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Yıldırım Koç
6‐7 Kasım’da Büyük Ekim Devrimi’nin 96. yılı kutlanacak. İhtilal eski Rus takvimine göre 24 Ekim günü
başladı; 25 Ekim (7 Kasım) günü, Petrograd’da başarıya ulaşmıştı.
Paris Komünü’nden itibaren sosyalist/komünist hareketlerin iktidara geldiği hemen hemen her ülkede
sömürüsüz bir dünya kurma özlem ve çabasıyla vatan savunması iç içe geçti, birbirini tamamladı.
Çarlık Rusyası’nda Bolşeviklerin iktidara gelmesi ve iktidarda kalması yalnızca bir sınıf mücadelesinin
değil, aynı zamanda dar ve bölücü milliyetçiliği aşan bir vatan savunmasının ürünüydü.
Ünlü tarihçi Eric Hobsbawm, Bolşevikler’in önderliğindeki Rus Devrimi’nin ayakta kalabilmesini üç
önemli nedene bağlamaktadır.
Başarıda Vatan Savunmasının Rolü
Birinci neden, 600 bin üyeli, merkeziyetçi, disiplinli ve güçlü bir Komünist Partisi’nin varlığıdır.
İkinci neden, köylüye toprak verilmesidir; halkın iktisadi taleplerinin doğru tespitidir.
Üçüncü neden ise, “bir devlet olarak Rusya’yı bütünlük içinde tutabilecek ve tutmayı arzulayan tek
hükümetin” Bolşevik yönetimi olduğunun yaygın biçimde kabulüdür. Örneğin, yeni Kızıl Ordu’nun
inşasında çok büyük katkıları olan vatansever Rus subaylarının (Çarlık Ordusu subaylarının) önemli
desteğinden yararlanmak başka türlü mümkün olamazdı.
1917‐1918 yıllarında Rusya için varolan seçenekler, liberal‐demokratik bir Rusya ile liberal olmayan bir
Rusya arasında değildi.
Varolan seçenek, Rusya’nın varlığının devamı ile Avusturya‐Macaristan ve Osmanlı gibi yenilmiş
imparatorlukların kaderi olan dağılma arasındaydı.
Bolşevik Devrimi, eski Çarlık devletinin çok‐milliyetli topraklarının bütünlüğünü en azından 74 yıl daha
korudu.
Emperyalist Saldırıya Karşı Mücadele
1918 yılında emperyalist güçlerin Sovyet Rusya’ya saldırısı başladı. Örneğin, ABD Başkanı Wilson, 17
Temmuz 1918 tarihinde, Kuzey Rusya’ya ve Sibirya’ya asker gönderme kararını onayladı.
Emperyalist güçlerin bu saldırısında, Rusya’daki gerici güçler de Sovyet Rusya’ya karşı emperyalist
güçlerle işbirliği yaptılar.
1920 yılının sonlarına kadar süren emperyalist saldırıda 14 ülkeden asker yer aldı. İngiltere, Fransa ve
ABD birliklerinde toplam 310 bin asker ve subay vardı. Aralarında Polonya, Finlandiya, Estonya,
Çekoslovakya, Romanya, Sırbistan, İtalya, Japonya ve Yunanistan’ın da bulunduğu diğer ülkelerden 600 bin
asker de Sovyet Rusya’ya saldırdı.
Rusya’da emperyalistlerin Rusya’yı parçalamak amacıyla başlattıkları saldırıyla iç savaş aynı dönemde
yaşandı. Bu mücadelede en büyük özveriyi gösteren ve doğru önderlikle mücadelenin başarıya ulaşmasını
sağlayan güç, Bolşeviklerdi.
Bolşevikler, Büyük Rus şovenizmine karşı açık tavır aldılar. 15 Kasım 1917 tarihinde yayınladıkları Rusya
Halklarının Hakları Bildirgesi ve 1918 yılı Ocak ayında yayınladıkları Emekçi ve Sömürülen Halkın Hakları
Bildirgesi ile Çarlık Rusya’sı döneminde baskı altında bırakılan milliyetlere eşitlik sağladılar; ayrılıkçılığın
önünü kestiler; Rusya’nın federal bir devlet yapısı içinde bütünlüğünü sağladılar.
Rusya’nın bütünlüğünün sağlanmasında en büyük rolü de, milliyetler temelinde örgütlenmeyi
reddeden ve tüm milliyetlerden komünistleri merkezi bir disiplin altında bir araya getiren Bolşevik Partisi
oynadı.
Bolşevik Partisi, küçük ve zayıf devletlerin emperyalizmin zaferi anlamına geleceğinin bilincinde olarak,
kurmaya çalıştıkları sosyalist devletin büyük ve güçlü olması için çaba gösterdi. Böylece, Rus Devrimi’nde
vatan savunması ve sosyalizmin savunulması örtüştü.

