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BOLŞEVİK DEVRİMİ VE SONUÇLARI 

Beyza AKKOYUN* 

Bolşevik Devrimi 1917 yılında Rusya'da Çarlık rejiminin devrilmesi ve Bolşeviklerin 

iktidarı ele geçirmesiyle sonuçlanan 20. yüzyılın en önemli olaylarından biridir. O dönemde 

diktatörlük ve mutlak yönetimle yönetilen Rusya büyük bir ekonomik çöküş ve buhran 

yaşıyordu. 1.Dünya Savaşı içerisinde olan Rus halkı çoğunlukla işsizler ve köylülerden 

oluşmaktaydı. Ekim Devrimi'nin lideri olan Vladimir Lenin bu durumdan rahatsızdı ve devrim 

ile ilgili düşüncelerini ilk olarak 1903 yılında Roma Kongresi’nde dile getirmişti. Lenin'i 

destekleyen bir grup oluşmuştu fakat Lenin'in düşünceleri işçi sınıfına daha ulaşamadığı için 

1905 yılındaki halk ayaklanması istenilen etkiyi almamıştı ama İşçi Sovyetlerinin kurulmasına 

sebep olmuştu. 

Fakirlik ve sefaletin devam etmesine katlanamayan halkın tepkileri üzerine, Çar II. 

Nikolay halka bazı özgürlüklerin tanınması için Duma Meclisi'ni kurmuştu lakin bu yöntemde 

etkili olmadığı için Çar istifa etmiş ve yerine geçici hükûmet olarak Kerenski idaresi kuruldu. 

Hükûmet Bolşeviklerin eylem ve gösterilerini yasakladı. 18 Haziran'da Bolşevik taraftarları 

eylemlere devam etti ve 3-7 Temmuz 1917 tarihleri arasında ’‘Temmuz Günleri ’’olarak tarihe 

geçen protestolar yaşandı. Nihayetinde Ekim Devrimi’ne giden süreç başlamış oldu. Bunun 

üzerine Lenin ve yandaşlarına tutuklanma emri çıkarılmıştı.10 Ekim tarihinde Troçki'nin de 

partiye katılmasıyla silahlı ayaklanmanın ve Kızıl Ordu’nun temelleri konuşulmaya başlandı. 

Bu planların sızdırılmış olmasına rağmen 24 Ekim'de ayaklanma başlatıldı ve başarılı oldu. 26 

Ekim tarihînde kurulan Sovyetler Hükûmeti'nin başına geçen Lenin, Troçki'yi Dışişleri Bakanı 

yapmıştı. Troçki hemen Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesini sağlayıp (Brest-Litovsk 

Antlaşması) çöken ülke ekonomisini kalkındırmak için önlemler almaya başladı. Hükûmetin 

başına Sovyetlerin geçmesine rağmen monarşi yanlısı olan bazı insanlar Beyaz Ordu'yu kurarak 

Bolşeviklere karşı iç savaş başlattılar. Rus İç Savaşı beş yıla yakın sürdü ve sonucunda Beyaz 

Ordu’yu mağlup eden Kızıl Ordu Sovyetler Birliği’ni kurdu. 

Uluslararası etkisi olan bu devrimin sonuçlarına gelecek olursak belki de en önemli 

sonucu olarak 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiş olması ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından 

daha da belirgin olarak görülecek olan iki kutuplu bir dünya sisteminin oluşmasına sebebiyet 

vermesini sayabiliriz. Rus halkının bastırılan ve sömürülen bir halktan “Ekmek, barış, 

özgürlük” sloganlarıyla özgürlüğe ve haklara kavuşan halka evirilmesidir. Toprakların büyük 

toprak sahiplerinden alınıp halka dağıtılması, köylülerin borçlarının geçersiz sayılması, sağlık 

ve eğitimin ücretsiz verilmesi, iş saatinin sekiz saat olarak belirlenmesi ve farklı uluslar ile yerli 

halk arasındaki tüm ayrılıklar ve ayrıcalıkların kaldırılması ise diğer sonuçlardır. 
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