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Özet: I. Dünya Savaşı’nın arkasından imzalanan 30 Ekim Mondros Ateşkes Anlaşması,koşullarıy-
la işgalden kurtulmaya çalışan Türk milletinin elinden her şeyini almıştı. Anadolu hem içte hem
de dışta mücadele halindeydi. Gerek askeri gerekse lojistik ihtiyaçların karşılanabilmesi için Mil-
li Mücadele’ye bir destek lazımdı. Aynı yıllarda Osmanlı Devleti’nin onlarca yıllık rakibi olan Rus-
ya’da da benzer hareketlenmeler görülmekteydi. bir rejim değişikliğine gidiliyordu. Rusya’da ger-
çekleşen 1917 Ekim Devrimi Türkiye için  bir fırsattı ve bu gelişme sonucunda Ankara ve Mosko-
va hükümetleri birbirine yakınlaştı.
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The Effects of October Revolution on Turkish National Struggle

Abstract: With its conditions 30th October Mondros Cease-Fire Treaty signed after the World War I had
taken away everything from the Turkish nation trying to get rid of the invasion. Anatolia was struggling both
inside and outside. There needed a support to National Struggle either to meet the military or logistic needs.
In the same years similar movements in Russia, which had been the rival of Ottoman Empire for years were
observed. It was about to head for a change of regime. The 1917 October Revolution was an opportunity for
Turkey and as a result of this event Ankara and Moscow governments got closer to each other.
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“Em per ya list le rin gu ru ru nu kı ra ca ğı na, pa dişa hı da yar dak -
çı la rıy la bir lik te si lip sü pü re ce ği ne ina nı yo rum. Ona, ya ni
Türk hal kı na yar dım et me miz ge re ki yor.” Le nin (Ara lov, 47) 

I. Dün ya Sa vaşı’nın ar ka sın dan im za la nan 30 Ekim Mon dros Ateş kes An -
laş ma sı,  koşul la rıy la iş gal den kur tul ma ya ça lışan Türk mil le ti nin elin -

den her şe yi ni al mış tı. Or du suz, sa vun ma sız ve li der siz ka lan Türk mil le ti,
ba ğım sız lık mü ca de le si ne baş la dı ğın da or ta ya ol duk ça va him bir du ru mun
çık tı ğı in kâr edi le mez bir ger çek ti. Ana do lu hem iç te hem de dış ta mü ca de le
ha lin dey di. Ge rek as ke ri ge rek se lo jis tik ih ti yaç la rın karşı la na bil me si için
Mil li Mü ca de le’ye bir des tek la zım dı. Ay nı yıl lar da Os man lı Dev le ti’nin on -
lar ca yıl lık ra ki bi olan Rus ya’da da ben zer ha re ket len me ler gö rül mek tey di;
bir re jim de ğişik li ği ne gi di li yor du. Bu re jim de ğişik li ği be ra be rin de ye ni bir
ide olo ji yi de be ra be rin de ge ti ri yor du: Sos ya lizm. Rus ya’da ger çek leşen 1917
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Ekim Dev ri mi Tür ki ye’nin gök te arar ken yer de bul du ğu bir fır sat tı ve bu ge -
liş me so nu cun da An ka ra ve Mos ko va hü kü met le ri bir bi ri ne ya kın laş tı. 

Pe ki, I. Dün ya Sa vaşı’nda karşı lık lı sa vaşan bu iki ül ke yi ay nı yol da bu -
luş tu ran, hat ta yıl lar sü re cek bir it ti fa ka sü rük le yen se bep ney di? Mil li Mü -
ca de le ha re ke ti Mos ko va’dan ne gi bi yar dım lar ala cak tı? En önem li si Rus -
ya’da ki dev rim Tür ki ye’de na sıl bir iz bı ra ka cak tı?

Ekim Dev ri mi’ne Ha zır lık Sü re ci

Çar lık Rus ya’sı, oto ri ter/otok rat re ji mi ve bün ye sin de ba rın dır dı ğı ulus la ra
yap tı ğı bas kı yü zün den “ulus la rın ha pis ha ne si” ola rak ad lan dı rıl mak tay dı.
1905’te Rus-Ja pon sa vaş la rın dan ye nil giy le çı kan Rus ya’da as ke ri başa rı sız lık
eko no mik ger gin li ğe se bep ol muş tu. Çar lık Rus ya’sı kı rıl gan bir eko no mi ye sa -
hip ti. Rus ça rı ise her şe ye rağ men I. Dün ya Sa vaşı’na gir me ye ka rar lıy dı. Bu
ka rar lı lık sa vaşın et ki le ri nin cep he dışın da ki halk ta ra fın dan en kuv vet li şe kil -
de his se dil me si ne yol aç tı. Ör ne ğin, 1913’te Rus yö ne ti mi si lah lı kuv vet le re 970
mil yon rub le ayı rır ken, sağ lık ve eği ti me ise an cak 157 mil yon rub le ayır mış tı.
Bir baş ka şaşır tı cı ger çek ise ay nı yıl da, or ta la ma bir Rus yurt taşı nın ge li ri, çağ -
daşı olan bir İn gi liz yurt taşı nın ge li ri nin an cak % 27’si ka dar ken, dev le tin bu
ge lir den o gün kü sa vun ma gi der le ri ne ayır dı ğı ora nın, or ta la ma bir İn gi li zin ki -
ne oran la % 50 faz la ol ma sıy dı. So nun da bu başa rı sız lı ğın top lum da yol aç tı ğı
ra hat sız lık bü yü dü ve Çar lık re ji mi 1917 Şu bat Dev ri mi ile dev ril di. 

Ekim Dev ri mi, 1917 Şu bat dev ri mi ile baş la yan “dev rim ci” sü re cin bir di -
ğer aşa ma sı ola rak de ğer len di ri lir.  Du ma’da,1 ço ğun lu ğu nu Çar lık re ji mi ne
ya kın kişi le rin oluş tur du ğu mil let ve kil le ri yö ne ti mi ele ge çir me ye ça lış tı lar.
Ge çi ci bir hü kü met ku rul du ğu ilan edil di. An cak Ge çi ci Hü kü me tin uy gu la -
dı ğı po li ti ka lar Çar lık Rus ya’sın dan fark lı de ğil di. Bu da za ten ol duk ça güç -
lü olan köy lü, iş çi ve as ker ör güt len me si nin ta ban da da ha çok his se dil me si -
ne ne den ol du. Bu ra da önem li bir nok ta dan bah se dil me sin de fay da var; Ar -
tık, yö ne tim çift baş lı ola rak ni te len di ri li yor du. Tem muz gün le ri ile ik ti da rı -
nı kuv vet len di ren Ge çi ci Hü kü me tin Kor ni lov Ola yı2 ile des te ği aza lın ca, ik -
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1 Du ma, Rus ya Fe de ras yo nu fe de ral mec li si nin aşa ğı ka na dı na ve ri len ad. Çar lık Rus ya -
sı’nda 1905-1917 yıl la rı ara sın da et kin olan ya sa ma mec li si ne de du ma adı ve ri lir. 

2 Lavr Ge or gi ye viç Kor ni lov (18 Ağus tos 1870-13 Ni san 1918): Rus ya’da Şu bat Dev ri min den
son ra baş la yan iç sa vaş sı ra sın da Rus or du ko mu ta nı, ge ne ral. Ta rih te en çok Kor ni lov Ola yı
ola rak bi li nen ve Ağus tos-Ey lül 1917 ta ri hin de yap tı ğı ba şa rı sız dar be gi ri şi miy le ha tır la nır.
Dar be gi ri şi mi Alek sandr Ke rens ki’nin Ge çi ci hü kü me ti ni güç len dir mek ama cıy la ya pıl sa da,
so nun da Bol şe vik ler sa ye sin de ba şa rı sız ola cak ve Kor ni lov Ke rens ki ta ra fın dan tu tuk la na cak -
tır. Bu olay Ekim Dev ri mi’ne gi den yol da Bol şe vik le rin eli ni güç len di ren bir öne me sa hip tir.



ti dar Sol SR’le rin ço ğun luk ta ol du ğu Sov yet le re geç miş ti. Bu da Rus iç sa -
vaşı nı baş lat mış tı. Ga lip ta ra fın yo lu na de vam ede ce ği çok açık tı. Mo narşi
yan lı la rı nın karşı sın da Bolşe vik ler var dı ve ga lip olan ta raf on lar ol muş tu.
Böy le lik le 1990’a ka dar dün ya nın en güç lü ku tup la rın dan bi ri ni oluş tu ra cak
“Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet ler Bir li ği” ku rul du. Ekim Dev ri mi, Ekim Dar -
be si ya da Bü yük Ekim Sos ya list Dev ri mi, ne de ni lir se de nil sin bu ha re ket
yal nız ca sos ya list re jim ler le yö ne ti len mil yon lar ca in sa nı de ğil, dün ya nın ge -
ri ka la nı nı da et ki le yen bir dev rim ve mo dern dün ya ta ri hi nin en önem li
olay la rın dan dı. 

Bu den li et ki li bir olay dan, Sov yet le rin ya nı başın da ki komşu su Türk le rin
et ki len me me si müm kün de ğil di. Bu et ki leşim, Mil li Mü ca de le ile baş la ya cak
ve Ata türk’ün ölü mü ne dek sü re cek iyi iliş ki ler le de vam et ti ri le cek ti. Sov yet -
le rin, Türk top lu mu üze rin de ki et ki le ri ni de ğer len dir mek için ön ce lik le bu
et ki nin han gi alan lar da ol du ğu na de ğin mek ge rek mek te dir.

İt ti fak Ön ce sin de ki Ge liş me ler

Da ha Ekim Dev ri mi ger çek leş me den, Os man lı top rak la rın da sos ya lizm
bi lin mek te ve bir ke sim ta ra fın dan be nim sen mek te dir. An cak bu dö nem -
de, sos ya lizm da ha çok azın lık la rın il gi ala nı na gir mek tey di. Er me ni ve
Rum la rın ya nı sı ra az sa yı da da ol sa sos ya lizm yan lı sı Türk le re de rast la -
mak müm kün dü. An cak bu sos ya list Türk ler de da ha çok Av ru pa sos ya -
liz mi ile meş gul dür ler ve bu da Rus ya ile bağ lan tı kur ma la rı na en gel teş -
kil et mek tey di. Ay nı dö nem de, Mus ta fa Ke mal ise Bolşe vik ler le it ti fak
yap ma nın yo lu nu arı yor du. Me te Tun çay’ın BBC Tür ki ye’ye ver di ği bir
rö por taj da da de ğin di ği üze re, da ha 1919 ön ce sin de Mus ta fa Ke mal,
Bolşe vik ler le ile tişi me geç me le ri ge rek ti ği ni di le ge tir miş ti.3 Kaf kas Sed -
di’nin ge çil me si ge rek ti ği ni düşü nü yor du. Çün kü Kaf kas böl ge sin de ba -
ğım sız lık la rı nı ka za nan dev let ler, İn gil te re’nin kur gu su doğ rul tu sun da
ha re ket edi yor lar dı. Ata türk’ün Mil li Mü ca de le baş la ma dan Bolşe vik ler -
den ya na olup ol ma dı ğı tar tışı la dur sun, bu gün ba zı gö rüş le rin ak si ne net
olan bir şey var ki o da Rus la rın Mil li Mü ca de le’yi des tek le di ği ger çe ği dir.
Ça nak ka le Sa vaşı’nda bo ğaz dan İti laf Dev let le ri nin ge mi le ri ni ge çir me yen
Türk ler, as lın da Bolşe vik le re en bü yük yar dı mı yap mış lar dı. İn gil te re ve
Fran sa’dan yar dım ala ma yan Çar ve yan daş la rı, Bolşe vik le re ye nil miş ler
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3 Gü ney Yıl dız’ın Me te Tun çay ile yap tı ğı 7 Ka sım 2007 ta rih li rö por taj.
http://www.bbc.co.uk/tur kish/eu ro pe/story/2007/11/071107_bols he vik.shtml



ve Sov yet ku rul muş tu. Bu nok ta da, her iki ye ni dev le tin de ya ni ku ru la -
cak olan Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ve Sov yet le rin or tak düş ma nı “em per -
ya lizm”di. Düş ma nı mın düş ma nı dos tum dur sö zü nün bu ra da dev let ler
için de ge çer li ol du ğu nu gö re bi li riz. 

Bolşe vik ler le Ku ru lan İt ti fak 

“Or tak laşa ama cı mız, em per ya lizm le sa vaş mak, Do ğu halk -
la rı nı sö mür ge ci li ğin bo yun du ru ğun dan kur tar mak tır.”
(Ara lov, 90) 

Ata türk’ün Sov yet el çi si Ara lov ile ge çen ko nuş ma sın da be lirt ti ği gi bi,
Bolşe vik ler de Türk ler de ay nı gü ce karşı sa vaşı yor du. Bu da ge lişe cek iliş ki -
le re pay da oluş tur du. An cak Ata türk’ün bü yük bir en dişe si var dı: İçiş le ri ne
ka rışıl ma sı. Or du ya ve ri le cek yi ye ce ğin bu lun ma dı ğı bir dö nem de Ata türk
iyi ni yet le ge le cek hiç bir yar dı mı ge ri çe vi re mez di an cak, Ara lov gi bi on lar -
ca Rus aja nı nın Ana do lu’da do laş tı ğı, Er me ni me se le si nin tar tışıl dı ğı bir du -
rum da da tem kin siz dav ra na maz dı. Bu ne den le, Mus ta fa Ke mal, ken di kon -
tro lün de bir ko mü nist par ti si ku rul ma sı nı sağ la dı.  Bu ra da ki amaç ül ke de ki
ko mü nist ör güt le ri tek ça tı al tın da tut mak tı. As lı na ba kı lır sa o dö nem de
Mus ta fa Ke mal’in Bolşe vizm’e açık tan açı ğa karşıt bir çiz gi si yok tur. An cak
Mus ta fa Ke mal, tam ba ğım sız lık çiz gi si nin ge re ği ola rak Rus ya ile iliş ki le ri
be lir li bir den ge için de tut ma ya gay ret et mek te dir.

Öte yan dan Le nin ise Ara lov Tür ki ye’ye ha re ket et me den he men ön -
ce, ken di siy le yap tı ğı ko nuş ma sın da fark lı bir gö rüş ile ri sü rü yor du:
“Mus ta fa ke mal ta bii ki sos ya list de ğil dir. Ama gö rü lü yor ki iyi bir teş -
ki lat çı. Ka bi li yet li bir li der mil li bur ju va ih ti la li ni ida re edi yor. İle ri ci
akıl lı bir dev let ada mı bi zim sos ya list in kı lâ bı mı zın öne mi ni an la mış
olup Sov yet Rus ya’ya karşı olum lu dav ra nı yor. O is ti la cı la ra karşı kur tu -
luş sa vaşı ya pı yor.”4

Bu ra da Le nin’in Mus ta fa Ke mal hak kın da söy le dik le ri ne dik kat et mek
ge rek mek te dir. Le nin, Mus ta fa Ke mal’i sos ya list ola rak gör me di ği gi bi, onu
ay nı za man da “bur ju va li de ri” ola rak ta nım la mış tır ki, bu da Le nin ta ra fın dan
ya pıl mış bir il ti fat ola rak ni te len di ri le mez. An cak Le nin’in de ka bul et ti ği
üze re, Ana do lu’da Os man lı’dan kal ma bir sa na yi leş me nin ol ma ma sı, kuv -
vet li bir iş çi sı nı fı nın oluş ma sı nı en gel le miş tir. Do la yı sıy la, Mus ta fa Ke mal’in
her han gi bir iş çi ha re ke ti ne ön der lik et me si de bu öl çü de zor du.  Fa kat Le -

Aslı Atay

156

4 Ara lov, S.İ., Bir Sov yet Dip lo ma tın Tür ki ye Ha tı ra la rı -1, Cum hu ri yet Ya yın la rı, İs tan bul, 1997, s. 47. 



nin, Ana do lu’da ki ha re ke ti na sıl ad lan dı rır sa ad lan dır sın yar dım ede ce ği nin
al tı nı çiz mek tey di. Kuş ku suz ki, Le nin’in Türk Mil li Mü ca de le si’ne yar dım
et mek is te me sin de ki tek ga ye “iyi lik yap mak ih ti ya cı” de ğil di. Türk Mil li
Mü ca de le si’nin kay be dil me si de mek, Sov yet le rin İn gil te re ve de Fran sa ile
komşu olun ma sı de mek ti. Ki bu da Sov yet ler için bü yük bir teh dit oluş tu ru -
yor du. Bir di ğer ba kış açı sıy la ise, Le nin, Türk Mil li Mü ca de le si nin Do ğu’da -
ki di ğer sö mü rü len mil let le re ör nek teş kil ede ce ği ni düşü nü yor du. Bu mil let -
le rin sö mü rül me si, em per ya liz min baş kay na ğıy dı. Ka pi ta list dev let ler sö -
mür ge le ri ni kay be der se, güç le ri ni de kay be de cek ler di ve bu yak laşım, Bolşe -
vik le rin Türk Mil li Mü ca de le si ne des te ği ni art tır dı. Tür ki ye Ko mü nist Par ti -
si de ay nı ne den den ötü rü her za man mil li mü ca de le yi des tek le miş ti. Bu
TKP Mer kez Ko mi te si nin şu bil di ri sin den an laşıl mak ta dır: “Av ru pa ve Ame -
ri kan em per ya liz mi ne karşı Ana do lu’da baş la yan mil li is yan ha re ke ti, ulus -
la ra ra sı pro le tar ya cep he sin de güç kat mak ta ve ba tı bur ju va zi si nin eko no -
mik ve soy gun cu plan la rı nın ger çek leş me si ni bü yük öl çü de en gel le mek le,
bü yük bir ta ri hi rol oy nu yor.”5

Bu or tak he def ler ve çı kar lar do la yı sıy la iki ha re ket ara sın da gö rüş me ler
hız ka zan mış tı. Sü re ci et kin kıl mak için iki dev let ara sın da 16 Mart 1921’de
Mos ko va An laş ma sı im za lan dı.  Be kir Sa mi Bey Baş kan lı ğı’nda Mos ko va’ya
gi den he yet, ba zı hu sus la rı tes pit et miş ve Brest-Li tovsk Ba rış An laş ma sı’na6

karşı lık 2 Ağus tos 1920’de iki hü kü met ara sın da olum lu ge liş me ler baş la mış tı.
An cak Çi çe rin ile Er me nis tan’la il gi li me se le ler de an laşı la ma ma sı üze ri ne bu
gö rüş me er te si yı la bı ra kıl mış tır. Er te si yıl ki gö rüş me le re Ali Fu at Paşa he ye ti
ka tıl mış ve Er me nis tan ile sı nı rın be lir len miş ol ma sın dan ötü rü bir so run çık -
ma dan Mos ko va An laş ma sı im za lan mış tır. Bu an laş ma üze ri ne iki hü kü met
ara sın da dost luk iliş ki le ri net leş miş ve Mon dros Ateş kes An laş ma sı nın ağır
koşul la rı al tın da ezi len Türk Ba ğım sız lık mü ca de le si için kay be di le cek za man
ol ma dı ğı nı gö ren Mus ta fa Ke mal Le nin’e bir mek tup yol la ya rak ve ba zı ta lep -
ler de bu lun muş tur. Türk Mil li Mü ca de le si Sov yet Rus ya’dan: 200.000 tü fek,
5.000.000 mer mi, 400 top, 75.000 top mer mi si, 500 mit ral yöz, 100 kam yon,
100.000 as ker el bi se si, ay da 600 ton ben zin, ilaç ve çeşit li mal ze me ta lep et ti.7

Bu yar dım lar dan bir kıs mı gel mez ken, bir kıs mı da çeşit li za man di lim le rin -
de ge le bil di. Sov yet ler bi rin ci par ti ola rak 21 Ey lül 1920’den, 15 Ekim 1920’ye
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5 Kah ra ma noğ lu, İnan, Sup hi, İle ri Ya yın la rı, İs tan bul,  2008, s. 93. 
6 Bu ant laş ma 3 Mart 1918 ta ri hin de Rus ya ile Al man ya, Avus tur ya-Ma ca ris tan İm pa ra tor lu -

ğu, Os man lı Dev le ti ve Bul ga ris tan ara sın da im za lan mış, İt ti fak dev let le ri nin ye nil me si
üze ri ne ge çer siz kal mış bir ba rış ant laş ma sı dır. 

7 http://www.kur tu lus sa va si.org/asphtm/ulu sal mu ca de le nin kay nak la ri.php



ka dar 2.815 İn gi liz tü fe ği, 1885 san dık İn gi liz pi ya de cep ha ne si yol la dı lar. Ay -
rı ca Gi re sun Ala yı Ko mu ta nı Os man Ağa’ya da 500 İn gi liz tü fe ği ve 250 san dık
cep ha ne ve ril di. Sov yet yar dı mı nın 18 Ey lül 1921’den 14 Ha zi ran 1922’ye ka -
dar ki ge nel top la mı şöy le dir: 43.374 pi ya de tü fe ği, 56.042 san dık pi ya de tü fe ği
mer mi si, 18 san dık Rus pi ya de tü fe ği fab ri ka sı alet le ri, 318 ağır ve ha fif ma ki -
ne li tü fek, 81 top, 13 Rus bom ba to pu, 159.043 top mer mi si, 40 san dık Fran sız
el bom ba sı, 83 san dık İn gi liz el bom ba sı, 200 adet Rus el bom ba sı, 60 sü va ri kı -
lı cı, 10 san dık du man sız ba rut, 48 san dık Rus pi ya de mer mi ko va nı, 8 san dık
Rus pi ya de mer mi kap sü lü, 104 san dık Rus pi ya de mer mi çe kir de ği.8

Bu yar dım lar dan ay rı ola rak, Sov yet Rus ya mil li mü ca de le yi des tek le mek
ama cıy la mil li mü ca de le ye na kit pa ra yar dı mın da da bu lun du. Bu mad di
yar dı mı za man di lim le ri ne ay rıl dı ğın da şu tab lo oluş mak ta dır: 

1920 Yı lı Cin si TL Ola rak
516.800 Adet Al tın Rub le 304.912

1.000.000 Adet Al tın Rub le 590.000
1.500.000 Adet Al tın Rub le 885.000

50.000 Adet Al tın Rub le 29.500
100.000 Os man lı Al tı nı 507.000
Top lam 2.316.412
1921 Yı lı Cin si TL Ola rak
4.000.000 Adet Al tın Rub le 2.360.000
4.000.000 Adet Al tın Rub le 2.360.000
1.160.000 Adet Al tın Rub le 900.000
240.000 Adet Al tın Rub le 241.000
400.000 Adet Al tın Rub le 236.000
Top lam 5.997.000
1922 Yı lı Cin si TL Ola rak
1.100.000 Adet Al tın Rub le 649.000
3.500.000 Adet Al tın Rub le 2.065.000
Top lam 2.714.000

Ge nel Top lam 11.028.012

Bu mik tar da yar dı ma rağ men, Mil li Mü ca de le ger çek büt çe si ne ulaşa ma -
dan ta mam lan mış tır. Bu yar dım ol mak sı zın Mil li Mü ca de le başa rı ya ulaşa bi -
lir miy di, bu tar tışı la bi le cek bir me se le dir. An cak şu so ru en azın dan da ha
net bir ce va bı işa ret et mek te dir: Bolşe vik yar dı mı ol ma dan Mil li Mü ca de le
bu ka dar kı sa sü re de ve bu başa rıy la ger çek leş ti ri le bi lir miy di? 
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Sov yet le rin İde o lo jik Et ki si

Mil li Mü ca de le’ye ya pı lan Bolşe vik yar dım tar tışı lır ken, ba ğım sız lı ğı nı
ka za nan Türk mil le ti nin Sov yet ler den al dı ğı ide olo jik yar dım da tar tışıl ma -
lı dır. Ekim Dev ri mi’nin ya ni Bolşe viz min ye ni ku ru lan Tür ki ye Cum hu ri ye -
ti üze rin de et ki le ri çok te mel ve ka lı cı ol muş tur. Bu et ki ler Cum hu ri yet’in in -
kı lâp çı lık, halk çı lık ve dev let çi lik il ke le rin de ye ri ni bul muş tur. Mus ta fa Ke -
mal, Tür ki ye’yi in kı lâp lar üze ri ne inşa et miş tir. Bu in kı lâp lar da ise Ba tı ör -
nek alın mış tır. Bu ra da Ba tı’nın ör nek alın ma sı, ba zı çev re ler ce Sov yet Rus -
ya’dan uzak laşıp, em per ya liz me yak laş mak ola rak de ğer len di ril se de as lın -
da bu ra da in ce bir ay rım var dır. Ata türk’ün söy lem le ri ne ba kıl dı ğın da hiç bir
za man “Ba tı cı lık” ya da “ka pi ta list lik” ifa de si ne rast la nıl ma dı ğı gö rü lür. Ata -
türk, he de fi Ba tı lı laş ma ola rak de ğil, çağ daş laş ma ola rak be lir ler ve bun da
Ekim Dev rim’inin et ki si gö rü lür: “Biz Ba tı me de ni ye ti ni bir tak lit çi lik ya pa -
lım di ye al mı yo ruz. On da iyi ola rak gör dük le ri mi zi, ken di bün ye mi ze uy -
gun bul du ğu muz için, dün ya me de ni yet se vi ye si için de be nim si yo ruz.”9

Ay nı şe kil de, halk çı lık il ke si de dün ya yı et ki le yen sos ya list ha re ke tin bir
so nu cu dur. Halk çı lık il ke si Türk top lu mu na ve ril mek is te nen sos yal ve eko -
no mik eşit li ğin sem bo lü dür. Bu sem bo lün de Ekim Dev ri mi ile dün ya yı sa ran
sos yal eşit lik kav ra mın dan alın ma sı müm kün dür. Dev let çi lik il ke si ise Tür ki -
ye’nin özel koşul la rı göz önün de bu lun du ru la rak kı sa bir sü re de ka bul edi lir.
Dev let çi lik, ül ke nin ge nel eko no mik fa ali yet le ri nin dü zen len me si ve özel sek -
tö rün gir mek is te me di ği ve ya ye ter siz kal dı ğı ya da ulu sal çı kar la rın ge rek li
kıl dı ğı alan la ra Ka mu İk ti sa di Teşek kül le ri ola rak gi ril me si ni ön gö ren il ke dir.
Tür ki ye dev let çi li ği Ba tı’da ki ma li ser ma ye ege men li ği al tın da ki oli garşik
dev let fa ali yet le ri ne ben ze me di ği gi bi Rus ya’da ki ko lek ti vist dev let çi li ğe de
ben ze mez. An cak, bu il ke nin bir so nu cu olan ilk Beş Yıl lık Kal kın ma prog ra -
mı nın Sov yet ler ta ra fın dan ha zır lan dı ğı göz ar dı edil me me li dir. Bu, “Tür ki ye
Cum hu ri yet’i sos ya list ti” de mek de ğil dir; çün kü ta rih sel sü reç içe ri sin de iki
komşu dev le tin bir bi rin den et ki len me si ka dar, Ekim Dev ri mi gi bi bü tün dün -
ya yı et ki le yen bir ola yın Tür ki ye’yi et ki le me si de do ğal bir so nuç tur.

So nuç 

Dün ya ta ri hin de ki en et ki li dev rim ha re ket le rin den iki si, Bolşe vik ih ti la li ve
Türk ba ğım sız lık mü ca de le si, “em per ya list Ba tı’ya” karşı ger çek leş miş ol ma -
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9 Ata türk, Nu tuk, Ya ka moz Ya yın la rı, İs tan bul, 2007.



la rıy la ben zer lik gös te rir ler. Sov yet Rus ya’nın yar dı mı Türk mil li ba ğım sız lık
mü ca de le si nin ka za nıl ma sı nı hız lan dı rır. Ge lişen iliş ki ler, Türk sos ya list ha re -
ket le ri nin güç ka zan ma sı nı sağ lar ken, ay nı za man da Tür ki ye Cum hu ri yet’inin
gü nü mü ze dek uza nan il ke le ri ne te mel oluş tu rur. 24 Ekim 1917 Ekim Dev ri -
mi, ken di coğ raf ya sıy la be ra ber, yı kı lan Os man lı Dev le ti’nin kül le rin den do -
ğan Türk mil li mü ca de le si ni ve ne ti ce sin de Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ni de sos yal
ve eko no mik ola rak et ki ler. Bu et ki le rin ve yar dım la rın ka nı tı ta rih te ye ri ni
bul du ğu gi bi, bu gün Tak sim Mey da nın da ki anıt ta da ye ri ni alır: “Rus ya’nın ve
bü yük li der Le nin’in yap tı ğı yar dım lar için teşek kür ede rim.” Mus ta fa Ke mal. 
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