyhliğe dek yükselip, çifte kimlikli 

mürtleriyle birlikte, gizliden Sinagog olarak ta kullandıkları tekkelerde, Sabetaycı ayinlerini de sürdürürler. Bkz. 

a.y. Sabetaycıların Cumhuriyet Türkiye‘sinin gündeminde mesele olması cemaat içi bir çekişme olarak 

düşünülen, Sabetaycı Karakaş Rüşdi Bey‘in 1924 Ocak ayında Meclise yaptığı başvuruda nüfus mübadelesinde 

Selanik‘teki Sabetaycıların gayr-i İslam ve Türklüğü sömüren bir grup oldukları yönünde şikâyette bulunarak 

Türkiye‘ye getirilmemelerini istemesiyle olur. Bkz. İlber Ortaylı, ―Sabetaycılık‖, BatılılaĢma Yolunda,  s. 226–

227. 
480

 Halifebaba Turgut Koca‘nın terekesinde bulunan kendisinin hazırlamış olduğu liste için bkz. Turgut Koca, 

―Bir Halifebabaya göre Mason, Bektaşi ve Melami Jöntürkler‖, Toplumsal Tarih, S. 97, Ocak 2002, s. 16. 
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Parvus‘un Batıda devrimci proletaryanın, Doğuda ise dans eden dervişlerin saflarında 

gözükmesinin açıklamasını vermekle kalmaz, tipik bir Yahudi bileşeninin nasıl 

oluşturulduğuna ilişkin açık fikirler edinmemizi de sağlar. Bu bileşen, teolojilerinden kaynaklı 

olarak Yahudilerin kendilerine özgü yabancılaşmayı ve bu yabancılaşmaya karşı ötekinin 

kendilerini ötekileştirmesiyle örülen duvarları aşarak ortak/toplumsal alanda etkin bir biçimde 

yer almak üzere kabul edilebilir olana ‗dönme‘ ilkesine yaslı kültürün getirisi olarak ortaya 

çıkan tutumun açık bir yansımasıdır. Bir Mesihçi hareket olarak Marksçılığa
486

 Avrupa‘da 

diğer etnik unsurlara nazaran çok daha yoğun olarak Yahudilerin katılması
487

 ile yalnızca 

Yahudilere açık bir Mesihçi hareket olan Sabetaycılığa katılımın, Yahudi yabancılaşmasını 

aşmadaki işlevinin ortak olduğu gözükmektedir. 

Ötekinin, öteki olarak kalmaya devam ederken, ötekileştirmesini aşmanın belki yegâne 

yolu budur, fakat bağdaştırmalarda gidilen çeşitlilik kimi tehlikelerin omuzlanmasını 

gerektiren yaklaşımda işlerin her zaman yolunda gitmediği anlaşılıyor. Nitekim Parvus ileriki 

günlerde, 1915‘te Sofya‘da ―düzme sosyalistlik‖ ile itham edilirken
488

 bunu yalnızca en iyi 

anlayanlar biri olarak kalmayacak, farklı bileşenler seçkisiyle benliğini konumlandırmasına 

karşı geliştirilecek ve giderek sertleşecek tepkilerin ilkiyle de yüzleşmiş olacaktır. Parvus‘un 

kişiliğini hedef alan saldırılar
489

 bir yana bağdaştırmacılığı yüzünden, onu o yapan acılara bile 

şüpheyle yaklaşılacaktır:  

―Kendisine Rus zulüm didesi süsünü veren ve sosyalist efkârı takınarak Türkçe 

gazetelerde imtiyaz-ı ecnebiye aleyhine ve iktisadiyata dair makaleler neşreden mösyö 

Parvus‘un Alman tebaasından olmasına rağmen, Alman sosyalist mahfillerinde şayan-ı 

emniyet telakki edilmediği ve Ruslara hizmet eylemekle meznun olduğu…‖
490
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Bu çarpıcı ifadeler Birinci Dünya Savaşı‘nın başlangıç dönemine aittir. O zaman bir 

diğerine rakip propaganda çalışmalarının oluşturduğu bilgi kirliliği içinde Parvus‘un 

bağdaştırmacılığın kullanışlı bir unsur olarak ele alınması anlaşılır bir durumdur. Fakat düzme 

sosyalist saflarında adının anılmasına neden olacak olayların gelişmesinden önce, biz onun 

gizemine tekrar dönelim. Dönen dervişlerin saflarında kendisini gördüğümüz
491

 Parvus‘un 

İstanbul‘a gelir gelmez ilk iş olarak bu dervişlerin zikir ayinine iştirak ettiren acelecilikteki 

esrarengiz yönü bir yana, daha sonra Haliç kıyılarına ve İstanbul‘un bağırsakları olarak 

nitelediği Galata‘nın arka sokaklarına dair sanatsal tasvirler ortaya koyarken de satırlarına bir 

tür gizem katma isteği görülmektedir. Bir gece arka kapısından çıkacakları, boğucu bir 

zindanı andıran kafede, çürük ahşap basamaklardan oluşan bükümlü merdivenden el 

yordamıyla ilerlerken uzaktan gözüken bir ışık huzmesinden kendilerine açılan kapının 

getirdiği odadaki karnaval havasında eksik olanın duvarları süsleyen kimi kızıl bayraklarda 

Marx ve Engels‘in resimleri olması…
492

 

Parvus‘la gizem söz konusu olunca bunun yalnızca yaşantısını ve satırlarını 

nitelemekten fazla bir işlev taşıdığı görülür. Gizem onun için aynı zamanda açıklayıcı bir 

unsur olarak göze çarpmaktadır. 1910 kışında kaleme aldığı satırlarında bunu açıkça 

görebilmekteyiz: 

 ―Şimdi Türkiye‘yi kim yönetiyor? Bu sorunun cevabı hiçte öyle kolay verilemez, 

özellikle de cevap bir kelime ile isteniyorsa. Bir şeyler söylenebilir: (bu ülkeye) Gizem hüküm 

sürüyor. Sultanın hükmetmediği ise çok açık.‖
493

 

İşaret ettiği/edebileceği gerçeklikten bağımsız olarak, gizemin bir açıklayıcı olarak 

Parvus‘un sıkça başvurduğu bir niteleme olarak karşımıza çıkmaktadır: ―Teşkilat olarak 

‗İttihat ve Terakki‘, her şeyden önce adamakıllı bir gizemdir.‖
494

 Parvus bu satırları kaleme 

aldığı 1910 kışından, 1911 yazına geldiğinde muhtemelen daha açık fikirler edindiği Cemiyet 

hakkında: ―Cemiyet siyasi bir güç olarak artık yok.‖ der. Fakat İttihat ve Terakki‘yi geçmişe 

dönük olarak nitelerken satırlarında gizemi açıklayıcı ilk unsur olarak yine ortaya koyar: ―İlk 

olarak gizem, ikincisi başarı, üçüncüsü otorite, dördüncü olarak ta çoğunluktu.‖
495

  

Parvus‘un Cemiyet‘i ―gizem dolu bir güç‖
496

 olarak nitelemesi ona yaklaşmak istemesini 

anlaşılır kılabilir. Fakat gizem ve gücü söz konusu ettiği yerinde bir değerlendirmesi vardır ki 
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devrin ruh halini aksettirir; ―Meclis yönetimi‖
*
 der Parvus ―İmparatorluğu kurtarması 

beklenen gizem dolu bir güç olarak görünmektedir.‖
497

 Vakıa, son dönem Osmanlı 

aydınlarında bu, yaygın bir kanıdır. 

Güç ve gizemin Parvus düşüncelerinde açıklayıcı bir unsur olarak gördüğü işlevin yanı 

sıra, onun gizlilik içinde iş görmek istemesiyle ardında bırakmak istediği gizemle ilintili olan 

diğer nokta, İstanbul‘daki yazılarında, öncesinin aksine söz konusu etmeyeceği Musevi 

kimliğinin ve bu kimliğe özgü kaygısallığın aynı zamanda ortaya koyacağı aydın duruşuyla 

kurulabilecek kaçınılmaz bağıntısı, onun bir başka açıdan ele almayı gerekli kılmaktadır. Bu, 

Yahudilerin territoryal devlet milliyetçiliği olan Zionculuğun
498

 Osmanlıya karşı benimsediği 

strateji ile Parvus‘un buna ilişkin düşünceleri göz önüne alınınca kayda değer bir konu olarak 

önümüze çıkar.  

 

5. Zion499 Dostluğu 

Kaleme aldığı gözlemlerinde, Parvus‘un İstanbul‘a gelir gelmez katıldığı zikirlerden, 

gelirken hâlihazırda kurulu olduğu anlaşılan bağlantılarını giderek derinleştirdiği görülür. 

Kendisini, muhtemelen 1911 yazının başında, siyasi simaların katılımcı olduğu, ayranın yanı 

sıra milli yemeklerin önemli rol oynadığını söylediği eski Türk usulü bir açık hava ziyafetinde 

katılımcı olarak görüyoruz. Tartışmaların da yaşandığı bu ziyafetin veriliş sebebi, muhalefetin 

bir temsilcisinin İttihat ve Terakki Partisinin Talat Bey‘den boşanacak başkanlık koltuğuna 

oturacak olması. Ziyafet için düzenlenen gezinin dönüşünde, eğer açık hava ya da ayranın 

etkisi değilse der Parvus her şeyin artık muhaliflerin elinde olmasının verdiği rahatlık 

insanların ses tonlarında kendisini açıkça göstermektedir.
500

 Gezi dönüşündeki bu sakinliğin 

aksine, ziyafet esnasında şahit olduğu bir tartışmada konu edilen Zionculuğa atıfta bulunarak 

mesele hakkındaki düşüncelerini incelikle ortaya koyar; 

―Zionculuğun söz konusu edildiği tartışmanın birisinde‖ der Parvus ‖vatansever 

duygular kendisini gösterdi. Yahudi göçünün faydalı olduğu itiraf edildi fakat Filistin‘de bir 

Yahudi devletinin kurulma tehlikesi endişelere sebebiyet veriyor. Hâlihazırda sınırlarını 

silahlanmış orduların tehdit ettiği bir ülkenin meclisinde, (olmayan) Zion kalelerine karşı 
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fırtınalar kopartılıyor ve henüz doğmamış savaşçıların oluşturduğu bir Yahudi ordusuna karşı 

savaş veriliyor!‖
501

 

Parvus‘un emperyalist ülkelerin Osmanlı politikalarının kritiğine giriştiğinde, bu 

politikalardaki iktisadi olmayan arka planı, yalnızca siyasi kalan boyutlarını seçikçe ortaya 

koyarken sergilediği analiz yeteneği, Zionculuk söz konusu olduğunda yerini bir çeşit 

duygusallığa bırakır. Yahudi göçünün Osmanlıya karşı uluslar arası bir koz olarak 

kullanıldığı
502

 o günlerde Parvus‘un Zioncu kişi ve kuruluşlarla teması bu açıklamalarıyla bir 

arada düşünüldüğünde anlamlı hale gelmektedir. Nitekim satırlarının devamında ülkenin 

geleceğini parlak görmeyen, Arnavutlarda bile ayrılık isteği seyrek karşılaşılan bir durum 

olmadığını belirtirken çizdiği tablo ile ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumak isteyen 

siyasilere tavır alırken getirdiği eleştiri anlamsızlaşmaktadır.  

Zionculuk bağlamında Parvus ele alınınca, onun Türkiye için takınacağı vatanperverane 

tutumla Zionculuğun Türkiye‘ye ilişkin kurumsal politikasının dikkat çekici örtüşmesi kayda 

değer diğer bir noktadır. Öyle ki, merkez arşivi kayıtlarına dayanarak Ortaylı, Zioncu 

örgütlenmelerin Osmanlı birliğinin devamını desteklemekte ve Osmanlı idaresinin varlığını 

Filistin‘e yerleşme için en uygun fırsat olarak görmekte olduklarını, bildirmektedir.
503

 Dikkate 

şayandır ki, Osmanlı varlığının devamı için iktisadi çizelgelere yaslı bilimsel reçeteler öneren 

Parvus Efendi‘nin, Osmanlıya yönelik iki saldırı karşısında sergilediği farklı duruşun 

arkasında Yahudi özgürleşmesine yönelik kaygısallık kendisini gösterir: 

―İtalya, bitaraf devletlerin menafi-i ticariyesini ihlal etmekte olduğundan bütün 

Avrupa‘yı kendi aleyhine tahrik eylemiştir. Bugün bütün alem-i medeniyet, devlet-i Osmaniye 

lehindedir… Mahal büyük olunca harb ancak Afrika ile münhasır kalacak ve Avrupa‘da 

Türkiye ile İtalya beynindeki muharebe bir harb-i iktisadiyeden ibaret olacaktır.‖
 504

   

―Aceleye lüzum yok!‖ İtalya er geç sulh talep edecek.
505

 Türkiye savaşa daha uzun süre 

dayanabilir.
506

 Parvus Efendi‘nin Trablusgarp‘ın işgaline gösterdiği bu soğukkanlı tepki, 

Osmanlının varoluş sorunuyla yüzleştiği Balkan Savaşlarının akabinde duygu sömürüsüne 

varan acıklı tasvirlere yerini bırakacaktır. Onun böylesine tahrik edici söylemlere başvurması 

ise açıklamasını ancak Zion dostu oluşunda bulabilir: 
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―Eğer siz, milletinizin kanının son damlasını akıtmakta bulunduğunu hissetmiyor, 

payitahtınızın kapısı önünde gürlemekte olan top sesleri kalplerinizi sarsmıyorsa ve eğer siz, 

düşmanlar tarafından ihata edilmiş ve sayd için takip edilmekte bulunan bir av hayvanı gibi 

sıkıştırılmakta olduğunuzu görmüyorsanız, size bir risale sahifelerinde bu hususa dair daha 

fazla ne söylenebilir? 

Sizi Amerika‘da mahvedilen yerli Hindliler gibi ortadan kaldırmak istiyorlar. Siz bu 

mukayeseyi bir mukayese-i edebiye gibi telakki etmeyiniz. Bu pek acı bir hakikattir.‖
507

 

Parvus Efendi‘yi bu duygusallığa sürükleyen bir etken de Balkan Savaşları akabinde 

Müslümanlarla birlikte imparatorluğa göç etmek zorunda kalan Sabetaycılar olmalıdır.
508

 

Görüleceği üzere, Parvus Efendi‘nin sergileyeceği duygusal Türk ulusalcılığının ve bilimsel 

Osmanlı vatanperverliğinin içerdiği toplumculuk ve amansız emperyalizm karşıtlığı,  Zion 

dostluğu/Yahudi özgürleşmesiyle çelişmediği ölçüde keskinleşecektir. Parvus Efendi‘nin 

bağdaştırmacılığındaki tutum, Zionculuğun kurumsal Türkiye politikası ve Alliance 

ideolojisiyle de tam olarak örtüştüğü söylenmelidir. Diğer taraftan, Dünya Savaşı‘nın patlak 

vermesiyle temasa geçeceği Zion dostu İstanbul Alman elçisi Wangenheim‘a
509

 açacağı ve 

onun aracılığıyla daha sonra Berlin‘e
510

 gizli bir sunum yapacağı projesinde Zionculuğa 

teması kayda değer bir noktadır. Yahudi varoluşuna ceza kesen Çarlık Rusya‘sının defterini 

dürmeye matuf bu stratejik planda Zioncuları devrimci amaçlar doğrultusunda 

faydalanılamayacak unsurlar olarak ‗belli bir kötüleme eşliğinde‘ ele alacaktır: 

―Yahudi Bund, Rusya‘da işçi kitlelere dayanan, 1904‘te önemli işler yerine getirmiş, 

Zionculardan farklı (onlarla çelişen) devrimci bir örgütlenmedir. Bu sonuncudan hiçbir 

beklenti içine girilmemelidir.‖
511

 

 Alexander-Parvus‘un burada ifade ettiği Zioncu teşkilatlanmanın devrimci/yıkıcı 

olmayan yönü aynı zamanda bir Osmanlı-Türk aydın duruşu sergileyen Parvus Efendi 

karakterini nitelemekle kalmaz. Zioncu yapılanmadan neden yararlanılamayacağına ilişkin 

gerekçelerini sıralarken, teşkilatın işleyişi ve yapısı hakkındaki vukufiyetini de ortaya koymuş 

olur. Zionculukla örtüşen tutumuyla Parvus Efendi karakterinin aksine, Dünya Savaşının 

patlak vermesiyle ‗ortaya çıkacak‘ son Parvus karakteri olan Alexander-Parvus, Zionculukta 

göremediğini söylediği devrimci duruşunu bütün görkemiyle halen Rusya‘da duran Çarlık 

mutlakıyet ve istibdadına karşı amansızca sergileyecektir. Aynı zamanda Bund örgütünün 
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stratejik temelini oluşturan düşünceleri ortaya koyan Parvus‘un
512

 Rusya‘ya karşı Bundcu 

tutum takınması ile İstanbul‘da Osmanlı idaresinin devamını amaçlarına ulaşmada en uygun 

koşul olarak gören Zioncu stratejiye
513

 uygun bir tutum takınması, Traverso‘nun kavramıyla 

tekrar pahasına söylemek gerekirse tipik bir Yahudi bileşeni oluşturmaktadır. Bu aynı 

zamanda Parvus‘un benliğini coğrafyalara özgü farklılıkla ortaya koyuş biçiminin ardında 

yatan Yahudi kurtuluşuna özgü kaygısallığa da seçikçe işaret etmektedir.  

Alexander-Parvus‘un büyük bir gizlilik içinde yürüteceği ve Alman diplomatlarıyla çok 

yönlü ilişkilere de gireceği Büyük Savaş sürecindeki faaliyetlerini ele almadan önce 

Türkiye‘de bir Osmanlı-Türk aydını duruşu sergilemesine eğilip ortaya koyduğu düşünceleri 

ele almak kayda değer bir konudur. Böylece Parvus‘un, Yahudiliğe özgü kimlik krizine uygun 

olarak Alexander-Parvus karakteri ile ortaya koyacağı Alman vatanseverliğinin
514

 öncü 

yurtseverlik duruşu olarak Parvus Efendi karakterinin analizine ve bu karakterle ortaya 

koyacağı Osmanlı vatanperverliğine gelmiş bulunuyoruz. 

 

F. Parvus Efendi 

1. Kaygısız Osmanlı Vatanperveri  

Devrimci bir sosyalist olarak Parvus‘un, İstanbul‘da o günün Marksçılığında 

bulunmayan emperyalizm karşıtı bir tutum ortaya koyması ve Osmanlı devletinin bekası için 

düşünsel çaba içine girmesiyle tarihte Türklüğün kendisini kavimaşkın bir ülküyle
515

 ortaya 

koyması birlikte düşünüldüğünde Parvus Efendi karakteri yalnızca sergilediği aydın 

tutumuyla bir Osmanlı-Türk düşünürü olarak addedilebilir düşüncesini beraberinde getirebilir. 

Ne var ki, Osmanlı-Türk aydını toplumsal varoluşunun sürekliliğini güvenceye alma 

kaygısıyla hareket ettiği ortaya koydukları düşüncelerin kalkış noktasını oluştururken, 

Parvus‘un kendisini Avrupalı
516

 misafir bir yabancı olarak gördüğü
517

 bir toplumda, Türk 

devletinin bekasını Türk milletinin varoluşunun sürekliliğini güvence altına alma kaygısıyla 
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ele almayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamdaki kaygısızlık aynı zamanda 

Parvus‘la Türkiye‘de çağdaşı olan solla hemen tek ortak noktası olduğu da söylenmelidir. 

Diğer taraftan, Osmanlı-Türk aydınlarının ortaya koyduğu devletin bekasına yönelik 

düşüncelerin arkasındaki toplumsal varoluş kaygısını taşımadan, Osmanlının bekasını sorun 

edinmeyi kaygısız Osmanlı vatanperverliği olarak kavramlaştırırsak Parvus‘un Türkiye‘deki 

tutumunun niteliğini başka bir açıdan tamtekmil tanımlamış oluruz. Parvus Efendi‘nin 

kaygısız Osmanlı vatanperverliğini makalelerinden de çıkartmak mümkün gözüküyor. 

İtalya‘nın Trablusgarp‘ı işgal hareketine girişmesinden sonra, Parvus verilen savaşın tamamen 

iktisadi bir mücadeleye indirger. Osmanlının kazanamayacağını açıkça söylemez. Bunu 

İtalya‘nın kazançlı çıkmayacağı söyleminden
518

 okurlarının çıkarmasını bekler. Nihayet, 

aceleye gerek olmadığını İtalya‘nın uğrayacağı ekonomik zarardan ötürü er geç sulh talep 

edeceğini de ifade ederken
519

 kaygısızlığını açıkça sergiler. 

 Parvus Efendi‘nin Avrupalı seçkin bir toplumcu aydın olmasının yanında Osmanlı-Türk 

aydının başat temsilcisi olduğu Doğu aydını tavrı ortaya koyması hasebiyle bu iki aydın 

türünün neliği üzerine eğilmek gerekmektedir. Bu, Parvus Efendi ile genel olarak Osmanlı-

Türk aydınlarının benliklerini ortaya koyuş biçimi arasındaki ortaklığı sağlayan nedensel 

bağıntıları, düşünsel ve kaygısal farklılıkların kavranmasında açık bir kılavuzluk sağlayacaktır. 

 

2. BağdaĢtırmacı Aydın, Doğu ve Batı 

Bağdaştırmacılık, düşünce ve tavır alışta ortaya çıkan duruşu nitelemekte söz konusu 

edilmektedir. Düşünce ve eylemin ardında belirli bir kaygısallığın bulunması, kaygıların ise 

Temsili Tarih olarak kimlikle, kimliğinde kökenle kaçınılmaz ilişkisi, kaygısal ortaklığın veya 

farklılığın aranması gereken yere işaret etmektedir. Böylece düşünceleri bağdaştıran 

yaklaşımın, bağdaştırdığı düşünceleri ortaya çıkartan kaygıların kökenine eğilmek, ortaya 

konan bağdaştırmacılığın analizi için bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun bir 

önemi de bağdaştırılan düşüncelerin esasta içerdikleri çelişkilerin aşılmasının kaygısal olan 

üzerinden açıklığa kavuşturulup kavuşturulamayacağından ileri gelmektedir. Böylece kurtuluş 

kaygısını taşıyan düşünürleri getiren trajediye eğilebiliriz. Bunun bir yönü Osmanlı-Türk 

aydını ile diğer yönü de Avrupa‘daki Yahudi aydınıyla ilintilidir. Parvus Efendi‘nin buradaki 

ayrıcalıklı noktası, öncesinde Yahudi kurtuluşu üzerine kafa yormuş bir düşünür olarak 

İstanbul‘a gelmiş olması ve ardından da Osmanlının kurtuluşunun nerede olduğuna kafa yoran 

bir düşünür olarak karşımıza çıkmasıdır. Bu iki kurtuluş düşüncesinin çelişki içermeksizin bir 
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kişide temsil edilmesinin olanaksızlığı üzerine fazlaca düşünmeye gerek bırakmayan nokta 

Parvus‘un Yahudi kurtuluşunu sınıf mücadelesinde görürken,
520

 Türk milletinin varoluş 

mücadelesi olarak ele aldığı Osmanlının kurtuluşuna ilişkin ortaya koyduğu çözümlerin 

Yahudilik üzerinden oluşturulan teşkilatlanmaların ideolojilerine
521

 ve Osmanlıya yönelik 

stratejilerine
522

 gösterdiği uyumda yatmaktadır. Böylelikle diyebiliriz ki, Parvus Efendi olarak 

ele aldığımız karakterin Osmanlıya özgü duruşunda gözüken kurtuluş düşüncesinin ardında 

örtülü bir Yahudi kurtuluşu düşüncesi çıkarsamak mümkündür. Parvus‘un bu bağdaştırmacı
*
 

tavrı farklı kaygılardan örülü iki aydın tipolojisinin düşüncelerini bir tek kişide görme 

olanağını sunan tipik bir Yahudi bileşeni oluşturmakta olduğu da yine söylenmelidir. 

Bağdaştırma esnasında dışarıda bırakılan çelişkilerin ne olduğu, bağdaşımla sağlanan 

düşünceleri öncesinde ortaya koyan aydın tavrının seçikliğe kavuşturmakla mümkün 

gözükmektedir. Böylece Parvus Efendi‘nin bağdaştırdığı travmatik iki kurtuluş düşüncesinin 

Osmanlı Türk‘ünde ve Avrupa Yahudi‘sinde nasıl ortaya çıktığına eğilebiliriz. 

Batı medeniyetinin dayandığı sütunlardan biri olarak Sermayecilik
*
 iktisat zanaatına 

yaslı fikir örgüsüyle evvelemirde neşet ettiği topraklarda kar haddini azamileştirmeye yönelik 

girişimleri gereği sömürdüğü insanların ortak iyiliğini göz önünde tutan belirli aydınlarca 

yerilmekle kalmamıştır. Sermayenin otoriter bir güç olarak kendisini dayatmasına olanak 

sağlayan kendi oluşturduğu kurumsal yapılanmaları
523

 ve nihayetinde devlet mekanizması 

dahil olmak üzere bütün otorite unsurlarını ortadan kaldırmaya yönelik düşünsel çabalar içine 

girmesini beraberinde getirmiştir. İş bu sermaye erkinin altında ezilen geniş halk kitlelerinin –

özellikle de Yahudilerin- teveccühünü kazanmasına olanak sağlayan fikir akımlarında Batılı 

aydın, kemiren otorite karşıtlığı tutumunu devlet karşıtlığı biçiminde ortaya koyacak ideoloji 

kuramcıları olarak ortaya çıkar. Bu ideolojilere örnek olarak, Toplumculuğun
**

 nihai hedefi 

olarak Ortakmülkçülük
***

 bunun yanı sıra Anarşizm ve Nihilizm gibi akımlar sıralanabilir. 

Ne var ki, ezen-ezilen ilişkisinde bir yönüyle iktisadi etkenler açıklayıcı olurken diğer 

yönüyle de dinsel inançlarla, ırkçılık açıklayıcı unsur olmaktadır. Avrupa‘da dini görüntülü 

Yahudi düşmanlığından, modern antisemitizmin doğuşuna giden süreçte ırkçılığın emperyalist 
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ideolojide yerini aldığını görüyoruz.
524

 Bu, özellikle Yahudiler bağlamında trajik bir soruna 

dönüşecek, marjinalleşip devrimcileşen Yahudiler için Marksizm ve işçi hareketleri 

Yahudilik/antisemitizm karşıtlığını beynelmilelci perspektifte aşma anlamına gelecekti.
525

 

Böylelikle, Orta Avrupa‘da sosyalist ve devrimci önderler arasında oluşacak Yahudi 

yoğunluğu bir yana, sosyal demokraside Yahudi aydın oranı %20–30‘a varacaktır.
526

 1905 

Rusya örneğinde ise Yahudilerin toplam nüfusun %4‘ünü oluşturmasına karşın devrim 

esnasında içlerinde Parvus‘un da olduğu tutuklanan militanların %37‘si Yahudi olarak 

karşımıza çıkacaktır.
527

 Bir Mesihçilik hareketi olarak Osmanlıda ortaya çıkan 

Sabetaycılığın
528

 aksine Avrupa‘da baskı altındaki Yahudiler içinde bulundukları travmanın 

neticesinde laik bir varlık sebebi buldukları Zionculuğa
529

 da varoluşlarını güvenceye almak 

üzere böylece teveccüh edeceklerdir. Tıpkı benzer bir kurtarıcılık vaadi taşıyan Mesihçilik 

hareketi olarak Marksizm‘e sarıldıkları gibi. Diğer taraftan, Batıda Sermayecilik, Hıristiyanlık 

ve ırkçılık altında ezilen Yahudilik için Filistin‘e göç fikri olgunlaştıkça, Yahudiler 

Osmanlıya karşı emperyalizmin hizmetine sunulmuş bir meta olarak görülerek başka bir 

trajediye kapı aralanacaktır.
530

  

Travmanın bir yönü Batı aydını ile ilgiliyken diğer yönü de Doğu aydını ile ilgilidir. Bu 

durum, Sermayeciliğin kar haddini azamileştirmek üzere, içinde çıktığı devletin -başlangıçta 

bu İngiltere‘dir- hudut hatlarıyla kendisini sınırlamayan yaklaşımıyla benimsediği denizaşırı 

yayılma politikası ile giriştiği emperyalist/sömürgeci faaliyetlerin bir sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Emperyalizm ile yüzleşen Doğulu aydın, bu saldırgan güç karşısında bütün 

unsurlarıyla uğranılan zafiyeti ortadan kaldırmaya yönelik düşünsel faaliyetlerle kendisini 

ortaya koyar. Batının giderek bütün dünyayı zapturapt altına alma girişimine en kuvvetli 

mukavemeti gösterecek olan Osmanlı Türk‘ünün başat temsilcisi olduğu Doğu aydınındaki bu 

hususiyet, zihninde adeta bir kemiren olarak devletin/milli varoluşun nasıl ayakta tutulacağı 

kaygısını getirmiştir. Böylece Osmanlı örneğinde göreceğimiz devlet-i ebed müddet ülküsü 

travmatik bir kurtuluş kaygısıyla başat gitmeye başlayacaktır. 
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Elbette ki söz konusu devletin bekası olunca bu yalnızca sömürgecilik faaliyetlerine 

karşı koymanın bir yansıması olarak değil, Türklüğün kadim kültüründen süzülüp gelen kutsal 

bir değer,
 531

 milli varoluşun ilânihaye sürdürüleceğine dair inancın bir simgesi ve bu varoluşa 

karşı oluşmuş/oluşacak tehlikelere karşı meydan okumakla mücehhez bir yapı 
532

 olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, kadim Türk kültüründe; ―devlet kağanın şahsında kaimdir. O, 

devletin kutsal, öyleki tanrısal ortasıdır, merkezidir. İslam devirlerinde bir takım 

değişikliklere
533

 uğramakla birlikte, bu devlet anlayışı kesintisiz bir gelenek çizgisi‖
534

 olarak 

süregelmiştir.  

Bunun yanı sıra, toplumsal varoluşunu önceleri soy, boy ve budun gibi siyasi teşkilatlı 

birliktelikte kuran göçer Türklerin bu siyasi birlikteliklerini ifade eden terimlerin aynı 

zamanda anlatılarının da ismi olarak ‗boylama‘ ‗soylama‘ şeklinde onlardan türettiğini 

görüyoruz.
535

 Bu anlatıyı diğer bir deyişle siyasal teşkilatlı yapıyı böylelikle de toplumsal 

varoluşu sonsuza dek yaşatma emelinde olan Türkler Osmanlılarla Devlet-i Ebed Müddet 

ülküsünü şiar edinir. Aynı zamanda anlatılarını Devlet-i Aliye isimlendirmesiyle ortaya 

koyarak ülküsel ilerleyişin niteliğine işaret ederler. Kökleşen bu değerler dizisi, son dönem 

Türk düşüncesinde de önemli izler
536

 bırakacaktır.
*
  

Türk düşüncesinde yer alan ülkü ve kaygıların bu kökensel boyutuna Avrupa 

emperyalizmiyle yüzleşilmesiyle travmatik bir kurtuluş kaygısı eklemlendiğini söylemiştik. 

Böylece ortaya çıkan bu yeni aynı zamanda travmatik aydın tavrındaki kurtuluş kaygısı ile 

Yahudi aydınlarının kendi varoluşlarına özgü trajedilerin yeşerttiği kaygılardan hareketle ele 

aldıkları kurtuluş düşüncesi bir eş zamanlılık oluşturur. Bu çakışma sırasında İstanbul‘a gelen 
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tehlikesine kapı aralayan unsurlarla mücehhez hale getirilmiştir. 
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kozmopolit-sosyalist bir Yahudi devrimci olarak Parvus‘un, Yahudi kurtuluşunun yanı sıra 

Parvus Efendi karakteriyle niteleyeceğimiz bağdaştırmacılığıyla bir Osmanlı-Türk aydın 

tavrına özgü kurtuluş düşüncesi ortaya koyması böylece karşımıza çıkar. Bağdaştırılan 

düşüncelerin ardındaki kaygısal farklılıkların tarihsel arka planından kaçınılmazcasına gelen 

çelişkiyle yüzleşmesi durumunda Parvus Efendi‘de görülecek suskunluk, çakışmada keskin ve 

coşkulu bir söyleme yerini bırakabilecektir. Genellikle devrimci-yıkıcı Yahudiliğin Batıya, 

yapıcı Yahudiliğin Doğuya özgü biçimde kendini konumlamasının beraberinde getirdiği 

kimlik krizi iki tarafta da bulunan Parvus örneğinde seçmeci ve bağdaştırmacı bir yaklaşımla 

aşılacaktır. Böylece Yahudiliğe özgü bileşenler seçkisi içinde çok sayıda karakteri bir kişinin 

hayatına sığdırma trajedisine kapı aralayan yaşantı örnekleri karşımıza çıkarır. Parvus 

Efendi‘nin Birinci Dünya Savaşının muhtemel neticelerini konu edinen bir risalesinde, onun 

bağdaştırmacılığını göz önünde bulunduran Türk Yurdu risale için kaleme aldığı önsözde, 

Parvus‘un düşüncelerinde samimi olduğunu belirtme ihtiyacı hisseder.
537

 

Parvus‘un benliğini ortaya koyuş biçimin ardındaki kaygısallık ve onu konu edinen tarih 

yazımının şimdiye dek bilinçli veya bilinçsizce buna kayıtsız kalması üzerine durulması 

gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tarih yazımı birikimine rağmen açıkça 

ifade edilmelidir ki; bireysel tarihini yazıyor olma bilinciyle hareket eden bir düşünür ve 

eylem adamının farklı karakteristik özelliklerle ortaya çıkmasındaki gerekçe olarak kimliğine 

içkin kaygısallık onu bir çeşit çelişkisizlikle anlamlandırma olanağı sağlar. Bu, anlatının 

uyum sorununu aştıran bir ilkeselliğe de işaret eder. Böylece, pratikten hareketle teori 

kurulmayınca veya kurulan teoriyi yanlışlayan pratikle yüzleşilince, ele alınan özneye sürekli 

bir pragmatizm, oportünizm ve amiyane tabirle bir tür ‗yavşaklık‘ yükleyerek bunu aşmaya 

çalışmaktan tarihçi kendini alıkoymuş olur. Tarihçinin kendi çelişkisini aşması gerekliliğine 

işaret eden bu satırlar, ona aynı zamanda kendisi gibi bir özneyi ele aldığını hatırlatmak ister.  

Nitekim ancak bu yolla, konu edilen öznenin düşünceleri ve kimliğine ilişkin taşıdığı 

kaygısallıkla benliğini ortaya koyuş biçimi ele alınmaya değer bir şey olur.  

 

3. Parvus Efendi’nin Yazarlığı ve Bıraktığı Etkiler Üzerine 

Parvus Efendi‘nin Türkiye‘deki yazarlığından önce, bunun aracılığıyla ortaya koyduğu 

fikirlerine eğilmeyi gerekçelendirmemiz gerekirse: nerede, kimin, nasıl tahrik
*
 edileceğine 

ilişkin uzmanlaşan Parvus‘un ‗duygu yüklü‘ ifadelerinin
538

 ardında bulunabilecek Yahudi 

kurtuluşuna ilişkin yegâne kaygısallık bir yana, fikirleriyle ele alınmaya değen önemli bir 

                                                 
537

 Parvus, Almanya Galib Gelirse, s. 3. 
*
 Al. Agitation 

538
 Bkz. Parvus, ―İş İşten Geçmeden Gözünüzü Açınız!‖, Türk Yurdu, 2. Sene, S. 36, 23 Mart 1329, s. 361. 
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düşünürdür. Bu ele alışın önemi bir açıdan, bir düşüncenin geçerliliğini kendisini ortaya 

çıkartan kaygılardan bağımsız olarak işlenebilmesine olanak sunan yapısallığından 

kaynaklanmaktadır. Nitekim bir düşüncenin değeri çevrelendiği koşulların dayattığı sorunlarla 

boğuşup onlara çözüm getirebilme gücüyle ortaya çıkarken bu, kendisini ardında yatan 

kaygısallıktan nesnel bir bağımsızlaşma ile ele alınmasına da olanak sağlar. Vakıa, farklı 

kaygılardan hareketle ortak bir fikre de varılabilmekte olduğunu yalnızca Yahudi bileşenine 

özgü benliğin kendini ortaya koyuşundaki ana saikten de çıkartabiliyoruz. Ayrıca bir 

düşünürün fikirlerinin ardında tek bir kaygının yatmayacağı ve ortaya konan her fikrin bir etki 

oluşturacağı gerçeği de göz önüne alındığında Parvus Efendi‘nin Türkiye‘ye ilişkin fikirlerine 

eğilme ödevi önümüzde durmaktadır. Belirtmeliyiz ki, fikirlerini işlerken kaygısal uyumdan 

ziyade düşünceler arası tutarlılığı, değerlendirmede esas ölçü olarak gözeteceğiz.  

Böylece, önemi Türkiye kamuoyuna seslenme amacı taşımayıp, 1910‘da İstanbul‘a 

seyahate gelen bir düşünürün kaleminden çıkan fikirler olmasında yatan Parvus‘un 

Türkiye‘ye ilişkin erken dönem değerlendirmelerinden başlayarak, daha sonra Osmanlı 

kamuoyuna çeşitli gazete, dergi, risale ve kitabıyla açtığı düşüncelerine eğileceğiz. Bu, bize 

düşüncelerinin hesapçı çıkarcılığın ve fırsatçılığın bir yansıması olup olmadığına dair açık 

fikirler vermekle kalmayıp Parvus‘un Türkiye‘ye ilişkin düşüncelerini zamana bağlı olarak 

gösterdiği gelişmeyi değerlendirme olanağı da sağlar. 

Diğer taraftan söz konusu Türkçe makale neşretmek olunca Parvus Efendi‘nin Türkçe 

bilgisi detaylandırılması gereken bir konudur. Onun Türkçe makaleler ve risaleler kaleme 

alması Türkçeye hakim olduğu kanısını ilk başta uyandırsa da, Türkçe kaleme aldığı tek 

kitapta mürtecim Emin Raşid Bey‘e teşekkür satırı
539

 öncesine ait diğer yazılarını da tercüme 

aracılığıyla yayımlattığını ortaya koymaktadır. Nitekim Almanca olarak yayımlanan 

yazılarında üslup farkı dikkati çeker. Ayrıca belirtilmelidir ki, 1910 ve 1911 senelerinde 

İstanbul‘da tuttuğu iki deftere Almanca olarak not ettiği satırlarıyla Almanca olarak 

yayımlanan diğer çalışmaları karşılaştırınca aradaki fark dikkat çekicidir. Muhtemelen 

Almanca yayınlarında da Türkçe makalelerinde olduğu gibi benzer bir yardım eli kendisine 

sürekli uzanmıştır. Parvus‘un Ermenice ve Fransızca olarak makaleler yayımlattığını
540

 da göz 

önüne alırsak yardımına hazır bir tercümanlar ordusundan söz etmek yerinde olacaktır. Bu 

çok dilli yayıncılık aynı zamanda Parvus‘un insanların düşüncelerinde belirleyici unsur olma 

                                                 
539

 Parvus, Türkiye’nin Can Damarı; Devlet-i Osmaniye’nin Borçları ve Islahı, İstanbul, Şems Matbaası, 

1330, (Mukaddime‘de) 
540

 Nevsal-i Milli, s. 248. 
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istencine de açık bir işarettir. Nitekim en büyük arzusundan birisi de -çok dilli yayın yapan- 

büyük bir dergi/gazete açmaktır.
541

 

Parvus Efendi Türkiye‘de gazete açmadı fakat Fransızca, Ermenice ve Türkçe 

yayımlanan makaleleri ile geniş kitlelere ulaştı. Onun yazarlığı hakkındaki bir diğer nokta 

Türkiye‘ye ilişkin meseleler hakkında fikir yürütmesine dair kendi gerekçelendirmesi ve 

dönemin yayın kuruluşlarının onun fikirlerine neden yer verildiğinin ortaya konmasıdır. Fakat 

buna ilişkin tek açıklamaya Türk Yurdu dergisinde karşılaşıyoruz. Parvus Efendi‘nin dergide 

yayımlanan ilk makalesinden hemen önce tanıtımına yer verilen satırlarda dikkatli cümlelerle 

onunla derginin fikriyatı arasındaki farklılıklarla ve ortaklıklara yer verilir. Parvus Efendi‘nin 

bağdaştırmacılığının hangi unsurlarını kendisine dergide yer açtığını ortaya koyan bu satırlar 

aynı zamanda başkaca dokunaklı meselelere de temas eder; 

―Türk Yurdu‘nun çok ehemmiyet vermek istediği mevzulardan birisi, Türklerin iktisadi 

hallerini görüp, gösterip ona göre çareler aramaktır. Bununla beraber Yurd şimdiye kadar 

ancak Türk esnafının ahvalinden bahis bir makalecik dercine muvaffak olabildi. Çünkü ‗Bizde 

muharrirler, natıka-perdazlar nadiren bu vadide söz söylüyorlar.‘ 

Türk Yurdu idaresi, memleketimizin tanınmış Türk muktesitlerine müracaat etmedi değil; 

fakat vaatten başka bir şey alamadı! Nihayet Türk değilse de, umum insanlar gibi Türkleri de 

acıyan ve Osmanlı memleketini iktisadi ahvalini sağlam bir usul ve nafiz bir nazarla tetkik ve 

tahlil eyleyen Parvus Efendi‘ye müracaat etti ve muavenet-i tahririyesini temin edebildi… 

Vakıa Parvus Efendi‘nin iktisadi ve içtimai mesleklerinin bazı mühim noktalarına Türk Yurdu 

iştirak edemezse de halkı sevmek, elden geldiği kadar fakir halka yardım etmek gibi en mühim 

bir esasda mümaileyhe ihtilafımız yoktur.‖
542

 

Beş yıl sonra 1917‘de, Parvus‘un Türkiye‘den geri dönmemek üzere ayrılışından iki yıl 

sonra, Türk Yurdu‘ndan Parvus Efendi‘nin yazar olarak dergiye alınmasıyla ile ilgili ikinci bir 

açıklama daha yapılır;  

―Osmanlı kuvvet ve hâkimiyetinin de en hakiki, istinadgahı köylü sınıfıdır. Bunun içindir 

ki ‗Türk Yurdu‘ iktisadi makalelerinde, en ziyade köylü sınıfının mana‘fini gözde tutarak, bu 

sınıfın maişetini iyileştirebilecek vesait‘i tedkik ile iştigal etmiştir. Merkezi Avrupa ve 

Rusya‘da halk ve köylü faydasına hayli yazılar yazıp işler görerek epey şöhret kazanmış olan 

Parvus Efendi‘nin mecmua‘mızda intişar eden iktisadi ve mali makaleleri hep bu gayeye 

hizmet maksadıyla yazdırılmıştı.‖
543

 

                                                 
541

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 22; Konrad, Haenisch, Parvus; Ein Blatt der Erinnerung, s. 33. 
542

 TY, ―İktisat‖, Türk Yurdu, 1. Sene, S. 9, 9 Mart 1327, s. 34–44. 
543

 François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri —Yusuf Akçura— (1876–1935), Terc. Alev Er, 

Ankara, Yurt Yay., 1986, s. 142.  
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Dergiden yapılan bu açıklama, Parvus Efendi‘nin ilk defa olarak Türk Yurdu‘nda köylü 

meselesine eğilmesiyle geçerlilik kazandığı söylenmelidir. Parvus, Avrupa‘nın çok boyutlu 

iktisadi emperyalizminin hedefindeki Osmanlının, iktisaden bağımsızlaşmasına ve Türk 

köylüsünün refahının sağlanmasına yönelik eleştiri ve öneriler getirerek, Osmanlı-Türk 

aydınıyla ortak bir mesele etrafında düşünce geliştirmesine giden süreçte öncelikle bir 

özeleştiriye yer verdiği görülmektedir; ―Biz Orta Avrupalılar‖ der Parvus ―Çinliler gibi 

dünyanın merkezinde kendimizi görmeye alıştık. Bizim için başka dünyalarda neler olduğu 

çokta önemli değil.‖
544

  O, bu satırlarıyla Türkiye‘de kalışının arkasında ne olursa olsun, bunu 

aynı zamanda düşünsel bir temele oturtmak istediği anlaşılıyor. 

Parvus Efendi‘nin fikirleri söz konusu olduğunda bunların oluşturabileceği kaçınılmaz 

etki ele alınmaya değer bir konudur. O, bu etki için daha sonra şöyle diyecektir; 

―Araştırmalarımın sonuçları Türkiye de çok büyük etki oluşturdu, özelliklede Avrupa 

sermayesinin yardımıyla Türkiye‘yi kendi ağına alan mali sistemin analizi.‖
545

 

Parvus‘un işaret ettiği bu etki, devrin Türkiye‘sinde yeterince anlaşılamadığından ötürü 

müphem ve sloganik kaldığına dair uç bir değerlendirme yapılır.
546

 Bunun tam karşısında yer 

alan başka bir değerlendirmede ise; Parvus‘un sözünü ettiği Avrupa sermayesinin Türkiye‘yi 

ağına almasını ―…su katılmamış biçimde klasik teoriyi yayma ve pratikte uygulanabilirliğinin 

ispatı içinde olma‖
547

 biçiminde yorumlayan iktisat doktorunu görüyoruz. Ona göre, bilinçsiz 

ama bariz milli iktisat söylemiyle Batı karşıtı tutum takınan ―Parvus‘un ilmi anlamda iktisat 

bilgisine sahip olmadığı‖ böylece kesinleşmiş olur.
548

  

Çaresizce emperyalizmin sözcülüğüne soyunmak durumunda kalarak Stockholm 

Sendromu
549

 yaşadığı izlenimini veren iktisatçımızın işaret ettiği Parvus Efendi‘nin etkisizliği 

bir yana, Parvus Efendi‘nin söz konusu ettiği iktisadi araştırmalarının oluşturduğu etkiye 

çeşitli bağlamlarda işaret edilmiştir.
550

 Fakat bu etkinin içeriği, bunu çeşitli defalar dile 

getiren araştırmacılarca, yeterince doldurulmamıştır.
551

 

                                                 
544

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 2/21, 22. 
545

 Parvus, Im Kampf um die Wahrheit, s. 24. 
546

 Abdulkadir İlgen, ―Kozmopolit Bir Yahudi Enternasyonalisti‖, Türk Dünyası AraĢtırmaları, s. 26. 
547

 Yusuf Kemal Öztürk, Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Ġktisadi DüĢünce Akımları (1838–1914),  

Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2007, s. 188. 
548

 a.e., s. 178.  
549

 1973‘te Stockholm‘de bir banka soygunu esnasında soyguncuların rehin tuttukları dört kadının kendilerine 

duygusal bağlılık göstermesinden hareketle adı konulmuş sendrom. Farklı şekillerde ortaya çıkabilen bu sendrom, 

baskı görenin, kendisine baskı uygulayana bir nevi âşık olma durumu için kullanılmaktadır. Bkz. D.P. Sharma, 

Victims of Terrorism, New Delhi, A.P.H. Publishing Corporation, 2003, s. 85–103. 
550

 Muammer Sencer, Parvus Efendi, s. 27; Nuri Özden, ―Bir Sosyalist Tip‖, Türkiye Defteri, s. 12; Niyazi 

Berkes, Türkiye’de ÇağdaĢlaĢma, s. 413; François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, s. 60; George 

S. Haris, The Origins of Communism in Turkey, s. 26.  
551

 Parvus‘un düşüncelerinin devrin Türkiye‘sinde oluşturduğu etkiyi konu edinen bir makale çalışması olmakla 

birlikte, yazar çalışmasında bu etkiye işaret eden yeni bir şey söylemez. Bkz. M. Asım Karaömerlioğlu, 
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Parvus Efendi‘nin Türkiye‘deki düşün hayatına bıraktığı etkilerden biri de romanlara 

konu edilmesi olarak karşımıza çıkar. Kemal Tahir‘in Kurt Kanunu
552

 ve Yorgun Savaşçı
553

 

adlı romanlarında Parvus karakter olarak yerini almıştır.  

 

G. Parvus Efendi’nin Fikirleri 

1. Türkler, Bizans’ın Osmanlıya Etkisi ve Demokratik Avrupa 

Osmanlı müesseseleri üzerindeki Bizans etkisi farklı zaman dilimlerinde Avrupa‘da 

muhtelif yazarlarca işlenmiş bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İleri sürülen bu 

düşünceleri, Türkiye‘de ilk defa 1931‘de toplu olarak ele alıp kritik eden tarihçi olarak Fuad 

Köprülü‘yü görmekteyiz.
554

 Fakat onun öncesinde Parvus Türkiye‘de belki de Bizans‘ın 

Osmanlı üzerinde etkisine değinen ilk düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. 

―Araplar gibi Moğollarda ve Batı Asya‘nın diğer toplulukları da Türklerin egemenliğini 

hiçbir zaman bütünüyle kabul etmediler yalnızca güce boyun eğerek onu onadılar. 

Türkiye‘nin tarihi Asya‘da olduğu gibi Avrupa‘da da birbirini takip eden savaşlarla doludur. 

Türkler Bizans‘ı fethederken, getirdikleri yeni devlet düzeni ve halk kitleleri üzerinden onun 

ağırlığını/tarihini dönüştüler. Türkler kendi usullerince Bizans tarihini devam ettirmek 

zorundaydılar.‖
555

  

Bizans etkisi Parvus‘un düşüncesinde tam bir olumsuzluk olarak göze çarpmaktadır. 

İmtiyaz soygunlarını konu edinen makalesinde; Olağan koşullarda kişisel meselelerin ön 

koşul olarak sahiplenilmesini Meclis yapısının çözüme kavuşturduğunu belirtir. Fakat 

Türkiye‘nin parlamento krizinde asıl mesele olarak katlanmak durumunda kaldığı siyasi 

bunalımın kusurlu noktası meclis bunalımının kişisel meselelerle atbaşı gitmesi olduğunu 

belirtir. ―Hiçbir yerde olmadığı kadar Bizans‘ta kişisel çıkarlar rol oynar.‖
556

 diyen Parvus 

böylece tasvirini yaptığı meclis bunalımı üzerinden Osmanlıya aksetmiş bir Bizans etkisine 

işaret eder. Parvus Efendi, Bizans‘ın Osmanlıya olumsuz etkileri hakkındaki düşüncelerini 

daha sonra yazarlık yaptığı Türk Yurdu dergisinde de ifade etmeye devam etiğini görüyoruz; 

―Devletiniz, vaktiyle enami (demokratik) bir devlet idi. Zaten Osmanlıların asıl kuvvet 

ve şevketleri bundan neşet ediyordu. Fakat Bizans medeniyetinin tesiriyle idare-i devletinizin 

                                                                                                                                                         
―Helphand-Parvus and his Impact on Turkish Intellectual Life‖, Middle Eastern Studies, s. 156; Parvus‘un 

çeşitli alanlardaki etkilerine işaret yazarların görüşlerinden bir başka derlemesi için bkz. M. Ertuğrul Düzdağ, 

Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler, İstanbul, İz Yay., 1991, s. 30–44. 
552

 Abdulkadir İlgen, ―Kozmopolit Bir Yahudi Enternasyonalisti‖, Türk Dünyası AraĢtırmaları, s. 235. 
553

 Kurt Kanunu‘ndaki Pavlus gâvuru karakteri gibi Yorgun Savaşçı‘da Karlos Çorbacı‘da devlet üzerine benzer 

fikirler yürütür. Bkz. Kemal Tahir, Yorgun SavaĢçı, 22. bs., İstanbul, İthaki Yay., 2010, s. 160–168. 
554

 M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, 2. bs., Ankara, Akçağ Yay, 

2004, s. 18. 
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esasları değişmiş ve artık devlet, ahalinin ihtiyacat ve menafiini düşünmekten vazgeçerek 

onun sırtında bir bar kesilmiş ve bazı şahısların ve heyetlerin ellerinde anasır-ı memleketi 

hatta Türk unsurunu da ezmek için bir vasıta halini almıştır ve bunun neticesi olarak mezkûr 

şahısların ve heyetlerin servetleri son derece tezayüd ettiği halde halkın fark u zarureti o 

nispette artmıştır.‖
557

  

Parvus Efendi, Bizans etkisiyle kaybedilen demokratik yapının, Avrupa etkisiyle 

yeniden kazanılacağı düşüncesindedir. Daha sonra Ziya Gökalp‘ın düşüncelerinde de 

gördüğümüz bir ayrımla,
558

 Avrupa‘yı demokrat ve emperyalist olarak ikiye ayırır. 

―Bugün biri resmi, diğeri milli olmak üzere iki Avrupa mevcuttur.‖ diyerek, kurtuluşla 

bağdaştırdığı demokrasiye şöyle işaret eder Parvus Efendi: ―Türkiye için bir tarik-i necat 

varsa o da demokrasi tarikidir. Bu yolu size gösterecek yine Avrupa‘dır. Fakat diplomatlar, 

bankerler ve fabrikacılar Avrupa‘sı değil, kendi muhtekir ve müstebitleriyle mücadele etmekte 

bulunan demokrat Avrupa‘dır.‖
559

 

Demokrasinin yanı sıra Parvus uzun bir tarihinin seyri içinde Türklerin ve girdikleri 

etkileşimin hakkında o günkü gözlemlerine de dayanarak kayda değer düşünceler ortaya 

koyar; 

―Türkler milli özelliklerini yitirmiş olmalı. İstanbul‘da onlar kesinlikle sadece bir ulusla 

değil birçoklarıyla karıştılar. Rum, Bulgar Ermeni, Arap ve daha başkalarıyla... Ne Rum, ne 

Slav ne de Yahudi oldular.‖ 
560

 

Parvus‘un başka kavimlerle karışmakla milli özelliğin yitirildiğine dair çıkarımı
561

 

Yahudi inancındaki ‗kanı sulandırmama‘ gerekliliğinden çıkagelen bir düşünce olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Satırlarına ‗Yahudi olmak‘ ibaresini eklemesindeki ilginçlik bir yana 

Parvus‘un, Türk‘ün kimliğine ilişkin değerlendirmeleri bu satırlarla sınırlı kalmaz. 

―Biliyoruz ki‖ der Parvus ―burjuvazinin içinde sınıf duygusu sadece zenginlerle sınırlı 

kalmıyor aksine bütün bir çevreyi kapsıyor. Eğitim ve gelenek burada büyük bir rol oynuyor. 

                                                 
557

 Parvus, ―İş İşten Geçmeden Gözünüzü Açınız!‖, Türk Yurdu, Yıl 2, S. 36, 23 Mart 1329, s. 363. 
558

 Gökalp‘ın Halkçılık düşüncesinde gözlemlenebilen Parvus etkisinin yanı sıra, Avrupa‘yı siyasi ve medeni 

Avrupa olarak ikiye ayırarak Batıya yönelik tutumda bu ayrımı gözeten düşüncelerle bir yaklaşım ortaya 

koyması Parvus Efendi‘yi çağrıştırır. Bkz. Ziya Gökalp, ―Garp Meselesi I‖, Makaleler VII: (Küçük 
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 Parvus, ―Devlet ve Millet‖, Türk Yurdu, S. 27, 2. Sene, 15 Teşrinisani 1328, s.  83, 85–86. 
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 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 2/9–10.  
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 Türklerin nevişahıslarına münhasır olarak defalarca yurt değiştirmesi sonucu birçok yeni ‗Türkeli‘ ortaya 

çıkmıştır. Bu esnada kimi köklü kültürel değişikliklere rağmen dil, devlet şeklinde teşkilatlanabilme ve ordu 

yürütme yetilerini muhafaza etmişlerdir. Son olarak belirtilmelidir ki, pek çok kavmin içevlilik kültürüne ve de 

Yahudilerin kandaş bireyler dışındakilerle evlenmemesinin tam aksine, kadim Türk kültüründe ilke olarak 

dışevlilik bir zorunluluktu. İslam ile birlikte gelen serbestiyet, oymak dışı evliliği bir katiyet olmaktan çıkartsa da, 

bunun yansımaları günümüze dek aksetmiştir. Yine tarih bize gösteriyor ki, yalnızca dışarıdan evlilik kültürü 

olan kavimler imparatorluk kurabilme beceri ve maharetine sahip olmuştur. Bkz. Şaban Teoman Duralı, 

―Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün Oluşması‖, TÜRKLER, s. 337–339, 344. 
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Soylulukta, kendini bir şey sanma duygusu, soyluların fakirleşmesine dek sürdü. Böylesi bir 

duygu, asırlar boyu bu topraklara hükmeden Türklerde de var. Türklerdeki bu duyguyu 

yoksulluk bile öldüremedi ki bunun üstesinden eğitimle gelinemeyeceği de tahmin edilebilir. 

Demek ki, bu duygu kendisini dünya görüşünde ve siyasette de ortaya koymak zorunda.‖
562

 

Söz konusu dünya görüşü olunca Parvus‘un Genç Türkler hakkındaki düşünceleri kayda 

değer bir başka unsur olarak önümüze çıkmaktadır. Daha sonra onlarla gireceği yakın 

ilişkiden ötürü bu ayrıca önem kazanmaktadır. 

 

2. Genç Türkler ve Ġttihat Terakki 

Parvus‘un İstanbul‘da kaleme aldığı ilk inceleme yazılarında Osmanlıda Sermayeciliğin 

kendi gelişimine Avrupa emperyalizminin engel olduğu
563

 tespitinde bulunur. Osmanlıda 

Sermayeciliğin gelişmesi için ―muhalifleri gibi kendilerinde de gericilik eğilimi bulunan Genç 

Türkleri‖
564

  ―kapitalist reformcular‖
565

 olarak değerlendirerek çizgisel tarih anlayışı gereği
566

 

Türkiye koşullarında ilerici rol oynayan bir unsur olarak onları gördüğünü söylemek, yerinde 

olur.  

Parvus‘un Genç Türklere kuracağı yakınlığın öncesinde onlar hakkında ne düşündüğü 

daha önemli hale gelmektedir. ―Genç Türklerin gayreti her şeyden önce Türklüğe siyasi 

egemenliği garanti etmektir.‖
567

 der Parvus ve ekler: ―Türk unsuru Müslümanlık üzerinden 

güçlendirilmek isteniyor.‖
568

 Parvus‘un bu kayda değer cümleleri sonrasında İttihatçı ve 

Türkçülere yakın bir çizgide benliğini konumlandırması onu ilerleyen süreçte Türk Bilgi 

Derneği‘nin Türkçülük şubesine fahri aza olarak seçtirtecektir.
569

 

Avrupalı bir aydın olarak geldiği İstanbul‘da Parvus‘un Osmanlı Devletinin bekasını 

sorun edinmesindeki temel gerekçe ve düşünsel tutarlılığı emperyalizm/sömürgecilik karşıtı 

tutumu
*
 ile toplumculuğuydu. Böylece o, Osmanlı‘nın bütünlüğü korunması anlamında 

―ittihatçı‖ bunun sağlanması için gereken yöntemi benimsemesi bağlamında ise ―terakkici‖ 

olacaktır. Bir taraftan ittihatçı liderlerden Talat Paşa‘yı ―küçük hesaplar peşinde koşan rutin 
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563
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bir komplocu‖ olarak değerlendirirken diğer taraftan İttihat Terakki ile düşünsel bağlamda 

olan yakın ilişkisini kurduran bu ortak noktaya onu getiren, Yahudi kurtuluşu veya 

özgürleşmesine yönelik kaygısı ve Genç Türklerin rejiminin toplumu temsil ettiğini 

düşünmesinden kaynaklanıyordu. Kuşkusuz o, ―gizem dolu bir güç‖
570

 olarak nitelediği 

Cemiyet‘i, kendisine cazip kılan önemli bir unsura da işaret eder. Böylece onu, düello olarak 

tanımladığı tartışmanın bir tarafında ele aldığı Hüseyin Cahit ve şefliğini yaptığı dediği yayın 

organı
571

 olan Tanin‘de, kendisini tartışmaların uzağında yangından zarar görenlerin iyiliğine 

kalem yürüten bir yazar olarak görmeye başlıyoruz.
572

 

 

4. Türk Köylüsü 

Türkiye‘deki işçi sayısının azlığından ötürü ilk günlerinde yaşadığı hayal kırıklığı, bir 

milyonluk şehr-i azim dediği İstanbul‘da 1911‘in 1 Mayıs kutlamasına birkaç yüz kişinin 

katılması ile yaşadığı hayal kırıklığı onun yanılgılardan arınma sürecine de işaret eder. Parvus, 

toplumculuğunun gereği, köylü ülkesi olduğuna kanaat getireceği Türkiye‘de, Türk 

Yurdu‘nun da teşvikiyle, köylü meselesine eğilecektir. Toplumcu olma iddiasıyla toplumdan 

kopuk olmanın açık çelişkisini aşarak Parvus Efendi, Osmanlı-Türk aydın tipine uygun bir 

tutum sergilemesindeki dayanak noktasını ortaya koyar: Türkiye‘deki toplum koşullarını göz 

önüne alan toplumculuk anlayışı.  

Teorisyen ve pratisyen devrimcilik kariyeriyle Parvus‘un Türkiye‘ye özgü tavrını 

anlamada geçmişiyle karşılaştırma yapma kılavuzluğuna başvurursak, ―Rus toplumunda 

herhangi bir sınıfın temsilcisi olarak kendini teşekkül ettirmemiş olan Rus Devleti…‖
573

 1905 

Rus devriminin aksine 1908 Türk devrimini başarılı olarak gören
574

 Parvus İstanbul yıllarında 

zihinsel uğraşılarının merkezini meşgul eden temel mesele, eski kaygılarıyla uyum içindedir. 

Böylece o İstanbul‘da iktidara muhalif olmaz ve iktidar eleştirisi üzerinden ajistasyon da 

yapmaz. 

1890‘ların Rusya‘sı için ―Neresinden bakarsanız bakın bir köylü ülkesi olan Rusya için 

Plehanovcu programın köylülüğe yer vermemesi beni rahatsız ediyordu.‖
 575

 Diyen Parvus 
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1910‘ların Türkiye‘si için benzer düşüncelerle Türk köylüsüne yönelecektir. Parvus Efendi 

Türk köylüsünü ele almaya aydın eleştirisi üzerinden başlar. 

―Türkiye ahalisinin büyük ekseriyeti köylülerdir. Binaenaleyh en evvel onları düşünmek 

iktiza eder. Türkiye‘de köylüler meselesi, Osmanlı devletinin iktisadi kudreti yani müstakil 

hayati meselesidir. 

Devlet, bütün milletin terakki-i iktisadiye ve medeniyesine hadim olmalıdır. Hakikat bu 

merkezde olunca, ahalinin ekseriyetini köylüler teşkil eden bir memlekette hükümet şüphesiz 

en evvel köylülerin hallerini düşünmelidir… Şimdiye kadar köylülerin hali ile hemen hiç 

kimse -ne hükümet nede eşhas- meşgul olmamış ve bu suretle zavallılar mensi ve metruk 

kalmışlardır… Onlar hakkında bilinen bir şey varsa o da kendilerinin muttasıl asker ve vergi 

verdikleridir. ‖ 
576

 

Parvus Efendi bu bağlamda en fazla mağdur olanında Türk köylüsü olduğunu iktisadi 

çizelgelere dayanarak ortaya koyarken, Türk aydınının Ermeni ve Bulgar aydınının aksine 

kendi köylüsüyle ilgilenmediği için kıymet-i harbiyesinin olmadığını, böylelikle de kendi 

milletini tasfiye eden bir aydın görünümü taşıdığına işaret eder.
577

 

Parvus Efendi, her şeyin köylüden alındığı ama ona bir şey verilmediği
578

 bir köylü 

ülkesi tasviri çizerken, yapılması gerekenin devletle milletin barışması olarak köylülerin 

dikkate alınıp ziraatın geliştirilmesi ve onların yararına düzenlemelere girişilmesi olduğunu 

mütemadiyen belirtir. 

 

5. Emperyalizm Aleyhtarlığı 

Parvus Efendi, Türkiye‘nin mali esaretinin dış borçlanmalarla başladığını belirterek, 

Türkiye‘nin müstemlekeye doğru ilerlemeye koyulmasındaki tarihi noktanın, bu borçları ilk 

borçlanmalarını gerçekleştirdiği Kırım Savaşı dönenimi ele alır.
579

 Türkiye Avrupa‘nın mali 

boyunduruğu altındadır der. Borçlanmadaki ağır şartlar devletin iflasını getirmiştir. Böylece 

kurulan Duyun-u Umumiye Osmanlı iktisat ve siyasetini esir alan, ilerlemeye mani, 

emperyalist çünkü işlevi açısından Osmanlıyı Avrupa‘nın esareti altında tutmaya kast eden bir 

kurum olduğunu
580

 başarılı bir şekilde işler. 

 ―Türk milleti, Osmanlı devletinin tamamiyetini muhafaza için uğraşmaya mecbur 

olduğu gibi, onun istiklalini müdafaa uğrunda da mütemadi boğuşmaya mahkûmdur… 
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Osmanlılar müstakil yaşamak isterlerse iktisaden kendi işlerini kendileri görebilecek bir hale 

gelmelidirler… İktisatça istiklal kazanabilmek, sanayinin ve ziraatin terakkisine bağlıdır.‖
581

  

Parvus Efendi‘nin Avrupa‘nın iktisadi emperyalizmine karşı şedit dili, siyasi 

emperyalizmine karşıda kendisini gösterir. İtalya‘nın Trablusgarp‘ı işgal etmesine tepkisini, 

İtalya‘yı haydut devlet olarak ilan ederek
582

 ortaya koyan Parvus Efendi Balkan Savaşları 

sırasında çok daha şiddetli bir karşı çıkış yapar. Balkan Savaşları esnasında, Avrupa‘yı 

savaşın arkasındaki güç olarak görüp onu barış sözcülüğüyle savaş arzu eden ikiyüzlü siyasal 

yapılar hengâmesi olarak görür: ―Maskeler aşağı! Avrupa Türkiye‘nin cellâdı ve mezarcısı 

vazifesini yapacaksa, artık bu zini örten sulh nikabını çıkarsın‖
583

 Ayrıca ikinci Balkan Savaşı 

esnasında Edirne‘nin geri alınmasını Avrupa emperyalizmine verilmiş bir ders olarak ele 

alır.
584

 

 

6. Devrim 

Devletin, toplumun temsilcisi olması yönünde atılan adımların büyüklüğünü göstermesi 

açısından gerçekleşen yıkıcı dönüşümler Parvus‘un anlam dünyasında devrime tekabül 

etmektedir. Çarlık Rusya‘sına sürekli olarak getirdiği eleştirilerin gerekçelendirmesinde, 

çocukluğunda kendisini de pogrom mağduru yapan devletin bir toplumsal sınıfın temsilcisi 

olmaması düşüncesine yaslanmaktadır. 1908 Türk devrimini başarılı ve bunun aksine 1905 

Rus devrimini başarısız olarak gören karşılaştırması bu bağlamda düşünülmelidir. Rusya‘da 

devrimi gerekçelendiren cümlelerinde bunu açıkça görebilmekteyiz: 

 ―Rus toplumunda herhangi bir sınıfın temsilcisi olarak kendini teşekkül ettirmemiş olan 

Rus Devleti, Asya istibdadı ile Avrupa mutlakıyetçiliği arasında bir köprüdür. Ve her şeyden 

önce ileri derecede uygarlaşmış Batı‘nın baskılarına karşı direnebilecek bürokratik askeri bir 

mekanizma olarak tasarlanmıştır. Çarlık bu amaçla, Avrupa uygarlığının unsurlarını 

Rusya‘ya özelliklede orduya sokmuştur. İşte böylece Avrupa tipinde bir ordunun desteklediği 

Asya mutlakıyetçiliği ile Rus devlet yapısı varlık sahnesine çıkıyor.‖
 585

 

Parvus aynı zamanda devrim ile toplumun bir yansıması olarak oluşturulan sistemin 

meşruluğunun sağlam temellere oturduğunu ifade eder. 
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―İhtilal ile elde edilen hak fütuhat-ı harb ile temin edilen haktan daha kuvvetlidir. Zira 

bir harb milletin arzusu hilafına ilan ve icra edilebiliyorsa da şekl-i hükümeti tamamıyla 

tebdil edebilecek bir ihtilalin icrasında bu mülahaza varit olamaz.‖
586

 

 Devrim söz konusu olduğunda kuşkusuz, bunun bir dünya savaşının sonucu olarak 

Rusya‘da gerçekleşeceğine dair Parvus‘un kehaneti önemli bir konudur. Nitekim Dünya 

Savaşının patlak vermesiyle Parvus kehanette bulunmakla yetinmeyerek devrim için harekete 

geçecektir. 

Parvus‘un devrime doğru harekete geçmesiyle İstanbul‘dan ayrılacağı süreçteki 

tutumunu karakterize etmek üzere onu Alexander-Parvus olarak isimlendireceğiz. Bu 

isimlendirme, kendisini 1917‘de Rusya‘da Bolşevik Devriminin gerçekleşmesinden sonra 

kaleme aldığı satırlarda İstanbul‘a gelişine dair ortaya koyduğu benzetmeye de bir 

göndermedir. O 1918‘de kendisini Büyük İskender‘e
*
 şu cümlesiyle benzetmiştir; ―Gordiyus 

düğümünün atılmış olduğu… İstanbul‘a gitmeye karar verdim.‖
 587

 Çıktığını düşündüğü 

‗Doğu seferi‘ sırasında, Belgrat‘tan İstanbul‘a not ettiği gözlem ve incelemelerini de Doğudan 

Mektuplar başlığını koyar.
588

 

Parvus ortaya koyduğu iktisadi analizlerini, emperyalizmin Gordiyus düğümünü çözen 

kılıç darbesine benzettiğini tahmin etmek zor değil. Bu darbeyi taçlandıran son hamlesi ise 

savaşın başlamasıyla birlikte oluşan koşulları "Şimdi veya hiçbir zaman!"
**

 meselesi olarak 

görüp, kapitülasyonların kaldırılarak artık tarihe gömülmesi gerektiğini ifade eden
589

 Tasvir-i 

Efkâr gazetesindeki söyleşisidir. Bu söyleşi, Türk Yurdu tarafından savaşın başlamasından 

sonra kapitülasyonların kaldırılması gerektiğine dair ilk ve en şiddetli karşı çıkış olarak 

sunulur.
590

 Doğrusu, kapitülasyonların kaldırılması düşüncesi eskilere dayanır.
591

 Ancak Türk 

Yurdu‘nun ifade ettiği biçimde, savaşın başlamasından sonra ibaresi yer verildiğinde bu ilk 

olma durumu, Parvus Efendi‘nin son kılıç darbesini niteleme açısından geçerlilik taşıdığı 

söylenebilir.  
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 III. BÖLÜM: ALEXANDER-PARVUS 

A. Parvus’un Devrim Çanı: Büyük SavaĢ 

 1. Devrime Doğru Hareket: ġimdi veya Hiçbir Zaman! 

28 Haziran 1914 günü, Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand‘ın 

Saraybosna‘da bir Sırp tarafından öldürülmesinin
592

 ardından ortaya çıkan büyük savaş tarih 

yazımında Birinci Dünya Savaşı olarak işlenecektir. 

Büyük savaşın patlak vermesine neden olacak kurşunun sıkıldığı sırada Parvus, belki 

halen, iki yıl öncesinde kendisine gelen okuyucu mektubuna yazdığı cevap satırlarının sonuna 

yer verdiği üzere, Büyükada‘da
593

 ikamet etmekteydi. Öncesinde kehanetinde bulunduğu ve 

ancak bir devrimle sonuçlanacağını söylediği dünya savaşının
594

 haberi, Parvus‘u harekete 

geçiren devrim çanı işlevi görür böylece büyük kehanetinin gerçekleşmesine seyirci 

kalmayarak derhal harekete geçer. Balkan Savaşları öncesinde barışa çağrı manifestosundaki 

imzasının
595

 yankılarını silecek devrim çanı Parvus için bir kere çalmıştır. "Şimdi veya hiçbir 

zaman!‖ meselesi derken daha çok devrim kehanetinin gerçekleşebilirliği için nihai dönüm 

noktasına gelindiğini düşünmüş olmalıdır. Büyük savaşın başlamasından hemen sonra Tasvir-

i Efkâr gazetesiyle yaptığı söyleşide devrim inancı dahil pek çok konuya temas eder.  

―Söz ve muhakeme zamanları artık geçmiştir. Şimdi hareket lâzımdır. Bunu da iyice 

biliniz…  

Her devlet kendi muhafaza-i mevcudiyeti için bir mübareze karşısında bulunduğu 

zaman tek bir ferde, tek bir kuruşa bile ihtiyaç hissedebilir. Binaenaleyh Türkiye'de yaşayarak 

onun sırtından servet kazanan binlerce kimseler vergiden azade kalmalarına razı olmamalı. 

Ecnebilere de vergi tahmil edilmelidir…  

Kapitülasyonların zamanı çoktan geçmiştir…  

Gümrük tarifesini muharebe zamanlarının ihtiyaçlarına göre tatbik ederseniz 

istifadeniz pek ziyadeleşir…  

Hükümet demiryollarını kendi idaresine almalıdır… Bu tedbir Dersaadet'e zahire 

nakline olan ihtiyaç sebebiyle son derece bir ehemmiyet-i iktisadiyeye haizdir…  

Düvel-i Muazzama'dan her biri kendi haysiyeti ve vaziyet-i siyasiyesi için harp 

ediyor. Bu sebepten dolayı son kuvvetini sarf etmedikçe veya bir Avrupa ihtilâli Avrupa 

muharebesine nihayet vermedikçe hiçbir devlet hasmına arz-ı inkıyâd etmeyecektir. 
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Hazırlanmakta olan hâdisat pek büyüktür. Biz tarihi bir zamanlar yaşamakta bulunuyoruz. 

Binaenaleyh tekrar ediyorum: Hareket lazımdır.‖
 596

 

Parvus Efendi‘nin Tasvir-i Efkâr gazetesindeki bu söyleşisi, daha sonra Türk Yurdu 

tarafından coşkulu bir şekilde, savaşın başlamasıyla kapitülasyonların kaldırılması gerektiğine 

ilişkin yapılmış ilk çıkış olarak
597

 okurlarına hatırlatılacaktır. Kalemine artık barış çağrıları 

için sarılmayacaktı. 1905 tecrübesi Parvus‘a devrimci beklentileri gerçekleştirmek ve 

amaçlanana bir an önce ulaşmak için kitleleri etkileyecek ajitasyon çalışmalarının ve bunların 

tesirinin yetersizliğini göstermişti. İstanbul yıllarında İttihatçılarla teması
598

 ise ona büyük 

ölçekli planlar yapma becerisini ve uygulamaya koyma cesaretini kazandırarak üst düzey 

stratejilerin gerekliliğini öğretmişe benziyor. Böylece o ittihatçıların Bolşevik teorisyeni 

olmasından ziyade, Bolşeviklere gelecek sosyalist devrimin gerçekleştirilmesinde yer veren 

organizatör bir İttihatçı olmuştu. Beklenen devrimin büyük ölçekli bir savaşla gelebileceğine 

olan inancıyla
599

 yaptığı büyük öngörünün seyircisi olarak kalmak değil aksine bunun 

gerçekleşmesine bizatihi katkıda bulunmak üzere harekete geçmek için Parvus kendisini hazır 

hissediyor ve şartları olgunlaşmış görüyordu. Böylece eserini oluşturacak hareketin fitilini 

İstanbul‘dan ateşledi.  

Hareket zamanı. Şimdi veya hiçbir zaman!
600

 Parvus Efendi‘nin Osmanlı için sloganı 

buydu. Kalemine artık barış çağrıları için sarılmayıp savaşın oluşturacağı muhtemel 

sonuçlarına yer verme duyarlılığı görüntüsüyle iki de risale kaleme alır. Çarlık Rusya‘sında 

devrimi getirecek hareketin hararetli çağrısına Osmanlı‘dan başlayan Parvus Efendi savaşın 

muhtemel neticelerini işlerken bu devrim temasına sıkça değinir. 

 ―Nihayet bir ihtilal-i kebirin meydana bulmasıyla bunun 1848‘de olduğu gibi, bütün 

Avrupa‘ya sirayet etmesi ve bu sefer Rusya hükümetinin bile bu isyandan masun ve beri 

kalmaması ve sulhun dahi mevkii iktidara geçecek ihtilalkar hükümetler tarafından akt 

edilmesi hiçte muhalattan değildir.‖
601

 

Savaşın Osmanlı açısından getireceği sonuçlar üzerine kaleme aldığı risalelerde 

Osmanlının Almanya tarafında savaşa girmesi durumunda daha kazançlı çıkacağını dikkatli 

cümleler kullanarak bir tür bilimsellik havasında savunur. Ayrıca Dünya Savaşı‘nın devrimle 

sonuçlanacağına ilişkin eski kehanetine Osmanlıyı müjdeleyen pasajlar eklemeyi de ihmal 

etmez.  
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Galibiyetleri durumunda der Parvus ―Hiç şüphe yoktur ki harbten sonra Almanya ve 

Avusturya‘nın Türkiye hakkındaki vaz‘u tavrı pek dostane olacaktır.‖
602

 

Fakat İngiltere‘nin tavrı böyle dostane olmayacaktır.
603

 Parvus risalelere verdiği isimden 

de anlaşılacağı üzere savaşın asıl tarafını oluşturan güç olarak İngiltere ve Almanya‘yı görür. 

O, İngiltere‘nin zafer ihtimali zayıf görmekle birlikte ezilmesi için Osmanlı‘nın doğru yerde 

konumlanılması gerektiğini ilgililere sufle etme isteği satırlarında kendini gösterir;  

―İngiltere‘nin bütün cihana ferman ferma olduğu zamanlar artık bir daha dönmemek 

üzere geçmiştir… Şu cereyan eden harb-i umuminin İngiliz galibiyeti ile hitam bulması 

ihtimalleri pek zayıf olmasındandır ki İngiltere me‘yusane ve mezbuhane bir tecellüd 

gösteriyor… Binaenaleyh şayet İngiltere her ihtimal ve intizar hilafına olarak muharebe-i 

hazıradan muzaffer çıkacak olur ise şark-ı kerb
*
 hakkında kat‘i tedabire tevessül hususunda 

hiç tereddüt göstermeyecek ve kendisine belki teklif olunacak itilafata yanaşmaktan 

mücanebet ile emperyalizm fikirlerinin temin-i husulü için harita-i âlemde tebeddülat-ı 

esasiye vukua getirecektir.‖
604

 

Parvus Efendi Osmanlı açısından işaret ettiği İngiliz tehlikesinin yanı sıra Rus 

tehlikesine de değinir. Hatta Rusya‘nın İngiltere‘ye nazaran Türkiye için hayati bir tehdit 

oluşturduğunu ifade ederken
605

 bu tehlikenin Çarlığın mağlup olmasıyla da özellikle Almanya 

olmak üzere Avrupa açısından da nihayete ermeyeceğini ifade der.
606

 Fakat tehlikenin 

Osmanlı‘yı bağlayan yönünü anlamlı bir uyarı olarak ortaya koyarak ne yapılması gerektiğine 

dair propagandasını gerçekleştirir; 

―Devlet-i Osmaniye‘nin kuvvet ve satvetini inhitata uğratan evamil-i tarihiyenin 

başlıcası şimdiye kadar Rusya idi. Kendisine boğazlara doğru bir yol açmak için asırlarca 

müannidane çabalamış olan Rusya, eğer bu sefer Almanya ve Avusturya‘nın mukavemetini 

kırmağa muvafık olur ise hiç mümkün müdür ki öteden beri matmah-ı nazarı
**

 olan 

Karadeniz‘e el uzatmasın.‖
607

 

Büyük savaşın muhtemel sonuçlarını gösterirken, Almanya‘nın yanında Rusya‘ya karşı 

savaşa girilmesine dair gerekliliğe ilişkin ‗ders çıkarmayı‘ özellikle Osmanlı yönetiminde 

etkin olan okuyucularına bıraktığı tahmin edilebilir. Bunu sık sık Almanya‘nın Rus tehlikesi 
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karşısında Osmanlıya mecbur olduğuna da değinerek
608

 destekler. İngiltere emperyalizmi ise 

cihanşümul bir imparatorluğunun devamı için savaştan sonra da doğuda girişeceği 

ameliyatlardan ötürü Türkiye için her halükarda tehlikedir.
609

 Parvus Efendi böylece savaşın 

muhtemel neticelerine değinirken Türkiye için tek çıkar yol olanı ortaya koymaya çalışırken 

Osmanlı‘ya şartların zorladığı ittifakı gösterme çabası içindeki bir aydın duyarlılığı görüntüsü 

vermektedir. Konjonktüre uygun bağdaştırmacılığın ustalığını sergilemedeki bu aydın duruşu 

Osmanlının Almanya yanında savaşa girmesiyle yerini eylem adamlığına bırakır. Öyle ki, 

Umumi Harbden Sonra Devamlı Bir Sulh başlığı altında yayınlama haberini verdiği
610

 üçüncü 

risaleyi çıkarmaya vakit bulamaz. Buna zaten gerekte kalmamıştır. Çanakkale‘ye sığınan 

Alman savaş gemileri satın alınıp adları Yavuz ve Midilli olarak değiştirilerek 29–30 Ekim 

1914 gecesi Odesa ve Sivastopol‘u topçu ateşine tutmuş
611

 böylece Osmanlı Devleti savaşa 

Rusya‘ya karşı, Parvus‘a göre kutsal sayılabilecek, yerini almıştır. 

Osmanlı‘nın Almanya yanında savaşa girmesi ve öncesinde Parvus Efendi‘nin bu 

yöndeki çabaları bir arada düşünüldüğünde, akla ilk gelen soru Parvus‘un bu yöndeki 

etkisinin boyutuna ilişkindir. Nitekim Osmanlı‘nın savaşa girmesinde Parvus‘un etkisinin 

büyüklüğüne dair söyleme yer veren tarih yazımında sıkça karşılaşıyoruz.
612

 Tarihçinin ele 

aldığı konunun önemini büyütme tutkusuna işaret eden bu yaklaşımın kayda değer tek noktası, 

böylesi bir tutkuyu araştırmasına konu edinecek bir akademik çalışma için veri 

oluşturmasında yatmakta olduğu söylenmelidir. Ele alınan konunun düşünmeye zorladığı tek 

taraflılıktan sıyrılıp mesele çok boyutlu olarak ele alınırsa, geç kalınmış bir kamuoyu 

oluşturma çabasının oluşturabileceği katkı dışında, Parvus‘un Osmanlı‘nın savaşa girmesinde 

oluşturduğu somut bir etkiden söz etmek olanaksızlaşır.
613

  

Diğer taraftan, Osmanlı‘nın savaşa girmesiyle Parvus için Osmanlı vatanperverliğinden 

Alman vatanseverliğine köprü kuracağı Yahudi bileşenine özgü günler gelmiştir artık. 

Osmanlı‘nın kurtuluşu, Almanya‘nın zaferi, Çarlığın sonu, Yahudi özgürleşmesi ve 

Sosyalizm, Parvus‘un bağdaştırmacılığındaki unsurlar olarak yerini eksiksizce alır. 
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Propaganda aracıda böylece Devlet-i Osmanî‘nin bekasından demokrasinin geleceğinin 

güvenceye alınmasına
614

 hatta Balkan uluslarının istikbali ile sosyalizm için oluşan tehlike-i 

uzma‘nın def edilmesi gerekliliğine
615

 evrilecektir. 

 

 2. Rusya’da Sosyalist Devrimin Organizasyonuna Doğru 

Yahudi varoluşuna karşı acımasızca siyaset geliştiren Çarlığa karşı savaşta Osmanlı‘nın 

Almanya yanında savaşa girmesi Çarlığı çembere almada ve Parvus‘un kehanetinin 

gerçekleşmesi için önemli bir adımdı fakat bununla Parvus Çarlığı yere serecek teminatı 

henüz eline almış olduğunu düşünmez. Savaştan sonra dahi Rusya‘nın tehdit olacağını 

düşünür. Böylece o bu tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmak ümidiyle Rusya meselesini kesin 

çözüme kavuşturma isteğini yansıtan detaylı bir plan üzerinde çalışır. 

Planın dayanaklarından en önemlisi kuşkusuz sosyalistlerdi. Kendisi 4 Ağustos 1914‘te 

Tasvir-i Efkâr gazetesinde Osmanlı‘nın savaş karşısında alması gereken önlemleri 

sıralarken
616

 Alman yoldaşları Almanya‘nın savaş bütçesini onaylamaktaydı.
617

 İstanbul 

Berlin arasında kurulan bu köprü Parvus‘un kendisini kesin olarak Alman sosyal demokratı 

olarak niteleyeceği
618

 ve Alman sosyalistlerinin temsil ettiğini söyleyeceği günlere işaret 

eder.
619

 Parvus‘un savaşın başlamasından sonra kaleme aldığı risalede yalnızca Osmanlı‘yı 

hangi tarafta savaşa girmesi için ikna etme çabası içine girmekle kalmaz aynı zamanda Alman 

sosyalistleri için girişeceği coşkulu söylemin habercisi olacak ilk cümlelerini kaleme alır;  

‖Eğer Alman sosyalistleri, Almanya‘nın girmiş olduğu şu harbi iltizam ve terviç etmeye 

razı ve kail olmuşlar ise bunu ancak Almanya‘yı tehdit eden Rus istibdat ve mutlakıyetine 

karşı meydan-ı cihat ve mübarezeye atılmağı elzem ve zaruri addettiklerinden dolayı 

yapmışlardır.‖
620

 

Parvus‘un SPD hakkındaki düşünceleri aynı zamanda İstanbul‘dan ayrıldıktan sonra 

Rusya‘ya karşı oluşturulacak cephe için yapacağı propagandanın hedef kitlelerinden birine de 

işaret eder. Fakat bununla da sınırlı kalmaz. Parvus‘un farklı bağdaştırmacılıkla hedef kitlesi 

aynı zamanda beynelmilel proletarya
621

  olduğu gibi Rusya içindeki ulusal azınlıklar ve farklı 
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fraksiyonlara mensup devrimci gruplardın
622

 yanı sıra İtalya gibi henüz tarafsız olan ülkeleri 

içine alan geniş ölçekli bir uluslar arası kamuoyu da olabilmektedir.
623

 

Birinci Dünya Savaşının başladığı günlerde Parvus Rusya‘ya karşı cephe 

açan/açabilecek olan ülkelerin ordularına muhtemelen silah, cephane
624

 ve tahıl temini işine 

girişerek
625

 daha sonra devasa boyutlara ulaşacak serveti
626

 için ilk birikimlerini temin edecek 

ticari ağını oluşturur.
627

 Bunun yanı sıra, Rusya‘yı küçük devletlere ayırıp Çarlığı alt edecek 

sosyalist bir devrim için yapılması gerekenleri içeren kapsamlı bir plan hazırlar. Bu plan 

çerçevesinde ihtiyaç duyacağı maddi gereksinimlerini karşılamak ve diplomatik desteği 

sağlamak üzere 8 Ocak 1915‘te İstanbul‘daki Alman elçisi Wangenheim‘la görüşür. 9 Ocak 

günü bu görüşmeye ilişkin Alman elçiliği Berlin‘i telgrafla bilgilendirir: 

 ―Rusya‘dan ve çeşitli defalar Almanya‘dan ve sürülmüş olan son Rus devriminin 

başlıca liderlerinden meşhur Rus sosyalist yazar Dr. Helphand bir süredir Türk ekonomisinin 

sorunlarıyla ilgilenen bir yazar olarak etkin durumdadır. Savaşın başlangıcından beri 

Parvus‘un tutumu kesinlikle Alman yanlısı olmuştur. Bükreş‘te Batsarias‘ın gazetesinin 

kurulmasında faydalı hizmetlerde bulunduğu gibi Dr. Zimmer‘in Ukrayna hareketine verdiği 

desteğe de yardımcı olmaktadır. Ricası üzerine, Zimmer aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bir 

sohbet sırasında Parvus, Rus demokratların amaçlarına ancak Çarlığın bütünüyle yok 

edilmesi ve Rusya‘nın küçük devletlere bölünmesiyle ulaşabileceklerini söyledi. Diğer 

taraftan, Almanya Rusya‘da büyük bir devrimi alevlendiremezse tam anlamıyla başarılı 

olamayacaktır. Bununla birlikte Rus imparatorluğu eğer birkaç parçaya bölünmezse savaştan 

sonra dahi Almanya için tehlike olmaya devam edecektir. Bu yüzden Alman hükümetinin 

çıkarları hali hazırda işe koyulmuş olan Rus devrimcilerininkiyle aynıdır. Fakat şimdiye dek 

çeşitli fraksiyonlar arasında bir uyumun eksikliği söz konusudur. Menşevikler çoktandır 

harekete geçmiş olan Bolşeviklerle güç birliğine gitmemiştir. Parvus bir birlik oluşturmayı ve 

geniş tabanlı bir ayaklanmanın teşkilatlandırılması işini kendisine bir ödev addetmiştir. Bunu 

başarmak için, her şeyden önce gerekli olan, mümkünse Cenevre‘de, bir liderler 

konferansıdır. Kendisi bu uğurda gerekli olan ilk adımı atmaya hazırdır ancak bunun için 

hatırı sayılır bir paraya ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, planını Berlin‘e sunmak için bir ricada 

bulundu. Parvus, İlköğretimde ve ortalama çalışma saatleri üzerinde acil bir iyileştirme 
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beklentisi taşıyan Alman Sosyal Demokratlarının bu beklentilerine yönelik ve yurtsever 

tutumlarına da bir ödül olmak üzere yayınlanacak bir imparatorluk genelgesinin, yalnızca 

orduda askeri görevde bulunan Alman sosyalistlerine değil aynı zamanda onlarla aynı siyasi 

fikirlere sahip olan Rusların üzerinde de kayda değer bir etki yapacağından emindir. Parvus, 

Rus devrimcilerle tartışmak üzere bugün Sofya ve Bükreş üzerinden Viyana‘ya doğru harekete 

geçmiştir. Dr. Zimmer Parvus‘la aynı zamanda Berlin‘e varacak ve onunla yapılacak 

görüşmeleri ayarlamak için müsait olacaktır. Parvus‘un düşüncesine göre, cepheye varacak 

yeni Rus askerlerini bozmak için bir an önce harekete geçilmelidir. 

Wangenheim.‖
628

 

Alexander-Parvus planının bir kısmını açtığı elçiyi etkilemişti. Karşısında büyülenen ilk 

Alman diplomatının üzerinde bıraktığı etkinin farkındalığı Parvus‘un daha sonra uğrayacağı 

başkentlerdeki Alman elçi ve diplomatlarıyla görüşmesindeki duruşunu etkileyecektir. 

Viyana‘daki Alman elçisine karşı kullandığı dile, özelliklede Alman ve Avusturya-Macaristan 

birliklerinin Basarabya yönünde ilerlemesi talimatını vermesine bakılacak olursa
629

 kendisini 

Alman orduları doğu kumandanı gibi gördüğü rahatlıkla söylenebilir. Diğer taraftan Rusya ile 

savaş halindeki Avusturya ve Almanya doğudaki düşmanlarını içerden vurmak amacıyla 

devrimci hareketlere desteğe hâlihazırda başlamıştır. İsviçre‘deki Rus devrimcileri daha 1914 

Ağustos başında Rusya‘ya gönderme fikri gündeme gelmiş
630

 bunun için güvenli bağlantılar 

oluşturma ve kullanışlı kişiler bulma düşüncesine ilişkin arayışları gösteren diplomatik 

yazışmalar ise Kasım ayı başında gözlemlenmektedir.
631

  

Alexander-Parvus, tamda aranan kişi olarak çalmıştır İstanbul‘daki Alman elçisi 

Wangenheim‘ın kapısını. Cepheye daha varmamış Rus asker adaylarını devrimci 

propagandadan nasiplendirmek için Alman elçisi aracılığıyla yaptığı acil hareket çağrısına 

uygun olarak kendisi de Çarlık karşıtı propaganda için harekete geçer. Böylece Berlin‘e 

varacak yolculuk güzergâhının ilk adımını Sofya‘ya geçmek üzere atarak 8 Ocak‘ta 

İstanbul‘dan ayrılır. 

 

 3. Devrimin Güzergâhı: Ġstanbul, Sofya, BükreĢ, Viyana, Berlin  

Çerçevesini ve içeriğinin bir bölümünü İstanbul‘da oluşturduğu anlaşılan büyük planı 

tamamlamak ve planda yer verdiği stratejilerin öngördüğü taktiği gerçekleştirmede Bulgar 
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başkenti Parvus için önemli bir adımdır. Sofya hâlihazırda Osmanlı‘nın savaşa yanında girmiş 

olduğu Almanya ile kara bağlantısı sağlayacak yegâne olanağı sunabilmesinin yanı sıra 

Rusya‘yı çembere almak için propaganda yürütülmesi gereken önemli bir nokta olarak 

düşünülmüş olmalıdır. Parvus Efendi İstanbul‘da Osmanlı Devletinin Rusya karşısında savaşa 

girmesini gerekliliğini Osmanlı‘ya tarihin uzun seyri içinde açıkça düşman kesilip, 

Osmanlı‘nın bekasına yönelen en büyük tehlike olarak İngilizlerle işbirliği içindeki Rus 

yayılmacılığına yaslamıştır.
632

 Şimdi Sofya‘da Alexander-Parvus benzer düşünceleri 

sosyalizm ve demokrasinin geleceği ile bağdaştırarak ortaya koyacaktır. 

 Yürüteceği propaganda çalışması kapsamında Sofya‘daki Alman elçisiyle de görüşen 

Parvus‘a aradığı fırsatı, savaştaki tarafsızlık tutumlarına rağmen eski dostları Dimitar Blagoev 

ve Georgi Kirkov verecektir. Bulgaristan ―dar‖ sosyalistlerinin liderliğini yürüten Blagoev ve 

Kirkov, Neu Amerika isimli şehrin en büyük tiyatro salonunda Parvus‘a, 4000 kişiye hitaben 

düşüncelerini ifade etme şansı verdiklerinde,
633

 Bulgar basınının ana gündemini oluşturup 

haftalarca sürecek bir tartışmanın ateşleneceğini
634

 kestiremediklerini tahmin etmek zor değil. 

11 Ocak 1915 Pazar günü Alexander-Parvus, savaşın başlamasından sonra ilk kez 

burada, dar sosyalistleri düzenlese de Neu Amerika‘da her sınıftan halkın dinleyici olarak 

katıldığı konferansta sosyalizm üzerinden ajitasyona yer verdiği söylevini Rus dilinde 

gerçekleştirir.
635

  

Alman sosyal demokrasisinin, Rusya‘ya karşı verilen savaşta ülkesinin lehinde 

konumlanmasını Çarlık mutlakıyet ve istibdadının oluşturduğu tehlikeye karşı tavır alma 

olarak yorumlayan
636

 Parvus, verdiği konferansta ilk kez kendisini bir Alman sosyalisti olarak 

tanıtmak
637

 için sağlam bir gerekçe de edinmiş olur. Öyle ki, sonrasında ―Alman sosyal 

demokrasisi benim yeni vatanım olmuştu.‖
638

 diyecektir.  

Konferansta Parvus, beynelmilel proletarya namına söz söylediğini ve Alman 

sosyalistlerini temsil ettiğini beyan ettikten sonra harbe iştirak etmiş Rus Çarlığının 

tehlikesinden Alman demokrasisini hatta Batı demokrasisini muhafaza etmek maksadına 

binaen konuşmasını gerçekleştirdiğini belirtir. Zira der, yüz altmış milyondan ziyade olan 

Rusya ahalisine en barbarca fikirle tahakküm eden Çarlık, ülke dâhilinde bile demokrasi ve 

inkılâp fikirlerini kan ile boğmaktadır. Bu yüzden bütün dünyada demokrasilerin bu umum 

tehlikeye karşı koymak için Almanlarla birlikte çalışması gerektiğini ifade edip sözü 
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Balkanlar ve Balkan milletlerine getirir. Parvus, Rusya‘nın asıl gayesinin Boğazları ve 

İstanbul‘u zapt etmek ve oradan bütün dünyaya hükmetmek olduğunu, ancak bu gayeye matuf 

olaraktır ki, Rusya‘nın Balkan milletlerini Türkiye‘den kurtardığını, amacına ulaştığı zaman 

ise bütün bu milletleri esareti altına alacağını belirtir. Parvus bunun anlaşılması için 

Ukrayna‘ya örneğine bakmanın yeterli olduğunu ifade eder. Osmanlı gibi, Balkan ülkelerinin 

de milli mevcudiyetlerini ve istikballerini korumak üzere Avrupa merkezi güçleriyle birlikte 

Rus Çarizmine karşı harbe iştirak etmeleri gerekliliğini çeşitli delillerle ispata çalışır.
639

 

Sofya Sefiri Ali Bey, İstanbul‘u bilgilendirirken
*
 dayandığı istihbarata göre Parvus‘un 

verdiği konferansta şiddetli biçimde alkışlandığını belirtir. Scharlau ve Zeman çalışmalarında 

bu coşkulu alkışlanmanın Parvus‘un söze başlamasından önce gerçekleştiğini belirtirler. 

Konuşmasını bitirdiğinde ise kalabalığın bu coşkusundan eser kalmamış salon adeta buz 

kesilmiştir.
640

 

Parvus savaşın başlamasıyla, öncesinde kehanetinde bulunduğu devrimi
641

 getirecek 

eylemselliği bir ödev olarak benimseyip Çarlığa Ölüm! sloganı
642

 altında giriştiği faaliyetlerin 

Sofya ayağında bahsi geçen konferansta verdiği söylev ekseninde, kendisine Bulgar basını 

uzun süre geniş yer ayıracaktır.
643

 Parvus hakkında yürütülen ateşli tartışmalara yarı resmi 

Narodna Pravda ve Volya gazeteleri sessiz kalmışlarsa da ―hükümet taraftarı olan birçok 

gazeteler Alman sosyalisti mösyö Parvus‘un efkârını takdir etmişler ve Bulgar sosyalistlerinin 

de Alman sosyalistlerinden ders-i ibret almalarını beyan etmişlerdir.‖
644

 

Parvus‘un Çarlığı hedef tahtasına oturtarak ister istemez Slav kardeşliğine karşı 

geliştirdiği dile karşın resmi ve yarı resmi Bulgar basının kendisi hakkındaki suskunluğu ve 

değerlendirmelerini ―vatanperverane fikirler‖ olarak işlemeleri,
645

 onun tamda bu dönemde 

Bulgar ordusu için cephane tedariki işine girdiğine yönelik iddialara
646

 doğrulayıcı yönde bir 

işaret olarak da okunabilir.  

Fakat Bulgar basınının tümü resmi makamlarla organik ilişki içinde değildi. Bu da, onun 

hakkında yapılan farklı değerlendirmelere kapı aralayan dokunaklı unsuru oluşturacaktır. 

Nitekim Sofya elçiliği, İstanbul‘u bilgilendirirken bu noktaya temas eder: ―Muhalif matbuat 

ise mösyö Parvus‘un nutkunu red ve cerh ettikleri gibi bunlardan müfrid Rusofil olanlar 

                                                 
639

 BOA. DH. EUM. 5. ġb. 21–37, lef 3/1. 
*
 Parvus hakkında Sofya sefaretinden İstanbul‘a gönderilen belgeler karşısında kendi suçum ile düştüğüm 

çaresizlikten, değerli yardımlarıyla beni kurtararak belgelerin çalışmada kullanılmasına olanak sağlayan 

danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Sancaktar Bey‘e müteşekkirim. 
640

 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 153. 
641

 Parvus, Der Sozialismus und die Soziale Revolution, s. 37. 
642

 Konrad, Haenisch, Parvus; Ein Blatt der Erinnerung, s. 30. 
643

 BOA. HR. SYS. 2406–13, lef 1. 
644

 BOA. DH. EUM. 5. ġb. 21–37, lef 3/1. 
645

 BOA. HR. SYS. 2406–13, lef 3/1. 
646

 Bertram D. Wolfe, Three Who Made a Revolution, s. 339; Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 104. 



 126 

Parvus‘un şahsını bile tahkir eylemişlerdir. Mesela Bulgar sosyalistlerinden ‗Kebne‘
*
 denilen 

kimsenin neşir-i efkârı olan ‗Narod‘ gazetesi Parvus‘un İstanbul‘da ‗Jön Türk‘ gazetesine 

makalat yazdığını beyan ederek kendisini İttihadcıların hadimi
**

 olduğunu telmih ettikten 

sonra bu konferansa davet eden ‗dar‘ sosyalistlerinin hükümet-i hazıranın siyasetini terviç 

ettiklerini ve Bulgaristan‘ı harbe sevk etmek istediklerini dermeyan etmiş ve ‗dar‘ 

sosyalistlerinin bu hareketini takbih etmek suretiyle Parvus‘un efkârını da red ve cerh 

eylemiştir.‖
647

 

Benzer şekilde Parvus‘a konuşma fırsatı veren dostlarından Blagoev‘de konferansın 

ertesi günü Nove Vreme‘de ona karşı kalemine sarılıp, Alman sosyalistlerini artık ne SPD 

nede Parvus‘un temsil ettiğini belirterek, onların temsilcisi olarak Mehring ve Luxemburg 

gibi savaşa karşı duran isimleri sıralayarak gerçekten çok temennisini dile getirecektir.
648

 

Fakat Parvus‘u hedef alan yazılar bunlarla sınırlı kalmadığı görülüyor: 

―Parvus‘un konferansını tertip eden ‗dar‘ sosyalistlerinin neşir-i efkârı olan ‗Rabotniçe 

Venistik‘ gazetesi bile Parvus‘un konferansında dermeyan ettiği efkârı tamamen tasvip 

etmeyip Alman burjuvazisiyle beraber hareket etmeyi ret eylemiştir. 

Rusofil gazetelerden ‗Mir‘ ile ‗Balkanka Ribona‘ ve ‗Zarya‘ gazeteleri ise mösyö 

Parvus‘un İstanbul Jön Türklerin ve Türkiye idaresindeki milletlerin milliyetlerini mahvetmek 

hususunda İttihadcı kabinelerin akıl hevacisi olduğunu ileri sürerek kendisini düzme sosyalist 

olmak ve Almanya‘nın ajan provokatörlüğü ile itham eylemişlerdir.‖
649

  

11 Ocak 1915‘teki konferansta Parvus‘un nutku, Bulgar medyasını uzun süre meşgul 

eden ana mesele olarak 11 Şubat‘a dek Sofya‘dan İstanbul‘a peyderpey bildirilecektir.
650

 

Parvus‘un fikirlerinin yankıları Bulgar kamuoyunu uzun süre meşgul etmesi esnasında 

kendisine karşı geliştirilen dile tepkisini 1916‘da dostu Haenisch‘e yazdığı mektupla 

paylaşırken, bunun Sofya‘daki Rus elçiliğinin kendisine karşı organize ettiği bir iftira 

kampanyası olduğunu belirtir.
651

 İlerleyen süreçte Parvus‘un girişmek durumunda kalacağı 

amansız söz düellolarında, kendisini hedef alan iftira ve yalanların başlangıcı olarak 

Sofya‘daki bu günlere işaret edecektir. Parvus bu dönemde kendi imzasıyla yayınlanan sahte 

makalelerden kişiliğini hedef alan saldırılara dek Rus parasıyla çalışan ve yönlendirilen iftira 

şebekesini görür. Sofya‘daki Çarlık elçisi Ssawinski‘nin kendisine karşı başlattığı iftira 
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organizasyonunu yedi başlı ejderhaya benzeten Parvus kendisine uygulanan yalnızlaştırma ve 

sansür olmasaydı bunu daha bin baş olmadan boğabileceğini belirtirken,
652

 bu günlerde 

verdiği politik mücadelenin üzerinde bıraktığı etkinin büyüklüğüne işaret eder. 

Parvus bu günlerde, belki de beklemediği kadar yıpratıcı bir mücadele içinde bulmuştu 

kendisini, fakat yılmamıştı. Ocak ayında Sofya‘da gerçekleştirdiği propaganda faaliyetlerinin 

yansımasına ilişkin Mart ayında Berlin‘in bilgilendirirken Çarlığa maddi ve manevi olarak 

bağımlı olan ―Bulgar basını‖ der ―artık tamamıyla Almanya tarafındadır… Tarafımızca 

yapılan düzenlemeler daha da büyüyerek kendini gösterecektir.‖
653

 

Gerçektende Bulgar başkentindeki polemikçi sosyalist ve Rus yanlılığındaki 

ölçüsüzlükle boy gösteren basın bir yana, Parvus‘un Sofya‘da Çarlığa karşı açtığı cephede 

Bulgar dar sosyalistleri kısmen olmak üzere, resmi ve yarı resmi Bulgar basınını yanına 

almayı başarmıştır.
654

  

Alexander-Parvus, Çarlığa karşı bir diğer cepheyi Romanya‘da açmaya karar verir. 

İstanbul günlerinde irtibat halinde bulunduğu ve 1911‘in 1 Mayıs kutlamasına
655

 birlikte 

katıldıkları
656

 başta Kristo Rakovsky olmak üzere diğer Romen arkadaşları
657

 Bükreş‘te 

yardım elini çekinmeden uzatacaklardır kendisine. Parvus‘a yaptığı arkadaşlıkla, İstanbul 

günlerini, 1905 Petersburg‘unda Troçki ile geçirdiği günleri anımsattırmış olan Rakovsky 

Romanya‘nın merkezi güçlerle birlikte savaşa girmesi için Almanlarla birlikte 

çalışmaktaydı.
658

 Parvus‘la bu eylem ortaklığı, Almanlarla birlikte gizlilik içinde yürüttükleri 

faaliyetlerini birbirlerine açıklamış olduklarını rahatlıkla tahmin ettirebilir. 

Ocak ayı içinde Romanya‘ya geçen
659

 Parvus ülkenin Rusya ile olan sıkı bağlarını 

kıracak neşriyata girişir.
660

 Bükreş‘teki ziyaretinde ilk durağı sosyalist parti temsilcileri olur. 

Bunun yanında Alman elçisi Bussche-Haddenhausen ile de görüşür. Geleneksel olarak 

Fransa‘ya yakın duran
661

 bu ülkede Alman karşıtı olmayan bir hava oluşturmak başarı 

sayılabilirdi. Romen sosyal demokrasisinden tarafsızlığı korumak adına alınacak bir teminat 
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bile kâfi olabilirdi.
662

 Parvus daha sonra Romanya‘daki faaliyetleri hakkında Berlin‘i 

bilgilendirirken ―Romanya‘da ki dönüşüm fark edilir cinsten.‖
663

diyecektir. Bu dönüşümün 

Romanya‘da oluşturduğu etkinin boyutu bilinmez fakat ülke uzun süre savaşta tarafsızlığını 

korumuştur. Parvus‘un sözünü ettiği fark edilebilir dönüşüm ise ancak 1916 Haziran ayına 

dek sürdü. Ağustos ayına gelindiğinde Romanya resmen itilaf devletlerinin yanında savaşa 

katılıp
664

 muhtemelen Parvus‘u da hayal kırıklığına uğratmıştır. 

Diğer taraftan, Bükreş yalnızca Romanya‘nın savaştaki tutumuna etki oluşturma 

merkezi olmadığı, Rusya‘daki devrimci harekete Almanların verdiği destek söz konusu 

edildiğinde de bu kent, Parvus‘un buradaki faaliyetlerinden öncesinde de, önemli bir merkez 

olduğu görülmektedir.
665

 İmparatorluk Almanya‘sının Bükreş askeri ataşesinin raporları, 

Rusya içindeki farklı bölgelerdeki devrimci hareketlerin dikkatlice takip edildiği, buralarda 

var olan huzursuzluğu derinleştirmek için Almanya‘dan gerekli desteğin sağlandığı 

görülmektedir. Hatta huzursuzluk yaşanan bölgelerdeki devrimci hareketi ateşleyecek ve 

Rusya‘da basımı mümkün gözükmeyen bildiri ve broşürlerin, isyan bölgenin dilinde olmak 

üzere Almanya‘da basımının yapılıp ivedilikle güvenli bağlantılar aracılığıyla Rusya‘ya 

gönderildiği ve isyan hareketlerinin kışkırtıldığı görülmektedir.
666

 

Bu koşullar altında Parvus‘un Bükreş‘teki Alman elçisi von Busschee‘nin onur konuğu 

muamelesi görmesi şaşırtıcı olmaz. Elçi merkezi bilgilendirirken Parvus‘un güzergâhını da 

ekler: Viyana‘dan İsviçre‘ye akabinde Berlin üzerinden Stockholm‘e.
667

 

Yaklaşık beş yıl önce çulsuz bir gazeteci olarak yeni iş olanakları ve macera hevesi ile 

oradan ayrılarak doğuya gittiği şehre, Viyana‘ya Parvus çok farklı dönmüştü. Türkiye‘de 

yaşadığı yıllarla dünyaya yabancı kalmış bir yazar ve teorisyen olmadığını göstererek, 

yeteneklerinden emin ve özgüven sahibi biri olarak çıktı Alman ve Avusturyalı yoldaşlarının 

karşısına. Eskiye nazaran bir avuç Rus mültecinin kaldığı yerde, Karl Marx uzmanı eski dostu 

D. Rjasanow evinde ağırladı Parvus‘u. Rus sosyal demokrasisi hakkında fikir edinmek için 

burada kalmanın büyük önemi vardı. Rjasanow aracılığıyla,  konuşma sonrasında kendisinden 

etkilenen ama ikna olmayan Menşevik merkez komitesi üyesi ve sosyalist Yahudi Bund 

örgütünün liderlerinden Abramoviç ile görüştü.
668

 Farklı siyasi gruplarla kontak kurmasının 

yanında yine burada da Alman elçisiyle görüşmeyi ihmal etmez Parvus, elçi Berlin‘i 

bilgilendirirken ―İtalyan sosyalist Avanti gazetesi müdürüyle görüşen sosyalist Parvus, 

                                                 
662

 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 152. 
663

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Berlin, 9 Mart 1915,  Nu: 173. 
664

 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 123–124. 
665

 Fritz Fischer, Griff Nach Der Weltmach, s. 168. 
666

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Bükreş, 23 Şubat 1915, Nu: 135–137. 
667

 Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 140. 
668

 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 155–157. 



 129 

İtalya‘nın ordusunu savaşa sürükleyemeyeceğine dair temin edildi.‖
669

 notunu eklerken 

Parvus‘un propaganda sahasının genişliğine ve etkisinin inanmak istediği gücüne işaret 

ediyordu. 

Parvus Berlin yolundayken, Almanlar Rusya‘daki devrimci propagandada için hummalı 

çalışmasını sürdürüyordu. Son olarak devrimci harekete gereken destek için iki milyon 

marklık tutar havalesi için merkeze çağrı yapılmaktaydı.
670

 Tamda bu sırada, Parvus‘un 

Almanya‘dan sınırdışı edilme kararı kaldırılıp faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyacağı 

seyahatleri rahatça gerçekleştirebilmesi için kendisine polis pasaportu çıkartılmıştı.
671

  

Savaş bütün kasvetiyle sürerken, binlerce çalışkan ajitatör gerek inandıkları yönde 

gerekse de Alman parasıyla yönlendirildikleri istikamette çalışmaya koşulmuştu. Bunlardan 

öne çıkan iki isimden biri Alexander Parvus diğeri ise Alexander Kesküla idi. Kesküla‘ya 

bağımsız bir Estonya hayali, Alman marklarıyla başta Lenin olmak üzere diğer Rus 

devrimcileri arasında
672

 kendisine onurlu bir yer açtırtmıştı. Parvus ile eş zamanlı olarak 

Rusya‘daki devrimci hareketi desteklemek için çalışmalarını yürütürken, devrimcileri savaşa 

karşı pozisyon almaya çağırtmaktan, azınlıkların milli duygularını tahrike dek faaliyetlerini 

yürütürken Hahambaşı Iagger‘den sosyalist Liebnecht‘e dek farklı kişiler üzerinde 

operasyonel işlevini de yerine getirmekteydi.
673

 Fakat Parvus‘un konumu biricikti, bilgi 

birikimi ve sıra dışı gücü karşısında kendisine hayranlıklarını gizleyemeyen Alman 

diplomatları, bağdaştırmacılığı ve arkasında söz konusu ettikleri güçleri hesaba katarken 

onunla çalışmanın risklerini not etmek zorunda kalıyorlardı. Buna karşın onunla 

çalışmamanın zayıflığın ve acziyetin bir itirafı anlamına geleceğini belirterek...
674

 

Almanya‘nın İstanbul elçiliğinden gelen telgrafın ardından, Parvus, bakanlık müsteşarı 

von Jagow tarafından Berlin‘e çağrılır. Ana karargâhtan Dr. Kurt Riezler‘in yanı sıra Dr. Max 

Zimmer‘in katılımıyla tutanağı olmayan görüşme gerçekleştirilir
675

 

Görüşmede konuşulanlar sır olarak kalsa da Alexander-Parvus‘un 9 Mart 1915 ile 

tarihlendirilen 23 sayfalık andıcı Alman dış işlerinde mevcuttur.
676

 Böylece görüşme hakkında 

kestirimde bulunabilme olanağımız oluşmaktadır, yine de biz görüşmeye değil var olduğu 

anlaşılan mutabakatın dayanaklarını, yürürlükteki etkisini ve sonuçlarını ele alacağız.  

                                                 
669

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Viyana, 10 Şubat 1915,  Nu: 6. 
670

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Berlin, 7 Mart 1915, Nu: 150. 
671

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Berlin, 6 Mart 1915, Nu: 148–149. 
672

 Michael Futrell, Northern Underground, s. 121. 
673

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Bern, 6 Mart 1915, Nu: 151–152. 
674

 Z.A.B. Zeman, Documents from Archives of the German Foreign Ministry, s. 5. 
675

 Winfried B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 157–158. 
676

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Berlin, 9 Mart 1915,  Nu: 154–176. Andıcın tıpkı basımı için bkz. Winfried 

B. Scharlau, Zbynek A. Zeman, Freibeuter der Revolution, s. 361–374; Elisabeth Heresch, Geheimakte 

Parvus, s. 379–392. 



 130 

 

B. Devrim ve Zafer için GeniĢ Projeksiyonlu Büyük Plan  

1. Projenin Dayanak ve Varsayımları 

Detaylarına eğileceğimiz, Parvus‘un projesinin en büyük dayanağı, Rusya‘da Çarlığın 

yıkılması için devrimin gerçekleşmesi gerektiği ve devrimin ancak ve ancak bir savaşla 

gelebileceğine dair eski kehanetinin
677

 üzerine kuruluydu. Dünya Savaşı başladığı andan 

itibaren Rusya‘da öngördüğü devrimin gerçekleşmesinden söz etmeye başlamıştı. Hatta savaşı 

bitirecek barış antlaşmalarının devrimci hükümetler tarafından imzalanma olasılığını daha 

İstanbul‘da işlemeye başlamıştı.
678

 Ayrıca onun için devrim, otoritenin üzerinden kalktığı güç 

ve meşruiyetin en sağlam temeli demekti.
679

 Paranın, diplomatik entrikaların ve Çar düşmanı 

olarak her kim olursa olsun uzattığı müttefik elinin kirletemeyeceği bir meşruiyet.  

Meşruiyetini, Çarlığa karşı kullanışlı olabilecek her türlü yıkıcı öngörüye kucak açarak 

kuran projenin dayanaklarından en önemlisi tarihsel arka planıdır. 1905 devriminde çıkarılan 

derslerin yön göstericiliği sürekli işlenmiştir projede. Ayrıca plan Parvus‘un bizzat katıldığı 

1905 devrim denemesindeki başarısızlıktan çıkartılan en önemli ders olarak, kitlelerin 

gerçekleşecek bir devrimin başarıya ulaşmasında yegâne özne olarak yetersizliğini kabul eden 

düşünce üzerine kurulduğu söylenmelidir. 

Parvus‘u Alman dış işleriyle iş birliğine götüren projenin en önemli varsayımlarından 

birisi, Almanya‘nın askeri ve ekonomik gücünün büyüklüğüydü.
680

 Daha savaşın 

başlangıcında kaleme aldığı risalelerde savaşın esas tarafı olarak Almanya ve İngiltere‘yi 

görür. Almanya‘nın bu gücü savaşın galibi olacağına, en azından doğu cephesinde Ruslara 

esaslı bir ders vereceğine olan inancı getirmişti ona. Bu, aynı zamanda planın varoluş ve 

Almanya ile yürürlüğe sokulabilme koşullarından en önemlisiydi. Düşman ortaktı. 

Parvus için önemli olan, sürekli olarak dile getirdiği - bunu Türkiye‘deki yazılarında da 

gördüğümüz - Rus istibdat ve mutlakıyetinin son bulmasıydı. Ama bunun Almanya için 

doğrudan bir önemi yoktu. Hele ki Rusya‘da gerçekleşecek bir devrimin cephede 

kolaylaştıracağı zaferden başka bir anlam taşımasının ne önemi olabilirdi? Almanya‘yı esas 

ilgilendiren bütün araçları mubahlaştıran kesin bir zaferdi. Bu bağlamda, başta Lenin‘in 

mühürlü trenle Almanya‘yı baştanbaşa geçirttirilerek Rusya‘ya gönderilmesi olmak üzere, 

Rusya‘daki devrimci harekete verilen çok boyutlu destek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
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Alman arşivlerinin araştırmacılara açılmasıyla ifşa edildikten yıllar sonra bile Alman 

diplomasisi konu hakkında sessizliğini koruması
681

 anlamlıdır. 

Merkezi güçlerin savaş başlar başlamaz, Rusya‘daki devrimci hareketleri kışkırtmaya 

başlayarak, düşmanını zayıf düşürmek için harekete geçmesiyle
682

 Parvus‘un çok öncesinde 

kehanetinde bulunduğu ve Çarlığa son verecek devrimi gerçekleştirmek için harekete geçmesi, 

tarihte az görülmüş diplomatik entrikalara kapı aralayan süreci başlatacaktır. Parvus‘un bu 

süreçteki rolü ve etkisi, Alman Dış İşlerine sunmak üzere hazırladığı projeden çıkarsamak 

mümkün gözüküyor.  

 ―Rusya‘da Siyasi Kitlesel-Genel Grev Hazırlığı‖
683

 başlığını taşıyordu Parvus‘un 

andıcı.
*
 Projenin öngördüğü eylemsellik, Rusya‘daki iç huzursuzluğu derinleştirme ve 

uluslararası arenada Çarlık karşıtı etkin bir kamuoyu oluşturmayı matuftu. Bu faktörlerin bir 

diğerini etkileyici unsurlar olarak ele alındığı görülüyor. İttifak güçleri belliydi Rusya‘ya karşı 

cephede savaş veren askerler, Çarlık içindeki azınlık, işçi ve köylüler ile dünyanın bütün 

sosyalistleri. Buna Haenisch Prusya süngüsüyle Rus işçisinin yumruğunu birleştirme
684

 

diyordu. Görünen o ki, Parvus‘un yaptığı bundan fazlasıydı.  

 

2. Rusya’da Ġç Huzursuzluğun DerinleĢtirilmesi 

Parvus‘un andıcında hedef Rusya‘daki Çarlık, amaç devrimdi. Sosyalizmin geleceği 

şimdi ağır bir yük olarak dışarıda daha çok Alman askerlerinin omuzlarındaydı. İçerde ise bu 

yük, 1905 devrim hareketlerinin tecrübeleriyle pişmiş devrimcilerde, işçilerde ve bunların 

çarlığa karşı her türlü girişimlerinde kolaylık sağlayacak Alman hazinesindeydi. 

Rusya‘daki iç huzursuzluğu derinleştirme de cephede silahlı Almanlar elinden geleni 

yapacaktı buna ek olarak ulusal bağımsızlık verileceğine dair, güvenceye bir şekilde 

kavuşturulan azınlıklara görev düşüyordu -ki bu inancın hâlihazırda zaten onlarda mevcut 

olduğu varsayılıyordu- Son olarak sıra, siyasi veyahut ekonomik taleplerle grev yapan Rus 

işçilerinin üretimi sonlandırmalarına verilmişti. Demir yollarının havaya uçurulmasıyla 

ulaşımın felce uğratılması da unutulmamıştı. Böylece Birleşik Devletlerin kuzeyden 

muhtemel yardımı gelemeyerek cephede de olası Rus zaferleri önlenecekti ayrıca Çarlık 

ordusu demir yolunun güvenliği için özel askeri kıtalar ayırtmak zorunda kalarak zaafa 

uğrayacak, buda cephede onlara karşı savaşan İttifak ordularının ilerleyişine hizmet edecekti. 
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a. Rusya’da ĠĢçi Grevleri ve Devrimci Propaganda 

Parvus, Rusya‘da siyasi genel grev hazırlığı başlığı altında andıcına ―İlkbahar‘da 

Rusya‘da‖ diye başlıyordu. ―Barış ve Özgürlük sloganı altında siyasi genel grev düzenlenecek. 

Hareketin Merkezi Petersburg‘ta Obnukow, Putilow ve Baltık fabrikaları olacak. Grev, 

Petersbug-Varşova, Moskova-Varşova demiryolu ağlarını ve Güney-Batı demiryolunu 

etkileyecek kapsamda geniş olacak. Demir yolları grevi öncelikle işçi kitlelerinin yoğun 

olduğu merkezlerle demiryolu atölyeleri gibi yerlerde gerçekleştirilecek. Grevin 

yaygınlaştırılması için mümkün olan her yerde demiryolu köprüleri, 1904/1905 grev 

hareketlerinde olduğu gibi, imha edilecek.‖
685

 

İşçilerin grev hareketleri ile Rusya‘yı zora sokma planında merkez başkentti ama 

bununla yetinmemişti Parvus, Çarlığın atardamarlarının tümünü kesmeye kararlı bir grev 

stratejisi koymuştu ortaya. 

 ―Kısmi Hareket‖ başlığı altında ekliyordu;  

‖Genel grevin hazırlanmasına matuf örgütsel tabanın oluşumuyla, doğrudan tahrik 

çalışmalarının birlikte başlatılması zorunludur. Bulgaristan ve Romanya üzerinden, Odesa, 

Nikolayev, Sivastopol, Don kıyısındaki Rostov, Batum ve Bakü ile temasa geçilebilir. Rus 

işçileri devrim esnasında bu bölgelerde, önce elde ettikleri ama daha sonra geri alınan, yerel 

ve profesyonel-mesleki talepler ileri sürmüşlerdi. Hala bu iddiaları uğruna mücadeleden 

vazgeçmiş değiller: daha iki yıl önce gerçekleştirilen büyük bir grevde, liman işçileri ile 

denizciler eski taleplerini gündeme getirdiler. Tahrik (Al. Agitation) bu noktaya dayanmalı ve 

aynı zamanda siyasi dönüşüm sağlanmalıdır.‖ 
686

 

Parvus, devamında Karadeniz havzasında gerçekleştirilecek genel grevin zorluklarını ve 

uygun bölgeleri belirterek bu grevlerin taşıyacakları esas işlevi ekler; ―Grev, savaşla birlikte 

Çarlık İmparatorluğu sınırları içinde oluşan huzuru bozarak, sahip olabileceği anlamlara 

işaret edecektir.‖
687

 der. 

Savaş nedeniyle huzursuzluğun had safhaya çıktığı Karadeniz‘e kıyı kentlerde 

ajistasyon çalışmalarının önemine değinerek, merkezi Köstence veya İstanbul Galata 

semtinde olması muhtemel Rus denizcileri örgütünün yeniden canlandırılması gerektiği 

üzerinde durur.
688

 Odesa‘da devrimci örgütlerin işçi kitlelerine dayanarak 1905 örneğinde 

olduğu gibi kentin yönetimi ele geçirmeye çalışmalarının gerekliliğini ekler ve bunun süre 
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giden ayaklanmalara yeni bir ivme kazandıracağını hatta ve hatta bu ayaklanmaya Türk 

donanmasıyla destek olunabilme imkan ve olasılığından söz eder.
689

 

Çarlık Rusya‘sını içine aldığı çemberi daraltmaktadır Parvus. Sıra Çarlık Rusya‘sının 

farklı köşelerindeki yeraltı zenginliklerinden mahrum edilmesine gelmişti. 

 ―Bakû‘de ve petrol bölgelerinde grev çok özel zorluklarla uğraşılmaksızın 

gerçekleştirilebilir. İşçilerin büyük bölümünün Tatar yani Müslüman olması anlamlıdır. 

1905‘te olduğu gibi Nafta petrol yatak ve depolarının yakılması denenecek. Donetz maden 

bölgesinde de grev mümkün gözüküyor. Özellikle Ural bölgesinde koşullar çok uygun 

durumda. Orada sosyalist çoğunluk partisinin (Bolşevikleri kastediyor) güçlü taraftarları 

mevcut. Eğer biraz para tedarik edilirse, maden işçilerinin siyasi bir grev gerçekleştirmeleri 

mümkün, çünkü halk çok yoksul.‖
690

 

Parvus‘a 1905‘te sürgün yeri olarak ev sahipliği yapmasıyla tanıdığı ve Avrupa‘da 

sadece sürgün yeri olarak bilindiğini belirttiği Sibirya için, andıçta açtığı başlık altında Parvus, 

bölgedeki köylülüğün bağımsızlığa olan düşkünlüğünden, şehirlerde ise tüccarların yanında 

siyasi sürgünlerden oluşan nüfustan ve bu sürgündekilerin etkisi altındaki entelektüellerden 

söz eder. 1905 devriminde idari mekanizmanın devrimci komitelerin eline geçtiğini bölgede 

halen merkezi otoritenin, Japon tehlikesi bulunmamasından ötürü son derece gevşek olduğunu, 

bölgeden siyasi sürgündekilerin batıya, başkent Petersburg‘a kaçışları işinin sadece paraya 

baktığını belirterek, bu işin halledilmesiyle binlerce çalışkan ajitatör kazanılacağını, böylece 

devrimci hareketin her tarafta eylem gücünün artıp eylem birliğine yönelebileceğini, hatta 

bunun sosyalist parti merkezlerini de birleşmeye zorlayacağını belirtir.
691

  

Parvus Efendi‘nin İstanbul‘da kaleme aldığı anlaşılan Sibirya başlığı altındaki bölümü 

daha sonra yeniden ele alır. Böylece andıçta ikinci kez açtığı Sibirya başlığı altında 

stratejistten daha çok savaşı emir ve idare eden bir kumandan bir taktisyen gibidir Alexander-

Parvus. 

―Sibirya‘nın özel bir anlamı daha var. Çünkü Birleşik Devletlerin Rusya‘ya büyük 

ölçekli top ve silahları gönderebileceği güzergâhlar Sibirya‘da bulunuyor. Bu bakımdan 

Sibirya operasyonu diğerlerinden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Gerekli donanıma sahip, 

yetenekli ve basiretli kişiler, özel bir görevle demiryolu köprülerini berhava etmek üzere 

Sibirya‘ya gönderilmelidir. Bu iş için yeterince yardımcı güç sürgündeki kişiler içinden 

bulunacaktır. Patlayıcı maddelerin Ural maden ocakların temin edilmesi zorunluluğu var; 
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küçük ölçekli patlayıcılar ise Finlandiya‘dan temin edilebilir. Bu konudaki teknik talimatlar 

tamamlanmalı.‖
692

 

 

b. Ulusal Azınlık ve Köylü Ġsyanları 

Parvus projesinde Çarlığı alt etmede müttefik unsurlar olarak tasarladığı güçlerden birisi, 

Rus mutlakıyet ve istibdadı altındaki azınlıklardı. Hem bu azınlıkların bağımsızlık isteklerinin 

karşılanmasına dönük milliyetçi hareketlerin hem de bu topraklarda Çarlığın kendine özgü 

işleyişinden kaynaklı düzenlemelerle oluşan sistemin yarattığı memnuniyetsiz köylülerin 

ekonomik ve idari taleplerinin karşılanmasına dönük muhalif hareketlerin oluşturulması ve 

desteklenmesi Çarlığa karşı kullanılacak yıkıcı faktörler arasında yer almıştı. 

Parvus gençliğini geçirdiği Ukrayna‘nın ruh halini ve sorunlarını iyi biliyor ve takip 

ediyordu. Çarlığa karşı Ukrayna‘ya duygusal bir güvende besliyor olmalıydı. Mamafih büyük 

planında Ukrayna kendine yer bularak önemli ödevlerin sahibi olmuştu. Fakat duyguları 

dizginleyen akıl, projenin ―Köylü hareketi ve Ukrayna‖ başlığı altında iş başındaydı. Ödevin 

önemi gerçekleştirilebilinirliğiyle doğru orantılıydı. 

Parvus, burada devrimci hareketin büyümesiyle eş zamanlı olarak, tıpkı 1905‘te olduğu 

gibi köylü hareketinin bu devrimci dalgaya eşlik edebilirliğini tarihsel ve mantıksal 

dayanaklarını ortaya koyuyor ve ekliyordu; Rus köylülerinin içinde bulunduğu şartlar, 

1905‘ten buyana bırakın düzelmeyi aksine daha da ağırlaşmıştır. Rus köylüsü bütün 

olumsuzlukların kaynağı olarak toprak sorununu gördüğü için ilk fırsatta büyük toprak 

sahiplerinin topraklarına el koymaya yeltenerek tehdit unsuru olacaktır.
693

 

Ukrayna‘yı daha çok Rusya‘daki köylülüğün ağırlaşmış şartları üzerinden hareketle ele 

alır. Bunun yanında diğer bütün karşı çıkışları da bağımsızlık taleplerinin temellendirmesinin 

altında nedensel olarak harmanlar. 

Temelde Rus köylü sorununun büyük toprak mülkiyetine dayanmakta olduğunu, 

çözümün kooperatiflerin kurulması, ucuz kredi verilmesiyle, vergi sisteminde ve devlet 

mekanizmasının işleyişindeki aksaklıkların düzeltilmesiyle aşılacağını söyleyerek
694

 ekler;  

‖Ukrayna için bütün bu istekler muhtariyet talebiyle ifade edilmektedir. Ukrayna‘da 

toprakları Rus soylularına armağan eden Çarlığın anlayışı ve Ukrayna köylülerine karşı 

büyük toprak sahipliği politikasını sürdüren Çarlık hâkimiyeti sürdükçe, Ukrayna köylüleri ilk 

fırsatta, Çarlığın zor durumda olduğunu veyahut baskı gücünü yitirdiğini fark eder etmez 
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isyan edeceklerdir. Bağımsız Ukrayna‘nın kuruluşu hem Çarlık rejiminden kurtuluş hem de 

köylü huzursuzluğunun oluşturduğu kargaşanın çözümü olacaktır. ‖
695

 

Parvus kurulacak bağımsız Ukrayna‘nın ilk görevlerini, Çarlık hükümetinin yarattığı 

anarşiye son verilip hukukun üstünlüğüyle Ukrayna halkının güvenini temin etmek olarak 

belirtir. Ayrıca Ukrayna‘daki mezkur köylü isyanlarının merkez Rusya‘daki yansımalarından 

birinin Rus köylüsünün de kaçınılmaz isyanı olacağını, bu isyana, hem köylüler içinde nüfuz 

sahibi olan hem de Duma‘da etkin rolü ile bilinen Rus sosyalist-devrimci partisinin kayıtsız 

kalamayarak Çarlığa karşı etkin bir tutum takınacağını ilave eder.
696

 

Parvus andıcında ―Finlandiya‘da Hareket‖
697

 başlığı altında, Çarlığa karşı harekette 

kurulan cephedeki müttefik unsurlar içinde Finlandiya‘ya da önemli bir yer açar. Bölgeyi, 

Çarlık başkentine yakınlığı, Rus otoritesine karşı çıkış istenci ve gelişmiş sosyal 

demokrasisiyle yıkıcı faaliyetlere uygun bir zemin olarak görür. Ayrıca ülkedeki dil farklılığı 

dolayısıyla yürütülecek faaliyetlerin deşifre edilmesinin güçlükleri ile de avantajlı bir konuma 

haizdir. 

―Finlandiya‘da‖ der Parvus ―önemli miktarda Rus askeri var. Diğer taraftan Finliler 

İsveç tarafından ilhak edilmek istenmiyorlar. Aslında İsveç‘te Finlandiya‘yı ilhak etmek 

istiyor değil, aksine ondan bağımsız bir tampon devlet oluşturmak istiyor. İsveç partisi 

ülkesinde küçük bir azınlık oluşturmaktadır. Bu yüzden öncelikle, en önemlisi sosyal demokrat 

parti olan Fin partileri ile İsveç hükümeti arasında bir uzlaşma sağlanmalıdır. Buna şu yolla 

varılabilir; Finlilere geniş kapsamlı özerklik garanti edilerek ve hangi federasyona 

katılacakları tercihi kendilerine bırakılarak. Uzlaşma bir kez sağlandıktan sonra, 

Finlandiya‘da plana uygun olarak gizli ve geniş kapsamlı bir ayaklanma hazırlanabilir.  Fin 

sosyal demokrasisi tıpkı Alman sosyal demokrasisi gibi örgütlenmiştir. Tüm Fin halkı Çarlık 

despotizmine karşı haklarını ısrarla savunurken yürütülecek sessiz faaliyet konusunda 

eğitimlidir. Dil farklılığından ötürü şartlarda buna uygundur. Rusya‘da büyük grev 

hareketleri başlayıncaya dek her şey gizlice hazırlanmalıdır. Ne zaman ki ülkede konuşlanmış 

Rus askerlerinin bir kısmı Petersburg‘a indirilecek işte tam o zaman Finlandiya‘da genel 

ayaklanma olacaktır.‖
698

 

Parvus, satırlarının devamında Finlandiya‘da gerçekleşecek ayaklanmaya karşı 

Rusya‘nın takınacağı müdahale tavrı ile ordusunu hangi strateji ile bu ayaklanmayı 

bastırmaya çalışacağını taktik açıdan iki kısma ayırır. Çarlığın ya ayaklanmayı bastırmak 
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üzere tüm isyan odaklarının üstüne gitmek üzere ordusunu parçacıklara ayıracağını veyahut 

önemli stratejik noktaları ele geçirip kırsal bölgeleri isyancılara bırakacağını belirtir. 1905 

tecrübesinde Çarlığın birinci seçeneğe uygun davranmasıyla isyanı güç bela iki yılda 

bastırabildiğini ekler. Yine aynı taktiği uygulaması durumunda dışardan ülkeye girecek 

yabancı orduya karşı zaafa uğrayacağını, bu durumda İsveç‘in müdahalesinin 

gerekebileceğini belirtir. Bu sefer Rus ordusunun stratejik noktaları elinde tutma yoluna 

gideceğini tahmininde bulunarak, bu durumda alınacak önlemleri ve Finlilerin yapması 

gerekenleri etraflıca sıralar.
699

 

Andıcın detaylıca ele aldığı diğer mücadele cephesi Kafkasya‘dır. Bölgedeki tüm 

demografik yapıyı ve savaşta Çarlık Rusya‘sına karşı nasıl bir işlev görebileceklerini ele 

aldığı bu başlık altında Tatarların, Gürcülerin, Ermenilerin olası fonksiyonlarını ve Türklerin 

oynayacakları rolü ve bu role bağlı olarak ilan edilen kutsal savaş dolayısıyla Rusya 

Müslümanlarının gösterebileceği aksülamelin şartlarını ele alır.  

―Devrim sırasında Çarlık hükümeti Kafkasya‘ya hiç dikkat etmedi. Herhangi bir dış 

tehdit olmadığı için bölgeyi tamamen oluruna bırakmıştı. Öyle ki, devrimci komitalarla açık 

ilişkisi bulunan valilere bile müsamaha göstermişti. Merkezde otoritesini sağlamlaştırdığında 

bölgeyi yeniden dize getireceğinden emindi. Ve aynen böyle de oldu. Şimdilerde durum Rus-

Türk savaşıyla bütünüyle farklılaştı. Kafkasya‘nın ayrılması artık mümkündür. Bu da 

savaşmakta olan bir ordunun arkasından çıkacak isyanın önemini gösteriyor. Fakat iyi 

örgütlenmiş isyanın Kafkasya‘da gerçekleştirilmesine, Finlandiya‘dan farklı olarak, ulusal 

azınlıkların parçalılığı ve taraflar arası sürtüşmenin engeli mevcuttur.‖
700

 

Andıcın aynı başlığı altında, devrim esnasında Kafkasya‘da en güçlü ulusal azınlığın 

Gürcüler olduğu belirtilip, Kutay eyaletinde etkin olan sosyal demokratlarla küçük köylü 

yönetimleri kurulabileceği ortaya konur. Ayrıca Ermenilerin kısmen sosyal demokrat 

kısmense devrimin getirdiği hayal kırıklığı ile ayrılıkçı eğilimde olduklarının dikkate alınması 

gerektiği işlenir.  

Parvus, gerici rol üstlenen Tatarların Çarlık tarafından kışkırtılıp Ermenilerle kanlı 

çatışmalara giriştiğini belirtir. Ayrıca, İran, Mısır, Kuzey Afrika gibi yerlerde büyük 

hareketlere yol açması muhtemel kutsal savaşın Rusya‘da çok işe yaramayacağını ancak 

Çarlığın artık kutsal savaş ilan edilmesinden ötürü Müslüman kitlelere dayanmasının mümkün 

olmadığını ve Tatarların uysallaşmış azınlıklar olarak görülmesi gerektiğini ifade eder. Parvus 

Kafkasya‘da bu durumun her ne kadar daha farklı olsa da bu bölgelerin de artık pasifize 

olduğunu, eski zamanlarda bağımsızlık için verilen kahramanca mücadelelerinin hatıralarının 

                                                 
699

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Berlin, 9 Mart 1915,  Nu: 164–166. 
700

 AA, IA. WK. 11 c Geheim, C. 5, Berlin, 9 Mart 1915,  Nu: 166–167. 



 137 

bile solmuş durumda olduğunu belirtir. Buralarda Müslüman halkın kültürel gelişmeyi 

yeterince gerçekleştiremediğinden modern devrimci harekete katılmalarının 

beklenemeyeceğini ifade eden Parvus, ancak haklın Müslüman bir hükümeti yeğleyeceğinden 

Türk ordusunun müdahalesini olumlu karşılayacağına temas eder. Kuban Kazaklarının ise 

isyanını mümkün görüp bunu Ukrayna propagandasıyla sağlanabileceğini ekler.
701

 

Parvus, İstanbul yıllarından çok iyi tanıdığı Genç Türkler ile Ermeni partileri hakkında 

Alman diplomatlara önemli bir ikazda bulunur;―Jön Türkler ile benzeri partilere sahip 

Ermenileri bir araya getirmenin zorluklarının aşılıp bir ittifak kurulması zorunluluktur.‖ 

der.
702

  

 

3. Uluslarası Arenada Kamuoyu OluĢturma 

Andıcın ikinci ayağında Çarlık karşıtı etkin bir kamuoyu oluşturmak suretiyle Rusya‘yı 

uluslar arası arenada zor durumda bırakmak tasarlanıyordu. Bunun için, tarafsız ve Çarlığa 

yakın duran ülkelerin politikalarını oluşturulacak iç baskı ile değiştirmek hedefe ulaşmaya 

dönük öngörülen ilk çalışmaydı. İç baskıyı oluşturmak için basın yayın organları ve 

sosyalistler kullanılacaktı. Parvus bizzat kendisi bu süreçte etkin olarak çalışacak, insanların 

ne düşündüğü hakkında karar vermek, planlanan hedefe ulaşmak için özellikle sosyalist 

kitleleri etkilemek üzere Almanya‘nın yardımlarıyla Die Glocke isimli bir de dergi 

çıkartacaktı. Unutulmayanlar arasında sosyalistleri birleştirmek için liderlerinin uzlaştırılması 

gerekliliği de vardı. Bununla kendiliğinden organize olmuş Çarlık karşıtı bir orduya sahip 

olunabilecekti. Eni sonu Çarlık ancak ve ancak bir devrimle gideceği için Rusya içerisindeki 

devrimcilerle sürgündekiler yumruklarını birleştirmeliydi. Onlara eşlik edecek Prusya 

süngüsü çoktan kınından çıkmıştı. 

 

a. Sosyalistler Yoluyla 

Parvus andıcında grev ve isyanları hep sosyalistlerin koordinasyonunda tasarlamış, 

Çarlığın sonunu getirecek halk yığınlarının ideologları, ajitatörleri ve liderleri olarak hep 

sosyalistleri göstermiştir. Bu, ancak Avrupa‘nın zeminine uygun hareket ederek onu 

dönüştürme imkanına olan katıksız inançtan ileri geliyordu. Fakat sosyalistlerin birçok 

fraksiyonu olması, yıkıcılıklarının zafiyetiydi. Bu eksiklik derhal giderilmeliydi. Nitekim 

andıcın, ―Rus sosyalist liderler konferansı‖
703

 isimli ikinci başlığı buna matuftur. Dünyanın 

bütün işçileri belki değil ama bütün sosyalistleri birleşmeliydi. Hem böylece işçilerin 
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dayanışmalarının önündeki engelde kalkmış olmayacak mıydı? Amaç gizliydi, sosyalizmin 

bekasına veya Çarlığın ortadan kalkmasına herkesi de inandırmak gerekmiyordu. Kitlelere 

liderlik yapanların, kendilerinin iyiliğine olanı öngören(ler)in çizdiği istikamette 

yürütülebilmesi yeterliydi. 

―Rus sosyalist liderler konferansının gerçekleştirilmesi ancak Rus sosyal 

demokrasisinin önderliği altında mümkündür. Radikal kanat şimdiden işe koyuldu bile. Buna 

azınlık grubunun da katılması gerekiyor. Şimdiye dek birleşmeye hep radikaller karşıydı, 

fakat iki hafta kadar önce liderleri Lenin, birleşme meselesini gündeme getirdi.‖
704

 

Aynı başlık altında, Rusya‘da savaştan ötürü zayıflayan merkezi idarenin zafiyetinden 

yararlanarak, sosyalistlerin otoriteye karşı çıkışta güç birliğine gidebilecekleri bir orta noktada 

buluşmanın olanağı işlenir. Parvus, Menşeviklerin (azınlık gurubu) Alman sosyal 

demokrasisinin etkisinde olmalarından ötürü, Alman-Avusturya sosyal demokrat liderlerinin 

nüfuzundan faydalanılarak bu parti ile çok şeyin yapılabileceğini ekler. Büyük örgütsel 

öneminin yanında Fransa ve İngiltere kamuoyunda uyandıracağı etkisiyle ayrıca önem arz 

eden bu Rus sosyalistleri konferansı başlamazdan önce Bolşeviklerle Menşevikler arasında bir 

görüşmenin icap edebileceğini belirtir. 

―İtinalı bir çalışmanın ardından, İsviçre‘de veyahut bir başka tarafsız ülkede Rus sosyal 

demokrat liderler konferansı yapılmalıdır. Katılımı gerekli partiler şunlardır: 1. Sosyal 

demokrat çoğunluk partisi ( Bolşevikler ) 2. Azınlık partisi ( Menşevikler ) 3. Yahudi Bund‘u 

4. Ukrayna örgütü: Spillka 5. Polonya Sosyal Demokrat Partisi 6. Sosyal-demokrat Polonya 

Partisi 7. Litvanya Sosyal Demokrat Partisi 8. Fin sosyal demokrasisi. Kongreye 9. olarak 

Ermeni Taşnakyun partisi, 10. olarak da Hınçak eklenebilir. Kongre yalnızca, Çarlığa karşı 

doğrudan hareket iradesi gösterirse toplanabilir.‖
705

 

 

b. Azınlıklar ve Basın Yoluyla 

Projenin öngörülerinden biri farklı ülkelerde ki kamuoylarının bir diğeri üzerinde etki 

kurmasını sağlamak, karşılıklı etkileşimle özellikle sosyalist çevrelerin kenetlenmesini temin 

ederek Çarlığa karşı kendiliğinden örgütlü hazır bir yıkıcı ordunun kazanılması böylece 

Çarlığı çok boyutlu cephelerde savaşa mecbur etmekti. Bütün bunlar diğer yandan Çarlığa 

karşı savaşan ülke orduların hareketinin meşruiyetini de oluşturacaktı. Ajitasyon çalışması 

için seçilen diğer yer Kuzey Amerika‘ydı andıçta sosyalistlerin yanında göçmen Rus, Slav, 

Cermen ve Yahudiler ise hedef kitleydi. 
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―Kuzey-Amerika‘daki ajitasyonda Birleşik Devletlere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. 

Birleşik Devletler ve Kanada‘da çok sayıda Rus Yahudisi ve Slav çarlığa karşı yürütülecek 

ajitasyona yatkın durumdalar. Rus sosyal demokrasisi ve Yahudi Bund‘un orada çok önemli 

bağlantıları var. Bazı ajitatörlerin çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere buraya gönderilmesi 

gerekmektedir. Bunlar bu bölgelerde kamuoyu önünde konuşmalar yaparak, oradakilerin 

daha güçlü tutum takınmasını teşvik edebilir, örgütlenmelerini kuvvetlendirip çok sayıda Rus 

ve Yahudi basınını güçlendirebilirler. Böylece daha planlı bir faaliyet yürütülebilir. Bu 

çoğunlukla, ülkelerinden yeni göç etmiş milyonların halen Rusya ile bağlantılarını 

sürdürmeleri açısından önemlidir.‖
706

 

Parvus andıcında ele aldığı diğer konu kitle iletişim araçlarıdır. Burada Çarlık karşıtı 

yayın yapan gazetelerin desteklenmesini ister, tarafsız gazetelerin, bunlardan Paris‘te Rusça 

yayınlanan ―Golos‖ gazetesi örneğini vererek, parti taktiği üzerindeki tartışmalara kolayca 

çekilebileceğini belirtir. İsviçre, İtalya, Danimarka, Hollanda ve Amerikanın sosyalist 

gazetelerinin bu yönde kullanılabileceğini söyler. Rumen ve Bulgar sosyalist basınının Çarlık 

karşıtı söylemden rahatlıkla etkilenebileceğini, bu iki ülkenin özellikle de Romanya‘nın 

güneyde ki ajitasyon merkezi olması açısından basınının ayrıca önemli olduğunu, ülkede 

yayın yapan gazetelerin maddi ve manevi olarak Rusya‘ya bağlı olduğunu, fakat Çarlığın 

cephede aldığı yenilgilerle popülaritelerini kaybettiklerini, burada kurulacak yeni bir 

gazetenin objektif haberciliği ve bünyesinde toplanacak saygın gazetecilerle hem basın 

camiasında hem de oluşturacağı okur kitlesiyle önemli işler başarılacaktır der.
707

 

Parvus andıcın ilk bölümünü yazdığı İstanbul‘dan Berlin‘e süren yolculuğu sırasındaki 

faaliyetlerinin semerelerini bu bağlamda aldığını belirttiği sonradan kaleme aldığı ikinci bir 

―Basın Kampanyası‖ başlığı açar. ―Bulgar basını artık tamamıyla Almanya tarafındadır. 

Romanya‘daki dönüşüm ise fark edilir cinsten. Tarafımızca yapılan düzenlemeler daha da 

büyüyerek kendini gösterecektir.‖
708

 

 

4. Hareketin Büyüyüp Neticelenmesi: Teknik Hazırlıklar 

Parvus, ―devrimci hareketin büyümesi‖ başlığıyla andıcında Rusya‘da iç huzursuzluğun 

nasıl yaygınlaşıp derinleşeceğini gizli bir sevinçle ele alır. Çarlığın muhtemel tepki 

olasılıklarını irdeleyerek oluşacak sonuçları değerlendirirken herhangi bir olumsuzluğa da yer 

vermez. Kitlesel siyasi grevin gerçekleşme şartların olgunlaşmasını da ilkbahar aylarında 

mümkün görür. 
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―Tarafsız ülkelerde yürütülen ajitasyon çalışması Rusya‘da güçlü bir yansıma bulacak, 

bu aynı zamanda ters yönlüde işleyecektir. Sonraki gelişmeler savaşın gidişatına bağımlı 

olacak. Rusya‘da ilk günlerdeki o sevinç hali artık geride kaldı. Çarlığın acil zaferlere 

ihtiyacı var hâlbuki kanlı yenilgiler alıyor. Rus ordusu kış süresince bulunduğu zor 

pozisyonda tutulursa, hoşnutsuzluk yayılıp bütün ülkeyi saracaktır. Mezkur ajitasyon 

araçlarıyla huzursuzluk her yönde yaygınlaştırılıp derinleştirilecektir. Orada burada olan 

grevler, ayaklanmalar ve büyütülen tahrikle Çarlık zor durumda bırakılacaktır. Zor 

kullanılması halinde kızgınlık büyüyecek, hoşgörüyle yaklaşılması durumunda bu zayıflık 

olarak algılanacak. Yıkıcı hareket işte o anda alevlenecektir. 1904/1905 yıllarında bunun için 

yeterince deneyim oluştu.‖Parvus devamında plana göre hareket edilmesi durumunda kitlesel 

siyasi genel grevin ilkbaharda gerçekleşebileceğinin göz önünde tutulmasını, cephede 

alınacak hezimetlerle rejim karşıtı hareketin büyük boyutlara ulaşabileceğini Çarlığın bu 

durumda askeri gücünü Petersburg ve Moskova‘da yoğunlaştırmak zorunda kalacağından ve 

demir yolları için gerekli askeri önlemlerin alınmasıyla da uğrayacağı zafiyetle idari 

mekanizmanın çözülmesinin sağlanabileceğini vurgular.
709

 

Büyük planda bir diğer başlık ―Hareketin Sonu‖ başlığını taşır. Devrim hareketinin 

büyümesiyle Rusya‘da oluşacak huzursuzluğu derinleştirmede harbin genel gidişatı dışında 

alınması gerekli özel önlemlerden biri olarak, iki büyük savaş gemisinin denize indirilmesi 

için büyük gayretlerin gösterildiği Nikolayev‘deki tersanede işçilerin ister siyasi isterse 

ekonomik nedenlerle greve gitmelerinin sağlanması gerekliliği belirtilir. Parvus bunun dışında 

karşılaşılabilecek bazı zorlukları da dile getirmektedir. Beklentilerin dizginlenmesi gereken 

noktaya işaret eder: ‖Her şeyden önce, topraklarından kopartılıp savaşa sürüklenen genç 

unsurlardan ötürü ülkede yükselen ulusal coşku ki bu şimdilerde başarısızlıktan ötürü öfke 

olarak Çarlığa karşı yükselmektedir. Rus sosyal demokrasisinin hiçbir zaman Çarlığa karşı 

Finlandiyalılar ve Ukraynalılar gibi düşmanca bir pozisyonda yer almayacakları da 

bilinmelidir.‖
710

 

Rus sosyal demokrasisi ile ilgili tespitlerin devamında, bir milyonu aşkın işçiyi 

örgütlediğini, hükümetin Duma‘yı sosyal demokratların dolduracağı endişesini taşıyarak 

seçim yasasında iki kez değişikliğe gittiğini belirtir.‖Böylesi bir parti ancak halk kitlelerinin 

menfaatlerinin ve ruh hallerinin bir ifadesi olabilir. Halk kitleleri savaş istemiyorlardı fakat 

şimdi savaşıyorlar.‖ Rus sosyal demokrasisinin, savaşın sorumlusu olarak gördüğü Rus 

İmparatorluğunun büyüme isteğinin, içinde yaşayan bütün ulusların gelişimine engel teşkil 

ettiğini söylediğini ekler. Parvus savaşta olası bir yenilgiyle, Rusya‘da hükümetin sorumlu 
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tutularak devrilmesi ve derhal barışa gidilmesi talebinin yükseleceğini belirtir. Çarlık 

hükümetinin ateşkes imzalaması durumunda da devrimci hareketin daha da şiddetleneceğini, 

Savaşın seyri içinde iktidarı elinde bulundursa bile, dayatılan barışı imzalamasıyla artık 

ayakta kalamayacağını ekleyip mutlu sonu betimler: ―Böylece birleşen ordular ve Rusya‘daki 

devrimci hareket yoluyla, Çarlığın temsil ettiği ve var olduğu müddetçe dünya barışı için 

tehlike arz eden, korkunç siyasi merkezileşme paramparça olacak ve de Avrupa‘daki siyasi 

gericiliğin kalesi yıkılacaktır.‖
711

 

Parvus projenin öngördüğü nihai nokta ile Alman dışişlerinin ilgi alanının dışına çıkmış 

oluyordu, imzasını atmadığı bu projenin bir ajan-memurluk başvurusu değil de bir iş birliği 

olarak nitelendirilebilirliğini artıran önemli unsurlardan birisi de budur. 

Diğer taraftan Rusya‘da gelişecek hareketin karakterini ve nihayetini belirledikten sonra, 

bunun gerçekleşmesini kolaylaştıracak yöntemleri ele alarak yapılması gerekli teknik 

hazırlıkları sıralar. Bütün bir harekâtın tasvirini çıkartır ve son olarak yapılması gerekenleri 

maddeler halinde vurgulayarak, yer yer başvurduğu malumatfuruşluğa son verir. Böylece 

metnin dışişlerindeki muhataplarının ilgisi esas noktaya celp edilecektir. 

―1. Çarlık hükümetine karşı mücadelesini bütün araçlarla devam ettiren Rus sosyal 

demokrasisinin çoğunluk gurubu ( Bolşevikler ) finansal açıdan desteklenmesi ve İsviçre‘deki 

liderlerinin ziyaret edilmesi. 

2. Odesa ve Nikolayev‘deki devrimci örgütlerle Bükreş ve Jassy üzerinden doğrudan 

bağlantı kurulması 

3. Rus denizcileri örgütüyle bağlantı kurulması. Sofya‘da bir kişi
*
 aracılığıyla bağlantı 

sağlandı, gelecek Bağlantılar Amsterdam üzerinden yapılacak. 

4. Yahudi sosyalist örgütünün ―Bund‖- Siyonist değildir - faaliyetlerinin desteklenmesi. 

5. Rus sosyal demokrasisinin ve Rus sosyalist-devrimcilerinin İsviçre, İtalya, Kopenag 

ve Stockholm‘deki yetkililerinin ziyaret edilmesi ve Çarlığa karşı doğrudan-aktif mücadelede 

kararlılığı nispetlerince desteklenmeleri. 

6. Savaş esnasında da Çarlığa karşı olan Rus devrimci yazınının desteklenmesi. 

7. Fin sosyal demokrasisi ile bağlantı kurulması. 

8. Rus devrimcileri kongresinin organizasyonu. 

9. Çarlığa karşı mücadelede, tarafsız devletlerin Merkezi Güçlere ( İttifak Devletlerine ) 

bağlanmaları açısından bu ülkelerde ki özellikle sosyalist basın ve örgütlerinin olmak üzere 
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kamuoyunu etkilenmesi. Bulgaristan ve Romanya‘da bu şimdiden gerçekleşti. Hollanda, 

Danimarka, İsveç, Norveç, İsviçre ve İtalya‘da bu devam ettirilmelidir. 

10. Ülkedeki demiryolu köprülerini havaya uçurmak böylece de Amerika‘dan Rusya‘ya 

silah sevkıyatını önlemiş olmak için,  donanımlı bir ekibin Sibirya‘ya özel bir görevle 

gönderilmesi. Ayrıca siyasi sürgünlerin ülke içlerine geri kaçışlarının temin edilebilmesi için 

bu ekibin bol para ile donatılması.‖
712

 

Parvus, harekâtın bütün stratejik unsurlarını belirttikten sonra, Rusya‘da 

gerçekleştirilecek operasyonlar için gerekli teknik talimatları da 11. madde altında titizlikle 

ekleyerek, uyandırdığı güvenin kaynaklandığı samimiyet ve üstünlükleri başka bir yönüyle 

tekrar göstermek ister.  

― Rusya‘daki ayaklanmanın teknik hazırlığı: 

a. Rusya‘daki demiryollarının eksiksiz haritası temin edilip, trafiği felç etmek üzere 

berhava edilmesi gerekli köprüler işaretlenmeli, aynı şekilde mühim merkezi binalar, depolar 

ve imalathaneler de harita üstünde gösterilmelidir. 

b. Her bir olayda amaca ulaşmak için patlayıcı madde miktarı kesin olarak belirtilmeli, 

materyalin azlığı ve operasyonları gerçekleştirmenin zorlukları daima hesaba katılmalıdır. 

c. Köprüler ve büyük binalar gibi yapıları havaya uçurmak için, patlayıcı maddelerin 

kullanımı anlaşılır bir şekilde izah edilmelidir. 

d. Patlayıcı madde hazırlamak için basit reçeteler verilmeli. 

e. İktidarın silahlı güçlerine karşı, özellikle işçi mahalleri göz önüne alınarak 

Petersburg‘da direniş planının işleyişi açısından ayaklanan halka,  piyade ve süvari 

saldırısından korunma, barikat kurma sokak ve evlerin korunmasının‖
 713

 nasıl sağlanması 

gerektiği öğretilmeli. 

Alman diplomatlarına kimliğinden ötürü oluşabilecek kuşkuları gidermek, duruşunu 

göstermek ve bütün planını dayandırdığını düşündüğü mantıksal temeli kanıtlamak istercesine 

son olarak sosyalist Yahudi Bund örgütü ile Zionculuk arasındaki ayrımı ortaya koyarak 

neden Zioncularla çalışılamayacağını gerekçelendirecektir. Devrimci taktisyenin kişisel 

tecrübeleri ve Yahudiliğin özellikle Batı tarihi ona kimliğinden ötürü ve isteği dışında 

oluşabilecek -hâlihazırdaki Zioncuların büyük çalışmalarıyla da beslenebilecek- yanlış 

anlaşılmaları, nedensel olarak ortadan kaldırmak üzere, böylece de yürütülecek operasyonda 

akıl hocalığı yaptığı Alman dışişlerini netleştirmek için büyük planın kapanış satırlarını bu 

meseleye ayırtır. Yahudi kimliğinden ötürü oluştuğunu sandığımız bu psikolojik savunma 

duygusu, projede basit stratejik yanlışlara düşülme ihtimalini bertaraf etmeyi isteme 
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gereksizliği veyahut Almanya‘ya proje dışında çalışma yapmaması gerektiğine dair bir öğüt, 

olarak da kendisini gösterir. 

―Yahudi sosyalist Bund Rusya‘da işçi kitlelere dayanan, 1904‘te önemli işler yerine 

getirmiş, Zionculardan farklı (onlarla çelişen) devrimci bir örgütlenmedir. Bu sonuncudan 

hiçbir beklenti içine girilmemelidir. 

1) Çünkü parti ilişkileri çok gevşektir. 

2) Çünkü savaş sırasında saflarında Rus vatanseverlik eğilimi kendisini güçlü bir 

şekilde hissettirmiştir. 

3) Çünkü merkez yönetimleri Balkan savaşlarından sonra, İngiliz ve Rus diplomasisine 

teveccüh etmek zorunda kalmasına rağmen, imparatorluk hükümetine yaltaklanmak 

mecburiyetinden kurtulamamıştır. 

4) Çünkü hiçbir politik eylem becerileri yoktur.‖
714

 

Bu ifadeler aynı zamanda Parvus Efendi‘nin Zionculuğu ile Alexander Parvus‘un 

Bundculuğu arasındaki farka işaret eder. Bağdaştırmacılığının zirvesine işaret eden Parvus‘un 

bu projesine Alman diplomasisi tarafından onaylanmasından ötürü birde Almanya‘nın savaş 

stratejisi açısından yaklaşmak yerinde olacaktır. 

 

C. Almanya’nın SavaĢ Stratejisi Açısından Parvus’un Projesi 

Almanya‘nın I. Dünya Savaşı esnasında takip ettiği stratejilerden birisi devrimcileştirme 

politikasıdır.
*
 Bu politikada, ülkelerdeki siyasi iradelerin dışında/ bu irade üzerinde etki 

kurucu yaklaşım oluşturmanın bir ayağı da İslam dünyasıyla ilintilidir. Kasım 1898‘de Kayzer 

II. Wilhelm‘in Şam‘da esasta 260 milyon olan Müslüman nüfusu büyüterek, kendisini 300 

milyon Müslüman‘ın koruyucusu ilan etmesi ile temelleri atılan bu siyasetin, ilerleyen süreçte 

devrimci politikayı Asya‘da Rusya ve İngiltere‘ye karşı, Afrika‘da İngiltere ve Fransa‘ya 

karşı Müslüman unsurları kullanmaya dönük açılım olarak karşımıza çıkar. Hıristiyan birliği 

ve Avrupa‘nın diğer güçlerinin sömürgeciliği altında ezilen Müslüman unsurların kutsal 

savaşla yani özellikle Türkiye ile yürütülecek işbirliği üzerinden kullanma düşüncesi
715

  

Parvus‘un projesinde zayıf gördüğü noktalar dahil pek çok şey Almanya tarafından ihmal 

edilmemiş bir tarihsel arka plana sahiptir. 

Parvus‘un ortaya koyduğu proje bağlamında Almanya açısından gösterebileceği 

işlevsellik daha çok radikal sosyalistler yoluyla devrimcileştirme politikasına önemli bir katkı 

olduğu söylenmelidir. Savaş başlamadan önce oluşan kamplaşmada Almanya ve Avusturya 
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özellikle İsviçre‘de bulunan göçmen Rus devrimcileri ilerleyen süreçte kullanışlı kılmak üzere 

sondaj çalışmalarına başladığı görülmektedir. Almanya‘nın bu konudaki etkinliği ise dikkat 

çekicidir. İlk olarak Viyana elçisi,  Avusturya-Macaristan‘ın ―İsviçre‘de bulunan bütün Rus 

devrimcilerinin, Avusturya üzerinden Rusya‘ya geri gönderilmesi‖ isteği bilgisini 6 Ağustos 

1914 tarihinde Berlin‘in dikkatine sunar. Ekim ayına gelindiğinde Almanya, Rus mülteciler 

ve devrimcileri üzerinden yıkıcı çalışmalar yürütmeye başlamıştır.
716

 

Alman savaş bakanlığının Parvus‘un planı kapsamında savaş stratejisini nasıl 

olgunlaştırdığı hakkında teorik veriler mevcut değil. Bu durumda planı mutabakat metni 

olarak değerlendirebiliriz. Projenin büyüklüğü ortadadır, muhatabınca uygulanabilirliğinden 

geçer not aldığı, Parvus ile yapılan işbirliğinden de anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Parvus 

planıyla ―Rusya‘da istikrarsızlık yaratmak için bu ülkede ki milliyetçi ve Marksist hareketlere 

para yardımı yapılması için Alman hükümetini ikna ettiği‖ iddiası
717

 geçersiz olduğu 

söylenmelidir. Tekrar pahasına belirtmek gerekirse, İstanbul‘daki Alman büyük elçisi 

Wangenheim‘ın Parvus‘u Alman dışişlerine önermesinden çok önce, Almanya‘nın bahsi 

geçen çalışmalara başladığı görülmektedir.
718

 Parvus‘la Berlin‘de nihai mutabakat olarak 

değerlendireceğimiz görüşmenin az öncesinde de Rusya‘daki devrimci hareket için ilk milyon 

marklık kaynak ayarlanmaktadır.
719

 Bunun öncesinde ise Rusya‘da Duma üyelerinin 

tutuklanması ile oluşan kargaşaya ve savaştan ötürü sefalete düşen köylülerin isyan 

faaliyetlerine destek için de hummalı bir tahrik çalışması yürütülmeye başlanmıştır.
720

 

Sosyalistler üzerinden Çarlık karşıtı ameliyatların yoğunlaştığı günlerde
721

 Berlin‘de 

Parvus‘la masaya oturulmuştur. 

 

D. Projenin Yürürlüğe Sokulması 

Parvus Çarlık Rusya‘sının boynuna atılacak kementle nasıl dize getirileceğini ortaya 

koymuş. Sıra artık bunu uygulamaya koymaktaki azim ve kararlılığı beceriyle göstermeye 

gelmişti. Kendisi hali hazırda Berlin‘de gerçekleşen görüşmeye dek bağımsız olarak projesi 

çerçevesinde çalışmaya başlamıştı bile. Prusya dış işlerinin ona aldırış etmeme ihtimaline 

karşın, o elinden geleni yapmaya devam edeceği tahmin edilebilir. Nitekim Almanya‘ya 

verdiği andıçtan sonra kendisinin egale edilme ihtimalide ortadaydı. Buna karşın Alman Dış 
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İşleri‘nin Parvus‘tan aktif olarak faydalanmak istemesi ona duyulan güvenin göstergesi olarak 

yorumlanabilir. 

Parvus‘a planı çerçevesinde ilk olarak iki milyon marklık kaynak akıtılır.
722

 İlerleyen 

süreçte bunu 20 milyon Ruble takip eder.
723

 Die Glocke adlı dergiyi açıp
724

 etrafında topladığı 

sosyalistlerle propaganda çalışmasına koyulur. Diğer taraftan Kopenag‘da bilimsel bir enstitü 

açar.
725

 Ayrıca kömür ticaretine girişerek
726

 Alman hazinesinden çekilecek paraları gerekli 

yerlere kanalize etmek için uygun bir ortamı tastamam sağlamış olur. Bolşeviklere ve 

özelliklede Lenin‘e para akıttığını reddetse de
727

 icraatlarından birisi de Lenin‘in mühürlü 

trenle Almanya üzerinden Rus başkentine gönderilme organizasyonunda yer almasıdır.
728

 

Rusya‘daki devrim hareketlerini desteklemek üzere akıtılan milyonlarca marklık
729

 kaynağın 

transferinde farklı ağlar kullanıldığı son olarak eklenmelidir. 

 

E. Parvus’un Son Günleri 

Parvus Bolşevik devriminin gerçekleşmesinden sonraki günlerde Almanya‘nın savaşı 

kazanacağına inanıyordu.
730

 Bu inancını yıkan savaş neticesinden sonra o, Almanya açısından 

önemini kaybetmekle beraber, mutsuz geçen günlerinde Weimar Cumhuriyeti‘nde Ebert‘e 

danışmanlık yapar.
731

 Hayatının son dönemlerini bir zamanlar İstanbul‘da ikamet ettiği 

Büyükada‘yı andıran doğasıyla Schwanenwerder yarımadasında geçirir. Burada düzenlediği 

çeşitli lüks partilerle son günlerinin tadını çıkarmaya çalışır.
732

 1924‘te Berlin‘de beyin 

kanamasından ölmesi üzerine çok az sayıdaki katılımcıyla sosyalist bir merasimle defnedilir.  
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SONUÇ 

 

1867 senesinde orta sınıf bir Yahudi ailenin çocuğu olarak Rusya‘da dünyaya gelen 

Helphand‘a Rus geleneklerine uygun olarak Lazareviç adının yanı sıra Tevrat‘ta geçtiği üzere 

Tanrıyla güreşir anlamına gelen İsrail adı verilir. Daha sonradan Alexander ön ismini de 

alacak olan Helphand, daha çok, yazılarında müstear ad olarak kullanacağı Parvus ismiyle 

şöhretini elde edecektir. 

 Doğduğu ülkede Rus olmayan kitlelere karşı yürütülen sistemli baskı siyaseti 

güdülmekteydi. Özellikle de Yahudilere karşı yürütülüp pogrom adını alan ve katliamlarla 

sonuçlanan yağma ve talan olayları genç Helphand‘ı derinden etkilemiştir. Çocukluğuna 

ilişkin ilk anısı Çarlığın bu sistemli politikasının ürünü olan ve mahallesini kül eden yangına 

aittir. Bu yangından yalnızca canlarını kurtarabilmiş olarak güneye liman şehri Odesa‘ya 

taşınan ailesi genç Helphand‘ın eğitimi için gençliğinde özel çaba gösterir.  

 Rusya‘daki çocukluk ve gençlik yıllarında, maruz kaldığı ayrımcılığın neticesinde 

Israel-Helphand‘ın duygularında Çarlığa karşı derin bir nefretin nüveleri atılır. Öyle ki, bu 

duygusal isyankârlık önceleri onu, otorite tanımayan haydut hareketlerine hayran bırakacaktır.  

Fakat çok geçmeden bu romantik isyankârlıktan sıyrılacak, o günlerde birçok asi genç Yahudi 

gibi, toplumcu harekete katılacaktır. Bu toplumsal hareketlerin bir işlevi de, Yahudileri 

toplumdan ayıran farklılıklarını bir kenara bırakan ve kültürlerini kaybetmeden güvenli bir 

asimilasyon alanı sağlamasıydı.  

Genç Helphand erken dönem toplumculuğunu Çarlığın baskıcı tutumuyla toplum 

arasında oluşan çekişmesi üzerine kurmakla birlikte, etkilendiği aydınlardan devraldığı 

romantizmi sosyalizmle yönteme kavuşturması yurtdışına çıkışıyla olacaktır.  

İlk kez yurtdışına çıkarak/kaçarak gittiği İsviçre‘de aldığı Üniversite eğitimi sırasında 

Marksizm‘i benimsemesiyle toplumculuğu açık yıkıcı öngörüleri olan bir sisteme kavuşmuş 

oluyordu. Öğrencilik yıllarının hemen akabinde SPD‘ye katılır. Çeşitli sosyalist dergi ve 

gazetelerde makaleleri neşredilir. Berstein‘ın revizyonist tezlerine şiddetle karşı çıkmasıyla 

SPD‘den dışlanır. Bu dönemde göçmen Rus devrimcilerine yaklaşır. Kendi gazetesini açma 

düşüncesiyle ticari faaliyetlere de girişen Parvus Maksim Gorki‘nin yayın haklarını satın 

aldığı tiyatro oyunu yüzünden adı ilk skandala karışır. 

1904–5 olayları Rusya‘da patlak verdiğinde, devrim hayaliyle Petersburg‘a gider. 

Troçki ile sıkı bir birliktelik kurduğu bu günlerde Sovyet başkanlığı da yapar. Ne devrim 

başarıya ulaşır ne de Rusya‘da Yahudilerin trajedisine son verilmiştir. Tutuklanarak 
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Sibirya‘ya sürgüne gönderilir. Fakat bu dönemde ortaya attığı İşçi Demokrasisi fikri 

Troçki‘nin Sürekli Devrim Teorisine ilham kaynağı olur.  

Sibirya sürgününden tekrar kaçarak Almanya‘ya dönen Helphand-Parvus, tekrar SPD 

çatısı altında faaliyetlerini yürütür. 1905 devrim tecrübesinin birikimi ve sosyalizmin 

geleceğine ilişkin teorik çalışmalarının ortaya koyduğu düşünce bir kehaneti de içeriyordu. 

Kehanetinde devrimin ancak bir dünya savaşıyla gerçekleşebileceğini belirtirken, söz konusu 

ettiği devrim müjdesinin gerçekleşeceği yer olarak da Rusya‘ya işaret ediyordu. Bu görüş, 

dönemin sosyalistleri tarafından şiddetle eleştirilir. Giderek düşünsel olarak yabancılaştığı 

ortamdan uzun bir ayrılığa geçiş, İstanbul‘a üç ay olarak planladığı kısa bir araştırma 

gezisiyle gerçekleşir. 

Almanya‘dan Türkiye‘ye gerçekleştirdiği bu seyahat sonucunda geri dönmeyip 

İstanbul‘a yerleşen Parvus‘a İstanbul‘daki Yahudi kardeşleri yardım elini uzatır. İstanbul‘a 

ayak basar basmaz ilk durağı bir tekke olan Parvus‘un kurulu olduğu anlaşılan bağlantıları 

kısa sürede kendisine meclis oturumlarının da kapısını açar. İçki masalarından, hamalların 

gecelediği pansiyonlara, dervişlerin zikir ayinlerinden, Maliye nazırı Cavid Bey‘le sohbete 

hatta İttihatçıların düzenlediği gezilere dek kendisini farklı alan ve mecralarda görürüz. 

İttihatçıların yanı sıra Türkçülerle de yakın bağlantı kuran Parvus, Alliance ideolojisini 

benimseyen ırkdaşı Moiz Kohen ile birlikte Türk Bilgi Derneği‘nin Türkçülük şubesinde fahri 

azadır. Zioncu propaganda aracı olarak kurulan ve Fransızca yayınlanan Jeune Turc 

gazetesiyle başladığı yazarlığına, Tanin ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinde devam eder. Özellikle 

Türk Yurdu dergisinde dikkat çekici makaleler neşreden Parvus Efendi, Osmanlı‘nın borç 

batağına sürüklenişinin detaylı analizini yapar. Yahudiliğe özgü bileşenler seçkisi içinde 

Türkiye‘deki toplumsal yapıya uygun bir toplumculuk örneği sergilediği bu günlerde patlak 

veren Dünya Savaşı ile öncesinde kehanetinde bulunduğu devrimi gerçekleştirmek üzere 

harekete geçer. 

İstanbul‘da öncelikle iki risale kaleme alarak Osmanlı‘nın Almanya tarafında savaşa 

girmesiyle kazançlı çıkacağını ıspatlamaya çalışır. Bu günlerde aynı zamanda demiryolu 

ekipmanları ve tahıl ticaretine girişerek büyüyecek servetine ilk birikimini elde eder. 

Birinci Dünya Savaşının patlak vermesiyle, Çarlığa karşı bütün güçleri toplayacak bir 

proje tasarlayıp bunu İstanbul‘daki Alman Dışişlerine sunar. Özelliklere Çarlık karşıtı 

sosyalist harekete, Alman marklarını kanalize ederek kendisine savaş sırasında bizzat Çarlık 

aleyhine faaliyetlere girişir. Ticaret ile devrimi de bağdaştıran Parvus, bu bağlamdaki 

faaliyetlerine öncelikle Bulgaristan‘da başlar. Sosyalizm için Çarlığa ölüm çağrısı yaptığı 

1915 Ocak ayındaki bu günlerin Bulgar basınında yankıları çok uzun sürer. Fakat o artık 
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Romanya‘dadır. Burada da Alman diplomatları ile sosyalist devrimciler arasında mekik 

dokuyan Alexander Parvus sonraki durağı için Viyana‘yı seçer. Çarlığa karşı Yahudi Bund 

örgütünden, farklı fraksiyondaki devrimcilere, gazeteci ve diplomatlarla temaslarda bulunarak 

hazırladığı andıcı Berlin‘e sunmak için buradan hareket eder. 

Yıllar önce sürgün edildiği İmparatorluk Almanya‘sına artık kendisi için düzenlenen 

polis pasaportuyla giriş yapmıştır. Bilgisine hayranlıkla bakan Alman diplomatları andıcı 

çerçevesinde kendisiyle çok boyutlu ilişkiler yürütür. Halihazırda Rusya‘daki devrimci 

hareketi ateşlemek için harekete geçmiş olan Almanlar ona hazinelerinden milyonlarca mark 

akıtır. Bu paralar onun aracılığıyla çeşitli devrimci faaliyetleri desteklemek üzere gerekli 

kişilere ulaşır. Bolşeviklere akıtılan paraların yanı sıra, liderleri olan Lenin‘in mühürlü trenle 

Almanya‘yı baştanbaşa geçirtilerek devrim başkentine ulaştırılmasında da Parvus‘un adını 

görüyoruz.  

Böylece faaliyetlerinin etkinliği tarih yazımında şu ortak kanaati beraberinde 

getirecektir: Alman markları ve Parvus olmasaydı Rusya‘da Bolşevik devrimi gerçekleşmezdi. 

Rusya‘da devrim gerçekleşmişti fakat öngörülerinin aksine savaştan Almanya yenik 

ayrılacaktır. Parvus böylece kurulacak Weimar Cumhuriyeti‘nde bir çeşit danışmanlık yaptığı 

son günlerinde yaşarken servetini evinde misafir ettiği konuklarına şatafatlı partiler 

düzenleyerek harcama yoluna gider. Kadınlara çekici gözükmeye çalıştığı bu günlerde 

hatıralarının birikimi yüzünde mutsuzluk olarak kendisini gösterdiği söylenir.  

1924‘te öldüğünde kendisi tüm eylemleriyle tekrar gündeme gelecektir. 
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EKLER 
Doğudan Mektuplar 

 

1. Hamallar ve Ġstanbul’da ĠĢçi Mücadelesi733 

Meclisin, coşkulu siyasi konuşmalar eşliğinde ve büyük bir görkemle açılışı sırasında 

İstanbul‘un liman sokaklarında bayram havasında olmayan kılıksız simalar gözükür. Bunlar 

sayıları 2300‘ü bulan iş bırakmış hamallar ve kömür yükleyicileridir. Hemen tamamı Küçük 

Asya‘dan gelen Kürtlerdir. Bu artık bir ulusal mücadele değil. Gâvurlarla Hıristiyanlar 

arasında herhangi bir anlaşmazlık yok. Bu Türk milletinin sınıf mücadelesidir daha doğrusu 

Müslüman toplumun. Bu, Türkiye‘deki toplumsal gelişimin kalkış noktası olarak Türk 

milletinin sınıf mücadelesine özel bir anlam yükler. 

Türk devrimi üzerinden dünyaca bir üne kavuşan hamalların içlerinden büyük bir kesimi 

şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti
734

 hükümetinin idaresine ve arzularına karşı grevdeler. 

Onların siyasi grev sırasında gösterdikleri yiğitçe tahammül biliniyor. Özellikle bütün 

yokluklara rağmen Avusturya boykotunu gerçekleştirdiler ve şimdi Yunan boykotuna sabırla 

diş geçiriyorlar. Bu işçi tabakası öncelikle Genç Türklerden destek aldılar. Onlarla ilişkilerini 

devam ettiriyorlar ama bu daha az doğrudan gerçekleşiyor daha çok aracılar
735

 üzerinden 

sağlanıyor. 

Kömür yükleme ve boşaltma organizasyonu esasen şöyledir. Kömür firmaları ve vapur 

şirketleriyle işçiler arasında doğrudan bir bağlantı yok, bu bağlantıyı sağlamak için gereken 

sayıda işçiyi temin eden arabuluculardan faydalanılıyor. Arabulucular boşaltma işleminde 

―Lostromo‖
736

 yükleme işleminde ise ―Çavuş‖ olarak isimlendirilir. İhtimal, bazı çavuş ve 

lostromolar İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki içinde hatta ona üyedirler. 

Büyük devrimci grev sona erdiğinde, işçilerin kötü olan ekonomik durumları hesaba 

katılmadan yapılamaz. O zamanlar kömür taşıyıcıları için boşaltma ve yüklemede özellikle 

gece gündüz ve Pazar günü çalışması farkını gözeten, kabul edilmiş bir ücret tarifesi vardı. 

Bir ton kömür için ücret 2,5 kuruştan, bu 45 feniktir, 3,75 kuruşa kadardı, bu da 68 fenik eder. 

Bununla birlikte ücret ödemede o zamana dek egemen olan keyfiliğe bir düzenleme getirilmiş 

olup bu iyileştirmeye gidildi. Çünkü devrimden önce bir ton için, ücretler 1,5 kuruşa, 28 

                                                 
733

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/83–92. 
734

 Orijinal metinde geçen ―jungtürkischen Komitee― (Tr. Genç Türkler Derneği)‘yi  burada dilimizde yaygın 

kullanılan haliyle İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak çevirdik.  Jungtürken kelimesini de Genç Türkler olarak 

çeviriyoruz. 
735

 Aracılardan (Al. Zwischenunternehmer) burada kasıt; aynı zamanda birlikte iş yapmak isteyen girişimciler ve 

bunların ihtiyaç duyduğu bağlantıları sağlayanlardır. Bu bağlamda ―Aracı‖  ve ―Arabulucu‖  (Al. Vermittler) 

metinde farklı anlam taşımakta, arabulucular çavuş ve lostromo olarak isimlendirilmektedirler. 
736

 Lostromo, ticaret gemilerinde tayfaların başıdır. 
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feniğe, düşürülmüştü. Sağlık sigortasının kurulması dahil, işçilere bakılma sözü verildi. Bu 

amaçla her işçi aylık 5 kuruş yani 90 fenik ödedi. Her şey aracıların elindeydi. Aracılar sağlık 

sigortasının başkanı ve veznedarını da seçtiler. 

Bu, hamalların belirttikleri üzere 15 gün bile sürmedi. Bu güzel düzenleme aracılar 

tarafından iptal edildi. Lostromolar tarifeyi dikkate almadan 14 kuruş, yaklaşık 2,5 mark, 

yevmiye ödediler. Çavuşlar ise farklı hareket ettiler: Kendileri için toplam ücretten: 1.) İki 

misli işçi ücreti 2.) Muhtemel vekâlet tazminatı için bir işçi ücreti 3.) 1 kuruş karşıdan karşıya 

geçiş ücreti (kendileri için en fazla yarısını) 4.) 1 kuruş ta para değişimi için, ayrıca ton 

miktarını da, yanlış hesaplarlardı. 

Eski keyfilik yeniden müdahale etti. Aracılar yalnızca nerede çok kötü ücretlere 

çalışacak kişiler varsa onları yanlarına çektiler. Kömür taşıyıcıların durumu bütünüyle 

korkunçtur. Çünkü düşük ücret dışında iş fırsatının düzensizliği hesaba katılmalıdır. İş günü 

güneşin doğuşunun hemen sonrasından günbatımına dek sürer. Sıklıkla gece işi vardır. 

Çoğunlukla 3 – 4 saatlik aralarla gece gündüz çalışılmaktadır. Bir sohbet sırasında bir hamala 

―Almanya ve Avusturya‘daki işçiler yaşamınızın nasıl süregittiğini bilmek istiyor‖ diye 

sorunca, ―Nasıl mı yaşıyoruz?‖ diye karşılık vererek ekledi: ― Üzerimdeki elbise tek 

varlığımdır ve ben diğer herkesten daha iyi giyimliyim.‖ Üzerinde bir iş pantolonu ve örme 

yün ceket vardı. Pansiyonlarındaydım. 40 kişiden 50 kişiye kadar aynı odada geceliyorlar ve 

bazen aynı yatağı paylaşıyorlardı. ―Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi.‖ Bu onların kendi 

sözleridir.  

Şimdi sabır tükendi. Çünkü yeni bir ruhla doldular ve grev kararı aldılar. Ücretlendirme 

koşullarında yeni bir düzenleme talep ediyorlar. Şöyle ki; Her ton için gündüz çalışmasında 

boşaltma için 3 kuruş, 54 fenik, geceleri ve Pazar günleri 4 kuruş, yüklemede 4,5 kuruştan 6,5 

kuruşa, yani 81 fenikten 117 feniğe. Gemide ki gündüz çalışması için 20 kuruş = 3,60 mark, 

gece çalışması için 30 kuruş=5,40 mark. 

Bu çavuşlar ve lostromoların, Genç Türkler ya da değiller, gerçek yüzlerini gösteriyor. 

Müteşebbisler de resmi makamlar gibi hamallara karşı cephe aldılar. ―Fitneci‖ aranıyor. 

Grevdekiler İstanbul‘dan sürülmekle tehdit ediliyor. Polis grev kıranları yanına çekiyor. 

Farklı ulusları birbirine düşüren oyun oynanıyor. Türklere, Ermenilerin yerini alabilecekleri 

teminatı verilirken, Ermenilere de kolaylıkla Türklerin veya Kürtlerin yerlerini alabilecekleri 

söyleniyor. Fakat bu fitnenin şimdiye dek bir faydası olmadı. Grevdekiler tahammül ediyor. 

Kalan işçi tabakası ise ırk ve din ayrımı olmaksızın birlikte olduklarını gösteriyorlar. 
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Dünün özgürlük savaşçıları, pes etmezliklerini gösteren devrim üzerinden şimdi 

kardeşlik duyguları içindeler. Bu devrimci burjuva yurtseverleri utanma duygusu ile doldurdu. 

Bu duygudan grevin hızlı gelişimiyle kurtulmak istiyorlar. 

İstanbul Ticaret Odası dergisince uzunca bir ‗kâğıt parçası‘ yayınlandı. Orada 

hamalların grevi gerici tehlike olarak gösterilip bastırılması gerektiğine yer verildi. Gerçekte, 

bu grevin bastırılması hamalların gericilerin elinde oynamasının en iyi aracıdır. 

Hamallar gericiliğe meyyal değildir ve en son düşünecekleri şey de eski durumu yeniden 

oluşturmaktır. Onlar düşüncelerinde bambaşka şeyler var. Grev nasıl geçerse geçsin. Onlar 

sınıf olarak özel konumlarının bilincine varıp sendika kurmak isteyecekler. Gerçekten, sağlık 

sigortası sözüyle aldatıldılar. Paralar toplandı ve sağlık sigortası için keyfi kesintilerle ücret 

ödemeleri gerçekleştirildi. Bu paralara ne olduğunu kimse bilmiyor. Fakat bu hamalların 

kendi kaderlerini kendi ellerine almak istemelerine etken oldu. 

II 

Tabiatıyla, devrim genel olarak ücret mücadelesine neden oldu. Şematizm bugünlerde 

beyinlerde adeta birer nasır oluşturdu. Politik ve ekonomik işçi savaşımı iç içe girdi. İşçi 

örgütleri ve gazeteleri ile genel siyasi basının yokluğu, Türk devriminde ki ücret mücadelesini 

örttü. Bu genel karmaşa içinde şimdi bunun sonuçlarını tespit edebilmek zor. Ama yinede ben 

işçilere verilen sözleri baz alarak kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

Kitap basımcılarının gidişatı hayli ilginçti. Matbaa sanayi devrimden önce çok az 

gelişme kat etti. Neredeyse sadece devlet matbaası ve ticari ihtiyaçlar için katalog ve broşür 

basımı gibi şeyler mevcuttu. Ücretler haftalık olarak yetişkinler için yaklaşık 16 ile 20 mark 

arasındaydı. 8 markın üstünde ücretlendirilen birçok çırakta çalışıyordu. Geleneksel
*
 bir 

durum hakimdi. Çalışma saatleri düzensizdi, ihtiyaca göre çalışılırdı ki bu bazen çok bazen de 

az olurdu ve genel olarak işte herhangi bir acele yoktu. Mollanın sesi minareden çınladığı 

zaman Müslümanlar işi bırakır, Kuran‘da yazılı olan yıkamayı icra ederlerdi. Devrim 

sırasında herkes grevdeydi yalnız matbaacılar uyruklarına göre ayrılmıştı.  

Türkler, Rumlar, Ermeniler, Latinler (antik)
737

 dizgicilerin ücretleri iki katına çıktı. 

Devrim az bir propaganda ve yeni gazeteleri ile dizgicilere olan talebi devasa boyutlara 

ulaştırdı. Her bir durumda günlük 5 Türk lirası, 90 mark gibi, çok yüksek ücretler ödendi. 

Fakat sonra olaylar tersine dönmeye başladı. Bu ekonomik canlanma yaklaşık 6 ay kadar 

sürdü. Bu süre zarfında Türk dizgicilerin dışında, Yunanistan, Bulgaristan ve Rusya‘dan bir 

                                                 
*
 Al. patriarchalisch 

737
 Kast edilen Ladino konuşanlar olmalıdır. Bunlar, 1492‘de İspanya‘dan kovulup Osmanlı‘ya getirilen 

Yahudilerdir.  
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çok dizgici geldi. Yer yer dizgi makineleri ithal edildi.
738

 Yeniden bir grev daha kaybedildi. 

Şimdi ücretler Türk dizgiciler için 25 kuruş, günlük 4,50 mark, Ermeni dizgiciler için 20 ila 

25 kuruş, Yunanlar için ise dışardan çok sayıda gelmelerinden ötürü biraz daha az. Sıkı 

biçimde uyulan 8,5 tan 9 saate kadar olan çalışma süresi ve haftalık bir izin günü mevcut 

Devrim beraberinde birçok sipariş getirdi. İlginç olarak özellikle de kadın kıyafeti ve 

ceket yapımında bunun gerçekleşmesi. Bu açıklamasını, kadınlara yönelik örtünme 

buyruğunun lağvedilmesiyle modern sokak kıyafetlerine olan talebin artışında, bulur. Bu talep 

halen büyümektedir. İstanbul‘da özellikle ceket yapan terzilerin eksikliği, İstanbul‘dan farklı 

eyaletlere, Küçük Asya‘ya ve Mısır‘a tedarikin yapılmasından kaynaklanıyor. Büyük 

devrimci grev üzerinden bu ceket yapıcılar yüzde 20‘lik ücret artışı ile çalışma sürelerini 11 

saatten 9 saate indirmeyi verdikleri mücadeleyle kazandılar. Onların ücret tarifeleri aşağıdaki 

gibidir. ( Mark‘a dönüştürülmüş) 

1. Makastar;  haftalık 27 marktan 45 marka  

2. Kenarlık yapıcı (Al. Bortenmacher)
 739

 haftalık 27 marktan36 marka 

3. Makineci (Al. Maschienennaeher) haftalık 18 marktan 30 marka 

4. Ütücü; haftalık 9 marktan 18 marka 

Bunlar bugünlerde bir sosyal demokrat sendikada birleştiler. 

Buna karşın erkek giyime yönelik olarak çalışan terzilerin vaziyeti, yokluğun kendisi 

kadar kötüdür. Bu durumları özel olarak ele alınmalarını gerektirmektedir. Bu terzilerden bir 

çoğu hiç ara vermeden günde 14 saat çalışıyor ve yemeklerini iş esnasında almaktadırlar. 

Aldıkları ücretlere ilk etapta değinmek bile istemiyorum. Çünkü oradaki genel durumun 

tasvirini yapmasam bana kimse inanmayacak. Engels‘in İşçi Kampı
*
 ve Marks‘ın Kapital‘inde 

okuduğunuz o kalpleri titreten koşulları burada kendi gözlerinizle görmeniz mümkün. 

Birde şemsiye imal eden işçilere değinmek istiyorum. Onlar şuanda başarılı bir şekilde 

grevi bitiriyorlar. Onların bir sendikası var ve iş edimi kartı
**

 kullanılmasının zorunlu 

olmasını istiyorlar. Bunun dışında, haftada bir gün izin, mesainin kısaltılması ki yaz aylarında 

biraz uzun kış mevsiminde ise biraz daha kısa olmak üzere ortalama 10 saatlik çalışma ve son 

olarak ta ücretlerinde artış talep ediyorlar. İşverenler, direnmekten vazgeçmedikleri karşılıklı 

olarak 1000 marklık yükümlendirmeyi içeren cezai şartlara sahipler. Buna karşın bazı büyük 

işverenler işçilerin şartlarını kabul ettiler. Çünkü şimdi güney yağmurları zamanı ve iş 

                                                 
738

 Bu cümlenin Almancasından, bu makinelerin kısmen kullanılmaya başlandığı anlamı da çıkarılabilir. Al. 

―Auch wurden stellenweise Setzmaschinen eingeführt.‖ 
739

Bazı meslek guruplarına ait teknik terimlerin orijinal metinde geçen Almancasını parantez içlerinde veya 

dipnotta vermeyi uygun gördük. 
*
 Al. Arbeiterlage 

**
 Al. Arbeitsnachweises 



 164 

adamları bu mevsimden mutlaka yararlanmak zorundadır. Verilmiş ücret artışları kademeli 

olarak şöyledir. Ücretler, yüzde 35‘lik artışla haftalık 3,5 marktan 9 marka, yüzde 25‘lik 

artışla 9 marktan 18 marka, yüzde 15‘lik artışla 18 marktan 45 marka 

İnanıyorum ki bu bildiriyle, işçilerin Türkiye‘de de mücadele de kendi ilgileri için 

uyandıklarını kanıtladım. 

 

İstanbul, Kasım ortası 1910. 

Parvus 
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EK II 

 

2.Türklere Göre Özgürlük740 

Genç Türklerin(İttihat Terakki) Kongre Başkanı Halil Bey ‖Özgürlük, Eşitlik, 

Kardeşlik‖  olarak çok iyi bilinen eski Fransız devrim biçimini yeniden düzenledi. Halil Bey, 

bunların yerine ―Adalet, Özgürlük, Eşitlik, Düzen ve Huzur‖ olarak bir sonsöze gereksinim 

duydu. Kardeşlik burada kayboldu ve yerine her hükümetin kendi tarzında gerçekleştirmeye 

çalıştığı Adalet geçti. Bundan başka düzen ve huzur, bu kolluk güçleri demektir. Şuanda Türk 

gerçekliğinden küçük bir tasvir verebilecek durumdayım. 

Aydın bir kişi ve de coşkulu bir vatansever olan hamal açıkladı ki…
741

 Herkes bunu 

istiyor, Fransızlar, Almanlar, İngilizler bunun özlemi içindeler. Fakat biz Türkler bunu 

kullanmayı bildiğimizi göstermek istiyoruz. Bir defasında bir Rus işçiyi polise karşı korudu 

ve karakolda gururla:―Şu anda bir anayasamız var. Özgür bir ülkedeyiz ve siyasi 

sığınmacıları korumamız gerekir.‖ Şimdiye dek, polislikten gelen gücüyle bu kişi yabancılara 

karşı sergilediği kötü muameleden ötürü hep dikkatli davranmak zorunda kaldı.  

  İçine bir kurt düşerek sordu polis: 

—―Kimsin ki sen?‖  

—―Ben mi?‖ dedi hamal. Sonra gururlu bir şekilde ekledi: ―Ben bir Türküm‖ 

—―Yani? Sen bir Türksün ha?‖  

Sonra polisten bir el işareti…  İşte o zaman, diğer polislerde gelir ve özgürlükten gururlu 

hamalı tutarak ona adamakıllı bir dayak atarlar. Yerinden kalkamaz durumdaki hamal yaşasın 

anayasa
*
 diye bağırır. 
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 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu: 1/92–93. 
741

 Burada hamalın açıklamasında herkesin istediği bu şey, her ney ise el yazmasında okunamamasından ötürü 

anlam düşüklüğü taşıyan cümleyi, okuyucunun metin bağlamı içinde yürütülebilecek tahminlerine açık 

bırakılmak üzere, buraya koyuyoruz. Bundan sonra da benzer şekilde okunamayan unsurlara işaret edilecektir. 
*
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EK III 

 
 

Doğu‘dan Mektuplar 

 

3. Genç Türklerin Devlet DüĢüncesi742 

 

Cemiyet, bakanlık ve çoğunluk partisinden oluşan yerli teslisin kapalı kazanı kaynayıp 

fokurdamaktadır. Selanik kongresinin ilan edilen kararları – ki tedavülde olan gizli kararların 

varlığına dair haberler az çok inanılır – üzerinden bakanlığa dair kriz söylentileri birkaç 

günlüğüne bir kenara itildi. Sonrasında daha da güçlenen sert saldırılara çoğunluk partisinin 

bazı bakanları hedef oldu. 

Parti celsesinin açılışında…
*
 söz verilen noktada mutabakata varılamadı. Çoğunluk 

partisinin kapalı oturumu ve bakanlar kurulu toplantısı düzenlendi. Çelişkili söylentilere 

kapılar aralandı. Oylama ile yenilip yönetilebilen muhalefetten korkulmuyor. Dışarıdan 

bakıldığında görünen kenetlenme ise gerçekte yok artık. Bütün bir halk fesatçı bir topluma 

dönüştürülemez ve uzun vadede bu topluma böyle hükmedilemez. Bu arada, önemli siyasi 

meselelerle ilgili konularda bu gizli toplantılarda kararlar alınıp açıklamalar yapılıyor. 

Meclisteki oturumlar – öğleden önce 3 saat, öğleden sonra 2 saat ve bunların arasında 3 

saatlik molayla yemek arası olmak üzere – hem sığ hem de ilgisiz. İki oturum esnasında bazı 

milletvekillerinin zaman bulup namaz kılması şaşırtıcı değil. Mecliste benim de bulunduğum 

sırada oturumlar esnasında müezzinin sesi iki kez ağırbaşlı ve gücün özgüveninde ki 

dinginlikle her tarafı kapladı. Öyle ya da böyle uzun vadede kaynamakta olan bu kazanın 

kapağı şimdi veya gelecek seçime dek dursa bile, kaynamanın etkisiyle oluşan patlama ile 

yerinden fırlayıp uçacak. Parlamentarizm eski rejimden sadece ulusal mücadeleyi kabul 

edebildi. Parlamentarizmin yaratacağı siyasi mücadele artık uluslar arası olacak. İşte bu 

dokunaklı unsur oluşturuluyor, ama aynı zamanda inşa edilen yeni devlette diğer ulusların 

mayalanması yapılıyor. Ermeni örneğinde olduğu gibi, bu seyrin gidişatı burada çok iyi 

algılanabilmektedir. 

Fakat ben bugün için ayırıcı değil birleştirici olanı, yani Genç Türklük tarafından 

şuanda temsil edilen Osmanlı imparatorluk fikrini ele almak istiyorum. 

Türkler milli özelliklerini yitirmiş olmalı. İstanbul‘da onlar kesinlikle sadece bir ulusla 

değil birçoklarıyla karıştılar. Rum, Bulgar Ermeni, Arap ve daha başkalarıyla. Bu yüzden 
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onlar ne Rum, Slav ne de Yahudi oldular. Yine de bunlar ayrı ayrı topluluklar halinde kaldılar. 

Türk nüfusu bugünden güçlü bir sosyal bozulma gösteriyor; Plütokrasinin memuriyet 

aristokrasinden küçük çiftçisine dek. Yevmiyecileri, zanaatkârları, hamalları ve şehrin 

aylaklarında da bu durum farklı değil. Buna karşın bu toplumda hala belirgin bir biçimde 

birbirine bağlılık duygusu da mevcut. Evet, biliyoruz ki burjuvazinin içinde sınıf duygusu 

sadece zenginlerle kalmıyor aksine bütün bir çevreyi kapsıyor. Eğitim ve gelenek burada 

büyük bir rol oynuyor. Soylulukta, kendini bir şey sanma duygusu, soyluların fakirleşmesine 

dek sürdü. Böylesi bir duygu, asırlar boyu bu topraklara hükmeden Türklerde de var. 

Türklerdeki bu duyguyu yoksulluk bile öldüremedi ki bunun üstesinden eğitimle 

gelinemeyeceği de tahmin edilebilir. Demek ki, bu duygu kendisini dünya görüşünde ve 

siyasette de ortaya koymak zorunda. Şimdi burada dil ve dinlerini göz önüne aldığımızda 

karşımıza çıkan Hıristiyan nüfusun yaşam tarzındaki farlılıklarla daha iyi kavranılabilir ki 

Genç Türklerin genişletmek istedikleri imparatorluk fikri – onlar umumi bir Osmanlıya 

gönüllülerde - temelde yalnızca Türk devlet düşüncesi olarak yansıyor. 

Genç Türklerin içinde bulundukları bu duyguda önceleri siyasi bir bakış söz konusu 

değildi. Geride kalan ulusların ise az ya da çok adem-i merkeziyet elde etmek için uğraşmaları 

Genç Türklerin bu tutumlarına karşı daha da güçlenmesine neden oldu. Bu adem-i merkeziyet 

gayreti Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan‘ın etkisiyle aylıkçı bir eğilime dönüşüyor. Bu, 

imparatorluk için mücadele yürüten Türklere, yabancılara karşı verilen bir mücadele olarak 

gözükmektedir. Genç Türklerin, Ermenilerle imparatorluğun diğer Hıristiyan uluslarından 

daha iyi ilişkilerinin olmasının karakteristiği budur. Çünkü Ermenilerin arkasında bağlanmak 

isteyecekleri başka bir devlet yok. Bu yüzden onlar Türkiye‘de parlamentarizm mücadelesinin 

çok seneler devrimci öncüleri oldu. Eğer devrim Rusya‘da kazansaydı, Ermeni sorunu 

Türkiye‘de gündeme gelecekti, ama devrim Türkiye‘de kazandı böylece Ermeni sorunu 

Rusya‘da güçlenecek. 

Genç Türklerin gayreti her şeyden önce Türklüğe siyasi egemenliği garanti etmektir. 

Daha ilk seçimden, seçim bölgeleri öyle bölündü ki, bu bölgelerde delegelerin çoğunluğu elde 

edildi. Hatta seçim bölgelerinde, Genç Türklerin isteklerine karşı olarak Hıristiyan ulusların 

göreli çoğunlukla seçilmeleri bile imkânsız bir hale geldi. Seçim mekanizması gibi ordu da 

elbette Türklerin elindedir. 

İkinci olarak, Türk unsuru Müslümanlık üzerinden güçlendirilmek isteniyor. Bununla 

birlikte devlet sorunu Asya‘ya taşınıyor. 

Fakat Avrupa‘dan gözüktüğünden farklı bir biçimde Asya‘da da yüzyıllardır bir Türk 

sorunu vardı. Avrupa için Türkiye Asya‘da bir toprak parçasıydı fakat Asya için Türkiye, 
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kendisine hükmeden Avrupai bir imparatorluktu. Araplar gibi Moğollarda ve Batı Asya‘nın 

diğer toplulukları da Türklerin egemenliğini hiçbir zaman bütünüyle kabul etmediler yalnızca 

güce boyun eğerek onu onadılar. Türkiye‘nin tarihi Asya‘da olduğu gibi Avrupa‘da da 

birbirini takip eden savaşlarla doludur. Türkler Bizans‘ı fethederken, getirdikleri yeni devlet 

düzeni ve halk kitleleri üzerinden onun tarihini/ağırlığını dönüştüler. Türkler kendi usullerince 

Bizans tarihini devam ettirmek zorundaydılar. Böylece yüzyıllar boyunca oluşan bu merkez 

inşası ―Avrupai Doğu‖ olarak adlandırılıyor. Süreç içerisinde Türk varlığının Avrupa‘da 

devasa boyutlarda küçülmesi sayısal oranda bu durum Asya‘nın lehine olmak üzere değişiyor. 

Türkiye hükmediyor çünkü o Avrupa‘nın etkisi altında tekrar ve tekrar anayasasını ve her 

şeyden önce ordu teşkilatını değiştiriyor. Türkiye‘de Avrupa için modası geçmiş olan bu 

dönüşüm Asya için hala ilericidir.  

Türkiye‘nin başı Avrupa‘da gövdesi ise Asya‘da bulunuyor. Bugünkü vaziyet böyle. 

Şimdi bu gövdeye daha kolay hareket edebilmesi için uzuv verilmek isteniyor. Bu bağlamda 

şimdiden Anadolu demiryolu, Türkiye‘nin Küçük Asya‘da yeni bir güç olabileceği gerçeğinin 

örtüsünü kaldırdı. Genç Türkler şimdi bu bilinç ve bütün enerjileriyle çalışarak Küçük 

Asya‘yı demiryolu ağlarıyla kaplamak istiyorlar. Bir kere Küçük Asya‘daki halklara 

Avrupa‘dan hükmedilebilecek. Buna ulaşılınca Türkiye‘nin Avrupa‘ya Asya‘dan hükmetmesi 

sürdürülebilir olacak. 

Ahlaki tekçilikte….
*
 yeniden Türk düşüncesinde. Bu Panislamizm‘e kadar büyüdü. 

Dünyadaki 300 milyon Müslüman düşünülüyor. Bu siyasi bir program değil, fakat dışardan 

bakıldığında görünenden daha fazla kalpleri titreten bir düşünce buradaki. Biz Orta 

Avrupalılar, Çinliler gibi dünyanın merkezinde kendimizi görmeye alıştık. Bizim için başka 

dünyalarda neler olduğu çokta önemli değil. Elbette Panislamist bir imparatorluk, 

Hıristiyanlıkta olduğu gibi aynı derecede az gerçekleştirilebilir bir şey. Fakat Müslüman 

kitlelerin siyasi ve kültürel gelişimini etkileyebilecek bir siyasi merkez olarak modern bir 

İslami imparatorluğun inşası başka bir meseledir. Bu birkaç deyişle halledile bilinecek bir 

mesele değil, bunun üstüne çokça çalışılması geriyor. 

Ancak, kapitalist reformcular olarak Genç Türklerin, Alman sermayesinin hazırladığı 

demiryolunu takip ederek batıdan Küçük Asya‘ya giderken, oraya doğudan yaklaşan İngiltere 

ve Rusya‘yı hazır buldular. Bu yeni bir çatışma demek. Doğu meselesi Avrupa‘da henüz 

çözüme kavuşturulmadı. Bu, Batı Asya‘da çıkar çatışmasının ikinci bir kavşak noktasını 

oluşturdu. 

                                                 
*
 Okunamayan bir unsur. 
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Diğer taraftan, Genç Türkler siyasi ağırlık noktalarını ne kadar Asya‘ya verirlerse o 

kadar Avrupai Türkiye‘nin Hıristiyan dolgusunu yitirmek zorundalar. Ve de Genç Türklere 

büyük devlet düşüncesi ne kadar hakim olursa, iç politikadaki gelişimin gereksinimlerini 

karşılamada o kadar zayıf kalacaklar. Temelde ordu ve demiryolu düşünülüyor.
743

 Diğer 

şeyler ise bunların yanında daha önemsiz olarak algılanıyor. Demiryolu inşası daha da 

hızlandırılacakmış. Birkaç gün önce Maliye Nazırı Cavid Bey‘le bir sohbetim sırasında bana, 

Bağdat demiryolunun inşasının 8 yıl yerine 5 yılda tamamlanmasının sağlanması gerektiğini 

açıkladı. Beni katiyetle temin etti. Bunun anlamı şudur, katılımcı bankalar yıllık sermaye 

yatırımlarını hemen hemen iki katına çıkarmaya kararlı olmak zorunda. Bunun için elbette 

Türk devletinin de bir karşılığı olacak. 

Türkiye‘ye de beklemekte olan partiler arası büyük bir mücadele var. Sosyal yapı ve 

gelişmeden çıkacak olan bu mücadele etrafında Genç Türklerin devlet düşüncesi şüphesiz 

büyük bir rol oynayacak. Bu yüzden Genç Türklerin devlet düşüncesinin taslağını onların şu 

anki durumu içerisinde gerekli buldum. 

 

 Parvus 
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EK IV 
Doğudan Mektuplar 

 

4. Bağdat Demiryolu744 

Bağdat demiryolu inşasının devamı için yapılan anlaşma vesilesiyle Türk basını 

yeniden Almanya için övgülerle dolu. Şark heyecanının kendi içinde ne kadar kolay tersine 

dönebildiğini tekrar ve tekrar gösteriyorum. Potsdam Antlaşması münasebetiyle görülür çok 

etkili bir örneğimiz var. 

Şüphesiz, Bağdat‘a uzanan demiryolu inşasının önemi Türkiye için çok büyük. 

İstanbul‘u Hint okyanusuna bağlayacak olan bu büyük hattın şimdi 1245 km si hazır.  Sonraki 

1435 km için bağlayıcı yükümlülükler mevcut ve inşa şimdiden başlatıldı. Basra körfezine 

yaklaşık 650 km daha kaldı. Bu son kısım için Alman delegasyonu yeni imzalanan antlaşma 

ile eski haklarından vazgeçtiler. 

Bunu rahatlıkla yapabildiler. Çünkü Alman kapitalistlerinin esas ticari ilgileri Basra 

körfezine değil, Bağdat demiryolu ile yakın bağlantısı olan İskenderun Limanı‘nın bulunduğu 

Suriye sahiline uzanmaktadır. 

Basra körfezi İngiltere‘nin ticari egemenliği altındadır. Basra körfezinde Kuveyt‘e 

kadar demiryolu her şeyden önce İngiltere‘nin yarına olurdu. Çünkü bununla birlikte 

yaratılacak ticari yol Doğu Hindistan ile Mezopotamya ve İran‘ı birbirine bağlamış olurdu. 

Alman mallarına Avrupa‘dan gelen her rekabetin batı Asya‘ya girmek için en kestirme 

yol, Suriye‘ye yolan deniz yoludur. Suriye limanı, büyük demiryolu ve ulaşım yollarının 

sahibi olarak Alman sermayesi, Basra körfezine uzanması için 650 km daha kalan 

demiryolunun son kısmının inşa edilip edilmeyeceğini rahatlıkla bekleyip görebilecek 

durumdadır. 

Eğer körfeze dek inşa edilseydi şüphesiz ki, Bağdat demiryolu çok daha faydalı olurdu. 

Çünkü Hint Okyanusu ile mal sevkıyatı artmış olurdu, sonra demiryolunun adı geçen son 

kısmının büyük bölümü Bağdat‘tan Basra‘ya yoğun şekilde meskûn bölgelerden geçmektedir. 

Fakat bu Alman finans gruplarını hiç mi hiç ilgilendirmemektedir. Çünkü onlar inşa ettikleri 

her kilometre için 1.100 franklık garanti ücretini alıyor. Kullanıma açtıkları her bir kilometre 

için bu ücret 4.500 frank. Bağdat demiryolu ister kar isterse zarar etsin, bunun finansmanını 

sağlayanlar için karlılık değişmiyor. Mezopotamya ticaretinin önemli bir bölümü demir 

yolunun kalan kısmının inşa edilmesi durumunda Basra Körfezine yönelmesi gerekecek. Buna 

karşın, eğer bu son kısım inşa edilmezse görünüşe göre İskenderun yönüne demiryolunu takip 
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ederek Mezopotamya‘nın ticareti yönünü bulmuş olacak. Şu açıktır ki bu, Alman ticareti için 

bir avantaj olurdu. Kuveyt ve Bağdat Demiryolunun kalan kısmı için süren bütün bu sürtüşme 

iktisadi değil aksine siyasidir. İngilizlerin bu mücadelesi Alman emperyalizmiyledir. Alman 

emperyalizmi Cebelitarık, Süveyş ve Asya‘yı baypas ederek doğrudan Hint Okyanusuna 

ulaşmak istiyor. İngilizler ise bunu engelleyerek Hindistan yolunu korumak istiyor. Doğu 

Hindistan‘a olan bu ticaret yolu elbette tüm zamanların deniz yolu olarak kalacak. Fakat 

emperyalistler için orada veyahut burada, dünyanın ekonomik ilişkilerinin gelişimi söz 

konusu değil, aksine dünyanın fethi, kültüre değil savaş olasılıklarının, malların dolaşımı için 

değil, ordularının ve donanmaların hareketi için söz konusudur. 

Bağdat Demiryolu sözleşmesi ispatlıyor ki, iktisadi ilişkilerle güç kullanımından daha 

fazlasına ulaşılabilir. Demek ki emperyalizm, kapitalizmin kendi gelişimine engel olmaktadır. 

Bağdat Demiryolu ile bağlantılı olan diğer bir olgu bunu onaylanıyor. Pamuk 

yetiştirme kültürü batı Asya‘da demiryolları ile limanların birleştiği yerlerde gelişmeye 

başlıyor. Adana‘da 1904/5 yılında pamuk hasadı 45500 balya idi. Şimdi bu hasat 85000 balya 

olarak tahmin ediliyor. Alman kolonilerinde elde edilen pamukla kıyaslandığında bu artış çok 

başarılı bir sonuç olarak kendini gösteriyor. Batı Asya‘da ki pamuk ticareti Alman sermayesi 

tarafından büyük bir ölçüde teşvik ediliyor. Ama ancak şimdi demiryolu inşaatı ile ulaşılacak 

Mezopotamya‘da ki zengin pamuk bölgeleri ele alınacak. Ne gerek var milyarların ve 

donanmaların, dünyanın öteki uçundaki kolonilerdeki memurların ahlaki yozlaşması ve 

oradakileri köle gibi çalıştırması için sevk edilmesine. 

İhtiyaç duyulmayanlar yapılıyor. Çünkü kapitalizm tek tek kliklerin egemenliğine yol 

açıyor ve medeni toplumlar cesur maceraperestlerin avları oluyor. 

 

Parvus 
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EK V 

Doğudan Mektuplar 

 

5. Parlamenter AyrıĢma745 

 

Divanı harp İstanbul‘da bütün gazetelere şu içerikte genelge gönderdi: İttihat Terakki 

partisi içindeki tartışmalar vesilesiyle,  kamuoyunu kışkırtıcı türde, bazı gazeteler destekleyici 

ve karşı makaleler yayımladı. Eğer kamuoyunu kışkırtan bu tür makalelerin yayınlanması 

devam ederse bu gazeteler bundan sorumlu tutulacak. Buna karşın Divanı Harp‘ın bu 

genelgesi tamamen etkisiz kaldı. Bu şuan ki durumu karakterize ediyor. Çünkü İstanbul 

sıkıyönetim altında ve Divanı Harp‘ın her kelimesi bugüne dek kanun kabul edildi. Divanı 

Harp-i Örfi tarafından gazeteler sert bir biçimde cezalandırılırdı.
746

 Gazete yöneticilerini
*
  

uzaklaştırırdı ve yargılarında hiçbir şeye bağlı değildi. Divanı Harp‘e karşı söz dinlemez 

olmak şimdiye dek tam bir çılgınlıktı. Bu şimdiye dek tiyatroyu andıran bir oyun sahnesi 

gibiydi, mahkemeyle sorun oluşturabilecek her şeyden sakınılırdı. Şimdi bu mahkemenin açık 

tehdidine aldırılmıyor ve Divanı Harpın bu konuda sessizliğini koruması da inanılır gibi değil. 

Eğer mahkeme tehdidine uygun olarak hareket etseydi hemen hemen bütün gazeteleri 

muvakkaten etkisiz bırakabilirdi. Bu siyasi tartışma basında nihayet kendine yer edinmiş 

durumda ve heyecan bu yüzden büyük. 

Bu hareket nereye gidiyor? Bunun anlamı tepkinin güçlenmesi mi? Belki evet. Belki 

de hayır. 

Şuandaki bu krizi bir zıtlık olarak, gericilik ve liberalizm görüşü arasında 

değerlendirmeyi istemek tamamen yanlış bir yaklaşımdır. Hükümet ve komite kendileriyle 

uyumlu olmayan her görüşü gericilik olarak değerlendiriyor. Her muhalefet onların gözünde 

gericilik. Böylelikle şimdiki muhalefette gerici oluyor. Oysa onların liberalizmi nasıl 

gözüküyor? Bu belirsiz ve hemen hemen hiç tanımlanabilir de değil. Hakeza diğerlerinin 

tepkisi de tanımlanacak gibi değil. Büyük bir bakış açısının siyasi programı ne bu tarafın nede 

öteki tarafın söylemlerinde gözükmüyor ve gericilik eğilimi her iki tarafta da var. Muhalefetin 

isteklerinin hem parlamentarizme hem de hükümet idaresine karşı olduğuna dair anlam 

çıkarmak mümkün. Milletvekillerinin bakanlık görevini kabul etmesinin talep edilmesinde 

parlamentarizmin sınırlandırılması niyeti katiyen yoktur. Talep daha çok, tek tek bakanların 

herkesten bağımsız olan nüfuzlu kimseler gibi olmaya götürecek iktidar gücüne sahip olmak 
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istenmesinden kaynaklıdır. Bakanlar etrafında imtiyaz, mağfiret ve memur atamalarında etki 

sahibi güçlü bir klik oluşuyor. Muhalefetin talepleri bakanlıklar etrafında kadrolaşmaya yol 

açarak fenalıkları kaldırmayıp yozlaşmayı daha da ilerletiyor. İttihat Terakki partisinin 

içindeki başkaldırı büyük memnuniyetsizlik ve çaresizliğin örtüsünü kaldırdı. 

Defalarca vurguladığım gibi büyük bir memnuniyetsizlik bu ülkede hüküm sürüyor. 

Kitleler hayal kırıklığına uğramış. Rejim değişikliğinden beklediklerinin daha azını elde 

edebildiler.
747

 Çiftçilerin durumu daha da vahimleşti. İşçiler yüksek enflasyon altında eziliyor. 

Liberalizm ihanete uğradı. Gericiler
*
 mağluptan ziyade yılgınlar, hükümetin verdiği ölçüde 

imtiyaz alıyorlar ve iktidar gücünü onlara hissettiriyor. Bundan da hiç memnun değiller çünkü 

bu yeni sistem onlara hiç uygun değil. İstilacı kapitalizm çıkar çatışmalarını keskinleştiriyor. 

Komite ve hükümet her şeyden önce tatminsizlik ve çıkar çatışmalarının ortaya 

çıkışını bastırmak istemekle hata yaptı. Ayrıca programında iktisadi reform bulunmayışını 

nazari dikkate almayarak sürdürülen hataya yine programlarındaki darlık, yanlışlık ve diğer 

yetersizliklerle de devam edildi. Komite ve hükümet zor yoluyla birliği korumak 

istemelerinden ötürü, herkes nihayetinde birlikteliğe karşı birlik oldu. Bunlar fırtınanın 

boşalıp rahatlaması için ondan dilekte bulunan yıldırımlık gibiler. Genç Türklük içindeki 

parlamenter ayrışmaya birçok vesileyle dikkat çektim. Şimdi bunun son safhasındaki 

gelişmeleri aktaracağım. 

Bu, Talat Bey‘in partinin başına geçmek için bakanlık görevinden ayrılmasıyla 

başladı.
748

 Kendisi, siyasi bir bakışı olmayan birisi ama rutin bir komplocu, bunun anlamı 

şudur; küçük işler içindeki bir organizatör. Kişiliğinin otoritesi üzerinden etkili. Tuttuğunu 

koparan isteyiş hünerinin temeli düşünce darlığında bulunuyor. Önemsiz şeyler içinde 

yorulmak bilmez birisi. Talat Bey, patisinin üçte iki oy çokluğuyla aldığı ve herkesin uymak 

zorunda olduğu bu 118 oyun nitelikli çoğunluk kararıyla donanmış. Her oylama sırasında 

başkanlık kürsüsünde ayakta durup kollarını yukarıya kaldırarak emir veriyor ve seçim 

sandığında her bir oy pusulasını kontrol ediyordu. Mantıklı olarak partiyi birlik yada 

ayrışmaya zorluyor! Siyasi ayrışma şartların ürünüdür. Fakat İttihat ve Terakki partisi içinde 

ansızın baş gösteren toplu başkaldırı her şeyden önce Talat Bey‘in eseridir. 

                                                 
747

Parvus‘un bu tespiti İttihat ve Terakki tarafından bir özeleştiri olarak daha önce ilan edilmiştir. Bu ilanda yeni 

yapılması gerekenler sıralanırken maliye ve eğitimin ön plana çekilip iyileştirmelere gidileceği de ifade edilir. 

Bkz.  ―Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin Millete Beyannamesi‖, Tanin, 27 Temmuz 1910. 
*
 Al. Reaktionaer 

748
 ‖Parlamentarische Zersetzung― başlıklı ve tarihlendirilmemiş bu yazının ne zaman kaleme alındığına dair 

ipucunu Talat Bey‘in bakanlıktan istifa edişinden elde edebiliyoruz. Bkz. ‖Talat Bey‘in İstifası‖, Tanin, 11 

Şubat 1911. 
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Kolordu içinde, yükselen memnuniyetsizlikle hareket desteklendi. İdari görev gibi 

yüksek beklentilere karşın Arnavutluk, Yemen ve diğer yerlerde hayatlarını sürmeye razı 

düşük rütbeli memurlar muhalefet tarafında duruyorlar. 

Yabancı etkiden söz ediliyor özellikle bu, İngiliz altının işi olmalı. 

Burada her şey mümkün. Bulgaristan‘dan bana iyi bir bilgi kaynağının gelen raporuna 

göre Arnavut ihtilalciler Avusturya‘dan altın Bulgaristan‘dan da cephane alıp getiriyorlar. 

İttihat ve Terakki partisi içindeki çatlağın üzeri örtüldü. Uzun vadede partinin kendisi 

birlik olmayı, muhalefetten daha az becerebilecek. Muhalefetin mukavemeti cüzi olacak fakat 

partide ayrışma devam edecek. 

Parvus 
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EK VI749
 

6. Parvus’un ―Genç Türklerin Devlet Düşüncesi‖ BaĢlıklı El Yazısı 

 

                                                 
749

 GStA PK, VI. HA Nachlass N1 Helphand, A. Nu:2/5. 
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EK VII750 
 

7. Parvus’un Berlin’e Sunduğu 9 Mart 1915 Tarihli Andıc 

 

                                                 
750

 AA WK 11 c Band 5, Nu: 154. 
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EK VIII751
 

8. Sofya Sefiri Ali Bey’in Parvus Hakkındaki Ġlk Raporu 

                                                 
751

 Sofya Sefiri Ali Bey‘in 22 Kanun-i Sani 1915 tarihli raporundan. BOA. DH. EUM. 5. ġb. 21/37, lef 1.  
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EK IX752 
9. Alexander-Parvus’u Resmeden Pastel ÇalıĢması 

 

                                                 
752

 Walter Bondy‘nin 1917‘deki pastel çalışmasına göre Parvus. Konrad Haenisch, Parvus; Ein Blatt der 

Erinnerung, s. 2.  
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EK X753 
10. Helphand-Parvus’a Ait Bir Fotoğraf 

 

                                                 
753

 Parvus‘un 1905 yılına ait bir fotoğrafı. Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus, s. 200–201. 
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EK XI 

 

11. Ġstatistikî Tablolar 

 

TABLO I: 1913 YILINDA ÜLKELERE GÖRE KARġILAġTIRMALI 

ÜRETĠM TABLOSU754 

 
1913 Amerika Almanya İngiltere Rusya Fransa Avusturya 

Dökme 
Demir 
(bin ton) 

31,462  19.312  4,635  4,635  5,311  2,435  

Çelik 
(bin ton) 

31,803  18,329  7,787  4,841  4,687  2,685  

Makinalar 
(Dünya’daki 
toplamın 

yüzdesi) 

 
 50 

 
20.7 

 
11.8 

 
3.5 

 
1.9 

 
3.4 

Kullanılan 
Pamuk İği 
(bin) 

32,149  11,186  55,653  8,990  7,400  4,090  

 

 

 

TABLO II: YILLARA GÖRE ALMANYA, ĠNGĠLTERE, FRANSA 

ĠTALYA ve RUSYA’DA DEMĠRYOLU UZUNLUĞU755 

 

 
 

                                                 
754

 Roger Munting, The Economic Development of USSR, s. 33. 
755

 J. H. Clapham, Economic Development of France & Germany 1815-1914, London, Cambridge University 

Press, 1921, s. 339; Rusya için bkz. Roger Munting, The Economic Development of USSR, s. 32. 

Demiryolu 

(Kilometre) 

Almanya  
1871Sınırları  

İngiltere Fransa İtalya Rusya 

1850 6,000 10,500 3,000 400 ? 

1870 19,500 24,500 17,500 6,000 ? 

1890 43,000 33,000 36,500 13,000 30,600 

1910 61,000 38,000 49,500 17,000 66,600 


