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YILINDA SSC BIRLI~INDE YAPILAN
BILIMSEL FAALIYETLER
BOR~S POTSKHVER~YA
SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü
UNESKO tarafindan Atatürk y~l~~ ilan edilen 1981 y~l~ nda SSC
Birli~i'nde, Bilimler Akademisi taraf~ ndan ülkemize davet edilen Türk bilim
adamlar~n~ n i~tirakiyle 4 büyük bilimsel konferans ve Moskova toplum
çevrelerinin tören toplant~s~~ yap~lm~~~ve yaz~lar yay~ nlanm~~ t~.
Mart ay~nda, Atatürk'ün 1 oo. do~um y~ldönümü ve 1921 tarihli
Sovyet-Türk dostluk ve karde~lik an tla~mas~n~ n y~ldönümü dolay~s~yla
Moskova, Bakü ve Tiflis ~arkiyat Enstitüleri bilgin kurullar~~ taraf~ ndan üç
bilimsel konferans düzenlenmi~ti. Bu toplant~lar~ n büyük önemi vard~,
çünkü Mustafa Kemal'in iki ülke aras~ ndaki ili~kilerin kurulup
geli~tirilmesinde oynad~~~~rol ve bu ili~kilerin önemi hiç küçümsenemez.
Mustafa Kemal kendisi de bu ili~kilerin yeni Türkiye'nin kaderleri için
önemli oldu~unu söylerdi.
Aral~k ay~nda Moskova'daki ~arkiyat Enstitüsü'nde yap~lan 4. Konferansta, Atatürk'ün milli ekonominin geli~tirilmesiyle ilgili fikirleri ele
al~ nm~~ t~ r.
* *

~~ 6 Mart'ta SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü bilginler
kurulu toplanm~~ t~. Toplant~ya Türk bilim adamlar~ ndan, profesörlerden
Edip Çelik (~stanbul Üniversitesi), Mehmet Gönlübol (D~~~Münasebetler
Enstitüsü Müdürü, Ankara Üniversitesi), Suna Kili (Bo~aziçi Üniversitesi),
Ergün özbudun (Orta Do~u Hukuk Ara~ t~ rmalar~~ Enstitüsü, Ankara
Üniversitesi), Doçent Orhan Kolo~lu (Hacettepe Üniversitesi) kat~lm~~lard~. Toplant~da Türkiye'nin Moskova büyükelçilik personeli,
Moskova'n~n bilim müesseselerinden bilim adamlar~, SSC Birli~i D~~i~leri
Bakanl~~~, SSC Birli~i Bakanlar Kurulu D~~~Ekonomik Ba~lar~~ Devlet
Komitesi, Asya ve Afrika Ülkeleri Sovyet Dayan~~ma Komitesi, SSC Birli~i
Devlet Televizyon ve Radyo Komitesi ve daha ba~ka örgütlerin temsilcileri
de haz~ r bulunmu~lard~.
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Toplant~da aç~l~~~konu~mas~~yapan SSC Birli~i Bilimler Akademisi
~arkiyat Enstitüsü Müdür Yard~mc~s~, Bilimler Akademisi yedek üyesi G. F.
Kim, Kemal Atatürk'ün tarihsel yararl~klanndan ve 1921 tarihli SovyetTürk Anda~mas~n~n öneminden sözetmi~ti.
V. t. Danilov (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü),
"Kemal Atatürk, Türk halk~n~n milli kurtulu~~mücadele hareketinin
yöneticisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu" konulu rapor okundu.
Raporda, ulusal mücadele hareketinin düzenlenmesinde Kemal'in gösterdi~i büyük yararl~klara, yönetiminde yap~lan haklar~~koruma dernekleri
kongrelerinin ve kurtulu~~sava~~n~n ana ilkelerinin geli~tirilmesi yolundaki
çal~~malar~n~n önemine i~aret ediliyor. V.~. Danilov'un belirtti~i gibi,
Kemal ve taraftarlar~, milli kurtulu~~hareketinin geli~mesini önlemeye ve
bo~maya çal~~an Antant'~n hilelerine kap~lmam~~lard~. V.~. Danilov
raporunda, Mustafa Kemal'in seçkin devlet adam~, komutan, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu, ekonomiyi geli~tirme, kültür ve ya~am reformlann~~gerçekle~tirme yolundaki önemli tedbirlerin müte~ebbisi oldu~una
dikkati çekiyor.
Raporda kaydedildi~ine göre, Kemal'in d~~~politikas~, Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun politikas~ndan büsbütün farkl~yd~. Kemal "Cihanda
sulh" ilkesini ileri sürüp gerçekle~tirmi~ti.
V.~. Danilov, siyasi bak~ms~zl~~~n ve milli ekonominin sa~lamla~t~r~lmas~, ban~sever d~~~politika, hele SSC Birli~i'yle iyi kom~uluk
ili~kilerinin kurulmas~na ili~kin Atatürk'ün fikirlerinin bugün de önemini
kaybetmedi~ine i~aret etmi~ti.
B.M. Potskhveriya (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü), "Sovyet-Türk dostluk ve karde~lik anda~mas~" konulu raporunda, milli
kurtulu~~u~runda sava~an Türkiye'yle Sovyet Rusya aras~nda dostluk
ili~kilerinin kurulup geli~tirilmesinde Mustafa Kemal'in oynad~~~~role
i~arede ~unlar~~belirtmi~ti:
Kemal, Büyük Ekim sosyalist devriminin ve ezilen halklardan yana
olan Sovyet Rusya'n~n güttü~ü politikan~n uluslararas~~önemine i~aret
ediyordu. Raporda belirtildi~ine göre, Mustafa Kemal Sovyet Rusya'yla
münasebederi geli~tirirken, ülkesinin milli ç~karlar~n~~gözönünde bulunduruyordu. Kemal'in Türkiye'ye, Rusya'n~n manevi ve maddi deste~ini
sa~lamak istedi~i aç~klamalanndan anla~~l~yor. Raporcunun kams~nca,
1921 tarihli antla~ma, Kemal'in, Sultan hükümetinin d~~~politikas~ndan
kökünden farkl~~olan yeni d~~~politikas~n~n ve Sovyet Rusya'n~n uluslararas~~
ili~kilerde güttü~ü d~~~politikan~n yeni Lenin ilkelerinin meyvesidir.
Raporda, Mustafa Kemal'in pek önemli diplomatik zaferlerinden biri
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olarak Türk bilginleri taraf~ndan nitelenen 1921 tarihli antla~ma tahlil
ediliyor ve Mustafa Kemal'in birçok konu~malarinda Sovyet-Türk
ili~kilerine, özellikle 1921 tarihli Sovyet-Türk antla~mas~ na yüksek de~er
verdi~i belirtiliyor.
Suna Kili (Bo~aziçi Üniversitesi), ça~da~~Türkiye'de Kemalizmin
canlanmas~~ve Sovyet-Türk ili~kilerine yapt~~~~etkiden sözederek ~u fikri
belirtmi~ ti: Kemalizm, Türkiye'nin modernle~ tirilmesi için etkili bir
platform olu~turuyor. Türk devrimi, 1919-1922 tarihli milli mücadele
devrini ve bundan sonraki reformlar devrini kapsad~.
Suna Kili'nin belirtti~ine göre, Kemalizm, tam modernizasyona
ba~l~l~~~n ideolojik temelini olu~ turdu. Türkiye'nin geli~mi~~ülkeler aras~nda
yer alabilmesine yol açan reformlar da bu ideolojinin ana ilkelerini
cisimlendirdi.
Suna Kili, Kemalizmin alt~~esas ilkesini de~erlendirirken ~u noktaya
dikkati çekti: Bu ilkeler, Cumhuriyet düzenini yans~t~yor ve din adamlar~n~~
ülkeye siyasal etki yapma imkan~ ndan yoksun ediyordu. Emperyalist
dü~man~~nitelikte olan bu ilkeler, ulusu sa~lamla~t~ran etkili bir yol olup
kontrol, planlama, ekonomiyi ayarlama, karma ekonomiyi meydana
getirme i~ini devlete ele almak imkan~n~~ vermi~ti. Kemalist ilkelerin
gerçekle~tirilmesi, Türkiye'nin milli ba~~ ms~zl~~~n~~ sa~lamla~t~ rmaya yard~m etmi~ti. Raporunda ülkenin siyasi hayat~ nda askerlerin rolünden k~saca
sözeden Suna Kili, Kemalist d~~~politikas~na temasla, Türk-Sovyet
ili~kilerinin ça~da~~a~amas~ na dikkati çekip, Kemalizmin, iki ülke aras~ndaki
dostlu~un etkisini bir kez daha do~rulad~~~ n~~ ve halklar~m~z aras~ nda
kurulan iyi kom~ uluk münasebetlerinin, tüm dünyada bar~~~ n kurulup
sa~lamla~t~ r~lmas~na yap~lan büyük bir katk~~oldu~unu söylemi~ti.
Ergün özbudun (Ankara Üniversitesi), "milli kurtulu~~mücadalesi
y~llar~ nda Anayasa sistemi" konulu raporunda ~u noktaya dikkati çekmi~ti:
Türk halk~n~n yapt~~~~çetin milli kurtulu~~mücadelesinin ta ba~~nda
Kemal'le taraftarlar~~burjuva düzeninin anayasa temellefine kuruyorlard~.
Ergün ozbudun'a göre bu temeller, özerklikte ve kemalistlerin kurduklar~~
yerli organlara sa~lanan haklarda kendini gösteriyor.
Yeni Türkiye anayasa sisteminin haz~rlanmas~nda Heyet-i Temsiliyelerin kurulmas~~ ve bunlar~ n faaliyeti büyük bir rol oynam~~t~ . Ergün
özbudun, Heyet-i Temsiliyenin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi
kurulmazdan önce Mustafa Kemal hükümetinin ve Dan~~ma Meclisi
ça~r~ lmazdan önce Bülend Ulusu hükümetinin faaliyetinin hukuk temellerini k~yaslad~.
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A. M. ~amsuddinov'un (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat
Enstitüsü) "V. ~. Lenin'le Kemal Atatürk'ün mektupla~masm~n tarihsel
önemi" konulu raporunda, iki ülke aras~ndaki ili~kilerin geli~tirilmesinde,
Büyük Ekim sosyalist devrimi önderi, ilk Sovyet devletinin kurucusi V. ~.
Lenin'in milli kurtulu~~mücadelesinin önderi - Mustafa Kemal'le
mektupla~mas~n~n oynad~~~~role ve ald~~~~yere, bundan ba~ka iki ülkeyi
yak~nla~t~ran ~artlara özellikle yeni Lenin d~~~politikas~na ve emperyalizme
kar~~~sava~ta iki ülkenin amaç birli~ine i~aret ediliyor. Bu, mektupla~mada
da yans~m~~t~.
A.M. ~amsuddinov'un belirtti~i gibi, Kemal Atatürk'ün
ba~kanl~~~nda Türk yurtseverleri, kurtulu~~mücadele hareketinde ilk
ad~mlar at~lmaya ba~land~~~~zamandan beri Sovyet hükümetinin yard~m~na bel ba~l~yorlard~. Bu nedenledir ki, Mustafa Kemal 26 Nisan 1920
tarihinde V.~. Lenin'in yönetti~i Sovyet hükümetine bir mektup göndererek
diplomatik ili~kilerin kurulmas~~ve Türk halk~na yard~m gösterilmesi
ricas~yla ba~vurmu~lard~. Bu, mektupla~man~n ba~lang~c~yd~. Mustafa
Kemal ve V.~. Lenin'in mektupla~mas~ m raporunda tahlil eden A.
M. ~amsuddinov bunun, iki ülkenin münasebetlerini sa~lamla~t~rmada
oynad~~~~rolü gösteriyor.
N. G. Yakubov'un (SSC Birli~i Bakanlar Kurulu D~~~Ekonomik
Ba~lar~~Devlet Komitesi) "Atatürk ve Sovyet-Türk ekonomik i~birli~i"
konulu raporunda, SSC Birli~iyle Türkiye Cumhuriyeti aras~ndaki ekonomik ili~kilerden ve bu ili~kilerin Türkiye'nin ekonomik ba~~ms~zl~~~ n~n
sa~lamla~t~r~lmas~nda oynad~~~~rolden sözediliyor. ~ki ülkenin ekonomik
i~birli~ine dair somut örneklere i~aret eden N. G. Yakubov ~unlar~~
söylemi~ti: Bu i~birli~i sayesinde 30, 6o ve 7o'li y~llarda Türkiye'de,
kendisine elveri~li ~artlarla krediler açan, teknik yard~m yapan ve donat~m
sa~layan SSC Birli~i'nin yard~m~yla, ekonominin geli~tirilmesi için önemli
olan sanayi i~letmeleri kurulmu~tu.
P. P. Moiseyev (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü),
"Kemal Atatürk ve ekonomik ba~~ms~zl~k u~rundaki sava~" konulu
raporunda ~unlar~~belirtmi~ti: Türkiye'nin ekonomik kurtulu~u u~rundaki
sava~~~yöneten Kemal, bu sava~~n yol ve usullerinin teori olarak esasland~r~lmas~~ve ba~~ms~z milli ekonominin meydana getirilmesinin yönetimi gibi
sorunlara daima büyük dikkat gösterirdi. Kemal'in ba~kanl~~~nda Türk
yönetiminin, ekonomik hayat~~canland~rmak için ald~~~~önemli tedbirler
aras~nda, yabanc~~kapitalin hakim durumunu kald~rma, gümrük özerkli~i
sa~lama yolunu açan tedbirler vard~. Buysa ekonomik ba~~ms~zl~~~~sa~layan
en önemli faktördür. Kemal'in belirtti~i gibi özel sermaye gereken tutarda
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ödenekler yat~ramad~~~~hallerde, büyük i~letmelerin kurulmas~n~~ devlet
üzerine almal~. Atatürk, demiryollar~, belediye i~letmeleri ve daha ba~ka
önemli tesislerin millile~tirilmesine özel dikkat gösteriyordu. Devletçilik
politikas~n~n güdülmesi gerekti, çünkü bu politika ekonomisi zay~f olan bir
ülkede gerçekle~tiriliyordu. P. P. Moiseyev'in belirtti~i gibi, Atatürk ülkeyi
endüstrile~tirme yolundaki çal~~malar yürütüldü~ü zaman Türkiye için
önemli olan i~letmelerin kurulmas~nda Sovyet yard~m~na büyük bir önem
veriyordu.
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Yak~n
ve Orta Do~u Halklar~~Enstitüsü bilginler kurulunun 20 Mart'ta Bakü'de
yap~lan toplant~s~na Türk profesörlerinden Edip Çelik, Mehmet Gönlübol,
Suna Kili, Ergün Clzbudun, Doçent Orhan Kolo~lu, Bakülü ~arkiyatç~~ ve
tarihçiler, devlet ve toplumsal örgütlerin temsilcileri kat~lm~~lard~.
Toplant~da aç~l~~~konu~mas~~yapan Azerbaycan Bilimler Akademisi
Sosyal Bilimler ~ubesi Genel Sekreteri Akademi üyesi A. Sumbadzade, 1.
Dünya Sava~~ndan sonra Türkiye'nin durumunu, ba~~ms~zl~ k u~rundaki
mücadelede Mustafa Kemal'in oynad~~~~rolü ve yerini ve sava~an
Türkiye'yle Sovyet Rusya'n~n ili~kilerini niteleyerek, Kemal Atatürk'ün
basiretli bir politika adam~~ oldu~unu do~rulayan baz~~ belgelerden
sözetmi~ti.
G. Aliyev (Azerbaycan Bilimler Akademisi Yak~n ve Orta Do~u
Halklar~~ Enstitüsü), "Mustafa Kemal ve 1921 tarihli Sovyet-Türk
Antla~mas~" raporunda, Kemal'in hayat yolundan, siyasi ve devlet
faaliyetinden, milli kurtulu~~mücadelesinin önderi ve Cumhuriyetin kurucusu olarak oynad~~~~rolden sözederken ~unlar~~ anlatm~~t~: Yeni Türkiye'yle
Sovyet Rusya aras~nda diplomatik münasebetlerin ve i~birli~inin kurulmas~n~n müte~ebbisi olan Mustafa Kemal, yabanc~~ müdahaleye kar~~~
sava~ta ancak Sovyet Rusya'n~n Türkiye'ye yard~m edebilece~ini sayard~.
Ve iki ülkenin dostluk münasebetlerine yüksek de~er verirdi. G. Aliyev,
Kemal'in milli kurtulu~~mücadelesinden sonra önemli kültür ve ya~am
reformlar~n~n müte~ebbisi oldu~una dikkati çekmi~ti.
"Kemal Atatürk'ün d~~~politik ilkeleri ve prati~i" konulu rapor okuyan
V. I. Danilov (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü), özellikle
~unlan belirtmi~ti: Türkiye'ye ba~~ms~zl~k sa~lanmas~~ d~~~politikas~n~n
amac~~ olan Kemal, ideoloji olarak islamc~l~k ve turanc~l~~~, bundan ba~ka
Sultan Türkiye'sinin d~~~politikas~n~~ reddediyordu. V. I. Danilov, Atatürk'ün d~~politikas~mn ülkeye ba~~ms~zl~k sa~lama amac~n~~ güttü~üne i~aretle
~öyle demi~ti: Atatürk emperyalist devletlerin taarruzuna kar~~, Misak-~~
Milli çerçevesinde Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~n~~ ve hükümranl~~~n~~ savunuyordu.
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Raporda belirtildi~ine göre, Türkiye'nin milli ç~karlar~n~~ göz önünde
bulundurarak yabanc~~ müdahaleye kar~~~sava~~~kolayla~t~rmak için Sovyet
Rusya'yla münasebetleri geli~tiren Atatürk, bu münasebetlere yüksek de~er
verirdi, çünkü Kemalist Türkiye'yi ve Misak-~~Milli'yi tan~yan ilk ülke olan
Sovyet Rusya ona yard~m ediyordu. Raporda Mustafa Kemal'in 20 ve 30'lu
y~llarda d~~~politikada "Cihanda sulh" ilkesini uygulad~~~~belirtiliyor.
Edip Çelik (Istanbul Üniversitesi), "Bar~~~içinde birlikte ya~ama ve
1921 tarihli Türk-Sovyet antla~mas~" konulu raporunda, bar~~~içinde
birlikte ya~aman~n, uluslararas~~ hukukla ilgili ça~da~~sosyalist teorinin en
önemli ilkelerinden biri oldu~unu belirterek ~u noktaya dikkati çekti: Bugün
bu ilke, uluslararas~~ hukukun temel ta~~~say~l~ r, ba~l~ca tezleri, Birle~mi~~
Milletlerin belgelerinde de yer alm~~t~r.
Raporunun daha ilerisinde, 192 ~~ tarihli Türk-Sovyet antla~mas~ n~ n iki
kom~u ve dost ülkenin ili~kilerinde pek önemli bir yer ald~~~ n~~söyleyen Edip
Çelik antla~man~ n ba~l~ca özelliklerine, bu arada, Do~u halklar~n~n milli
kurtulu~~mücadelesinin ve Rusya emekçilerinin yeni sosyal düzenin
kurulmas~~ u~rundaki sava~~n~ n birbirine ba~l~~ oldu~una i~aret etmi~ti.
Çelik antla~man~ n önemine temasla müdahalecilere kar~~~sava~an
Türkiye hükümetinin ilk defa olarak resmen yabanc~~ bir devlet taraf~ndan
tan~nd~~~ n~~ve Sovyet Rusya'n~ n, Misak-~~ Milli'de belirlenen Türk s~n~ rlar~n~~ ilk tan~yan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince tan~nmayan
bütün antla~malar~~ kabul etmedi~ini aç~ klayan ilk devlet oldu~unu
belirtmi~ti.
Çelik, Türkiye ile Rusya'n~ n, bar~~~içinde birlikte ya~aman~n ilk
örne~ini gösterdiklerine dikkati çekmi~ti.
Orhan Kolo~lu (Hacettepe Üniversitesi), "Atatürk'ü yüzy~l~nda
anarken Türk-Sovyet dostlu~unu olu~turan ilkelerin olu~umuna bak~~:
(`bol~evik' kavram~ n~ n ittihatç~lardan ( 917) Kemalistlere 1921
antla~mas~yla sonuçlanan de~i~mesi)" konulu raporunda ~u fikri belirtmi~ti:
Rusya'da cereyan eden ~eylerin özünü ve bol~eviklerin amaçlar~n~~ anlamayan ittihatç~lar bol~eviklerin dünya görü~ünü makbul saymazlard~. Üstelik
K~z~l Ordu taraf~ndan tehlike geldi~ini belirtiyorlard~.
Kemalistler bol~eviklerin amaçlar~ n~~ve u~runda kendilerinin yapt~ klar~~ sava~~ n amaçlar~ n~~ anlarlard~. Bunun için Atatürk Sovyet Rusya'yla
yak~nla~may~~ kararla~t~ rm~~t~.
Ittihatç~lardan farkl~~ olarak Kemalistlerin gerek emperyalistlere gerekse bol~eviklere kar~~~ald~ klar~~tutum ideolojik teori temeline dayan~ rd~. 1921
tarihli antla~man~ n gerçekle~tirilmesinde önemli bir rol oynayan Kemalistler yeni Rusya'yla yeni Türkiye aras~ ndaki antla~ may~, dünyay~~
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emperyalist zulümden kurtaracak bir ad~m sayarlard~ . Kemal, bol~eviklerin, emperyalizme kar~~~sava~a kendileriyle birlikte kat~lacak olan
halklarla ittifak kuracaklanna dikkat ediyordu. Yeni Türkiye ile Sovyet
Rusya aras~ ndaki ili~kilerin, iki hükümran devletin birlik ve dayan~~ma
ilkelerine dayand~~~ n~~ söylüyordu. *
* *
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ~arkiyat
Enstitüsü bilginler kurulunun 24 Mart'ta Tiflis'te yap~lan toplant~s~na Tiflis
~arkiyatç~lan ve tarihçileri, Türk profesörlerinden Edip Çelik, Mehmet
GÖnlübol, Suna Kili, Doçent Orhan Kolo~lu, Türkiye'nin Batum Genel
Konsolosu ve SSC Birli~i D~~i~leri Bakanl~~~n~n temsilcisi kat~lm~~lard~.
Toplant~y~~açan enstitü müdür yard~mc~s~~profesör O. I. Giginey~vili,
Kemal Atatürk'ün yüzüncü do~um y~ldönümünün ve 192 1 tarihli SovyetTürk anda~mas~n~n 6o. y~ldönümünün kutlanmas~n~n önemli bir olay
oldu~unu ve milli kurtulu~~mücadelesini yöneten Atatürk'ün Sovyet-Türk
diplomatik münasebetlerinin kurulmas~n~n müte~ebbisi oldu~una i~arede
~unlar~~söylemi~ti: Iki ülke aras~ndaki münasebederin geli~mesinde pek
önemli bir a~ama olan 1921 tarihli anda~ma Vladimir Ilyiç Lenin'in ye
Kemal Atatürk'ün faaliyeti sayesinde ba~lanm~~t~.
Mehmet Gönlübol (Ankara Üniversitesi), "Mondros mütarekesinden
Misak~~Milli'ye kadar Türk milli mücadele hareketi ve Misak-~~Milli'nin
anlam~" konulu raporunda, Kemalle sava~~arkada~lar~n~n, Anadolu'nun
baz~~bölgelerinde istilac~lara kar~~~ ba~layan direnç hareketlerinin
birle~tirilmesi ve haklar~~koruma derneklerinin birle~tirilmesi yolundaki
faaliyetinin önemine i~aretle Erzurum'da Kemal tarafindan ça~r~lan
Vilâyet-i ~arkiyat kongresinin ve kararlann~n milli hareketin ödevlerini
belirtti~ini söylemi~ti.
Profesör Gönlübol'un belirtti~ine göre, kongrede, Mondros mütarekesi
ba~land~~~~anda Osmanl~~Imparatorlu~u'nun s~n~rlar~~çerçevesinde ülkenin
ba~~ms~zl~~~n~n ve tümlü~ünün sa~lanmas~~ u~runda ve istilac~lara kar~~~
sava~~~amaç edinen Misak-~~Milli ilkelerinin temeli at~lm~~t~. Profesör,
haklar~~koruma derneklerini devlet çap~nda birle~tiren Sivas kongresinin
önceki Kongrenin kararlar~n~~do~rulay~p geni~letti~ini söylemi~ti.
Gönlübol'un anlatt~~~na göre, ba~~ms~z devletin kurulmas~~u~rundaki
sava~ta iç zorluklar da vard~ . Din çevreleri için Imparatorlu~un kutsal
kentlerinin kurtar~lmas~, Türk topraklar~n~n kurtar~lmas~ndan çok daha
Önemliydi. öte yandan turanc~ lar, Trakya'dan Altay da~lar~na kadar
topraklarda ya~ayan ve Türkçe konu~an halklar~~birle~tirme fikrini savunu-
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yorlard~. Kemal, Türklerin gerçek vatan~n~n as~l Anadolu oldu~unu Türk
halk~ na ispat etmek zorunda kal~yordu.
Misak-i Milli'nin en geni~~anlamda gerçekle~tirildi~ini belirten Gönlübol'un kan~s~nca, Lozan Antla~mas~, e~it taraflar~ n görü~meleri sonucunda
ba~lanan gerçek ve onurlu antla~mayd~.
B. M. Potskhveriya'n~n (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat
Enstitüsü) "Kemal Atatürk ve Türkiye'nin tam ba~~ms~zl~~~" konulu
raporunda, Kemal'in seçkin bir komutan, politika ve devlet adam~,
emperyalist devletlere kar~~~silaha sar~l~ p zafer kazanan ilk yar~~sömürge
ülkesinin önderi, cumhuriyetin kurucusu ve cesur reformcu oldu~u
belirtiliyor. B.M. Potskhveriya"n~n belirtti~i gibi, ba~~ms~zl~~~ n elde
edilmesini ve cumhuriyetin ilan edilmesini sava~~ n nihai amac~~saymayan
Kemal'in fikrince, gerçek ba~~ms~zl~~a kavu~mak için hayat~n tüm alanlar~nda, hele siyasi ve ekonomi alanlar~nda tam ba~~ms~zl~~~~elde etmek
gerektir. Kemal ekonominin geli~tirilmesine özel bir önem veriyordu.
Türkiye'nin iç ve d~~~politikas~~bu amaca yöneltilmi~ti. Kemal, Türkiye'nin
bar~~~taraftar~~ oldu~unu, bar~~~n kendisine ülkeyi geli~tirmek ve reformlar~~
uygulamak için gerekti~ini söylerdi.
Sovyet Gürcistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü
Müdür Yard~mc~s~~ 0.~. Giginey~vili, raporunda Türk milliyetçili~i ideolojisinin kaynaklar~na temasla Türk milliyetçili~ini tarih aç~s~ndan nitelemi~~ve
milliyetçili~i, dinsel ilkelere dayanan Osmanl~~Imparatorlu~unun enkazlar~~
ve milliyetçilik temeli üzerinde yeni Türkiye devletini kuran Kemalistlerin
ideolojisi olarak de~erleridirmi~ti.
3 Aral~ k 1981 tarihinde Moskova'da, SSC Birli~i Bilimler Akademisi
~arkiyat Enstitüsü'nde yap~lan "Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomik fikrin
olu~mas~~ ve Kemal Atatürk" konulu konferansa ~arkiyat Enstitüsünün ve
Moskova'n~n bilimsel müesseselerinin elemanlar~, SSC Birli~i D~~i~leri
Bakanl~~~, SSC Birli~i Bakanlar Kurulu D~~~Ekonomik Ba~lar~~Devlet
Komitesi ve daha ba~ka hükümet müesseselerinin temsilcileri, Türkiye'nin
Moskova büyükelçilik personeli ve Ankara üniversitesi profesörü Ziya
Gökalp Mülayim kat~lm~~lard~.
Konferans~~ açan ~arkiyat Enstitüsü Müdür Yard~mc~s~~Profesör G. K.
~irokov, siyasal ba~~ms~zl~~a kavu~an ülkelerin geli~me sorunlar~ n~ n
önemine i~aretle ~unlar~~söylemi~ti: Kemal Atatürk ba~~ms~z ekonomiyi
geli~tirme yollar~n~~anl~ yordu. Bu nedenle onun fikir ve pratik faaliyeti derin
bir ilgi uyand~r~yor.
P. P. Moiseyev (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü)
"Ekonomik ba~~ms~zl~k u~rundaki sava~a ili~kin Atatürk'ün konsepsyonla-
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r~ " konulu raporunda Kemal Atatürk'ün, ekonominin geli~mesini h~zland~ rma yoluyla gerili~i önleme sorunlar~ n~ n çözümünde devletin oynad~~~~özel
rolü anlay~ p esasland~ ran ilk Do~u politika adamlar~ ndan biri olarak, tarih
kar~~s~ nda yararl~ klar gösterdi~ine i~aretle ~unlar~~ belirtmi~ ti: Devlet
te~ebbüsü fikri, ilk olarak 1922'de Kemal taraf~ndan ileri sürülmü~tü. Yeni
ekonomik ilkeler, 193 ~~ 'de kabul edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin
program~nda resmen sa~lama ba~lanm~~t~. Bu program~n ana ilkelerinden
biri olarak ilan edilen devletçilik politikas~, devletin yard~ m~yla kapitalizmin
maddi-üretim temelinin kurulmas~ n~~ sa~lama amac~n~~ güderdi.
Ekonominin bir merkezden ayarlanmas~ mn rolüne de~er vermekle de
tarihsel yararl~ k gösteren Kemal Atatürk'ün te~ebbüsü üzerine ve Sovyet
ekonomik eksperlerinin yard~ m~yla 1934-1938 y~llar~ n~~kapsayan ve sanayinin meydana getirilmesini öngören be~~y~ll~ k program haz~ rlanm~~t~. P. P.
Moiseyev'in belirtti~i gibi, Kemal'in ekonomik görü~leri, siyasi egemenli~in
ekonomik temelinin kurulup sa~lamla~ t~r~lmas~n~~isteyen genç Türk burjuvazisinin ideologu oldu~unu göstermektedir.
N. G. Kireyev (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitisü)
"Atatürk'ün devletin ekonomik rolüne dair sorunlarda ald~~~~tutumun
evrimi" konulu raporunda ~u noktaya dikkati çekmi~ ti: Mustafa Kemal'in,
devletin ekonomik hayat~ nda oynad~~~~role ili~kin görü~lerini de~erlendirmek için Osmanl~~ ~mparatorlu~ u'nda devletin yürüttü~ü ekonomik
faaliyete dikkat etmek gerekir. Bu faaliyetin örneklerinden biri, ordu ve
saray yarar~na çal~~an devlet sanayiidir. Ba~ka bir örnek de, makamlar~n
ekonomik hayata kar~~malar~d~ r. Türkiye'de cumhuriyet daha kurulmazdan önce tar~m kredisi, tar~ m bankas~~ vard~. Devletin ekonomik hayata
kat~lmas~n~~ gerektiren geleneksel fikir, 20'li y~ llarda devletçilik fikrine
dönü~mü~tü. ~lkin bu fikir, yabanc~lar~ n mal~~ olan demiryollar~, belediye
i~letmelerinin ve sairenin millile~ tirilmesi Yoluyla gerçekle~tiriliyordu.
Raporcu devletçilik fikri gerçekle~ tirildi~i dönemde devletin pratik
faaliyetini ayd~ nlatarak Atatürk'ün ekonomik sorunlara ili~ kin fikrinin
evrimini gösteriyor. 2o'li y~ llarda kemalistler, devlet sektörünü geli~ tiriyorsa
da, özel te~ebbüsün geli~ tirilmesine büyük önem verirlerdi. Fakat çok
geçmeden büyük sermaye yat~ r~lmas~ n~~ gerektiren i~letmeler kurulurken
özel kapitale bel ba~laman~ n imkans~z oldu~u anla~~lm~~t~. 3o'lu y~llarda
özel kapital daima dikkat merkezinde bulundurulmu~sa da te~vik edilmi~se
de, devlet sektörünün geni~letilip sa~lamla~ t~ r~lmas~na devlet paras~ n~ n
ayr~lmas~ na büyük önem verilirdi. Raporcu, ülkenin sanayile~tirilmesinde
belli bir rol oynayan devletçili~in bugün de ekonominin geli~tirilmesi i~inin
temelini olu~turdu~unu söyledi.
Belleten C. XLVII, 19
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"Mustafa Kemal ve Türk ekonomik kongresi" konulu rapor okuyan B.
M. Potskhveriya (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü)
Kemal'in seçkin politika ve devlet adam~~oldu~unu, görü~lerine Avrupa
liberalizminin ve Türk maarifçilerinin etki yapt~~~n~~söylemi~ti. Raporda
belirtildi~ine göre, Kemal'in Türk milliyetçili~ine dair fikirlerinin ekonomik
cihetleri de vard~. Kemal, faaliyetinin daha ilk y~llar~nda milli ekonominin
geli~tirilmesinin ve yabanc~~kapitalin etkisinin kald~r~lmas~n~n önemli
oldu~unu anl~yordu.
Türk ekonomik kongresi, milli ekonominin geli~tirilmesinde ana
yönleri belirlemek için, Kemal'in te~ebbüsü üzerine 1923y~l~nda ça~r~lm~~t~.
Raporcunun belirtti~ine göre, kongrenin ça~nlmas~~Kemalistlenn mevzilerini sa~lamla~t~rma amac~n~~güden tedbirlerden biriydi. Kongrenin amaçlar~, kongre ça~r~lmazdan önce de çal~~t~~~~zaman da Kemal'in yapt~~~~birçok
konu~malardan anla~~l~yordu. Ba~~ms~z ekonomiyi geli~tirmek için devletin
tedbirler almas~~gerekti~ini söyleyen Kemal, di~er alanlarda bu arada
maliye ve ekonomi alanlar~nda ba~~ms~zl~k elde edilmedikçe, tam ba~~ms~zl~~a kavu~man~n imkans~z oldu~una defalarca dikkati çekmi~ti.
Raporunda Türk ekonomik kongresinin çal~~mas~n~~ayd~nlatan B. M.
Potskhveriya ~u noktaya da i~aret etmi~ti: Kongre kararlar~~ba~l~ca olarak
milli burjuvazinin ç~karlar~ na uygun geliyordu. Türkleri ekonomik ba~~ms~zl~k u~rundaki sava~a ça~~ran Misak-~~~ktisadi'yi kabul eden kongre, milli
ekonominin geli~tirilmesi u~rundaki sava~ta belli bir rol oynam~~t~.
G. t. Starçenkov (SSC Birli~i Bilimler Akademisi ~arkiyat Enstitüsü)
"Türkiye'nin sosyo-ekonomik yap~s~nda kad~nlar~n ald~~~~yere ili~kin
geleneksel tasavvurlar~n Atatürk tarafindan k~r~lmas~" konulu raporunda
~unlar~~anlatm~~t~: Sultan Türkiyesi'nde kad~nlar, hiç bir haktan faydalanamazd~. Evlerinden ba~ka hiçbir yerde, istidatlar~n~~gösterme hakk~~ ve
olanaklar~~yoktu. Milli kurtulu~~mücadelesi yap~ld~~~~zaman ise kad~nlar
ba~~ms~zl~k u~rundaki mücadele davas~ nda kendilerini göstermeye
ba~lam~~lard~.
Toplumda, ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal hayat~ nda kad~nlar~n
durumuyla ilgili görü~leri de~i~tirmek gerekti~ini defalarca söyleyen
Kemal'in teklif etti~i reformlar kad~nlar~n durumunu de~i~tirmi~ti. Bu olay,
kanun kar~~s~ nda tüm Türklerin e~itli~ini beyan eden Türkiye Cumhuriyeti'
nin Anayasas~nda yans~m~~t~. Kad~nlara e~itim alan~nda, devlet müesseselerinde, mahkeme ve daha ba~ka alanlarda çal~~ma yolunu açan geni~~haklar
sa~lanm~~t~. Kemal'in reformlann~ n büyük önemi vard~, kad~nlara üretim
i~lerine kat~lmak imkan~n~~ sa~lam~~t~ . Bu da ekonominin potansiyel
olanaklar~n~~artt~rm~~t~.
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Ziya Gökalp Mülayim (Ankara Üniversitesi), "Atatürk ve kooperatifçilik" konulu raporunda, Atatürk'ün ekonominin geli~tirilmesi için önemli
bir ~art olan kooperatifçili~e büyük bir önem verdi~ini, 1920 y~l~ndan
ba~layarak hayat~n~n son günlerine kadar kooperatifçili~in teoricisi ve
pratisyeni oldu~unu söyledi. Raporcu, Kemal'in toplumun de~i~ik tabakalar~n~, bu arada ayd~nlar~~ kooperatifler kurmaya ça~~ran baz~~
konu~malar~na i~aretle Kemal'in, köylülerin tar~ m makinelerinden ve
gübreden faydalanabilmeleri ve mallar~ n~~sürebilmeleri için kooperatiflerde
birle~meleri gerekti~ini, kooperatiflerin, kitlelerin ekonomik faaliyetine
ba~ar~~ sa~layan ba~l~ca ~art oldu~unu ve bu ba~ar~lar~~ elde etmek için
gereken maddi ve manevi güçleri birle~tirdi~ini söyledi~ine dikkati çekmi~ti.
Ziya Mülayim'in belirtti~ine göre, Kemal'in te~ebbüsü üzerine de~i~ik
yönlü yüzlerce kooperatif kurulmu~ tu. Di~er reformlar uyguland~~~~zaman
oldu~u gibi kooperatiflerin kurulmas~na da Kemal bizzat kendisi kat~l~ rd~.
Her yurtta~~n kooperatif hareketine kat~lmas~~gerekti~ini belirten ve i~~
çevrelerini bu hareketi desteklemeye ça~~ran Kemal'in çabalar~~ sayesinde,
ekonomik hayatta özel ve devlet sektörleriyle yanyana kooperatif sektörü de
kurulmu~ tu. Kemal, özel sektörün önemini ve rolünü reddetmezdi, fakat
devlet sektörünü daha etkili sayard~, çünkü bu sektörün büyük sermaye
yat~ rabildi~ini söylerdi. Ayn~~zamanda kooperatif sektörünün olanaklar~ na
da yüksek de~er verirdi.
* *

19 May~s'ta Moskova'da toplanan toplum çevreleri Mustafa Kemal
Atatürk'ün yüzüncü do~um y~ldönümünü kutlam~~lard~. Toplant~ya devlet
ve toplumsal örgütlerin, bilimsel müesseselerin temsilcileri, Türkiye Büyük
elçilik personeli kat~lm~~lard~. Toplant~da konu~anlar, Mustafa Kemal'in
SSC Birli~i'nde hürmetle an~ld~~~ n~, isminin, Türk halk~ n~ n milli kurtulu~~
mücadelesine s~k~~s~k~ya ba~l~~oldu~unu, SSC Birli~i'yle Türkiye Cumhuriyeti aras~nda Sovyet devletinin kurucusu Vladimir ilyiç Lenin ve yeni
Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal taraf~ ndan temelleri at~lan bar~~,
dostluk ve verimli i~birli~i geleneklerinin, Sovyet-Türk münasebetleri
geli~tirilirken dayan~lan sa~lam bir temel olarak kald~~~ n~~söylemi~lerdi.
Toplant~da Türkiye Cumhuriyeti'nin SSC Birli~i Büyükelçisi E. Yavuzalp'
de bir konu~ma yapm~~ t~.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzüncü do~um y~ldönümü dolay~s~yla
SSC Birli~i'nde yaz~lar da ç~ km~~ t~.

292

BOR~S POTSKHVER~A

Örne~in May~s ay~ nda, "Novoye vremya" (N = 20) dergisinde A.
Ahmetzyanov'un "Türkiye. Kemal Atatürk'ün vasiyetleri" ba~l~kl~~ bir
yaz~s~~ ç~km~~t~. Milli kurtulu~~mücadelesinin yöneticisi olarak Kemal'in
oynad~~~~rolden sözeden yaz~da ~öyle deniliyor: Kemal, Sovyet Rusya'y~~
yeni Türkiye'nin do~al müttefli~i sayard~~ve ona diplomatik ili~kileri kurma
önerisiyle ve Türkiye'ye yard~ m ricas~yla ba~vurmu~tu. A. Ahmetzyanov,
1921 tarihli Sovyet-Türk dostluk ve karde~lik antla~mas~ mn önemine
temasla Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra, Türkiye'nin d~~~politikas~n~n
de~i~ti~ini belirterek ~unlan yaz~yor: Türkiye'nin ve Türk halk~ n~n
dü~manlar~n~n amaçlar~ ndan biri, her zaman, Sovyet Rusya'yla kurulan iyi
kom~uluk ili~kilerini bozmakt~. Bat~~bugüne kadar bu politikay~~sürdürüyor.
A~ustos ay~nda "Mejdunarodnaya jizn" dergisinde (N = 8) V.
Alenik'in "Sovyet-Türk dostluk ili~kilerinin kaynaklar~" ba~l~kl~~ yaz~s~~
ç~km~~t~. V. Alenik yaz~s~nda Kemal Atatürk'ün d~~~politik faaliyetine büyük
yer ay~rarak ~unlar~~belirtiyor: Bu politikan~n ba~l~ca maksad~, Türkiye'nin
tam ba~~ms~zl~~~ n~, özgürlü~ünü ve hükümranl~~~n~~elde etmek, korumak ve
sa~lamla~t~rmakt~. Mustafa Kemal, ba~~ms~zl~~~, maliye ve ekonomi
ba~~ms~zl~~~~dahil, en geni~~anlamda kavrard~. V. Alenik, Mustafa Kemal'in
SSC Birli~i'yle dostluk ili~kilerinin geli~tirilmesinde oynad~~~~role ve 1921
tarihli Sovyet-Türk dostluk ve karde~lik antla~mas~n~n önemine i~aretle, 2030'lu y~llarda iki ülkenin uluslararas~~arenada i~birli~i yapt~~~na dikkati
çekiyor.
Eylül ay~nda "Aziya i Afrika segodnya" (N = 9) dergisinde B.
Potskhveriya'mn "Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~~u~runda mümtaz bir sava~ç~"
ba~l~kl~~yaz~s~~ bas~lm~~t~. Yaz~da belirtildi~ine göre, ~~919-1922 y~llar~ nda
Türk halk~n~ n emperyalizme kar~~~sava~ta kazand~~~~zafer, saltanat~n ve
halifeli~in kald~r~lmas~, cumhuriyetin ilan edilmesi, kültür ve ya~am
reformlar~= gerçekle~tirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk
cumhurba~kan~~ Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine ba~l~d~r. Yaz~da
Atatürk'ün biyografisinden ba~l~ca olaylara i~aret ediliyor, Türk milliyetçili~i fikirlerinin Atatürk'te nas~l olu~tu~u gösteriliyor. B. Potskhveriya,
yaz~s~nda Mustafa Kemal'in milli kurtulu~~mücadelesinin yöneticisi olarak
yürüttü~ü faaliyeti ve Sovyet-Türk ili~kilerinin kurulup geli~tirilmesinde
oynad~~~~rolü anlatarak Kemal'in te~ebbüsü üzerine uygulanan kültür ve
ya~am reformlar~ na ve bu i~e ~ahsen kat~l~~~na dikkati çekiyor.
B. Potskhveriya'mn belirtti~ine göre, Kemal, Türkiye'nin siyasal
ba~~ms~zl~~~n~ n ilan edilmesinin, emperyalist devletlere ba~l~l~ktan kurtulmas~~ demek olmad~~~ n~~anl~yordu, ekonomi dahil tüm hayat alanlar~ nda
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tam ba~~ms~zl~~~n elde edilmesi gerekti~ini belirtiyor veya bu ilkeyi hayata
geçiriyordu. Yaz~da, Kemal'in ça~da~lar~~ olan Sovyet diplomatlar~~ ile
devlet adamlar~n~n onun çok iyi bir komutan, ak~ll~~politika ve devlet adam~~
oldu~unu söyledikleri, Mustafa Kemal'in d~~~politik faaliyetiyle Türkiye'nin
geli~mesi için uygun ~artlar sa~lamaya çal~~t~~~~belirtiliyordu.
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