BIRINCI GENEL SAVA~TAN SONRA YAPILAN
BARI~~VE ANLA~MALARIMIZ
HIKMET BAYUR
Bunlar ikiye aynlabilir : I) Sava~~n Do~uda kazan~lmas~~üzerine
yap~lan Brest-Litovsk (Mart 1918) ve Batum (Haziran 1918) antla~malan; 2) Genel Sava~~n kayb~ndan sonra Padi~ah Hükümetince
kabul edilen Svres antla~mas~mn (A~ustos 1920) Türklü~ü ilgilendiren k~sm~n~~ortadan kald~rmak için yap~lan Gümrü antla~mas~~
(Aral~k 1920), Ardahan ve Artvin'le ilgili Gürcülerle var~lan anla~ma
(~ubat 1921), Moskova (Mart 1921) ve onun sonucu olarak Kars
(Ekim 1921), Ankara (Ukranya ile, Ocak 1922) antla~malar~, Ankara
anla~mas~~(Frans~zlarla, Ekim I 92 I ) ve sonda Lauzanne antla~mas~~
(Temmuz 1923).
Svres ayral bütün bu antla~malar ya birer zaferin veya kar~~~
yan için çok y~prat~c~~kar~~~koymalarm ve dostlar~m~z veya öyle sayd~klanrruzla da çok çetin tart~~malar~n sonucudur.
Bu yaz~lanm~zda bu yönleri inceliyecek, bizdeki ar~iv ve yay~nlanm~~~olan yabanc~~belgelerinin ~~~~~~alt~nda ele alaca~~z. I~e BrestLitovsk antla~masiyle ba~hyaca~~z.
BREST - LITOVSK ANTLA~MASI
(3 Mart 1918)
I. BREST - L~TOVSK BARI~~KONFERANSINDAN ÖNCE
BEL~REN OSMANLI - ALMAN GÖRÜ~~AYRILIÖI

Bilindi~i gibi birinci genel sava~~s~ras~nda Bol~evikler 7 Kas~m
1917'de Rusya'da iktidar~~ele geçirdikten sonra b~rak~~ma ve bar~~~
iste~inde bulunmu~lar, bu amaçla bir yandan Ruslar, öbür yandan
dört ba~la~~k (Osmanl~, Alman, Avusturya, Bulgar) murahhaslar~~
Alman Do~u karargah~n~n bulundu~u Brest-Litovsk'da bulu~mu~~
15 Aral~k 1917'de b~rak~~may~~ve 3 Mart ~~ ~ 8'de bar~~~antla~mas~m
imzalam~~lard~r.
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Bu k~s~mda bar~~~görü~meleri ba~lamadan önce ve onlar~n geli~tikleri s~rada tutulmas~~gereken yol üzerinde Osmanl~~ve Alman
hükümetleri aras~nda ortaya ç~kan önemli bir görü~~ayr~l~~~m an~yoruz.
Alman hükümeti dört ba~la~~k devletin Rusya ile ayr~~ayr~~bar~~~
görü~melerinde bulunmas~n~~ve bütün konular üzerinde anla~maya
var~l~nca antla~man~n hep birden imzalanmas~n~~istemi~, Osmanl~~
hükümeti ise buna kar~~~koyup görü~melerin hep birlikte yap~lmas~nda
direnmi~tir.
Her iki ba~la~~k bu konuda tart~~~rken giri~ilecek olan bar~~~görü~meleri kadar ve belki de onlardan çok, Brest-Litovsk konferans~n~n
ileride Bat~l~larla toplanacak konferans için bir emsal ve örnek olaca~~~
dü~üncesiyle davranm~~lar ve ba~ar~l~~olaca~~n~~sand~klar~~bu ikinci
konferans için elden geldi~i kadar çok koz toplamaya çal~~m~~lard~r.
Az sonra görece~imiz gibi Bat~da da sava~~n ba~ar~~ile bitece~ini
Alman Ba~komutanl~~~~ummaktayd~~ve do~al olarak da Enver Pa~a
onun gibi dü~ünmekteydi.
Anaca~~m~z tart~~malar hemen hep Alman ve Osmanl~~murahhaslar~~aras~nda olmu~, Avusturya ve Bulgarlar i~e az kar~~m~~lard~r.
Bu yönleri belirten belgelerin ana çizgileri ve geni~~özetleri
a~a~~dad~r. Bunlar Hariciye Nezareti Ar~ivlerinin Brest-Litovsk dosyas~nda bulunmaktad~r 1:
Berlin Büyük Elçisi olan eski Sadrâzam ~brahim Hakk~~Pa~a,
22 Aral~k ~~9 ~~7'de ba~layacak olan Brest-Litovsk bar~~~görü~melerinden
12 gün önce, ~~o Aral~k ~~9 ~~7'de, Hariciye Nezaretine çekti~i telde
~unlar~~bildirir :
"Alman Hariciye Naz~r~~von Kühlmann'~n dü~üncesi dört ba~la~~~m Rusya ile ayr~~ayr~~görü~üp bar~~~yapmas~~yolundad~r. Amaç
~udur: bu kap~~ aç~l~rsa öbür dü~manlarla bar~~~yap~l~rken bu bir
örnek say~l~p ayn~~yoldan gidilir; böylelikle s~k~~ bir birlik kurmu~~
kalabal~k bir dü~man kütlesi kar~~s~nda bulunmay~z ; hele ki biz dört
ba~la~~kdan her birimiz kar~~~yandaki dü~manlarm hepsiyle sava~~
durumunda de~iliz; mesela Osmanl~, Portekiz'le sava~mamaktad~r;
dolay~siyle toplu birçok devletle görü~meler yapmaktansa, her biriyle
1 Ar~ivdeki belgelerde an~lan olaylar~n tarihi hemen hiç belirtilmemektedir.
Buna göre Berlin veya Brest- Litovsk'tan Bab~âli'ye çekilen telde sözü geçen olay~n
o gün mü? yoksa bir gün önce mi? geçti~i belli olmamaktad~r. Bu yüzden baz~~olaylar için biribirini kovallyan iki tarih vermek zorunlu~unda kald~k.
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ayr~~ayr~~konu~mak daha çok i~imize gelir. Ancak bu, ayr~~ayr~~ bar~~~
yap~lacak demek de~ildir. Biz dört ba~la~~ ktan her birimiz her dü~man devletle görü~melerini bitirdikçe bar~~~yap~lmayacakt~r ve hepimiz
istediklerimizi elde edince hep birden bar~~~antla~mas~~imzalanacakt~r.
Do~al olarak aram~zda var olan anla~malara 2 sayg~~ gösterilecektir
ve Alman murahhaslar~~Osmanl~~- Rus görü~melerine yabanc~~kalmayarak her gerektikçe onlarla i~birli~i yapacaklard~r"
Alman D~~i~leri bakan~~bu son sözleri Hakk~~Pa~a'n~n bir dü~üncesi üzerine söylemi~tir.
Alman hükümetinin bu tutumu onun Bat~ya kar~~~tam galip gibi
de~il, ancak yenen ve yenilen pek belli olmayan bir bar~~~umdu~unu
göstermektedir. Alman Ba~komutanl~~~~ise Amerika'n~n sava~a kat~lmas~na ra~men hâlâ kesin bir zafer ummaktad~r. Ludendorf Hat~rat~nda 3 ~öyle demektedir:
"1917 sonunda, Rusya'n~n sava~~d~~~~edilmesiyle, karada askerlik
durumu hiçbir vakit tahmin edemiyece~imizden daha uygun bir yola
girmi~ti. 1914 ve 1915 'de oldu~u gibi sava~~~karada bir sald~r~~ile
bitirmeyi umabilirdik. Hiçbir vakit böyle bir kuvvet üstünlü~ümüz
olmam~~t~."
Osmanl~~Hükümeti Almanlar~n önerdikleri görü~me biçimine
kar~~~hemen kesin bir durum tak~n~r. Hariciye Naz~r~~Ahmet Nesimi
12 Aral~kta Hakk~~Pa~a'ya çekti~i telde ~u yönleri belirtir :
"Ayr~~ayr~~ bar~~~görü~melerinde bulunmak çok sak~ncal~~olur: ~)
Dü~man ve ba~la~~klar~m~zla ayr~~ayr~~görü~ülürse kâr ve zararlar~n
2 Bunlar "Türk Ink~lâb~~ Tarihi" adl~~eserimizde bulunmaktad~r. Bk. C.
II, K. 4, s. 642 v.d., C. III, K.~ , s. 435-444 ve C. III, K. 3 s. 478 ve 495 v.d.
Konumuzu ilgilendiren hükümleri a~a~~da an~yoruz. 28 Eylül 1916 antla~mas~nda ~u denilmektedir: "Mü~terek bir amac~~gerçekle~tirmek için bütün imkanlariyle sava~an Osmanl~~Imparatorlu~u ile Alman Imparatorlu~u chi~manlardan
elde edilecek her türlü faydalardan kendi gayretleri, u~rad~klar~~zararlar ve katland~klan fedakârl~klar nisbetinde pay almak hakk~n~~haizdirler."
Bunu butunlemek için yap~lan 27 Kas~m 1917 günlu antla~mada ise ~u esasl~~
hüküm vard~r: "Herhalde âkit iki devlet dü~manlardan sa~layacaklar~~her türlü
faydalar~~bu antla~mada an~lan nisbete göre aralar~nda payla~may~~ve bu imkans~z
ise biribirine kar~~~telâfiyi ustenirler."
Yine bu son antla~ma ile Almanya kapitülasyonlan geri getirecek bir antla~ma
inazalamamay~~üstenir.
8 Frans~zca çevirisi, C. II, S. 48 (Payot 1921).
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telâfisi i~inin 4 çözümlenmesi son derece güç olur ve pek çok kar~~~kl~~a
yol açar; 2) Toprak durumunu ele al~rsak görürüz ki dört ba~la~~ k
aras~ nda ülkesinin önemli bir k~sm~~ dü~man elinde bulunan tek
devlet Osmanl~d~ r (Hicaz, ~rak, Palestin, Vilâyat-~~ ~arkiye); 3)
Bundan ba~ka Bo~azlar ve kapitülasyon i~ lerini çözümlemek zorunda
bulunan yaln~z Osmanl~~ vard~r; 4) Ba~la~~klar~m~z kendilerini
ilgilendiren ko~ullar~~ kararla~t~rd~ktan ve antla~may~~ haz~rlad~ktan
sonra bize edecekleri yard~ m, henüz genel antla~ma haz~r olmadan
bar~~~masas~nda edecekleri yard~ m derecesinde kesin, sürekli ve semereli olamayaca~~~gibi, böyle bir durum ortaya ç~k~nca onlar~n kamu
oylar~~kar~~s~ nda kendi hükümetleri de bize yard~ m için güç durumda
kalacaklard~ r; 5) Bunlara göre birlikte sava~t~~~m~z devletlere kar~~~
yine birlikte görü~ melerde bulunulmas~~ve yaln~z bir k~s~m ba~la~~klar~n sava~~durumunda olmad~klar~~devletlere kar~~~Almanya'n~n
istedi~i gibi davranmas~~do~ru olur".
Görüldü~ü gibi tart~~ ma Brest - Litovsk kadar belki de ondan çok
Bat~l~larla yap~lacak bar~~~görü~melerini ilgilendirmektedir.
Ahmet Nesimi'nin bu telini alan Hakk~~Pa~a Kühlmann'la görü~ür ve bunu 15 Aral~kta Bab~âli'ye teller. Görü~ menin ana çizgileri
a~a~~dad~r :
Kühlmann ~unlar~~der: Osmanl~'n~ n istedi~i gibi genel görü~me
kabul edersek ileride bar~~~görü~melerinde her i~~için 30-40 murahhasla u~ra~ mak gerekecektir. Bu yüzden Almanya her sorunun yaln~z
ilgililer aras~nda görü~ülmesine yanatt~r, böylelikle dü~manlar~ m~z
aras~ nda yok yere ve gerçek duruma dayanm~yan bir menfaatler birli~i ortaya ç~kar~lmamas~~gerekir 5.
Kühlmann'la bu dü~ ünceler üzerinde tart~~~ld~ ktan sonra Hakk~~
Pa~a sözü, yak~ n olan Brest - Litovsk görü~ meleri üzerinde tart~~maya
getirir ve sonuç olarak Bab~âli'ye ~unlar~~bildirir (geni~~özet):
"Bu kaidenin (Kühlmann'~n ileri sürdü~ü kaide) Rusya i~inde
Osmanl~~devletine zarar vermemesi için ~u yönleri kararla~t~rd~k :
Devletin toprak bütünlü~ünü ve saltanat~n bütün haklar~n~~korumak,
yeni usullerle (yani kapitülasyon d~~~ ) hukuk ve tecim antla~malar~~
yapmak konular~ nda Almanya ve Avusturya'n~n bize kar~~~üstenDaha önce not 2'de and~~~m~z 27 Kas~m 1917 günlü anla~ma imlenmektedir.
Son cümle Hakk~~ Pa~a'n~n telinden ~u biçimdedir: "Beyn-el husema beyhude
yere hakayik-i ahvale gayri müstenit bir i~tirak-i menafi ihdas edilmemesi."
4

5
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meleri bulundu~undan bunlar~~ve e~er ortaya at~l~ rsa Bo~azlar sorununu Almanya hem kendini, hem de Avusturya'y~~ilgilendiren bir
sorun sayacakt~r. Bunlar~n görü~ ülmesine Alman ve Avusturya murahhaslar~~ da kat~lacaklard~r. Bulgarlar kat~lm~yacaklard~r. Almanya
ve Avusturya'n~n bize kar~~~bir üstenmeleri olmayan sorunlar üzerinde
biz Ruslar'la yaln~z olarak görü~ece~iz, ancak murahhaslar~~ bize
yine de yard~mc~~olacaklard~ r. Bütün sorunlar çözülenmeden kimse
ayr~ca bir bar~~~imzalamayacakt~r."
Hakk~~ Pa~a ayr~ca da Romanya ile yap~lacak bar~~~sonucunda
onun b~rakaca~~~topraklar~~yaln~z Bulgaristan'a de~il dört ba~la~~~~n
tümüne b~rakmas~n~~von Kühlmann'a kabul ettirir.
Arada, Ahmet Nesimi, Brest - Litovsk görü~melerine kat~lmak
üzere Berlin'e gitmi~tir. Orada bu i~~üzerinde Kühlmann'la uzun bir
tart~~ mada bulunur ve bunu 20 Aral~kta Bab~âli'ye teller; görü~menin
ana çizgileri a~a~~dad~r:
Kühlmann: yap~lacak görü~meleri üç k~sma ay~rmal~ : ) Uluslararas~~sorunlar, bunlara bütün murahhaslar kat~lmal~~; 2) Yaln~z birkaç devleti ilgilendiren sorunlar, bunlara ancak onlar~n murahhaslar~~
kat~l~r; 3) ~ki devleti ilgilendiren i~ler; bunlar o iki devlet aras~nda
görü~ülür.
Ahmet Nesimi: Osmanl~~kamu oyu bunu iyi kar~~ lamaz, birlikte
sava~t~k ayr~~ayr~~ m~~ bar~~~yapaca~~ z? diye sorar; bu ilerideki genel
bar~~~için iyi bir örnek olmaz, der ve bu konuda daha önce ileri sürülmü~~olan dü~ünceleri tekrarlar.
Kühlmann: Bir antla~ ma ile üstenilmi~~veya uluslararas~~özde
sorunlarda bir üstenmesi olan devletler görü~melere hep birden veya
genel özde i~lere bütün murahhaslar kat~l~rlarsa Osmanl~~sak~ncalar~~
kar~~lanm~~~olur. Meselâ Ruslar'ca ele geçirilmi~~yerlerin bo~alt~lmas~,
kapitülasyon gibi sorunlar~n görü~ melerine Alman ve Avusturya
murahhaslar~ , genel özde olan ve her devleti ilgilendiren Bo~azlar
konusunda Bulgarlar'la birlikte hepimiz kat~l~m. —~ahsi tazminat
i~ine gelince, Fransa dolay~ siyle, Almanya bu konuda bir istekte bulunmayaca~~~için onun hep birlikte müzakeresinden bir fayda beklenemez ; ancak yine de bu i~te size yard~mc~~oluruz 6 .
Fransa'da birçok yerleri i~gal etmi~~olan Almanlar, husule getirdikleri zararlar dolay~siyle tazminat ödememek için, bir ilke olarak, Ruslar'dan Do~u Prusya'ya
girdikleri s~rada sebep olduklar~~zararlar için bir ~ey istememek karar~n~~vermi~lerdir.
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Ahmet Nesimi: Eski görü~ ünde direnir.
Kühlmann: Bu yola gidilirse, yani her konu hep birden görü~ülürse hem i~ler çok uzar, hem de biz ba~la~~klar aras~nda görü~~ayr~l~klar~~bulundu~undan görü~ meler istenilen sonuca ula~amaz.
Bu tart~~ malar sonunda Ahmet Nesimi ayn~~telde hükümete ~u
dü~ ünceleri bildirir: Almanya, topraklar~m~z~n bo~alt~lmas~, kapitülasyon, itilâfat, taahhüdat 7 ve kesin egemenli~imizle (hâkimiyet-i
mutlaka) ilgili sorunlar~ n hep birlikte görü~ ülmesini kabul ediyor
demektir. ~ahsi tazminat için de bunu kabul ederlerse iyi olur.
Geçen Osmanl~ -Rus sava~~nda sava~~tazminat~~kar~~l~~~~olarak Rusya'ya b~rak~lan yerler üzerinde Kühlmann'la konu~tum, o: bunu koparabilirseniz çok memnun oluruz, fakat çok zor olur, dedi. Ahmet
Nesimi bu kar~~l~ ktan Almanya'n~n bu i~te yard~mc~~olmayaca~~~
anlam~n~~ ç~karmaktad~ r. Yine onun bildirdi~ine göre Almanlar
Romanya'y~~Rusya ile yap~lacak bar~~~görü~melerine kar~~t~rmak
istememektedir.
Hakk~~Pa~a'n~ n 15 ve Ahmet Nesimi Bey'in zo Aral~ k 1917 günlü
bu iki teline Hariciye Naz~ r Vekili Halil Bey (Mente~e) 2 2 Aral~kta
kar~~l~k verir. Telin gönderildi~i s~ rada Ahmet Nesimi Bey Brest - Litovsk'dad~r ve bar~~~görü~melerine o gün ba~lamlacakt~ r. An~lan iki
telin Meclis-i Vükelâda incelenmi~~oldu~unu bildiren Halil Bey ~u
yönleri ileri sürer (geni~~özet) :
"Almanlar~n hep birlikte görü~ülmesini kabul ettikleri sorunlar
en önemli olanlar~~ise de ileride öbür dü~ manlarla yap~lacak görü~melerde ne gibi sorunlar kar~~s~ nda bulunaca~~m~z ~imdiden kestirilemez ; o s~rada ba~la~~klar~m~ z~n yard~m~ ndan yoksun kahrsak durumumuz güç olur. Bütün görü~ melerde sava~ta oldu~u gibi bir dayan~~ma durumunda kalmally~z. Zimmermann, Hariciye Naz~r~~iken, bu
ilkeyi kabul etmi~ ti. Kühlmann neden dönüyor? Bu davran~~~~temel
antla~manuz~n ruhu ve ili~kilerimizin dayand~klar~~içtenlik ve kar~~l~kl~~ ba~hl~kla ba~da~t~ram~yoruz. Dolay~siyle Heyet-i Vekilenin
kararlar~~ ~unlard~r :
~~) Görü~ melerin hep birlikte yap~lmas~~konusunda yeniden
direnilmesi ve olumlu bir sonuç al~namazsa yaln~z bizi ilgilendiren
sorunlar~ n komisyonlarda ilgililer aras~ nda çözümlenmesi, ancak
genel toplant~larda bütün ba~la~~klar~~ilgilendiren konularm~~~gibi
7

Önceden bir Osmanl~-Alman anla~mas~~olan sorunlar anlam~nda.
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savunulmas~n~n ileri sürülmesi. Kabul ettirilemezse iste~imizde direndi~imiz belirtilerek ve sak~ncalar (kayd-~~ihtirazi) ileri sürülerek
mümkün olursa ilerisi için inanca elde etmek ko~uliyle görü~melere
tümümüzü ilgilendiren sorunlardan ba~lan~lmas~.
Almanya ve Avusturya toprak kazanc~~ sa~larsa, biz de sa~lamal~y~z. Bunu onlar~n da savunmalar~n~~antla~malar~m~z gerektirmektedir. Olmazsa borçlar~m~zdan indirmeler yap~larak telâfisinin
istenilmesi. Bu indirim yönünün, ba~la~~klar~m~z uygun tecim antla~malar~~gibi ekonomik menfaatler elde ederlerse de, ileri sörülmesi.
Almanya ve Avusturya'n~n elindeki Rusya topraklar~~ bo~alt~lmadan önce Ruslar'~n elde tuttuklar~~Osmanl~~topraklar~n~n bo~alt~lmas~n~n sa~lan~lmas~.
Özel tazminat sorunu bizim için önemlidir. Ülkemizin büyük
bir k~sm~, s~rf ortak dâvam~zda ba~ar~~sa~lan~lmas~~için, elden ç~km~~t~r; dolay~siyle yurtta~lar~m~z~n u~rad~klar~~zararlar~~ dü~mana
ödettiremezsek bunu ba~la~~klar~m~z ödemelidirler.
Bu yönler üzerinde Berlin veya Brest - I.itovsk'da yeniden bir
tart~~ma oldu~unu gösteren bir belge dosyada yoktur. Esas bak~m~ndan Bol~evikler'in görü~meleri soktuklar~~yol birçok yeni tart~~may~~
gereksiz k~lm~~t~r.
II. BREST - L~TOVSK BARIS KONFERANSI

Osmanl~~ve Alman Hükümetleri bu gibi tart~~ma ve yar~~ anla~malardan sonra öbür ba~la~~klariyle birlikte 22 Aral~k 1917'de Bol~evikler'le görü~melere ba~larlar.
Bol~evikler bar~~~görü~melerine yeni bir taktikle girerler; her
~eyden önce bir ilkenin kabulünü ve ona göre davran~lmas~n~~isterler.
Ilkeleri "ülke katmadan ve para ödettirmeden hemen bar~~" yap~lmas~d~r. Onlar~n bu takti~ini anlamak için i~in az öncesine gitmek
gerekir.
Lenin'in önermesi üzerine Rus Sosyal Demokrat I~çi Partisinin
Bol~evik kolunun Merkez Komitesi 1913 y~l~n~n yaz toplant~s~nda
"Uluslar sorumu" ile ilgili ~u karara varm~~t~~: "Rusya içinde bulunan
bütün uluslar~n özgürlükle Rusya'dan ayr~lmak ve ba~~ms~z devletler
kurmak hakk~~tan~nmal~d~r. Bu hakk~~inkâr etmek ve onun pratik
biçimde gerçekle~tirilmesi için al~nmas~~gereken ölçemleri almamak
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bir zapt ve ilhak (zorla ülke ele geçirmek ve onu kendi ülkesine katmak)
politikas~n~~destekleme~e var~r."
Bu yön Rusya'da ve her yerde duyulur ve duyurulur; bununla
geni~~bir propaganda yap~l~r. Ancak karar~n ikinci k~sm~n~n pek az
yay~lmas~na önem verilir ve o, dar bir çerçeve d~~~nda ö~renilemez.
Bu ikinci k~s~m ~öyledir : "Uluslar~n ayr~lma hakk~, belirli bir ulusun,
belirli bir anda ayr~lmas~n~n uygunlu~u ile kar~~t~r~lmamal~d~r. Bu
konu üzerinde, her bir durumda sosyal demokrasinin ve emekcilerin
sosyalizm u~runda giri~dikleri s~mflararas~~sava~~n bir tüm olarak
ele al~nacak menfaatini gözönünde bulundurarak, Emekciler (proletariat) partisi tam bir özgürlükle karar verebilmelidir." Görüldü~ü
gibi karar~n bu ikinci k~sm~, birincisinin önemini hiçe indirmektedir;
çünkü bir ulusun ba~~ms~zla~mas~~onun oy ve iste~ine ba~l~~olmay~p
komünist partisinin takdirine b~rak~lmaktad~r.
1917'de Lenin Rusya'ya döndükten sonra 29 Nisanda birinci
"Bütün Rusya Müslümanlar~" Kongresinin öngününde Petrograd'da
toplanan bir Bol~evik konferans~nda bu karar~n ilk k~sm~~yeniden
bilitlenip yay~nlanm~~~ve böylelikle Müslümanlar'~n deste~i sa~lan~lmak istenilmi~tir. Ancak Lenin, bu konferansta, karar~n bilitlenmiyecek k~sm~n~~daha da kesinle~tirip "kültür özgürlü~ü" konusunda
kesin bir kar~~n durum alm~~t~. Ona göre bir ulusun "kültür özgürlü~ü"
onun emekcileriyle burjualar~~aras~ndaki ba~lar~~berkitirmi~, oysaki
sosyal demokrasinin amac~~bu olmay~p bütün acun emekcileri aras~ndaki uluslararas~~kültürü geli~tirmek imi~~8.
Buna göre ileride Rus olmayan uluslar~n kültür yolu ile Rusla~t~r~lmas~na elden geldi~i kadar çal~~~lacakt~r. Rus alfabesinin zorla
kabul ettirilmesi bu gibi ölçemlerden biridir.
Bol~evik Rus Heyeti aç~k ve gizli k~s~ml~~bu kararlara dayanarak
Brest-Litovsk'da bar~~~görü~melerine koyulur ve onlar~n ilk k~sm~n~~
dü~manlar~na kar~~~uygulamak çabas~nda bulunur. "Katma, yani
zorla bir yabanc~~ülkeye el koyma ve para ödenmesi istenilmeden hemen bar~~" ilkesini Rus Heyeti ~öyle yorumlar.
Genel olarak demokrasinin ve özel olarak da i~çi sm~fin~n anlay~~~na göre: "Katmak, yani bir ülkeye zorla el koymak", küçük veya
güçsüz bir ulusun büyük ve güçlü bir devletle birle~mesi demektir.
8 Bu yönler için Bk.: S. A. Zenkovsky: "Pan - Turkism and Islam in Russia",
(Harvard 1960).
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Bu birle~ menin bir katma olmamas~~için bu ulusun bu yolda mal~~ve
istekli bulundu~u aç~kça, ~üphe götürmez biçimde ve özgürlük içinde
belirmi~~olmas~~gerekir. An~ lan zorla birle~menin hangi zamanda, ne
biçimde gerçekle~ti~i ve ilgili ulusun görünürdeki geli~me derecesi,
onun Avrupa'da veya uzak bir bölgede bulunmas~~önemsizdir. Bir
ulusun bir devletle bu biçimde birle~mesi ~u ko~ullar alt~nda bir
katma, zorla el koyma ve zorlama say~l~r: e~er o ulus zorla an~lan
devletin s~n~rlar~~içinde tutuluyorsa, e~er bas~nda, halk toplant~lar~ nda,
parti kararlar~ nda, ulusal esarete kar~~~ ç~kan karga~al~k ve ayaklanmalarda aç~klanan iste~e ra~men katan ve genel olarak daha güçlü
bulunan devletin bütün askerlerinin çekilmesinden sonra onun herhangi bir devlet biçimi seçmesine hiçbir engelsiz ve bask~s~z bir oylama ile karar vermesine müsaade edilmiyorsa.
Bu ilkenin içtenlikle uygulanmas~~Rusya'n~n son üç yüzy~l içinde
fethetti~-i bütün ülkeleri bo~altmas~m ve oralarda oylamalar yap~lmas~n~~ gerektirdi. Dört ba~la~~ k ilk ~a~k~nl~k s~ras~nda i~i bu bak~mdan ele al~p Ruslara : "~ lkelerinize uygun davran~ n" diyecekleri
yerde, hele Osmanl~~ve Avusturya, kendi ülkeleri için ürkek bir savunma durumuna geçerler. Daha sonralar~~Alman ve Avusturyal~lar Bat~~
Rusya'da, Finland ve Okranya'da, Osmanl~~da Kafkas'da bu ilkeyi,
ilke olmaktan çok, kuvvete dayanarak Rusya aleyhine yürütmeye
koyulacaklard~r.
Ruslar bu ilkenin uygulanmas~~için 6 maddelik bir program da
ileri sürerler. Üçüncü maddesi ~öyledir.
"Sava~tan önce ba~~ms~z bulunmayan ulusal topluluklara, referandom yolu ile, ~ u veya bu ülke ile birle~ mek veya ba~~ms~z ya~amak
konusu ile ilgili isteklerini aç~klamak imkan~~verilecektir. Bu referandom kesin bir özgürlük içinde yap~lacakt~ r ; buna ilgili bölgeden
kaçm~~~veya göçmü~~olanlar da kat~labileceklerdir."
Bu madde ile Osmanl~~hükümeti iki yönden ilgilenir. Birincisi
bunun Imparatorlu~un Türk olmayan k~s~ mlar~na uygulanmak istenilmesi ve ikincisi de Alman sömürgelerinde ya~ayan Müslümanlar~~
ilgilendirmesidir.
Ba~la~~ klarm Ruslar'a verecekleri kar~~l~kta bu ikinci madde ile
gili olarak Almanlar ~ öyle bir bölek koydurmak isterler: Alman sömürge halk~n~ n kültürel durumu referandoma ba~vurulmas~n~~mümkün
k~lacak seviyede de~ildir.
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Buna Osmanl~~heyeti itiraz eder ve der ki: 9 bu, Cihada kat~lm~~~
olan sömürgelerdeki Müslümanlar~~gücendirir ve çabalar~n~~ k~sar.
Bunun üzerine Almanlar bundan vazgeçerler ve onun yerine ~öyle
bir bölek konulur: Ba~la~~ k devletler aras~nda yaln~z Almanya'n~n
sömürgeleri vard~r. Onlar~n geri al~nmas~~1° Alman esas isteklerinden
biridir. Uluslar~ n keskillerini kendileri seçmesi yolundaki önerme bu
s~ rada Alman sömürgelerinin özel durumu dolay~siyle uygulanamaz.
Yerlilerin bu uygunsuz durum kar~~s~nda bile Almanya'ya ba~l~~
kalmalar~~en iyi referandomdur.
Bu konunun en çok Osmanl~~ve Avusturya ~mparatorluklar~m
ilgilendiren k~sm~na ise ~u yolda kar~~l~k verilir: Ba~~ms~z devlet
durumuna gelmemi~~ulusal topluluklar~n siyasal ili~kileri konusu
uluslararas~~bir yoldan çözülemez. Bu konuyu her devlet kendi anayasa
hukukuna uygun olarak bu topluluklarla birlikte çözülemeyecektir.
Ruslar buna itiraz ederler ve derler ki: Uluslar~n kendi keskillerini
kendileri seçmesi ilkesi türlü devletlerin anayasalar~nca pek yetersiz
ölçüde kabul edilmi~ tir, hattâ hiç kabul edilmemi~ tir; bu yüzden
bu i~ i anayasa hukukundan beklemek yersizdir. Ruslar, Alman sömürgeleriyle ilgili kar~~l~k dolay~siyle de sak~ ncalar ileri sürerler.
Bununla birlikte genel bak~mdan Ba~la~~klar~n kar~~l~klar~~üzerine
bar~~~görü~melerine ba~lan~lmas~n~~kabul ederler.
Bu yaz~da amac~m~z Brest - Litovsk konferans~n~~bir bütün olarak
ele almak de~il, Osmanl~'n~ n durum ve tutumunun baz~~yönlerini
belirtmek oldu~undan konferans~n genel gidi~iyle ilgilenmiyoruz.
Bar~~~görü~meleri s~ras~ nda Ruslar "Ermenistan" ad~n~~verdikleri
Do~u Anadolu'da referandom isterler ve kendilerine Osmanl~~devletinde böyle bir sorum olmad~~~ , iç sorumlar~ n da anayasa ile çözümlendi~i kar~~l~~~~verilir 11.
III. DO~U ANADOLU VE KAFKAS DURUMU

O s~ralarda, ne Do~u Anadolu, ne de Güney Kafkas'da, yani
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da, merkezdeki Bol~evik hükümetinin nüfuzu kalmam~~~gibiydi, ancak bunu aç~ kca söylemek onun
i~ine gelmiyordu. Do~u Anadolu'daki Rus erleri silâhlar~m ~una
g Ahmet Nesimi'den Halil'e 26 Aral~ k 1917 günlü tel.
~ o Ço~u Ingilizlerin veya Ingiliz sümürge ve dominyonlar~n~n eline dü~mü~tü.

II Ahmet Nesimi'den Halil'e tel. 29 Aral~k 1917.
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buna ve en çok Ermenilere satarak kent ve köylerine dönmü~lerdi;
onlar~n yerlerini az say~da Gürcüler ve geni~~ölçüde Ermeniler alm~~~
olup bu sonuncular ellerinden geldi~i kadar Müslüman öldüreduruyorlard~. Az say~da Rus subay~~da kalm~~t~ , ancak Ermeni erleri
onlardan çok kendi komitecilerini dinliyorlard~.
Böyle durum varken ve Brest - Litovsk görü~meleri yap~l~rken
Petrograd'da ç~kan (~imdiki Leningrad) 13 Ocak 1918 günlü Pravda
gazetesinde Lenin ve Stalin'in imzasiyle "13 say~l~~dekre" diye ünlü
bildiri ç~kar.
Bunu yay~nl~yanlar~ n akla ilk gelen amac~~bir yandan Güney
Kafkas'~ n en komiteci ulusu olan ve Do~u Anadolu'yu da ele alm~~~
bulunan Ermeniler'i kazanarak ve onlara dayanarak o bölgelerde
yeniden sözünü geçirebilmek, hele bütün Güney Kafkas'a yeniden
egemen olmak, öbür yandan da Ermeniler'i koruyor görünerek Bat~~
acununda Almanya'ya kar~~~dost kazanmak olabilir.
Ancak Komünistlerin önce özgürlük ve ba~~ms~zl~k vererek
gönüllerini almaya çal~~t~klar~~ulus ve ülkeleri sonra birer birer boyunduruk alt~na ald~klar~na ve yukar~ da görülen Lenin ilkeleri de ba~~ms~zl~k i~inin bir kuru laftan ileri gitmemesini gerektirdi~ine göre bu i~te
gizli, ama en önemli amac~ n Kafkas Ermenistan'~ na Do~u Anadolu'yu
katmak ve sonra topunu birden yutarak, Diyarbak~r'dan da Güney'e
sarkarak, Çarlar~ n Akdeniz'e inme siyasalar~n~~uygulamay~~denemek
oldu~u besbellidir.
Sözü geçen "dekre"nin ana çizgileri a~a~~dad~r 12 :
"I~ çi ve köylü hükümeti Rusya'da ve Türkiye'de Ermeniler'in
isterlerse tâ ba~~ms~zl~~a dek kendi keskillerini seçmeleri hakk~n~~
destekler — Komiserler meclisi bu hakk~n gerçekle~ebilmesi için özgür
bir referandom'un gerekti~ine inan~ r —. Bunun için de önceden sa~lan~lmas~~gereken inancalar ~unlard~r:
) Türk Ermenistan'~~ s~n~rlar~ ndan Osmanl~~asker birliklerinin
çabucak çekilmesi ve hemen bir Ermeni milisi kurulup orada can
ve mal güveninin sa~lan~lmas~.
2 ve 3) Yak~n bölgelere s~~~nm~~~olan Ermeni göçmenlerinin ve
Türk hükümetince sürülmü~~olan Ermenilerin yerlerine dönmeleri.
4) Demokratik ilkelere göre seçilmi~~saylavlardan kurulmu~~bir
Ermeni ulusal hükümetinin ve milisinin kurulmas~~v.s."
12

Metni Stokholm elçili~i 18 Ocakta Bablâliye tellemi~tir.
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Özet olarak Bol~evik hükümetinin istedi~i ~udur: gerçek bir
Ermeni ço~unlu~unu kapsayan Kafkas Ermenistan'~~ile Çarm naz~rlar~nca ve bütün Bat~l~ larca Ermenilerin öteden beri az~nl~kta olduklar~~aç~kca söylenen Do~u Anadolu'yu birle~ tirerek ve bu toplumda,
oradan ç~kar~lm~~~olanlar geri döndükten sonra da, kimin ço~unlukta
oldu~unu hiç hesaplamadan orada bir Ermeni hükümeti ve milisi,
yani ordusu, kurmak. Bunu kolayla~t~rmak için de Osmanl~~ordusunun
daha da gerilere çekilmesini isteyerek Ermeniler'ce Müslümanlar~n
öldürüledurmas~mn daha rahatl~ k içinde ve korkusuzca yap~lmas~n~~
sa~lamak. Esasen Bol~ evikler, Ermenistan dedikleri ülkede halk~n ve
saylavlar~n ço~unlu~u hangi ulustan oldu~u henüz seçimle anla~~lmadan bir Ermeni milis ve hükümetinin kurulmas~n~~istemekle "Demokratik ilke" sözünün onlarca ihtiraslar~n~~örtecek bir sözden ileri
gitmedi~ini göstermek tedirler.
Bu i~~üzerinde Brest - Litovsk'da Ahmet Nesimi ile Troçki aras~nda
uzun bir tart~~ ma olur," ana çicgileri a~a~~dad~ r.
Ahmet Nesimi: Ermeniler silahland~r~ld~ ktan sonra oralara egemen olacaklar, ço~unlukta olan Müslümanlar~~k~racaklard~r. Bunun
sorumlulu~u do~rudan dc~ruya bugünkü Rus Cumhuriyet Hükümetine ait olacakt~r. Rusya'n~n olm~yan bir ülke halk~n~~silahland~rarak ba~~ms~zhk ilâmna k~~k~ rtmak, hattâ zorlamak, Rus devriminin
burada (Brest - Litovsk'da) aç~klanan ilkelerine de uymaz - ~ava~~n
sonuna kadar dört ba~la~~~~n s~n~rlar~~bir bütün say~l~r, sava~ta elde
edilen yerlerin bo~alt~lmas~~biri birine ba~l~d~ r. - Ruslar bu yola girerlerse dü~manca davranm~~~ ve bar~~~~güçle~tirmi~, hatta. tehlikeye
koymu~, olurlar. - Yapmak istedi~iniz olup bitti çok teessüf edilecek
olaylar do~urabilir.
Troçki: Ermenileri, silahl~~Kürtler'e kar~~~kendilerini savunabilmeleri için silahland~ rd~k. Böylelikle Kürtler onlara bir ~ey yapam~yacaklar~n~~anlay~ nca onlarla iyi geçinmek zorunda kalacaklard~r.
Ermenilerin Müslümanlar~~ k~radurduklar~~(katliamlar) konusunda
beni uyartt~~~mz için te~ekkür ederim.
A. N. : Art~k o bölgede durum de~i~mi~ tir, Kürtler Ermeniler'e
bir ~ey yapmazlar, hükümet de onlara kar~~~iyi duygularla dolu bir
siyasa güdecektir.
la Brest-Litovsk'a gitmi~~olan Talat Pa~a'n~n Bab~ali'ye ~ g Ocak 1917 günlü
teli. Troçki o s~rada Rusya D~~i~leri Komiseri ve Brest-Litovsk'da ba~murahhas idi.
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T.: istanbuFla ilgili Çar hükümetince yap~lan gizli antla~malan
ilk olarak ben reddettim ve bu yüzden Fransa'dan kovuldum - Türkiye'ye dostum, ancak belirli ilkelerden ayr~ lamam. - Kafkas'da bir
çok hükümet kurulmak üzere ise de hiç birini tammayaca~~z - Kafkas ordusu buyru~umuz alt~ndad~r.
Bu yönleri Babiali'ye bildirdikten sonra Talat Pa~a ~u dü~ünceyi
ileri sürmektedir: Ruslar Ermeniler'i silâhland~ np çekilecelderdir;
ona göre haz~rlanmal~y~z.
Bunun üzerine Do~u Anadolu cephesini tutan Üçüncü Ordu
komutan~~Vehip Pa~a 29 Ocakta bir ordu buyru~unda ~unu bildirir:
"Ruslar'la mütareke ahkâm~n~n hat-t~~fâs~l k~sm~~bozulmu~tur
di~er ahkâma riayet için tesadüf olunacak Ruslar'a dü~man muamelesi yap~lmamas~ .. ." denilmektedir. Bu, yak~nda ilerliyece~iz demekti.
Gerçektense o s~ralarda Troçki'nin "Kafkas ordusu buyru~umuz
alt~ndad~r" sözü bir blöftür, bu ordu da~~lm~~t~ r ve Ermeniler de silâhland~nlm~~lard~r.
3 veya 4 ~ubat ~~ ~~8'de bu konularla ilgili olarak Brest-Litovsk'da
Türk ve Rus murahhaslar~n~n bir toplant~s~~olur." Konu~malar~n
ana çizgileri a~a~~dad~r :
Türk murahhaslan : Ermeni ve Gürcülerden kurulmu~~taburlar
çekilen Rus birliklerinin yerini al~yor-Do~u illerimizde s~rf Ermeniler'den kurulan taburlar var. - Bu de~i~iklikler b~rak~~maya ayk~r~d~rZulüm ve genel öldürme yap~l~yor.
Bunun üzerine Rus murahhaslan, sanki Do~u Anadolu'da ve
Kafkas'da duruma gerçekten egemen imi~ ler gibi, ~u yolda konu~ulur:
Bundan önce size bir ~ey sormak isteriz. Siz Okranya Radasiyle15
görü~melerde bulunuyorsunuz ; o ise ~imdi hükümsüz kalm~~~ve yerine
Sovyetler geçmi~tir; eski Rada ile görü~ meye devam edecek misiniz?
Kafkas Radasiyle özel görü~meler yap~yor musunuz?
Türkler: Siz daha önce Okranya ile görü~ meye raz~~olmu~~idiniz;
esassen bu, genel bir sorundur. Kafkas Radasiyle görü~tü~ümüzün
asl~~yoktur.
Ruslar: Uluslann keskillerini kendileri seçmeleri ilkesini 25 Aral~k
1917'de kabul ettiniz (Ermeniler dolay~siyle söylenmi~).
Talat Pa~a'n~n Bab~ali'ye 4 ~ubat 1918 günlü teli.
O s~rada Okranya'da Bol~evilderi tarum~yan ulusal bir hükümet kurulmu~,
Bol~evikler onu devirmi~lerdi. Alman ve Avusturyahlar az sonra onu yeniden i~ba~~na
getireceklerdir.
14
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Türkler: 25 Aral~kta ba~la~~klanm~zla birlikte genel bar~~~~sa~lamak için verdi~imiz bildirgede, gerekince anayasam~z hükümlerine
göre çözümlenecek olan bu i~, ba~tanba~a bir iç sorun say~lm~~t~r.
Bu konuda gerçek durum ~udur: Üçüncü ordu komutan~~Vehip
Pa~a Enver Pa~a'n~n iste~iyle bir federasyon durumuna geçi~~olan
Güney Kafkas Birli~iyle görü~ melerde bulunmak için denemeler yapm~~~ve bu Birli~e Brest - Litovsk konferans~na ça~nlabilece~ini duyurmu~tur. Ancak Bol~evikler'e kar~~ n olan Kafkas Devletleri Birli~i ve
daha çok onun Gürcü - Ermeni kanad~~henüz Rusya'dan ayr~lmaya
raz~~olmad~~~~ve bunu yaparsa Türk egemenli~i alt~na girmekten
korkdu& için Vehip Pa~a'n~ n önermelerine pek ald~r~~~etmemi~tir.
Dolay~siyle Kafkas Birli~i o s~rada Rusya'n~n etkisi alt~nda bulunmamakla birlikte onun Gürcü - Ermeni kanad~~içten bu ülkeden ayr~lmaya raz~~de~ildir ve onun Azerbaycan kanad~~da bir giri~itte bulunacak durumda de~ildir. Buna göre Osmanl~~murahhaslar~n~n yalanlamalan yerindedir.
8 veya 9 ~ubatta Türk ve Rus murahhaslar~~aras~nda bu konu
üzerinde yeniden tart~~~hr. Özeti a~a~~dad~r."
Ruslar: S~zlanmalar~n~z~~ ba~komutanl~~a bildirdik; cephede
askerimiz ço~alt~lmad~, sald~r~~için bir haz~rl~k yok, dolay~siyle b~rak~~ma bozulmu~~veya yaralanm~~~de~ildir. Ancak her ulusun keskilini
kendisi seçmesi gerekti~i ilkesi türlü uluslar~n ordular~~olmas~n~~
gerektirir — E~er Müslümanlar'a zulüm yap~lm~~sa önlenilmesi Kumandanl~~a buyrulabilir —. Ancak biz baz~~korsanlar~n türlü yönlere sald~rd~klar~~haberini al~yoruz, bu yüzden protesto etmek hakk~n~~elde
tutuyoruz.
Türkler: Bu sözler bir itiraft~r; b~rak~~ madan amaç cephedeki
ko~ullar~n de~i~memesi idi. Müslüman ve Osmanl~'ya kar~~~ayr~ca
dü~manl~~~~olmayan Rus erleri yerine ba~tan ba~a buna z~t duygular
besleyen ba~ ka bir ulusun erlerinin getirilmesi kar~~m~zdaki ordunun
özünü büsbütün de~i~tirmi~ tir — Rus hükümetinin sava~ta ele geçirdi~i
yerlerde uluslar ilkesini uygulamaya hakk~~yoktur. Osmanl~~hükümeti
sava~a yaln~zca ba~~ms~zl~~~n~~ve toprak bütünlü~ünü korumak için
girdi—. Rus ordusunun Do~u illerimizdeki fesat unsurlanm yat~~t~rmay~~
ba~aramamas~~bizi kayg~land~rmaktad~ r — Korsanlar kimdir ve nerede
16

Talât Pa~a'n~n Bab~âli'ye 9 ~ubat 1918 günlü teli.
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ne yapm~~lard~ r? —. Erzincan büyük camiinin bomba ile havaya at~lmas~n~~Rus i~yarlar~~da görümü~lerdir.
Tart~~ madan bir sonuç elde edilemez.
~u yön dikkate de~er: Bol~evikler biteviye uluslar~ n kendi keskillerini seçme hakk~n~~ileri sürerek Do~u Anadolu'yu elde tutmaya
çal~~~rken Osmanl~~murahhaslar~~bu silah~~kendi ellerine alarak Azerbaycan ve daha genel olarak Rusya Türk ve Müslümanlar~~konusunu
hiç kurcalamamaktad~ rlar ve hep savgal ve çekingen bir durumda kalmaktad~rlar. Osmanl~~Hükümeti pek daha sonralar~ , o da pek s~n~rl~~
olarak, Ruslar'a kar~~~ayn~~silah~~kullanmaya kalk~~acakt~r.
~~o ~ubatta Troçki referandom i~lerinde Almanlar'la anla~amad~~~~için görü~meleri kesip bir bar~~~antla~mas~~imzalamadan, sava~~
durumunun bitti~ini ve bütün Rus ordusunun terhis edilece~ini
(zaten o kendi kendine da~~lm~~t~) aç~klar, Do~u Anadolu'nun da
bo~alt~laca~~ rn sözle Osmanl~~murahhaslar~na bildirerek "yetkilerim
bitti, gidiyorum" der 17 ve gider.
Troçki' nin bu davran~~~n~~ dört ba~la~~ kla Rusya aras~ndaki
b~rak~~ mamn Ruslar'ca bozulmas~~say~l~r ve ~~7 ~ubatta sava~a yeniden
ba~lan~lmas~ na Berlin'de karar verilir." 18 ~ubatta Alman Büyük
Elçisi bu yönü Bab~ 'ali'ye bildirir.
19 ~ubatta ayn~~Büyük Elçi Bab~ âli'ye bir nota verip Okranya'n~ n
yard~m istedi~ini, Ruslar'~ n terhis sözünün Okranya üzerine yüklenmek amaciyle ortaya at~lm~~~bir hile oldu~unu aç~klar.
18 ~ubatta Alman ve Avusturya ordular~~bütün Rus cephesi
boyunca ilerleme~e koyulurlar.
Osmanl~~hükümeti ise Troçki'nin I° ~ubat 1917 günlü bildirgesi
üzerine ordularma Rusya ile "hal-i harbin" o gün bitmi~~oldu~unu
bildirir ve dolay~siyle Do~u Anadolu'yu kurtarmak için yap~lan ilerlemeyi Ermeniler'e kar~~~bir hareket sayar. 13 ~ubatta Erzincan,
24 ~ubatta Trabzon ve 12-14 Martta, sokak vuru~malar~~sonunda,
Erzurum kurtar~l~r. Nisan~n 5 inde Sar~kam~~ , 7 sinde Van, 14 ünde
Batum, 25 inde Kars al~nacakt~ r.
Bu hareket ba~lamadan 21 ~ubatta Kühlmann, Talat Pa~a'ya
yaziyle ~unlar~~bildirmi~ti: Rus murahhaslar~n~ n Brest - Litovsk'dan
ayr~lmalar~~ve Rusya içindeki karmakar~~~ khk, Türkiye'nin Ruslar'~n
17
18

Bu son k~s~m Talât Pa~a'n~n ~~~~ ~ubat günlü telinde bulunur.
Hakk~~Pa~a'n~n Bab~âli'ye 17 ~ubat 1918 günlü teli.
&Ustal C. XXIX, 33
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eline dü~mü~~olan Asya illerinin diplomatik görü~melerle geri al~nmas~n~~sa~lamay~~imkâns~z k~lm~~t~r. Oralar~n~n Ruslar'ca Ermeni
çetelerinin eline b~rak~lm~~~olmas~~Türk sil:MIII müdahalesini gerektirmektedir. Her kime kar~~~olursa olsun, bu gibi askerlik hareketleri,
bu sava~la ilgili hareket say~ lacak ve onlara her kim kar~~~koyarsa
Almanya'ca ortak dü~man say~lacakt~r.
Az önce 18 ~ubattan bu yana Alman ve Avusturya ordular~n~n
Rusya içinde ilerlemeye ba~lad~klar~n~~gördük; hiçbir Rus kar~~~
koymas~~olmaz.
~~g ~ubatta Troçki'den Rusya'n~n bar~~~~imzalamaya haz~r oldu~u
yolunda bir tel gelir.
20 ~ubatta Alman Büyük Elçisi 21 veya 22 ~ubatta Rusya'ya
verilecek ültimatomu Bab~ âliye bildirir, ana çizgileri a~a~~dad~r:
~~) Kesin bar~~.
Almanya ve Avusturya'n~n bo~altacaklar~~ yerlerin yani
Rusya'ya kalacak ülkelerin haritas~~ili~iktir.
Rusya, Livonya ve Estonya'dan çekilecek. Yerli hükümet ve
ordu baysall~~~~koruyacak duruma gelinceye kadar orada Alman
polisi bulunacak.
Rusya hemen Okranya ile bar~~~yapacak ve bu ülke ile Finlandiya'y~~ bo~altacak.
Rusya Do~u Anadolu illerinin düzenli biçimde Osmanl~~
devletine geri verilmesi için elinden geleni yapacak. Kapitülasyonlar~n
kald~r~ld~~~n~~tan~yacakt~r.
6-7) Alman-Rus tecim ve hukuk sorunlar~ n~~kapsar.
8) Bu ko~ullar 48 saat içinde kabul edilmeli ve bar~~~üç gün içinde
imzalanmal~d~r.
25 ~ubatta Halil Bey (Mente~) Hakk~~Pa~a'ya bir telle ~u yönleri
bildirir:
) Madde 5 zaift~ r, daha kesin "affirmatif" olmal~ ; 2) Kars,
Ardahan ve Batum için Livonya ve Estonya'y~~ilgilendiren 3 üncü
maddeye benzer ~öyle bir formül koydurmal~ r : "Rusya'n~n 1877-78
sava~~~sonunda sava~~tazminat~n~n bir k~sm~na kar~~l~k olarak ald~~~~
üç sancak bo~alt~lmal~d~ r" gibi; 4) ~ran'~n tahliyesi de istenilmeli;
5) Kapitülasyonlar~n kald~r~ld~~~n~ n belirtilmesini istemiyoruz, çünkü
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bu, sava~~n onlar~~ortadan kald~rmad~~~~yolundaki görü~ü destekler
ve Osmanl~~hükümetinin de bu ortadan kalk~~ a pek inanmad~~~n~~
gösterir. Bunun yerine "geçmi~~antla~malar sava~~dolay~siyle ortadan
kalkt~" denilmelidir. Böylelikle öbür dü~ manlara kar~~~ daha iyi
durumda oluruz.
Hakk~~ Pa~a 27 ~ubatta kar~~l~k verir, özeti a~a~~dad~r:
Uç sancakla ilgili buyruk geç geldi, ültimatom verilmi~~bulundu.
Bu yüzden Almanya'n~n bar~~~~geciktirmek için bize kar~~~bir üstenmesi yoktur". Ancak Avusturya ile birlikte ~unu dü~ündük: ülke
katma biçimi gösterilmeyecek, oralar~n bo~alt~lmas~~istenilecek, halk~n
kom~u devletler ve Osmanl~~Imparatorlu~u ile anla~arak, a~a~~-yukar~~
Estoni ve Livoni gibi keskillerini seçmeleri üzerinde durulacak; bu
da ültimatomun bir yorumu gibi gösterilecek.
Bab~âli'nin üç sancakla ilgili iste~inin neden geciktirilmi~~oldu~u
dosyadan anla~~lamamaktad~ r, hele ki daha çok önce Ahmet Nesimi'nin Berlin'den Bab~âli'ye çekti~i 20 Aral~k 1917 günlü tele göre, o
Külmann'a üç sancak konusunu açm~~~bulunuyordu. Olabilir ki
Enver ve Vehip Pa~alarm Kafkas devletleriyle ayr~ca yapt~klar~~ve
daha do~rusu yapmaya çal~~t~klar~~temaslar Brest - Litovsk'da bu gibi
gecikmelere yol açm~~~olsun.
Daha sonra Osmanl~~hükümeti Kafkas ve bütün Rusya Müslümanlariyle ilgili isteklerde bulunacak, ancak bunlar~~kabul ettiremiyecektir; Almanlar derler ki her gün ültimatom verilemez, 22 ~ubatta
bir kez verdik, sonra "ültimatomdaki Anadolu vilâyet-i ~arkiyesi
tâbirinde son muharebede i~gal olunan" kayd-~~tahdidisi (k~s~c~~ba~~)
bulunmamas~ ndan bilistifade (faydalanarak) üç sanca~~~bu f~kran~n
daire-i ~umulünde addederek" ültimatomu geni~ lettik.
Bununla birlikte az sonra antla~ maya bu yolda bir hüküm konacakt~ r.
IV. BREST - L~TVOSK ANTLA~MASI
M. IV'de göre Rusya Do~u Anadolu ile Ardahan, Kars ve Batum
sancaklar~m bo~altacak ve bu sancaklar~n i~leriyle hiç ilgilenmiyecek.
19 Almanya ile yap~lan bu konu ile ilgili 28 Eylül 1916 ve 27 Kas~ m 1917
günlü gizli antla~malar~~yukar~da not 2'de gördük. Hakk~~Pa~a'n~n bu telinden onlar~~
bilmedi~i veya unuttu~-t~~ anla~~l~yor.
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M. VII' ye göre ~ran ve Afganistan'~n ba~~ms~zl~~~na sayg~~gösterecek.
Bir ek antla~maya göre Rusya'n~n Kafkas'da bulundurabilece~i
asker say~s~~ s~n~rland~r~ lmakta (m. I, K. 4 ve 6) ; eski antla~malar
(kapitülasyonlara im) ortadan kald~r~ lmakta (m. VI), ~ran'~n bölü~ülmesinden Rusya vazgeçmekte (m. VIII) ve Rus uyru~u olan Müs1ümanlar'~n mal ve mülklerini satarak ve istediklerini ta~~yarak Türkiye'ye göçebilmelerini kabul etmektedir (m. XI).
Sava~~ödene~i ve özel tazminat i~inde Alman görü~ü üstün gelir
ve Osmanl~~ile birlikte hiç bir ba~la~~ k Rusya'dan bir ~ey almaz.

