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A. CHAMSOUTDINOV, "L' arnitii Sovieto - Turque pendant les anndes de
lutte de la Turquie pour Indipendance (1919 -1922) = Türk istiklâl
sava~~~ y~llar~nda Sovyet - Türk dostlu~u. 8 sayfa Moskova 1960.
Moskova'da toplanan son XXV inci Oryantalistler kongresinde Sovyet delegesi Chamsoutdinov taraf~ndan, "Türk ~stiklâ1 sava~~nda Sovyet-Türk Dostlu~u"
konusu üzerine kongreye sunulm~t~~olan çok ilgi çekici tebli~~üzerinde durmak
ihtiyac~n~~duymaktay~m. Bu tebli~~hakk~ndaki ~ahsi fikirlerimizi aç~klamadan önce
Sovyet bilgininin tebli~inde ele ald~~~~ana sorunlar~n bir özetini gözden geçirelim:
"Türkiye 1918 Ekiminde itilâf devletlerine kay~ts~z ~arts~z teslim oldu ve Mondros'da Türk devletinin varl~~~n~~bile tehdit eden küçük dü~ürücü bir mütarekename imzalad~.
Teslim olay~ndan bir kaç gün sonra itilâf devletleri memleketin en önemli
bölgelerini ve Bo~azlar~~ i~gal ettiler ve Türkiye'nin payla~~lmas~~için konu~malara
giri~tiler.
Bu ~artlar içinde ve büyük sosyalist Ekim ihtilâlinin etkisi alt~nda Türk halk~~
milli istik1â1 mücadelesine ba~lam~~t~r.
Sovyet-Türk dostlu~u, bu mücadelenin ate~leri içinde do~mu~~ve Türkiye'nin
yabanc~~istilâc~lara kar~~~kazand~~~~zaferin en önemli etkenlerinden birisi olmu~tur.
Milletlerin e~itli~i, egemenli~i ve özgürlü~ü" ne dayanan Sovyet d~~~politikas~n~n büyük ilkeleri Anadolu halk~~aras~nda çok iyi kar~~land~.
Sovyet hükümeti, önceleri, Çarl~k Rusya's~n~n ileri sürdü~ü bütün toprak
isteklerinden ve kopard~~~~kapitülâsyonlardan vaz geçmi~tir. Bundan dolay~, Türk
kurtulu~~sava~~~liderlerinin ve yöneticilerinin ilk günlerden bu yana gözlerini Sovyetlere çevirmeleri sebepsiz
24 Nisan 1920'de toplanan Büyük Millet Meclisi, Sovyet hükümetine yollad~~~~
mesaj~nda ~öyle demi~ti: "Türkiye, Sovyet Rusya ile mü~tereken emperyalist hükümetlere kar~~~mücadele etmeyi taahhüt eder ve Sovyet Rusya'n~n Türkiye'ye
taarruz eden emperyalist dü~manlara kar~~~mücadelesinde kendisine yard~m edece~ini ümit eder."
Dünyada, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tasdik eden ilk hükümet
Sovyet hükümetidir.
Büyük Millet Meclisi mebuslar~, 13 May~s 1920 günü, Sovyet Komiserler
Meclisi Ba~kan~n~n "Rusya ve Do~udaki bütün Müslüman i~çilerine" mesaj~n~~dinlediler ve alk~~lad~lar.
1920 May~s~nda, Türk hükümeti, iki memleket aras~nda irtibat sa~lamak göreviyle Moskova'ya özel bir heyet göndermiye karar verdi.
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1920 Temmuzunda Moskova'ya varan Türk heyetiyle yap~lan konu~malar
sonucunda 24 A~ustos 1920'de iki taraf heyet ba~kanlar~nca parafe edilen SovyetTürk dostluk pakt~~projesi meydana geldi. Bununla beraber, mebuslar~n ço~u,
pakt~n baz~~maddelerine kar~~~olduklar~ndan, andla~ma imzalanmad~. Bu mebuslar,
Sovyet - Türk yakla~masm~, her ne pahas~na olursa olsun bozmak istiyen Itilâf
devletlerinin k~~k~rt~c~~politikalar~n~n etkisi alt~nda idiler.
Bundan ba~ka, Itilâf memleketleri, 1920 Eylülünde, Türk ordusunu K~z~l
Orduyla çat~~t~rmak gayretiyle Ta~naldarla Türkler aras~nda bir sava~~ç~kartt~lar.
Itilâf devletleri, Londra'da, 23 ~ubat - 12 Mart 1921' de toplanan konferansta,
Svres andla~masmda baz~~hafifletmeler yapmakla Kemalistleri Sovyet dü~man~~
bloka almak ve ~ubat - Mart 1921 Sovyet - Türk Moskova konferans~n~~baltalamak amac~n~~güdüyorlard~. Bat~l~lar, Türkiye hakk~ndaki istelderinden vaz geçmedilderinden, Londra konferans~~olumlu bir sonuç vermeden da~~lm~~t~. Bir Türk
elçilik heyetiyle birlikte Moskova'ya gelen Yusuf Kemal Bey'in (Tengir~enk) ba~kanl~~~ndaki ikinci Türk heyetiyle 26 ~ubat 1921' de ba~hyan konferans, 16 Mart
1921 Türk - Sovyet dostluk ve karde~lik andla~mas~n~n imza edilmesiyle ba~ar~l~~
bir sonuca ula~m~~t~. Bu andla~ma, Rus - Türk münasebetlerinde bir devrin ba~lang~c~~olmu~tur.
Iki devlet münasebetleri bak~m~ndan bir dönüm noktas~~olan Moskova andla~mas~, ikiyüz y~ldan beri aralar~ndaki güvensizli~e de son vermi~tir. Bu andla~ma,
Türk devletinin kuvvetlenmesine yard~m etti~i gibi, Kuzey-Do~u hududunun bütünlü~ünü ve dokunulmazl~~~n~~ sa~lam~~~ve istilâc~lara kar~~~yapmakta oldu~u
Çetin mücadelesinde Türk milletine moral ve politik bir destek olmu~tur.
Sovyet - Türk anla~mas~, Türkiye'nin askeri durumunu düzenlemesine ve
Türk ordusiyle Türk halk~~aras~ndaki ba~lar~n pekle~tirilmesine yard~m etmi~tir.
Moskova andla~mas~na ba~l~~anla~maya göre Sovyet Rusya, Büyük Millet
Meclisi hükümetine on milyon alt~n ruble verecek ve silah yard~m~nda bulunacakt~.
Bu anla~ma gere~ince, Sovyet hükümeti, 1921 ve 1922'de Türkiye'ye silah, malzeme
ve külçe alt~n vermi~tir. Türk hükümeti, Lenin'e yazd~~~~bir mektupta: "Sovyet
Rusya ile karde~ce birli~in, Türk ~stiklal sava~~~için kuvvetli bir destek ve kurtulu~~
amacm~n elde edilece~inin teminat~~oldu~unu" ifade etmi~tir.
Sovyet - Türk yakla~mas~~dü~manlar~, Türk ve Rus milletleri aras~ndaki dostluk ba~lar~n~~bozmak için sarfettikleri gayredere ra~men, bu maksatlarmda ba~ar~~
elde edememi~lerdir. Bu ba~ar~s~zl~~~n sebebi, Lenin'in: 'Muhtelif milletlerin
menfaatlerine kar~~~büyük dikkat ve anlay~~~gösterilmesi' yolundaki direktifine
Sovyet hükümetinin ba~l~~kalmas~nda aranmal~d~r.
13 Ekim 1921 Kars andlagnas~, Türkiye'ye Do~udaki ordusunu. Bat~~cephesine getirmek suretiyle istilâc~lara kar~~~askeri kuvvetlerini artt~rmak imkan~n~~
vermi~tir.
1921 y~l~~ A~ustosunda, Ukrayna hükümeti, Ukrayna ordular~~ba~~kumandan~~Mihail Frunze'yi Türkiye Elçili~ir e tâyin etmi~ti. Bu davram~iyle Ukrayna
hükümeti, Türkiye'ye ve Türk halk~n~n silahl~~mücadelesine kar~~~dostça durumunu,
bütün dünya önünde belirtmek istemi~tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, IX uncu
Sovyetler Kongresine gönderdi~i bir telgraf la, "dü~manlarm Türkiye'yi kesin bir
yenilgiye u~ratt~klann~~ilan ettikleri Sakarya Meydan Muharebesinin arifesinde"
bu tâyinden bilgi verilmesinden duydu~u memnunlu~u aç~klam~~t~.
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Türkiye'nin, silahs~zl~ktan ve her vas~ ta yoksuzlu~undan teslim olmas~n~~
istiyenlerle Istiklal sava~~na devam olunmas~n~~ savunanlar aras~ndaki mücadele,
yan Frans~z emperyalistle20 Ekim 1921' de Türkiye ile ayr~~ bir andla~ma imzal~
rinin entrikalariyle sertle~mi~ti. Bu andla~ma ile Frans~ z diplomasisi Türkiye'yi
Bol~evik dü~man~~birli~e sokmak te~ebbüsünde bulundu.
Frunze, Türk - Frans~ z anla~mas~ndan sonraki durumdan daha sonralar~~
bahsederken: 'Bu anla~madan sonra Bat~~ bas~n~~oldu~u gibi Türk gazeteleri de,
Türk - Sovyet dostlu~~mun çöktü~ü ve bir vakitler Türk hükümet ve halk~n~n,
emperyalizme kar~~~mücadelesinde tek dayana~~~olan Moskova ile dostluk ba~ileri
lar~n~n art~k lüzun~suz ve tehlikeli oldu~u yolunda söylentiler yayd~klar~n~'
k
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sürmü~tür. Frunze'nin,
mesaj~~Itilaf ajanlann~n Sovyet dü~manl~~~~propagandalar~n~~aç~~a vurmakta çok
faydal~~olmu~ tur. Ukrayna temsilcisi bu mesaj~nda `Emperyalistlerin, Türkiye'nin
toprak bütünlü~ünün ve istiklalinin yegane teminat~~olan Türk - Sovyet dostlu~una
propaganda kuvvetiyle zarar vermiye çal~~t~klar~n~ ' önemle belirtiyordu.
Ocak
25 Aral~k 192I'de aç~ lan Ukrayna - Sovyet konferans~~çal~~malar~n~~ 2
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Sovyet bilgini, tebli~inin sonunda özet olarak a~a~~daki yarg~ya varmaktad
"Sovyet - Türk dostlu~u ve yabanc~~istilac~lara kar~~~silaha sar~lan Türk i~çilerinin
~n
ve köylülerinin kahramanl~~~ , o vakitler Türkiye'nin istiklalini elde etmek ve Yak
~~t~r'.
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Do~uda sa~lam bir bar~~~n
~u"
Say~ n Sovyet bilgininin "Türk Istiklal sava~~ nda Sovyet - Türk Dostlu
konusu üzerindeki anlay~~~n~~ve görü~ünü gere~i gibi kavnyabilmek için, yukar~da
özetledi~im sorunlar~~teker teker ele almak isterim :
~arts~z
Osmanl~~Imparatorlu~u, 30 Ekim ~~ 18'de müttefiklere kay~ts~z ve
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ma,
müttefiklerce,
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teslim olmam~~t~ r. Yirmi be~~maddeli anla~
uygulanmam~~~ve sarih hükümleri çi~nenmi~ tir. Birinci Dünya Harbi içinde kendi
~raaralar~nda yapt~klar~~gizli anla~malar~~zahmetsizce uygulamak ve mütareke s
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lar~nda i~gal alt~nda bulunm~
Batum, Kars, Ardahan gibi Türk topraklar~n~~kan döluneden ele geçirmek amaciyle
mütareke anla~mas~ na "kay~ts~z ~arts~ z bir teslim" vesikas~~karakteri vermiye çal~~m~~lard~r. Osmanl~~Padi~ah~, mütarekede Istanbul'da i~~ba~~ na gelen bütün
görünmekte ve
Osmanl~~kabineleri, derece farkiyle, kurtulu~u, müttefiklere ho~~
k,
müttefiklerin
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belli
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y~k~c~~
na
ayk~r~~
ve mütareke anla~mas~
itibaren Türk ordusu, ba~ta Mustafa Kemal Pa~a olmak üzere, bütün Türk kumandanlan ve Türk milleti dayanma tarafl~s~~ olmu~lard~r. Bu dayanmay~, bütün iç
karan Mustafa Kemal
ve d~~~dü~manlara kar~~~milletce silahl~~ dayanm~ya kadar ç~
(Atatürk) olmu~tur.
Sovyet bilginine göre, müttefikler, Bo~azlar~~ve memleketin en önemli yergiri~mi~lerlerini i~gal ettikten sonra "Türkiye'nin payla~~lmas~~için konu~malara
ildir.
Müttefikler,
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de~
de,
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dir." Bu görü~~
çizgileriyle, Birinci Dünya Harbi içindeki gizli anla~malara, harbden sonra da
n müttefildesonuna kadar ba~l~~kalm~ya çal~~m~~lard~r. Yaln~z, Sovyet Rusya'n~
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rinden ayr~lmas~, gizli anla~malar~~ tan~mamas~, ve Amerika Birle~ik devletlerinin
Orta Do~uda hiçbir sorumluluk almamas~~yeni bir siyasi durum yaratm~~t~. Çarl~k
Rusya'ya b~rak~lan Bo~azIarla Do~u Anadolu vilâyetlerinin gerçek sahibi Türk
milletinden ba~ka yabanc~~idarelere _verilmek istenmesi, Rusya tasdik etmedi~i
için meriyeti meselesi sert tart~~malara yol açan St. Jean de Maurienne andla~mas~na
göre italya'n~n kendi ba~~ na Güney - Bat~~Anadolu'yu i~gal etmesi ve bar~~~konferans~~
yüksek Konseyi taraf~ndan ~zmir ve civar~n~n Yunanistan'a i~gal ettirilmesi, mütareke devrinde Türk milletine yöneltilen haks~z ve zalimce tecavüzlerin ba~hcalar~~
idi. Sovyet meslekda~~m~z~n k~sa bildirisinde anlatmak istedi~i hususlar~n bu yeni
problemler oldu~u tahmin olunabilir.
Sovyet bilgininin ileri sürdü~ü gibi, "yukar~daki ~artlar içinde ve Sovyet ihtilâlinin etkisi alt~nda Türk halk~n~ n milli istiklâ1 mücadelesine ba~lad~~~" iddias~~
üzerinde de durulmal~d~ r. Mütarekeden sonra müttefiklerin haks~z tecavüzlerinden
ba~ka ~zmir i~galinin Milli Mücadelemizin ba~lamas~ndaki pay~~ ~üphe götürmiyen
bir gerçektir. O vakitler, henüz ne oldu~u pek bilinmiyen Sovyet IhtilMinin Milli
Mücadelemizin ba~lamas~nda müessir oldu~u kolayca iddia olunamaz. Bununla
beraber, Çar idaresinin çökmesi Rus milletini bir zulüm idaresinden kurtard~~~~gibi,
Türk milletini de, hiç olmazsa o vakit için, a~~r bir bask~dan kurtarm~~~ve daha
serbest olarak Milli Mücadeleye at~lmak imkan~n~~kolayla~t~rm~~t~r.
Türk - Sovyet dostlu~unun, milli mücadelemizin ate~leri içinde do~mu~~
oldu~unda ve Atatürk'ün yabanc~~istilâcdara kar~~~mücadelede, geni~~ölçüde Sovyet
dostlu~tu~dan, her bak~mdan yararland~~~~da bir gerçektir. Türk - Sovyet dostlu~u,
o vakitler, gerçek bir "Menfaat Birli~i"ne dayan~ yordu. Her iki taraf da, milli
mücadelelerini ba~ar~ ya ula~t~ rmakta, bu dostluktan çok faydalanm~~lard~r.
Sovyet bilgininin, Türkiye'nin yabanc~~ istilâc~lara kar~~~kazand~~~~zaferde,
yaln~z Sovyet dostlu~unun sa~lad~~~~faydalardan bahsedip Sovyetlerin Türk dostlu~undan bekledikleri, yahut elde ettikleri faydalar~~ aç~klamamas~~dikkatimizi
çekmektedir. Hiç ~ üphesiz, Sovyetlerin Türk milli mücadelesine yard~m etmelerinde "Yak~ n ve uzak amaçlar~" olmal~yd~.
Sovyet Rusya'n~n iç sava~lar ve Polonya harbiyle çok me~gul oldu~u s~ralarda,
Kafkasya'da, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da zay~f ve y~pranm~~~kuvvetlerle yerle~ebilmesi ve bu hükümet ve milletleri Sovyetle~tirebilmesi, ancak bu
cephede Türk yard~m~~sayesinde mümkün olabilmi~tir. Mustafa Kemal Pa~a'n~n
Turanc~l~k hülyalanndan vaz geçmesi de Sovyetler için küçümsenecek bir olay
de~ildi. Di~er taraftan Lenin ve Rus Komünist Partisi, ihtilâlci Türkiye'ye yard~m
ederken, memleketimizin Bat~l~~emperyalistleri yendikten sonra Komünist toplumuna kat~laca~~n~~ bekliyor ve buna çal~s~ yorlard~. Görüldü~ü gibi, has~mlar
mü~terek, fakat Moskova ve Ankara'n~n amaçlar~~çok farkl~~idi.
Milli Mücadele y~llar~ nda, Atatürk'ün güttü~ü Sovyet dostlu~u politikas~n~n
bütün Türk milletinin ve ordusunun kabulüne mazhar oldu~unda hiç kimsenin
~üphesi yoktur, yaln~z, Sovyet rejiminin Türk toplumuna zararl~~ oldu~unda da
bir kaç macerac~dan ba~ka, herkes birle~mi~ti. Özellikle d~~ar~dan zorla herhangi
bir rejimin kabul ettirilmesine hiçbir Türk r~za gösteremezdi.
Türkiye için, Sovyet dostlu~unu gerektiren sebepler konusunda Sovyet bilginiyle ayn~~ fikir ve kanaati ta~~maktay~m. ~u kadar ki Atatürk'ün Sovyet dostlu~u,
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inhisarc~~de~ildi ve Bat~~ile dost olm~ya ve gerçekci bir politika izlemiye hiç de bir
engel yoktu.
Bildiride Büyük Millet Meclisinin 27 Nisanda topland~~~~söyleniyor. Bilindi~i
gibi Meclis, 23 Nisan günü toplanm~~t~ r. Sovyet bilgininin bahsetti~i mektup, Mustafa Kemal Pa~a'n~ n 26 Nisan 1920 tarihli mesaj~d~ r ve Halil Pa~a (Kut) taraf~ndan
~~ Haziran ~~920'de Çiçerin'e tevdi olunmu~ tur. Sovyet Rusya'n~n Türk zaferinden
kazanc~~büyük olmu~tur. Türk ba~ar~s~, Rusya'n~n o vakitki has~mlar~n~~Karadeniz'den, Bo~azlardan ve hattâ Yak~n Do~udan sürüp atm~~t~r.
Türkiye Büyük Millet Meclisini ilk tasdik eden yabanc~~devletin Sovyetler
Oldu~u bir tarihi gerçektir.
Büyük Millet Meclisi, Lenin'in "Rusya ve Do~udaki bütün Müslümanlara"
hitaben yay~nlad~~~~3 Aral~k 1917 tarihli bildirisini 13 May~ s 1920 günü de~il,
Meclis Zab~t ceridesine göre ir May~s 1920 oturumunda dinlemi~ tir. Büyük Millet
Meclisi bu mesaj~~ alk~~larken, hiç ~üphesiz mü~terek dü~mana kar~~~olan h~nc~n~~ve
mücadeleye devam azmini de aç~klam~~~oluyordu. Bununla beraber Meclis, bu
beyanname ile "Ermenilere tan~nm~~~olan mukadderatlar~n~~tayin hakk~"n~ n gerçek kavram~~ üzerinde durm~ya lüzum görmemi~ ti. Çiçerin, yukar~da sözü geçen
Mustafa Kemal Pa~a'n~ n 26 Nisan 1920 tarihli mektubuna verdi~i 2 Haziran 1920
tarihli cevapta, muhac~rlar~n yerlerine dönmesinden sonra Türk Ermenistan'~nda,
Kürdistan'da, Laziztan'da ve Batum vilâyetinde plebisit yap~lmas~n~~ istemi~tir.
Daha sonra, Bekir Sami Beyle yap~lan Moskova görü~melerinde bu Sovyet talebi,
Van ve Bitlis vilâyetlerinden Ermanistan'a baz~~bölgelerin b~rak~lmas~~ ~eklinde
hafifletilmi~~bulunuyordu.
Büyük Millet Meclisi hükümetinin, Sovyetlerle irtibat sa~lamak amaciyle
Moskova'ya göndermiye karar verdi~i resmi heyet, ii May~s 192o'de Ankara'dan
yola ç~km~~~ve 19 Temmuz 1920'de Moskova'ya varm~~t~r. "Atatürk Anadolu'da"
adl~~eserimizde, Bekir Sami Bey heyetinin üyeleri ve davran~~~~hakk~nda gerekli
bilgi verilmi~~oldu~undan burada tekrar~na lüzum görmedik.
Say~n A. Schamsoutdinov'un iki taraf heyet ba~kanlar~nca Moskova'da 24
A~ustos ~~92o'de parafe edilen andla~ma tasar~s~n~ n Ankara'ca kabul edilmemesi
için ileri sürdü~ü sebepler hiçbir vesikaya dayanmamaktad~r.
Büyük Millet Meclisi mebuslar~n~n ço~unun, Itilaf devletlerinin tesiri alt~nda
bulunmalar~~ yüzünden Bekir Sami heyetinin parafe etti~i andla~ma projesinin
imzalanmad~~~~anlat~lmaktad~ r. Bundan ba~ka, Atatürk'ün Do~uda yapmak
zorunda kald~~~~Ermeni hareketi de, itilaf devletlerinin Türk ordusiyle K~z~l orduyu
çat~~t~rmak istemelerine ba~lanmak istenmi~tir.
Sovyet bilgininin savundu~u her iki görü~~de gerçeklerle taban tabana kar~~tt~r. Bütün dünyay~~ dize getiren Itilaf devletlerine kar~~~silaha sar~lan Büyük
Millet Meclisi içinde, Itilaf tarafhl~~~~yapan ve Sovyetlerle dostluk kurulmas~n~~iyi
kar~~lam~yan hiçbir mebus yoktu. Ta~nak Ermenistan'a kar~~~Eylül ve Ekim 1920'
de aç~lan k~sa askeri hareket ise, bu bölgede sükön ve huzuru sa~lamaktan ve milli
misak isteklerini gerçekle~tirmekten ba~ka bir gaye gütmüyordu.
Parafe edilen Moskova dostluk andla~mas~~ tasar~s~n~n Bekir Sami Bey taraf~ndan imza edilmemesinin gerçek sebebi, yukar~ da dokunuldu~u gibi Sovyetlerin,
Ta~nak Ermenilerine Do~u vilayetlerimizden toprak verilmesini istemeleridir.
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Londra Konferansiyle (23 ~ubat - 12 Mart 1921) itilâf devletlerinin Svres
andla~mas~nda baz~~gev~etmeler yaparak Türkiye'yi Sovyet dü~man~~bloka almay~~
ve Türk - Sovyet Moskova Konferans~n~~baltalamay~~ dü~ünmü~~olmalar~~mümkün
görünmez. Türkiye'nin Sovyet dü~man~~bir bloka girmesi için hiçbir sebep yoktu,
bunun tersi do~ruydu. Itilüf devletleriyle Türkiye'nin bar~~~yapmas~, Türk milli
misak~ n~n müttefikler taraf~ndan tasdikine ba~l~~idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
me~ru haklar~n~~ her tarafa kabul ettirinceye kadar mücadeleye devam etmek
zorunda idi.
16 Mart ~~92 ~~Moskova andla~mas~n~ n Türk - Rus münasebetlerinde gerçekten mutlu bir bar~~~devrinin ba~lang~c~~oldu~unda Sovyet yazariyle ayn~~ fikirdeyim.
Atatürk'ün Sovyet Rusya ile, Moskova andla~masiyle kurdu~u dostluk ve iyi
kom~ uluk, gerçekten yeni ve ihtilâlci bir anlay~~~ve görü~~sonucudur. Ve Andla~man~n Kemalist Türkiye için oldu~u kadar Sovyetler için de pek çok faydalar
sa~lad~~~n~~kabul etmek yerindedir.
Türk - Sovyet Moskova andla~mas~n~ n Türkiye'nin askeri durumunun düzelmesine yard~m~~oldu~u ~uphesizdir. Ama, bu andla~man~ n Türk ordusiyle Türk
halk~n~n aras~ndaki ba~lar~n pekle~tirilmesindeki rolünü kavrayamad~~~m~~ itiraf
etmeliyim.
Türk hükümetinin Lenin'e yazd~~~~bir mektuptan baz~~parçalar veren yazar~n
bu mektubun tarihini aç~klamamas~ , okurlar~ n dikkatini çekmi~~olmal~d~r. Bu bir
kaç sat~r~n, Türk - Ukrayna andla~mas~ n~n tasdiki dolay~siyle Mustafa Kemal'in
Lenin'e yazd~~~~ ~~ o Nisan 1922 tarihli mektuptan al~nm~~~oldu~unu san~yorum.
Türk - Sovyet dostlu~unun, mücadele y~llar~nda ve daha sonralar~~ bozulmadan devam edebilmesi, bu dostlu~un iki memleket menfaatlerine uygun oldu~unun
en kuvvetli bir delilidir.
13 Ekim 1921 Kars andla~mas~, Moskova andla~masiyle tespit olunan Do~u
hudutlar~m~z~ n Sovyet Gürcü, Ermeni ve Azerbaycan hükümetleri taraf~ndan da
kabulünü sa~lam~~t~. Do~udan baz~~Türk kuvvetlerinin Bat~ya al~nmas~ na, yazar~n
aç~ klad~~~~gibi, Kars andla~mas~ ndan sonra de~il, bundan alt~~ay kadar önce Moskova andla~masiyle ba~lanm~~t~r.
Bat~l~~müttefiklerden Fransa ile imzalanan 20 Ekim 1921 Ankara anla~mas~,
Türk - Sovyet dostlu~unda hiçbir gev~eme yapamazd~. Ukrayna Sovyet Cumhuriyetinin, ba~ kumandan Frunze'yi Sakarya Meydan Muharebesinin arifesinde
Türkiye Elçili~ine göndermesi, Sovyet yazar~n~ n da belirtti~i gibi, Türk mücadelesine kar~~~dostça bir davran~~t~.
1922 y~l~~ ba~~nda General Frunze heyetinin Türkiye'ye geli~i, Ankara'da oldu~u gibi Bat~~cephemizde de çok dostça gösterilere yol açm~~t~. Ukrayna heyetinin
geli~i, Türk - Sovyet dostlu~unu ve i~birli~ini, büyük Türk taarruzu için ba~kumandan Atatürk'ün giri~ti~i büyük haz~rl~klar devresinde bir kat daha kuvvetlendirmi~ti.
Ankara'da ve Büyük Millet Meclisinde teslim olmak tarafhlar~ n~n bulundu~unu dü~ünmek bile büyük bir gaflettir. Bundan ötürü, 20 Ekim 1921 Türk - Frans~z Ankara anla~mas~n~n, varl~~~~farzolunan Bat~l~lara teslim olmay~~ veya onlara
kar~~~mücadeleye devam etmeyi istiyen. iki zümre aras~ndaki mücadeleyi sertle~-
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tirdi~i de iddia olunamaz. Ankara anla~mas~ n~~ imzal~yan Frans~z diplomasisinin
tek amac~ , bütün savunma imkânlar~n~~ Suriye'de tophyabilmek için Fransa'y~~
Kilikya ç~kmaz~ ndan kurtarmakt~ . Fransa, bu davran~~ iyle Büyük Millet Meclisi
hükümetini tek me~ru Türk hükümeti olarak tan~m~~~ve Türk milli mücadelesinin
zaferine inanm~~~oldu~unu bütün dünya kar~~s~ nda belirtmi~~oluyordu. Bu anla~madan sonra Fransa, Türkiye'yi Bol~evik dü~man~~bloka sokmak için hiçbir teklifte bulunmam~~t~r. Kald~~ ki Ankara'n~ n Ingiltere ile bar~~~yapabilmesi ve milli
misak~~her alanda gerçekle~ tirebilmesi için Yunan ordusunu son zaferle (30 A~ustos
1922) Anadolu'dan ç~karmas~~gerekiyordu. Bu zaferden sonra dahi Ankara, Sovyetlere kar~~~hiçbir bloka kat~lmam~~t~r. Yaln~ z, müstakil bir devlet olarak, bütün
dünya milletleriyle i~birli~i kurarak, kalk~ nma ve ilerleme yoluna girmi~tir.
~uras~~ da muhakkakt~ r ki, Ankara hükümeti, Türk - Sovyet dostlu,~unu, zaferden ve milli misak isteklerini gerçekle~tirdikten sonra dahi Bat~yla yeni duruma
göre dostluk münasebetleri kurmamak ~eklinde anl~yamazd~. Ankara hükümetinin
d~~~politikas~ , Mustafa Kemal Pa~a'n~n Frunze'nin Ankara'da bulundu~u günlerde,
söyledi~i ~u prensiple ifade olunmu~tur :
"Türkiye'nin mevcudiyet ve varl~~~ na hürmet eden milletlere Türkiye halk~~derin ve
samimi muhabbetlerini izhar ve ispatta kusur etmez. M. Kemal 2 Ocak 1922".
20 Ekim 1921 Türk - Frans~ z anla~mas~ ndan sonra Büyük Millet Meclisi ve
Ankara -ve Anadolu gazeteleriyle ilgili olarak Türk - Sovyet dostlu~unun lüzumsuzlu~una ve bu dostlu~un art~k tehlikeli oldu~una dair hiçbir vesika gösterilemez.
Son zafere kadar Büyük Millet Meclisi hükümetini ve Türk - Sovyet dostlu~unu
kötülemek ve baltalamaktan yaz geçmiyen baz~~ Istanbul gazeteleriyle Bat~~ bas~n~n~ n bu yoldaki yay~nlar~ ndan Ankara hükümeti tabiidir ki sorumlu olamaz.
milli müca2 Ocak 1922 Türk - Ukrayna bar~~~ve karde~lik andla~mas~ n~n,
delemizde Türk-Sovyet dostlu~-unu bütünliyen bir vesika oldu~unda, yazarla ayn~~
fikirdeyim. Yazar~ n, tebli~inin sonunda milli mücadelemizin kazan~lmas~nda TürkSovyet dostlu~unun yeri ve de~eri hakk~ ndaki kanaatini ~ u suretle tamamlamak
yerinde olacakt~ r: Milli Mücadelenin ate~~ve kanlar~~içinde kurulan Türk - Sovyet
dostlu~u, Türk ve Rus milletleri aras~nda ikiyüz y~ ldan beri süren ölüm-dirim
sava~~ na kesin olarak son vermi~tir. Bu dostluk menfaat birli~ine dayand~~~ndan,
iki taraf için çok hay~ rl~~olmu~ tur. Bu dostluktan yaln~ z Türklerin yararland~klar~n~~
ileri sürmek ve Sovyetlerin kazançlar~n~~bahis konusu etmemek haks~zl~k olur.
Türk Istiklâl sava~~ nda zaferimizin, her ~eyden önce, s~ r ve hikmetini Mustafa
Kemal Pa~a'n~ n, irsi dü~manl~ k ve Turanc~l~ k gibi sakat hayaller pe~inde ko~m~yan
ve Türk milletinin bütün gücünü makul ve s~n~rl~~gayelere do~ru yönelten yepyeni
bir gerçekçi politika anlay~~~ nda ve bütün Türk milletinin ve Türk ordusunun
kahramanl~~~ nda ve Istiklâl a~k~ nda aramal~d~ r. Bu zaferde, Mustafa Kemal Pa~a'n~n kurdu~u Türk - Sovyet dostlu~unun pay~n~~inkâr etmek, hiç kimsenin akl~ndan
geçmez.
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