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Rusya imparatorlu~u tarihinde kurakl~ktan ve bereketsizlikten do~an
k~tl~klar, hattâ büyük çapl~~felaket mahiyetindeki açl~klar s~kça, âdetâ periyodik olarak görülürdü. Bunlar ço~unlukla iklim ve bölge ~artlar~na ba~l~~
olarak ortaya ç~kmakta birlikte, konjonktürel sosyal ve siyasi geli~ meler de
bu afetlerde müessir olurdu. Rusya'da eski rejimin y~k~l~ p Bol~evik düzeninin tesisinden sonra meydana gelen 1921-1922 açl~~~~ise gerek yay~ld~~~~
arazinin geni~li~i, gerekse dûçâr olan insanlar~n say~s~~ bak~m~ndan öncekilerle mukayese edilemeyecek derecede muazzamd~ . Bu felaketi o döneme
kadar dünya tarihinde kar~~la~~lm~~~en deh~et verici açl~klardan biri olarak
telakki etmek yanl~~~olmayacakt~r.
1920'lere girildi~inde eski Rusya ~mparatorlu~u'nun halklar~~ zaten
ba~ka aç~lardan büyük felaketler ve ac~lar ya~amaktayd~. Birinci Dünya
Sava~~'n~n getirdi~i y~k~m, ihtilâlle ortadan kalkan Çarl~ k rejiminin yerini
alan kaotik durum, say~s~z milli ve siyasi gruplar~n birbirleriyle giri~ti~i son
derece kanl~~ mücadeleler, haydutluklar ve salg~n hastal~klardan herhangi
biri zaten ba~l~~ ba~~na büyük afet mahiyetindeydi. Ya~an~lan bölgeye göre,
düzen ya tamam~ yla kayboluyor ya da orada bir terör rejimi kuruluyordu.
Sanayi, ticaret, ula~~m ve günlük hayat~~düzenleyen hemen bütün unsurlar
çökmü~~haldeydi. 1920'nin sonlar~nda art~k rakiplerinin ço~unu yenilgiye
u~ratm~~~ve eski imparatorluk arazisinin büyük k~sm~na hâkim olmu~~durumdaki Bol~evik idaresi ise bu felaketli hale çare olmaktan ziyâde uygulamalar~yla bunun asli sebeplerinden biri olmu~tu. Bol~eviklerin yürüttükleri ac~mas~z "K~z~l Terör", "s~n~f mücadelesi"ni köye ta~~ma siyâseti ve "Sava~~Komünizmi" y~k~c~~mahiyetteydi. "Sava~~Komünizmi" ad~~alt~nda ba~ta
köylüler olmak üzere halka yüklenen son derece a~~ r külfetler ve uygulanan erzak müsâdereleri ço~u zaman tah~l üreticisinin hayatta kalmak için
yahut tohumluk olarak ay~rd~~~~zahire miktar~n~n dahi elinden ç~kmas~na,
* Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Uluslararas~~ ~ li~kiler Bölümü.
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dolay~s~yla peri~an olmas~na yol açm~~t~ . Böyle bir haldeyken, bir de tabiat
~artlar~n~n istenildi~i gibi gitmemesi, müthi~~bir felaketi do~uracakt~. 1920
yaz~nda görülen ve merkezi Rusya ile ~dil (Volga) boyunda etkili olan geni~~
çapl~~ kurakl~k ilk darbeydi. Kurakl~k ertesi y~l da tekrarlanacakt~i
1921 ilkbahar~nda büyük bir açl~~~n bütün i~aretleri görülmeye ba~land~. Çok geçmeden açl~k âfeti bütün ~dil boyuna, Urallara ve bir müddet
sonra da Don havzas~na, Ukrayna'ya ve K~r~m'a yay~ld~. ~ki y~la yak~n bir
süre boyunca bütün bu bölgeleri kas~ p kavuracak olan açl~~a toplam olarak
ne kadar nüfusun do~rudan maruz kald~~~~hakk~ndaki rakamlar bir hayli
tart~~mal~~olmakla birlikte, bu talihsiz insanlar~ n say~s~n~n otuz milyonu çok
geçti~i söylenebilir.' Açl~k yüzünden hayat~n~~ kaybeden insanlar~n toplam
say~s~~ise yakla~~k on milyon olarak hesaplanmaktad~ r. Bunlardan üçte biri
do~rudan do~ruya aç kalmak suretiyle ölürken, geri kalanlar~~ açl~kla son
derece zay~flayan bünyelerinin çökmü~~ortamda müthi~~bir h~zla yay~lan
hastal~klara dayanamamas~~ neticesinde hayatlar~n~~ kaybettiler? Bundan da
anla~~labilece~i üzere, açl~~~n do~urdu~u facialar yaln~zca insanlar~n yiyecek bir ~ey bulamamas~ndan ve bundan dolay~~ kitleler halinde ölmesinden
ibaret de~ildi. Günlük hayat düzeni de ortadan kalkt~~~ ndan, salg~n hastal~klar, haydutluk, bak~ms~zl~ k ve ruhi çöküntü h~zla yay~l~yordu. Tek bir
lokma bulabilmekten ba~ka ~ey dü~ ünemez hale gelen insanlar yenilebilecek ne varsa hepsini, hattâ normal ~artlarda yenilmeyecek pek çok maddeyi
tüketmekteydi. Yamyaml~k vakalar~~yayg~nd~. En az açl~~~n boyutlar~~ ve
kurbanlar~n ac~lar~~ kadar önemli bir di~er husus da, açl~~a maruz kalan
bölgelerin gerek nicelik gerekse nitelik itibar~ yla Sovyet ülkesinin asil tah~l
üretim bölgeleri olmalanyd~. Di~er bir ifadeyle, buralar~n açl~k dolay~s~yla
üretim yapamamas~~ kendilerini oldu~u kadar di~er bölgeleri de tehdit
ediyordu.
Ba~lang~çta Sovyet hükümeti siyasi itibar~na halel getirece~i dü~üncesiyle açl~~~~görmezlikten geldi. 1921 Temmuzu'na kadar açl~~~n varl~~~~bile
Sovyetler taraf~ ndan resmen kabul edilmeyecekti. Halbuki, o s~rada açl~ k
çoktan ortal~~~~kas~p kavurmaktayd~ . Neticede, Sovyet hükümetinin son

Harold H. Fisher, The Fami~ze in Soviet Russia. 1919-1923 (New York, 1927), ss. 496-500.
Benjamin Weissman, Herbert Hoover and Famine Relief ta Soviet Russia: 1921-1923 (Stanford, 1974), s. 5;
Richard Pipes, Russia under the Bolshevik Regime (New York, 1995), s. 411.
3 John Maynard, The Russian Peasant (New York, 1962), ss. 185-186.
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derece acil ihtiyaç içinde olan milyonlarca aç insan~n ancak küçük bir k~sm~na yard~m edebilece~i anla~~ld~.'
D~~~Yard~m
Kendi imkân ve metotlanyla açl~kla ba~a ç~kamayaca~~n~n bâriz bir ~ekilde ortaya ç~kmas~yla, Moskova gayet gönülsüzce de olsa d~~~dünyadan
yard~m istemeye mecbur kald~. Sovyet hükümeti büyük ço~unlukla aras~n~n
iyi olmad~~~~d~~~ülkelere, özellikle de yak~n zamana kadar fiili mücadele
içinde bulundu~u Bat~~ ülkelerine müracaat edebilmek için me~hur yazar
Maksim Gorkiy'i araya koydu. Gorkiy, 13 Temmuz 1921'de dünya kamuoyuna hitaben bir mektup yay~nlayarak, açl~k kurbanlar~na yiyecek ve ilaç
yard~m~~ ça~r~s~nda bulundu. Sovyet Hükümeti'nin resmi aç~klamas~~ ise iki
haftay~~ a~k~n bir süre sonra geldi. Sovyet Rusya D~~i~leri Halk Komiseri
(yani Bakan~) Georgiy Çiçerin imzas~yla 2 A~ustos 1921'de "Bütün
Hükümetlerin Ba~lar~na" hitaben bir bildiri yay~nland~. Burada mevcut feci
durum dikkatle seçilmi~~cümlelerle izah edildikten sonra, "Sovyet
Hükümeti'nin siyasi maksatlar güdülmemek kayd~yla herkesin yard~m~n~~
kabul edece~i" kaydedilmekteydi. Pek çok di~er Bol~evik gibi, Sovyet idaresinin lideri Vladimir Lenin de kapitalist güçlerden yard~m istemekten hiç
ho~nut olmad~~~~gibi, esasen onlardan her hangi bir yard~m gelece~ine de
inanm~yordu. Ona göre, böyle bir yard~m gelse bile bunda bir art niyet
aramak gerekirdi. Lenin'in umdu~u ve tercih etti~i yabanc~~ yard~m ancak
Komünist Enternasyonal vas~tas~yla harekete geçirilecek olan "milletleraras~~
proletarya"dan gelebilirdi.5 Ne var ki, müteakip geli~meler hiç de Lenin'in
tahmin ve arzu etti~i gibi olmayacakt~. Bu arada, Sovyet Hükümeti, geç de
olsa açl~k kurbanlar~na yard~m i~ini te~kilatland~rmaya giri~ti. Açlara yard~m hususunda ülke çap~nda asil te~kilat olmak üzere 1921 Temmuzu'nda
"Açlara Yard~m ~çin Bütün-Rusya Kamu Komitesi" (Vserossiiskiy Ob~çestvenn~y Komitet Pomo~çi Golodayu~çim, k~saltmas~: Pomgol) kuruldu.
Gorkiy'nin ça~r~s~~ üzerine ilk harekete geçen o s~rada A.B.D. Ticaret
Bakan~~(sonraki A.B.D. Ba~kan~) olan Herbert Hoover oldu. Hoover ayn~~
zamanda dünyan~n en büyük yard~m te~kilat~~ olan Amerikan Yard~m ~daresi'nin (American Relief Administration, k~saca ARA) de ba~kan~yd~. Hemen
Sovyet yöneticileriyle bir anla~ma imzalayan ARA, 1921 Eylül'ünde Sovyet
Rusya'daki yard~m faaliyetlerine ba~lad~. Bir di~er anla~ma da 1921 A~us4
5

Fisher, ss. 504-505; Weissman, ss. 3-6; Pipes, ss. 411-412.
Weissman, ss. 4-6.
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tos'unda Moskova'da Sovyet hükümet temsilcileri ve Cenevre Konferans~~
ad~na Rusya'ya Yard~m i~leriyle ilgili Yüksek Komiser tayin edilen Norveçli tan~nm~~~hay~rsever Dr. Fridtjof Nansen aras~nda imzalanm~~t~. ~ngiliz
yard~m kurulu~lar~, Çocuklar~~Kurtar~n Vakfi (Save the Children Fund), Dostlar Cemiyeti (Society of Friends, di~er ad~yla Quaker Hareketi) ve ~sveç K~z~lhaç~~Nansen taraf~ndan imzalanan bu anla~ma kapsam~nda faaliyet göstereceklerdi.6 1921 sonbahar~ nda, Milletler Cemiyeti Cenevre'de düzenledi~i toplant~larda Rusya'da açl~~a maruz kalan insanlara yard~m meselesini
ele ald~. Neticede, Fransa'n~ n Rusya sâblk Büyükelçisi Joseph Naulens ba~kanl~~~nda bir komisyon tesis edildi. Ancak Naulens anti-Bol~evik görü~leriyle tan~nm~~~oldu~undan Sovyet Hükümeti komisyonun Rusya'ya girmesine müsaade etmedi. 6 Ekim 1921'de Büyük Britanya, Fransa, Belçika,
~talya, Almanya ve bir s~ra di~er devletlerin temsilcileri Brüksel'de bir araya gelerek Rusya açlar~na yard~m meselesini görü~tüler. Müzakereler neticesinde, Çarl~k devri borçlar~n~~kabul etmesi ~art~yla Rusya'ya kredi aç~lmas~ na karar verildi. Çaresiz durumdaki Sovyet Hükümeti bu ~art~~ kabul etmek zorunda kald~.'
Bu arada, açl~~a ve ya~anan müthi~~manzaralara ili~kin haberler de
özellikle Bat~~ bas~n~nda geni~~biçimde yer almaktayd~. Bütün bu haberler,
dünyada pek çok insan~~ ve te~ekkülleri deh~ete dü~ürerek, onlar~~ açl~k
kurbanlar~na yard~m için harekete geçmeye sevk etti. Açl~ k dönemi boyunca Sovyet Rusya'ya dünyan~ n pek çok ülkesinden yard~m ya~d~. Yard~m
gönderenler aras~nda Avrupa'n~n hemen bütün memleketlerinin yan~s~ra,
Arjantin, Uruguay, Küba, Avustralya, Güney Afrika, Iran, Afganistan ve
ba~ka ülkeler de yer almaktaycl~.8 Açl~k boyunca Rusya'da milyonlarca insan
hayat~n~~kaybetmi~~ve daha fazlas~~müthi~~ac~lar çekmi~~ise de, ülke d~~~ndan gelen yard~mlar felâketin çap~n~n azalt~lmas~nda hayati rol oynam~~t~r.
O dönemde Rusya'da faaliyet gösteren yabanc~~ te~kilatlar aras~nda en
önemlisi ve en büyük yard~m~~yapan~~ ARA'yd~. Bizzat Sovyet yetkilileri taraf~ndan da teyid edildi~i üzere, açl~~~n hüküm sürdü~ü iki y~l~~a~k~n bir süre
içinde ARA'n~n getirdi~i yiyecek miktar~~ yakla~~k 540.000 tonu bulurken,
faaliyetinin en üst seviyede oldu~u esnada ARA on milyondan fazla insan~~
beslemekteydi.9 Kazan, Saratov, Orenburg, Samara, Simbirsk, Ufa ve Ki6 Benjamin Robertson, The Famine in Russia (Londra, [1922]), ss. 4 ve 6.
Süleyman Rahimov, "Golod osobenno svirepstvoval v derevnyah ...", ~asular Avazt-Eho Vekov (Kazan),
no.: 3/4 (1997), ss. 113-114.
s. 115.
9 Weissman, ss. 198-199.
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r~m'da faaliyet göstererek, mahalli halka g~da ve di~er yard~mlar temin
eden ARA istasyonlar~, 1923'ün Haziran-Temmuz aylar~na kadar kesintisiz
hizmet verdi." Di~er yabanc~~yard~m te~kilatlar~~da açl~k dönemi içinde
toplam iki milyon tonu a~k~n g~da malzemesi temin ederek, yakla~~k üç
milyon aç Sovyet vatanda~~n~~beslediler»
Sovyet Rusya'da en ~iddetli açl~k felaketine maruz kalan ülkeler aras~nda çok say~da Türk ve Müslüman nüfusun ya~ad~~~~ ~dil boyu ve K~r~m
da yer almaktayd~. Gerçekten de, Samara ve Çelyabinsk vilayetleri ile Volga
Alman Muhtar Cumhuriyeti ve Ba~kurt Muhtar Cumhuriyeti (ki bu son iki
muhtar cumhuriyetin birle~ik toplam nüfus kayb~~ % 20.6 olmu~tu) açl~~~n
en a~~r darbe indirdi~i bölgelerdi." Tataristan Muhtar Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti'nde de durumun daha iyi oldu~unu söyleyebilmek mümkün
de~ildi.
~dil-Ural Bölgesinde Açl~k ve D~~~Yard~m
1921-1922 k~~~nda, ~dil boyunda açl~k en korkunç boyutlar~na ula~m~~t~. Köylerde ve bilhassa da demiryollar~ndan uzakta kalan mahallerde vaziyet tam bir faciayd~." Demiryolu hatt~~üzerinde az-çok yiyecek temininin
mümkün olabildi~i hallerde dahi, ormanl~k bölgede ya~ayan Ba~kurtlar ve
hayvanc~l~kla u~ra~an di~erleri buna ula~abilmekten mahrumdu. Zira atlar~~
çoktan ölüp gitmi~~ve kendi ba~lar~na karla kapl~~arazide istasyonlara gidecek mecalleri kalmam~~t~."
Yiyecek her~eyin tükenmesi çaresiz kalan insanlar~~normal hallerde
yenmesi dü~ünülemeyecek maddeleri yemeye icbar ediyordu. A~aç kabuklar~, çe~itli otlar, yapraklar ve hattâ bir çe~it toprak bile yenmekteydi.
Yabani otlar~, a~aç yapraklar~n~~yahut kabuklar~n~~kullanarak bir çe~it "ekmek" pi~irebilenler ~ansl~~say~l~yordu. E~er bu sayd~~~m~z malzeme "ekme~in" somun halinde tutmas~~için yeterli olmazsa, içine hayvan gübresi kat~l~yordu. Köpek, kedi, s~çan, sincap, kurba~a ve muhtelif kemirgenler gibi
hayvanlar, hattâ irice böcek türleri yakalan~p yenilmekteydi." Mesela, Ba~'° Fisher, s. 395.
Il Pipes, s. 417.
A.g.e., s. 419.
13 Dr. Kozlov, "Otçyot o deyatelnosti rossiyskogo ob~çestva Krasnogo Kresta v Tatrespublike", ~andar
Avazt-Eho Vekov (Kazan), nos. 3/4 (1997), s. 132.
14 Andrey Yegorov, "Ademner Tud~r~an Afet (1921 Y~lki Açl~q Faci~as~)", Tulpar (Ufa), no.: 2 (EylülEkim 1994), s. 52.
A.g.m.; Weissman, s. 3.
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kurdistan Cumhuriyeti Devlet Tarih Ar~ivi'ndeki belgelerde, 1921-1922
k~~~ nda Belebey ilçesinde hamamböcekleri dahil her türlü ha~erat~n yendi~i
anlat~l~rken, "lüks" kabul edilen kedi ve köpek etinin ise bulundu~u zaman
kura ile payla~~ld~~~~kaydedilmektedir.'
Açl~k her türlü insani de~erleri yok edecek ve ak~l almaz deh~et sahnelerini ya~atacak boyutlardayd~. Bu ortamda yamyamhk vakalar~~ da gayet
yayg~n hale geldi. O günlere ait resmi belgelerde, bizzat kendi çocuklar~n~n,
karde~lerinin ve di~er aile fertlerinin etlerini yiyen cinnet geçirmi~~bir çok
insanlar hakk~nda teferruatl~~ bilgilere rastlamak mümkündür:7 Bu deh~et
verici yamyaml~k hadiselerinin yaln~zca açl~ktan ölmü~~olanlar~n cesetlerinin yenmesine münhas~r olmad~~~n~~belirtmek gerekir. Bizatihi etini yemek
maksad~yla insanlar~n, özellikle de çocuklar~n cinayete kurban gitmeleriyle
de kar~~la~~lmaktayd~." Açl~ktan ç~ld~rma noktas~na gelmi~~binlerce köylü
bir lokma yiyecek bulmak için evlerini terk ediyorlar, geride b~rakt~klar~~
çocuklar~~ ise kaç~n~lmaz olarak ölüme mahkûm oluyordu:9 Ebeveynlerin
daha yava~~ve korkunç bir ölümden kurtarabilmek için çocuklar~n~~ öldürdü~ü vakalar da görülmekteydi."
ilgilenecek insan yoklu~undan dolay~~ içme suyu, kanalizasyon ve her
türlü temizlik sistemlerinin çökmesi ~dil boyunda ayr~~bir felakete yol açacak mahiyetteydi. Mesela, Kazan ~ehrinin sokaklar~~bak~ms~zl~ktan çöp,
d~~k~~ ve her türlü pislik içindeydi; la~~m vazifesi gören sarn~çlar ta~m~~, pis
sular her tarafa yay~lm~~t~." Hal böyleyken, bölgeyi salg~n hastal~klar~n kaplamas~~kaç~n~lmazd~~ve öyle de oldu. Bu ortamda yiyecek kadar ilaç yard~m~~
da bir zaruret haline geldi. Adeta ç~r~lç~plak ya~amakta olan binlerce insan
için acilen giyecek de gerekmekteydi.
~dil boyuna ARA yard~m~~ 1921 Eylül ay~nda ula~t~. A.B.D. Kongresi'nin Rusya'daki açl~k kurbanlar~~ için 20 milyon dolar tutar~nda yard~m
yapmay~~ kabul etmesi ARA 'n~n faaliyetlerinin geni~letilmesine âmil oldu.
ARA bölgeye büyük miktarda g~da maddesi, giyecek ve ilaç temin etti. Ocak
1922 sonlar~na gelindi~inde, ~dil boyunda açl~k çekilen hemen her yerle~im
Igor Narskiy, jizn v katastrofe. Budni naselena Urala v 1917-1922 gg. (Moskova, 2001), s. 361.
Yegorov, ss. 52-53; Weissman, s. 7. O döneme ait, aile fertleri aras~ndalciler dahil pek çok yamyaml~k
yakas~na ait resmi belgeler için, balun~z (Rahimov'un makalesinden hemen sonra) ~randar Avaz~-Eho Vekov
(Kazan), nos. 3/4 (1997), ss. 118-121.
18 Yegorov, s. 52.
18 Weissman, s. 7.
Yegorov, s. 52.
21 Fisher, s. 88.
18
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yerinde ARA'n~n açt~~~~a~eyleri çal~~maktayd~. ARA taraf~ndan bölgeye getirilen g~da maddelerinin toplam miktar~~May~s 1922 itibar~yla 5213 vagona
(5 milyon puddan* fazla) ula~m~~~bulunuyordu.' ~dil boyunda açl~~~n ortadan kald~r~lmas~nda oynad~~~~hayati role ra~men, ARA'n~n faaliyetleri elbette ki Sovyet yönetiminin siyasi kaynakl~~ ~üphelerinden ve engellerinden
muaf de~ildi. Bir ara, Tataristan'da ARA ad~na çal~~an üç Rus görevli mahalli idareciler tarafindan tevkif bile edildi. Bu üç görevli ancak ARA'n~n
g~da getirmeyi durdurma tehdidi kar~~s~nda serbest b~rak~ld~lar." ARA ~dilUral Tatar diasporas~n~n vatanlar~ndaki karde~lerine yard~m göndermesine
de arac~l~k etmekteydi. Finlandiya'da ya~ayan Tatar cemaati ARA vas~tas~yla
~dil-Ural bölgesinde açl~k çeken Müslüman din adamlar~na, edebiyatç~lara
ve di~er ayd~nlara münferit olarak g~da paketleri yolluyordu. Bu yard~m~n
ilk partisinin 1922 ba~lar~nda yerine ula~t~~~~ve üçüncü teslimat~n da A~ustos 1922'da adreslerine vard~~~~anla~~lmaktad~r." Hemen hepsi açl~k kar~~s~nda çaresiz bir durumda kalm~~~olan ~dil-Ural Türk ayd~nlar~, edipleri,
din adamlar~~ve alimlerine tam zaman~nda gelen bu yard~m onlar için büyük bir minneti bis
ARA, Pomgol, Rusya K~z~lhaç~, Alman K~z~lhaç~, Isveç Birle~ik Komitesi
ve bir çok di~er iç ve d~~~te~kilât~n yard~m faaliyetleri açl~~~n azalt~lmas~nda
yararl~~ olduysa da, bütün bu gayretler felaketin k~sa sürede ortadan kald~r~lmas~~ için yeterli de~ildi. Kald~~ ki, müteakip y~l için de hiç ümitli olunmamas~n~~ gerektiren i~aretler görülmekteydi. Zaten, açl~~~n tüketti~i insan
gücünün yetersizli~i yüzünden i~lenebilen toprak miktar~~pek az iken, gelecek y~l~n hasad~n~n önemli bir k~sm~~ da 1922 yaz aylar~ndaki kurakl~kla
yan~p gidecek yahut solucanlar taraf~ndan yenecekti."

Bütün bu geli~meler kar~~s~nda, Sovyet hükümetinin meseleyi ele al~~~
tarz~~gerçekçilikten çok uzakt~. 1922 yaz aylar~nda, Sovyet bas~n~nda art~k
açl~~~n sona erdi~ine ve gayet güzel bir hasat beklendi~ine dair ümitli ha" 1 pud: 16,3 kilogram.
22 Rahimov, ss. 115-116.
23 Weissman, s. 86.
24 Abdullah Battal-Taymas, Kazanh Türk Me~hurlanndan Rizaeddin Fahreddino~lu (~stanbul, 1958), ss. 28-29.
23 Bu yiyecek paketlerini alanlar aras~nda R~zaeddin Fahreddin, Musa Carullah Bigi, Ke~~afüddin Tercümâni, Cemaleddin Velidi, Alimcan Barudi, Hadi Atlâsi, Muhlise Bübi, Necib As~l, Fatih Kerimi, Abdurrahman Ömer, Fatih Emirhan, Hasan Ata Abe~i, Muhiddin Kurbangali, Fatih Murtaza ve pek çok ba~ka tan~ nm~~~
~ah~slar bulunmaktaych. Yard~m paketleri Finlandiya'daki Tatar cemaati ad~na Helsinki Camii ~marr~~~ Veli
Ahmed Hekim tarafindan gönderilmekteydi. Paketlerin gönderilece~i insanlann listesini Kazanh ayd~n ve yazar
Abdulbari Battal (Abdullah Battal-Taymas) haz~rlam~~t~. A.g.e., ss. 29 ve 51-54.
26 Kozlov, s. 136.
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bener yer al~yordu. Bu tür haberlerin asl~nda neye i~aret ettikleri, açl~~~n
ortadan kalkmas~yla Sovyet Rusya'n~n tah~l ihracat~na ba~layabilece~ini
ifade yahut ima etmesiyle aç~kl~~a kavu~uyordu." Bir ba~ka ifadeyle, Sovyet
idaresi en önemli döviz girdilerinden biri olan tah~l ihracat~n~n açl~k gerekçesiyle kesintiye u~ramas~na bir an evvel son vermek arzusundayd~. Ancak,
Sovyet hükümeti taraf~ndan bile gizlenmesi mümkün olmayan vakalar "açl~~~n sona erdi~ine" dair resmi beyanlar~~cerh etmekteydi. Buna ra~men,
Moskova fertlere do~rudan açhk yard~m~ndan, "açl~~~n neticelerinin ortadan kald~r~lmas~" politikas~na geçti~ini ilan etti. Böylece, 15 Ekim 1922'de,
Po~ngorun yerini Posledgol (tam agl~nn: Tsentralnaya komissiya po borbe s posledstvya~ni goloda yani "Açl~~~n Neticeleriyle Mücadele Merkezt Komisyonu")
ald~. Posledgorun vazifeleri listesinde yer alan tumturakh ifadeler ve teorik
kalemler bir tarafa b~rak~l~rsa, fiiliyatta bu kurulu~un asli i~leri ekonomik
idareye ve planlamaya ait hususlard~.» Bir an önce genel sosyalist ekonomik hedeflere yönelmeyi gaye edinen ve bunun için de gere~inde mevcut
durumun üzerini örtmekten kaçmmayan bu yeni politika, açl~k çekilen
yerlerdeki gerçekler kar~~s~nda muazzam bir karma~aya ve yetersizliklere
yol açt~.
K~r~m'da Açl~k ve D~~~Yard~m
Sovyet Rusya'n~n di~er bölgeleri açl~kla peri~an olurlarken, bir müddet için K~r~m bu felakete kar~~~adeta ba~~~~k gibi görünmekteydi. Zaten,
bereketli topra~~~ve egzotik imaj~yla bu "Ye~il Ada"ya açl~~~~yak~~urabilmek
de kolay de~ildi. Ne var ki, Rusya iç Sava~~'nda her aç~dan y~k~ma u~ram~~~
ve hala daha toparlanabilmekten çok uzak bir halde olan K~r~m henüz açl~k
yok iken de yeteri kadar derde sahipti. 1917 y~l~ndan itibaren muhtelif
müddetlerde yar~madan~n tamam~na veya bir k~sm~na K~r~m Tatar milli
güçleri, Bol~evikler, Alman ordusu, ~tilaf Ordusu (Frans~z ve Yunanl~lar),
Rus Kadeder, General Anton Denikin ve General Pyotr Wrangel'in kumandalarmdaki "Beyaz" Rus ordular~~ hakim olmu~lard~. Üç y~ll~k süre
içinde küçük yar~mada her türlü kanl~~ya~ma ve talana sahne olmu~, en son
olarak da "Beyaz" ordunun son kalesi durumundayken tamamen ku~atma
~artlar~~alt~nda ya~am~~t~.
27 Charles Edmondson, "An Inquiry into the Termination of Soviet Famine Relief Programmes and the
Renewal of Grain Export, 1922-23", Soviel Studia (Abingdon, Oxfordshire), Cilt: },COCIII, no.: 3 ("Temmuz
1981), ss. 371-372.
22 A.g.m., ss. 375-376..
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Nihayet, Kas~m 1920'de Bol~evik ordular~~K~r~m'~~tamamen ele geçirdiler. Bol~evik hâkimiyetinin tesisiyle birlikte, "K~z~ l Terör" ve "Sava~~Komünizmi" politikalar~~ K~r~ m'da da uygulamaya kondu. Bu politikalar Sovyet Rusya'n~n di~er bölgelerinde oldu~u gibi yar~madaya da son derece
a~~r bask~~ ve katliamlar~~getirdi. K~r~m'da Bol~evik idaresinin öncelikleri
çökmü~~durumdaki ekonomiyi aya~a kald~rmaktan ziyade "s~n~f dü~manlar~"n~~yok etmek ve ahali aras~ nda propaganda faaliyetleri yürütmeye yönelikti. Yar~madada çok say~da askeri birli~in bulunmas~~ da mevcut ~artlar
alt~ nda ekonomiye büyük yük te~kil etmekteydi. Bol~evik rejiminin özel
üretimi, pazarlar~~ ve geçmi~teki ekonomik ili~kileri ortadan kald~rmas~,
Yal~boyu'nda ba~al~~~~millile~tirmesi ve iç turistlerin gelmez olmas~~ K~r~m'~n iktisadi vaziyetini daha da kötüle~tirdi."
Her~eye ra~men, ~iddet f~rt~nalar~n~n nispeten yava~lamas~ yla birlikte,
18 Ekim 1921'de K~r~ m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin te~ekkülü
gelecek için ümit verici bir geli~ me olarak görünüyordu. Yeni muhtar
cumhuriyette K~r~m Tatarlar~~ "yerli halk" (korenn~y narod) statüsünde, yani
muhtariyetin asli sahipleri olarak gösteriliyorlard~ . Rejimin ana prensibi
olan "~ekilde milli, özde sosyalist" mahiyet K~r~ m için de geçerli olmakla
birlikte, K~r~ m Tatarlar~~ aç~s~ndan bir ~ekilde kendi kimlikleriyle ifade edilen bir idari yap~n~n kurulmas~~gelece~e iyimserce bak~lmas~n~~ mümkün
k~l~yordu. Hele, Bol~evik dönemi öncesinden kalma milli ayd~n tabakas~n~n
en az~ndan ba~lang~ çta yeni rejim bünyesine kabul edilmeleri bu iyimserli~i
destekliyordu.
Sovyet Rusya'da açl~~~n ya~and~~~~di~er bölgelere nazaran, açl~k öncesi
y~llarda K~r~m'da iklimin daha iyi gitti~i söylenebilirdi. K~r~m yar~madas~~
1920 y~l~ nda pek hasat bereketsizli~iyle kar~~la~mam~~t~ . Hattâ K~r~m'~n baz~~
bölgelerinde normalin üzerinde ürün elde edilmi~ti. O y~l yar~madada yakla~~k yedi milyon pud hububat fazlas~~ mevcuttu." Ne var ki, bu tabii bereket tablosu di~er faktörlerle tamamen ortadan kald~r~ lacakt~.
1920 y~l~n~n büyük k~sm~~ boyunca, önce General Anton Denikin'in ve
sonra da General Pyotr Wrangel'in ordular~n~~ve Bol~eviklerin önünden
kaçarak bu son "Beyaz Ordu" kalesine s~~~nan yüz binlerce mülteciyi besleyebilmek için K~r~m'~n imkânlar~~ sonuna kadar zorland~ . O günlerin "Be29 Rüstem Hayali, Oçerki istorii olo~çestvenno-por~ tiçeskoy t kulturnq, jizni Knmskih tatar v XX veke (Akmescit,
2008), ss. 128-129.
30 Fisher, s. 276.
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yaz" K~r~m'~, anar~iye, yolsuzluklara ve salg~n hastal~klara (bilhassa lekeli
tifüs) teslim olmu~~durumdayd~. Yar~madada "Beyazlar"~n eli sopal~~rejimi
Kas~m 1920'de yerini Bol~eviklerin ac~mas~z "K~z~l Terör"üne b~rakt~. Yeni
Bol~evik idaresinin uygulamaya koydu~u vergiler, müsadereler ve tenkil
tedbirleri bilhassa k~rl~ k kesime büyük darbe vurdu. En az~ ndan 1921 sonbahar~na kadar uygulamada kalan "Sava~~Komünizmi" ~artlar~nda hareket
serbestisi, mal mübadelesi ve pazar sistemi tamamen ortadan kald~r~ld~. Bu
~artlar alt~nda haydutluk da fevkalade yayg~nd~ . 1920 hasad~n~n yedi milyon pudluk üretim fazlas~~k~sa zamanda silinip süpürüldü. 1921 hasad~~ise
normalin çok alt~nda olacakt~. Nihai darbe ise tabiattan geldi. 1921 yaz~n~n
ola~anüstü s~cak ve kurak geçmesinin do~urdu~u bereketsizlik, çekirge
istilas~~ ve vakitsiz ya~~~lar hasad~n çok kötü olmas~na yol açt~." Üretilen
hububat miktar~~ olmas~~gerekenin sekiz buçuk milyon pud alt~ ndayd~."
Elde pek az yedek hububat kald~~~ndan ba~ka, Sovyet Rusya'n~n zaten açl~k
çekmekte olan di~er bölgelerinden de bir ~ey umabilmek mümkün de~ildi.
Bizzat baz~~Sovyet çevrelerinin dahi tenkit etti~i üzere, gerek Moskova'daki
gerekse K~r~ m'daki idareciler gerekli tedbirleri almakta son derece ba~ar~s~z
kalm~~lard~."
A~ustos 1921'de K~r~ m'da durumun vehameti apaç~k ortaya ç~kt~. ~ronik bir ~ekilde, Moskova'n~n talimat~yla Akmescit'de ~dil boyundaki açlara
yard~m komitesinin (Pomgol) te~kili de ayn~~ayda gerçekle~ti." Kaderin cilvesi olarak, ~dil boyu açlar~~ için kurulan bu yard~ m komitesi bilâhare K~r~m'~ n bizzat kendisi için faaliyet gösterecek olan Pomgol'un nüvesini olu~turacakt~. Ayn~~ günlerde, Moskova K~r~ m'daki yetkilileri ~dil boyundan
açl~k kurbanlar~n~, ~u cümleden özelikle de Tatar çocuklar~n~~K~r~m'a almalar~~ hususunda s~k~~t~rmaktayd~. Dahas~, yar~madada yüksek oranl~~vergilerin tahsili ve hatta mahalli ürünlerin ihrac~~ da sürdürülmekteydi."
K~r~m'daki açl~k ilk olarak düzenli gelir kaynaklar~ na sahip olmayan
Çingeneler aras~nda ortaya ç~ kt~. Onlar~~takiben, güneydeki hemen hiç tah~l
üretilemeyen da~l~k bölgelerde ya~ayan K~r~m Tatar köylüleri açl~kla kar~~A.g.e., s. 278; Vyaçeslav Georgiyeviç Zarubin-Aleksandr Georgiyeviç Zarubin, "Golod v Knmu (19211923)", Klio (Akmescit), nos.: 1-4 (1995), s. 34.
32 "Doklad predsedatelya TsK Pomgola na vtoroy Vseknmskoy Tatarskoy Bespartiynoy Konferentsii",
Gosudarstvenmy Arhiv Avtonomnoy Respubliki Knm (K~nm Muhtar Cumhuriyeti Devlet Ar~ivi - Bundan sonra GAARK
~eklinde gösterilecektir) (Akmescit), fond R-151, opis' 1, delo 1,1. 163.
33 Said, "Eto v~miranie tseloy natsii", jiz~i Natsionalnostey (Moskova), nos.: 6-7 (12-13) (141-142) (14 Nisan
1922), s. 11; K. Sorin, "V Knmu", jizn JVatsionalnostey (Moskova), no.: 1 (7) (136) (25 ~ubat 1922), s. 9.
34 Fisher, s. 278.
Zarubin-Zarubin, s. 35.
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la~t~lar. Açl~ktan ilk ölüm vakas~~Kas~m 1921'de kaydedildi. Açl~k öylesine
bir süratle yay~ld~~ki, Aral~k 1921 sonunda ölüm say~s~~ 1500 veya 2000'e
ula~t~.' O s~rada art~k açl~k yar~madan~n kuzeyindeki bozk~r (çöl) bölgesine
de yay~lm~~, böylelikle K~r~m'~n tamam~n~~ sarm~~~durumdayd~. Köylüler
çaresizlik içinde ~ehirlere kaç~yorlard~. K~r~m MSSC idarecilerinin te~ebbüsüyle 1 Aral~k 1921'de K~r~m Açlara Yard~m Merkez Komitesi (Pomgol) kuruldu. K~r~m mahalli idaresinin K~r~m'~n resmen açl~k bölgesi ilan edilmesi
hususunda Moskova'ya yapt~~~~ça~r~lar cevaps~z kald~. Halbuki yard~m
alabilmek, vergi muafiyeti ve di~er özel muameleleri elde edebilmek için
resmen açl~k bölgesi ilan edilmi~~olmak ~artt~. K~r~m'~n resmen açl~k bölgesi
ilan edilmesinin gecikmesinde, merkezi Sovyet idaresini hasat miktar~~ hakk~nda ~i~irilmi~~rakamlarla yan~ltm~~~olan K~r~m istatistik idaresinin de bir
ölçüde vebali vard~. K~r~m Pomgolu'nun ve açl~kla ilgili di~er hükümet dairelerinin i~~i~ten geçene kadar ald~klar~~tedbirler de çok yetersiz kalacakt~."
4 Ocak 1922'de, Sevastopol, Yalta ve Canköy okruglar~~(ilçeleri) resmen
"kötü hasat" (neurojayn~e) bölgeleri ilan edilebildiler." Moskova'n~n bütün
K~r~ m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arazisini "açl~k bölgesi" ilan
edebilmesi ancak 16 ~ubat 1922'de gerçekle~ebildi." Art~k çok geçti. Binlerce insan sokaklarda ölmekteydi. Resmen açl~k bölgesi ilân~na kadar K~r~ml~larm ne merkezi hükümetten, ne de yabanc~~yard~m te~kilatlar~ndan hiç bir
yard~m almaks~z~n kendi ba~lar~n~n çaresine bakmalar~~beklenmi~ti. Yar~madadaki zaten pek k~s~tl~~olan kaynaklar çoktan tükenmi~~durumdayd~.
1922'nin ilk aylar~~içinde K~r~m'da açl~k deh~et verici boyutlara ula~t~.
Açl~ktan ayl~k ölüm say~s~~Ocak 1922'de 10.000'e, ~ubat'ta 21.000'e ve (K~r~m açl~~~mn en kötü ay~~olan) Mart'ta da 28.000'e ula~t~. 1922'nin ~ubat ve
Nisan aylar~~ aras~nda, yar~ mada nüfusunun bilfiil üçte ikisi açl~k çekmek-

A.g.m.; Fisher, s. 278.
Said, s. 11; Zarubin-Zarubin, s. 35. K~nm Pomgo/u'nun ilk ba~kan~~Rusya Komünist Partisi (Bol~evik)
K~nm Obk.st Komitesi Sekreteri vazifesini yürütmekte olan A. I. Izrailoviç oldu. 1922 y~h ~ubat ay~n~n ortalannda, K~nm Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkezi icra Komitesi Ba~kan~~Yuriy Gaven K~nm Po~ngol
ba~kanl~~~n~~da üstlendi. Gaven'in K~r~m Pon~gordaki Ba~kan Yard~mc~s~~B. S. ~vedov'du. K~r~m Po~ngol Merkez
Komitesi'nin K~nm Tatar üyeleri aras~nda tan~nm~~~~air ve dilci Bekir S~tk~~ Çobanzâde, Ziraat Halk Komiseri
(Bakan~) Cmer ~brahimov ve Selim Memetov da yer almaktayd~.
38 Zarubin-Zarubin, s. 35.
38 "O priznanii Knmskoy Avtonomnoy Respubliki golodayu~çim rayonom", Byulleten Tsentralnoy Komissii
pomo~çi golodayu~çim VTsiK (Moskova), nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan 1922), s. 43. Bu kararname Bütün-Rusya Merkezi
Icra Komitesi Ba~kan~~Mihail Kalinin'in ve Bütün-Rusya Merkezi Icra Komitesi Sekreteri Abel Yenulcidze'nin
imzalar~n' ta~~maktayd~.
36

37
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teydi.' Resmi kaynaklar Nisan ay~nda K~r~m'daki günlük açl~ktan ölüm
say~s~ n~~ 1.500 ila 1.600 olarak vermekteydi.' Açl~ ktan en a~~r darbelere
maruz kalan bölgeler, ahalisinin hepsi aç durumda olan Yalta okrugunun
tamam~~ile Sudak, Karasubazar, Kezlev (Yevpatoriya), Bahçesaray, Kökköz
ve Balaklava rayonlarlyd~ .' Bu bölgeler yar~madadaki K~r~m Tatarlar~n~n
en yo~un oldu~u yerler oldu~undan, durum onlar aç~s~ndan özellikle vahimdi. Nisan 1922'ye ait raporlarda Karasubazar rayonundaki baz~~köylerin ~imdiden nüfuslar~n~n yar~s~n~~kaybetmi~~bulunduklar~~ kaydediliyordu.
Ahâlisinin ezici ço~unlu~u K~r~m Tatar~~olan Bahçesaray'da ve çevresindeki
yirmi köyde günde yakla~~ k 250 ila 300 ki~i ölmekteydi. Ölüm oranlar~n~n
müteakip aylarda da bu ~ekilde devam etmesi halinde bütün K~r~ m sakinlerinin üçte birinin, K~r~m Tatarlar~n~ n da % 50 ila 70'inin yok olaca~~~tahmin edilmekteydi." K~r~m Tatar halk~n~n neredeyse tamam~~açl~k çekmekteydi. K~r~ m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkezi icra Komitesi
Ba~kan~~Yuriy Gaven, ya~anan durumu "bütün bir milletin ölümü" olarak
tasvir ederken mübalâ~a etmiyordu."
K~r~m'daki bu felaket günlerinin ~ahitlerinden olan Merkezi Pomgol
üyelerinden ~. L. Kramnik Akmescit'te gördüklerini ~öyle naklediyordu:
Çingenelerle meskfin olan Çingene mahallesindekilerin hemen hemen hepsi ölüp gitti. ~nsans~ z sokaklarda yürümek korku veriyor. Aç çocuk kitleleri ~ehirde dola~arak döküntüleri topluyorlar; ac~~ dolu "Amca,
bir ekmekcik ver" yalvar~~lar~~ bir dakika bile durmuyor. Halk açl~ k sahnelerine al~~t~. Akmescit pazar~nda ölen genç bir Tatar'~n can çeki~irken ç~kard~~~~ç~~l~k, ölenlere kay~ts~zca s~rt~n~~ çeviren sat~c~lar~n ve mü~terilerin
sesleri aras~nda kaybolup gidiyor."
Açl~~~n K~r~m'da meydana getirdi~i deh~et dolu sahneler ~dil boyu
ve Ukrayna'dakilerden farkl~~ de~ildi. K~ r~m'da da yenilebilir her~ey, ~u
cümleden her türlü evcil hayvan yenilip tüketildi. Kediler, köpekler ve
vah~i hayvanlar da rastlan~ld~~~~yerlerde avlan~p yenilmekteydi." Olaylar~~
4° Viktor Yeremeyeviç Barançenko, G~a~en (Moskova, 1967), s. 120. Zarubinler biraz daha farkl~~ ölüm rakarnlan vem~ektedirler: Ocak: 8.000, ~ubat: 14.413, Mart: 19.902, Nisan: 12.753. Bununla birlikte, onlar da o
dönemdeki belgelerde at~ fta bulunan istatistik verilerin hem kan~~ k, hem de tam olmaktan uzak oldu~una i~aret
etmektedirler. Zarubin-Zarubin, s. 35.
41 Said, s. 11; "Knmskaya respublika", jizi~~Natsionalnostey (Moskova), no.: 8 (14) (143) (26 Nisan 1922), s. 5.
42 Zarubin-Zarubin, s. 35.
" "Knmskaya respublika", s. 5.
44 Said, s. 11.
Dmitriy Sokolov, Oçerki po istoriipolitiçeskih repressiy v Knmu (1917-1941 gg.) (Sevastopol, 2009), s. 40.
4° Barançenko, s. 120.
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ya~ayanlardan birisi, kesilen köpeklerin etinin aç~kça sat~ld~~~na ~ahit
oldu~unu nakletmektedir.' Yamyaml~k vakalanyla da s~kça kar~~la~~lmaktayd~." Aç köylüler son bir ümitle ~ehirlere ko~uyorlarsa da, burada ancak
kendi ölümlerini buluyorlard~. Sokaklar, yol kenarlar~~ ve demiryolu istasyonlar~~ çürümeye yüz tutmu~~cesetlerle ve terkedilmi~~çocuklarla doluydu.' Mart 1922'de Sevastopol'den ayr~lan bir ~ngiliz kad~n, görevi cesetleri
toplamak ve gömmek olan bir tan~d~~~n~n "her gece yaln~zca ana caddelerde açl~ktan ölmü~~kimselere ait yakla~~k 60 cesetle kar~~la~t~~~n~~bildirdi~ini"
yazmaktad~r." ~dil boyunda oldu~u gibi K~r~m'da da asgari temizlik ~artlar~n~n yetersizli~i veya büsbütün yoklu~u yayg~n salg~n hastal~klara yol açmaktayd~. Tifo, tifüs ve kolera çok yayg~nd~. Kolera bilhassa Kefe (Feodosiya) ve Kerç'de büyük bir tehlike halindeydi.'
Açl~k kaç~n~lmaz olarak ahlaki de~erlerin de çökmesine yol açt~. Fahi~elik büyük ölçüde artt~. Sokaklarda bir parça ekmek için kendini satan çok
say~da kad~n görebilmek mümkündü." Açl~kla ili~kili haydutluk vakalar~~
s~radan durumdayd~. Esasen, K~r~m'da gerek Rus ~ç Sava~~~esnas~nda gerekse ondan hemen sonra, hem siyasi hem de gayri-siyasi karakterdeki
çetecilik ve haydutluk vakalar~~çok yayg~nd~. Bol~evik rejiminin bu olguyu
ortadan kald~rabilmek için ba~vurdu~u ~iddet tedbirlerinin hiç biri yeterli
olmam~~t~. ~ubat 1922 ba~lar~nda, "Haydutlukla Mücadele ~çin Ola~anüstü
Troyka" ve özel silahl~~ müfrezeler kuruldu." Siyasi karakterdeki çeteler
ancak May~s 1922'de genel af ilan edilmesiyle ortadan kald~r~labildiler. Ne
var ki, açl~k her türlü haydutluk olgusunu beslemekteydi." Aç insanlar~n
soyulmalar~, hatta bu esnada öldürülmeleri ve say~s~z h~rs~zl~k vakalar~~açl~k
döneminin s~radan günlük olaylar~ndand~. Bu gibi suçlar~n failleri halk
Maksut Arandl~, "Maksut Arandl~'mn Hat~ralar~" (elyazmas~, 25 Aral~k 1982'de Ankara'da kaydedilmi~tir, yazar~n yedindedir), s. 3.
48 "Memorandum on conditions in Crimea based on information fumished by Madame Zelinskaia, an
Englishwoman, who has recently arrived from Sevastopol on the 27th March [1922]", 77~e National Archives
(~ngiltere Milli Ar~ivi-Bundan sonra NA ~eklinde zikredilecektir) (Londra), F.O. 371/8178; Zarubin-Zarubin, s.
36; Barançenko, s. 120.
48 Sorin, s. 9.
50 "Memorandum on conditions in the Crimea ..."
Barançenko, s. 125; Said, s. 11; [Aynelhayat], Recai Sanay (Has.), K~z~l Ru~ya'da Bir Türk Kad~n~~(~stanbul, t.y.), s. 82
" Barançenko, s. 120.
" "Svodka no.: 18 N.K.V.D. Knmskoy Respubliki", Gosudarsh~enny Arhiv Rossiyskoy Federatsii (Rusya Federasyonu Devlet Ar~ivi - Bundan sonra GARF ~eldinde zikredilecektir) (Moskova), f. R-393, op. 35, d. 589,1. 252;
S. N. Nadinslciy, "Borba knmskoy partorganizatsii za vosstanovlenie narodnogo hozyaystva (1921-1925 gg.)",
Borba bol~e~~ikov za uproçenie sovetskoyvlo.st~, vosstanovienie i razoilie narodnogo hoougtsva Kuma (Akmesdt, 1958), s. 138.
" Barançenko, s. 123
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tarafindan yakaland~klar~nda derhal orac~kta öldürülmekte veya feci ~ekilde dövülmekteydiler."
1922 yaz ba~lar~nda, Kuban bölgesinden gelen çekirgelerin istilas~~K~r~m tar~m~n~~vuran yeni bir âfet oldu. Tarlalar~~i~lemek için insan gücünün
en fazla gerekli oldu~u bir zamanda, K~r~m'da 300,000 kadar insan açl~k
çekmekte ve çal~~abilecek takatte bulunmamaktayd~. Bu durumda, 1922
hasad~~ancak toplanmas~n~~müteakip bir kaç aya yeterli olabilecek miktarda
kald~." Yaz~n biraz yava~lar gibi görünen açl~k, 1922 güzünde tekrar geri
döndü. Kas~m 1922'de açl~ktan ölümler yine görülmeye ba~land~. Aral~k
1922'ye kadar açl~k çeken insanlar~n say~s~~150.000'e ula~t~." Sovyet Rusya'n~n di~er bölgelerinden çok daha uzun süren K~r~m açl~~~~1923'de ortadan kald~r~labildi.
Açl~~~n K~r~m'da sebep oldu~u genel tahribat devasa boyutlardayd~.
K~r~m istatistik Dairesi'nin verilerine göre, 1921 y~l~nda yar~madan~n nüfusu 719.531 ki~i iken, bu rakam 1923'de 569.500'e dü~mü~tü." Açl~ktan
ölenlerin say~s~~100.000'in üzerindeydi.' Ölüm vakalar~n~n yar~dan ço~u
köylerde vuku bulmu~tu ve kurbanlar~n yakla~~k % 60'1 K~r~m Tatarlanyd~.
Çok say~da insan da K~r~m'dan kaçmak zorunda kalm~~~veya tahliye edilmi~ti. Resmi kay~tlara göre bu ~ekilde K~r~m'~~terk eden insanlar~n say~s~~
19.132 ki~idir.' Açl~k yüzünden Karasubazar'~n nüfusu % 48, Eskik~r~m'~nki % 40,9, Kefe'ninki % 35,7 ve Sudak'~nki de % 36 azalm~~t~. Yar~madan~n güneyindeki da~l~k bölgeki baz~~köylerin halk~n~n hemen tamam~~
ölmü~tü." Hal böyleyken K~r~m ziraat~~da 1922'de bir felaket ya~ad~.' Çal~~abilecek insan ve hayvan kalmad~~~ndan çok say~da tarla ekilmeden ve
sürülmeden kald~. Neticede, en çok ihtiyaç duyuldu~u bir dönemde hasat
120; Arangl~, s. 3; Nadinskiy, s. 137.
Barançenko, ss. 125 ve 128; "Report sent to Dr. Frick at Berlin from Monsieur Yavoroff, member of
International Russian Relief Committee, 21 July 1922", NA (Londra), F.O. 371/8150.
Zarubin-Zarubin, s. 38.
58 Nadinskiy, s. 137.
59 Veli ~braimov, "Pyat let Sovetskoy vlasti v Knmu", Ves Knm. 1920-1925 (Akmescit, 1926), s. VI; Barançenko, s. 128.
60 ibraimov, s. VI. 1923'den sonra K~nm
Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkezi Icra Komitesi
Ba~kan~~vazifesine getirilen Veli ~brahimov 1927'delci bir aç~klamas~nda 1921-1922 açl~~~~esnas~nda hayat~m
kaybeden K~r~m Tatarlann~n say~s~n~n yakla~~k 76.000 oldu~unu belirtecekti. Zarubin-Zarubin, s. 38.
61 Zarubin-Zarubin, s. 38.
62 1922'de K~r~m tanm~ndalci karplann derecesini ~u rakamlar bütünüyle yans~tmaktad~r (1916 raliamlan 8/0 100 olarak kabul edilmek suretiyle): Toplam ekilen arazi mektannda 8/0 24; ki~i ba~~na dü~en tah~l miktar~nda 8/0 25,4; i~~adamda 36,1 8/0; i~~öküzlerinde 8/e. 36; ineklerde 8/0 78; koyunlarda Oto 62,4; domuzlarda 10,4.
ibraimov, s.
66
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da son derece yetersiz oldu. Bir bütün olarak tar~mdaki y~k~mla birlikte,
K~r~m ekonomisinin çok önemli ürünleri ve emek-yo~un kültürler olan
ba~alik ve tütüncülük de çöktü." Bunun da K~r~m ekonomisine vurdu~u
darbe çok büyüktü.
K~r~m'daki açl~k esnas~nda, özellikle de âfetin ba~lang~c~nda ve en korkunç aylar~nda yard~m çal~~malar~~kurbanlar~n ac~lar~n~~dindirmeye yeterli
olmaktan çok uzakt~. Bilhassa açl~~~n ba~lang~ç döneminde açl~k çeken köylüler tamamen kendi ba~lar~n~n çaresine bakmak zorunda kald~lar. Merkezi
bir yard~m te~kilat~n~n kurulu~una kadar, açl~~a nispeten daha az maruz
kalm~~~köylerde kendili~inden te~kil edilen yard~m komiteleri kom~ular~na
el uzatabilen yegane birimlerdi." Asil' yard~m kurumu olarak K~r~m Pomgolu te~kil edildi~inde merkezden pek fazla yard~m beklenemeyece~inin
idraki içindeydi.' K~r~m Pomgolu yaln~zca mahalli imkânlardan ne kalabilmi~se onlara ve muhtemel d~~~yard~mlara bel ba~layabilirdi. Nakit para
(alt~n) yahut barter yoluyla yurtd~~~ndan tah~l ithali ~art ise de, bunun için
gereken fonlar o gün için mevcut de~ildi. K~r~m tütünü ve ~arab~~kar~~l~~~nda Rusya'n~n di~er kesimlerinden hububat temini te~ebbüsleri de ba~ar~l~~olamad~. Bu durumda, K~r~m Pomgolu yurtd~~~ndan tah~l ithalini mümkün k~lacak bir fon olu~turabilmek maksad~yla aç insanlara alt~n ve de~erli
e~yalar kar~~l~~~nda tah~l satmaya ba~lad~. Bu maksatla, kasaba ve ~ehirlerde özel sat~~~istasyonlar~~aç~ld~." Halk~n elinde kalan ne kadar alt~n varsa
bu yolla topland~ktan sonra, bak~r kar~~l~~~nda tah~l sat~lmaya ba~land~.
Elde bak~r da kalmay~nca dö~ek doldurmakta kullan~lan devetüyleri (ulpacilar) dahi bu i~te kullan~ld~. Böylelikle, açl~k kurbanlar~~ellerinde kalan
son i~e yarar mallar~~da ellerinden ç~karmaktayd~." Bu ~ekilde toplanan
de~erli mallar kar~~l~~~nda merkezi Sovyet ticaret organlar~~vas~tas~yla ülke
d~~~ndan hububat sat~n al~n~yordu. Bu gibi ithalat deniz a~~r~~ülkelerden de
yap~lmaktayd~.69

63 Nadinskiy, s. 137; Barançenko, s. 128.
" Barançenko, s. 121.
65 K., "Vtoraya sessiya Kr~mtsik'a", jizn Natsion~d~wsky (Moskova), no.: 5 (11) (140) (1 Nisan 1922), s. 8.
66 Said, s. 11.
67 Barançenko, s. 122.
68 Aranç~li, s. 2.
69 Barançenko, ss. 121 ve 123. Mesela, 18 Temmuz 1922'da, Ukrayna D~~~Ticaret (Vne~torg) kurumu
ad~na bir Norveç gemisi A~jantin'den 5000 pud çavdar ve bu~day getirdi. "K~r~m Limanlannda", reni Dünya
(Akmescit), 25 Temmuz 1922.
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Kaynak temin etmek için ba~vurulan ilk metotlardan biri bütün yurtta~lara konulan özel bir vergiydi." Pomgol mahalli halk~n ve özellikle de
"toplumun pasif kesimleri" olarak nitelendirdi~i tüccarlar, mülk sahipleri
gibilerinin ellerinde kalabilmi~~olan servetlerinden sonuna kadar yararlanmay~~ teklif etmekteydi. Pomgol'un teklifleri aras~nda bütün ta~~nabilir
mallara vergi konulmas~~ ve katedrallerden de~erli e~yalar~n müsadere
edilmesi de bulunmaktayd~." Esasen, açl~k Bol~eviklere her zamanki günah
keçilerinin yani sa~~kalabilmi~~olan az say~daki burjuvalar~n, küçük tüccarlar~n ve ruhânilerin bo~az~n~~ daha da s~kabilmeleri için f~rsat vermi~ti.
Mâbetlerde kalabilmi~~son k~ymetli e~yalar~~da alabilmek için özel bir emir
ç~kar~ld~. Direnmeye kalk~~an ruhânilere kar~~~sert tedbirler uyguland~."
Bunlara ra~men, kiliselerden fazla bir ~ey elde edebilmek mümkün olmad~.
Zira bu gibi de~erli e~yalar önceki müsaderelerde çoktan al~ n~p götürülmü~tü. Ticaretle u~ra~anlara ve küçük burjuvalara çocuklar~n tay~nlar~~için
özel bir vergi konuldu." Okrug (ilçe) idareleri mahalli pazarlara gelen mallar ve ticari faaliyetler üzerine vergiler koydu.' Nispeten hali-vakti yerinde
köylülerin (yani ku/aklar~n) evlerinde aramalar yap~ld~.' Bu gibi aramalarda yiyecek maddelerinin bulunmas~~ halinde bunlar derhal müsadere edildi~i gibi, sahipleri de ~iddetle cezaland~r~lmaktayd~. K~r~m'daki tarihi saraylarda ve malikânelerde bulunan paha biçilmez sanat eserleri ve di~er antika
eserler de müsadereye maruz kalmaktayd~." Bu durumdan deh~ete dü~en
tarihi abideleri korumakla görevli devlet memurlar~~ve filimler Gaven'e
müracaat ederek bu uygulaman~n durdurulmas~n~~ istediler."
K~r~m Pomgolu ~ehirlerde ve köylerde bedava yemek noktalar~~açmay~~
üstlenmi~ti. Pomgol ve di~er yard~m kurumlar~~nezdinde önceli~i âfetten en
büyük darbeyi yemi~~olan çocuklar almaktayd~. ~ubat 1922 itibar~yla, K~r~m
Pomgolu 10.000 ilâ 12.000 çocu~u (ki bu rakam yar~madadaki açl~k çekmekte olan çocuklar~n ancak % 5'ine tekabül etmekteydi) ve 30.000 yeti~kini
" Barançenko, s. 120.
" K., s. 8.
72 Barançenko, ss. 120-121.
73 Said, s. 11.
" "Knm", Byulkten Tsentralnoy Komissii pomo~çi golodayugim VTsiK (Moskova), nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan
1922), s. 72.
75 Nadinskiy, s. 137.
76 Zarubin-Zarubin, s. 37.
Barançenko, s. 125. Esasen, K~ nm'daki bilim adamlann~n hayat ~artlan da gayet kötüydü. Bunlara
yard~m maksad~yla Sevastopordeld Tolstoy Enstitüsü'ndeld bir grup profesör tarafindan A. ~çerbak'~ n ba~kanl~~~nda özel bir yard~m komitesi kurulmu~tu. "K~nm Açlanna Muavenet", Valat (Istanbul), 24 May~s 1922.
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beslemekteydi.78 Her ne kadar çocuklar için "yüksek kalorili" tay~nlar belirlense ve özel bar~naklar aç~lsa da bunlar yeterli olmaktan çok uzakt~. Açl~k
çeken çocuklar~n ezici ço~unlu~u bu gibi "tesislerden" mahrum olduktan
ba~ka, söz konusu bar~naklar en sa~l~ks~z ~artlarda ve t~kl~m-t~kl~ m dolu bir
halde faaliyet göstermekteydiler. Bu pis ve havas~z s~~~naklarda çocuklar
için pek az bak~ m ve ihtimamdan söz etmek mümkündü. Salg~n hastal~klar~n çok yayg~n oldu~u bar~ naklarda "her gün cesetler kütük gibi y~~~lmakta
ve ~ehir d~~~ na götürülmekteydi"." Bu türden bir çocuk hastanesinin normal kapasitesi 45 ki~ i iken orada tam 560 çocuk bulunmaktayd~. Dahas~,
çocuklar için "özel yüksek kalorili" tay~nlar günlük 100 gram~~ancak biraz
geçebilmekteydi.8°
K~r~m d~~~ ndan hemen hiç bir yard~m~ n temin edilemedi~i ve K~r~m
açl~~~n~n en ~iddetli oldu~u dönemde (Mart 1922), açlar~n ço~unlu~u tamamen kendi kaderlerine terk edilmi~~durumdayd~." K~r~m Pomgolu Nisan
1922'de açl~k çeken K~r~ml~lar~ n ancak % 25'ini ve May~s'da ise % 35'ini
doyurabilmekteydi." K~r~m Pomgolu Haziran 1922'de yakla~~k 200.000
tayin da~~tabilmekteyse de," açlar~ n asgari 370.000 tay~na ihtiyaçlar~~oldu~u göz önünde bulunduruldu~unda, Pomgol'un da~~tt~~~~bu rakam~n hâlâ
gereken miktar~n çok alt~nda oldu~u anla~~l~ r." Bütün Sovyet ülkesindeki
de~i~ikli~e paralel olarak K~r~m Pomgolu da 19 Ekim 1922'de ad~n~~ Posledgol'a çevirdi ve 16 A~ustos 1923'e kadar mevcudiyetini sürdürdü." Haziran 1923'de, hâlâ daha devlet tarafindan beslenmekte olan 150.000'i a~k~n
çocuk ve yakla~~k 12.000 yeti~ kin mevcuttu. Yetimlerin ve bak~mdan mahrum çocuklar~n say~s~~ 25.000'e ula~t~ktan ba~ka, 17.000 kadar da malül ve
yoksul ile say~s~~15.000'i bulan i~siz vard~."
Sovyet Rusya'n~n di~er bölgelerinden yard~ m teminini kolayla~t~rabilmek üzere, K~r~ m MSSC nispeten daha iyi durumdaki Ukrayna, Gürcistan
78 "Kr~m", Byullekn Tsentralnq~~ Komissii pomo~çi golodayu~çan VTs~K (Moskova), nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan
1922), s. 72; Barançenko, ss. 122 and 124.
79 Said, s. 11.
80 "Kr~m", Byulleten Tsentralnoy Komissii pomo~çi golodayumim VIt~K (Moskova), nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan
1922), s. 85.
81 Zarubin-Zarubin, s. 35.
82 Barançenko, s. 124.
83 Nadinskiy, s. 136.
(~stan84 Bu rakam Dr. Nansen'in te~kilat~n~ n bir görevlisi taraf~ndan verilmi~ti. "K~r~m'da Açl~k", Vakit
bul), 21 Temmuz 1922.
85 Zarubin-Zarubin, s. 35.
s. 38.
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ve Azerbaycan Sovyet cumhuriyetleriyle ve Moskova vilayetiyle irtibatland~r~lm~~t~. Sovyet hükümetinin merkezi organlar~n~n yan~s~ra, sözünü etti~imiz bu bölgelerin kurumlar~n~ n ve halklar~n~n K~r~m'a yard~m temin etmeleri öngörülmekteydi.' Bu meyanda, Ukrayna K~z~lhaç~~15 ~ubat ve May~s
1922 tarihleri aras~nda K~r~ m'a 20.000 pud kadar muhtelif g~da maddeleri
gönderdi. Ukrayna'n~ n Kremençuk (Kermençik) vilayeti de 1922 bahar~nda üç tren dolusu yiyecek malzemesi yard~m~nda bulundu." Ocak-Eylül
1922 döneminde, Sovyet Rusya'n~ n di~er bölgelerinden K~r~ m'a toplam
318.091 pud tah~l nakledildi."
K~r~m hükümeti Tar~ m Halk Komiseri Ümer ~brahimov ba~kanl~~~nda
bir heyeti yard~ m temin etmeleri ricas~yla Gürcistan ve Azerbaycan'a gönderdi. K~r~ m heyeti bu ülkelerin hükümetlerinden çal~~anlar~n maa~lar~ndan ve ücretlerinden K~r~ m açlar~~menfaatine kesmekte olduklar~~yard~mlar~n miktarlar~n~n artt~r~lmas~n~~rica etti.' Ümer ~brahimov Bakü'de bulundu~u s~rada, May~s 1922 ba~lar~ nda Akmescit'de toplanan ~ kinci BütünK~r~ m Tatar Partisizler Konferans~ , Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Komiserleri ~uras~ 'na hitaben bir müracaat kabul etti ve bunu telgrafla ~brahimov'a bildirdi. Yuriy Gaven'in ve Partisizler Konferans~~ Ba~kan~~ Osman
Derenay~rl~'mn imzalar~n~~ ta~~yan bu metin karakteristiktir:
K~r~m'~n açl~k çeken köylüleri ad~na, Bütün-K~r~ m Tatar Partisizler
Konferans~~karde~~Azerbaycan Cumhuriyeti'nin emekçilerine deh~etli açl~k
felaketiyle mücadelede acil yard~m ça~r~s~nda bulunmaktad~r. K~r~m'da
400.000'i a~k~ n insan yani nüfusun % 60'~ ndan fazlas~~açl~k çekmektedir. ~u
ana kadar yakla~~k 75.000 ki~i açl~ktan hayat~n~~kaybetmi~tir ki bunlardan
50.000'den fazlas~~ Tatard~r. K~r~m Tatar halk~n~n be~te birinden fazlas~~
açl~ktan ölmü~ tür. Azerbaycan'~ n kendisinin de g~da temininde güçlükler
çekti~ini hesaba katarak, Konferans g~da d~~~ nda Azerbaycan'da bol miktarda bulunan ürünlerle yani petrol, benzin vs. gibi mallarla yard~m yap~lmas~n~~ rica eder.'
Konferans'~n dikkate de~er kararlar~ ndan birisi de Balkanlardaki K~r~m Tatar diasporas~~ aras~nda ba~~~~toplanmas~~ maksad~yla buralara üç
" A.g.m., s. 37.
" Nadinskiy, s. 136.
89 Zarubin-Zarubin, s. 37.
"Knmskaya respublika", s. 5.
"Rezolyutsiya po dokladu tov. Gavena", GAARK (Akmescit), fond R-151, opis' 1, delo 1,1. 165 ve arka
sayfas~.

KIRIM'DA VE ~ D~ L-URAL BÖLGESINDE AÇLIK

899

ki~ilik bir K~r~ m Tatar heyeti gönderilmesinin talebiydi. Konferans, Gürcistan Halk Komiserleri ~~lras~'mn (Bakanlar Kurulu'nun) K~r~m'a yapt~klar~~
yard~mlardan dolay~~Gürcü halk~na K~r~ml~lar~ n minnetlerini ifade eden bir
beyannameyi kabul etti. Benzeri bir mesaj arkas~ nda Komintern'in bulundu~u "Milletleraras~~ i~çi Yard~m Komitesi"ne (Mejrabpom) de gönderildi."
Ne var ki, yard~m ricalar~ na Azerbaycan'dan gelen cevapta Azerbaycan'~ n
kendisinin açl~k çekmekte oldu~u belirtilerek buradan kayda de~er bir
yard~m beklemenin mümkün olmad~~~~ifade edilecekti."
Sovyet rejiminin abart~yla vurgulad~~~~sembolik siyasi önemi bir tarafa
b~rak~l~rsa asl~nda Mejrabpom'un temin edebildi~i d~~~yard~m acil ihtiyaçlar
göz önüne al~nd~~~ nda çok yetersizdi. Bununla birlikte, K~r~ m'daki açl~k
felaketiyle ba~a ç~kabilmek ancak Sovyetler Birli~i d~~~ndan yard~m teminiyle mümkün olabilirdi. Di~er açl~k bölgelerinde oldu~u gibi, K~r~m'daki
açlara en büyük ve önemli yard~m hiç ~üphesiz yine ARA'dan gelmi~tir. Ne
var ki, ARA'n~n yard~m eli K~r~ m'a oldukça geç uzanabilecekti.
K~r~m'~n en fazla g~da yard~m~na ihtiyaç duydu~u dönemde ARA Volga boyuna gönderdi~i g~da malzemesinin bo~alt~lmas~~için K~r~m yar~madas~n~n güneyindeki Kefe liman~n~~ kullanmaktayd~. Mesela, 28 ~ubat 1922'de,
zahire yüklü büyük bir Amerikan gemisi Volga boyuna yollanmak üzere
yükünü Kefe liman~nda bo~altt~. Getirilen bu zahire yard~m~ n~n bir k~sm~n~n K~r~m'~n aç halk~na b~rak~lmas~~ yönünde ne Kefe'deki ARA liman görevlilerine, ne de ARA'n~n Moskova'daki merkezine K~r~ m yahut Moskova'daki yetkililerden bir talep gelmedi." ARA faaliyetlerinin K~r~m'a da
uzanmas~~çok daha sonra gerçekle~ebilecek ve yar~madada ARA yard~m
çal~~malar~~ ancak 13 May~s 1922'de ba~layabilecekti. ARA'n~n K~r~m'daki
faaliyetleri açlar~n beslenmesi, g~da ba~~~~~ve t~bbi yard~m gibi hususlar~~
ihtiva etmekteydi.
K~r~m'daki mahalli yetkililer ARA'y~~ sevinçle kar~~lad~larsa da, bu Amerikan kurumunun faaliyetlerine ku~ kuyla yakla~an Moskova'dan gönderilen irtibat memurlar~~problem ç~kartmaktayd~. ~u cümleden, açl~k çeken
insanlara yard~m etmekten ziyade Bol~evik göz açt~rmazl~~~n~~muhafazayla
ilgilenen bu gibi memurlardan birisi kendisini "öncelikle bir K~z~l Ordu
generali, sonra bir Komünist Parti üyesi ve ancak ondan sonra bir yard~m
Ayn~~yerde.
"Knmskaya respublika", s. 5.
94 Fisher, s. 279.
92
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görevlisi" olarak tarif ediyordu. ARA'n~n K~r~m'daki besleme hizmetleri
Haziran 1922'de ba~lad~ . Aradan bir ay geçmeden ARA'n~n K~r~m'da doyurdu~u insan say~s~~95.300'ü buldu." K~r~m'daki ARA Müdürü Edward
Fox'un belirtti~i üzere, yar~madadaki faaliyetlerinin en yo~un oldu~u dönemde ARA yakla~~k 146.000 çocu~u doyurmakta, 700 besleme istasyonunu i~letmekteydi. O s~ralarda K~r~m'da 150 ki~ilik idari personeli olan
ARA'n~n mahalli besleme istasyonlar~ nda 3.000 ki~i çal~~maktayd~. ARA
K~r~ml~~çocuklar~~ 14 ay, yeti~ kinleri de dört ay süreyle beslemi~tir. K~r~m'daki faaliyetlerinin ikinci y~l~nda ARA çal~~malar~n~~güneye teksif ederken, onunla irtibath olan ve Vatikan taraf~ ndan gönderilen Katolik Misyonu da Kezlev (Yevpatoriya) bölgesinde yard~ m faaliyetlerini yürütüyordu.'
ARA'n~n yan~s~ra K~r~m'da on bir yabanc~~yard~m te~kilat~~daha faaliyet
göstermekteydi. Bununla birlikte, bunlardan hiç birisinin faaliyetinin çap~n~~ ARA ile mukayese etmek mümkün de~ildir.' Nansen Anla~mas~'na uygun olarak, K~r~ m'da Dr. Nansen Misyonu ve Mennonitler de çah~maktayd~. 1 A~ustos 1922 itibar~ yla, Nansen Misyonu günde 20.000 çocu~u ve
12.000 yeti~ kini doyururken, Mennonider ise 20.000 çocuk ve 10.000 yeti~kine g~da temin ediyordu.' K~r~m'~ n yerli Alman halk~~da Almanya'daki
soyda~lar~ndan yard~m celbetmi~ti. Sovyet Rusya'daki açl~k çeken Almanlara g~da yard~m~nda bulunan Alman Feit misyonu K~r~m'a 170.000 pud hububat, 100 vagon dolusu m~s~ r, 50 vagon dolusu baklagiller ve 20 vagon
dolusu da dar~~ gönderdi." Ayr~ca, Amerikan Yahudi Birle~ik Da~~t~m
Komitesi (Joint Distribution Committee, k~saca JDC yahut "bini"), Amerikan
Quaker Hareketi ve Papa'mn Katolik Misyonu ile Hollanda ve Italyan K~z~lhaçlar~~da K~r~m açl~~~n~n ileriki safhalar~ nda muhtelif yard~mlar temin
etmi~tir.'"
Açl~k çeken K~r~ml~lara bir di~er yard~m da Türkiye Hilâl-i Ahmeri vas~tas~yla Anadolu'dan gelecekti. Gerek açl~~~ n muazzam boyutlar~, gerekse
A.g.e., ss. 279-280.
"Missiya miloserdiya. Pismo direktora ARA v Kr~mu Mistera Foksa", Tazoiçeskie vedomosti (Akmescit),
10 (Mart 1992). 1 Eylül 1922 itibanyla, ARA K~r~m'da 117.276 yeti~kini, 42.293 çocu~u ve 3.100 hastay~~
beslemekteydi. Zarubin-Zarubin, s. 37.
97 Fisher, s. 280. Katolik Misyonu'nun geli~inde K~r~m Tatar siyaset adam~~Cafer Seydahmet'in rolüne
a~a~~da de~inece~iz.
96 BarallçerlkO, S. 121.
99 "International Comrnittee for Russian RelieE High Commissariat of Dr. Nansen. Information no.: 30.
Geneva, August, 30th, 1922", NA (Londra), F.O. 371/8150, s. 30.
00 Barançenko, s. 122.
tOt Zarubin-Zarubin, s. 37.
96
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de di~er d~~~yard~mlar göz önüne al~nd~~~nda miktar itibar~yla oldukça
mütevaz~~kalan bu yard~m "Yeni Türkiye"nin tarihinde fazla dikkat çekmemi~, ancak gayet manal~~ve benzersiz bir sayfay~~te~kil etmektedir.
K~r~m Tatarlar~~ve Türkiye
Türkiye, K~r~m ve K~r~m Tatarlar~~için daima fevkalade özel bir önemi
haiz olmu~tur. Osmanl~~Türkiyesi K~r~m tarihinde çok önemli bir rol oynam~~~oldu~undan ba~ka, buran~n yerli halk~~olan K~r~m Tatarlar~~Anadolu
ve Balkanlar'daki Türklere linguistik, dini ve kültürel aç~lardan en yak~n
Türk halk~y& Dahas~, 1783'de K~r~m'~n Rusya tarafindan istila ve ilhalum
müteakip yüzbinlerce K~r~m Tatar' hiç durmayan bir süreç halinde Osmanh ~mparatorlu~u'na göç edegelmi~ti. Bu muazzam muhaceret dalgalanmn
neticesinde Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na göçmü~~olan K~r~m Tatarlarm~n
say~s~~vatanlar~nda kalabilenleri kat kat a~m~~~ve K~r~m Tatarlar~~K~r~m'da
az~nl~k haline gelmi~lerdi. Rusya ve Osmanl~~ ~mparatorluldar~~aras~ndaki
siyasi duvarlar~n varl~~~na ra~men, K~r~m Tatarlar~~her zaman Türkiye'ye
büyük ilgi gösterirler ve oradaki geli~meleri takip etmeye çal~~~rlar& XIX.
yüzy~l sonlar~nda ve XX. yüzy~l ba~lar~nda K~r~m Tatarlanmn milli uyan~~~
devrini ya~amalar~~ve Rusya ~htilali'nin getirdi~i geli~meler neticesinde
1917-1918 y~llar~nda ba~~ms~z bir K~r~m Tatar devletinin te~ekkül noktas~na gelmesi, Türkiye ve K~r~m Tatarlan aras~ndaki ananevi ba~lara yepyeni
boyutlar kazand~rm~~t~. K~r~m Tatarlann~n Türkiye'ye yönelik ilgi ve sempatilerinin tezahürleri K~r~m'da Bol~evik idaresinin tesisinden sonra bile
devam etmekteydi. Bunda, Rus ~htilali'nin ve ~ç Sava~'~n en korkunç dönemlerinden sa~~ç~kmay~~ba~arabilmi~~olan K~r~m Tatar milliyetçi ayd~nlar~ndan bir ço~unun K~r~m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk
pllarmda Sovyet idaresine dahil edilmelerinin de önemli rolü vard~.
Bu bak~mdan, açl~k felaketinin en karanl~k günlerinde K~r~m'~n Türkiye'den yard~m istemesi ~a~~rt~c~~ de~ildi. 2 ~ubat 1922'de, K~r~m MSSC
Merkezi icra Komitesi Prezidyumu açl~k çeken K~nmhlara yard~m ça~ns~yla Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir heyet gönderilmesi
karar~n~~kabul etti.'" Bu karar K~r~m MSSC Merkezi icra Komitesi'nin 2-4

102 "Protokol no.: 14. Zasedaniya Prezidiuma Tsentralnogo Ispolnitelnogo Korniteta Kr. A.S.S.R. Fevralya 2-go dnya 1922 goda", GARF (Moskova), f. R-393, os. 35, d. 589,1. 5.
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Mart 1922 tarihlerinde yap~lan ikinci birle~iminde tasdik edildi." Buna
göre, Ankara'ya gönderilecek heyet Hasan Sabri Ayvazov ve Mahmut Nedim'den olu~acakt~." Hasan Sabri Ayvazov 1917 ~htilali öncesindeki dönemde K~r~m Tatar milli hareketlerinin en tan~nm~~~isimlerinden biri olup,
1917'de K~r~m Tatar Milli Kurultay~'n~n e~-ba~kanl~~~na seçilmi~ti. Ayvazov
K~z~l Terör'ün ilk dalgas~ndan sa~~ç~kmay~~ ba~ard~. 1920'lerin ba~lar~nda
K~r~m Tatar ayd~nlar~n~n deste~ine ihtiyaç duyan Sovyet rejimi bu ayd~nlar~n Bol~evik olmay~~lar~n~~ o an için göz ard~~edebilmekteydi. Nitekim, o
dönemde Ayvazov da yeni idare içinde kendine yer bulabildi. Ayn~~ durum
K~r~m'daki cedid gelene~inden gelen genç milliyetçi ayd~nlardan Mahmut
Nedim için de geçerliydi." Türkiye'ye olan sevgisi iyi bilinen ve Türkiye'de pek çok nüfuzlu ba~lant~lar~~olan Hasan Sabri Ayvazov gibi bir ~ahsiyetin Ankara'ya heyet ba~kan~~olarak gönderilmesi gayet yerinde bir karard~. ilginç olan ~uydu ki, Birinci Dünya Sava~~'n~n son aylar~nda antiBol~evik K~r~m Bölge Hükümeti'nin Istanbul'daki elçisi de ayn~~Ayvazov'du."
K~r~m MSSC Merkezi icra Komitesi'nin ~kinci Birle~imi bir de "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Müracaat" kabul etti. Söz konusu Müracaat,
erken dönem Sovyet jargonununun karakteristik tarz~yla, bütün ~ark halklar~n~n emperyalizme kar~~~ortak mücadelesine at~fta bulunmakta ve bu
arada dikkatli ifadelerle Türkiye Türkleri ve K~r~m Tatarlar~~ aras~ndaki
özel ba~lara da i~aret etmekteydi. Müracaat'ta K~r~m MSSC, K~r~m Tatarlar~n~n y~rt~c~~ ve sömürücü Çarl~k boyunduru~undan kurtulu~lar~n~n tecessüm etmi~~hali olarak tasvir edilmekteydi. "~nk~lapg Türkiye" ve Sovyet
Rusya ortak dü~manlar~~ olan kana susam~~~dünya emperyalizminin önündeki setlerdi. Emperyalizm bütün ~ark halklar~n~n, ~u cümleden olarak da
Rusya Federasyonu terkibine dahil olan hür milli cumhuriyetlerin amans~z
dü~man~yd~. Müracaat'ta ink~lapg Türk halk~~ Çarl~k'a kar~~~mücadelelerinde hürriyetlerini kazanm~~~bulunan, ancak halen açl~ktan yok olmakta olan
karde~lerine yard~m elini uzatmaya ça~~r~l~yordu. Bu karde~~yard~m~, em1 " K., ss. 7-8. Bir kaynakta, Türkiye'ye bölgeye böyle bir heyet gönderilmesi teklifini Osman Derenaprli'mn yapt~~~~belirtilmektedir. Vladimir Mihayloviç Bro~evan-Aleksandr Andreyeviç Formançuk, Knnulcaya
respublika: god 1921-y (Akmescit, 1992), s. 75.
104 "Vtoraya sessiya Kr. Ts~K'a", GARF(Moskova), f R-393, os. 28, d. 362,1. 525.
105 Gerek Ayvazov gerekse Mahmut Nedim bilâhare Stalin terörünün kurbanlan oldular ve 1938'de
idam edildiler.
106 Hasan Sabri Ayvazov'un 1918 öncesindeki faaliyetleri için, hatan~z Edige K~nmal, Der natMnale Kampf
der Krimnirken (Emstedten/Westfalen, 1952) ve Hakan K~nmh, Ainm Tatarlannda Milli Kimlik ve Milli Faaliyetler
(1905-1916) (Ankara, 1996).
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peryalizmin zulmünden kurtulma mücadelesinde ~ark halklar~n~n birli~inin teminat~~olacakt~. K~r~m'~n i~çileri ve köylüleriyle, açl~k azab~m çekmekte olan Tatar halk~~ ink~lapç~~Ankara'n~n emekçi kitlelerinin acil yard~m~n~~
beklemekteydi.1°'
K~r~m'dan Anadolu'ya yap~lan yegâne, belki de ilk yard~m ça~r~s~~ K~r~m MSSC Merkezi icra Komitesi'nin Müracaat'~~ de~ildi. Muhtemelen 1922
Mart ay~~ ba~lar~nda Yalta havalisindeki Müslümanlar~n açlara yard~m toplant~s~n~n neticesinde de Ankara'ya ba~vurulmas~~karar~~ al~nm~~t~. K~r~m
MSSC Merkezi icra Komitesi yahut K~r~m Merkezi Pomgolu ile ne ölçüde
ili~kili oldu~unu tespit edemedi~imiz bu ça~r~~ Türkiye'nin Batum ba~~ehbenderli~i (ba~konsoloslu~u) vas~tas~yla Ankara'ya iletilmi~ti. Ça~r~da açl~~~n feci sahneleri tasvir edildikten sonra, bu felakete ço~unlukla köylü
Müslüman ahalinin maruz kald~~~na ve hiç bir taraftan yard~m gelmedi~ine
dikkat çekilmekteydi. Ça~r~da, "K~r~m ahalisi tamam~yla mahv olmak arefesini ya~amaktad~r" deniliyordu." Batum ~ehbenderli~inden Ankara'ya
ula~t~r~lan bu ça~r~~mektubu 29 Mart 1922'de Hariciye Vekaleti taraf~ndan
hükümete havale edildi. Ancak, Ankara hükümetinin bunu görü~mesi ancak 8 May~s 1922'yi bulacakt~~ ki, bu tarihte zaten Anadolu'da yard~m kampanyas~~bilfiil ba~lat~lm~~~durumdayd~i09
Türkiye'nin Zor Günleri
K~r~m açl~k facias~n~n deh~etlerini ya~amaktayken, Türkiye de yak~n
tarihinin en zor dönemlerinden birinden geçmekteydi. "Harb-i
Umumi"den muazzam tahribat ve toprak kay~planyla teslim olarak ç~kan
Osmanl~~Devleti'nin son günlerini ya~amakta oldu~u belliydi. Osmanl~~hukuki varl~~~, ~tilaf devletlerinin i~gali alt~ndaki payitaht~~ ~stanbul'daki bir
gölgeden ibaret kalm~~~gibi görünmekteydi. Imparatorluk bakiyesi son
topraklar olan Anadolu'da kurulan Büyük Millet Meclisi idaresi ise bat~~
bölgelerini elinde bulunduran Yunan ordulanyla gayet zor ~artlar alt~nda
istiklal sava~~n~~sürdürmekteydi. 1921 yaz aylar~nda Yunan askeri ilerleyi~i
Ankara kap~lar~na kadar dayanm~~, ancak Eylül 1921 ba~lar~nda neticele-

107 "Obra~çenie II-y Sessii Kr~mskogo Tsentralnogo Ispolnitelnogo Komiteta Sovetov k Velikomu Natsionalnomu Sobraniyu v Angore", GARF (Moskova), f. R-393, op. 28, d. 362,1. 529.
109 TC. Ba~bakanl~k Cumhu~iyet Ar~ivi (Bundan sonra BCA olarak gösterilecektir) (Ankara), Fon Kodu:
30.10.0.0, Yer no.: 116.806.11.
mg Ayn~~yerde.
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nen Sakarya muharebeleri ile Yunan birlikleri geri çekilmeye mecbur biralulm~~lard~.
Eski imparatorluk kaynaklar~n~n ço~undan mahrum b~rak~lm~~, ~filaf
devletlerini kar~~sma alm~~~ve 1920-1922 y~llar~~aras~nda üç ayr~~cephede
sava~mak zorunda kalm~~~bulunan Ankara hükümeti diplomatik sahada da
yaln~z durumdayd~. Kanl~~bir iç sava~tan yak~nda muzaffer ç~km~~~olan ve
eski Çarhk topraklar~n~~bir bir uhdesinde toplamakta olan Sovyet Rusya
için de güney s~n~flar~nda ~tilaf devletlerinin ve özellikle ~ngiltere'nin varl~~~~büyük bir endi~e kayna~~yd~. Bundan dolay~, Sovyet Rusya ~tilaf güçleriyle mücadele etmekte olan Ankara hükümetini tabii müttefik olarak görmekteydi. Ankara da içinde bulundu~u zor durumda her türlü para ve
silah yard~m~na ~iddetle ihtiyaç duyuyordu. Böylece, birbirleriyle iki asr~~
a~k~n bir süredir defalarca sava~m~~~olan iki ülkenin I. Dünya Sava~~~sonras~ndaki yeni rejimleri tarihte benzeri olmayan bir ittifak içine girme gere~ini duydular. Sovyet Rusya'n~n Ankara hükümetini ilk tan~yan ülkelerden
olmas~~da ~a~~rt~c~~de~ildi.
Mevcut durumda iki hükümet aras~ndaki en önemli konu Ankara'n~n
acilen ihtiyaç duydu~u mali ve askeri yard~m~n Bol~evik idaresi taraf~ndan
temini meselesiydi. Esasen, Türkiye topraklar~ndaki ~tilafç~~emperyalist
tehdidin def edilmesi en az Türkiye kadar Sovyet Rusya için de hayati* bir
zaruretti. Dahas~, emperyalistlere kar~~~sava~makta olan bir ülkeyi desteklemek Sovyet Rusya'n~n üslenmeye büyük itina gösterdi~i "mazlum milletlerin savunucusu" rolü için de gerekliydi. Bu, özellikle ~ark halklar~~için
geçerliydi. "Ezilen Do~u'yu emperyalist Bat~'ya kar~~~aya~a kald~rma" davas~~için yeni Türkiye bölgede kilit ve pilot bir müttefik olabilirdi. Türkiye'nin
hemen Bol~evikle~mesi mümkün olmasa bile, o dönem için Türkiye'de Bat~~
aleyhtar~~ve Sovyet Rusya'ya hay~rhah bir rejimin bulunmas~~Moskova için
yeterliydi.
Ankara'dan Sovyet Rusya'ya Giden ~lk Yard~m
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temin etti~i mütevazi açl~k yard~m~~
iki hükümet aras~ndaki s~cak ili~kilerde kayda de~er bir olguyu te~kil etmektedir. Ankara hükümeti Rusya'daki açl~k felâketinden oldukça erken
bir tarihte haberdar olmu~~ve hareket geçmi~ti. Ankara'daki Sovyet elçisi S.
P. Natsarenus D~~i~leri Halk Komiseri Georgiy Çiçerin'e yazd~~~~bir mektupta 12 A~ustos 1921'de Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa~a
[Atatürk] ile uzun bir görü~me yapt~~~n~~ve pa~an~n "Samsun vilayetinde
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bulunan devlete ait bütün hububatm açl~k çeken Rus karde~ler için Lenin'e
teslimine dair [Büyük Millet] Meclisi'nin karar~n~~tasdik etti~ini" bildirmekteydi."' Nitekim, 3 Eylül 1921'de, Mustafa Kemal Pa~a Moskova'daki Türkiye Sefiri Ali Fuat Pa~a'ya [Cebesoy] Ankara hükümetinin Anadolu'nun
Karadeniz sahillerindeki baz~~depolarda bulunan hububatm % 40'~m Sovyet Rusya'ya yard~m olarak gönderme karar~m ald~~~n~~bildirdi."' Ali Fuat
Pa~a da bir kaç gün sonra gönderdi~i yaz~s~nda, Çiçerin'in Natsarenus'dan
ald~~~~bilgiye nazaran Samsun sanca~~n~n hasad~mn tamam~n~~Sovyet Rusya'ya ba~~~lamasmdan dolay~~Rusya hükümetinin Ankara'ya minnettarl~~~m
bildirdi~ini kaydediyordu."' 18 Eylül 1921'de, Ankara hükümetinin Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey [Tengir~ek] Natsarenus'a, hükümetinin Rusya'ya evvelce bildirilen Karadeniz Ere~lisi'ndeki depolardaki bulunan 30
ton dar~dan ba~ka, 800 ton zahire ve bakliyat göndermeye karar verdi~ini
haber verdi."' 27 Eylül 1921'de, Sovyet D~~i~leri Halk Komiserli~i yard~m~ndan dolay~~Ankara hükümetine te~ekkür ettikten sonra, Ali Fuat Pa~a'ya yard~m~n gönderilece~i limanlar~~sordu."4
Burada ~unu kaydetmek gerekir ki, Ankara hükümeti bu temaslar~n
yap~ld~~~~günlerde son derece kritik anlar ya~amaktayd~. Her~eyden önce,
Türk mukavemetini tamamen k~rmay~~amaçlayan büyük Yunan taarruzu
ba~ar~yla ilerlemi~~ve A~ustos 1921'de Yunan birlikleri Bat~~Anadolu'da
geni~~topraklar~~ i~gal ederek Ankara yak~nlar~na kadar gelmi~ti. Büyük
Millet Meclisi hükümetinin bu büyük tehdidi durdurabilmesi, ancak Sakarya nehri k~y~s~nda yap~lan ve 13 A~ustos'tan 13 Eylül'e kadar bir ay devam
eden muharebelerle mümkün oldu. Her iki orduya da büyük kay~plara mal
olan Sakarya muharebeleri, Türk ~stiklal Harbi'nde bir dönüm noktas~d~r.
Neticede Türk güçleri son müdafaa hatt~n~~tutabildi ve Yunan ordusu geri
çekilmeye mecbur edildi. Bu muharebelerde Sovyet Rusya'dan temin edilmi~~olan silah ve malzemenin kullan~lmas~~nihai Türk zaferinde belirleyici
bir rol oynad~.

il° Aleksandr Kolesnikov, Atatürk Dönemi Türk-Rus ili~kileri (Ankara, 2010), ss. 110-111.
"t Atatürk'ün Milli D~~~Politikas~, Cilt: I (Ankara, 1981), s. 353.
112 A.g.e., s. 355.
SSSR, Cilt: IV (Moskova, 1960), s. 356. Natsarenus ayn~~gün hükümeti ve Rus"3 Dokument~~vne~ney
ya halk~~ ad~na Yusuf Kemal Bey'e minnettarh~nu bildirdi. A.g.e., ss. 355-356.
114 "D~~i~leri Halk Komiserli~i'nden Türkiye'nin Moskova'daki Elçisi Ali Fuacl Pa~a'ya, 27 Eylül 1921",
Arka Il~zeprey Politiid Rossiyskoy Federatsii (Rusya Federasyonu D~~~Politika Ar~ivi) (Moskova), fond 132, opis' 4, kor.
2, papka 4,1. 49.
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Bat~~ cephesindeki bu hayati olaylar olurken, Türkiye'nin do~usunda
da gayet önemli geli~meler gerçekle~mekteydi. 22 Eylül 1921'de, Ankara ve
Moskova aras~nda diplomatik ili~kileri kuran ve ~ekillendiren Moskova
Antla~mas~'n~n kar~~l~kl~~tasdik edilmi~~nüshalar~~Kars'da teati edildi. Dört
gün sonra, Transkafkasya'mn nihai haritas~n~~ve siyasi yap~s~n~~belirleyecek
olan Kars Konferans~, Türkiye (Ankara), Sovyet Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan delegelerinin i~tirakiyle topland~. Bu heyetlerden son
üçü zaten yak~nda Sovyetle~tirilmi~~devletlerden oldu~undan, as~l müzakereler Türkiye ve Sovyet Rusya aras~nda cereyan etmekteydi. 13 Ekim
1921'de imzalanan Kars Antla~mas~~Moskova Antla~mas~'n~~bilfiil tasdik ve
teyid etmekle, Türkiye ve (sonradan alaca~~~isimle) Sovyetler Birli~i aras~ndaki Transkafkasya s~n~rlar~n~~ ortaya koyuyordu. ~~te Ankara hükümeti
Eylül 1921'in bu kritik ~artlar~~alt~nda Sovyet Rusya'ya açl~k yard~m~~göndermekteydi. Hiç ~üphesiz, olaylar~n bu kritik kesi~me noktas~nda Sovyet
Rusya'ya bir jest yapma mülahazas~~ da -en az~ndan bir ölçüde- insani dü~üncelerin yan~nda rol oynam~~~olmal~d~r. Yine de, bu mülahazalar dahi söz
konusu yard~m~n de~erine ve manâsma halel getirmez. Zira o s~rada Ankara hükümetinin her türlü g~da ve malzemeye ~iddetle kendi ihtiyac~~bulunmaktayd~. Her halükârda, Türkiye'den Sovyet Rusya'ya ilk açl~k yard~m~~
bir toplum hareketinin neticesi olmaktan ziyade diplomatik sürecin ürünüydü. Anadolu'nun bundan sonraki yard~m faaliyeti ise, açl~k bölgelerindeki durum ile oralarda ya~ayan soyda~~ve dinda~lar~n~n feci halinden haberdar olan Türkiye halk~n~n do~rudan i~tiraki ile gerçekle~ecekti.
K~r~m Açl~~~~ve Türkiye
Moskova ve Ankara aras~ndaki ili~kiler ba~lam~nda K~r~m'~n özel bir
yeri bulunmaktayd~. Sovyet yöneticilerinin, K~r~m'~n yerli Türk/Müslüman
halk~~olan K~r~m Tatarlar~na yönelik Sovyet politikas~n~n Moskova'n~n Ankara nezdindeki vitrininde etkileyici bir örnek te~kil etmesini öngördükleri
anla~~lmaktad~r. Bizzat K~r~m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
kurulmas~~(18 Ekim 1921) olgusunda da bunun Türkiye üzerinde yapaca~~~
muhtemel tesir öncelikle göz önünde bulundurulmu~tu. Sovyet Rusya'n~n
o dönemdeki milliyetler politikas~n~~yans~tan yar~-resmi organ durumundaki Jizn Natsionalnostey dergisindeki makalelerden birinde ~öyle yaz~lmaktayd~:
... K~r~m Yak~n Do~u'ya köprüdür ve öyle veya böyle K~r~m'daki ink~lâb~n kaderi kom~u ülkelerdeki Müslümanlar, özellikle de Türkiye'dekiler aras~nda do~rudan yank~s~m bulacakt~r. Burada söz konusu
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olan yaln~zca co~rafi yak~nl~k de~il, K~r~m'~n Rusya boyunduru~unda oldu~u bütün dönem boyunca Türkiye'ye gitmi~~olan Tatar muhacirlerin
husüle getirmi~~oldu~u kar~~l~kh kültürel münasebetlerdir.1"

Gerçekten de, K~r~m'daki geli~meler daima Türkiye'de yank~~yapmakta ve izlenmekteydi. Bu bak~mdan, Türkiye gündemindeki büyük s~k~nt~lara ra~men, K~nm'daki geli~melere hem ~stanbul hem de Ankara bas~n~~
zaman zaman yer veriyordu. Tabiat~yla, Türkiye gazeteleri K~r~m'dan daima do~rudan, güvenilir ve düzenli bilgi edinemedi~inden dolay~~durumun
ve olaylar~n yanh~~yorumlanmas~yla da kar~~la~~lmaktayd~. Genel olarak
bak~ld~~~nda, Türk bas~m Bol~evilderin 1917-1918 y~llar~nda K~r~m'da yapt~klar~~zulmü ve i~ledikleri cinayetleri henüz unutmu~~de~ildi. Yine de, yeni
dönemde K~r~m Tatarlar~n~n Sovyet Rusya ile el ele vererek güzel bir gelecek in~a edebileceklerine dair ümitler bu gazetelerin sat~rlanna yans~maktayd~. 1921 Kas~m ay~nda K~r~m'dan ~stanbul'a yeni gelmi~~bir ki~iyle yap~lan ve yeni idare alt~nda K~r~m Tatarlar~n~n milli ~uurlar~n~n ve kültürel
uyan~~~n~n övüldü~ü bir röportaj, bu gelecekten ümitli yakla~~m~n tipik bir
misalidir. Kendisiyle röportaj yap~lan ki~i Türk ordusunun Sakarya zaferinin K~r~m Tatarlan aras~nda tasavvur edilemeyecek kadar sevinç do~urdu~unu, halk~n camilerde Anadolu kahramanlar~~için mevlid okuttu~unu ve
Türk askerinin nihai muzafferiyetine dua ettiklerini anlat~yordu. K~r~m'dan
gelen ki~i Yaka ve civar~nda açl~k görülmekle birlikte K~r~m yar~madas~n~n
di~er bölgelerinde pek böyle bir durum olmad~~~n~~da ifade etmekteydi. 16
Kas~m 1921'de yay~nlanan bu röportaj, muhtemelen Türk bas~n~nda K~nm'daki açl~~~~zikreden ilk yaz~yd~.116
Ocak 1922 ba~lar~nda, ~stanbul ve Ankara gazetelerinde K~r~m'~n istiklalini ilan etti~i yahut hiç de~ilse iç i~lerinde tamamen serbest olup d~~~
ülkelerle do~rudan diplomatik münasebeder dahi tesis edebilecek kadar
geni~~bir muhtariyet elde etti~i ~eklinde haberler yay~nland~. Milliyetçi
Türk hükümetinin çizgisinde veya ona yak~n olan Ankara ve ~stanbul gazeteleri bu "müstakil karde~~Türk ülkesi"ni sevinç ve heyecanla kutluyorlard~.117 Gerçekte K~r~m'~n yahut K~r~m Tatarlar~n~n istiklâle kavu~mu~~olma115 Said Halimov, "Kn~nskaya Avtonomnaya Respublika", jizn NatsionalnosUy (Moskova), no.: 1 (Ocak
1923), s. 120.
116 "K~r~m'da Hayat-~~Umumiyye ve Müslümanlar", Vakit (Istanbul), 16 Kas~m 1921.
~l Etti", Tevhfid-i Ejkdr (Istanbul), 5 Ocak 1922; "'K~r~m'~n ~s~iklMi", Adam (~stan117 "K~r~m Ilk~-~~ ~stikr
bul), 7 Ocak 1922; "Türldük Yeni Bir ~stilffil Daha SeLimbyor", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 9 Ocak 1922;
"Müstakil K~r~m", Haki~niyet-i Milliyye (Ankara), 9 Ocak 1922; "Karda~~K~r~m Cumhuriyeti'nin Hududu",
Hakinriyet-i Millive (Ankara), 27 Ocak 1922.
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lar~~söz konusu de~ildi. Ancak, belli ki Ekim 1921'de K~r~m Muhtar Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti'nin te~ekkül etmesi bunun Sovyet Rusya'dan ba~~ms~z bir siyasi varhk oldu~unun tahayyül edilmesine yol açm~~t~. Bu gibi a~~r~~
iyimser yorumlar K~r~m'daki geli~melerin as~l mahiyetinden haberdar
olunmamasmdan kaynaldanmakla birlikte, yine de Türk kamuoyunun
hissiyat~n~~(daha do~rusu temennilerini) yans~tmalar~~ve müteakip aylardaki yakla~~m~nda belirleyici olmalar~~bak~m~ndan önem arz etmekteydi.
12 ~ubat 1922'de, ~stanbul'da yay~nlanan Vakit gazetesinde ç~kan k~sa
bir haberde "K~r~m müstakil cumhuriyetrnin Büyük Millet Meclisi
hükUmeti ile temas etmek üzere Ankara'ya bir heyet göndermeye karar
verdi~i bildirilmekteydi. Buna göre, ~ubat 1922'de gelmesi beklenen K~r~m
heyetine Hasan Sabri Ayvazov ba~kanhk edecekti. Vakit, bu geli~meyi
"~ark'da müstakil hükümetlerden birisinin daha Ankara ile tesis-i münasebet etmi~~olmas~" olarak memnuniyetle kar~damaktayd~.118 Açl~ktan hiç söz
edilmeyen bu haberde, Ayvazov ba~kanl~~~ndaki K~r~m heyetinin geli~i
K~r~m'daki karde~lerin istiklallerini kazanm~~~olmalar~~ba~lam~nda izah
ediliyordu. Bir ay sonra ~stanbul bas~n~nda yer alan ve Ankara'daki özel
muhabirlerinden al~nd~~~~gösterilen bir ba~ka haberde ise "K~r~m, Ba~kurt,
K~rg~z ve Tatar Müslümanlar~~narruna birle~ik bir heyeein Ankara'ya müteveccihen yola ç~kt~~~~bildirilmekteydi. Buna göre, söz konusu birle~ik
heyette K~r~m Tatarlar~~ ad~na Hasan Sabri Ayvazov ve Ba~kurtlar ad~na
Moskova'daki ~arkiyat Okulu Müdürü Abdullah ~smet Beyler yer alacakt~.
Bu ziyaretin açl~k ile ilgili olup olmad~~~~hakk~nda gazetede bilgi bulunmamaktayd1.119 Bu haberde, belirtildi~i ~ekilde gerçekle~medi~ini bildi~imiz bu ziyaret ile açl~k için yard~m talebinde bulunacak Türk/Müslüman
heyetlerine ili~kin baz~~bilgilerin kar~~t~r~lm~~~oldu~u bellidir.
O günlerde Türk kamuoyu henüz K~r~m'daki ve di~er yerlerdeki
Türk/Müslüman açl~k kurbanlar~~hakk~nda pek bilgilendirilmi~~veya harekete geçirilmi~~de~ildi. Her ne kadar genel olarak Rusya'da açl~k oldu~una
dair baz~~haberler yay~nlanm~~sa da, Rusya'dan do~rudan haber kaynaklar~na sahip olmayan ~stanbul bas~m ba~lang~çta açhk çekmekte ve ölmekte
olanlar aras~nda milyonlarca Türk ve/veya Müslümanlar~n da bulundu~u
hakk~nda malumat sahibi de~ildi. K~r~m'daki açl~~a dair ilk kayda de~er
haberler Mart 1922 sonlar~nda ç~kmaya ba~lad~.
lis "K~nm'dan Ankara'ya Heyet", Vakti (~stanbul), 12 ~ubat 1922.
"Asya islâmlan ve Ankara", ik~lam (~stanbul), 13 Mart 1922.
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K~r~m'daki felaketten ilk haberdar olan ve harekete geçen kurulu~un
Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi oldu~u anla~~lmaktad~r. Türkiye'deki K~r~m
Tatar muhacirler taraf~ndan 1908'deki Me~rutiyet ~nk~lab~'mn hemen sonras~nda ~stanbul'da kurulmu~~olan Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi Türkiye'deki en eski K~r~m Tatar cemiyetiydi. Cemiyetin K~r~m Tatar muhacirlerin yo~un olarak ya~ad~~~~ba~ka baz~~yerlerde de ~ubeleri bulunmaktayd~.12°
K~r~m'dan ald~~~~haberler üzerine Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi hemen açl~k
kurbanlar~~için bir yard~m kampanyas~~ ba~latt~.' Kendisine ba~vurulan
Istanbul'daki Osmanl~~Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i UmumIsi de kampanyaya 2000 Osmanl~~ liras~~ile kat~ld~.' Merkez-i Umuml bu destek ile
kalmayarak, 10 Nisan 1922'de Ankara'daki Hilal-i Ahmer Murahhas Heyeti'ne de bir yaz~~ile müracaat etti. Yaz~da, ~stanbul'dan yap~lacak yard~m
pek az olabilece~inden, kampanyan~n Ankara Murahhas Heyeti ve Sovyet
Salib-i Ahmeri (K~z~lhaç') vas~tas~yla yürütülmesinin daha faydal~~olaca~~~
belirtilmekteydi.'"
Bu arada, Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi yard~m kampanyas~n~~açl~~~n
deh~etli sahnelerini tasvir eden bir beyanname ile halka duyurdu. Söz konusu beyannamede, bu kampanyan~n Hilal-i Ahmerle i~birli~i içinde yürütülmekte oldu~u ve
Ahmer'in makbuzlarlyla iâne toplanmas~na ba~lanm~~~oldu~u kaydediliyordu. Her türlü i~ne toplanmas~, bu paralarla
yard~m malzemesi sat~n al~nmas~~ve bunlar~n K~r~m'da da~~t~lmalar~~ i~leri
Hil~l-i Ahmer denetiminde yap~lacakt~. Toplanacak yard~m önemli bir miktara ula~~rsa, bu yard~m ~dil boyundaki soyda~lara da te~mil edilecekti.'"
Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi açl~k dolay~s~yla K~r~m'dan kaçm~~~olan baz~~
mültecilere de bakmak zorunda kalm~~t~. Nisan 1922 itibar~yla 16 ki~ilik bu
felaketzede grubunun konaklama ve bak~m masraflar~~ s~n~rl~~ imkanlann~~
120 "Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi'nin Millete Beyannamesi", Birinci Gök nah. Hakk~n Sesleri (~stanbul,
1919), s. 147.
121 “Kmmlilara Yard~m", Vak~l (~stanbul), 1 Nisan 1922.
122 A.g.m.; "Hilâl-i Ahmer'in K~r~m Müslinnanlanna Muaveneti", Osmanl~~Hildl-i Alt~ner Mecmuas~~(~stanbul), no.: 8 (15 Nisan 1922), s. 179. Osmanl~~Hilâl-i Ahmer Cerniye6'nin resmi yay~n organ~~olan bu dergide
"Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi" yerine sehven "K~r~m Cemiyet-i Hayriyyesi" ibaresi yer alm~~t~r. Ayn~~metin
Peyd~n-t Sabah tarafmdan aynen iktibas edilmi~tir. "K~r~m Müslümanlanna M~~avenet", Pefil~n-~~Sabah (~stanbul),
22 Nisan 1922. Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi kampanyas~na verdi~i destek münasebetiyle
Ahmer'e 6 Nisan
1922'de bir te~ekkür mektubu gönderdi. "Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi'nden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riykseti'ne,
6 Nisan 1922", Traiys K~z~lay Derne~i Merkez Af~in (Bundan sonra 77CDMA ~eklinde arulacakt~r) (Etimesgut,
Ankara), Kutu no.: 74, Belge no.: 199.
123 "Hiliil-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Uminniarnden Hilâl-i Ahmer Ankara Murahhash~fna, 10 Nisan
1922", 77CDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 57.
124 «K~l~m Açlan ~çin Türk ve Müslüman Dünyas~na
Bir Müracaat", ikdam (~stanbul), 13 Nisan 1922.
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a~t~~~ndan dolay~, cemiyet bu konuda da Hilal-i Ahmer Merkez-i
Umumisi'nden yard~m istemek zorunda kald~.'"
7 Nisan 1922'de, tan~nm~~~bir K~r~m Tatar siyaset adam~~olan Cafer
Seydahmet [K~r~mer] ~sviçre'den Istanbul'a geldi.'" Cafer Seydahmet Aral~k 1917'de K~r~m Demokratik Cumhuriyeti esas~n~~ ilan eden parlamentonun yani K~r~m Tatar Milli Kurultay~'n~n ba~~mimarlar~ndan biri ve
1918'deki K~r~m hükümetinin D~~i~leri Bakan~'yd~. Bol~eviklere kar~~~sava~m~~~olan Cafer Seydahmet, faaliyetlerini K~r~ m'da sürdürmesi imkans~z
hale gelince, 1919'da Kurultay ileri gelenlerinin karar~yla K~r~m Tatar istiklal davas~n~~ d~~~dünya nezdinde savunmak üzere vatan~ndan ayr~larak
Avrupa'ya gitmi~ti. Istanbul'daki siyasi ve münevver çevrelerde gayet iyi
tan~nan ve itibar gören Cafer Seydahmet bu geli~inde de bir çok önemli
~ahsiyetle görü~me imkan~~buldu. K~r~ml~~siyasetçi bas~na da beyanat verdi.
~stanbul gazetelerinde geni~~yer alan bu aç~klamalar~nda, Cafer Seydahmet
K~r~m'daki feci durumu dile getirerek Türk halk~n~n K~r~m Tatar karde~lerine derhal yard~m elini uzatmas~n~~rica etmekteydi.'" Cafer Seydahmet'in
Türkiye'deki ba~lant~lar~~Istanbul'daki Osmanl~~yetkilileriyle ve Dersaadet
bas~nlyla s~n~rl~~ de~ildi. Daha Avrupa'da bulundu~u s~ralardan itibaren
Ankara hükümetinin buralardaki temsilcileriyle s~k~~ irtibatta oldu~u gibi,
bunlar vas~tas~yla Bol~eviklerle dahi dolayl~~temaslar~~ vard~. Cafer Seydahmet Avrupa'daki ve Türkiye'deki faaliyetlerinin iki maksad~~ oldu~unu izah
ediyordu: "Birisi, Avrupa'daki açlara yard~m müesseselerinden K~r~m'~~da
hissedar etmek, onlar~ n muavenetlerini talep eylemek. Di~eri K~r~m idare-i
dahiliyyesine, istiklaline ait baz~~ te~ebbüslerde bulunmak.',128 Cafer Seydahmet 19 Nisan 1922'de Ankara'ya geldi.129 Ankara'da açl~k yard~m~~temini için çal~~malarda bulunman~n yan~s~ra, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Sovyet Rusya ile olan iyi ili~kilerinden istifade ederek Sovyetler'den
oradaki Müslüman halklar ve hususan da K~r~m Tatarlar~~lehine bir tak~m
siyasi tavizler elde etmeyi ummaktayd1.1"
125 "Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi Merkez-i Umumisi'nden Hilâl-i Al~mer Cemiyeti Riyâseti'ne, 30 Nisan
1922", TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 42.
126 "Cafer Seydahmed Bey", Vakit (Istanbul), 8 Nisan 1922.
ikda~n (Istanbul), 10 Nisan 1922; "K~r~m Hariciye ve
127 "K~nm'dald Dinda~~ve Milletda~lannuz~n
E.fkiir (Istanbul), 10 Nisan 1922.
Harbiye Nâzm Cafer Seydahmed Bey'le Bir Hasb~hâr,
128 "K~nm'daki Dinda~~ve Milletda~lanm~z~n Hah", Ad~n~z (Istanbul), 10 Nisan 1922.
129 "Seyid Cafer Bey ~ehrimizde", Hakimiyet-i Milliyye (Ankara), 20 Nisan 1922; Ahmed Hidayet, "Bir K~r~m Murahhas~~Ankara'da", ~ldem (Istanbul), 22 Nisan 1922.
'30 "K~r~m Hariciye ve Harbiye Nâz~n Cafer Seydahmed Bey'le Bir Hasb~hâl", Tevhid-i Ej7c4r (Istanbul),
10 Nisan 1922.
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~~in ilginç taraf~ , Cafer Seydahmet'in geli~ inden sadece iki gün önce,
yani 17 Nisan 1922'de, K~r~m MSSC'nin temsilcileri s~fat~yla Hasan Sabri
Ayvazov ve Mahmut Nedim de Ankara'ya ula~m~~lard~.' Önceki y~llarda
K~r~ m Tatar milli istiklal hareketinin (bilâhare ~ekil ald~~~~te~kilat olarak
Milli F~rka'n~ n) en önemli iki ~ahsiyeti olup, ayn~~ zamanda da yak~n dost
olan Cafer Seydahmet ve Hasan Sabri Ayvazov'un (o esnada da esasta ayn~~
görü~~ve idealleri payla~malar~na ra~men) kendilerini Ankara'da iki birbirine çok z~ t kamp~~ temsil ediyor bulmalar~~ talihin garip bir cilvesiydi.'"
Sovyet devletinin bir temsilcisi s~fat~ yla Ayvazov elbette ki faaliyetlerini esas
olarak Ankara'daki Sovyet diplomatik misyonunun resmi kanallar~~ üzerinden yürütmek zorundayd~ . Zaten Ayvazov Ankara'da bulundu~u süre içinde buradaki Sovyet sefaretinde K~r~m hükümetinin mü~aviri s~fat~n~~ta~~yacakt~."3
Cafer Seydahmet ile Hasan Sabri Ayvazov'un aç~kça i~birli~inde bulunmalar~~her ne kadar siyasi aç~ dan uygun olmasa da, bu iki K~r~m Tatar
milliyetçi siyaset adam~~ayn~~ anda Ankara'da bulunduklar~~ süre içinde elbette birbirleriyle temas kurmu~lard~. Hattâ, ba~lang~ çta hem Cafer Seydahmet, hem de Ayvazov ile Nedim ayn~~yerde, yani Ankara'n~n o y~llardaki en me~hur han~~ olan Ta~han'da kalmaktayd1.1 " Nitekim, Ayvazov ve
Nedim, geli~inden hemen sonra Cafer Seydahmet ile bulu~tular. Ayvazov'un y~ llar sonra Sovyet zindan~ ndayken yazd~~~~hat~rat mahiyetindeki
ifadesinde kaydetti~ine göre, görü~menin ilerleyen k~s~ mlar~nda tats~z bir
hava olu~ tu. Cafer Seydahmet Ayvazov ile Nedim'i açl~k felaketiyle iyi mücadele edememekle ve mensup olduklar~~gizli K~r~ m Tatar milliyetçi te~kilat~n~n (Milli F~ rka) vazifelerini yerine getirmemekle, dolay~s~yla halklar~na
ihanet etmekle suçlad~. K~r~ml~lar~n aras~ndaki bu görü~me, Ayvazov'un
'3° "K~ nm Mümessili Sabri Ayvazov Yolda~~~ehrimizde", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 18 Nisan 1922;
"K~r~m Murahhas~~ Ankara'da", Aç~k Söz (Kastamonu), 19 Nisan 1922.
132 Bu iki tan~nm~~~K~nmh ~ahsiyetin ayn~~ anda Ankara'da bulunmalan Istanbul bas~n~n~n
dilckatinden
Icaçmarn~~tr. Istanbul'da yay~nlanan ikdam gazetesi, "Seydahmed ile Ayvazov'un siyaset cihetinden iki muanz
lcarargâha mensup ve hâdim olduklar~~halde, kendi mernlekederinin bugünkü açl~ k felâketine kar~~~mücadelede,
samimi bir silâh arkada~li~~~gibi omuz omuza mücahede meydan~ na aulmalan"na i~aret etmekteydi. "K~ r~m
Açlan", ~kdam (Istanbul), 1 May~s 1922. /7cdam yazan= K~nm Tatar yak~n tarihinin bu iki çok önemli ~ahsiyeti
aras~ndaki ili~ kilerin gerçek mahiyetinden haberdar olmad~~~~anla~~lmaktad~ r. Seydahmet ve Ayvazov gerçekte
hiç de "siyaset cihetinden iki muanz karargâha mensup ve hâdim" olmay~p, en ba~tan beri birlikte hareket eden,
ancak mevcut ~artlar alt~nda farkl~~roller oynamak durumunda kalan iki "samimi silât~~arkada~~" idiler ve (baz~~
fikir aynhklanna bakmaks~z~ n) Ayvazov'un 1938'de Stalin rejimi tarafindan idamma kadar da öyle kald~klar~~
anla~~lmaktad~r.
'" "K~r~m Mümessili Sabri Ayvazov Yolda~~~ehrimizde", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 18 Nisan 1922.
1 " Poslednyaya rukopis Sabri Ayvazova delo partii "Milli Firka"(Alanescit, 2009), ss. 97-98.
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nakletti~i ~ekliyle öfkeli ve k~rg~n bir ortamda neticelendi.1" Bununla birlikte, Ayvazov'un bu ifadeleri özellikle milliyetçilikle ve Cafer Seydahmet
gibi ülke d~~~ ndaki milliyetçilerle (Stalinist rejimin tasviriyle "halk dü~manlanyla") temasta bulunmakla suçland~~~~bir tutukluluk ortam~nda yazd~~~~
hat~rdan ç~kar~lmamal~d~r. Bu bak~mdan, idam karar~yla neticelenmesi çok
muhtemel olan (ki öyle de olacakt~r) bir suçlama alt~ndaki Ayvazov'un özellikle bu hususlardaki gerçe~i bütünüyle yans~tabilmek lüksüne sahip olmad~~~na veya en az~ndan görü~menin as~l mahiyetinin ve ayr~nt~lar~n~n Ayvazov'un ifadesine yans~d~~~ndan farkl~~yönleri bulundu~una ~üphe yoktur."'
Yine de, onun Ankara'dayken Cafer Seydahmet ile bir ~ekilde ters dü~mü~~
oldu~u do~ru görünmektedir. Bununla birlikte (Mahmut Nedim'in te~ebbüsüyle) Cafer Seydahmet'in Sovyet Büyükelçisi Aralov ile bir görü~me
yapt~~~n~~da biliyoruz.'
Sovyet Rusya'n~n dostlu~unun çok önemli oldu~u Ankara'da Cafer
Seydahmet istedi~i faaliyet ortam~n~~bulamad~. Türk bas~n~n her zaman ilgi
gösterdi~i bir ~ahsiyet olan Cafer Seydahmet'in Ankara'daki çal~~malar~yla
ilgili olarak Ankara bas~n~nda haber yahut ba~ka yaz~lar~n ç~kmamas~, hattâ
onun orada bulundu~unun dahi zikredilmemesi dikkat çekicidir. Gerçekten de, Cafer Seydahmet Ankara'da 10 gün kadar u~ra~mas~na ra~men,
Mustafa Kemal Pa~a taraf~ndan kabul edilmedi. Kendi ifadesine göre, Ankara'da kar~~la~t~~~~eski dostlar~~ da ona so~uk davranm~~lard~.1" Esasen
Mustafa Kemal Pa~a'n~n a~a~~da de~inece~imiz ifadeleri bu duruma aç~kl~k
getirmektedir. Böylece, Ayvazov'un aylarca Ankara'da kalmas~na kar~~l~k,
Seydahmet Anadolu milli mücadelesinin ba~~ehrinden çok daha erken
ayr~ld~. Cafer Seydahmet Ankara'dan ayr~lmadan önce Hasan Sabri Ayvazov ile bir kere daha bulu~tu. Ayvazov'un ifadesine göre, Cafer Seydahmet
Kemalistlerin ~ttihadglara hiç benzemediklerini ve Ankara'da her yerde
I "A.g.e.,

s. 98.
Her halülcirda, her iki ismin de ayn~~ yöndeki milliyetçiliklerinden ve (Ayvazov her ne kadar mevcut
~artlar alt~nda BoL~evilderle çal~~mak durumunda olsa da) Bol~eviklere kar~~~olan antipatilerinden ~üphe edilemez. Nitekim, kendisini ölüme götürecek olan tutuldanmasuun öncesinde, Temmuz 1934'de Ayvazov bir Türk
denizcisi ile bir aynan~n arkas~na gizleyerek Cafer Seydahmet'e bez üzerine yaz~lm~~~bir imdat mektubu gönderecekti. Ayvazov mektupta Cafer Seydahmet'ten âcilen Türkiye'deki dostlan vas~tas~yla Türkiye'ye getirilmesini
rica edecek, aksi takdirde hayatta b~ rak~lma ~ans~n~n olmad~~~n~~anlatarak ~öyle söyleyecekti: "Burada biraz
daha kalmak ölmek yahut öldürülmek demektir. Ben ölümden de~il, köpek gibi haf~yen telef edilmekten korkuyorum. Ölümden, çeki~mekten korksa edim çoktan buradan giderdim, o zamanlar memleketten ç~kmak için
imkân çok edi. Ben tek ba~~ma kal~p, son noktaya kadar 35 sene evvel üzerime ald~~~ m vazifeyi icra ettim. Art~k
irr~ldn bitti. ... Tarih için yazacak ~eylerim, söyleyecek sözlerim var. Bunu benden ba~ka yapacak yoktur." Ay~e
Akta~, "Tarihi Önemi Haiz ~ki Bez Mektup", Xinm (Ankara), no.: 6 (Ocak-~ubat-Mart 1994), ss. 31-32.
Firka», s. 98.
137 PoslednyEga nikopis Sabri Ayvazova dela partii
138 A.g.e., s. 99.
136
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Sovyet etkisini gördü~ünü söyledi. Cafer Seydahmet Ayvazov'a K~r~m'a
dönmeyerek kendisiyle birlikte ~stanbul üzerinden Paris'e gitmesini teklif
ederek, aksi takdirde onunla i~i bittikten sonra Bol~eviklerin onu er ya da
geç ortadan kald~racaklar~n~~ belirtti. Bununla birlikte, Ayvazov K~r~m'a
dönmeye kararl~~ oldu~unu izah etti. Bir daha kar~~la~ma imkan~n~~bulamayacak olan bu iki K~r~m Tatar ayd~n~~ (e~er Ayvazov'un ifadeleri gerçe~i
yans~t~yorsa) birbirlerinden gergin bir ortamda ayr~ld~.'"
Cafer Seydahmet 1922 y~l~~ May~s ortalar~na do~ru Cenevre'ye döndü.' K~r~ml~~siyasetçi Avrupa'da K~r~m açlar~na yard~m temini maksad~yla
muhtelif devletlere ve kurulu~lara, ~u cümleden Vatikan'a, M~s~r'a ve ba~ka
yerlere müracaatlar~n~~ sürdürdü."' Onun 1922 sonlar~nda Vatikan'da bizzat Papa XI. Pius ile yapt~~~~görü~menin gayet yararl~~ oldu~u anla~~lmaktad~r. Cafer Seydahmet'in anlatt~klar~ndan çok müteessir olan Papa, ba~bakan~~ statüsündeki Kardinal Pietro Gasparri'ye K~r~m açlar~na yard~m gönderilmesi emrini verdi. Gerçekten de k~sa bir süre Vatikan'dan gönderilen
Katolik Misyonu ve g~da yard~m~~Kezlev'e ula~t~.'42 Cafer Seydahmet ayn~~
dönemde Bar~~~Konferans~~münasebetiyle pek çok yabanc~~ diplomatik ve
siyasi heyetin bulunmas~ndan istifade ederek Lozan'da da ayn~~gayeyle lobi
yapacakt~. I"
Ayvazov'a gelince, o da Ankara'ya var~r varmaz Türk kamuoyunu ve
hükümet çevrelerini harekete geçirebilmek üzere çal~~malar~na ba~lam~~t~.
20 Nisan 1922'de Sovyet sefarethanesinde Ankara'n~n ileri gelen bir çok
hükümet, siyaset ve bas~n adam~n~n kat~ld~~~~bir konferans düzenledi.'" Bu
konferansta K~r~m'daki açl~~~n deh~et verici boyutlar~n~~gözler önüne seren
ve dinleyicilerde derin etki yapt~~~~anla~~lan bilgiler verdi. Ayvazov, açl~~~n
sebebini (Rus ihtilaWnin patlak vermesinden bu yana) K~r~m'~n büyük istilâlara u~ramas~~ ve yar~madada her biri oraya y~karak ve yakarak giren
tam 13 ayr~~ hükümetin birbiri ard~na hâkim olmas~~ile aç~klamaktayd~. Açl~k hakk~nda rakamlar veren Ayvazov, açl~ktan en ziyade çocuklar~n ve ülA.g.e., ss. 99-100.
"K~nm Murahhas~~Cafer Bey", ~lcdatn (~stanbul), 17 May~s 1922.
'4' ~brahim Otar, "Cafer Seydahmet K~ nmer", Emel (Ankara), no.: 1 (Kas~m 1960), s. 24.
142 "Papa 1 inci Pi'yin Ölümü ve Kn~n~blar", Emel Mecmuast (Köstence), no.: 136 (Mart 1939), ss. 31-32.
143 Cafer Seydahmet bu meyanda, "K~r~m Tatar Parlamentosu Ba~kan~~ve Delegesi" s~fat~yla 27 Kas~m
1922'de Lozan Konferans~'ndaki M~s~r heyetinin ba~kan~na müracaat ederek Türkiye Hilâl-i Ahmeri vas~tas~yla
açl~k çeken K~nmhlara yard~m etmeleri ricas~nda bulundu. "Cafer Seydahmet'ten 1922'de Lozan Konferansfndaki M~s~r heyetinin ba~kan~ na, 27 Kas~m 1922", ~smail Otar'~n Özel Ar~ivi (~stanbul).
'44 "Konferans", HakirMyet-i Milliyye (Ankara), 20 Nisan 1922; "Dünkü Konferans", Hakimiyel-i Mil8yye
(Ankara), 21 Nisan 1922.
'39

Bel/elen, C. LXXV, 58
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kenin üreticileri olan K~r~m Tatarlar~n~n zarar gördü~ünü söyledi. Açl~~~n
feci sahnelerinden örnekler dile getirirken, köpek eti yemek zorunda kalan
insanlardan, Bahçesaray'da bir kaç çocu~u öldükten sonra cinnet geçiren
bir kad~n~n kalan bir çocu~unu kesip yemesinden ve ailece intihar edenlerden söz etti. K~r~m temsilcisi konferans~n~~~u ifadelerle tamamlad~:
Biz Türkiya'n~n nas~l fedakârl~klar içinde oldu~unu biliyoruz. Irld,
dini, siyasI merbutiyet dolay~s~yla buraya geldik. Bir darb~mesel vard~r,
"Karda~, kanl~~günde yolda~" derler. Kan ve din karda~lardan yard~m
bekliyoruz. Türkiya'n~n verece~i bir lokmay~~Itilâfç~larm bir çuval ununa
tercih ederiz.
~tilâf~n unu bizi zehirler, Türkiya'n~ n en ufak muaveneti bize ~ifad~r. ~tilâfglar~n siyaseti bize açl~k getirdi. Biz de kan, din karda~lar~m~za
gidelim dedik. K~r~m hükümetinden Büyük Millet Meclisi'ne bir beyannameyi hâmilen geldik. Az veren candan verir derler ve bu candan gelen
~ey bizim için çok k~ymetlidir.'"
Ankara'da "K~r~m Açlarma Yard~m Heyeti"nin (KAYH) Kurulmas~~
Ayvazov'un konferans~n~n meyveleri hemen orada ortaya ç~kmaya ba~lad~. Ayvazov'un sözlerini tamamlamas~m müteakip salonda açlara yard~m
için Büyük Millet Meclisi'nin sekiz tan~nm~~~üyesinden ve Matbuat Umum
Müdürü'nden olu~an bir müte~ebbis komite te~kil edildi.' Ayvazov ayn~~
gün, K~r~m MSSC hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollad~~~~
ve açl~~~n tasvir edilerek yard~m ricas~nda bulunulan mektubu yetkililere
takdim etti.'
Ayvazov üç gün sonra yani 24 Nisan 1922'de daha geni~~bir dinleyici
kitlesi kar~~s~nda ayn~~muhtevada bir di~er konferans verdi. Dinleyici kitlesi
K~r~m temsilcisinin anlatt~klar~~kar~~s~nda derinden etkilenmi~ti. Konferansta, Mente~e Mebusu Tevfik Rü~dü Bey'in [Aras] teklifi üzerine bütün ülke
çap~nda yard~m toplama faaliyetlerini yürütecek bir "K~r~ m Açlar~na Yard~m Heyeti" (bundan sonra KAYH ~eklinde gösterilecektir) ve onun Anka1"

"Zavall~~K~nm!", Hakamyet-i Milliyye (Ankara), 24 Nisan 1922.
i46 Komitenin üyeleri aras~nda, Celâ1 Bey [Bayar] (Saruhan Mebusu, müstakbel Ba~bakan ve Cumhurba~kan~), Adnan [Ad~var] (~stanbul Mebusu), Tevfik Rü~dü Bey [Aras] (Mente~e Mebusu, müstakbel Hariciye
Vekili), Numan Usta (~stanbul Mebusu, i~çi lideri, K~nm Tatar as~ll~), Fuad Bey [Umay] (Bolu Mebusu) ve
A~ao~lu Ahmed [Agayev/A~ao~lu] (Matbuat Umum Müdürü ve Ha(dnayet-i Aftlli,ye gazetesi ba~yazan, Azerbaycan as~ll~, Azerbaycan Türklerinin önde gelen ayd~nlar~ndan). "Dünkü Konferans", Hakaniyet-i Milliyye
(Ankara), 21 Nisan 1922.
"K~nm Açlan ~çin Muavenet Talebi", ya/at (~stanbul), 22 Nisan 1922.
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ra'daki ~ubesi mahiyetindelci Ankara merkez heyeti te~kil edildi. "K~r~m
Açlarma Yard~m Heyetrnin reisli~ine Türk ordusunun en tan~nm~~~kumandanlanndan Refet Pa~a [Bele], Ankara ~ubesinin ba~ma da Ankara
Valisi Abdülkadir Bey seçildi. Böylesine mümtaz isimlerin ba~kanl~~~nda
kurulan bu komiteler Türkiye'deki açl~k yard~m~~faaliyetlerinin merkezi
organlar~~olacakt~.'"
Anadolu bas~n~~Ayvazov'un konferanslar~na büyük ilgi göstererek geni~~yer ay~rd~ . Nitekim, Anadolu gazetelerinde K~r~m Müslümanlanyla
Türkiye halk~n~n karde~li~ini ve derhal K~r~m'a yard~m edilmesini ~iddetle
vurgulayan pek çok yaz~~ç~kt~.' Ankara'da yay~nlanan yan-resmi Hakimiyet-i
Milliyye, Türkiye için eski müreffeh günlerin, bolluk ve ikramlarm geride
kald~~~n~~teessüfle hat~rlatmakla birlikte, Anadolu halk~n~n kendisi hiç de~ilse kuru bir ekmek olsun bulabilirken, "orada ~rkda~lanmn dininin, adetlerinin men' etti~i ~eyleri bile kaparak yemesini, kedilere ve köpeklere ko~acak kadar bir elemin pençesinde ç~rp~nmas~na kalbi mütehammil" olmad~~~n~~ve kendi kuru ekme~ini payla~maya raz~~oldu~unu yaz~yordu. Ayn~~
yaz~da, "K~r~m tarihi bizim tarihimize kan~nu~~ve K~nml~lar ile bizler kayna~m~~~zd~r, K~r~m'~n ölümünü de~il, saadetini isteriz. K~r~m'~n ad~rab~, bizi
daima dilhûn ediyor. Onun için kalplerimiz ile birlikte ellerimiz de aglmah
ve K~r~m bizden bekledi~i ~ifay~~bulmalid~r" da denilmekteydi.1"
Böylece te~ekkül eden KAYH hemen faaliyete giri~ti. ~lk i~~olarak,
Türkiye'nin bütün vilayet, sancak, kazâ ve nahiye merkezlerinde ayn~~maksatla heyetler kurulmas~~çal~~malar~~ba~lat~ld~. Bu KAYH ~ubeleri mahalli
148 Rusya ve K~r~m Açlanna Türkiye Yard~m Heyeti üyelilderine ~u isimler seçildi: Refet Pa~a [Bele]
(Heyet Reisi), Tevfik Rü~dü Bey [Aras] (Mente~e Mebusu), Mahmud Esad Bey [Bozkurt] (Izmir Mebusu), Dr.
Ömer Lütfi (Hilâl-i Ahmer murahhaslanndan), Dr. Fuad (Himaye-i Etfal Kâtib-i Umumisi), Numan Usta
(Istanbul Mebusu, K~r~m Tatar as~ll~), Hac~~Veli Efendi [Bayraktar] (Eski~ehir Mebusu, K~r~m Tatar as~ll~).
Ankara merkez heyetine seçilenler ise ~unlar& Abdülkadir Bey (Ba~kan, Ankara Vfflisi), Ankara Müftüsü,
Bulgurluzâde Mehmed Efendi (e~raftan), Attarzâde Rasim Efendi (e~raftan), ~emseddin Efendi [Bayramo~lu]
(Ankara Mebusu), Ali Bey (Ankara Belediye Reisi), Kmac~zâde ~âkir Efendi [K~nac~] (Ankara Mebusu), Necati
Bey [Kurtulu~] (Bursa Mebusu), Hatifzâde Mehmed Efendi (e~raftan). Bu isimlerden ba~ka, Osman Bey [Özgen] (Lazistan Mebusu), Ismail ~ükrü Bey [Çelikalay] (Karahisar-~~Sâhib Mebusu), Yahya Galip Bey [Karg~]
(K~r~ehir Mebusu), R~za Bey [Silsüpür] (K~r~ehir Mebusu) ve Nâz~m Bey'in (Harput sâb~lt Vâlisi) de her iki
heyetin çal~~malar~na yard~mc~~olmalar~na karar verildi. "K~nm'a Muavenet", Haki~m:yet-i Milliyye (Ankara), 25
Nisan 1922; "K~r~m Açl~ktan K~r~l~yor, Mahvoluyor", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 25 Nisan 1922.
148 "Zavall~~ K~r~m!", Hakimiyet-i Milliyye (Ankara), 24 Nisan 1922; "Açl~~~n ve Ölümün Teh~iidindelci
Karde~lerimiz!", Anadolu'da Teni Gün (Ankara), 23 Nisan 1922; "K~nm'daki Açlar Hakk~nda Ankara'da Verilen
Bir Konferans", ~kelam (Istanbul), 4 May~s 1922. "K~nm'daki Açlar Hakk~nda Ankara'da Verilen Bir Konferans", Güzel Trabzon (Trabzon), 9 May~s 1922; "K~r~m'a Muavenet", Hakintiyet-i Milliyye (Ankara), 25 Nisan
1922; "K~r~m Açl~ktan K~r~l~yor, Mahvoluyor", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 25 Nisan 1922; K~r~m'da Kaht ve
Açl~k", Babal~k (Konya), 12 May~s 1922.
15° "Zavall~~K~r~m!", Hakim~yet-i Milkye (Ankara), 24 Nisan 1922.
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hükümet daireleri ve e~raf ile i~birli~i içinde çal~~acaklar& Ba~~~lar Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti'nin mahalli ~ubeleri vas~tas~ yla da toplanacak ve Hilâl-i
Ahmer'in merkezi veznesine gönderilecekti. KAYH d~~~ülkelerdeki hay~r
kurumlarmdan da ba~~~~ve yard~m toplanmas~n~~göz önünde bulundurarak, Avrupa'daki Türk temsilciliklerine ve muhtelif zevâta müracaat edecekti.'" KAYH bunlardan ba~ka, i~ne toplamak üzere Rus ve Azerbaycanl~~
sanatç~lar~n i~tirakiyle büyük bir müsamere düzenlenmesi, Ankara Matbuat
Cemiyeti'nin kampanya için ~stanbul Matbuat Cemiyeti'ne ba~vurarak destek istemesi gibi kararlar da ald~ ." KAYH Ayvazov'a da resmen bir mektup
yazarak, KAYH'nin kurulmu~~oldu~unu K~r~ m hükümetine bildirmesini ve
yar~madadaki son durum hakk~ nda bilgi vermesini istedi.'
30 Nisan 1922'de Türkiye halk~na hitaben bir beyanname yay~nlayarak faaliyetlerini duyuran KAYH i~ne ça~r~s~ nda bulundu. Beyannamede,
"tarihimizin her sahnesinde alâkas~~olan, garp Türkleri menâk~bma as~rlarla en ~anl~~surette i~tirak etmi~~bulunan karda§ K~r~m'~n u~rad~~~~bu hal"
kar~~s~nda harekete geçilmi~~oldu~u anlat~ld~ktan sonra, Türkiye'nin içinde
bulundu~u mü~kilata ra~men Osmanl~~Türklerinin K~r~ml~~ karde~lerinin
imdad~na sürade ko~aca~~~ifade ediliyordu.' Ayn~~gün Ankara'daki Matbuat Cemiyeti de bir tamim yay~ nlayarak ~stanbul ve Anadolu bas~mm "Karadeniz'in ~imal yal~s~nda tarihi, ~rki, dini rab~talarla karde~imiz olan bir
memleketin felâketzede halk~na yap~lacak yard~m"a ça~~rd~.'
Türk bas~m bu ça~r~lara çok çabuk ve etkili bir ~ekilde kar~~l~k verdi.
Asl~nda, gerek ~stanbul gerekse Anadolu bas~n~ nda zaten Nisan 1922'den
itibaren, K~r~m'daki açl~k hakk~nda pek çok haber, yorum ve makaleler
yay~nlanmaya ba~lanm~~t~. Bas~n~n yard~m kampanyas~na deste~i tesirli ve
~srarl~~bir ~ekilde sürdürüldü. Türkiye çap~ nda gazeteler kampanyay~~te~vik
ederek mahalli olarak iânede bulunanlar~n listelerini basmaktayd~. Bunun
51 "KAYH Reisi Refet Pa~a'dan Ankara Hilâl-i Ahmer Heyet-i Murahhasas~na, 26 Nisan 1922",
TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 6; "K~nm'dalci Aç Karde~lerimize Yard~m Için", Anadolu'da Teni Gün (Ankara), 27 Nisan 1922.
1 " "K~nm'a Yard~m", Haking:yet-i Milhyye (Ankara), 26 Nisan 1922; "K~r~m Muhtâcinine Muavenet",
Vakit (Istanbul), 27 Nisan 1922; "K~r~m Açlanna Yard~m Heyeti", Hakinh:yet-i Millijyt (Ankara), 27 Nisan 1922;
"K~r~m Muhtâcini Menfaatine Müsamere", Hakim~jet-i Milhjye (Ankara), 27 Nisan 1922; "K~r~ m Muhtâcinine
Muavenet", Aç~k Söz (Kastamonu), 27 Nisan 1922.
"K~nm'daki Aç Karde~lerimize Yard~m Için", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 27 Nisan 1922.
154 "K~r~m Açlanna Yard~m Heyeti'nin Beyanna~nesidir", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 1 May~s 1922;
"K~r~m Açlan Için", ikdam (Istanbul), Il May~s 1922.
"Matbuat Cemiyeti'nin Tamimi", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 1 May~s 1922; "K~r~m Açlanna Yard~m", Aç~k Söz (Kastamonu), 4 May~s 1922; "K~r~m Açlanna Muavenet", Vakit (Istanbul), 5 May~s 1922.
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yan~nda, mümkün oldu~u kadar yabanc~~ bas~n vas~tas~yla K~r~m'daki son
geli~ meler takip edilmekte, Rusya'dan zaman zaman gelen mülteci ve ziyaretçilerle mülâkatlar yap~lmas~ na itina gösterilmekteydi." Önde gelen
muharrirler de Türk halk~n~~ karde~lerine yard~ma ça~~ran duygulu makaleler kaleme al~yorlard~. ~stanbul bas~n~n~n tan~nm~~~yazarlar~ndan Falih
R~fk~~[Atay], açl~k çeken K~r~ml~lar~~"sesleri olmayan mustaribler" olarak
tasvir etmekteydi.157 Kastamonu'dan yazan muallim ~smail Hakk~, ~stiklal
Harbi için her fedakarl~~~~yapmas~na ra~men Anadolu halk~n~n en fakirinin
bile hiç de~ilse yiyece~i ekme~i bulundu~unu, halbuki K~r~m'~n en zengininin dahi bundan mahrum oldu~unu yaz~yordu. ~smail Hakk~, derhal
yard~mlar~na ko~ulmas~~ça~r~s~nda bulundu~u K~r~m Tatarlar~n~n Anadolu
Türkleri ile olan ili~kisine de de~iniyordu: "Tarihimizin parlak ve tehlikeli
devrelerinde fedakârâne sadakatle bize ba~l~~ olan K~r~m bizden ayr~l~ktan
sonradan hat~r~m~zdan ç~kmad~~ ve ç~kamazd~. Zira oras~~ bir vücudun en
mühim azalar~ ndan biriydi. Onlar da bizi, bizim onlar~~ dü~ündü~ümüz
kadar dü~ündüler ve sevdiler."58 Baz~~ gazetelerde de düzenli olarak hemen hemen her gün okuyucular~ na devam etmekte olan kampanyay~~hat~rlatan ba~l~klar yay~nlanmaktayd~."
KAYH'nin gayelerinden biri yard~m kampanyas~n~~ ülke d~~~na da
yaymak oldu~undan, bu do~rultuda da ad~mlar at~ld~. Bu maksatla, Refet
Pa~a Istanbul'daki Hilal-i Ahmer Cemiyeti Reis Muavini Hamid Bey'e [Hasancan] çekti~i 14 May~s 1922 tarihli telgrafta K~r~m Tatarlar~n~n içinde
bulundu~u durumun Havass Ajans~~vas~tas~yla dünyaya duyurulmas~n~~rica
KAYH'nin Türkiye d~~~ndaki irtibatlar~~ aras~nda Avrupa'n~n baz~~
~ehirlerinde bulunan ve oralardaki Türk talebelerin gittikleri Türk Yurdu
cemiyetleri yer al~yordu. Bütünüyle milliyetçi çizgideki Türk Yurdu cemiyetlerinin faaliyetlerine Rusya Türklerinden kimseler de kat~lmaktayd~.
56 Açl~~~n korkunç boyutlar~n~~ ve yönlerini anlatan bu gibi haber ve ropörtajlann karakteristik baz~~örnekleri için, bak~ma, "K~nm'da Açl~k", Yak~t (Istanbul), 23 Nisan 1922; "Açlara Yard~m Için", Anadolu'da Yeni
Gün (Ankara), 9 May~s 1922; "K~nm'da Açl~k ~iddetleniyor,"Valat (Istanbul), 19 May~s 1922; "K~nm'da Açl~k
Ne Derecededir?", ikdam (Istanbul), 9 Haziran 1922.
'57 Fatih R~flu [Atay], "Sesleri Olmayan Mustaribler", Ak~am (Istanbul), 24 May~s 1922.
158 Ismail Hakk~, "K~r~m Açlanna Yard~m", Aplt Söz (Kastamonu), 17 May~s 1922.
'59 HalcilMyet-i Milliyye'nin 10, 12, 15, 24, 26 ve 28 May~s 1922 tarihli nüshalannda ~u slogan yer almaktayd~: "K~r~m açlann~~ unutmay~n~z. Ianelerinizi
Ahmer veznelerine teslim ediniz." Konya'da yay~nlanan
Babal~k gazetesinin 15-18, 21-24, 26, 28 May~s ve 8 Haziran 1922 tarihli say~lannda ise ~u slogan tekrarlan~yordu: "K~nmhlara yard~m her Türk ve her Müslüman'a borçtur. Dü~ününüz ki biçare karda~lanm~z açl~k yüzünden insan eti yiyecek kadar muztarr ve elim bir vaziyete dü~mü~lerdir."
16° Mesut Çapa, "Anadolu'dan K~nm'a Yard~m ve Yusuf Akçura'nm Bir Mektubu", Türk Kültürü (Ankara), no.: 359 (Mart 1993), s. 155.
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KAYH Avrupa'daki Türk Yurdu cemiyetlerini yard~ma ça~~rd~~~nda, bunlar~n üyeleri s~n~rl~~imkanlar~na ra~men bu ça~r~lar~~ kar~~l~ks~z b~rakmad~.' KAYH, Milletleraras~~K~z~lhaç Komitesi'ne ve Türkiye d~~~ndaki Müslüman te~kilatlar~na da müracaatta bulundu. Milletleraras~~K~z~lhaç Komitesi Refet Pa~a'ya yazd~~~~cevabi mektubunda, K~r~m'a yard~m için te~ebbüse geçtiklerini bildirerek, konuya ili~kin bilgi ve belgelerin gönderilmesini
rica etti. KAYH'nin ça~r~s~na Fas'~n Kazablanka (Casablanca) ~ehrinden
ilginç bir kar~~l~k geldi. Frans~z Fas~'n~n Genel Valisi olan Mare~al Louis
Hubert Gonzalve Lyautey, 22 Haziran 1922 tarihli mektubunda Refet Pa~a'n~n müracaat telgraf~~ üzerine hükümetinin dikkatini K~r~m'daki açl~~a
çekti~ini ve oradaki bedbaht insanlar~n imdad~na yeti~ilmesi telkininde
bulundu~unu bildiriyordu.' Mare~al Lyautey'in bundan önce de K~r~m'daki açl~k çekenler için yard~m toplanmas~~ için te~ebbüslere giri~ti~i ve
onun daha May~s 1922'de Frans~z K~z~lhaç~'ndan orada bir kampanya düzenlemesini istemi~~oldu~u bilinmekteydi.'"
K~r~m Tatar Çocuklar~n~~Türkiye'ye Getirme Teklifi
KAYH açl~k çeken K~r~ m Tatar çocuklar~ndan bir miktar~n~~Anadolu'ya getirerek onlar~~buradaki köylere ve hanelere da~~tmay~~ da dü~ünmü~tü.' Esasen, Sovyet Rusya'daki açl~ktan kaçarak Türkiye'ye iltica eden
Türk/Müslüman çocuklar~n~n bak~m~~meselesi 1922 y~l~~boyunca Türk yetkililerin ciddiyetle üzerinde durduklar~~ bir husustu. ~ark Cephesi Kumandan~~Kaz~m Karabekir Pa~a 21 Mart 1922 tarihli yaz~s~nda, Rusya'da açl~ktan kaçan on binlerce Müslüman çocu~un Türkiye'de iskan~n~n söz konusu
oldu~u hakk~nda Ankara'y~~ uyarm~~t~. Karabekir Pa~a, gerek Rusya'da görevli olarak bulunan Büyük Millet Meclisi temsilcisi Burdur Mebusu Soysall~~ ~smail Subhi [Soysall~o~lu] Bey'den, gerekse Transkafkasya ülkelerinin
diplomatlar~ndan ald~~~~bilgilere göre ~imdiye kadar 10.000 Müslüman
çocu~un Azerbaycan'a, 5.000'inin de Gürcistan'a sevk edilmi~~oldu~unu,
10.000 çocu~un daha Azerbaycan'a sevk edilmek üzere bulundu~unu ve bu
sonunculardan yar~s~n~n yollarda hayat~n~~ kaybetti~ini bildirmi~ti. Hayatta
161 "Lozan Türk Yurdu Muharrerât ve Zabt-~~ Sâb~k Defteri", elyazmas~, Türk Tarih Ku~~~mu Amiri, no.:
Y/653, 12 Haziran 1922 ve 9 Ekim 1922 tarihli oturumlara ait kay~tlar. Cafer Seydahmet Lozan Türk Yurdu
Cemiyeti'nin üyesi oldu~u gibi, burada Rusya'daki açhga dair konu~malar da yapm~~t~~(Kaynak temini için
Mehmet ~ahingöz'e te~ekkür ederiz).
162 "K~r~m ~çin", Hakimiyet-i Millisye (Ankara), 26 Haziran 1922.
163 "Fas ~slâmlann~n K~r~m Açlanna Muaveneti", Vakit (Istanbul) 17 May~s 1922.
'64 "K~r~m Muhtâcinine Muavenet", Vakit (~stanbul), 27 Nisan 1922; "K~r~m Açlanna Yard~m Heyeti",
Hakimiyet-i Milliyye (Ankara), 27 Nisan 1922; "K~r~m Mültecilerine Muavenet", Babal~k (Konya), 27 Nisan 1922.
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kalan çocuklar~n da ölüm ve sefalet tehdidi alt~nda olduklar~ndan ~üphe
edilemeyeceg-inden, söz konusu diplomatlar bunlar~n Türkiye'ye iskâmn~~
rica etmekteydi. Pa~a, bunlardan ~imdilik 2.000 kadar~n~~ nispeten ucuz
olan Erzurum ve Erzincan'da yerle~tirebilecek durumdaysa da, geri kalanlar~~için ordu bütçesi yeterli olmayaca~~ndan iktisat veya Dahiliye Vekâletlerince te~ebbüste bulunulmas~n~~ istemekteydi.' Bunun üzerine, mali durumun müsait olmamas~na ra~men S~hhiyye ve Muavenet-i ~ctimaiyye
Vekâleti 2.000 çocu~un ia~esini üstlendi. Ayr~ca, Himaye-i Etfâl ve Hilâl-i
Ahmer Cemiyetleri de biner çocu~un bak~mlar~n~~üzerlerine almay~~ kabul
etti. 166
Rusya'daki aç Türk çocuklar~na sahip ç~k~lmas~~meselesi Büyük Millet
Meclisi platformuna yak~nda Rusya'dan dönmü~~olan Soysall~~ ~smail Subhi
Bey taraf~ndan getirildi. ~smail Subhi Bey Rusya'da bulundu~u esnada
açl~k felâketine bizzat ~ahit olmu~~ve gördüklerinden derinden etkilenmi~ti.
Soysall~'n~n 3 Nisan 1922'de Büyük Millet Meclisi'ne verdi~i takrirde ~u
ifadeler yer almaktayd~:
Rusya'da Ural ve Volga havâlisinde olan açl~k tüyleri ürpertecek bir
derece-i fecaattedir. Bundan en ziyade müteessir olanlar da Müslüman
Ba~kurtlar, Tatar ve Kazak K~rg~zlard~r. Bu açlar~n bilhassa çocuklanndan binlercesini memleketimize getirip, vilayetlerde, livalarda, kazalarda,
karyelerde gerek mümkün olabilecek vesait-i resmiyye ile ve gerek hususi
surette aile nezdlerine yerle~tirmek hem insani ve hem de iktisadi acil bir
mesele-i mühimmedir. Yirmi-otuz bin çocu~un memleketimizin muhtelif
cihetlerine serpi~tirilmesi için Büyük Millet Meclisi aza-y~~ muhteremesi ile
ayr~~ ayr~~bilisti~are te~ebbüste bulunmak ve hükümetin zaten bu bâbda giri~ti~i resmi muamelât~~ da takviye ve itmâm etmek üzere her ~ubeden iki
âzâ intihab~~ suretiyle bir encümen-i mahsus tefrikini teklif ederim.'
~smail Subhi Bey takririni savunurken yapt~~~~aç~klamada, Türkiye'de
de pek çok fakir ve yetim çocuk oldu~unu kabul etmekle birlikte, onlar~n,
halleri tasavvur edilemez ve anlat~lamaz derece olan Rusya'dakiler kadar

Cilt: 18, Devre: 1, klima Senesi:3 (Ankara, 1959), s. 480.
"Umûr-~~S~hhiyye ve Muavenet-i ictimaiyye Vekili'nden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Ankara Murahhashg~'na, 29 Mart 1922" and "Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Ankara Murahhashg~'ndan ~ark Cephesi Kumandan~~
K~z~m Pa~a'ya, 29 Mart 1922" TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 40; 773MM ZaInt Ceridesi, Cilt: 18, Devre: 1,
le/ima Senesi:3 (Ankara, 1959), s. 480.
167 TBM M Zab~t Ce~idesi, Cilt: 18, Devre: I, le/ima Senesi:3 (Ankara, 1959), s. 479.
165
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feci durumda bulunmad~~~n~~ söyledi. Bunlardan ne kadar~~kurtar~labilse o
kadar~~kârd~."
Meclisin o günkü müzakeresinde mebuslar âdetâ ittifakla ülkede çok
say~da bak~ma muhtaç çocuklar bulunmas~na ve mevcut imkânlarm yetersizli~ine bakmaks~z~n, Rusya'daki aç Müslüman çocuklar~na sahip ç~kman~n
bir insanl~k vazifesi oldu~unu vurgulad~lar. S~hhiye ve Muavenet-i ~ctimâiye Vekâleti Türkiye'deki 59 idare mahalline oradaki yetim çocuk say~s~n~~
sormu~, cevap gönderen 33 yerde toplam 86.000 yetim bulundu~u anla~~lm~~t~.'
S~hhiye ve Muavenet-i ~ctimâiye Vekili Dr. R~za Nur da kürsüye gelerek ~unlar~~söyledi:
Ma'teessüf vaziyet ciddidir. Epeyce çocuk açl~ktan dolay~~ bizim hududa geliyor, gelirken de yolda ölüyor. Bunlara ma'teessüf bir yard~m
yapman~n imkan~~ yoktur. Bu hududa gelmekte olan çocuklar yirmi bin,
yirmi be~~bin çocuk tahmin ediliyor. Bendeniz bunu dü~ündüm. Yapabilece~imiz ~ey ancak iki bin çocu~u mevcut eytamhanelere yerle~tirmektir.
Bu malumat~~Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne vermi~tim. Kendileri de bununla me~gul oluyor. Elimizde mevcut epeyce yetim çocuklar~m~z vard~r.
Ma'teessüf bunlara yeti~ecek param~z yoktur. Eytamhanelerimizin hali
pek peri~and~r. Bunlar varken tabii onlar da geliyor. Fakat aç~kta kalmas~n diye hiç olmazsa iki bin kadar çocu~u ~öyle böyle öteye beriye s~k~~t~rabilece~iz. Ondan sonra bendeniz
Ahmer'in muavenetine müracaat ettim ve ne kadar çocu~a bakabilirsiniz dedim. Zannederim ki, oradan da pek yak~nda bir cevap gelecektir. Di~er taraftan da Kaz~m Karabekir Pa~a da iki bin çocuk al~yor. Orada eytamhanelerde bakacakt~r ve
bar~nd~racakt~r, fakat bendeniz bunun için yegane dü~ünebildi~im ~ey, bu
çocuklar~n bâki kalan k~sm~n~~ köylere, ~ehirlere aileler nezdine yerle~tirmek ve da~~tmakt~r. Bundan ba~ka çare yoktur.'"
Neticede, Büyük Millet Meclisi meseleyle ilgilenmek üzere özel bir
komisyon kurulmas~na karar verdi.' Çal~~malar~n~~yapan komisyon 1 May~s 1922'de aç~klad~~~~raporunda, muhtelif vilâyetlere müracaat ettiklerini
ve bunlar~n bir ço~undan bir hayli say~da çocu~un i ~e ve iskânlar~n~~temin
68 Ayn~~yerde,

s. 480.
Ayn~~yerde, ss. 479-482.
178 Ayn~~yerde, ss. 481-482.
171 Ayn~~yerde, s. 482. Bu özel komisyona seçilenler aras~nda Kastamonu Mebusu Dr. Suat Bey [Soyer]
ve Erzurum Mebusu Mehmet Salih Efendi [Ye~ilo~lu] de bulunmaktayd~. TBMM Zab~r Cerides~; Cilt: 19, Devre:
I, kim Senesi:3 (Ankara, 1959), s. 104.
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edebilecekleri cevab~~al~nd~~~n~ , ancak Türkiye'ye gelmesi söz konusu olan
on binlerce çocuk için Büyük Millet Meclisi'nin ilgili kanunlar~~ivedilikle ele
almas~~gerekti~ini beyan etti.' Bilâhare, bu komisyonun üyelerinden Kastamonu Mebusu Dr. Suat Bey [Soyer], maa~l~lar~n birer günlük maa~lar~n~n
Rusya ve K~r~m'dan gelecek çocuklar için kesilmesine dair kanun teklifi
Konuyu Meclis platformuna getiren Soysalh ~smail Subhi Bey teklifini
bir gazete makalesi halinde daha teferruath olarak kamuoyunun dikkatine
sundu. ~smail Subhi Bey makalesinde Türkiye'nin K~r~m'daki açlara para
yahut g~da yollamak suretiyle yard~m edebilece~ine inanmad~~~n~~yaz~yordu. Sava~~içindeki Türkiye'nin gönderebilece~i mebla~~K~r~m'~~bir gün bile
doyurmaya yetmezdi. Yegâne yard~m yolu K~r~m Tatarlar~m Türkiye'ye
getirmekti. Yeti~kinleri getirmek mümkün olmasa dahi küçükler getirilebilirdi. Bu aç insanlara Türkiye'de ekmek ve i~~bulunur, bir k~sm~~ölse bile
hiç olmazsa ço~u kurtulurdu. ~smail Subhi Bey'e göre, yapacak ba~ka bir
~ey yoktu.'
K~r~m'dan Türkiye'ye çocuk getirme teklifi Ankara'ya gelen K~r~m
temsilcileri taraf~ndan s~cak kar~~lanmad~. Ayn~~gazetede yazd~~~~bir makale
ile Soysalli'y~~cevaplayan Mahmut Nedim, gayet kibar bir dil kullanmakla
birlikte bu fikri uygun görmediklerini ortaya koydu. K~r~ml~~ayd~n, öncelikle nakil vasualarm~n böyle bir i~~için yetersizli~ini dile getirmekteydi. Zaten
güçsüz kalm~~~olan çocuklar haftalarca yol zahmetine tahammül edemez,
daha yolda iken mahvolurlard~. Zaten her K~r~m Tatar çocu~unu Türkiye'ye getirmeye kalkmak büyük bir masrafi gerektirirdi. Kald~~ki, Türkiye'de evlere da~~tilacak çocuklar gere~i gibi terbiye de edilemeyeceklerdi.
Yap~lmas~~gereken, böyle bir masrafin çok daha az~yla bu çocuklara K~r~m'da bakmakt~.1" Mahmut Nedim'in makalesinde yazd~~~~itiraz sebeplerinin yan~nda as~l aç~kça beyan edemedi~i bir prensip meselesinin bulundu~una ~üphe yoktur. Mahmut Nedim'in de aralar~nda bulundu~u milliyetçi K~r~m Tatar ayd~nlar~mn temel stratejilerinden biri K~r~m Tatarlann~n
Türkiye'ye göçlerinin önüne geçmekti. Son yüz k~rk y~l boyunca devam
eden bu göç süreci yar~madadaki K~r~m Tatar nüfusunu eritegeldi~inden
77111MZab~t Cericiesi, Cilt: 19, Devre: I, ictima Semti..? (Ankara, 1959), s. 449.
Ayn~~yerde, s. 40.
174 Ismail Suphi Soysall~, "Rusya Açlanna Muavenet Hakk~nda Bir Fikir", Hakintiyet-i Milliyye (Ankara),
25 Nisan 1922.
175 "Mebus-~~Muhterem Ismail SoysaB~~Beyefendi'nin Mektubu Münasebetiyle", Hdimiyet-i Milliyye (Ankara), 27 Nisan 1922.
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bu halk~ n felaketinin hem neticelerinden, hem de sebeplerinden biri olarak
görülmekteydi. Bu bak~ mdan, Sovyet rejiminin o dönem için birlikte çal~~may~~uygun gördü~ü Ayvazov ve Nedim gibi K~r~ m Tatar milliyetçileri
Türkiye'ye göçü desteklemek ~öyle dursun, diasporadaki K~r~m Tatarlar~ndan hiç de~ilse bir k~sm~n~~K~r~m'a geri getirmenin yollar~n~~aramaktayd~. Bu bak~mdan, ~u veya bu ~ekilde K~r~m Tatarlar~n~n K~r~m haricine göç
etmelerini ihtiva edecek her türlü projenin onlara ters gelece~i aç~kt~.
Böyle olmakla birlikte, Ayvazov Büyük Millet Meclisi'nin sekiz ya~~ndan büyük 10.000 K~r~ml~~ çocu~u kabul etmeye haz~r oldu~unu K~r~m
hükümetine bildirdi. Konu K~r~ m Merkezi Pomgolu taraf~ndan 9 May~s
1922'da müzakere edilerek, "prensip olarak 5.000 çocu~un K~r~m'dan Ankara'ya naklinin mümkün oldu~u" aç~kland~ .' Bununla birlikte, proje
hayata geçirilmedi. Ne var ki, bu aradan k~rk y~l geçtikten ve bu arada K~r~m Tatarlar~~ topyekün K~r~ m'dan sürgün edildikten sonra bu mesele tekrar ele al~narak, Türk ve K~r~ m Tatar milliyetçilerinin bir komplosu olarak
takdim edilecekti. Sürgün sonras~~yeniden yazd~r~lan K~r~m tarihinin Stalinist yazarlar~ ndan biri Ayvazov'u ve Nedim'i K~r~ m'dan Türkiye'ye çocuk
ihracat~~plan~n~n mimarlar~~ olarak gösteriyordu. Yazara göre, bu me~'um
plan Sovyet hükümeti taraf~ ndan durdurulmu~tu.'
K~ r~ m'dan ve Açl~k Çeken Di~er Bölgelerden Türkiye'ye Mülteci
Ak~ n~~
Soysall~'n~n K~r~ m'dan Türkiye'ye çocuk getirme teklifi gerçekle~medi.
Ancak açl~k dolay~s~yla binlerce K~r~m Tatar mülteci K~r~ m'dan Türkiye'ye
akmaktayd~. Açl~k esnas~nda Türkiye'ye gelen K~r~m Tatar mültecilerin
say~s~ na dair mevcut veriler sahih olmaktan çok uzak oldu~u gibi, ayn~~zamanda da bir hayli karma~~kt~ r. Mülteciler Türkiye'ye hem deniz (istanbul'a ve Anadolu'nun Karadeniz limanlar~ na) hem de kara (kuzeydo~u
vilayetlerine) yollar~yla gelmekteydi. Bunlar~n nas~l ve hangi statüyle geldikleri, (e~er kaydoldularsa) nerelerde kaydolduklar~~ ve resmen hangi
176 "Protokol no.: 35 Zasedaniya Prezidiuma TsK Pomgola 9 Maya 1922 goda", GAARK(Akmescit), fond
R-652/1922, delo 59, I. 126.
'" t. S. Çirva (Haz.), Oferki po istarii K~z~na, Part III, Knm v pe~iod sotsialistigskogo stroitels~va (1921-1941 gg.)
(Akrnescit, 1964), s. 41. Bu iddialar bütünüyle gerçek d~~~d~ r. Ayvazov'un veya Mahmut Nedim'in teklifi destekledilderi yönünde hiç bir delil olmaddaan ba~ka, yukanda belirtildi~i üzere her ikisinin de teklife hiç s~cak
bakmad~klan aç~kt~r. Dahas~, yazann (Çirva ?) tam da iddias~n~~ ispat için at~fta bulundu~u ve muhtevastru tahrif
etti~i belgenin asl~nda (halen K~nm Muhtar Cumhuriyeti Devlet Ar~ivi'nde bulunan ve yukar~daki dipnotta
gösterilen belge), K~r~m Pomgolu'nun fikri tasvip etti~i görülmekte olup, Sovyet hükümetinin bunun tatbikini
durdurdu~una dair en ufak bir i~aret mevcut de~ildir.
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ülkenin yurtta~h~~na ve pasaportuna sahip olduklar~~hususlar~~ancak bunlara ili~kin (Türkiye, Rusya, Ukrayna, K~r~m, vs.) ar~iv malzemesinin tamam~~kullan~ma aç~ld~~~nda bir ölçüde mümkün olabilecektir. Bu husustaki
bir çok filin resmi kay~tlardan ba~~ms~z oldu~u dü~ünülecek olursa, o durumda dahi tam ve tart~~ilmaz rakamlara ula~ mak muhtemel gözükmemektedir. Bütün bunlara ra~men, say~lar~n~n binlerle ifade edildi~i aç~k olan
söz konusu mültecilerin münferit partiler halinde geli~lerine dair hiç de~ilse k~smi veriler mevcuttur. Mesela, 11 Nisan 1922'de, Rus vapuru ~/yiç'in
getirdi~i erkek, kad~n ve çocuktan olu~an 500 ki~ilik bir mülteci grubunun
Samsun liman~na ç~kt~~~~biliniyor.'" May~s sonuna kadar Samsun'a ç~kan
K~r~m Tatar mültecilerin toplam say~s~~2.091'i buldu. Türk yetkililer bu
rakam~n 30.000'e ula~abilece~ini hesaphyorlard~.179 560 K~r~m Tatar mülteci de May~s 1922'nin ilk yar~s~nda Batum üzerinden Trabzon'a geldi.'
Batum Rusya'dan Türkiye'ye gelen mültecilerin ana yollar~ndan birinin
üzerinde yer al~yordu. Mültecilerden pek ço~unun Anadolu'ya geçene
kadar Batum'da bir müddet kald~klar~~anla~~lmaktad~r. Batum'daki Türkiye Ba~konsoloslu~u s~n~rl~~imkanlar~yla sefalet içindeki bu mültecilere yard~m etmeye çali~~yordu.181 Türkiye'nin kuzey-do~u bölgelerine yönelik
mülteci ak~n~~1922 y~l~~boyunca devam etti. ~ubat 1923'e kadar gelen mülteci say~s~~(~ran'dan gelenlerle birlikte) 14.000'e ula~t~.182 Her ne kadar bu
rakam~n ne kadar~n~~K~r~m'dan ve Sovyet Rusya'n~n di~er k~s~mlar~ndan
açl~k dolay~s~yla gelenlerin te~kil etti~ini bilmiyorsak da, bunlar~n hiç az
olmayan bir oranda oldu~u ~üphesizdir. A~ustos 1922'de, Ankara'daki
Sovyet elçisi Semyon ~. Aralov'un ricas~~üzerine, Bütün-Rusya Merkezi icra
Komitesi Prezidyumu "açl~k dolay~s~yla K~r~m'dan Türkiye'ye iltica eden
yakla~~k 1.000 Tatar'~n" Rusya vatanda~l~~~~haklar~n~n mahfuz tutulmas~~

"K~r~ml~~Be~~Yüz Bedbaht Mülteci", ikd~en (~stanbul), 23 May~s 1922.
"K~r~m Muhacirleri", Halcimiyet-i Milliyye (Ankara), 25 May~s 1922.
180 "Trabzon'da K~r~m Mültecileri", Vakti (~stanbul), 16 May~s 1922.
181 En az~ ndan Eylül 1922'ye (belki de çok daha sonras~ na) kadar, Batum'daki Türkiye Ba~konsoloslu~u'nun mültecilere ili~kin olarak alabildi~i yegâne mebla~~Hilâl-i Ahmer Cemiyeti' nin 1 Haziran 1922'de
gönderdi~i 1000 Türk liras~ ndan ibaretti. "Hariciye Vekületi'nden Ankara Hilâl-i Ahmer Heyet-i Murahhasas~'na, 18/19 Haziran 1922" ve "Batum Ba~~ehbender Vekili'nden Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhash~f na, 9
Eylül 1922", TKDMA (Etimesgut, Ankara), Kutu no.: 1198, Belge nos.: 39 ve 53.
182 Bu mültecilerin ço~u bir müddet önce Kars ve Ardahan bölgelerini terk ederek Rusya'ya hicret eden
Molokanlardan kalma evlere veya ev rlant~larma yerle~tirildiler. Bu talihsiz insanlar bütünüyle sefalet ve yolduk
~artlar~~içinde ya~amaktaychlar. Anla~~ld~~~ na göre söz konusu mültecilerin problemleriyle ilgilenen yegâne
yetkili kurum olan ~ark Ordusu mülteciler için âcil olarak g~da, giyecek, tohumluk zahire ile dannzl~k ve çiftlik
hayvan~~talebinde bulunmaktayd~. "~ark Cephesi Kumandan Vekili'nden Ankara Hilül-i Ahmer Cemiyeti
Murahhasl~~~'na, 26 ~ubat 1923", TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 52.
178
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karar~n~~kabul etti.' Türk kaynaklar~nda verilen rakamlarla mukayese
edildi~inde K~r~m Tatar mültecilerin say~s~na ili~kin Sovyet kararnamesindeld bu rakanun gerçe~in çok alt~nda oldu~u görülür. Bu durum bir yanli~~
hesaplama veya kay~t hatas~ndan kaynaldanabilece~i gibi, kasdi olarak da
söz konusu rakam dü~ük gösterilmi~~olabilir.
Tam rakamlar ne olursa olsun açl~k yüzünden Türkiye'ye gelen mültecilerin say~s~n~n kayda de~er miktarda oldu~una ~üphe yoktur. Ne var ki,
Türkiye'ye gelebilenler gelmek isteyip de buna muvaffak olamayanlar~n
yan~nda pek az say~da kalmaktayd~ .' Sovyet rejimi yabanc~~tebaas~~olmayanlar~n ülke d~~~na ç~kmalar~n~n önüne büyük engeller koymu~tu. Sovyet
Rusya'dan d~~ar~~ç~kabilmek için gereken pasaportu elde edebilmek s~radan
bir insan için ve normal yollardan âdetâ imkans~z gibiydi. Olaylar~n ~ahitlerinden biri o günlerde böyle bir seyahat belgesinin 3,2 milyon rubleden
a~a~~~elde edilemedi~ini ifade etmektedir.' Açl~~~n getirdi~i fakirlik ve
sefalet ~ardannda pek az insan~n buna gücünün yetebilece~'i aç~kt~r. Elbette
ki, bir çok mülteci de Türkiye'ye illegal yollardan ve pasaportsuz olarak
geldi. Bunun yan~s~ra, bir çok K~r~m Tatar~~uzun y~llar önce ~u yahut bu
~ekilde elde etmi~~olduklar~~Osmanl~~pasaportuna sahipti. Bunlardan bir
ço~u da bu felâket günlerinde ellerindeki Osmanl~~pasapordaruu kulland~lar. Di~er bir ifadeyle, o dönemde teknik olarak "Türkiye'ye dönen" Osmanl~~tebas~nm da pek ço~u asl~nda K~r~m Tatar~yd~.
K~r~m Tatar mültecilerin ia~e ve iskan meseleleriyle Maliye Vekaleti ile
birlikte S~hhiye ve Muavenet-i ~ctimaiye Vekâleti u~ra~maktayd~." K~r~m
Tatar mültecilerin ço~u Samsun vilâyetine iskan olundu. 1" Batum üzerin-

183 "Sohranenie prava grajdanstva RSFSR", Pim& (Moskova), 26 A~ustos 1922. Bu karar A.B.D. diplomadaruun da dikkatini çekmi~ti. "Amerika Birle~ik Devletleri'nin Riga'daki Temsilcisi Evan E. Young'dan
Amerika Birle~ik Devletleri D~~i~leri Bakardna, 28 Eylül 1922", U.S. National Arekives [A.B.D. Milli Ar~iv)]
(Washington, D.C.), General Records of the Department of State, Political Relations betv~een Russia and other
States, 1910-1929, no.: 2769.
184 Haziran 1922'de K~r~m'~~ziyaret eden bir Türk memuru olan Veli Necdet Bey binlerce K~r~m Tatann~n Türkiye'ye gitmeye can att~~~n~~bildiriyordu. "Ukrayna'da Muahedelerin Teatisi Merasimi", lkdam (Istanbul), 26 A~ustos 1922.
185 "K~r~m'da Açl~k ~iddetleniyor", Valat (~stanbul), 19 May~s 1922.
188 "K~r~m Muhticini", Hakinayet-i Milliyye (Ankara), 11 May~s 1922; "K~r~m ve Yerli M~~htaçlara Yard~m", Hakinayet-i Aftllipe (Ankara), 22 May~s 1922
187 "K~s~m Muhacirleri", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 19 May~s 1922; "K~r~m Muhacirleri", Hakinnyet-i
Milli»? (Ankara), 25 May~s 1922. Samsun'a peyderpey gelmekte olan K~r~m mültecilerin iskânlanyla me~gul
olmak üzere S~hhiye Vekâleti tarafindan Tokat S~hhiye Müdürii Fuad, mühendis Remzi ve ziraat mütehass~s~~
Galip Beyler'den olu~an bir heyet te~kil edildi. "K~r~m Mültecilerinin Kabulü", Hakimiyet-i Af~lliyye (Ankara), 16
Haziran 1922.
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den Trabzon'a gelenler geçici olarak Trabzon'da kalacaklarch.1" Ankara
hükümetinin K~r~ m Tatar mültecilere yönelik iskân politikas~~ onlar~~ münhas~ran Samsun vilâyetinde, mümkünse de yerli Pontos Rumlar~ ndan kalan
köylerde yerle~tirmekti. Bu maksatla hükümetce mahalli ~artlar dikkatle
incelendi ve belirli bir miktar para tahsis edildi. Bununla birlikte, söz konusu meblâ~~bu hususta gereken masraflar için yeterli de~ildi. K~r~m Tatar
mültecilerden yaln~zca Samsun vilâyetine yerle~enler hükümet yard~ m~~
alabilecekler, ba~ka yerlere gidenlerin buna hakk~~olmayacakt~.1" ~u cümleden, Samsun'un Tepecik köyüne en az 166 K~r~ m Tatar mültecinin (42
hane) yerle~tirildi~i biliniyor.' K~r~m Tatar mültecilerin yerle~tirildi~i bir
di~er köy de, yine tahrip edilmi~~eski bir Rum köyü olan Kavak kazâs~na
ba~l~~Karada~~köyüydü.191
Mültecilerin içinde bulundu~u feci durum kar~~s~nda, Ankara
hükümeti "K~r~ m'dan memleketimize iltica eden ve uzun zamandan beri
devam eden açl~k, sefalet-i fizyolojiyye ve mahrumiyet-i maddiyyeden pek
bitâb ve kuvvâ-y~~bedeniyyelerini zâyi' etmi~~bulunan zavall~~ K~r~ml~lar"a
dair bir kararname yay~nlad~ . Kararnameye göre, muhacir ve mülteciler
hakk~ndaki kanuna uygun olarak K~r~m mültecilerine verilen i ~e bedeli
onlar~n ya~am güçlerinin iadesine yeterli olmad~~~ndan, bedenlerinin güçlenmesi ve çal~~~p hayatlar~n~~kazanabilecek hale gelmeleri için üç ay müd-

"Trabzon'da K~r~m Mültecileri", Valat (Istanbul), 16 May~s 1922.
BCA, Toprak ~skân Genel Müdürlü~ü Fonu, Fon Kodu: 272.79, Yer no.: 72.1.6.
'9° Nedim Ipek, Mübadele ve Samsun (Ankara, 2000), s. 123. Feci durumdaki mültecilerin ihtiyaçlar~n~n temini için hükümetin yard~ m~~ hiç ~üphesiz ki yeterli de~ildi. Bununla birlikte, mültecilerin mahalli halktan
hay~rsever insanlar~n önemli yard~mlar~yla kar~~la~t~klar~~da oluyordu. Meselâ, kendisi de aslen K~nm muhaciri
bir aileden gelen Kefelizâde Hac~~ Mehmed Efendi o~lu Yusuf Efendi Tepecik köyüne yerle~tirilen K~r~m Tatar
mültecilere çift hayvan~, tohumluk ve yemeklik zahire verdi~i gibi, köyün su ~ebekesini de yapt~rm~~~ve mültecilerin çocuklar~n~n tahsili için görevlendirilen muallimin de ücretini kar~~lam~~t~. Ipek, s. 51. Tepecik köyüne
K~r~m Tatar mültecilerin iskân~ndan k~sa bir süre sonra, 1924'de Yunanistan'dan gelen mübadele göçmenleri de
yerle~tirildiler. Tepecik'deld hayat ~artlanna uyum sa~layamayan ve kar~~la~t~klar~~problemlerle ba~a ç~kamayan
K~r~m Tatarlan tedricen köyden ba~ka yerlere göç ettiler. 1940'lara gelindi~inde Tepecik'e yerle~tirilmi~~K~r~m
Tatarlann~n büyük k~sm~~köyü terk etmi~~durumdayd~~ (Abdurrahman Batur~ah [1925 Tepecik do~umlu] ile 28
Haziran 2004'de yap~lan mülâltat). 2004 y~h Temmuz ay~nda yapt~~~m~z ara~t~rmada köyde yaln~zca tek bir
K~ r~ m Tatan (Naciye Erol) ya~amaktayd~.
~s~~ BCA, Toprak islcân Genel Müdürlü~ü Fonu, Fon Kodu: 272.79, Yer no.: 72.1.6. Karada~'a da K~nm
Tatar mültecileri müteakip I 924'de Yunanistan'dan gelen mübadele göçmenleri yerle~tirildi. ~ki farkl~~ yerden
gelen muhacirler aras~nda ç~kan anla~mazl~klar neticesinde say~ca daha az olan K~r~m Tatarlan Karada~'~~ terk
ederek Tepecik'e, Samsun'a veya Ankara'ya göç ettiler. Karada~'daki son K~r~m Tatan da 1925 y~l~nda buradan ayr~ld~~[Abdurrahman Batur~ah (1925 Tepecik do~umlu] ile 28 Haziran 2004'de yap~lan mülfficat).
188
189
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detle her yeti~kin ki~iye birer kilo ve küçüklere de yar~m kilo ekmek bedeli
verilecekti.'92
K~r~m'dan mülteci ak~n~n~n müteakip aylarda da devam etmesi üzerine, Ankara hükümeti 24 A~ustos 1922'de mültecilerin nakil masraflarma
ili~kin bir kararname daha yay~nlad~. Kararnamede K~r~m'dan gelen mültecilerin Türkiye s~n~rlar~~dahilinde varacaklar~~herhangi bir limanda kendilerine S~hhiye ve Muavenet-i ~ctimaiye Vekâleti'nce emsalleri gibi yard~m
yap~laca~~~beyan edilmekteydi.'" Bilâhare, 25 Ekim 1922'de, müteakip
y~l~n bütçesi müzakereleri s~ras~nda, bilhassa Rusya ve K~r~m'dan gelerek
Türkiye'nin muhtelif yerlerine iskân edilmekte bulunan mülteciler dolay~s~yla S~hhiye ve Muavenet-i ~ctimâiye Vekâleti'nin ilgili ~ubesinin kapasitesinin geni~letilmesine karar verildi.'"
Anadolu'daki Yard~m Kampanyas~~
Öte yandan, açl~k çeken K~r~ml~lara yard~m kampanyas~~Anadolu'nun
her taraf~nda ola~anüstü bir ilgi ile devam etmekteydi. KAYH'nin hemen
hemen bütün ülke çap~nda gayet etkili bir ~ekilde te~kilatland~~~~ve en ücra
kasabalar~n baz~lar~nda bile mahalli altkomitelerin te~kil edildi~i anla~~lmaktad~r. Bu durum KAYH merkezinin te~kilatlanma ba~ar~s~~oldu~u kadar, hükümetin destek veren yakla~~m~n~n, Hilal-i Ahmer merkezinin ve
~ubelerinin geni~~bir te~kilat a~~yla çal~~malar~n~n, bas~n~n konuyu halka
duyurmaktaki tesirlili~inin ve nihayet kendi dinda~~ve soyda~lar~mn da
maruz kald~~~~böylesine muazzam bir afeti duymas~~üzerine harekete geçen
Anadolu halk~n~n içten duygular~n~n ve köklü hay~rseverlik geleneklerinin
bir neticesiydi. Türkiye'nin her tarafinda yüz binlerce K~r~m Tatar muhacirin bulunmas~~da kamuoyu ilgisinin geni~lemesinde ilave bir faktör olmu~tur. Bununla birlikte, Anadolu'nun hiç K~r~m Tatar~n~n ya~amad~~~~veya
pek az K~r~m Tatar~n~n ya~ad~~~~bölgelerinden de gayet kayda de~er miktarda yard~m gelmi~~olmas~, meselenin Türkiye'de K~r~m Tatar diasporas~na münhas~r olman~n çok ötesinde geni~~bir ilgi uyand~rd~~~n~~aç~kça göstermektedir.

192 "Bakanlar Kurulu Karar~, 17 May~s 1922", BCA (Ankara), Bakanlar Kurulu Kararlan Fonu, Fon
Kodu: 30.18.1.1, Yer no.: 5.16.15.
I" "Bakanlar Kurulu Karar~, 24 A~ustos 1922", BCA (Ankara), Bakanlar Kurulu Kararlar~~Fonu, Fon
Kodu: 30.18.1.1, Yer no.: 5.25.10.
194 TBMA Zaki: Cendesi, Cilt: 24, Deme: I, ictima Senesi: 3 (Ankara, 1960), s. 158.
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Anadolu'da yard~m kampanyas~~ muhtelif ~ekillerde sürdürülmekteydi.
Ço~u halde KAYH'nin kendili~inden te~ekkül etmi~~mahalli altkomiteleri
veya Hilâl-i Ahmer ~ubeleri kampanyan~n öncülü~ünü yap~yordu. Mahalli
bir gazetenin (mesela, Konya'da Babal~k, Kastamonu'da Aç~k Söz, Artvin'de
Ye~il Yuva, Samsun'da Ahali, Ordu'da Güne~~[mecmua], vs.) ~srarl~~ yay~nlar~yla yard~m kampanyas~n~~ ba~latt~~~~yahut sahiplendi~i, hattâ bilfiil organize etti~i s~k s~ k görülmekteydi." ~âne toplanmas~n~n yan~s~ra gelir getirecek ba~ka faaliyetler de gerçekle~tiriliyordu. ~u cümleden olarak, müsamereler,'" müzayedeler" ve sergileri" düzenlenmesi, at yar~~lar~ndan hisse
al~nmas~,' rozet' ve özel bilet' sat~~~~gibi kampanyay~~destekleyici uygulamalar yap~lmaktayd~. Pek çok daire ve i~~yerinin personeli de kendi aras~nda yard~m topluyordu.'" Ordu birliklerinde ise zabitler ve erler aras~nda aktif bir yard~m toplama kampanyas~~yürütülmekteydi." Memurlar~n,
postac~lar~n, i~çilerin, gazetecilerin ve ba~kalar~n~n birer günlük maa~lar~n~~
hibe etmeleri ile s~kça kar~~la~~llyordu.' Açl~k çeken K~r~ml~lar için te~kilatl~~ olarak yürütülen yard~m kampanyalar~na ~u ~ehir ve kasabalardan yard~mlar geldi~ini tespit edebildik: Adapazar~, Ertu~rul, Gölpazar~, Mihalgazi, Osmaneli, Bolu, Samsun, Zonguldak, Küre, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Çan, Burdur, Sand~kl~, Alâiyye, Mersin, Adana, Seyhan, Kozan, Ana195 Babal~k okuyucular~n~~ fitrelerini açhk çeken K~nmhlara vermeleri yönünde te~vik etmekteydi. Neticede, Konya ve çevresindeki kasabalardan pek çok insan fitrelerini bu maksada hasrettiler. Bu f~ treler ve toplanan
di~er yard~mlar Babal~k gazetesi vas~tas~yla Ankara'ya gönderildi. Ahmet Avanas, Milli Mücadelede Konya (Ankara,
1998), s. 254. Ahali gazetesi de Samsun'daki idarehanesinde K~r~m açlar' için iâne toplamaktayd~. "K~r~m
Açlanna Yard~m", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 18 May~s 1922.
'96 Giresun idman Yurdu Giresun'da böyle bir müsamere te~kil etti. "K~nmhlara Yard~m", Babal~k (Konya), 16 Haziran 1922.
97 "Polatl~'da K~r~m ~ânesi", Hakin~~zet-i Milliyye (Ankara), 4 Haziran 1922.
198 Ordudaki ~smet Pa~a k~z mektebi has~lat~~K~r~m açlanna ait olmak üzere bir sergi açt~. Sergide talebelar~n yapt~klar~~ nala~lar, resimler ve di~leri takdim edilmekteydi. "K~r~m Muhuacini Menfaatine Sergi", Hakimiyet-i Milhyye (Ankara), 1 Haziran 1922.
"Erciyes'de K~ninhlara Yard~m", Hakimiyet-i Milljyye (Ankara), 7 Haziran 1922.
200 "Rizelilerin K~r~m tanesi", Haki~nyet-i Mil4yye (Ankara), 8 Haziran 1922.
20 ' BCA (Ankara), Diyanet i~leri Reisli~i Fonu, Fon Kodu: 51, Yer no.: 7.64.32.
202 Ankara Polis Müdürlü~ü personeli de aralar~nda yard~m toplam~~t~. "Polislerimiz ve K~r~m tanesi",
Hakim~zet-i Mil4yye (Ankara), 21 Haziran 1922.
203 "11. F~rka Kumandan~~Miralay Celifden Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhasl~~~'na, 25 May~s 1922" ve
"41. F~rka, 16. Bölük Kumandan~'ndan Ankara Hilâl-i Ahmer Murahhash~~'na, 29 May~s 1922", TKDMA,
Kutu no.: 1198, Belge nos.: 11 ve 31; "K~r~m tanesi", Babal~k (Konya), 14 Haziran 1922.
204 Ankara Postahanesi personeli ve Keskin fabrikas~n~n bütün i~leri birer günlük maa~lar~n~~ ba~~~lad~.
"Aleni Te~ekkür", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 12 May~s 1922. K~nkkale'delci silah sanayi i~çileri de birer
günlük maa~lar~ n~~ hibe etti. "K~r~m Açl~ktan K~r~l~yor, Mahvoluyor", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 25 Nisan
1922. Anadolu'da Yeni Gün gazetesinin bütün yazarlar~, musahhihleri, matbaac~lan ve di~er i~çileri de birer günlük
maa~lar~n~~ ba~~~lad~. "K~r~m Açlanna Yard~m ~çin Yeni Gün Amelesinin Karar~", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara),
26 Nisan 1922. Bir çok devlet memuru maa~lar~n~n % 5'ini ba~~~lad~. "K~n~nlilara Yard~m", Haki~nyet-i Milliyye
(Ankara), 28 Nisan 1922.
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mur, Çorum, Sungurlu, Eski~ehir, Konya, Beypazar~, Sincan, Polatl~, Kayseri, Sivas, Zârâ, ~ebin Karahisar, Gümü~hane, Maden, Elaziz, Harput,
Yümni/Malatya, Siirt, Pervari, Diyarbekir ve Siverek." K~r~m'daki açl~k
kurbanlar~~için i~ne topland~~~na dair belgelere ula~abildi~imiz bu ~ehir ve
kasabalardan ba~ka daha pek çok yerde benzer faaliyetlerin yürütülmü~~
oldu~una hiç ~üphe yoktur.
K~r~m'daki açl~k kurbanlar~na yard~m temininin konusunun Türkiye
kamuoyunda yo~un bir ~ekilde gündemde oldu~u günlerde, Yunan ordusuna kar~~~nihai taarruza geçme haz~rl~klar~~yapan Ankara hükümetinin en
fazla üzerinde durdu~u konulardan birisi de Sovyet Rusya'dan gelecek
maddi yard~md~. Nisan 1922'de, Mustafa Kemal Pa~a Ankara'daki Sovyet
elçisi Aralov'dan, önceki y~l yap~lan görü~melerde kararla~t~r~lm~~~bulunan
10 milyon ruble de~erindeki yard~m paketini Moskova'ya hat~rlatmas~n~~
rica etti.' A~ustos 1922'de gerçekle~ecek olan Büyük Taarruz'un arefesinde, Sovyet silah ve cephane yard~mlar~~ hayli düzenli bir ~ekilde Ankara
hükümetine ula~acakt~r." Bu arada, Moskova'daki Türk diplomatik misyonu Nisan 1922'de k~sa süreli bir kriz de ya~ad~. Sovyet Rusya'n~n ba~~ehrindeki baz~~Türk diplomatlar~~Çeka (Sovyet gizli polis ve istihbarat te~kilat~) taraf~ndan Moskova'daki Polonyal~larla birlikte casusluk faaliyetlerine
kar~~t~klar~~ itham~yla gözalt~na al~narak aramaya ve sert muameleye maruz
205 Adapazar~, Bolu, Zonguldak, Ertu~rul, Gölpazan, Mihalgazi, Osmaneli, Çan, Alâiyye, Burdur, Sand~kl~, Beypazan, Sincan, Çorum, Sungurlu, Zârâ, Harput, Maden, Gümü~hane, ~ebin Karahisar, Yüm~~i/Malatya, Bitlis, Siirt, Pervari, Siverek ve Diyarbekir'deki mahalli K~r~m Açlanna Yard~m Komiteleri'nin
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile o bölgelerde toplanan yard~mlar hakk~nda yaz~~malar~~için, bakma, TICDMA, Kutu
no.: 1198, Belge nos.: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33 ve 56. K~r~m açlar~~
için yard~m toplanan di~er ~ehir ve kasabalar için, balutuz, Artvin için: "K~r~m Açlanna Yard~m Heyeti", Te~il
Yuva (Artvin), 1 A~ustos 1922; Çapa, s. 155; Konya için: "K~r~m Mültecilerine Yard~m", Babal~k (Konya), 8
Haziran 1922; "K~r~m Açlanna Muavenet Komisyonu", Babal~k (Konya), 13 A~ustos 1922; "K~r~m Iânesi",
Hakimiyet-i Mikyye (Ankara), 14 Haziran 1922; "K~r~m Iânesi", Hakimiyet-i Milliyye (Ankara), 15 Haziran 1922;
Mersin için: "Mersin'de K~r~m Açlan ~çin", Anadolu'da Terli Gün (Ankara), 4 May~s 1922; "K~r~m Muhtâcini
~çin", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 9 Haziran 1922; Elaziz için: "K~r~m Için", Hakimiyet-i Milli>ye (Ankara), 26
Haziran 1922; Ordu için: "K~nmhlara Mühim Bir ~âne",
Milliyye (Ankara), 23 Haziran 1922; Zonguldak için: "K~r~m Iânesi",
Milliyye (Ankara), 15 Haziran 1922; Eski~ehir, Kozan, Seyhan, Alâiyye
ve Anarnur için: "K~r~m iânesi", Hakimyet-i Milliyye (Ankara), 15 Haziran 1922; Polath için: "K~r~m ~ânesi",
Hakimiyet-i Mikyye (Ankara), 15 Haziran 1922; "Polatl~'da K~r~m Iânesi", HakimOt-i Millbye (Ankara), 4 Haziran
1922; Samsun için: "K~r~ m Açlanna Yard~m", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 18 May~s 1922; Ordu için: "K~r~m
Muhtâcini Menfaatine Sergi", Hakimiyet-i Milliyye (Ankara), 1 Haziran 1922; Türkye HiMl-i Ahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi Tarckndan 1339 Senesi HiMl-i Ahmer Meclis-i Umumisi'ne Takdim Edilen (1335-1338) Dört Senelik Devro,e Ait
Rapor (Istanbul, 1923), s. 148; Giresun için: "K~nml~lara Yard~m", Babal~k (Konya), 16 Haziran 1922; Rize için:
"Rizelilerin K~r~m ~ânesi", Hakimiyet-i Milliyye (Ankara), 8 Haziran 1922; Kayseri için: "Erciyes'de K~nmhlara
Yard~m", Halci~«et-i Mill~ye (Ankara), 7 Haziran 1922.
206 Semyon I. Aralov, Bir Sog,et Diplomat~« Türkiye Hat~ralar~~(~stanbul, 1967), s. 114.
207 Bülent Gökay, A Clash of Empires. Turkey between Russian Bolshevism and Ditish Imperialism,1918-1923
(Londra, 1997), s. 120.
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kald~. Bu olay~~protesto eden Türk Büyükelçisi Ali Fuat Pa~a'n~n 10 May~s
1922'de Moskova'dan ayr~lmas~~ile kriz daha da büyüdüyse de, bu tats~z
durum Türk-Sovyet münasebetlerinde bir kopmaya yol açmadan kapat~labildi.' Bu s~ k~nt~l~~ dönemde, açl~k çeken K~r~mlilar için aç~lm~~~olan kampanyan~n devam ediyor olmas~~ ve kamuoyunun bu konudaki büyük heyecan~, iki ülke aras~ndaki ili~kileri olumlu yönde etkilemi~~olmal~d~r. Nitekim, 17 May~s 1922'de K~r~ m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Merkezi
icra Komitesi Ba~kan~~ Yuriy Gaven'e çekti~i telgrafta Aralov kampanya
dolay~s~yla duydu~u sevinci yans~tmakta ve Türkiye'yi övmekteydi.209
K~r~m'a ~lk Parti Yard~m Malzemelerinin Gönderilmesi
Türkiye'de açlar için yard~m kampanyas~n~n hayli mesafe almas~yla
birlikte, K~r~m'a gönderilecek ilk parti yard~ m malzemesi 1922 May~s ay~~
ortalar~nda haz~r duruma geldi. Yap~lan ba~~~larla Ankara'da 500 çuval
bu~day unu sat~n al~nd~. Buna ~stanbul'daki Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi
vas~tas~ yla toplanan para ile Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umumisi taraf~ndan
sat~n al~ nan 500 çuval un daha eklendi. Bu durum Ankara'daki Sovyet misyonuna bildirilerek bu unlar~ n her türlü müsadere ve vergiden muaf tutulmas~~ istendi."' Bununla birlikte, Hilâl-i Ahmer K~r~ m'a gönderece~i
unlar~~ tamamen K~r~ m Tatarlar~na da~~t~lmayabilecekleri endi~esiyle Sevastopol'de Bol~evik yetkililere teslim etme hususunda istekli de~ildi. Buna
ba~l~~ olarak, Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umumisi unlar~n do~rudan Akmescit'deki Müslüman kooperatif heyetine teslim edilmesi gerekti~i görü~ündeydi. Ancak, Ankara'daki KAYH merkezi böyle bir tavr~ n Ruslara kar~~~
aç~kça güvensizlik gösterilmesi mânâs~na gelece~i mülâhazas~yla uygun
olmayaca~~n~~ bildirdi. Bunun üzerine, Ankara yard~ m malzemesinin evvelce kararla~t~r~ld~~~~üzere Hilâl-i Ahmer'ce tayin edilecek görevliler marifetiyle Sevastopol'e gönderilip orada teslim edilmesine, ancak söz konusu
görevlilerin unlar~n K~r~m Tatarlar~na da~~t~lmas~ na nezaret etmelerine
karar verdi.21'

208 Bu olay~n ba~~aktörleri taraf~ndan tasviri için, bak~n~z, Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hain-alan
(21/11/1920 - 2/6/1922) (Istanbul, 1955), ss. 329-348.
209 Barançenko, s. 125.
210 "K~nm Açlanna Yard~ m Heyeti Kâtib-i Umumisi Mahmud Esad Bey'den [Bozkurt] Ankara
Ahmer Murahhasl~g~'na, 9 May~s 1922", TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 7.
211 "K~ nm Açlanna Yard~ m Heyeti Kâtib-i Umumisi Mahmud Esad Bey'den [Bozkurt] Ankara Hilâl-i
Ahmer Murahhashg~'na, 16 May~s 1922", TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 5.

Belleten, C. LXXV, 59
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Yard~m malzemesini K~r~ m'a götürecek olan heyet Hilâl-i Ahmer memurlar~ndan Hasan ve ~ lhami Beyler ile Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi Reisi
Hac~~Mesud Efendi'den olu~maktaych.212 Heyet yola ç~kmadan önce, Tatar
Cemiyet-i Hayriyyesi K~r~m'da yard~m~n da~~t~m i~ine yard~mc~~olmak üzere Akmescit, Sevastopol, Bahçesaray, Kezlev, Yalta, Kefe ve Canköy ~ehir
ve kasabalar~n~n yerli K~r~m Tatar ileri gelenlerinden ve ayd~ nlardan belirlenmi~~kimselerin isim listesini Hilâl-i Ahmer'e teslim etti.'"
Yard~m kafilesi olan unlarla birlikte 24 May~s'da Istanbul'dan ayr~larak, Novorossiysk üzerinden 31 May~s 1922'de Sevastopol'e vard~. Unlar
Sevastopol'de koruma alt~ ndaki bir depoya yerle~tirildikten sonra, yard~m
heyeti K~r~ m Tatar cemaatiyle temasa geçmek üzere K~r~ m'~n ba~~ehri Akmescit'e gitti. Yard~ m heyeti Akmescit'de aralar~nda Bekir S~tk~~Çobanzâde
(K~r~ m Merkezi icra Komitesi üyesi ve ünlü ~air), Selim Memetov (D~~~Ticaret Halk Komiseri), Ümer ~brahimov (Tar~ m Halk Komiseri), Süleyman
~drisov (Tar~m Halk Komiserli~i Müste~ar~) ve Seytcelil Hattat'~n (Akmescit
Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi Reisi) da bulundu~u önde gelen K~r~m Tatarlar~n~n yan~s~ra K~r~m Merkezi icra Komitesi Ba~kan Yard~mc~s~~B. S. ~vedov
ile görü~tüler. K~r~ml~lar yard~mdan dolay~~ derin minnettarl~klar~~ bildirdiler, ancak unlar~~ K~r~m Tatarlar~~ ad~na almay~~ kabul edemeyeceklerini,
çünkü açlar~n ia~esi hususunun münhas~ ran hükümetin yetkisinde oldu~unu ve K~r~m'~ n Rus ahalisine kar~~~ayr~mc~l~k yapman~n do~ru olmayaca~~n~~kibarca ifade ettiler. Neticede, K~r~ m Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Halk Komiserleri ~ürâs~~ Ba~kan~~[Ba~bakan] Sahipgerey Saidgaliyev'in ba~kanl~~~nda yap~lan müzakerede, unlar~n K~r~m hükümetine teslimiyle hükümet taraf~ndan da~~t~lmas~, mahalli K~r~ m Tatar komitelerinin
de bu da~~t~ ma nezaret etmesi kararla~t~r~ld~. Türk heyeti gitti~i yerlerde
K~r~m Tatarlar~~tarafindan gözya~lanyla kar~~land~. Hasan ve ~lhami Beyler
K~r~m'dan 10 Haziran 1922'de ayr~ ld~.'
Hac~~Mesud Efendi ise K~r~ m'da iki aydan fazla bir süre kalarak yar~madadaki K~r~m Tatar yerle~im yerlerinin ve müesseselerinin pek ço~unu
212
Kinm'a Giden Yard~m Heyetimiz", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 24 May~s 1922; "K~r~m Açlan
~çin", Ikdon (Istanbul), 25 A~ustos 1922; "Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi'nden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne,
17 May~s 1922", 77DM4, Kutu no.: 74, Belge no.: 203-1. Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi'nin bu mektubunda
yard~m malzemesini götürmesi öngörülen geminin ad~n~ n "Galiçya" oldu~u kaydedilmekteydi.
2 " "Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi'nden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyâseti'ne, 22 May~s 1922", TKDMA,
Kutu no.: 74, Belge no.: 203.
2 " "Kar~m'dalci Aç Dinda~lannuza Muavenet", ikdaon (~stanbul), 24 Temmuz 1922; "K~r~m'~n Sefaleti
Son Derecededir", Ada~n (~stanbul), 17 Haziran 1922.
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gezdi. Gerek Hac~~ Mesud Efendi, gerekse sözünü etti~imiz iki Hilâl-i Ahmer görevlisi Türkiye'ye döndüklerinde, K~r~m Tatarlar~n~n sadece yiyecek
ve giyecek de~il, bunlar~n yan~nda ~srarla kültür ve e~itim kurumlar~nda
yararlanmak için Türkçe kitap ve gazeteler de istediklerini beyan ettiler.'
Haziran 1922'de, (Türkiye-Ukrayna Anla~mas~'n~n tasdik edilmi~~suretlerinin teatisi için Harkov'a giden heyet mensuplar~ndan) Türk diplomat Veli
Necdet Bey de K~r~m'~~ziyaret etti. Veli Necdet Bey Türkiye'ye dönü~ünde
~kdam gazetesinde kendisiyle yap~lan mülakatta K~r~m'da ~ahit oldu~u deh~et verici açl~k sahnelerini anlatt~.' Türk yetkililer K~r~m'dan ayr~ld~ktan
sonra getirdikleri unun yap~lan anla~maya uygun ~ekilde açl~k çeken K~r~m
Tatarlar~na da~~t~ld~~~~anla~~lmaktad~r.217
Türkiye ve ~dil-Ural Bölgesindeki Açl~k
~dil-Ural bölgesi açl~k felaketine K~r~m'dan önce duçâr olmu~~idiyse
de, Türkiye kamuoyu ~dil-Ural Müslümanlar~n~n durumundan K~r~m'dakilerden daha sonra haberdar oldu. Bunun sebebinin K~r~m ile Türkiye aras~nda ~dil boyuna nazaran daha yak~n ili~kiler bulunmas~~ve Türkiye'ye yard~m isteyen K~r~m Tatar heyetlerinin gelmi~~olmas~~oldu~u aç~kt~r.
Asl~nda, ~dil-Ural bölgesinin Müslüman Türkleri d~~~ülkelerdeki karde~lerine ana dini te~kilatlar~~ olan ~ç Rusya ve Sibirya Müslümanlar~~ Merkezi
Ruhani idaresi (bundan sonra k~saca "Diniyye Nezareti" olarak amlacakt~r)
vas~tas~yla çoktan müracaat etmi~lerdi.' Açl~~~n do~urdu~u muazzam
ihtiyaçlar kar~~s~nda ateist Sovyet rejimi dini kurumlar~n da yard~m arama
çabalar~na dahil olmas~na göz yummak zorunda kald~~~~gibi, o felaketli
dönem için onlar~n toplum ve d~~~dünya üzerindeki otoritelerinden de
yararland~. Sovyet idaresinin ilk ony~l~~ içinde çok ciddi bask~lara maruz
kalm~~~olmalar~na ra~men dini kurumlar~n ço~u mevcudiyetlerini sürdüre215 "K~r~m Ne Haldedir?", Adam (~stanbul), 20 Haziran 1922; "K~r~m Açlan ~çin", ikdam (~stanbul), 25
A~ustos 1922; "K~nm'daki Karde~lerin Selam~", Va/at (~stanbul), 26 A~ustos 1922.
216 "Ukrayna'da Muahedelerin Teatisi Merasimi", Adam (~stanbul), 26 A~ustos 1922. Bir di~er Türk diplomat~~olan Ba~~ehbender (Ba~konsolos) Sabri Bey'in de 18 Temmuz 1922'de bir Türk harp gemisi ile Yalta'ya
gelerek Türkiye tebalanmn meseleleriyle ilgilendi~i biliniyor. "Türkiye Ba~~ehbenderi", Yeni Dünya (Akmescit),
25 Temmuz 1922.
217 Akmesciede yay~nlanan ve K~nm'daki en önde gelen Türkçe/K~r~m Tatarca gazete olan Yeni DünAhmer'inden gelen ve Yalta ok~ugundaki
ya'da derc olunan bir haberde Yaka okn~gu Pomgolu'nun Türkiye
aç Müslümanlara tahsis edilen 150 çuval unu 18 Temmuz 1922'de K~r~m Merkezi Po~ngolu'ndan ald~~~~kaydedil~nekteydi. "Hilâl-i Ahmer'in Hediyesi", Yeni Dünya (Akmescit), 25 Temmuz 1922.
218 Genel Türkçe (Kazan Tatarca) kullan~~ ta "içki Rusiye ve Sibir Müsülmanlan Diniyye Nezareti" ~eklinde zikredilen bu kurumun ad~n~n Rusça resmi varyann Tsentralnoe D~thoonoe Upravlenie Musa/man Vnutrenney
Rossii i Silari'dir (tam Türkçe kar~~l~glyla: iç Rusya ve Sibirya Müslümanlar~~ Merkezi Ruhani idaresi). Bu makale
boyunca genel kullan~~a uyarak söz konusu kurumu k~saca "Diniyye Nezared" olarak anmay~~tercih ettik.
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bilmi~lerdi. Hattâ (II. Dünya Sava~~~sonraki dönemde görülece~inin aksine)
dini kurumlar~n ba~lar~nda hâlâ dindar halk kitlelerinin sayg~~duydu~u eski
gelenekten gelme ve Bol~evik idaresinin kuklalar~~olmayan gerçek din
adamlar~~bulunmaktayd~. Bu durum ba~ta Ufa'daki Diniyye Nezareti olmak
üzere Müslüman dini te~kilatlar~~için de geçerliydi. Diniyye Nezareti'nin
ba~~nda ilmi ve dini ünü Rusya s~n~rlar~n~n çok ötesine ta~an ve Çarl~k devrinde Rusya Türklerinin ayd~nlanma hareketlerinin en önemli isimlerinden olan Müftü R~zaeddin Fahreddin bulunmaktayd~. Cedid gelene~inden
gelmekte olan daha pek çok ulemâ Diniyye Nezareti'nin kadrolar~nda yer
ald~~~ndan, bu kurum, daha do~rusu onun mensuplar~~Sovyet Rusya d~~~nda da büyük ölçüde sayg~~görmekte ve bilhassa Türkiye ile s~k~~ ~ahsi
ili~kiler içinde bulunmaktayd~.
Sovyet Rusya'daki di~er dini te~kilatlarda oldu~u gibi, Diniyye Nezareti'nin açl~k yard~m~~faaliyetleriyle, ülke içinde ve d~~~nda i~ne toplamas~~
i~leri gayet s~k~~bir denetim alt~ndayd~."' Diniyye Nezareti i~ne toplaman~n
ve açlar~~doyurman~n yan~nda yetimlere ve evsiz çocuklara bar~nak temin
etmekle de me~gul oluyordu."' 1922 y~l~n~n ilk aylar~nda Diniyye Nezareti
"Müslüman Ülkelerin Karde~~Müslümanlar~na" hitaben bir Müracaat yay~nlad~. Müracaat'da açl~k âfetinin korkunç manzaralar~n~ n tasvir edilerek,
~öyle deniliyordu: "Açl~k ac~mas~z eliyle herkesi, öncelikle de iktisadi aç~dan
daha az sa~lam olan topluluklar~~t~rpanl~yor. Çarl~k rejiminin sömürgeci ve
Rusla~ur~a siyasetinin neticesinde, bu gibi topluluklara herkesten önce,
hâlen açl~ k çekmekte olan bölgelerimizin çok eski zamanlardan beri sâkinleri olan Müslüman Türk halklar~~(Tatarlar, Ba~kurtlar, K~rg~zlar) girmektedir. Bunlar~n hali müthi~ten de ötedir: Derhal yard~m gereklidir." Müslüman ülkelere ve halklara acil yard~m ça~r~s~nda bulunulan Müracaat'da,
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Diniyye Nezareti arasmdaki
anla~maya göre ülke d~~~ndan gelecek yard~mlar~n Diniyye Nezareti'nin gözetiminde açl~k çeken Müslümanlara da~~ulaca~~~vurgulanmaktayd~."
219 "Polojenie o poryadke deyatelnosti tsentralnogo duhovnogo upravleniya musulman vnutrenney Rossii
i Sibiri po okazaniyu pomo~çi golodayu~çim", Byulleten Tsentralnoy Komissii pomoKi golodayugim VTs1K (Moskova),
nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan 1922), sa. 40-41; "~nstruktsiya, ustanavlivayu~çaya poryadok sbora pojertvovaniy sredi
veruyu~çih, ih napravlenie i formu otçyotriosti", Byulleten Tsentrabuypomo~çi golod~ryu~çin VTs~K(Moskova),
nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan 1922), s. 42; "~ nstruktsiya o poryadke sbora pojertvovaniy i otçyotnosti organov Pomgola pri Tsentralnom Upravlenü musulman R.S.F.S.R.", Byulleten Tsentralnoy Konassii porno~çi golorkgr~~On VTs1K
(Moskova), nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan 1922), ss. 42-43.
220 Gaysa Hüseyinov,
Rizaiklin bin Felpitelin (Ufa, 1997), ss. 204-205.
221 "Vozzvanie i obra~çenie k bratyam musulmanan~~musulmanskih stran", 13yulleten Tsentral~zq, Konassii
pomo~çi golodayuKim VTsiK(Moskova), nos. 5-6-7 (~ubat-Nisan 1922), sa. 39-40.
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Diniyye Nezareti'nin Müracaat'~n~n Rusya ~mparatorlu~u'ndaki
Türk/Müslüman halklar~n tarihinde, özellikle de 1917 öncesindeki rolüyle
çok önemli yere sahip bir siyasetçi, din adam~~ve seyyah olan Abdürre~id
~brahim taraf~ndan kaleme al~nd~~~~anla~~lmaktad~r. Diniyye Nezareti'ndeld
din alimleri yard~m temini için aralar~nda Türkiye'nin de bulundu~u Müslüman ülkelere heyetler gönderilmesini müzakere ettiklerinde, Abdürre~id
~brahim buna ~iddetle kar~~~ ç~kt~. Ona göre, I. Dünya Sava~~'nda Rusya
Müslümanlar~~Rusya ordusunda Türk askerlerine kar~~~sava~mak durumunda kald~ldanndan ba~ka, devam etmekte olan Türk ~stik1~1 Harbi'ni de
seyretmekle yetinmekteydi. Bu bak~mdan, Türkiye Türklerinin yiyecek son
lokmalanm vermekten çekinmeyecek olmalar~na ra~men, onlardan bunu
istemek utanç veridydi. Ancak Abdürre~id ~brahim'in bu itiraz~~kabul görmedi ve Diniyye Nezareti yard~m temini için Türkiye'ye bir heyet gönderilmesi karar~n~~verdi.' Diniyye Nezareti ayr~ca M~s~r, ~ran, Afganistan,
Litvanya, Estonya ve Do~u Türldstan'a (Ka~gar) da heyet yollanmasuu
kararla~t~rd~.' Sovyet h~kimiyeti alt~ndaki ülkelerde açl~k yard~m~~faaliyetlerine kat~lan ve d~~~memleketlerdeld dinda~larma yard~m ça~r~s~nda bulunan yegâne Müslüman te~kilat~~Diniyye Nezareti de~ildi. ~eyhülislam
Ahund Aga Agaaliz~de'nin ba~~nda bulundu~u Transkafkasya (~ii) Müslüman Ruhani idaresi de açl~k kurbanlar~~ için i~ne toplamaya giri~mi~fi.
Transkafkasya (~ii) Müslüman Ruhani idaresi de 23 May~s 1922'de yard~m
ça~ns~yla dünya Müslümanlar~na hitaben bir Müracaat yay~nlad~. O dönemde Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri olan ünlü Bol~evik
Sergey M. Kirov'un yay~nlanmadan evvel bu Müracaat'~n müsveddesini
okuyarak düzeltmeler yapm~~~oldu~unu da kaydetmek gerekir.'
Sovyet Müslümanlar~n~n d~~~ülkelerdeki dinda~~ve soyda~lanna yapt~klar~~yard~m ça~r~lar~~Türkiye'den, Afganistan'dan ve Finlandiya'da ya~amakta olan ~dil-Ural Tatarlarmdan kar~~l~k buldu.' Türkiye'de açl~k çeken K~nmlilar için yürütülmekte olan i~ne kampanyas~n~n ba~ar~s~n~n Diniyye Nezareti'ni özellikle Türkiye'ye ba~vurmaya sevk etmi~~olmas~~muhtemeldir. Esasen, Diniyye Nezareti yaln~zca dünya Müslümanlarma hitaben
222 Musa Carullah Bigi (Haz.: Ismail Türko~lu), "Tarihin Unutulmu~~Sahifeleri", Türk Dünyas~~Amitt~malt~r~~(Istanbul), no.: 110 (Ekim 1997), sa. 113-114. Bilemedi~irniz bir sebepten dolay~~Musa Carullah Bigrnin ad~~
alt~nda ne~redilen bu hat~ralar gerçekte Abdürre~id Ibrahim'e aittir.
223 "Aç Karde~lerimizin Murahhaslan ~ehrimizde", Anaelokeda re~ri Gün (Ankara), 28 Temmuz 1922.
224 "Obrawenie k musulmanam vsego rnira", Rossipskiy gosudeerstammy ~nhiv soisiabw-politigsl~oy istorii (Rusya
Sosyal-Siyasi Tarih Devlet Ar~ivi) (Moskova) , E 80, os. 6, d. 15, ll. 1-2.
223 Hüseyinov, s. 204.
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yay~nlad~~~~Müracaat ile kalmam~~, ayr~ca Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umür-~~ ~er'iyye Vekili Abdullah Azmi Efendi'ye ve Ankara'daki Hilal-i
Ahmer Cemiyeti'ne do~rudan do~ruya yazm~~t~. Paralel metinlerden ibaret
olan bu mektuplar, Müftü R~zaeddin Fahreddin ile Diniyye Nezareti nezdinde Açlara Yard~m Komisyonu Reisi Kad~~Ke~~afüddin Tercümâni imzalar~m ta~~maktayd~. Benzer müracaatlarda oldu~u gibi burada da, açl~~~n
deh~etli sahneleri tasvir edilerek, "pek eski zamanlardan beri Türk kabileleri Müslüman akvamm~n otura~~" olan ~dil-Ural bölgesinin açl~~a en ziyade maruz kalan yerlerin ba~~nda geldi~i vurgulanmaktayd~. 1 2 milyon Müslüman Türk'ün açl~ktan helâk olma tehlikesi alt~nda oldu~unun hat~rlat~ld~~~~mektuplardan Umür-~~ ~er'iyye Vekaleti'ne hitaben yaz~lan~nda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Umür-~~ ~er'iyye Vekaleti[nin] bütün âlem-i
~slâm'~n dini merci'i oldu~unu nazar-~~itibara alarak" Türkiye'ye gönderilen yard~m heyetinin faaliyetine büyük ümitler ba~land~~~~belirtilmekteydi.22' Bu son ifadeler Rusya Müslümanlar~n~n dünya Müslümanlar~n~~birle~tiren Hilafet'in manevi varl~~~n~~ da art~k Ankara'daki idare nezdinde
görmeye ba~lad~klar~na delâlet etmekteydi.
Büyük Millet Meclisi Umür-~~ ~er'iyye Vekaleti kendisine gönderilen
mektuba "Yeryüzünde Mevcut Bütün Müslümanlara" hitaben yay~nlad~~~~
beyannamede Rusya'daki Müslümanlara acilen yard~m ça~r~s~~yaparak
kar~~l~k verdi. Beyannamede, "as~rlardan beri Müslümanl~~~~müdafaa için
cihad meydanlar~nda kan dökerek refahtan mahrüm kalan Türkiye Müslümanlar~" ~imdi vatanlar~mn istilas~na kar~~~sava~makta ve bizzat ba~ka
Müslümanlar~n yard~mlar~na ihtiyaç duymakta iken, Rusya'daki dinda~lar~n~n içine dü~tü~ü hali i~itince kendi dertlerini unutarak son lokmalar~n~~
onlara uzatt~klar~na de~iniliyordu.227
~er'iyye Vekaleti bu beyannamenin Türkçe asl~n~~ Türkiye'nin ~ehir ve köylerine da~~t~rken, Arapça ve
Farsça tercümelerini de ~slam aleminin muhtelif yerlerine göndermeyi
ihmal etmedi."'
Diniyye Nezareti Türkiye'ye gönderdi~i heyet ~dil-Ural Tatarlarm~n
sayg~de~er iki ~ahsiyetinden olu~maktayd~. Bunlardan biri tan~nm~~~din âlimi
ve maarifçi Ubeydullah Bübi, di~eri ise maarifçi, dilci ve arabiyatç~~Tahir
226 "Beyanname. Yeryüzünde Mevcut Bütün Müslümanlara", BCA, Diyanet I~leri Reisli~i Fonu, Fon
Kodu: 51, Yer no.: 8.66.31; "Içki Rusiye ve Sibir Müsülmanlar~~ Diniyye Nezareti'nden Ankara'daki Hilal-i
Ahmer Cemiyeti'ne, 11 Haziran 1922", 1 ADMA, Kutu no.: 74, Belge no.: 152.
2" "Beyanname. Yeryüzünde Mevcut Bütün Müslümanlara", BCA, Diyanet I~leri Reisli~i Fonu, Fon
Kodu: 51, Yer no.: 8.66.31.
228 "Rusya'daki Müslümanlar", ~kda~n (Istanbul), 28 A~ustos 1922.
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Ahmedcanulu ~lyâsrydi. Bübi ve ~lyâsrnin ~stanbul'a 1922 Haziran ay~~içinde
vard~klar~~anla~~lmaktad~r. Ne var ki, daha ~stanbul'a ayak bast~klar~~anda
ba~lar~~derde girdi. S~n~rlar~~bekleyen ~tilaf devletleri polisleri onlar~~derhal
tevkif ederek, pasaportlar~na ve di~er belgelerine el koydu. ~dil-Ural Tatar
alimleri be~~gün nezarethanede tutulduktan sonra ~stanbul'daki Hilâl-i Ahmer yetkililerinin te~ebbüsleri neticesinde serbest kald~larsa da, ~tilaf polisi
belgelerini iade etmedi. Diniyye Nezareti heyeti ancak Hilal-i Ahmer'in kendilerine temin etti~i seyahat belgeleriyle Ankara'ya gidebilecek ve orada Sovyet sefarethanesinde yeni pasaport gkartabilecekti."
B(1131 ve ~lyâsrnin ~stanbul'da Hilal-i Ahmer yetkilileriyle yapt~klar~~görü~melerde, K~r~ml~lar için sürdürülmekte olan yard~m kampanyas~n~n
"Rusya Müslümanlar~"n~~(yani, ~dil-Ural bölgesinin Türk Müslüman halk~n~) da içine alacak ~ekilde geni~letilmesi kararla~t~r~ld~. ~stanbul gazetelerinden Vak~t' a verdikleri mülakatta, ~dil-Ural bölgesindeki feci durum hakk~nda bir beyanname yay~nlamak istediklerini söyleyen Bübi ve ~lyas1, Rusya Müslümanlar~'n~n bir temsilcisinin M~s~r Hilal-i Ahmeri'nden yard~m
istemek üzere M~s~r'a gidece~ini de bildirdi.' Bir ay sonra ç~kan bir gazete
haberinde ~lyâsrnin M~s~r'~~ ziyaret edece~i kaydedilmekteydi.231 Ancak,
~stanbul'daki ~ ngiliz yetkilileri izin vermedi~i için ~lyâsrnin M~s~r seyahati
gerçekle~emeyecekti." ~lyasi M~s~r'a gidemediyse de, ~stanbul'da bulundu~u günleri Osmanl~~payitaht~nda çevreyi gezip, muhtelif kimselerle temas kurarak ve özellikle de buradaki ~dil-Ural diasporas~~hakk~nda ara~t~rmalar yaparak de~erlendirdi.'
Diniyye Nezareti heyetinin di~er üyesi olan Ubeydullah 130131 ~stanbul'a yabanc~~ olmad~~~~gibi, maarif sahas~ndaki ba~ar~l~~faaliyetleriyle ünü
Rusya d~~~na ta~m~~~bir ~ahsiyetti. 30 y~l kadar önce ~stanbul'da tahsil görmü~~olan Ubeydullah Bübi, karde~leri Muhlise Han~m ve Abdullah ile bir229 [Ke~~alliddin Tercümâni] K. Tercümanov, "Oprove~jenie lojn~h soob~çenii, napeçatann~h v Tatarskoy gazete 'E~çi' /Raboçiy/, izdayu~çeysya v g. Moskve v no.no. 19, 21, 26 e/g.", GARF (Moskova), f. R-393
(içi~leri Halk Komiserli~i [NKVD RSFSR]), op. 43A, d. 8, I. 15.
230 "Rusya Açlan", Vakti (Istanbul), 27 Haziran 1922.
2" "Aç Karde~lerimizin Murahhaslan ~ehrimizde", Anadolu'da reni Gün (Ankara), 28 Temmuz 1922.
232 Tercümanov, "Oprove~jenie ..."
233 Arzu Ocakl~, "~dil-Ural Bölgesinden Göçler, Neden ve Sonuçlan (Xx. Yüzy~l ve XX. Yüzy~l Ba~~)",
Yarnlanmanu~~Doktora Tezi, Marmara üniversitesi (Istanbul, 2001), ss. IV, 58-59, 63, 87, 95-96 ve 98-99.
Tahir ilyâsi Türkiye seyahati boyunca bir de seyahatname tutmu~tu. Söz konusu seyahatname halen Kazan'da
Dr. Marsel Ehmetcanov'un yedinde bulunmaktad~r. Tahir ilyâsi de Stalin terörünün kurban~~ olarak I 929'da
önce Sibirya'ya, bilahare A~a~~~Vologda bölgesinde bir köye sürgün edildi. Son sürgün yerindeyken a~~r ~artlara
dayanamayarak 1933'de hayat~m kaybetti. Marsel Ehmetcanov, "Tahir ilyasi", ~anslar Avaz~-Eho Vekov (Kazan),
nos. 3-4 (2010), s.170.
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likte ~dil-Ural Müslümanlar~= en önde gelen e~itim müesselerinden birisi
olan modern ~j-Bübi medresesini kurmu~lard~. Cedid reformculu~un merkezlerinden biri haline gelen ~j-Bftbi medresesine Çarlik jandarmasm~n
1911 y~l~nda yapt~~~~bask~n, pek çok ~akird ve müderrisin tevkif edilmesi ve
sansasyon yaratan bir muhakeme neticesinde Ubeydullah Bübrnin ve Türkiye'den gelme müderrislerden Feyzi (Mehmed Feyzullah) Bey'in iki y~l
hapse mahküm edilerek medresenin de kapat~lmas~~sadece Rusya Müslümanlar~~aras~nda de~il, genel Rusya kamuoyunda ve Osmanl~~bas~n~nda da
yank~~bulmu~tu.'"
Bübi ile yap~lan ve yine Vak~t gazetesinde ç~kan uzun bir mülakat Türk
okuyucularma ~dil-Ural bölgesindeki açl~~~n son durumu ve ~dil-Ural heyetinin faaliyetleri hakk~nda teferruath bilgi vermekteydi. Mülakatta, MM'
açl~~~n sebeplerinin Müslümanlar~n elinden münbit olan topraklar~n alinarak Hristiyanlara verildi~i Çarlik devrine uzand~~~n~~anlat~yordu. O devirde Müslümanlar devletin yaln~zca Ruslara tahsis etti~i son sistem ziraat
aletleriyle fenni ve teknik yard~mlardan da mahrum kalm~~lard~. Bu bak~mdan, Rus çiftçileri hem hububat, hem de sebze yeti~tirirlerken, Türkler
yaln~z s~n~rl~~miktarda hububat tar~m~yla yetinirlerdi. Önceki y~l görülmemi~~bir kurakl~k hüküm sürünce de yeterli hububat üretimi yapamayan
Rusya Türkleri özellikle aç kalm~~lard~. Ubeydullah Bübrnin açl~~~n sebeplerini ve seyrini anlat~rken Sovyet rejimini rahats~z edecek ifadeler kullanmamaya son derece itina gösterdi~i dikkat çekmekteydi. ~dil-Uralh ünlü
maarif adam~~açl~~~n getirdi~i sefalet ve zarureti daha iyi anlatabilmek için
yan~nda halk~n yedi~i "ekmek"lerden bir kaç tanesini de getirmi~ti. Bu
"ekmekler ba~ta ~s~rgan tohumu olmak üzere baz~~yabani bitkilerin tohum
ve kökleriyle ormanlarda çürümü~~yapraklarm balç~k ile kar~~t~rdmas~yla
üretilmi~ti. Vakit muhabiri inceledi~i bu "ekmek" için "siyaha yak~n çamur
renginde olup hayvanat gübresi manzaras~ndad~r" ifadelerini kullamyordu.
Ubeydullah Mbi g~da malzemelerinin yoklu~unun yan~s~ra giyecek ihtiyac~n~n da had safhada oldu~unu kaydetmekteydi. Hatta baz~~yoksul aileler
tek bir elbiseye sahip olduklar~ndan evlerinden d~~ar~~ç~kmak mecburiyetinde kald~ldar~nda mevcut çama~~r ve elbiseyi münavebe ile kullanmak
234 Bu me~ht~r davan~n seyri ve neticeleri hakk~nda bakmaz, Raif Merdanov-Ramil Minnullin-Süleyman
Rahimov (Haz~rlayanlar), Birtugan Bulnylar hem Ij-B~llny Medresei (Kazan, 1999). Büyük sayg~~gören bir maarifçi ve
ülime olan Muhlise Han~m Bfibi ~slam âlentindeki ilk "kaziyye" (kad~n kad~) olarak da ün yapm~~t~. Stalin
terörüne kurban giderek hapse at~lan Muhlise Han~m Bübi 1937'de idam edilirken, yine Stalin terörü kurban~~
olan Ubeydullah Bübi ise 1938'de hayat~n~~kaybetti. Di~er karde~leri Abdullah ise 1922'de eceliyle vefat ederek
onlar~n kaderierini paylasmaktan kurtulmu~tu.
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zorundayd~. Baz~~ ~ehir ve kasabalarda geceleri pazar mahallerine bir çok
halk~n topland~~~~görülmü~, bunun sebebi ara~t~r~ld~~~ nda, oraya gelenlerin
un sat~lan yerlerde, dökülen un kal~nt~lar~n~~yalamak için kald~r~mlar üzerinde yuvarlanmakta olduklar~~ ortaya ç~km~~t~. Ubeydullah Bübi Türkiye
halk~n~~ dinda~lar~na acil yard~ma ça~~r~rken, Diniyye Nezareti'nin Sovyet
hükümetinin özel izniyle bir yard~ m komitesi kurmu~~oldu~unu vurgulamaktayd~."'
Bü131 ve ~ lyâsrnin Istanbul'daki faaliyetlerine Feyzi (Mehmed Feyzullah) Bey de kat~ld~. Tatar as~ll~~bir muallim olan Feyzi Bey Bûbrnin eski bir
medresesinde muallimlik yapm~~t~.236 ~j-Bübi
dostu olup, geçmi~te
medresesine Çarl~k jandarmasm~n 1911 y~l~nda düzenledi~i bask~n~~müteakip, muhakeme edilen Feyzi Bey de Ubeydullah Bübl gibi iki y~l hapse
mahkûm edilmi~ti. Ubeydullah Bûbl bu cezas~n~~çekerken, Feyzi Bey Hiva
Hanl~~~'na kaçm~~~ve orada maarif müdürü olarak çal~~m~~ t~."' ~dil-Ural
heyetinin geldi~i günlerde, Feyzi Bey Istanbul'daki Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi'nin açlara yard~m faaliyetlerinde aktif rol üstlenmi~~durumdayd~.
Ankara'daki milliyetçi hükümet idarecileriyle ve di~er önde gelen ~ahsiyetlerle görü~ mek isteyen Ubeydullah Bühl, Feyzi Bey Ubeydullah ile
birlikte Hilal-i Ahmer'in de deste~iyle 1922 Temmuz ay~n~n ikinci yar~s~nda
~nebolu üzerinden Ankara'ya vard~.'" ~dil-Ural heyetinin Ankara'da davalar~ m anlatabilmek için çok uygun bir ortam bulduklar~~ anla~~lmaktad~r.
Açl~k çeken K~r~ml~lar için yürütülmekte olan ba~ar~l~~ i~ne kampanyas~~
Türkiye kamuoyunun genel olarak Sovyet Rusya'daki açl~ktan haberdar
olmas~n~~ sa~lam~~~ve bunun için bir ~eyler yapmaya sevk etmi~ti. Böyle
olunca, Bûbrnin Ankara'daki görü~meleri ve beyanlar~~ilgiden uzak kalmad~. Ankara'ya varmas~ndan k~sa bir süre sonra verdi~i mülakat~nda Bübi
~öyle diyordu: "~imal Türkleri dört yüz milyona bâli~~âlem-i Islam'~n muaveneti ile açl~ktan kurtulacaklar~na emindirler. Bilhassa bir dü~man-~~akûra
kar~~~muzafferâne harp ve cihad ile me~gul bulunmas~na ra~men kom~usu
235 "Rusya'da Açl~k ve Sefaletin Derecesi", Vakit (Istanbul), 29 Haziran 1922. Bübrnin ~dil-Ural bölgesinin Müslüman açlarm~n ac~kl~~ durumunu anlatt~~~~bir di~er mülakat~~için, baluruz, "Rusya'daki Aç Karda~lar~m~z için", &han (Istanbul), 11 A~ustos 1922.
236 A.g.m.; "Osmanl~~Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Kâtib-i Umumisi'nden Ankara Hilal-i Ahmer Heyet-i Murahhasas~'na, 11 Temmuz 1922", /KUMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 58.
2" "Aç Karde~lerimizin Murahhaslar~~ ~ehrimizde" Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 28 Temmuz 1922.
Ahmer Cemiyeti Kâtib-i Umumisi'nden Inebolu Hilâl-i Ahmer Sevk Memurlu238 "Osmanl~~
~u'na, 11 Temmuz 1922" ve "Osmanl~~ Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Katib-i Umumisi'nden Ankara Hilal-i Ahmer
Heyet-i Murahhasas~'na. 11 Temmuz 1922", TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge nos.: 37 ve 58. Bu belgelerde ve
yay~nlanan haberlerde Tahir Ilyisi'nin ismi zikredilmedi~inden onun Ankara'ya gelmedi~i anla~~lmaktad~r.
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K~r~ m'a dest-i muavenet uzatan Anadolu Türklerinin Türk millet-i muazzamas~n~n kesret-i nüfusu itibar~yla pek mühim bir uzvu olan ~imal Türklerine kendi lokmas~ndan hisse ay~rarak karda~l~~~n en büyük fedakarl~~~n~~
gösterece~ine kaviyyen iman etmektedir." 239
Ubeydullah Bübi ve Feyzi Bey Ankara'da bulunduklar~~ s~rada, Refet
Pa~a, Ali Fuat Pa~a, Halide Edip [Ad~var] Han~m ve iktisat Vekili Mahmut
Esad [Bozkurt] Bey'i ziyaret etti. Bütün bu görü~melerde ~dil-Ural heyeti
gayet s~cak kar~~land~~ve kendilerine her türlü yard~m sözü verildi.' Bu
temaslar~n elle tutulur neticelerinden biri, K~r~ml~lar için yürütülmekte
olan kampanyaya ~dil-Ural bölgesinin aç Müslümanlar~n~n da dahil edilmesiydi. Böylelikle, K~r~m Açlar~na Yard~m Heyeti'nin ismi "Umum Rusya Aç
Müslümanlar~na Muavenet Heyeti" (k~saca URAMMH) olarak de~i~tirilirken, reisli~ine yine Refet Pa~a seçildi ve Ali Fuat Pa~a da heyete dahil edildi. K~r~m için o ana kadar toplanm~~~olan 22.000 Türk liras~~ise yeni heyete
devredildi.
Yenilenen yard~m heyetinin önceliklerinden birisi ~dil-Ural bölgesindeki açl~k çeken Türk ayd~nlar~na acil yard~m gönderebilmekti. Bu maksatla, belirli ki~ilere Istanbul'daki A.B.D. Sefarethanesi nezdindeki ARA ofisi
vas~tas~yla ferdi paketler yollanmas~na karar verildi. Ubeydullah Bilbi ve
Feyzi Bey ~dil-Ural Türklerinin önde gelen alim, muallim, yazar ve di~er
ayd~nlar~n~n isimlerini ihtiva eden yüzlerce ki~ilik bir liste haz~rlayarak bunu Hilal-i Ahmer Murahhasl~~~'na teslim etti.241 Bu arada ~dil-Ural heyeti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Ba~kumandan Mustafa Kemal Pa~a
tarafindan da kabul edildi. Kabulde K~r~ m ve Kazan'daki geli~meler ile
oradaki Müslümanlar~n durumunu soran Mustafa Kemal Pa~a, açl~k çeken
bu dinda~lar~~ için "Anadolu'nun elinden gelen muaveneti yapmakta asla
tereddüd etmeyece~ini" ifade etti.242
Ankara'daki görevlerini tamamlayan Ubeydullah 13013I ve Feyzi Bey 1
A~ustos 1922'de Izmit üzerinden Istanbul'a gitmek üzere ~ehirden ayr~ld~lar.' Feyzi Bey, bilâhare ~kdam muhabirine Ubeydullah B~llal ve Tahir
~ lyasrnin 5 Eylül 1922'de Sevastopol üzerinden Kazan'a döneceklerini,

"Aç Karde~lerimizin Murahhaslan ~ehrimizde" Anadolu'da re~n Gün (Ankara), 28 Temmuz 1922.
"Rusya Müslümanlanna Muavenet" Hakimiyet-i Milliyje (Ankara), 1 A~ustos 1922.
241 "Rusya'daki Türlderin Açh~l", lkdam (~stanbul), 13 A~ustos 1922.
242 "Rusya'daki Müslümanlar", ikdam (~stanbul), 28 A~ustos 1922.
243 A.g.m.; "~imal Türkleri Murahhaslan", Ikdam (~stanbul), 12 A~ustos 1922.
239
240
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kendisinin ise "K~r~m ve Kazan'da açl~k bitinceye kadar burada ~imal Türkleri Türkiya murahhas~~s~fat~yla kalaca~~n~" aç~klad~."'
~dil-Ural heyeti ~stanbul ve Ankara'da temaslarda bulunurken, Hasan
Sabri Ayvazov da hâlâ Ankara'dayd~. Di~er K~r~m Tatar temsilcisi olan
Mahmut Nedim ise May~s sonlar~nda veya Haziran ba~lar~nda (1922) ~stanbul'a giderek oradan K~r~m'a dönmü~tü.' Ayvazov kendisine K~r~m
MSSC hükümeti taraf~ndan verilen görevin tamamlanma noktas~na gelmesinden sonra da Sovyet Büyükelçisi Aralov'un ~sranyla 1922 sonuna kadar
Ankara'da kald~. Bu süre içinde Sovyet sefarethanesinin bas~n bölümünde
çal~~t~~~~gibi, sürekli Aralov ile beraber olmakta ve onun Mustafa Kemal
Pa~a ve Hariciye Vekilleri Yusuf Kemal Bey [Tengir~ek] ve ~smet Pa~a
[~nönü] ile Sovyet büyükelçisinin tercümanl~~~m yapmaktayd~. Ayvazov bu
arada, yine Aralov'un teklifiyle Türklere Rusça ö~retmek için Ankara'da bir
okul da açarak orada ders vermeye ba~lad~.'
Me~gul oldu~u di~er i~ler Ayvazov'un as~l vazifesinin önüne geçmedi.
Hattâ, onun Sovyet büyükelçili~inin bas~n bölümünde görev almas~~Ankara'daki gazetelerin yöneticileriyle ili~kilerini daha s~k~la~t~rd~~~ndan, bu
onun Türk kamuoyunu K~r~m açl~~~~hakk~nda bilgilendirmesini daha kolayla~t~rd~ . Onun bu yoldaki ilginç jestlerinden birisi 7 Temmuz 1922'de
evinde tan~nm~~~ ~ahsiyetlere verdi~i ak~am yeme~iydi. Yeme~e kat~lanlar
aras~nda Azerbaycan Büyükelçisi ~brahim Ebilov, mebuslardan Yunus Nadi
[Abal~o~lu], Mahmut Esad [Bozkurt] ve Tevfik Rü~dü [Aras] Beyler, Ankara ve ~stanbul bas~n~n~n önde gelen isimlerinden Aka Gündüz, Lütfi Arif,
Ahmed Hidayet, Kemal Salih, Ziya Gevher, ~zzet Ulvi ve Kâz~m Beylerle
Ankara'daki Sovyet enformasyon bürosunun ba~~~olan Astahov da bulunmaktayd~. Hayli zengin bir sofran~n sonunda Ayvazov misafirlerine ~öyle
hitap etti: "Aç bir memleket mümessilinin böyle bir ziyafet vermesini çok
görmeyiniz. Bu ziyafet, felâketzede vatanda~lar~m~z~~ size tekrar hat~rlatmak
Ayvazov konu~için tertip edilmi~~olmas~~dolay~s~yla mazur
mas~nda her zamanki gibi açl~~~n feci sahnelerini dile getirmekle birlikte,
gayet ilgi çekici bir ~ekilde K~r~m Tatarlar~n~n yak~n tarihinden sayfalara da
de~indi. Bu noktada, K~r~m Tatarlar~n~n K~r~m Hanl~~~~zaman~ndaki is"Rusya'daki Müslümanlar", ~kd~nn (~stanbul), 28 A~ustos 1922.
Firka", s. 102. Mahmut Nedim'in K~nm'a dönmeden
Posled~~yaya ntkopis Sabri Ayvazova delo partii
önce u~rad~~~~Istanbul'da Cafer Saydahmet ve onun kay~nbiraderi Hamdi Belcirzade ile ba~ka K~r~m Tatarlanyla da görü~tü~ü biliniyor. A.g.e., ss. 100-102.
246 A.g.e., ss. 104405; "Rusça Tedris ~çin Mektep", Anadolu'da Yeni Gün (Ankara), 23 May~s 1922.
247 "K~nm Murahhas~", Anadolu'da reni Gün (Ankara), 9 Temmuz 1922.
2"

245
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tiklâllerini, bunun Çarl~k Rusyas~~ taraf~ndan ortadan kald~r~lmas~n~, ~smail
Bey Gasp~ralf n~n ba~latt~~~~milli rönesans hareketini, 1917'de toplanan
K~r~m Tatar Milli Kurultay~'n~n toplanmas~~ "ân-~~ mesudunu" ve sonras~nda
K~r~m'~n Beyaz ve K~z~l ordular~n mücadelesi aras~nda kalarak ~imdiki kötü
durumuna dü~tü~ünü anlatt~.'" Buradaki konu~mac~n~n tipik bir Sovyet
diplomat~ndan ziyade karakteristik bir K~r~ m Tatar/Türk milliyetçisi oldu~u apaç~ kt~~ki, zaten Hasan Sabri Ayvazov tam da oydu. Ziyafette ba~ ka ilgi
çekici konulara da de~inildi. Bunlardan birisi, Ebilov'un dile getirdi~i bütün ~ark halklar~n~ n temsilcilerinin Anadolu'da bir araya gelecekleri bir
"~ark Kongresi"nin toplanmas~~ dile~iydi. Esasen bu fikir son bir ayd~r baz~~
Ankara mahfillerinde konu~ulmaktayd~.'
Hasan Sabri Ayvazov'un Ankara'daki üst seviyeli ~ahsiyetlerle yapt~~~~
görü~meler özel olarak dikkate ~âyând~r. Bu meyanda, Ayvazov Mustafa
Kemal Pa~a ile bir çok defalar ba~ba~a görü~me imkân~~ bulmu~tu. ~lk görü~melerinde Mustafa Kemal Pa~a münhas~ran dil ve halk kültürü konular~~
üzerinde durdu. K~r~m Tatar dilinin özelliklerine, deyimlerine ve kelime
hazinesine büyük ilgi gösteren pa~a, Ayvazov'dan dinledi~i ~iir, türkü, atasözleri ve deyimleri dikkatle kaydetti. Azerbaycan sefarethanesinin verdi~i
bir davette gerçekle~en ikinci görü~melerinde de a~~rl~k kültürel konular
üzerineydi. Tan~nm~~~Türk edipler, yazarlar ve türkologlar~n da haz~r bulundu~u ortamda, Ayvazov orada yakla~~k iki saat K~r~m Tatar gelenek ve
âdetleri hakk~nda bilgi verdi, hattâ arzu üzerine K~r~ m türkülerini de söyledi."'
Ayvazov'un Mustafa Kemal Pa~a ile üçüncü görü~mesi Midhat Bey'in
evinde gerçekle~ti. Görü~mede Anadolu'da Yenigiin gazetesinin sahibi Yunus
Nadi Bey [Abal~o~lu] ile ~air Aka Gündüz de bulunuyordu. Siyasi konular~ n
ele al~nd~~~~bu görü~ mede Büyük Millet Meclisi Reisi Ayvazov'dan 19171918 y~llardaki K~r~ m Tatar milli istiklal hareketinin mahiyeti hakk~ nda
bilgi vermesini istedi. Ayvazov'un aç~ klamalar~n~~dikkatle dinleyen Mustafa
Kemal Pa~a (Ayvazov'un 15 y~l sonra Sovyet zindan~nda hat~rlay~p kaydedebildi~i ölçüde) ~unlar~~söyledi:
Liderleriniz Çarl~k zâbitlerinin etkisi alt~nda kal~p Bol~eviklerle sava~makla büyük bir hata yapm~~lar. Bu hata, bahts~z Tatar halk~n~~Bol~e248 Ahmed Hidayet, "Anadolu Mektuplan-K~nm Murahhas~ nda Bir Ak~am", Adam (~stanbul), 24 Temmuz 1922.
249 A.g.m.
250 Poslednyaya n~kopis Sabri Ayvazova delo panii
Firl~a", s. 105.
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viklere kar~~~sava~a sevkeden liderler için ö~retici bir ders olmal~d~r. 1918
y~l~nda yap~lan bu hatan~n üzerinden dört y~l, K~r~m'da nihai olarak Sovyet idaresinin tesisinden itibaren de iki y~l geçti. Ben, o zamanki tecrübesiz liderlerin aradan geçen bu müddet içinde Bol~eviklerin milliyetler siyasetini incelemeye ve onlarla el ele vermeye imkân bulduklar~n~~san~yordum. Bildi~im kadar~yla, Bol~eviklerin program~~çok geni~, milliyetler siyasetlerinde ise bütün milli az~nl~klara kendi milli kültür ve edebiyatlar~n~~
geli~tirme, ekonomilerini iyile~tirme ve ba~ka hususlarda bütün imkânlar~~
tan~yorlar.
K~r~m'da çoktan bar~~~içinde, ortak çal~~ma hayat~n~n kurulmu~~oldu~una inamyordum. Komünist Partisi ile birlikte ve Sovyet idaresi alt~nda
K~r~m'da her millet hayat~n~~yoluna koyar. ~u kanaate geldim ki, kendilerine Sovyet idaresi taraf~ndan verilen bu geni~~imkânlar sayesinde K~r~m Tatarlan Çarl~k devrinin zulmünü, ekonomik mahrumiyetini ve di~er s~k~nt~lar~n~~çoktan unutmu~lard~r ve ~imdiki durumdan hepsi memnundurlar.
Ancak bana gelen haberlere göre, Tatar liderleri aras~nda hâlâ Sovyet idaresinden memnun olmayan, benim "insanc~klar" olarak adland~raca~~m baz~lar~~ var ve bunlar ülke d~~~na göç edip oradan anti-Sovyet propaganda yap~yorlar. Bu gayr~-memnun muhacirler aras~nda 1917-18 y~llar~~ aras~nda gayet mühim vazifelerde bulunmu~~ve Tatar halk~n~~mahva
sürüklemi~~bir K~r~m temsilcisi de bulunuyor. Bu "temsilci", ki onun ad~n~~
söylemeyece~im [Hasan Sabri Ayvazov bu ismin Cafer Seydahmet oldu~unu belirtmektedir] yeni genç Türkiye'nin Sovyet hükümetinden K~r~m'a tam muhtariyet verilerek onun Sovyet Birlik cumhuriyeti statüsüne
geçirilmesini rica edece~i hayalini kuruyor. Bu bir taraftan ütopyad~r ve
Tatar halk~n~n mahv~~demek olur; öbür taraftan yeni Türkiye'nin K~r~m'a
~unun bunun verilmesi hususunda ricada bulunmas~~bizim Sovyetler Birli~i [Sovyet Rusya olmal~, H. K.] ile olan ili~kilerimizi ve dostlu~umuzu
kesin olarak bozar.
Bu "gayr~-memnunlar" kümeci~i anlas~n ki, art~k eski Rusya yok,
padi~ahlar~n Türkiyesi de art~k mevcut de~il. Yeni Türkiye yeni Rusya ile
dostluk antla~mas~~ imzalad~. Biz bu dostlu~u ebediyen muhafaza etmeye
yönelik bir politika izledik ve izlemeye devam edece~iz. Türk-Sovyet dostlu~unu daha da güçlendirecek ve derinle~tirecek bütün tedbirleri alaca~~z. Sovyet idaresinin "gayr~-memnunlar~" da yelkenlerini indirsinler ve
ütopik, gayr~-mümkün ve bu zamanda gayet zararl~~ ve nâho~~olan rüyalar~m terk etsinler!
Bu "gayr~-memnunlar" yeni Türkiye'den de memnun de~illerdir, zira eski Türkiye'nin temsilcileri haricinde kimse onlarla flört etmemektedir. Biz ~imdilik gayr~-memnun muhacirlere kar~~~bir te~ebbüste bulunmuyoruz, [ancak] onlar Ankara'da misafirperverlik görmeyeceklerdir. ~s-
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tanburcia ise onlar kendilerini serbest hissediyorlar. Bununla birlikte, biz
eski pâyitaht~m~z~~ ~tilaf devletlerinden temizler temizlemez, ki bu çok k~sa
bir süre içinde gerçekle~ecektir, hem bizim gayn-memnunlanm~z~, hem
de sizin gayn-memnunlar~mn ele alaca~~z. Kendi gayn-memnunlanm~za
nas~l muamele edece~imizi biliyoruz; gayr~-memnun muhacirlere gelince,
onlara edepleriyle hareket etmelerini ve Türk tâbiyetine geçmelerini teklif edece~iz ve bunun için de kendilerine k~sa bir süre verece~iz, aksi takdirde ise onlardan Türkiye'yi terk etmelerini isteyece~iz.251

Ayvazov'un Ankara'da yak~ndan görü~me imkan~~buldu~u di~er üst
seviyeli hükümet yetkililerinden ve tan~nm~~~simalardan naklettikleri de
dönem hakk~nda önemli ipuçlar~~vermektedir. Bunlar aras~nda bulunan
Ankara hükümetinin Moskova Büyükelçisi Ali Fuad Pa~a Ayvazov'a, muhtemelen Haziran 1922 sonlar~nda K~r~m MSSC Sa~l~k Halk Komiseri Dr.
Halil Çapçakç~~ile Totayköy'deki [K~r~m] Tatar Pedagoji Teknikumu (Teknik Ortamektebi) Müdürü Dr. Ahmet Özenba~h'n~n kendisini ziyaret ettiklerini anlatt~. Pa~an~n anlatt~klar~na göre, K~r~m Tatar milli hareketinin bu
iki ünlü ismi Ali Fuad Pa~a'dan önce Komünist Partisi Merkez Komitesi
Genel Sekreti ve Milliyetler Halk Komiseri ~osif Stalin'i ziyaret ederek K~r~m'~n Birlik cumhuriyeti (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) statüsüne gkar~larak, ona gerçek manda muhtariyet verilmesini istemi~lerdi. Stalin ise bu
meseleyi yetkililerle görü~ece~ini söyleyerek onlar~~savm~~t~. Çapçakç~~ve
Özenba~h Ali Fuad Pa~a'dan Mustafa Kemal Pa~a'n~n bu meselede Sovyet
idaresi nezdinde kendilerine tavassutta bulunmas~n~~rica etmi~lerdi. Ali
Fuad Pa~a ise kendilerine bir çok sebepten bu rican~n yerine getirilemeyece~ini, her~eyden önce de Mustafa Kemal Pa~a'n~n araya girmesinin Sovyetler'in içi~lerine kar~~mak manas~na gelece~inden mümkün olamayaca~~n~~söylemi~ti.252
Ayvazov o dönemin Büyük Millet Meclisi üyesi, sonras~mn ise Hariciye
Vekili olan Tevfik Rü~dü Bey [Aras] ile de kayda de~er bir görü~me yapt~.
Ayvazov'un sonradan hat~rlayabildi~i kadar~yla Tevfik Rü~dü ~u mealde
konu~mu~tu:
Cafer Seydahmet Bey ak~ll~, iyi bir çocuk, fakat siyasi cihetten henüz
rü~tüne ermi~~de~il. O ütopyaya daimi§ ve K~r~m'~n istiklâlini ihya etme
hayaBerini kuruyor. Bu gerçekle~meyecek bir rüyad~r. E~er bu mümkün
bir ~ey olsayd~, Brest-Litovsk sulh müzakereleri s~ras~nda bizim diplomat251
252

A.g.e., ss. 106-107.
A.g.e., ss. 101-102.
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larmuz K~r~m meselesini mutlaka gündeme getirirlerdi. Size mâlüm oldu~u üzere, K~r~m bizim için Balkan yar~madas~ndan daha ucuza mal olmad~. K~r~m yüzünden ve onun istiklali için kaç kere Rusya ile sava~mam~z
gerekti. Bütün bunlar o zamanki diplomatlar~m~zm yanl~~lanyd~. K~r~m
bize gerekmiyor. K~r~m'~~ ele geçirmek ve onu muhafaza etmek için Türkiye'nin Karadeniz'in tam hâkimi olmas~, yani Karadeniz'de hâkim donanmaya sahip olmas~~ve Orkap~'da daimi olarak yar~m milyonluk ordu bulundurmas~~laz~m. K~r~m buna de~er mi? Bu bak~mdan, biz K~r~m'~~çoktan unuttuk ve kat'iyen onu dü~ünmüyoruz. Cafer Seydahmet Bey ise çok
safça dü~ünüyor ve K~r~m'~n istiklalini ihya ederek orada bir Tatar devleti
kurmay~~hayal ediyor. Bu bir ütopyad~r ve bunu dü~ünen adam da ütopisttir. Ben bütün Tatarlar~n Cafer Seydahmet gibi dü~ünmedi~ine inan~yorum. Geçenlerde Ankara'ya geli~inde Cafer Seydahmet'e ütopik emellerinden vazgeçmesini tavsiye etti~imde bana ve arkada~lar~m~za gücendi,
Kemal Pa~a onu kabul etmedi~inde ise daha ziyade gücendi...2"
K~r~m idaresi Ayvazov'un Ankara'daki faaliyetlerine büyük önem atfetmekteydi. 13 Ekim 1922'de, K~r~m MSSC Merkezi ~cra Komitesi, Halk
Komiserleri ~ûras~~ ve K~r~m Pomgolu Prezidyumlar~~Ankara'daki K~r~m
delegasyonunun faaliyetlerini tatminkâr bulduklar~n~~aç~klad~lar. Söz konusu iki prezidyum Pomgol Merkez Komitesi'ne de müracaatla Ankara
hükümetine ve bas~n~na bu konuda teferruatl~~bilgi verilmesini istedi. Prezidyumlar ayr~ca Ankara'daki KAYH'ne yard~mlar~n nakit olarak yap~lmas~n~~tercih ettiklerinin bildirilmesine de karar verdi.'
Türkiye'den K~r~m'a (~kinci Parti) ve ~dil-Ural Bölgesine Yard~m
Malzemelerinin Gönderilmesi
Önce Türkiye'den ikinci parti yard~m malzemesinin Haziran 1922
sonlar~nda K~r~m'a gönderilmesi planland~ysa da," bu partinin gönderilmesi ertelenmek zorunda kald~.' Bu ertelemenin sebebi yard~m faaliyetine
~dil-Ural bölgesini de dahil etme karar~yla ili~kili olsa gerektir. Türkiye'den
açl~k yard~m~n~n gönderilmesi Eylül 1922'nin ikinci haftas~n~~buldu. O dönem tam da Büyük Millet Meclisi ordular~mn Büyük Taarruz'u ba~ar~yla

233 A.g.e.,

ss. 104-105.
"Protokol no.: 8. Obyedinennogo zasedaniya Prezidiumov Kr. Ts~K'a, Knmsovnarkoma i Kr~m
TsK.PG, 13-go Oktyabrya 1922 goda", GARF (Moskova), f. R-393, op. 35, d. 589,1. 49.
233
Ahmer ve K~r~m Açlan", Adam (~stanbul), 20 Temmuz 1922.
256 "Hilâl-i Ahmer K~r~m ~mdad ve Muavenet Heyeti", yak~t (Istanbul), 1 A~ustos 1922. ~lk plana göre
yard~m malzemesi ~stanbul Darülflinünu müderrislerinden Ali Mâcid Bey'in ba~kanl~~~~alt~nda bir heyet tarafindan K~nm'a gönderilecekti.
254
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neticelendirerek, Bat~~Anadolu'nun tamam~n~~Yunan i~gal güçlerinden
kurtard~~~~günlere tesadüf etmekteydi. Bu zafer Sovyet Rusya'daki Müslüman Türk halklar~~aras~nda büyük heyecan do~urdu. Meselâ, Sevastopol'de (Akyar) K~r~m Tatarlar~~büyük bir kutlama toplant~s~~düzenleyerek
Ankara'daki Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov vas~tas~yla Mustafa Kemal
Pa~a'ya bir tebrik telgrafi çektiler.'" Diniyye Nezareti de Moskova'daki
Türkiye Sefarethanesi'ne bir telgraf göndererek bütün Rusya Müslümanlar~~ad~na Büyük Millet Meclisi'nin zaferini kutlad~.'
Hilâl-i Ahmer memurlar~~~brahim Hakk~~Bey ve Süleyman Faik Bey'in
refakatinde gönderilen yard~m malzemeleri 18 Eylül 1922'de Sevastopol
liman~na bo~alt~ld~.' Malzemeler 2000 çuval bu~day unu ile 1756 sand~k
kuru ve konserve et suyundan olu~maktayd~~ki bu sand~ldann 1060'1 Kazan'a tahsis edilmi~ti. Türkiye'den gelen heyet çok s~cak bir ~ekilde kar~~lanmalda birlikte, Sevastopol ve Akmescit'te yard~m~n kimlere ve nas~l da~~t~laca~~~hususunda anla~mazl~k ç~kt~. K~r~m Merkezi Pa~ngolu yard~m~n
münhas~ran K~r~m Tatarlanna da~~t~lmas~~fikrinden ho~nut kalmam~~t~."
Hilal-i Ahmer memurlar~~ K~r~m'daki yetkililere getirdikleri malzemenin
Anadolu Müslümanlar~~tarafindan K~~rm'daki dinda~lanna Kurban Bayram~~münasebetiyle bir hediye olarak gönderilmi~~oldu~unu savunuyorlard~.'61 Nihayet, Hilâl-i Ahmer memurlar~~ve K~r~m hükûmet yetkilileri getirilen g~dalar~n K~r~m Merkezi icra Komitesi taraf~ndan K~r~m Tatarlanna
da~~t~lmas~~ve bunun da Hilal-i Ahmer'in nezareti alt~nda yap~lmas~~hususunda anla~t~lar.'
Türk memurlar nüfus ve ihtiyaç derecelerini göz önüne alarak K~r~m'~n 15 ilçesi için bir da~~t~m cetveli haz~rlad~lar. Cetvelde K~r~m Tatar
muallimleri ile iki önemli K~r~m Tatar e~itim kurumu olan K~r~m Tatar
Dârülmuallimat~~(K~z Muallim Mektebi) ve Totayköy'deki K~r~m Tatar
Müslümanlan~un Tezâhürâti", Yükü (Istanbul), 23 Eylül 1922.
(Ankara), 29 Eylül 1922; "Rusya ve Tebriz
Müslüman Kardaslar", Haki~niyer-i
Müslümanlar~~ve Zaferimiz", lkdan~~(Istanbul), 30 Eylül 1922.
259 "Türkiye Hilâl-i Ahmeri'nin K~r~m Müslüman Açlanna Yard~m~", Terzi Dünya (Akmescit), 21 Eylül
1922. Tevhid-i blr, Ubeydullah Bâbl. ve Tahir Ilyisrnin de ayn~~vapurda olduklar~n~~kaydetmektedir. "Rusya'daki Müslümanlar", Tevhfd-i Efk~l~~(Istanbul), 21 Kas~m 1922.
Ahmer Meanuart (Istanbul), no.: 18 (15 Ocak 1923), s. 121.
269 "Kinin Açlanna Yard~m", Türkiye
261 "Rusya'daki Müslümanlar", Tevhfd-i Ejk~lr (Istanbul), 21 Kas~m 1922. Irili Ahmer de bu yard~m~n
Anadolu Müslümarilann~n K~n~nh Müslüman kardeslerine bir Kurban Bayram~~hediyesi oldu~unu özellikle
vurgulamaktayd~. "Hilâl-i Ahmer Merkez-i Uminnisi'nden K~r~m Merkezi Pomg~ fu'na, no.: 1783 [taril~sizr,
TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 48.
262 "Rusya'daki Müslümanlar", Tevkiri-i Kik& (Istanbul), 21 Kas~m 1922; Türkiye Hi181-i Ahmer Mecmuast
(Istanbul), no.: 18 (15 Ocak 1923), s. 121.
257 "Sevastopol

258 "Rusya'daki
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Pedagoji Teknikumu da unutulmam~~u." Gerek K~r~m'daki da~~t~m i~inin
hakk~yla yerine getirilmesi, gerekse Kazan'a gönderilecek olan konservelerin kayba u~raulmaks~z~n Müslümanlara ula~t~r~lmas~~maksad~yla Hilâl-i
Ahmer memurlar~~Moskova'ya seyahat etti. Orada Bütün-Rusya Merkez/
icra Komitesi Ba~kan~~Mihail Kalinin tarafindan kabul edildiler. Daha sonra, ~brahim Hakk~~Bey Kazan Tatarlaruun daveti üzerine Kazan'a giderken, Süleyman Faik Bey K~r~ m'a döndü. Kazan'da çok büyük bir muhabbet
ile kar~~lanan ~brahim Hakk~~Bey yard~m sand~klar~n~n oraya gelmesine
nezaret etti. ~brahim Hakk~~Bey 12 Kas~m 1922'de K~r~m'a döndü. Türkiye HiLâl-i Ahmer Cemiyeti'nin ~dil-Ural bölgesine yapt~~~~yard~m faaliyetleri bununla sona ermedi. Planland~~~~üzere, bir kaç yüz ayd~n ve bilim
adam~na ARA vas~tas~yla yard~m paketleri de gönderildi.'

265 "Spisok nsspredeleniya n~çidu golodayminn musubnanan~i 2000 me~kov ~n~~ki i 696.yaKikov suffenn~h ~Hey i kans~nav, prisla~nd 068:atom Otto~nanskogo Krasseogo Poh~meryatsa", TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 47. Bu listeye
göre, un çuvallar~n~n ve konserve g~da sand~klann~n da~~t~m~~~öyle yap~lm~~t~: Sudak myonu: 324 çuval; esküt
köyü: 53 çuval; Canköy rayonu: 129 çuval; Bagat~ r köyü ve çevresi: 304 çuval; Yalta, Alupka ve çevreleri: 215
çuval; Kezlev'deki Bakkal rayonu: 215 çuval; Akmescit ve çevresi: 161 çuval; Karasubazar ve çevresi: 80 çuval;
Kefe ve çevresi: 161 çuval; Baydar köyü ve çevresi: 80 çuval; Bahçesaray ve çevresi: 80 çuval; Büyük Onlar ve
çevresi: 61 çuval; Akyar (Sevastopol) ~ehri: 5 çuval; ad~~geçen yerlerdeki Müslüman muallimlere: 32 çuval;
K~r~m Tatar Diriilmuallimfit~. na: 60 çuval ve Totayköy'deki K~r~m Tatar Pedagoji Telmilcumu'na: 40 çuval.
656 sand~k kuru meyve ve 40 sand~k kon.serve etsuy~~~da ad~~geçen yerlerdeki çocuk bannaklanna da~~t~lacakt~.
264 "Rusya'daki Müslümanlar", Tevl~ fd-i Ef?* (~stanbul), 21 Kas~m 1922; "K~r~m Açlarma Yard~m", Dirkiye Hikfl-i Alfons »olmas~~(Istanbul), no.: 18 (15 Ocak 1923), ss. 121-122. Abchirre~id ~brahim Türkiye'den ~dilUral bölgesine Türk askerlerinin refakalinde 15-20 araba dolusu yard~m malzemesi geldi~ini ve askerlerin
ba~~ndaki zfibitin Ic~~hk kaputu olmad~~~~için a~~r ~ekilde hastalanarak orada vefat etti~ini anlatmaktachr. Ünlü
seyyal~~1923'deki Bütün-Rusya Müslüman Ukmi Kongresi'nde i~tiralcçilerin o zlibitin ruhu için dua ettiklerini
de kaydetmektedir. "Tarihin Unutulmu~~Sahifeleri", s. 114. ~brahim Hakk~~Bey'in hastalanarak Kazan'da bir
hafta yatmak zorunda kald~~~~bilinmekteyse de, bu ziyaret esnas~nda Türkiye heyelinden birisinin ölümüne ait
herhangi bir kay~t bilinmemektedir. Bu bak~mdan ya Abdürre~id ~brahim'in ~brahim Hakk~~Bey'in hastal~~~~
hakk~nda yanl~~~bilgi sahibi oldu~u yahut da Türkiye'den ~dil-Ural bölgesine gitmi~~bir ba~ka yard~m kafilesinin
söz oldu~u akla gelmektedir. Ancak, ikinci ihtimale dair hiç bir bilgiye sahip olmadli~un~zdan, birincisi çok daha
kuvvetli gözükrnektedir.
265 Kendisine bu yard~m pakederinden yollanan ayd~nlardan biri Ufa'da ya~ayan Gabdulla (Abdullah)
Ahmer'e bir mektup
~brahi~nov "~inasi" idi. Bu tan~nm~~~~dil Tatar maarifçi ve yazan 13 Aral~k 1922'de
gündemli. Türkiye K~z~lay Derne~i Merkez Ar~ivi'nde muhafaza edilmekte bulunan bu mektupta, ~inasi iki ay
Ahmer'e çok te~ekkür etmekte ve ülkesinde bilhassa
önce ARA vas~tas~yla ald~~~~yard~m paketi dolay~s~yla
ayd~nlar aç~s~ndan devam eden gayet zor ~artlar dolay~s~yla kendisine bir erzak ve kuma~~paketi gönderilmesini
rica eunekteydi. Ne var ki, Hilül-i Ahmer Ankara Murahhasl~~~'mn 17 Ocak 1923 tarihli karar~nda belirtildi~i
üzere "durumun imkfin vermemesi ve mesafenin de uzak olu~u dolay~s~yla" bu rican~n yerine getirilmesi mümkün ohnayacakt~. Bu tarihten sonra Hilül-i Ahmer'in ~dil-Ural bölgesine yard~mlar~~ da sona ermi~~olmal~d~r.
Ahmer Cemiyeti'ne, Ufa, 13 Kas~m 1922",
"Abdullah [Gabdulla] ~inasi ~brahim~w'dan Osmanl~~
TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 60. ~inasi de pek çok di~er ~dil-Ural aychm gibi Stalin terörünün kurban~~
olarak 3 Kas~m 1938'de idam edildi. ~inasi hakk~nda bakuuz, Resime ~emsettinova, "Gabdt~lla ibrahimovCanrisr Avaci-Eho Vekov (Kazan), no. 2
~inasi—Tand~an Pedagog, Calirn, Terrninolog hem Ceme~at
(2004), ss. 276-280.
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K~r~ m'daki Hilâl-i Ahmer memurlar~~ yard~mlar~n da~~t~m sürecini açl~~a maruz kalan yerlerin ço~una bizzat giderek denetlediler.' Hilâl-i Ahmer memurlar~n~n bu i~i genellikle problem ç~ kmaks~z~n yerine getirildi.
Hükümet yetkililerinin unlar~~ cetvelde gösterilenden farkl~~yerlere göndermeyi tercih etti~i baz~~hallerde ise, gerek Türk memurlar~n, gerekse
Veli ~brahim gibi K~r~ m Tatar idarecilerin müdahaleleriyle durum düzelK~r~m Merkezi Pomgolu Hilâl-i Ahmer Umuml Merkezi'ne minnetlerini bildiren bir mektup gönderdi. Türkiye'den gelen iki parti yard~m~n açl~k
çeken K~r~ml~larda tarif edilemez bir sevinç uyand~rd~~~n~n anlat~ld~~~~mektupta, yard~m~ n Hilül-i Ahmer memurlar~nca gösterilen ~ekilde Müslüman
ahali aras~nda da~~t~lm~~~oldu~u belirtilmekteydi. Pomgol ayr~ca iki ay sonra
K~r~ m'da 300.000 kadar insan~ n açl~~a dûçâr olmas~~ muhtemel oldu~undan
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin ileride de mümkün olan yard~m~~yapaca~~n~~
ümit etti~ini beyan ediyordu.' 7 Ekim 1922'de K~r~ml~lar~ n minnetlerini
dile getiren benzer bir mektup K~r~m MSSC Merkezi ~cra Komitesi taraf~ndan [art~ k "Umum Rusya Aç Müslümanlar~na Muavenet Heyeti" ad~n~~alm~~~olan] K~r~m Açlar~na Yard~ m Heyeti'ne gönderildi. Merkezi ~cra Komitesi, Mart 1922'de Türkiye'ye yapm~~~oldu~u yard~m ça~r~s~na bu ~ekilde
cevap verilmi~~olmas~ndan dolay~~ ~ükranlar~n~~bildirmekteydi. Bununla
birlikte, Merkezi icra Komitesi K~r~ m'da halen 350.000 muhtaç ve aç insan
bulundu~unu, bunlar~n 210.000'i K~r~m Pomgolu ve 100.000'i de ARA tara266 Karasubazar Rayonu Icra Komitesi'ne ait bir belge (Slujebnaya zapiska)
80 çuval beyaz un, 30 sand~k
konserve g~da ve 2 sand~k bal~~~ n al~nd~~~n~~ ve Karasubazar'daki açl~k çeken K~r~m Tatarlanna da~~t~lm~~~
bulundu~unu göstermektedir. "Karasubazar Rayon Icra Komitesi'nin 'Resmi Raporu' [Slujebnaya zapiska], 16
Kas~m 1922", TADMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 47.
267 "K~r~m Açlanna Yard~m", Türkiye Hilâl-i Ahmer Mecn~ziast (Istanbul), no.: 18 (15 Ocak 1923), ss. 122
and 124. Bu tür bir problemle Yaka ve Alupka'ya gönderilmek üzere ayr~lm~~~olan 217 çuval un ba~ka yerlerdeki çocuk bannaklanna sevk edildi~i zaman kar~~la~~ld~. Olay K~r~ m hükümetinin özür dilemesi ve unlar~~yerine
koyaca~~n~~taahhüt etmesiyle kapauld~ . Yine de Hilül-i Ahmer memurlar~~i~in arkas~ n~~b~rakmayarak, mahalli bir
vekil vas~tas~yla bu taahhüdün yerine getirilip getirilmedi~ini takip etti. "~brahim Naci'den Osmanl~~Hilül-i
Ahmer Rusya Murahhas~~~brahim Hakk~~Bey'e, 21 Kas~m 1922", 71iDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 43.
268 "K~r~m Merkezi Pon~golu'ndan Hilâl-i Ahmer Umumi Merkezi'ne, Akmescit/Simferopol, 21 Eylül
1922", TKDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 54. Bekir Çobanzâde (K~r~m Merkezi Icraat Komitesi Prezidyumu
Cyesi), B. S. ~vedov (K~r~m Merkezi Pomgolu Ba~kan Vekili), Ay~e Ishakova (K~r~m Merkezi Pomgolu Prezidyumu
Üyesi), Semyon Mihayloviç Poplavskiy (K~r~ m Merkezi Pomgolu Prezidyumu Üyesi) ve F. Katsman (Sevastopol
oknigu Porngol Temsilcisi) imzalann~~ ta~~rnalcta olan mektup, Türkçe ve Rusça olmak üzere iki nüsha yaz~lm~~t~.
Türkçe nüsha Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin dergisinde yay~nland~. Ancak bu ne~irde baz~~ bask~~hatalar~~ göze
çarpmaktad~ r. Meselâ, burada mektubun tarihi olarak 21 Ekim 1922 gösterilmekteyse de, mektubun Türkiye
K~z~lay Derne~i Merkez Ar~ivi'nde muhafaza edilmekte olan Türkçe ve Rusça as~llannda gerçek tarihin 21
Eylül 1922 oldu~u aç~kça görülmektedir. Balun~z, "K~r~m Açlanna Yard~m", Hildl-i Ahmer Mecmuan", (Istanbul),
no.: 18 (15 Ocak 1923), ss. 124-125.
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findan beslenmekte ise de geri kalan 40.000 ki~iyi doyurabilmeye imkan
bulunamad~~~n~~belirtiliyordu. Dahas~, müteakip aylar ve gelecek y~l için de
tahminler parlak de~ildi. Bu bak~mdan, K~r~ m Merkezi icra Komitesi Ankara'daki K~r~m Açlar~na Yard~ m Heyeti'ne tekrar müracaat ederek toplanan muavenetlerin bir an evvel K~r~m'a yollanmas~n~~rica ediyordu.'
Minnederini dile getiren ve daha fazla yard~m ricas~nda bulunan ba~ka
mesajlar da vard~. Böyle bir mektup K~r~ m Tatar milli uyan~~~hareketinin
iki önde gelen ~ahsiyeti olan Habibullah Temircan Odaba~~ve Osman Akçokrakl~'dan gelmekteydi. Tan~nm~~~bir edebiyatç~~olan Odaba~~o s~rada
K~r~ m Tatar Darülmualliman' n~n müdürü, çok önemli bir K~r~m Tatar
tarihçisi ve etnograf~~olan Akçokrakl~~da Darülmuallimat'~n Ba~kâtibi vazifelerinde bulunuyorlard~ . Odaba~~ve Akçokrakl~~bu nispeten küçük fakat çok
önem verilen K~r~ m Tatar e~itim kurumunun Rus ~htilali'nden istifade
edilerek K~r~ m Tatar Milli Kurultay~'n~n organ~~olan Milli ~dare'nin ve
K~r~m Müslüman Kad~ nlar Cemiyeti'nin te~ebbüsüyle 1918'de Akmescit'te
aç~lm~~~oldu~unu kaydetmekteydi. Hilal-i Ahmer'in gönderdi~i yard~mdan
dolay~~derin te~ekkürlerini bildiren Odaba~~ve Akçokrakl~, dönemin imkans~zhklan içinde hükûmetin Darülmuallimat'~n bütün masraflar~n~~ kar~~layamad~~~ ndan mektep idaresinin, bir çok ihtiyaçlar~n~~bizzat temin etmeye
mecbur kald~~~n~~da yazmaktayd~. Bu bak~mdan, K~r~m'~n açl~~~~devam
etti~i müddetçe Osmanl~~Hilal-i Ahmer Cemiyeti taraf~ndan yap~lacak yard~ mlardan Darülmuallimat ile ayn~~mektebin nezdinde önceki y~l kurulan
K~r~m Tatar Doktor Yard~mc~s~~ve Ebe Mektebi için ayr~ca bir hisse gönderilmesini rica ediliyordu.'
Ayn~~~ekilde, ~dil-Ural Müslümanlar~n~ n temsilcileri de Hilâl-i Ahmer'e
minnetlerini bildirerek, yard~ m faaliyetlerinin gelecekte sürdürülmesini
rica etmekteydi. Kad~~ Ke~~afüddin Tercümâni Hilal-i Ahmer'e hitaben
yazd~~~~8 Kas~ m 1922 tarihli mektubunda Kazan Müslümanlar~n~n minnet
duygular~n~~iletmekte Hilal-i Ahmer tarafindan gönderilmi~~olan konserve
g~dan~n tamam~n~ n Moskova, Ufa ve Kazan'daki Müslüman yetimhaneleri269 "K~r~m Sosyalist Sürülar Cumhuriyeti Merkezi icra Komitesi'nin Ankara'da K~r~m Açlanna Yard~m
Heyeti'ne Hitapn'âmesi, 7 Ekim 1922", TICDMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 35-1.
270 "Habibullah Odaba~~ve Osman Akçokrald~'dan Faik ve Hakk~~Beyler'e, Akmescit/Simferopol, 1 Ekim
1922", TIMMA, Kutu no.: 1198, Belge no.: 54. Yard~m dolay~s~yla derin rninnetlerini bildiren bir mektup da
K~r~m Tatar Dânilmuallimüt~~talebe temsilcileri H. Kad~zâde ve Hasibe Abdülkuddus ile K~nm Tatar Doktor
Yard~mc~s~~ve Ebe Mektebi talebe temsilcileri A. Refatova ve ismini okuyannad~~~m~z bir ki~iden geldi. "K~r~m
Tatar Dürühnuallimüt~~ve K~r~m Tatar Doktor Yard~mc~s~~ve Ebe Mektebi talebe vekilelerinden Osmanh Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti K~r~m Murahhas~~Hakk~~Bey'e, Akmescit, 18 Kas~m 1922", 77a3M4, Kutu no.: 1198, Belge
no.: 45.
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ne da~~t~ld~~~n~~kaydetmekteydi. Mektupta ~ dil-Ural bölgesinde hâlâ açl~k
ve sefalet çekmekte olan yüz binlerce Müslüman çocuklar~~ bulundu~undan
Hilâl-i Ahmer taraf~ ndan yard~m~ n sürdürülmesinin ümit edildi~i belirtiliyordu. Diniyye Nezareti'nin Feyzullah Mehmed [Feyzi ?] Bey'i ~stanbul'da
Hilâl-i Ahmer nezdinde temsilcisi olarak tayin etti~i kaydedilerek, toplanacak iânelerden uygun bir miktar~n ad~~geçene maa~~olarak verilmesi rica
edilmekteydi. Hilâl-i Ahmer taraf~ ndan gönderilen yard~m~ n yerine sarf
edildi~ini denetlemek ve gere~inde Hilâl-i Ahmer ile Rusya hükümeti aras~nda irtibat~~sa~lamak üzere Rusya taraf~ nda fahri olarak görev yapacak bir
temsilcinin bulunmas~n~ n da yararl~~olaca~~n~n dü~ünüldü~ü belirtiliyordu.271 Bir di~er minnet beyan~~ Ufa'da toplanm~~~olan Bütün-Rusya Müslümanlar~~ din adamlar~~ kongresinden geldi. 25 Haziran 1923'de yap~lan
kongrede Türk Hilâl-i Ahmer'ine aç~k bir te~ ekkürname kabul edilmi~ ti.'
Açl~~~ n ve Türkiye'den Giden Yard~m~n Son Safhas~~
K~ r~ m'da ve ~dil-Ural bölgesinde açl~~~ n 1923'de de devam edebilece~i
yönündeki endi~eler tamamen esass~z de~ildi. ~dil boyunda açl~~~ n tekrarlanaca~~~kayg~lar~~ ancak bahar~ n gelmesi ve açl~k olaylar~n~n baz~~ tecrit
edilmi~~yerlerle s~n~rl~~ kalmas~ yla tedricen ortadan kalkabildi.2" K~r~m'da
1922-1923 k~~~ nda hububat stoklar~n~ n tehlikeli ölçüde yetersizli~i anla~~ld~~~~gibi, ~ubat 1923'de Hessen sine~inin k~~l~k hububat~ n yar~s~~ilâ be~te
birini yok etmi~~oldu~u görüldü." K~r~ m'da açl~~~n art~ k geride kald~~~~
ancak 1923 yaz~ nda kesinlik kazanabildi." Ne var ki, açl~~~n ac~~ miras~~
daha uzun y~ llar etkisini sürdürecekti.
Açl~ k bölgelerine yard~m~ n devam ettirilmesi ricalar~na ra~men, o s~rada Türkiye'deki geli~meler dolay~s~ yla tamamen ülke içi yard~ m meselele271 "Rusya Müslümanlan Nezâret-i Diniyyesi nezdinde Açlara Yard~m
Komisyonu Reisi Kad~~Ke~~âfeddin Tercümâni'den Osmanl~~
Ahmer Cemiyeti'ne, Moskova, 8 Kas~ m 1922", TKDMA, Kutu no.: 1198,
Belge no.: 55. Bu mektubun yay~nlanm~~~ ~ekli için, bak~n~z, "K~nm Açlanna Yard~m", Türkiye Hildl-i Ahmer
Mennuaa", (~stanbul), no.: 18 (15 Ocak 1923), s. 125. Osman Akçokrakl~~ 17 Nisan 1938'de Sovyet rejimi tarafindan idam edildi. Dmitriy Pavloviç Ursu, Oferki
kultun knmskotatarskogo naroda (1921-1991) (Akmescit,
1999), s. 7. 1928'de idama mahküm edilip sonradan cezas~~ 10 y~l hapse çevrilen Habibullah Odaba~~da muhtemelen 1938'de idam edildi veya hapiste hayat~ n~~kaybetti. Poskdnyaya rukopis Sabri Ayvazova dek partii
Firka",
s. 314.
272 Te~ekkürname R~ zaeddin Fahreddin (Kongre Fahri Ba~kan~),
Ziyaeddin bin Kemâli (Kongre Ba~kan~) ve ~ehir ~eref (Kongre Ba~kâtibi) imzalann~~ta~~maktayd~ . "Rusya Müslümanlann~ n Hilâl-i Ahmer'e Te~ekkürü", Türla:ye Hildl-i Ahmer Mecmuan", (~stanbul), no.: 27 (15 Kas~m 1923), ss. 64-65.
273 Fisher, s. 374.
274 Barançenko, ss. 128-129.
275
Zarubin-Zarubin, s. 38.
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ri ile me~gul olmak zorunda kalan ve gücünün s~n~r~na gelen Türk
Ahmer'inin yapabilece~i fazla bir ~ey yoktu. 26 A~ustos 1922'de ba~layan
Büyük Taarruz neticesinde Türk ordular~~ Yunan güçlerine kar~~~kesin bir
zafer kazand~larsa da ülkedeki i~gal ve sava~~n getirdi~i y~k~m ile insani
ihtiyaçlar devasa boyutlardayd~. Dahas~, 1923 Lozan Antla~mas~~neticesinde
Türkiye ve Yunanistan aras~nda yap~lan ve milyonlarca insan~~etkileyen
nüfus mübadelesi de Hilâl-i Ahmer'e muazzam bir yük getirecekti. Bu bak~mdan, Türk Hilal-i Ahmeri art~k K~r~m'a veya ~dil-Ural bölgesine fazla
yard~m gönderebilecek durumda de~ildi. 1923'de, Tatar Cemiyet-i Hayriyyesi K~r~m'a yard~m ricas~nda bulundu~unda, mevcut stoklar~~mübadillerin
Ahmer K~r~m'a ancak 500 tak~m elbise
ihtiyaçlar~na hasredilmi~~olan
yollayabildi."' Eylül 1923'de, Türkiye'ye yerle~mi~~~dil-Ural Tatarlar~ndan
ünlü tarihçi ve siyaset adam~~ ~stanbul Milletvekili Yusuf Akçura'n~n ~ahsen
Hilal-i Ahmer'e müracaat ederek, ~stanbul'daki muhtaç durumda bulunan
baz~~K~r~ m Tatar muhacir veya mültecileri için yard~ m ricas~nda bulundu~u
biliniyorsa da, bunun netice verip vermedi~ini tespit edemedik."' Böylece,
Ahmer Cemiyeti'nin, daha do~rusu Türkiye'nin, Sovyet
Türkiye
Rusya'daki açl~k kurbanlar~na yapt~~~~yard~m~n o tarihlerde sona ermi~~
oldu~u söylenebilir.
Türkiye Hilâl-i Ahmeri'nin Eski Rusya ~mparatorlu~u'nun Ba~ka
Halklar~na Yönelik Yard~m Faaliyetleri
Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin bu dönemde açl~k kurbanlar~n~n
yan~s~ra Sovyet topraklar~ndan gelen baz~~ba~ka gruplara da yard~mda bulundu~unu kaydetmek gerekir. Bu meyanda, ~stanbul'da bulunan çok
say~daki Azerbaycanl~~mülteciye Hilâl-i Ahmer taraf~ ndan önemli yard~mlar
yap~lm~~t~ r."' Cemiyet Acaristan'dan gelen muhacirlere de yard~m temin
~stanbul'da bulunan ve ço~unlu~u kad~n ve çocuklardan olu~an,
ba~ka hiç bir yerden yard~ m alamayan iki yüz kadar Hristiyan Gürcü mül-

"K~ r~ m Açlanna Yard~m", Türkiye Hildl-i Ahmer Mecmuan (~stanbul), no.: 49 (15 Eylül 1925), s. 173.
Çapa, s. 156.
278 Bu yard~m üzerine sâb~ k Azerbaycan parlamentosu üyeleri ad~ na Dr. Musa Refi 29 Ekim 1922'de
Hilâl-i Ahmer'e bir minnet mektubu gönderdi. "~ki Karda~~Millet Aras~nda", Osmanl~~Hildl-i Ahmer Mecmuas~~
(~stanbul), no..: 15 (15 Kas~ m 1922), s. 71. Hilâl-i Ahmer Azerbaycanh mültecilere nakit 3000 Osmanl~~liras~~
yard~mda bulundu. Türkiye Hildl-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umundsi Tarafindan 1339 Senesi Hildl-i Ahmer Meclis-i
Umundsi'ne Takdim Edilen (1335-1338) Dört Senelik Devreye Ait Rapor, s. 141.
279 Çapa, s. 157.
276

277
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teci de Hilâl-i Ahmer taraf~ndan bak~lmaktayd~." O y~llar~n bir di~er insani
trajedisi de Bol~evik idaresinin tesisinden sonra Rusya'dan kaçmak zorunda kalan ve peri~an bir halde ~stanbul'a varan yüz binlerce Rus ve di~er
milletlerden mültecilerdi. ~stiklâl Harbi ve sonras~n~n ~artlar~~dolay~s~yla
gücünün büyük k~sm~n~~ Türkiye halk~na hasretmek mecburiyetinde kalan
Hilâl-i Ahmer bu talihsiz insanlara ancak mütevazi baz~~yard~mlarda bulunabildi."1
Netice
Sovyet Rusya'daki muazzam açl~k esnas~nda, bir çok yabanc~~ülke ve
kurum meyan~nda Türkiye'den de yard~m gitti. Açl~~~n ilk döneminde
durumdan haberdar olan Ankara hükümeti daha A~ustos 1921'de Sovyet
Rusya'ya bir miktar hububat yard~m~~ göndermeyi kararla~t~rm~~~ve bir kaç
ay içinde bunu göndermi~ti. Sakarya Muharebelerinin cereyan etti~i gayet
kritik bir süreç içinde yap~lan bu yard~ m ile Ankara o dönemdeki stratejik
müttefiki ve çok zor günler geçirmekte olan Moskova'ya kar~~~iyi niyetini
ortaya koymaktayd~.
Bu anlaml~~insani jest tamamen diplomatik kanatlardan gerçekle~tirildiyse de, Türk kamuoyunun çok say~ da yerli Türk ve Müslüman ahalinin
ya~ad~~~~K~r~m'dan ve ~dil-Ural bölgesinden gelen deh~et verici açl~k haberlerini duymas~~ile geli~meler çok ba~ka bir boyuta ta~~nacakt~. 1922 bahar
aylar~nda ~stanbul ve Ankara'ya gelen K~r~ m Tatar temsilcileri açl~~~n mahiyetini bütün gplakl~~lyla Türkiye halk~na anlatt~lar. Bunlar~~ ayn~~ y~l~n
yaz~nda gelen ~ dil-Ural temsilcilerinin faaliyetleri izledi. Sovyet Rusya'dan
gelen bu heyetlerin seslerinin duyurulmas~na Ankara hükümeti de aç~k
destek vermekteydi. Esasen, o günlerde açl~k vesilesiyle K~r~m ve ~dil-Ural
temsilcileriyle yap~lan (ve bir daha yakla~~k 70 y~l boyunca yap~lamayacak
olan) temaslar, Ankara hükümetinin bu ülkelere olan bak~~~n~n da çok
önemli ipuçlar~n~~ta~~yordu.
K~r~m ve ~dil-Ural bölgesindeki facian~n özellikle bas~n yoluyla kamuoyuna duyurulmas~, bizzat kendisi o s~rada ola~anüstü bir dönemden geç28° "Hristiyan Gürcü Muhacirlerine Muavenet", Türkiye Hildl-i Alt~ner Meemuan", (Istanbul), no.: 24 (15
A~ustos 1923), ss. 331-332.
281 Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ARA ve Istanbul'daki Itilâf Devletleri elçililderi taraf~ndan kurulacak a~haneler için kendisinden istenen malzemeyi temin etti~i gibi, 25 yatakl~~bir hastahanenin levâz~matlyla yine bunun
için 500 Osmanl~~liras~~nakdi yard~m verdi. Tünçoiye Hilell-i Ahmer Cemiyeti Merkez-i Umumisi Tarafindan 1339 Senesi
Hildl-i Ahmer Meclis-i Umum1si'ne Takdim Edilen (1335-1338) Dört Senelik Devre Ait Rapor, ss. 140-141.
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mekte olmas~na ra~men Türkiye halk~nda büyük bir hassasiyet do~urdu.
Böylece, uzun y~llar süregelen harplerden bitap dü~mü~~ve fakirle~mi~,
~stiklal Sava~~'n~n tam ortas~ndaki Anadolu'da K~r~m ve ~dil-Ural açlar~~için
gayet faal ve yayg~n bir yard~m kampanyas~~yürütüldü. Bu kampanyay~~ s~rf
Ankara hükümetinin o s~ralarda ~iddetle askeri ve maddi destek beklentisinde bulundu~u Sovyet Rusya'ya ho~~görünmek için giri~ilmi~~bir te~ebbüs
olarak telâkki etmek kesinlikle gerçeklere uygun olmayacakt~r. Zaten burada, hükümetin her hangi bir diplomatik tasarrufunun çok ötesinde, beklenmedik ölçüde geni~~kitleye yay~lm~~~bir halk duyarl~l~~~~söz konusuydu.
Kampanyan~n seyri ile ilgi bütün veriler çok aç~k bir ~ekilde bunun kendi
etnik ve din karde~lerinin ba~~na gelen açl~k felaketine dair anlat~lanlar~~
duyarak deh~ete kap~lan Anadolu Müslümanlar~n~n samimi ve kendili~inden ortaya ç~kan tepkisinden ba~ka bir ~ey olmad~~~n~~ göstermektedir.
Türkiye'den gönderilebilen yard~m~n miktar~~ elbette ki K~r~m'daki ve
~dil boyundaki muazzam açl~~~n yaralar~na deva olabilmekten çok uzakt~.
Hattâ, ayn~~ dönemde ba~ta ARA vas~tayla gelenler olmak üzere Bat~~ülkelerinden gönderilen yard~mlarla mukayese edildi~inde Türkiye'den yollanan
yard~m gayet mütevazi kalmaktayd~. Bununla birlikte, en ufak bir yard~m~n
bile i~e yarad~~~~o günlerde, alabilen muhtaç insanlar için Türk yard~m~~
yine de önemli bir kurtulu~~vas~tas~~oldu. Ancak,daha mühim olan söz konusu yard~m~n manevi de~eriydi. Anadolu'nun Türk halk~~ve Büyük Millet
Meclisi kendi en zor günlerinde dahi soyda~~ve dinda~lar~n~n kaderlerine
kay~ts~z kalamayacaklar~n~~göstermi~lerdi.
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