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Özet

30 Ekim 1918’de imzalananMondros Mütarekesi’nin ard ndan, tilaf Devletleri donan

mas 13 Kas m 1918’de stanbul’a gelmi ve ehir gayr resmi olarak i gal edilmi tir.

stanbul halk sava n getirdi i yokluk, fakirlik, hastal k gibi birçok zorlu a gö üs ger

meye çal rken 1917 Bol evik htilali’nin ard ndan stanbul’a kaçan on binlerce Rus göç

menmevcut artlar n daha da a rla mas na neden olmu tur. Bu göçmenlerin ve Vrangel

Ordusunun (Beyaz Ordu) geli iyle birliktemüttefiklerin kar la t bir ba ka önemli

sorun da Bol evik propagandas olmu tur. Bumakalede i gal dönemi stanbul’unda

Bol evik propaganda ve faaliyetleri kar s nda tilaf devletlerinin tutumlar incelenmi tir.

Bu çerçevede; stanbul’daki sosyalist faaliyetler, TBMMveMustafa Kemal Pa a’n n Bol

evizm kar ndaki tavr konuyla ilgili kaynaklar ve ar iv belgeleri çerçevesinde de erlen

dirilmi tir.

Anahtar Kelimeler

gal, Bol evizm, Propaganda, Sosyalist faaliyetler, Vrangel ordusu

BOLSHEVIKACTIVITIES IN ISTANBULUNDEROCCUPATION: BOLSHEVISM

CONCERNSANDPOLICIESOF ENTENTE POWERS

Abstract

After the Armistice of Mudros had concluded on 30 October,1918, the navy of Entente Powers

arrived in Istanbul on 13 November, 1918 and occupied the city unofficially. While citiziens of

stanbul were trying to resist lots of diffuculties caused by the war such as privation, poverty and

illness, ten thousands of Russian immigrants who had escaped to Istanbul after 1917 Bolshevik

Revolutaion made the conditions in the city much harder. Along with this immigrants and Vrangel

Army(White Army), another problem that the allies faced with was the Bolshevik propaganda. The
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article investigated the attitudes of Entente Powers towards Bolshevik propaganda and activities.

Within this scope, socialist activities in Istanbul and the attitudes of Turkish Grand National

Assembly andMustafa Kemal Pasha against Bolshevismwere examined within the relevant litera

ture and archive documents.
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G R

I. Dünya Sava , etkileri günümüze kadar süren sonuçlar yla insan

l k tarihi aç s ndan önemli bir dönüm noktas olmu tur.1914–1918 y llar

aras nda k yas ya süren sava Avrupa’y bir harabeye çevirmekle kal

mam , ayn zamanda ekonomik aç dan da büyük bir çökü yaratm t r.

1917 y l nda ABD’nin sava a giri i güç dengelerini tilaf devletleri lehine

de i tirirken, Avrupa politikas ndan dünya politikas na geçi in de ha

bercisi olmu tur. Ayn zamanda 1917’de Rusya’da gerçekle en Bol evik

htilali sonras iki uzla maz ideoloji ile dünyan n iki dü man bloka ay

r lmas süreci de ba lam t r1. Güç dengelerinin de i mesi ttifak devlet

lerinin çözülmesine yol açm , Bulgaristan, Almanya, Avusturya

Macaristan ve Osmanl Devleti mütareke anla malar imzalayarak sa

va tan çekilmi lerdir.

30 Ekim 1918’de ngiliz Amirali Calthrope ile Osmanl Devleti ad na

Bahriye Naz r Rauf Bey ve iki Türk murahhas aras nda imzalanan

Mondros Mütarekesi, içeri i ve maddeleri ile ate kes olmaktan çok

uzakta tam anlam yla bir i gal ve payla m anla mas d r. ngilizler tara

f ndan verilen bütün teminatlara ra men, mütareke sonras ortaya ç kan

tüm geli meler as l niyetin farkl oldu unu vahim bir ekilde ortaya

koymu ve ülke topraklar ba tan sona sistematik bir ekilde i gal edil

mi tir2. 6 Kas m 1918’de Bo azlar n silahs zland r lmas na ba lanm , 7

Kas m’da ise müttefik donanmas Çanakkale Bo az ’ndan içeri girmi tir.

13 Kas m 1918’de, 22’ si ngiliz, 12’si Frans z, 17’si talyan ve 4’ ü Yunan

band ral 55 parçal k bir müttefik donanmas stanbul Liman na demir

leyerek karaya asker ç kartm t r. Böylece imparatorlu un ba kenti 13

Kas m 1918’de fiilen i gal edilmi , 16 Mart 1920 de ise resmi i gal gerçek

le tirilmi tir3.

Mondros Mütarekesi sonras nda, Anadolu genelinde oldu u gibi, s

tanbul’da da ya am artlar son derece a rla m , ba ta susuzluk ve

kömür yoklu u olmak üzere i sizlik ve pahal l k halk peri an etmi tir.

Halk n büyük bir ço unlu u fakirlikle bo u urken, en küçük belediye

hizmetleri bile verilememi , son derece sa l ks z ko ullar alt nda olan

ba kentte tifüs, çiçek ve tifo gibi bula c hastal klar h zla yay lm t r.

Bütün bu peri anl a kar küçük bir az nl k ise sava zaman nda hat r

say l r bir derecede servet elde etmi tir4. Bu a r artlarla birlikte müta

1  Oral Sander, Siyasi Tarih, lkça lardan 1918’e, Ankara,1992, s. 286–290. 
2  Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayat  ve Eseri I. Do umundan Samsun’a Ç k na Kadar, Ankara,1963, 

s.170–178. 
3  Toktam  Ate , Türk Devrim Tarihi, stanbul, 2007, s. 74.  
4  Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtulu  Y llar , stanbul, 2007, s. 5–7. 
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rekenin hemen ard ndan stanbul’a gelen tilaf devletleri de Türk halk

na kar oldukça sert bir tav r sergilemi tir5. Mustafa Kemal Pa a’n n da

an lar nda tasvir etti i gibi; “…Herkes ancak pek zaruri ihtiyaçlar için evin

den ç kabiliyor, sokaklarda hat r ve hayale gelmeyen hakaretlere u ramamak için

caddelerin duvar diplerinden büzülerek, e ilerek ve korkarak yürüyebiliyorlard .

Bütün bu ihtiyatlara ra men yine bin türlü feci tecavüz sahneleri eksik de ildi.

Koskoca stanbul ve koskoca stanbul’un yüz binlerce halk sesleri k s lm bir

halde idi. stanbul ufuklar nda yükselen eyler, yaln z dü man bayrak ve süngü

leri idi...”6.

16 Mart 1920’deki resmi i gal sonras nda ise durum çok daha ciddi

bir hal alm t r. gal güçleri, stanbul’da demiryolu ula m n n yan s ra

haberle meyi de kontrol alt na alm , her türlü telgraf haberle mesini

yasaklam hatta baz bölgelerde telgraf telleri dahi kesilmi tir. Demiryo

luyla nakliyat durmu , karma komisyon bas na sansür getirmi tir. Ba ta

Rumlar olmak üzere az nl klar n ta k nl klar na göz yumulmu , Mütte

fik devletleri subay ve erleri de bask ve ta k nl klardan geri durmam

t r. Birçok vezir, pa a ve üst düzey yöneticinin oturdu u evler bo alt l

m , hatta evlere e yalar yla birlikte el konulmu tur7. stanbul’da mülk

lere el koyma ve sa l k hizmetleri gibi konularda yetki sahibi olan Müt

tefik yönetimi ayn zamanda Türk askerine kar da adeta psikolojik bir

sava açm t r. Aç lan bu psikolojik icraatlardan ilki Türk subay ve erle

rininMüttefik askerlerini selamlamak ile yükümlü k l nmas olmu tur8.

Sosyal ve siyasi durum giderek kötüle irken, yurt çap nda protesto

mitingleri düzenlenmeye ve direni te kilatlar birer birer ortaya ç kma

ya ba lam t r. Özellikle az nl klar n kiliselerde toplanarak yapt klar

ayinler ve sokaklarda yap lan ta k n gösteriler, Müslüman halk n büyük

tepkisine yol açm t r. Di er yandan Rus Devriminin ard ndan kaçan on

binlerce aç, hasta ve her eyini kaybetmi insan n stanbul’da toplanmas

ba l ba na büyük bir problem olu turmu tur. Bu ba lamda yukar da

da k smen ifade edildi i gibi zaten olumsuz olan artlar n a rla mas n

da Rus göçmenlerin önemli etkisi olmu , i gal alt ndaki ehirde sefaletin

dozu her geçen gün daha da artm t r9 .

Osmanl Devleti’nin payitaht ve gözbebe i olan stanbul ehri ayr

ca, üzerinde siyasi mücadele ve rekabetin yap ld ve çe itli milletlere

mensup ajanlar n kol gezdi i bir yer haline gelmi tir. Bir tarafta yeni bir

5  Mehmet Törenek, Türk Roman nda gal stanbul’u, stanbul, 2002, s.11. 
6  E.Semih, age.,Yalç n-Salim Koca, Mustafa Kemal Pa a’n n Anadolu’ya Geçi , Ankara, 2005, s.93. 
7  Törenek, age., s.13. 
8  Bilge Nur Criss, gal Alt nda stanbul, (1918–1923), stanbul, 2007, s. 95–96. 
9  Törenek, age., s.16-17. 
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rejimi ve ya am biçimini dünyaya yaymak isteyen Bol evikler, kar la

r nda onlar engellemeye çal an bat n n sömürgeci devletleri, di er ta

rafta da i gallere kar direnen ve özgürlük mücadelesi vererek var ol

maya çal an bir millet. Bu ara t rma ve incelemede tüm bu ko ullar

alt nda ya anan ideolojik çat ma ve özellikle Beyaz Ruslar n stanbul’a

geli iyle birlikte tilaf devletlerinde doruk noktas na ula an Bol evizm

endi eleri ele al nm t r. Bu istikamette yap lan faaliyet ve propaganda

lar, ar iv belgeleri esas al narak de erlendirilmeye tâbi tutulmu , hat rat

örneklerine yer verilmi , telif ve tetkik eserlerden de istifade edilmi tir.

Mütareke döneminde yap lan Bol evizm propagandas n n Milli

Mücadele aç s ndan önemi göz önünde bulundurularak konuya pers

pektif kazand r lm , çal man n ad ; “ gal stanbul’unda Bol evik Faaliyet

ler: tilaf Devletleri’nin Bol evizm Endi esi ve Uygulad klar Politikalar” ola

rak tespit edilmi tir.

I. DÜNYA SAVA I SONRASI OSMANLI DEVLET ’NDEK

SOSYAL ST FAAL YETLER VE BOL EV ZM

Osmanl Devleti’nde ba layan modernle me sürecinden itibaren ül

kenin ayd nlar Bat ’daki geli melere uzak kalmam lard r. Devleti y

k lmaktan kurtarmak amac yla, Bat ’dan esinlenerek, bir tak m dü ünce

ler üretmi ler; milliyetçilik, demokrasi, laiklik, insan haklar gibi kav

ramlar tart m lard r. Sosyalist dü ünceye de yabanc kalmayan Os

manl ayd n , daha Bol evik htilali10 öncesinde Avrupa’da meydana

gelen geli meleri yak ndan takip etmi tir11.

Osmanl Devleti’nin 19. yy boyunca Rusya ile sürdürdü ü ili kiler

ço unlukla dü manca duygular içerisinde de erlendirilmekle beraber,

1917 Ekim Devrimi sonras nda ortaya ç kan geli meler Osmanl ayd

n nda büyük bir merak yaratm t r. 19. yy sonu ve 20. yy ba lar nda

Osmanl Devleti’nde sosyalizmi benimseyenlerin ço unlu unu az nl k

mensuplar olu turmakta idi. Ermeni, Bulgar, Makedonyal , Rum ve

Yahudilerin ba çekti i Osmanl sosyalistleri hem co rafi hem etnik

aç dan oldukça parçalanm bir görüntü sergiliyorlard . Türklerin ço

10  Bol evik-Men evik: Bol evikler, Rus Sosyal Demokrat çi Partisinde, Lenin’in önderlik etti i gruptur. 
1903’te yap lan ikinci parti kongresinde yaln zca profesyonel devrimcilerin parti üyesi olmas n  isteyen 
Lenin ve taraftarlar  merkez komitesi ve parti yay n organ nda ço unlu u ele geçirmeleri üzerine Bol evik 
(ço unlukta olanlar) ad n  ald lar. Bat  Avrupa tarz  sosyal demokrat bir kitle partisini savunanlar ise Men-
evik (az nl kta kalanlar) olarak adland r lm lard r. Funda Keskin, Bol evik-Men evik kutusu, Bask n 

Oran (editör), Türk D  Politikas , stanbul, 2009, s.156. 
11  Uygur Kocaba o lu - Metin Berge, Bol evik htilali ve Osmanl lar, stanbul, 2006, s. 15-18.  
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unlu u olu turdu u gruplar ise daha çok 1908 sonras nda, II. Me ruti

yet ile ortaya ç km t r12.

Esas nda, Osmanl toplumunda, sosyalizm fikrinin var olabilmesi

için gerekli olan s n fl toplum ve s n f mücadelesi kavramlar ndan ve

dinamik bir sendika hareketini yürütebilecek bilinçli bir i çi s n f ndan

bahsetmek pek mümkün de ildi. Her ne kadar, 1908 Temmuz’unda

anayasan n yeniden yürürlü e konulmas n talep eden boykot ve grev

ler sendikac nitelikte olsa da bu süreçte Osmanl ’da sosyalist bir kuram

c ç kmam t r13. II. Me rutiyet döneminde ortaya ç kan gruplar n bir

k sm nda ise üye say s oldukça azd r. Mevcut yay nlar da daha çok

Alman, Frans z, Rus ve Anglo Sakson klasiklerinden al nt lar içermi

ancak, Osmanl toplumunun sorunlar konusunda yeterli görü bildi

rilmemi tir. Osmanl ’da sosyalist faaliyetler en yo un ve etkili ekilde

Selanik ehrinde görülmü tür14. Milliyet ve sosyalizm fikirlerinin impa

ratorlu a Avrupa’dan s zd ve az nl klar n Avrupa ile yak n ili kileri

göz önünde bulundurulacak olunursa bu durum oldukça do ald r15.

Osmanl Devleti’ndeki yabanc irketlerin artmas ve sosyalizmin

kendini göstermeye ba lamas , sendikala ma yolunu da açm t r. Ya

banc sermayenin Türkiye’ye geli iyle birlikte kömür, maden ocaklar ,

havagaz i letmesi, buz fabrikas , iplik fabrikas , kiremit fabrikas vb

fabrikalar aç lm i çi say s hat r say l r derecede artm t r16. çi hare

ketlerine kar ttihat ve Terakki Hükümeti otoriter ve müdahaleci bir

tav r sergilemi tir. Bu dönemde sendikalar yerine esnaflar da içeren

birlik ve dernekler olu turularak i çiler denetim ve gözetim alt na al n

m ve i çi hareketleri ttihat ve Terakki iktidar n n vesayeti alt na al n

mak istenmi tir17. Me rutiyet stanbul’unda sol fikirler daha çok küçük

bir grup ayd n etraf nda geli mi tir. Bu ayd nlar içerisinde Baha Tevfik

ve Hüseyin Hilmi’nin isimleri ön plana ç km t r. Hüseyin Hilmi “ ti

rak” isimli bir haftal k dergi yay nlam , bu dergi Eylül 1910’da Osmanl

Sosyalist F rkas ’n n kurulu unu kamuoyuna duyurmu tur18. tirak

dergisi i çi ve köylülerin refah n savunarak, emniyet ve huzur talebinde

12  Paul Dumont, George Haupt, Osmanl  mparatorlu u’nda Sosyalist Hareketler, stanbul, 1977, s.13. 
13  Feroz Ahmad,“ Osmanl  mparatorlu u’nun Son Dönemlerinde Milliyetçilik ve Sosyalizm Üzerine Baz  

Dü ünceler”, Osmanl  mparatorlu u’nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876-1923), (Der. Mete Tunçay, Erik 
Jan Zürcher), stanbul, 2000, s.16-24. 

14  Dumont-Haupt, age., s. 36-37. 
15  Feroz Ahmad, agm, s.16-24. 
16  Kemal Süker,100 Soruda Türkiye’de çi Hareketleri, stanbul,1968, s.8. 
17  ehmus Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e çi hareketleri ve Grevler”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 

Türkiye Ansiklopedisi, C.3, stanbul,1985, s. 827. 
18  Mete Tunçay, “Hüseyin Hilmi Çevresi ve Osmanl  Sosyalist F rkas , Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi”, stanbul,1985, s.1450. 
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bulunurken uzak ülkelerde ya anan ihtilal ve grev haberlerini de okur

lar na bildirmi tir19.

Sosyalist faaliyetler her ne kadar I. Dünya Sava ile duraklama gös

terse de, sava n ard ndan bu faaliyetler tekrar canlanmaya ba lam t r.

Ancak dönemin stanbul Hükümeti, tilaf devletlerinin de etkisiyle ka

rarnameler ç karm ve cemiyetlerin çal ma alan n oldukça daraltm

t r20. stanbul’da siyasi hayat tekrar hareketlenmeye ba lay nca öncelikle,

Osmanl Sosyalist F rkas , 1919 ubat’ nda Türkiye Sosyalist F rkas 21

(TSF) ad yla Hüseyin Hilmi taraf ndan yeniden kurulmu tur22. 1919

Eylül ay nda kurulan Türkiye çi Çiftçi Sosyalist F rkas da kendi i çi

örgütü olan Türkiye çi Derne ini örgütlemi tir. Bu parti bir yandan da

TSF ile rekabet etmi tir. Bu parti ve derne e ba l örgütlerin yan s ra

stanbul’da ço unlu unu Rumlar n olu turdu u örgütler de mevcut

olmu tur23.

Hüseyin Hilmi önderli inde ki TSF, grev yapan i yerlerinin ba l

oldu u Dâhiliye ve Bahriye nezaretlerine kar i çilerin sözcülü ünü

üstlenmi tir. 1919–1922 y llar aras nda irket i Hayriye i çilerinden Reji

i çilerine, tersane fabrikalar ndan Haliç vapurlar müstahdemine, f r n

i çilerinden, hisar iskelesi hamallar na ve telefon, tünel müstahdemine

kadar çok say da i çi tatil i e gal di er bir deyi le grev yapm t r. 1920

senesinde rakip sosyalist partilere ra men stanbul’daki i çi hareketinin

lideri Hüseyin Hilmi olmu tur24. stanbul’da tertip edilen grevler ara

s nda tramvay i çilerinin grevi en dikkat çekici olan d r. Ard arda patlak

veren grevlere ra men i çilerin sorunlar bir türlü çözüme ula mam t r.

Bu durumun genel bir greve dönü ebilme ihtimaliyse stanbul’daki

19  A.Cerraho lu, Türkiye’de Sosyalizm, stanbul,1968, s.107. 
20  Aclan Say lgan, (Haz. Erol Cihangir) Türkiye’de Sol Hareketler, stanbul 2009, s.39,48. 
21  Türkiye Sosyalist F rkas  program , Osmanl  Sosyalist F rkas n n program ndan izler ta makla birlikte 

daha ayr nt l d r. 1919 sonlar nda yap lan genel seçimlere iki adayla kat lm  ancak ba ar s z olmu tur. 
TSF ve Hüseyin Hilmi, 1920-1922 aras nda yap lan grevlerle öhret kazanm t r. Özellikle Tersane ve 
Tramvay grevlerinin kazand  ba ar lardan sonra yüzlerce ki i TSF’ye girmi tir. irket-i Hayriye, Tram-
vay kumpanyas  gibi irketlerin yüksek dereceli memurlar  hat r  say l r derecede ba lar yaparak bu 
partiye girmi lerdir. Ancak Hüseyin Hilmi’nin diktatörce davran lar  önce ayd nlar n partiden kopmas na 
yol açarken, geli en olaylarla birlikte partinin popülerli i giderek azalm t r. 1922 y l na gelindi inde ismen 
mevcudiyetini sürdürse de Hüseyin Hilmi’nin esrarengiz ölümüyle tamamen tarihe kar m t r; Tunçay, 
“Hüseyin Hilmi…”, agm., s.1452. 

22  Mete Tunçay, “Cumhuriyet Öncesinde Sosyalist Dü ünce”, Cumhuriyete Devreden Dü ünce Miras , 
Tanzimat ve Me rutiyetin Birikimi, C.1, stanbul, 2001, s.300. 

23  Dersaadet Tetebbuat-  çtimaiyye Cemiyeti ve stanbul Sendikalar Birli i’nin devam  olan bu örgütler 
unlard r; Beynelmilel Deniz çileri ttihad , Beynelmilel Marangoz çileri ttihad , Beynelmilel Bina çileri 
ttihad . Bu örgütlerin üyeleri aras nda Ermeni i çilerde bulunuyordu. Bu örgütlerin yan  s ra stanbul’da 
Mürettibin-i Osmanî Cemiyeti, Kas mpa a Seyr-i Sefain Amelesi Cemiyeti ile Türk, Rum, Yahudi, Ermeni 
i çileri bir arada örgütlenmi tir. Ço unlu u kad n i çi Tütün Rejisi çileri Cemiyeti vb. cemiyetlerde mev-
cuttur; Güzel,agm., s.826. 

24  Tunçay, agm., s.302. 
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yüksek komiserleri oldukça endi elendirmi ve çe itli tedbirler almaya

sevk etmi tir. Netice olarak tramvay irketinin baz i çileri i ten ç kar

mas ile grev k r lm t r25.

TSF’ye ba l i çilerin kitleler halinde i ten ç kar lmas üzerine tram

vay irketinde “Amele Siyanet Cemiyeti” ( çileri Koruma Derne i) ku

rulmu tur. TSF’nin kendi içinde bölünmesiyle birlikte ise ço unlu u

tramvay i çilerinden olu an Ba ms z Sosyalist F rkas ortaya at lm t r.

Çe itli isimler alt nda örgütlenen i çiler yaln zca grev yapmakla kalma

m ayn zamanda 1 May s26 kutlamalar na da kat lm lard r. TSF, gerek

Hüseyin Hilmi’nin diktatörce tutumu, gerekse de ba ar s zl kla sonuçla

nan grevler ve i ten at lmalar yüzünden gücünü yitirmi , sol partiler

aras ndaki çeki meler ise f rkan n zay flamas na yol açm t r27. Müttefik

lerin stanbul’u tamamen kontrol alt na almalar da sosyalist faaliyetlere

önemli ölçüde darbe vurmu tur. TSF’nin üst kademe yöneticilerinin

seçimlerde u rad klar ba ar s zl klar ve birle ik cephenin bir türlü olu

turulamamas gibi etkenler yüzünden sosyalist faaliyetler bu süreçte

Anadolu’ya kaym t r. Özellikle Milli Mücadele’nin ba lamas yla birlik

te Türk ayd nlar n n bir k sm kendi mücadeleleri ile Bol evik htilali

aras nda bir çe it akrabal k bulmaya ba lam t r. Türk Milliyetçili ine

inananlar aras nda da Sovyet tecrübesinden Türkiye’ye uygulanabilecek

dersler oldu u görü ünü savunanlar olmu tur28. Esas nda, Bol eviklerle

ilk ba lant y I. Dünya Sava sonras nda ülkeyi terk eden ttihat ve Te

rakki Partisi liderleri kurmu tur29. Milli Mücadele döneminde ise stan

bul’da kurulan cemiyetlerden Karakol Cemiyeti Bol eviklerle30 irtibat

kurma aç s ndan önemli hizmetlerde bulunmu tur31.

25  Criss, age., s.,139. 
26  1921y l n n 1 May s’ nda, stanbul’daki bütün i çiler neredeyse irket-i Hayriye, Seyr-ü Sefain, Haliç 

daresi ve Tramvay Kampanyas ’nda çal anlar n hepsi tatil yapm  ve amele bayram n  kutlam t r.; Me-
te Tunçay, Türkiye’de Sol ak mlar (1908-1925), stanbul,1991, s.40. ; Bu tarihte stanbul’da i gale ra -
men Türkiye çi Derne i, Beynelmilel çiler ttihad , Türkiye çi Sosyalist Partisi gibi te kilâtlar ilk defa 
olarak Enternasyonal Mar n  söyleyerek geçmi lerdir; Cerraho lu, age., s.231. 

27  Güzel, agm., s.825. 
28  George S. Harris, Türkiye’de Komünizmin Kaynaklar , stanbul,1979, s.65,94. 
29  1919 y l  sonlar nda Talat Pa a, Mustafa Kemal Pa a’ya gönderdi i bir mektupta Berlin’de bulunan 

Bol eviklerden baz lar n  kurtard n  ve bunlar n Anadolu’ya yard m edecekleri sözünü verdiklerini yaz-
m t . Bu meseleyi Bol evik Hükümeti nezdinde de erlendirmek amac  ile Enver Pa a ve Cemal Pa a ile 
beraber Azmi Bey’i Rusya’ya gönderdi inden bahseden Talat Pa a, Rus-Türk yak nla mas nda öncülük 
yapm t . Saime Yüceer, Milli Mücadele Y llar nda Ankara - Moskova li kileri, stanbul,1997, s. 56. 

30  Kâz m Karabekir de cemiyetin kurucular ndan Kara Vas f Bey’in bu yöndeki baz  te ebbüsleri ile ilgili bilgi 
sahibi olduklar n  söylemektedir; Kâz m Karabekir, stiklal Harbimiz, stanbul,1995, s.1228. 

31  Kara Kemal ve Kara Vas f Beyler taraf ndan kurulan bu cemiyet, Te kilat-  Mahsusa’da oldu u gibi Talat 
ve Enver Pa a’ya yak n kadrolarla çal m t r. Karakol Cemiyeti tüzük ve program n  Mart 1919 itibariyle 
da t ma geçirmi tir. Tüzü ün 3. maddesinin “bütün sosyalist ve i çi gruplar n n milletleraras  deste in-
den” söz ediyor olmas  oldukça dikkat çekicidir. Karakol Cemiyeti mensuplar , Bol evizmi yak ndan ince-
lemi  ve Ruslar’dan yararlanma çareleri arayarak gizli bir tak m te ebbüslerde bulunmu lard r. Cemiyetin 



5/9 • ULUSLARARASI TAR H ve SOSYAL ARA TIRMALAR DERG S  TAR H N PE NDE • 215 

Sovyet Hükümeti de özellikle stanbul’daki geli meleri büyük bir

dikkatle takip etmi , temsilcileri arac l yla Enver Pa a ile birçok gö

rü meler yapm t r. Bu görü melerin ard ndan büyük bir olas l kla Le

nin, Karakol Cemiyeti ile görü mek üzere stanbul’a bir temsilci gön

dermi tir. Karakol Cemiyeti’nin Enver Pa a’n n ortaya koydu u baz

esaslar32 çerçevesinde faaliyete ba lad san lmaktad r33. Enver Pa a,

Moskova’ya vard ktan sonra Mustafa Kemal Pa a’ya bir mektup yaza

rak slâm htilal Cemiyetleri ttihad projesini aç klam t r. Mustafa Ke

mal Pa a ana hatlar yla bu fikirleri onaylamakla beraber özellikle, çal

malar n Pan slâmizm yönünün Ruslar n üphe ve endi esine neden

olaca n vurgulayarak daha çok ngiltere’ye yönelmi bir anti

emperyalist hareket olarak ortaya konulmas n tavsiye etmi tir34.

stanbul’un resmen i galinin ard ndan ise Milli Mücadele’nin önder

kadrosu aras nda Bol eviklerle resmi temasa geçilmesi fikri güç kazan

m t r. Mustafa Kemal Pa a ile Kolordu Kumandan Kâz m Karabekir

Pa a aras ndaki yaz malarda bu konu gündeme getirilmi 35 ve önemle

vurgulanm t r36. Mustafa Kemal Pa a’n n yazd 26 Nisan 1920 tarihli

mektup Türkiye ile Sovyet Rusya aras ndaki ili kilerin ba lang c nda

önemli bir dönüm noktas te kil etmektedir. Bu mektupta TBMM, Sov

yetler ile diplomatik ili kileri tesis etmeyi amaçlam ve emperyalist hü

kümetler aleyhine birlikte hareket etmeyi kabul etmi tir37. Ayn zaman

da i gal alt nda bulunan ülke topraklar n n kurtar labilmesi ve emperya

list güçlerle mücadele edebilmek için Sovyet Rusya’dan bir miktar nakdi

alt n, cephane, bir miktar s hhi malzeme ile yaln zca do uda hareket

edecek güçler için bir miktar da erzak talep edilmi tir38.

Ankara Hükümeti taraf ndan 11 May s 1920’de, ba kanl n Bekir

Sami Bey’in yapt bir temsilci heyetinin39 Moskova’ya gönderilmesi

                                                                                                                   
kurucular ndan Baha Said Bey ise 11 Ocak 1920’de Bakü de Bol eviklerle Milli Mücadeleye erzak, cep-
hane vb. yard mlar sa lamak amac yla temaslarda bulunmu tur; Fethi Teveto lu, Milli Mücadele Y llar n-
daki Kurulu lar, Ankara, 1988, s. 35. 

32  Enver Pa a bu hususla ilgili görü lerini Cemal Pa a’ya yazd  tarihsiz bir mektupta ana hatlar yla öyle 
aç klamaktad r; slâm milletlerinin kurtulu u, Avrupa emperyalist kapitalizmine kar  sosyalistlerle yak nl k, 
kurtar lan memleketlerin idaresinde esas ve bünyeye uydurmak art  ile sosyalizm prensiplerini kabul et-
mek; Yüceer,age.,s. 56. 

33  Saime Yüceer, Milli Mücadele Y llar nda..., s. 58-59. 
34  Mete Tunçay, Türkiye’de Sol ak mlar (1908-1925), stanbul,1991, s.76. 
35  Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV. TTK Bas mevi, Ankara,1991, s.262 (12.03.1920 tarihli 

telgraf).  
36  Atatürk’ün Tamim,Telgraf, s. 305, (11.4.1920 tarihli telgraf). 
37  Aleksandr Kolesnikov (çev. lyas Kamalov), Atatürk Dönemi Türk- Rus li kileri, Ankara, 2010, s.27. 
38  Atatürk’ün Tamim,Telgraf,.., s. 318, (26.04.1920). 
39  Temsilci heyeti u isimlerden olu maktad r; ba kan  yeni Türk Devletinin Hariciye Vekili Bekir Sami Bey, 

ktisat Vekili Yusuf Kemal Bey, Dr. Miralay brahim Tali, Lazistan Mebusu Osman, Erkan-  Harbiye Kay-
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vesilesiyle de ilk defa Sovyet Hükümeti ile resmi bir temas kurulmu

tur40. Bütün bu geli meler sol kadrolar n ve örgütlenmelerin bu dönem

de ortaya ç kmas na neden olmu tur. TBMM’nin aç ld 1920 y l nda

Anadolu’daki sol muhalefet örgütlenmesi büyük ölçüde iç içe geçmi bir

yap sergilerken Ankara’da göze çarpan ilk politik yap “Ye il Ordu”41

cemiyeti olmu tur. Halk Zümresi, (Hafi) Komünist Partisi, Türkiye Halk

tirakiyun F rkas gibi örgütlenmeler de ayn ölçüde önemlidir. Ye il

Ordu Cemiyetinin ileri gelenlerinin a rl kta oldu u ve Mustafa Kemal

Pa a’n n yönlendirmesi ile kurulan (resmi) Türkiye Komünist F rkas 42

ise di erlerinden daha farkl bir yap ya sahiptir43. Mustafa Kemal Pa a,

Ali Fuat Pa a’ya gönderdi i ifreli bir telgrafta, sosyalizm ve komünizm

prensiplerinin hangilerinin ne dereceye kadar tatbik edilebilece i ve

kabul görece i meselesinin TKF’nin propagandas na mukabil zamanla

anla labilece ini ifade etmektedir. Ona göre; “ordunun her zamankinden

daha çok büyük bir inzibat ile kumandanlar n n eli alt nda bulunmas na son

derece önem verilmelidir ve komünizm cereyan ordunun en büyük kumandan

lar nda kalmal d r”44. Ali Fuat Pa a da an lar nda45; Mustafa Kemal Pa

a’n n gelecekte Türk Rus dostlu unun kurulabilmesi aç s ndan resmi

TKF’nin Ankara’da kurulmas n n faydal oldu unu, Rusya’ya giden

                                                                                                                   
makam  Seyfi Bey; Mehmet Gönlübol - Cem Sar, Olaylarla Türk D  Politikas  (1919-1990),1919-1939 
Dönemi, Ankara,1993, s.19. 

40  Heyetin amac  öncelikle Sovyetlerle dostluk anla mas  yapmak imkân n  ara t rmak ve ihtiyaç duyulan 
para ve malzeme yard m n  temin etmekti. Kafkasya bölgesindeki devletler ile henüz dostluk ili kisi kuru-
lamad  için Ankara’dan yola ç kan heyet oldukça dolambaçl  ve zahmetli bir yol takip ederek 69 günde 
Moskova’ya varabilmi , buradaki görü melerde pek kolay geçmemi tir. 24 A ustosta, Sovyetler ile bir 
anla ma tasar s  üzerinde mutabakata var ld  ise de Kafkasya’daki çat malar yüzünden hemen imzala-
namam t r; Gönlübol-Sar, a.g.e, s.19-21. 

41  Ye il Ordu Cemiyeti: 1920’nin May s ay nda kurulmu tur. Bol evikli in slâmiyet’in uygulanmas ndan 
ba ka bir ey olmad  tezi ile hareket etmi  ve Sovyetlerle yap lmas  zorunlu hâle gelen i birli i için uy-
gun bir zemin haz rlamak maksad yla kurulmu tur. Destekçilerinden 85 ki i meclis içinde “Halk Züm-
re”sini olu turmu lard . Çerkez Ethem’in kat lmas  ile güçlenen cemiyet komünist e ilimleri yüzünden 
tepki toplam t r. Mustafa Kemal’in hükümet ba kan  s fat yla Naz m Bey yerine Refet Bey’i ba kanl a 
getirmesi üzerine cemiyet da lma karar  alm  ancak bunu kabul etmeyen üyeler Mustafa Kemal Pa a 
taraf ndan kurdurulan “Halk tirakiyun Partisi” ne kat lm lard ; Oran, age., s.164. 

42  18 Ekim 1920’de kurulan bu partinin kurucular  aras nda, Hakk  Behiç, Yunus Nadi, Tevfik Rü tü, K l ç 
Ali, Celal Bey (Bayar), Adnan (Ad var), Ali Fuat Pa a gibi isimler yer almaktad r. TKP, Ye il Ordu’nun 
içindeki sol-ittihatç  milletvekilleri ile Mustafa Kemal Pa a’n n yak n çevresinin ittifak na dayanan bir olu-
umdur. Bu partiyi kurma amac  sol mücadeleyi ve komünizmi devlet denetimine almak ve bunun d n-

daki tüm siyasi örgütlenmeleri yasaklamak, bu parti sayesinde Sovyetlerle olan ili kileri dengelemek ve 
diplomaside kullanmak olarak özetlenebilir; Hamit Erdem, 1920 Y l  ve Sol Muhalefet, stanbul, 2010, s. 
248-263. 

43  Erdem, age., s.25. 
44  Atatürk’ün Tamim,Telgraf…, s. 377 (31.10.1920); Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hat ralar , stanbul, 

2000, s.554. 
45  Ali Fuat Pa a’ya göre; çe itli zorluklar ve yoksunluklar alt nda Ankara’da toplanan insanlar  milli dava 

etraf nda toplayabilmek oldukça zor bir i tir. Bu yüzden, TKF’nin kurulu unu milli gayenin temini bak m n-
dan al nm  tedbirlerden birisi olarak de erlendirilmesi gerekti ine dikkat çekmektedir; Ali Fuat Cebesoy, 
age, s. 558-559. 
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murahhas heyetin bu konuda srarc oldu unu bizzat kendisine anlatt

n söylemektedir46. Esas nda, Ankara Hükümeti bu faaliyetleri ile bir

yandan Bol eviklerden yard m alabilmenin hesab n yaparken di er

taraftan da Bat ’ya Türkiye’nin her an Sovyet Rusya ile yak nla abilece i

ve Türkiye politikalar n buna göre yürütmeleri yönünde mesajlar ver

mi tir47.

Anadolu’daki bu sol örgütlenme sürecinde, Ye il Ordu’nun (resmi)

Türkiye Komünist F rkas na kat lmayan kanad ile (gizli) Türkiye Ko

münist F rkas güçlerini birle mi ve Türk Halk tirakiyun F rkas ’n

(Aral k 1920) olu turmu tur. Bu parti slâm’ n ve komünizmin birbirini

tamamlayan dü ünce sistemleri oldu u iddias yla yola ç km ve özel

likle Meclisteki dindar, a a, e raf kökenli milletvekillerinin tepkisini

çekmi tir. 1920’lerin ba nda ba layan sol örgütlenme, Çerkez Ethem

birliklerinin tasfiye edildi i, tüm sol kurulu lar n ortadan kald r ld ve

yöneticilerinin cezaland r l p yay n organlar n n kapat ld Ye il Ordu

yarg lamalar ile sona ermi tir. Yarg lama süreci birbirinin içinden do

mu (Ye il Ordu, Hafi Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Halk tiraki

yun F rkas ve Resmi Türkiye Komünist F rkas ) örgüt ve f rkalar n ta

mam n içine alm ve böylece sol örgütlenme tasfiye edilmi tir48.

II.BEYAZ ORDU (VRANGEL ORDUSU) VE MÜTTEF KLER N

BOL EV ZMEND ELER

Rusya da 1917 y l nda gerçekle en ihtilalin ard ndan Bol eviklerin

iktidar ele geçirmesi üzerine baz generaller, çarl k rejimini tekrar can

land rmak amac yla Bol evik k z l ordularla sava a ba lam t . Beyaz

generaller olarak adland r lan bu askerlerin mücadelesi ngiltere ve

Fransa gibi ülkeler taraf ndan da destek bulmu tur. Bat ülkelerinin bu

deste inin arkas nda ise Sovyet lideri Lenin’in sanayile mi Bat ülkele

rinde ya ayan çok say daki i çi vas tas yla bu ülkelerdeki rejimlerin de

i ece ine dair duydu u inanç yatmaktad r49. Söz konusu devletlerin

deste i içerideki çarl a ba l asker sivil bürokrat politikac lar n ve di er

muhaliflerin kendine güvenini artt rm ve ayaklanmalara yol açm t r.

Simgeleri k z l bayrak olan Bol eviklere kar sava an gruplara “Beyaz

Ruslar”, orduya ise “Beyaz Ordu” ad verilmi tir. Ba lang çta birden çok

46  Ali Fuat Cebesoy, age., s.558-559. 
47  Aleksandr Kolesnikov (çev. lyas Kamalov), age., s 27. 
48  Erdem, age., s.268. 
49  Saime Yüceer,“Vrangel Ordusunun stanbul’daki Faaliyetleri”, Atatürk Yolu Dergisi, C.VI. Ankara,1998, 

s.107. 
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lideri olan Beyaz Ordu çe itli cephelerde Bol eviklere kar mücadele

etmi tir50.

Bol evikler ve Beyaz Ruslar aras ndaki iç sava ta dengeler bir süre

sonra Beyaz Ruslar aleyhine dönmü ve güney Rusya’dan kitlesel göçler

ba lam t r. stanbul’a ilk Beyaz Rus göçü 1919’da gerçekle mi tir. Bu

tarihte ço unlukla üst s n flara mensup yakla k 5000 ki i stanbul, Mal

ta, M s r, Slav ülkeleri ile Paris, Roma, Londra gibi ehirlere gitmi tir. Bu

tahliyeler ço unlukla Amerika ve ngiltere’nin yard mlar ile gerçekle

mi ve aral klarla devam etmi tir. Özellikle 1920 y l na gelindi inde Kol

çak, Denikin ve Vrangel51 gibi generallerin komuta etti i Beyaz Ordula

r n, K z l Ordular kar s ndaki dirençlerinin k r lmas üzerine ba ta s

tanbul olmak üzere büyük bir göç dalgas ba lam t r52.

Nihayetinde a r bir yenilginin ard ndan General Vrangel ve ordusu

da stanbul a gitmek üzere, K r mdan ayr lmak zorunda kalm t r.

Vrangel’in stanbul’a gelmesinden be gün önce 15 Kas m 1920’de, Rus

konsoloslu unda 18 Rus te kilât n n kat l m ile bir toplant yap lm ve

Bol eviklere kar mücadelenin devam na karar verilmi tir. Bu toplant

da ayn zamanda önceden oldu u gibi General Vrangel’in Rus Birle ik

Kuvvetleri nin ve Rus Hükümeti nin me ru reisi olmaya devam etmesi

ve stanbul da hükümete yard mc olmak üzere bir millî Rus Komitesi

kurulmas hususunda görü birli ine var lm t r53. 16 Kas m 1920’de, 45

kadar Frans z ve Rus gemisi yakla k yetmi bin Rus asker ve sivili s

tanbul’a getirmi , normal olarak 2500 ki i alan gemilere kapasitesinin üç

dört kat insan doldurulmu tur54.

stanbul’a gelen Vrangel Ordusu birliklerinin büyük bir k sm Beyaz

Rus, Tatar ve Çer keslerden olu uyordu. Müslüman Tatar subaylar

Türklere sempati ile yakla rken bu ordu içine s zm Bol evikler de

mevcuttu. Yüceer’e göre; bunlar n bir k sm Vrangel Ordusu Rusya da

50  Güney Cephede önce Denikin sonra Vrangel, Kuzeybat ’da Yudeniç, Kuzey’de Miller, Sibirya’da ise 
Kolçak Beyaz Ordu birliklerine önderlik etmi tir; Oya Da lar-Elçin Macar, Beyaz Rus Ordusu Türkiye’de, 
stanbul, 2010,s.19, 21. 

51  Sibirya’dan Amiral Kolçak, Balt k’tan General Yudeniç ve Don’dan General Denikin komutas nda Petrog-
rad’a do ru ilerleyen ordular teker teker Bol evikler taraf ndan geri püskürtülmü , Kolçak’ n yakalanma-
s yla birlikte ise Beyaz Ruslar güç kaybetmi tir. 1920 ortalar nda K r mda üslenen General Vrangel’in 
ba latt  sald r  da bo a ç k nca iç sava  fiilen sona ermi tir. Funda Keskino lu, Sovyetlerde ç Sava  
Kutusu; Bask n Oran (ed.),Türk D  Politikas , Kurtulu  Sava ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 
C.I,15. Bask , stanbul, 2009.s. 157.  

52  Oya Da lar- Elçin Macar, Beyaz Rus Ordusu Türkiye’de, stanbul, 2010, s.37. 
53  Yüceer, agm., s.107,108. 
54  24 Kas m 1920’ye kadar stanbul’a 140 000’in üstünde Beyaz Rus getirilmi tir. 65 000 kadar Rus askeri 

s nmac ; Çatalca (Don Kazaklar ), Gelibolu (düzenli ordu askerleri) ve Mondros’taki kamplara gönde-
rilmi ti. Ba ka yerlere gönderilecek s nmac lar için ise göç konseyi kurulmu , ancak Balkan ülkeleri ve 
Tunus taraf ndan sadece 35 000 ki i kabul edilmi ti; Criss, age., s.126-127.  
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iken Beyaz Rus Merkezi ad alt nda orduya sokulmu olan Bol evikler,

di er bir k sm ise s nmac ad alt nda stanbul a gelen Bol evik kad n

ve erkek propagandac lard 55. Rus göçmenlerin büyük bölümünün di

siplinli ve sava tecrübesi olan askerlerden olu mas , tilaf devletlerinin

bu durumu kendi aç lar ndan farkl ekillerde de erlendirmelerine ne

den olmu tur56.

ngiltere ba lang çta Vrangel birliklerini destekleme fikrine kar son

derece mesafeli davranm t r. Bunun sebeplerinden birisi ngiltere ile

Sovyet Rusya aras nda devam eden ticari müzakerelerdir. Di er yandan

Rusya’da bulunan ngiliz esirlerin durumunun iki hükümet aras nda

görü ülmeye devam etmesi de ngilizleri dü ündürmektedir. Ayr ca

Bol eviklerin, Çarl k Rusya’s n n borçlar n üstlenmesi de bu çekimser

tav rda etkili olmu tur57. Ancak Bol evizmi kendi ç karlar ve Avrupa

için bir tehlike olarak gören ngiltere di er yandan da bu yönde planlar

yapmaktan geri durmam t r. Hatta istihbarat raporlar n n iddias na

göre ngilizler, Kafkas milletlerindeki anti Bol evizm fikrine ümit ba la

yarak Vrangel Ordusu’nun Batum’a ihrac n dü ünmü lerdir. Söz konu

su rapora göre, öncelikle ordunun ikiye ayr lmas bir k sm n n Vrangel

kumandas nda Batum’a giderken di erlerinin ise Odessa’ya sevk edil

mesi dü ünülmü tür. Batum’a gidenlerin masraflar ngiltere taraf ndan

kar lan rken, Odessa’ya gidenlerin giderleri Fransa taraf ndan kar la

nacakt r. Ancak, istihbarat raporlar nda Ruslar n ço unlu unun K r m’a

gitmek istedi i, Vrangel karargâh ile K r m aras nda gizli görü meler

oldu u ve ngilizlerin de onlar Batum’a gitmeleri için ikna etmeye çal

t klar iddia edilmektedir58.

Fransa da, Beyaz Ruslar hususunda farkl politikalar izlemi tir.

Vrangel’in de iste i ile ilk önce Bol evizm’e kar kullan lacak bir araç

olarak dü ünülen Beyaz Ordu, sonras nda seyreden geli melere paralel

olarak özellikle 1921’e gelindi inde hemen tasfiye edilmesi gereken teh

likeli bir unsur olarak görülmeye ba lanm t r. Meseleye öncelikle insani

nedenlerle sahip ç kt n söyleyen Fransa’da, özellikle Paris’te ya ayan

Ruslar n kamuoyu üzerindeki etkileri dikkate al nmas gereken bir du

rumdur. Buradaki Beyaz Ruslar, Vrangel ordusunun Bol evizm’e kar

son darbeyi vuraca yönünde yo un propagandalar yaparak dikkat

çekmi lerdir59.

55  Yüceer, agm., s.109-110. 
56  Da lar-Macar, age., s.193. 
57  Yüceer, agm., s.115. 
58  T TE, K55.B.108–1001. 
59  Da lar - Macar, age., s.193, 207. 
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ngiltere ve Fransa, Bol eviklere kar dü ündükleri muhtemel ha

rekâtta Vrangel ordusunun yaln z ba na muharebe etmesini ve sürekli

olarak cephede kalmas n planl yorlard . Ayn zamanda Bol eviklerin

elinden almay hedefledikleri ehirlerin idaresini ve bununla ilgili her

türlü ihtiyac da kendileri sa layacaklard 60. tilaf devletlerinin Beyaz

Ordu ile ilgili en önemli planlar ndan birisi de Vrangel’i Milli Mücadele

hareketini baltalamak için kullanmakt r. Öncelikle Vrangel’e Rusya’ya

kar yapaca hücumda gerekli para ve mühimmat teklifinde bulunur

larken daha sonra bu konuda tam anlam yla bask yapmaya ba lam

lard r. Ancak Bol evizme kar sava mak d nda ba ka amaçlara hizmet

etmek istemeyen Vrangel, ngiltere ve Fransa’n n bu yöndeki tekliflerini

kabul etmemi tir61.

Fransa ve ngiltere, Vrangel ordusundan beklentileri suya dü ünce,

bir an önce onlardan kurtulman n yolunu aramaya ba lam lard r. Do

lay s yla, stanbul’a iltica iden Beyaz Ruslar n durumu gün geçtikçe

içinden ç k lmaz bir hal almaya ba lam t r. Bu durum dünya gündemi

ni de me gul etmi , birçok devlet çözüm önerilerinde bulunmu tur. Bre

zilya Hükümeti kahve tarlalar nda istihdam etmek için çok say da Rus

kabul edece ini bildirirken, Bol evik Hükümeti ise “genel af” ilan etmi

tir. ngiltere ve Fransa ise Beyaz Ruslara Brezilya’ya ya da “genel af”

dolay s yla Rusya’ya gitmelerini önermi tir. Özellikle mültecilerin Rus

ya’ya geri gitmeleri yönünde propaganda yapm lard r. Ancak vapurla

birkaç sefer yap ld ise de gidenlerin ak betinin belirsizli i ve al nan

olumsuz haberler üzerine bu propaganda ba ar l olmam t r62.

Amerikan K z l Haç ve di er yard m kurulu lar da askerlere terhis

olup, mültecili i kabul etmelerini tavsiye etmi tir. Frans zlar aç s ndan,

Beyaz Ordu’nun da t l p mülteci statüsüne geçirilmek istenmesinin

ard ndaki en önemli sebep olay n maddi boyutundan kaynaklanm t r.

1921 Ocak ay itibariyle askeri ve sivil kamplar n en k sa sürede tahliye

edilmesine karar verildi i aç klanarak bir dizi talimatlar yay nlanm t r.

Bu talimatlara uyulmad takdirde ise Frans z Hükümeti yapm oldu

u erzak yard m n kesme tehdidini öne sürmü tür. Fransa, Beyaz Or

du’yu Bol evizm tehdidine kar bir araç olarak kullanma fikrinin bir

yan lsama oldu unu görmü ve art k ciddi bir problem haline gelmi

olan bu meseleden kurtulman n yollar n aram t r. Osmanl toprakla

r nda böyle bir ordu bulunmas n n uluslararas hukuka ayk r bir durum

ortaya ç kard n öne süren Frans z Hükümeti, özellikle bu ordunun

60  T TE, K55.B.108–1-a001. 
61  Da lar-Macar, age., s.221, 272. 
62  T TE, K55.B108.001. 
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stanbul’un güvenli i aç s ndan tehdit olu turdu u yolunda propagan

dalar yapm t r63.

Di er yandan stanbul ve Karadeniz üzerinde giderek artan ngiliz

hâkimiyeti ise Sovyet Rusya aç s ndan oldukça tedirgin edici olmu tur.

Özellikle güneyden Türk topraklar üzerinden gerçekle tirilebilecek bir

anti Bol evik sald r ihtimali üzerinde duran Bol evikler, Anadolu’daki

Yunan yay lmas n Sovyet Rejimi ad na büyük bir tehdit olarak alg la

m lard r. Bu anlamda Bol evik Hükümeti Türkiye’deki geli meleri ya

k ndan takip etmi tir. Sovyet liderlerinden Çiçerin’e stanbul ve Anado

lu’daki durumu ayr nt l bir ekilde aktaran çe itli rapor ve telgraflar

gönderilmi tir. Bu belgelerde, tilaf devletlerinin halka ve komünistlere

uygulad klar bask lardan bahsedilmi ve bu bask lar n halk aras nda

Bat kar t , Sovyet yanl s duygular uyand rd na dikkat çekilmi tir64.

Di er taraftan da Stalin, 22 Nisan 1921 de Ali Fuat Cebesoy a; Anadolu

Ordusu Bo azlara yürüyecek olursa Vrangel de Bulgaristan daki ve stan

bul daki ngiliz ve Frans z askerlerini arkadan vurabilir, silâhlar n alarak bun

lar esir edebilir eklinde, teklifte bulunmu tur65.

Esas nda 16 Mart 1921 tarihli ngiliz Sovyet ticaret anla mas n n im

zalanmas Beyaz Ruslar n kaderini belirleyen önemli bir dönüm nokta

s d r. ngiliz ordusundan General Thomson, Troçki ile görü mü ve bu

nun sonucunda Vrangel birliklerinin ngiliz gözetiminde bir kampta

enterne edilmeleri kabul edilmi tir. Müttefik devletler di er yandan da

daha fazla mülteci kabul edemeyeceklerini belirtmi olmalar na ra men,

Beyaz Orduyu S rp H rvat Sloven Krall ve Bulgaristan’a yerle tirmek

için büyük gayret sarf etmi lerdir. Vrangel de Fransa’n n himayesinde

daha fazla kalamayaca n anlam ve 1921 May s tarihli bildirisinde

ya am n daha ucuz oldu u bu ülkelere gitmek istedi ini aç klam t r66.

Frans z ve ngilizlerin tekliflerini kabul etmeyen ve bu yüzden özel

likle ia e dolay s yla zor durumda kalan Beyaz Ruslar n bu durumu

Yunanistan’a da ümit vermi , her türlü ia e ve yard m kar l nda

Anadolu’ya kar Vrangel ile ittifaka çaba göstermi tir. Özellikle Anado

lu’nun Bol evik ve de Rusya’n n müttefiki oldu u iddias ile Vrangel’i

kendi yanlar na çekmeye çal m lar ise de red cevab alm lard r67. Yu

nanistan’ n bu giri imleri ve yaym olduklar her türlü as ls z haber

kamuoyunda de ifre olmu ve Gelibolu’daki Rus yetkililer de asla Yu

63  Da lar - Macar, age.,s.197, 204-205. 
64  Bülent Gökay (çev. Sermet Yalç n), Bol evizm le Emperyalizm Aras nda Türkiye (1918-1923), s. 82-83. 
65  Yüceer, agm., s.115. 
66  Da lar - Macar, age., s. 200. 
67  T TE, K55.B.108.001. 
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nanl larla birlikte hareket etmedikleri yönünde beyanatlar vermi ler

dir68.

stanbul’da ve Gelibolu’da sefil durumda kalan Ruslar kendi men

faatleri do rultusunda kullanabilmek için birçok devlet giri imlerde

bulundu ise de, Beyaz Ruslar art k do rudan do ruya Rusya’dan ba ka

yerler için kan dökmeyeceklerini kesin olarak bildirmi lerdir. Gelibo

lu’daki Rus Ordusu silahlar ile beraber S rbistan’a naklolurken, stan

bul’dan da yava yava S rbistan’a transferler ba lam t r69. Vrangel de

Gelibolu ve Limni’deki son birlikler ayr ld ktan sonra, 25 ubat 1922’de

stanbul’u bir Frans z destroyeri ile terk etmi önce Yunanistan’a sonra

da Belgrad’a gitmi tir70. Bulgaristan komünistleri ise kendi memleketleri

dâhilinde Sovyet Rusya aleyhinde General Vrangel taraf ndan olu tu

rulmakta olan te kilâta engel olmak için Bulgar Hükümeti’ne bask

yapm lard r. Hükümet Bulgaristan dâhilindeki Beyaz Ruslar’ n silahla

r n n tecridi hususunda uluslararas düzeyde faaliyete geçmi ise de bu

durum hem sonuçsuz kalm , hem de Ruslar n sert tepkisine neden ol

mu tur71.

Görüldü ü üzere Türkiye’ye geldikleri andan itibaren çe itli hesap

lara konu olan ve giderek herkes için sorun te kil etmeye ba layan Rus

göçmenler, stanbul’dan ayr ld ktan sonra da dünya gündemini me gul

etmeye devam etmi lerdir.

III. GAL STANBUL’UNDABOL EV K PROPAGANDALAR

Bol evik Rus yönetimi, Temmuz 1920’de toplanan III. Enternasyo

nal’in ikinci kongresinde emperyalizme kar sava an tüm hareketleri

proleter devrim amac ta s n ya da ta mas n destekleme karar alm t .

Lenin, do u halklar nda güçlü bir proletaryan n olmad fikrinden yola

ç karak bu tezi özellikle savunmu tur. Neticede Hindistan, Afganistan,

ran ve Anadolu’da emperyalizm kar t eylemler desteklenmi tir. Bu

deste in amac ise sömürgelerden Bat ’ya giden hammadde ak n ke

serek Avrupa ekonomisini zora sokmak ve bu ülkelerdeki i çiler vas tas

ile iktidarlar de i tirmektir72.

Bol evikler, Türkiye’de ba layan direni hareketine de özel bir ilgi

göstermi lerdi. Bu hareketi Bat l emperyalist kapitalist i galine kar

duran bir unsur olarak gören Bol evik rejim ayn zamanda bu durumu

68  Da lar - Macar, age., s.223. 
69  T TE, K51.B21,001, 6 Nisan 338. 
70  Da lar - Macar, age., s. 214. 
71  T TE, K51.B19.001, 28 Nisan 338. 
72  Oran, age., s.158-159. 
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Müslüman halklar n uyan olarak de erlendirmi ve Türkiye’de ko

münist bir rejim meydana getirmek amac n gütmü tür73. Bu ba lamda

13 Eylül 1919’da Sovyet D i leri Komiseri Çiçerin’in do rudan do ruya

Türk i çi ve köylülerine hitap eden bir bildiri yay nlamas ve memleke

tin sömürücülerin elinden kurtar larak Türk i çi ve köylülerinin eline

verilmesi gerekti ini74 ileri sürmesi pek çok aç dan tedirgin edicidir.

Dolay s yla K r m’da Bol eviklere yenilen Beyaz Ruslar n, stanbul’a

ak n etmeleri Müttefik devletleri son derece huzursuz etmi tir. Bu tedir

ginli in alt nda s nmac lar n aras nda Bol evik ajanlar n olabilece i

endi esi yatmaktad r. Söz konusu tarihlerde Avrupa’y komünizm kor

kusunun sard göz önünde bulundurulacak olursa, bu tedirginlik çok

da yersiz de ildir. Bu endi eler, Müttefiklerin Rus göçmenleri denetim

alt nda tutmaya çal malar na neden olmu tur75.

24 A ustos 1920 tarihli bir istihbarat raporu stanbul’da bir Bol evik

Komitesi’nin kuruldu unu ve üç Rus yöneticisi d nda 15 ki iden olu

an bu heyetin bütün üyelerinin Türk oldu unu belirterek Anadolu’da

da ubeleri oldu unu bildirmektedir. stanbul’daki Frans z Yüksek Ko

miseri Defrance de bu geli meleri yak ndan takip etmi tir76. stan

bul’daki Bol evik Rus te kilât da para ya da benzeri yollarla Frans z

istihbarat servisine sevk ettikleri veya Frans z istihbarat ndan elde ettik

leri ki iler vas tas yla çok önemli bilgiler elde etmektedir. Bundan ba ka

stanbul’da Rus te kilâtç lar , Yunanistan’daki muhalif askerler aras na

sevk ettikleri ki iler vas tas yla pek çok Yunanl ve hatta stanbul’daki

Rumlardan dahi kendilerine taraftar elde etmi ler, hatta adalara var n

caya kadar te kilâtlanm lard 77.

Müttefik devletler, her türlü sosyalist faaliyeti hem stanbul’da asa

yi i sa layabilmek hem de Bol evizm’in yayg n olup olmad n tespit

edebilmek aç s ndan yak ndan takip etmi lerdi. Özellikle TSF ön ayak

oldu u grevler aç s ndan dikkatle izlenmi tir. Bunun yan s ra Türk sol

cular aras nda Bol eviklerin bulunabilmesi ihtimali de onlar bu tür

faaliyetleri denetim alt na almaya sevk etmi tir. Özellikle, 1921’de 1 Ma

y s’ n TSF’nin deste i ile i çi bayram olarak kutlanmas , her türlü sosya

list faaliyeti Bol evizm’le özde le tiren Osmanl Polis Müdürünü endi e

73  Haluk F. Gürsel, Tarih Boyunca Türk – Rus li kileri, stanbul,1968, s.183. 
74  Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Olaylarla Türk D  Politikas  (1919-1990) 1919-1939 Dönemi, Ankara,1993. 

s.20. 
75  Criss, age., s.123–124. 
76  Bige Sükan, Kurtulu  Sava  Döneminde Türk-Frans z li kileri, Frans z Ar iv Belgeleri Aç s ndan 1919–

1922, Ankara,1994, s.75. 
77  T TE, K46.B.86.001, 29.08.337. 
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lendirmi ve bu duyguyla müttefikler aras polise Bol evizm’in denet

lenmesi için tedbirler al nmas n tavsiye etmi tir78.

stanbul’daki Ruslar, Bol evik te kilât ndan elde ettikleri propagan

da risalelerini, gazeteleri vb evraklar fikirlerini ve amaçlar n her m nt

kada ve her memlekette kabul ettirebilmek için büyük çaba göstererek

ücretsiz olarak sevk ve irsal ediyorlard 79. stanbul’da ngilizler nezdinde

müstahdem Rus casuslar ndan al nan bilgilere göre ise özellikle ngiliz

müstemleke askeri aras nda çok süratli bir ekilde Bol evik Rusya pro

pagandas emredildi i tespit edilmi tir. Bu askerlerin üzerinde ngilizce

ve müstemleke dillerince yaz lm bir tak m Bol evik kitaplar görülme

ye ba lam t r. K lalar n içerisine kadar bu kitaplar n s zd tespit edi

lince bu durumu ortaya ç karmak için bu i lerde uzman birkaç ngiliz

memur stanbul’a gitmi , asker aras nda propaganda yapanlar ihbar ve

tevkif ettirenlere ayl k ve çe itli mükâfatlar vaat etmi lerdir80.

stanbul’daki Rus ticari heyeti de tilaf devletlerinin yak n takibine

girmi tir. Müttefikler önce üpheli gördükleri ticaret heyeti üyelerini

tutuklam ve bunlar n yar s i gal kuvvetleri ba kumandan General

Harington taraf ndan stanbul’dan sürülmü tür. Müttefik komiserlerin

ç kard klar güçlükler ve vize zorunlulu u getirmeleri neticesinde Rus

ticari temsilcilerinin sa lad finansmanlar kesilmeye ba lam ve s

tanbul’daki Bol evik gruplar say ca azalm t r. Müttefikler özellikle

kendi askerleri aras nda yap lan propagandadan büyük rahats zl k

duymu lard . Özellikle Frans z istihbarat n n, baz Bol evik ajanlar n

Galata’da ngiliz ve Frans z askerleriyle irtibata geçtiklerini ve baz Fran

s z askerlerin de Ekim Devrimine sempati duyduklar n tespit etmesi

endi eleri daha da artt rm t r81.

Trabzon’da da bir Bol evik heyet taraf ndan Frans zca ve Rusça bil

diriler da t ld istihbarat raporlar nda bildirilmi tir. Bu faaliyetler

daha da geni lemi ve “Nas l Bol evik oldum” ba l kl üç dilde yaz lm

bildiriler halka da t lm t r82. Bol evik te kilât , stanbul’daki propa

gandas n geni letmek için, Gürcistan’da bas lan ve yay nlanan çe itli

Bol evik gazete ve kitaplar n Batum’dan stanbul’a çok gizli ve asla

anla lamayacak ekillerde getirip kendilerince bilinen mahallere depo

ederek stanbul’da da tm t r. Kitaplar n komünizme esas amil olanlar

büyük miktarlarda çuval içerisinde karaya ihraç edilmi ve bu durum

78  Criss, age., s.133-134. 
79  T TE, K46.B86.1001, Zeyl, 29.08.337. 
80  T TE, K51.B.19. 1001, 8.04.338. 
81  Criss, age., s.132-133. 
82  Sükan, age., s.75. 
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bir süre böyle devam etmi tir. Bu s ralarda Batum’dan hemen her gelen

vapurda propagandaya ait çe itli matbuat ve levaz mat n bulunmas ,

Bol eviklerin propaganda konusunu nas l sistematik bir ekilde yürüt

meye çal t klar n göstermesi aç s ndan önemli kabul edilebilir83.

Bir ara Frans z istihbarat , stanbul’da gemilerden gizlice indirilmi ,

kamplardan kaçm bir s nmac grubun oldu unu tespit etmi tir. Söz

konusu ki ilerin Bol evik propagandas için elveri li bir ortam yaratt k

lar ayn zamanda sahte pasaporttan, uyu turucu ticaretine kadar her

türlü entrikan n içinde yer ald klar istihbarat raporunda belirtilmekte

dir. Komünizm endi esi ile her türlü rapor müttefikler taraf ndan çok

ciddiye al nm t r84. Anadolu’daki Bol evik propagandas da Fransa

taraf ndan çok dikkatle izlenmi ve çe itli raporlar düzenlenmi tir. Özel

likle Suriye ve Anadolu’ya gönderilen Sovyet ajanlar n n buradaki Fran

s z garnizonlar na kar ayaklanma ba latmay tasarlad Frans z istih

barat taraf ndan tespit edilmi tir. Bunun yan s ra Sovyet D i leri Ko

miserli i taraf ndan ngiltere, Fransa, talya ve Hollanda’daki komünist

partilerine “ülkelerindeki sava malzemesi vb. mühimmat hakk nda

ayl k rapor gönderilmesinin” istenmesi85 Fransa aç s ndan oldukça te

dirgin edici bir geli medir.

stanbul’daki her türlü Bol evik faaliyet ve propagandalar Türk is

tihbarat taraf ndan da yak ndan takip edilmi tir. Batum yoluyla Rus

ya’dan defalarca para, kitap vb. propaganda araçlar getiren kuryeler

kontrol alt na al nm ve bunlar n d ndaki Bol evik gruplara mensup

ki iler tespit edilmi tir86. ttihat ve Terakki önderleri taraf ndan kurulan

istihbarat örgütü Te kilat Mahsusa87 daha I. Dünya sava öncesinde,

Türk ve Müslüman unsurlar n ya ad Rusya’da, gelecekteki muhtemel

harekât için zemin haz rlamak amac yla yo un faaliyet göstermi tir. I.

Dünya sava sonras nda Te kilat’ Mahsusa’n n faaliyetleri görünürde

83  T TE, K60.B51.001. 9 Nisan 338. 
84  Criss, age., s.128. 
85  Sükan, age., s.73. 
86  T TE, K51.B19-2001. 28 Nisan 338. 
87  Mondros Ate kesi’nin hemen ard ndan tilaf devletleri istihbarat örgütü Te kilat-  Mahsusa’n n çal mala-

r na son verilmesini istemi ti. ttihad ve Terakki Partisi liderlerinden Cemal Pa a, ülkeden ayr lmadan ön-
ce te kilât n ileri gelenlerinden Kara Kemal Bey’e gizli bir örgüt kurmas  talimat n  vermi , Enver Pa a ise, 
Do u i leri Bürosu Müdürü Yarbay Hüsamettin Bey’e, Te kilat-  Mahsusa’n n “Umum u Alem-i slam hti-
lal Te kilat ” olarak devam etmesini bildirmi ti. Ayn  zamanda Hüsamettin Bey söz konusu te kilât n s-
tanbul ube reisi olarak görevlendirilmi ti. Görünürde Te kilat-  Mahsusa’n n faaliyetleri son bulmu  olsa 
da istihbarat i leri gizlice devam etmi ti. Te kilât mensuplar  silah depolar n n yerlerini aç klamay  ve si-
lahlar  teslim etmeyi reddetmi lerdi. Kuvay-  Milliyeci gruplar da Te kilat-  Mahsusa mensuplar ndan des-
tek görmü , Milli Mücadele boyunca bu çal malar devam etmi tir; Hüsamettin Ertürk, ki Devrin Perde 
Arkas , stanbul, 1996, s.168.  
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son bulmu olsa da istihbarat i leri Milli Mücadele boyunca gizlice de

vam etmi tir88.

Türk istihbarat raporlar nda, Bol evikler ile ilgili her türlü habere yer

verilmi tir. Bu raporlardan birinde, Bol evik te kilât ileri gelenlerinin

Bulgar ihtilâlciler oldu u tespit edilmi tir. Özellikle zor ko ullarda ya a

yan Ruslar n Bulgar te kilât taraf ndan kullan ld na da dikkat çekil

mi tir89. Aral k 1920 tarihli bir istihbarat belgesi ise farkl bir giri imi

i aret etmektedir. Söz konusu belgeye göre; Nigehbanc lar n90 te vikiyle

bir tak m zab tan n gösteride bulunduklar ve teskinleri içinde 10 000 lira

verildi i belirtilmektedir. Nigehbanc lar n te vik ve tahrikiyle bu göste

riler zaman zaman tekrar etmi hatta “Ya as n Bol eviklik” nidalar yla

propagandalar yap lm t r. Bu gösterilerin amac , ngilizleri kand rmak

ve buradaki subaylara umumiyetle Bol evik olmu fikirlerini telkin etti

rerek askerlik hayatlar n sona erdirmektir. Buna mukabil Maliye Neza

reti taraf ndan28 000 lira verilmek suretiyle bir dereceye kadar bu du

ruma set çekilmi tir91.

Mete Tunçay ise Vanl Kaz m olarak tan nan Kaz m Kip’in an notla

r na dayanarak Kurtulu Sava s ras nda solcular ile Mim Mimcilerin92

i birli i yapt klar n öne sürmektedir. Mütareke s ras nda stanbul’a

gelerek TSF ile temasa geçen Vanl Kaz m Bey, Rusya’dan gelen iki ki i

nin ngilizce, talyanca, Frans zca ve Türkçe beyannameler getirdi ini ve

bunlardan yabanc dilde olanlar n i galci müttefik ordular n n askerleri

ni komutanlar na kar ayaklanmaya k k rtt n , Türkçe olanlar n ise

halk Anadolu’daki kurtulu mücadelesine ça rd n söylemektedir.

Tunçay’ n makalesine göre, Vanl Kaz m Bey, bu beyannameleri da t

ma i ini üstlenmi ve Milli Mücadele Komitesinden Topkap l Mehmet

88  Ertürk, age., s.168. 
89  T TE, K60,B.52,001. 29 Temmuz 338. 
90  Nigehban Cemiyeti, küçük bir subay grubu ve emekli pa alar taraf ndan 1919 y l n n Ocak ay nda stan-

bul’da kurulmu tur. Bu cemiyet mensuplar  kendilerini ttihatç lar n dü man  olarak tan mlam , amaçlar -
n  ise subaylar n ekonomik durumunu kalk nd rmak ve orduyu politikadan uzakla t rmak olarak aç kla-
m lard r. Hürriyet ve tilaf F rkas  ve ngiliz Muhipler Cemiyeti ile birlikte Müdafaa-i Hukuk dü manl  gü-
den bu cemiyet, her ne kadar siyasi bir rol oynamayaca n  program nda belirtmi  olsa da, kendisini ihti-
lalc  olarak gösterme gayretinde olmu tur. Cemiyet stanbul d nda Milli kuvvetlere kar  eylemlere ka-
t lm , ngilizler ve Hürriyet ve tilafç larla birlikte iç isyanlara kat lma konusunda aktif rol oynam t r. Ce-
miyet yapt  faaliyetler nedeniyle bir süre sonra stanbul Hükümetinin de tepkisini çekmi tir; Tunaya, Ta-
r k Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, C.2, Mütareke Dönemi 1918–1922, stanbul, 2008, 3. Bask , s. 340-
358. 

91  T TE, K44. B89.001, 2 Kanun-u Evvel 336. 
92  Mim Mim Grubu: "Müdafaa-i Milliye Te kilat " 1920 y l n n Nisan-May s aylar  içinde stanbul'un Topkap  

semtinde kurulmu  gizli bir örgüttür. Mim Mim Gurubunun Ankara'daki "Müdafaa-i Milliye Vekaleti" tara-
f ndan resmen tan nmas  ancak 21.11.1921 tarihinde gerçekle mi tir. Örgütün kurulu unu gerçekle ti-
renler; "Karakol Cemiyeti" elemanlar ndan Yüzba  Emin Bey ile Bahriye Yüzba s  smail Hakk  Beydir. 
Necdet Ekinci, Kurtulu  Sava nda stanbul ve Anadolu’daki Türk ve Dü man Gizli Faaliyetleri”, Atatürk 
Yolu, C.4, S.14, Ankara,1994, s.173. 
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Bey ile temasa geçmi tir. Beyannamelerin Türkçelerini da tmay bu

komite üstlenirken Vanl Kaz m Bey ise S rp pasaportuyla ngiliz birlik

lerine yaz lm ve ngilizce bro ürleri Hintli askerlere da tm , yakala

naca n anlay nca da Mim Mim grubundaki solcular n yard m ile Rus

ya’ya kaçm t r93. Mim Mim grubu elemanlar baz gün i çi, dilenci vb.

kisveler alt nda i gal kuvvetlerinin en gizli bölümlerine kadar s zm lar

ve Milli Mücadelenin kaderini etkileyecek önemli bilgileri Ankara ya

aktarmay ba arm lard r94.

stanbul’a gelen Beyaz Ruslar aras nda çe itli yerlerde çal an ve

ikamet eden kad nlar n hayat tarzlar da Türk istihbarat taraf ndan

mercek alt na al nm ve bu ki ilerin faaliyetleri ve irtibatta olduklar

ki iler hakk nda ayr nt l raporlar düzenlenmi tir. Bunlar aras nda ngi

liz istihbarat na çal anlar ve Bol evik propagandas yapanlar ismen

tespit edilmi tir95.

Ankara Hükümeti ile Bol evikler aras nda, imzalanan Moskova An

la mas n n ard ndan resmi ili kiler tesis edilmi olmakla birlikte istihba

rat ak da aynen devam etmi tir. Süvari Kaymakam Hüsamettin Bey

taraf ndan Mim Mim grubuna bilgi verilmi ve cemiyetten, stan

bul’daki Bol evikler hakk nda gerek askeri gerekse de siyasi istihbarat n

aynen devam ettirilmesi istenmi tir. A ustos 1921 tarihli bu belgeye

göre, stanbul’daki Rus te kilât n n ngiliz casus te kilâtlar içerisinde

para vb. yollarla baz ah slar elde ettikleri ve bu sayede Moskova için

gerçek istihbarat sa lad klar na dikkat çekilmektedir. Ayn zamanda

Rus te kilâtç lar ndan bu istihbaratlara dair ve özellikle de Yunanl lar n

Türklerle ilgili her türlü faaliyetlerine yönelik bilgi elde edilmesine çal

lmas gerekti i Hüsamettin Bey taraf ndan Mim Mim grubuna bildi

rilmi tir96.

TBMM’nin Bol eviklerle yak nla mas , ngilizlerin bu ittifak balta

lamak üzere yapm olduklar faaliyetlere de h z kazand rm t r. Özellik

le Azerbaycan’da ngilizler taraf ndan yay lan, Türklerin ngilizler ile

birlikte Bol evikler aleyhine ittifak yapaca yönündeki yalan beyanatlar

TBMM’nin tepkisine yol açm , Mustafa Kemal Pa a bu haberleri res

men tekzip ederek, bu tekzibin Türkçe, Frans zca, Rusça olarak ço al

t lmas n ran, Kafkasya ve di er yabanc memleketlere ula t r lmas n

istemi tir97. ngilizlerin en büyük endi esi Bol evik prensiplerin Türk

93  MeteTunçay, “Kurtulu  Sava nda Solcular’la Mim-Mimcilerin li kisi, Milliyet-Sanat Dergisi, Ocak,1978, 
s.25. 

94  Necdet Ekinci, agm., s.175. 
95  T TE, K60.B57.001. 
96  T TE, K46.B.86.001, 29.08.337. 
97  Atatürk’ün Tamim, Telgraf..., s. 360, (15.07.1920). 
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halk aras nda yay lmas fikri olmu tur. ngiliz üst düzey yöneticilerin

gizli yaz malar nda yer ald üzere, ngilizlerin kendilerini slâm n

koruyucusu gibi göstermeleri gerekti i ve mümkün oldu u kadar Mus

tafa Kemal ile Bol eviklerin aras n açma giri imlerinde bulunulmas

tavsiye edilmektedir98. Bununla birlikte Hindistan yolunun Bol evik

tehdidi alt na dü mesinden korkan ngiltere’nin Erzurum’daki temsilcisi

Rawlinson ise Kâz m Karabekir Pa a’y ziyaret etmi ve Bol eviklere

kar ngilizlerle birlikte hareket edilmesi tezini savunmu tur99.Türk

Sovyet ili kilerindeki geli meler Fransa taraf ndan da çok yak ndan iz

lenmi tir. Bol evik propagandas n n etkinli inin Anadolu’da günden

güne artmas Fransa’y Ankara Hükümetine yakla t ran önemli etken

lerden birisi olmu tur100.

Bol evizm ad na giri ilen tüm faaliyetler ABD taraf ndan da yak n

dan takip edilmi ancak Amerikal lar Bol evizm’i ciddi bir tehlike olarak

alg lamam lard r. ABD Konsolos Vekili Robert mbrie’ye göre, stan

bul’daki faaliyetlerin Avrupa’ya göre enerjisi daha dü üktür. Raporla

r nda bu konuya yer veren mbrie, bu durumu stanbul’daki Rus toplu

lu un ço unlu unun Bol evizm dü man olmas na ba lamakta ve

Türklerin milli ve dini hassasiyetlerinin de bu konu üzerinde etkili ol

du unu vurgulamaktad r101. Ancak, Bol eviklerin Kafkasya’ya hakim

olma tehlikesi Amerika aç s ndan daha endi e verici olmu tur. Ameri

kan istihbarat na göre; Enver Pa a’n n Türk ve Müslümanlardan olu an

Bol evik kuvvetlerinin ba na geçmesi ve Enver Pa a ile Mustafa Kemal

Pa a aras nda cereyan eden yaz malar oldukça kayg verici olarak de

erlendirilmi tir. stihbarat konusunda yan lan ABD’nin en büyük endi

esi bu iki kuvvetin birle mesidir ki bu endi e ile Amerika Fevkalade

Komiseri Amiral Bristol, Mütareke Komisyonu Reisi Fahrettin Bey’i zi

yaret ederek ikâyette bulunmu ve hatta bir tahkikat yap lmas n iste

mi tir102.

98  Erol Ulubelen, ngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, stanbul,1967, s. 284 (27 Kas m 1920,B.186,S.193, Sir 
H. Rumbold’dan Lord Curzon’a). 

99  11 ubat 1920’deki Rawlinson’un kendisini ziyareti ve talepleri hususunda Harbiye Nezaretine bilgi veren 
Karabekir Pa a, Rawlinson’a bir an önce memleketi terk edip erefli bir bar  yapmalar  durumunda hü-
kümetin her türlü emrini maiyetine infaz ettirebilece ini söylemi tir. Aksi halde “ zmir, Adana, Antep, Ma-
ra ’ n yanaca n  ve katliamlar devam ederse hükümeti de kendisini de kimsenin dinlemeyece ini”, 
Rawlinson’a söyledi ini aktarmaktad r; Mithat Serto lu, ngilizlerin Kuvay-  Milliye’yi Bol eviklere Kar  
Kullanma stekleri, Belgelerle Türk Tarihi, S.12, Eylül 1968, s.4-5. 

100  Sükan, age., s.72. 
101  Criss, age., s.131-132. 
102  Serto lu, agm., s.3.  
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Te kilat Mahsusa’n n en önemli isimlerinden Hüsamettin Ertürk

de an lar nda Bol evikler ile olan temaslara de inmektedir103. Bol evik

temsilcinin Ankara Hükümetinin Bol evik prensipleri kabul etti ini öne

sürerek kendisinden stanbul’da bu rejime uygun ubeler aç lmas n

talep etti ini ve bu prensiplerin duyurulmas n istedi ini ifade eden

Ertürk, bu ahs aç k bir ekilde reddetmemi ancak stanbul’un i gal

alt nda bir ehir olmas nedeniyle komünist bir te kilât n kurulamayaca

n söylemi tir. Ertürk, ayr ca bo azlar n bir transit yolu oldu unu vur

gulam özellikle karaya ç kan Yunan asker ve tayfalar aras nda yap la

cak propaganda ile (para ve bültenler ile) onlar harpten b kt rarak, za

ten ikiye ayr lm olan Yunan milletini birbirine dü ürmenin mümkün

olaca n belirtmi tir. Bu teklifin kabul edildi ini belirten Ertürk, Mos

kova’ya durumun yaz ld n bu sayede bir tak m k z l ajanlar n tilaf

devletleri aleyhine çal malar n n Türklerin i ine yarad n söylemekte

dir. galci güçlerin her cepheden çökmesine çal t klar n ifade eden

Ertürk sözlerini u atasözü ile tamamlamaktad r; “Denize dü en y lana

sar l r104”.

Mustafa Kemal Pa a da, 14 A ustos 1920’de yapt konu mas nda;

“…bizim nokta i nazarlar m z, bizim prensiplerimiz cümlece malumdur ki Bol

evik prensipleri de ildir” derken, bu konu ile ilgili esas görü lerini ortaya

koymaktad r. Milli Mücadele’nin lideri bu konu mas nda ayn zamanda

Bol evik prensipleri millete kabul ettirmeyi hiçbir zaman dü ünmedik

lerini de önemle vurgulamaktad r105.

Sovyet Rusya ise Ankara’n n Bat ile uzla mas n hiçbir zaman için

istememi tir. Milli Mücadele s ras nda D i leri Bakan Bekir Sami

Bey’in Paris ve Londra ziyaretleri, burada verdi i demeçler ve özellikle

de Sakarya Sava sonras Fransa ile imzalanan Ankara Anla mas Türk

Sovyet ili kilerini gerginle tirmi tir. Bütün bu hadiseler Türkiye’ye yar

d m konusunda Sovyet liderleri aras nda da görü ayr l yaratm t r.

1922’ye gelindi inde Stalin ve Orjonikidze gibi liderler yard m n kesil

mesine taraftar olduklar halde Lenin ve Troçki yard m fikrini savun

maya devam etmi lerdir106.

103  Ertürk, Bulgaristan yolu ile stanbul’a gelen bir Bol evik temsilcinin kendisi ile görü mek istedi ini ve 
Tasvir-i Efkâr muharrirlerinden Ahmet Hamdi Bey’in evinde bu görü menin Frans zca olarak gerçekle ti-
rildi ini söylemektedir; Ertürk, ki Devrin Perde Arkas , stanbul, 1996, s. 230. 

104  Ertürk, age., s. 230-231. 
105  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara,1997, TTK Bas mevi, s.102–103. 
106  Fahir Armao lu, 20. yy Siyasi Tarihi, stanbul, 2007, s. 317. 
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SONUÇ

20.yy’ n ilk büyük harbi olan I. Dünya Sava sonuçlar aç s ndan in

sanl k tarihini büyük ölçüde etkilemi tir. Dünyadaki güçler dengesi bo

zulmu , haritalar de i mi ve Osmanl Devleti’nin de içinde bulundu u

birçok imparatorluk tarihe kar m t r. Üstelik etkileri günümüze kadar

sürecek olan bir devrim bu sava s ras nda vuku bulmu tur. 1917 Bol e

vik htilali’nin ard ndan geçen süreçte Bat l devletler, bir yandan sava

n yaralar n sarmaya çal rken di er yandan da eski düzeni ve siyasi

rejimlerini muhafaza etmek için u ra m lard r. Bol evik rejimin Bat ’y

hedef alarak sanayile mi ülkelerde ya ayan çok say daki i çi vas tas yla

siyasi rejimleri de i tirme hedefi ve emperyalizme kar sava an bütün

halklar destekleme karar almas , dengeleri sarsm ve yeni bir mücade

lenin de ba lang c olmu tur.

I. Dünya Sava ’ndan yenik ç kan ve tam anlam yla emperyalizmin

pençesine dü erek paramparça edilen Osmanl Devleti ise bu mücadele

nin ortas nda kalm t r. Özellikle, üzerinde çe itli pazarl klar n yap ld

i gal alt ndaki stanbul ehri bir yandan da ideolojik çat malara sahne

olmu tur. Bilhassa Rusya’dan kaçan Beyaz Ruslar n ve Vrangel Ordu

su’nun stanbul’a geli i komünizm endi esi ta yan Müttefiklerin tedir

ginli ini doruk noktas na ç karm t r. Müttefik devletler bir yandan

Vrangel Ordusu’nun içinde bulunmas muhtemel Bol evik propaganda

c lardan endi e duyarken bir yandan da bu haz r ordu üstünden çe itli

projeler üretmi lerdir. Müttefikler, ilk önce Sovyet Rusya’ya kar kul

lanmay dü ündükleri ve birçok pazarl klara konu olan Vrangel Ordu

sunu, sonras nda geli en olaylara paralel bir an önce da tmay kendi

ç karlar aç s ndan çok daha uygun bulmu lard r. Bu süreçte kendi ülke

lerinde ideolojik bir sava n taraflar ndan birisi olan Beyaz Ordu askerle

rinin içine dü tükleri durum da oldukça ibret verici gözükmektedir.

gal alt ndaki stanbul’da çe itli milletlere mensup ajanlar kol ge

zerken ayn zamanda yo un bir istihbarat ak da gerçekle mi tir. Bu

istihbarat n hat r say l r bir k sm Bol evizm ve Bol evik propagandalar

üzerinedir. Bu ba lamda her türlü faaliyeti yak ndan izleyen Müttefikler

en çok kendi askerleri aras nda yap lan Bol evik propagandalardan ra

hats zl k duymu lard r. Bu endi e do rultusunda stanbul’daki her türlü

sol faaliyeti denetim alt na almaya çal m ve TSF’yi de yak ndan izle

mi lerdir. Ayn süreçte stanbul’da sosyalistler taraf ndan düzenlenen

grevler i gal güçlerini fazlas yla me gul etmi tir. Müttefiklerin bu me

guliyetleri ise en çok Milli Mücadele’ye destek veren Kuvay Milliyeci

lere yaram t r.
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Milli Mücadeleye destek sa layan Türk istihbarat mensuplar da bu

konuda ba ar l çal malar yapm t r. I. Dünya Sava sonras nda, görü

nürde Te kilat Mahsusa’n n faaliyetleri son bulmu olsa da istihbarat

i leri gizlice devam etmi tir. Te kilat Mahsusa’n n en önemli isimlerin

den Hüsamettin Ertürk de an lar nda Bol evikler ile olan temaslara de

inmektedir. Bütün bu giri imlerin ne derece ba ar l oldu unu tespit

etmek güç olmakla beraber en az ndan istihbarat mensuplar n n psikolo

jik sava yürüttüklerini ve müttefiklerin Bol evizm endi elerini iyi de

erlendirmi olduklar n söylemek mümkündür. Türk istihbarat çok

titiz bir ekilde çal m , stanbul ve Anadolu’da bu yöndeki her faaliyeti

mercek alt na alm t r.

Milli Mücadele döneminde ba ar l bir d politika uygulayan Mus

tafa Kemal Pa a, Bat emperyalizmine kar Sovyet dostlu unu bir koz

olarak kullanm t r. Her ne kadar kendi direktifi ile bir Komünist Parti

kurdurmu olsa da asl nda Mustafa Kemal de komünizmi bir tehdit

olarak alg lam t r. Garp Cephesi kumandan Ali Fuat Pa a’ya gönder

mi oldu u ifreli telgraf, Mustafa Kemal Pa a’n n Komünist Partisinin

kurulmas na dair esas fikirlerini göz önüne sermektedir. Mustafa Kemal

Pa a’n n, Sovyet ittifak ile ilgili duygular n TBMM’nin üçüncü toplan

ma y l n açarken sarf etti i u sözleri ise net bir ekilde ortaya koymak

tad r; “Emperyalizmin savlet i ihtiraskâranesine hedef olan iki devlet aras nda

Avamil i tabiiyeden mütehass l tesanüt”107.

107  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri…, s.247. 
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T TE, K60.B51.001. 9 Nisan 338.

T TE, K51.B19 2001. 28 Nisan 338.

T TE, K60,B.52,001.29 Temmuz 338.

T TE, K44. B89.001,2 Kanun u Evvel, 336.

T TE, K46.B.86.001,29.08.337.

T TE, K60.B57.001.



234 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 5/9 


