BREST - LITOVSK MVZAKERELERI VE BARI~I
(20 Aral~k 1917 - 3 Mart 1918)
AKDES NIMET KURAT
1917 Rus ~htilâli ba~lay~nca, çok küçük bir zümre te~kil eden
Bol~evik liderler "Geçici hükümet"e kar~~~mücadele ederken, Rus
askerleri ve köylüsünü kazanmak maksad~~ile bilhassa ~u sloganlar~~
ortaya atm~~lard~~: "Harbe paydos" (Doloy voynu) 1, "Topra~~n
derhal köylülere da~~t~lmas~". Bu sloganlar, ~üphesiz harpten b~km~~~
ve topra~a da ~iddetle ihtiyac~~olan asker ve köylüler aras~nda gereken
tesiri yapmaktan geri kalmad~. Fakat Bol~eviklerin esas maksad~,
kendilerine kar~~~kullan~lmas~~mümkün olan Rus Ordusu'nu mümkün
mertebe demoralize etmek, çözmek ve askerleri cepheyi terke te~vik
etmekti.
Nitekim, Bol~evikler propaganda yolu ile maksatlanna eri~mi~~
gibiydiler: 1917 Oktober (Ekim) ~htilâli'nden çok evvel Rus Ordusu
tam bir çözülme halinde olup, askerler kitle halinde siperleri b~rak~p,
evlerine dönme~e ba~lam~~lard~. Mamafih yine de cephe mevcuttu;
Riga körfezinden ba~layarak, cenuba do~ru, Romanya s~n~ rlar~na,
Karadeniz istikametinde uzanan iki bin kilometrelik bir hat boyunca,
Alman ve Rus (cenupta) Avusturya - Macaristan, (Galiçya'run bir
k~sm~nda Türk) siperleri kar~~~kar~~ya idiler. Birçok Rus k~tas~, bilhassa Kazaklar, eski Çar Ordusu zabitlerinin kumandas~~ alt~nda
henüz disiplinlerini kaybetmi~~de~illerdi ve hâlâ "Vatana sadakatle
hizmete" haz~rd~lar. Kerenski'nin ba~~nda durdu~u "Geçici hükümet"i destekleyen Rus Sosyalistleri'nden ço~u da Ordu'daki çözülmeyi endi~e ile takip etmekte ve bunu durdurmak için kar~~~propaganda
yapmaya çal~~makla beraber, müessir olam~yorlard~. Bol~evikler de,
eski Çar zabitleri ve "Geçici hükümet"e ba~l~~kalan asker birliklerinden bilhassa endi~e ediyorlard~. Dolay~siyle Sovyet rejiminin devam~n~~
garanti alt~na koymak için, vaktiyle yapm~~~olduklar~~vaadleri yerine
getirmek zorunda idiler; yani bir an evvel "Harbe son vermek",
~storiya

SSSR. Çast III. Podred. A. M. Pankratovoy, Moskov 1946, s. 148.
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"Bar~~~akdetmek" ve "Topra~~~köylülere da~~tmak" gibi o devir
Rusyas~n~n en önemli meselelerini ele almak ve halletmek mecburiyetinde idiler.
Mesele yaln~z "Bar~~~akdetmek" de~il, bu yap~l~ rken Rusya'y~~
ma~lüp vaziyete koymamak ve mümkün mertebe Rus halk~n~~tatmin
edecek, Rusya'n~n harpten hiç bir ~ey kaybetmemesini sa~lamak
üzere yeni formüller bulmak gerekiyordu. Akdedilecek "Bar~~"la
Rusya'n~n, büyük bir devlet olarak, hayati menfaatleri de göz önünde
bulundurulmal~~idi. Bunlar yerine getirilmedi~i takdirde, henüz pek
yeni olan Sovyet rejiminin muhalif gruplar taraf~ndan devirilmesi
de uzak bir ihtimal de~ildi.
~~te bu ~artlar içinde Rusya'n~n idaresini bir hükümet darbesiyle
ele geçiren Lenin ve Partisi (Bol~evikler), vaadlerini tuttuklarm~~göstermek maksadiyle, iktidara geli~lerinin ertesi günü, yani 26 Ekim'de
(8 Kas~m, 1917) "Bar~~~dekret"i (karar~) adiyle maruf bir "karar"~~
aç~klad~lar 2. Buna göre: Bütün muhari p devletler hemen Harb' e son vermeli ve mütareke akdetmeli, hiç bir arazi zaptetmeksizin (yani ilhaks~z)
ve harp tazminat~~istemeksizin, tam mânasiyle demokratik ve âdil bir sulh
akdetmelidiyler". "~lhak"tan ne kastedildi~i de aç~klanm~~t~ : Hiç bir
devlet, yabanc~~bir halk~~zorla taha kkümü alt~nda tutam~yacak ve her bir
millete kendi mukadderat~na kendi sahip olmak hakk~~ tan~nanacakt~.
Lenin taraf~ndan kaleme al~nan bu "Bar~~~dekret"inin haddi
zat~nda samimi olmad~~~~ve sadece propaganda maksatlar~~ ile bir
tak~m görü~lerin öne sürülmü~~oldu~u muhakkakt~r ; çok sonralar~~Sovyetler taraf~ndan tatbik edilen "milliyet siyaseti" "Bar~~~dekret"inde
formüle edilen prensiplere taban tabana z~tt~r. Fakat 1917 y~l~~Ekim'i
ve Kas~m'~nda, harpten b~km~~, usanm~~~olan Bat~~Avrupa halk~,
amelesi, askeri ve ayd~nlar~n~, "Harpçi hükümetler"e kar~~~"ayaklanma~a" te~vik etmek için bu kabil sloganlara ve propagandaya
ihtiyaç vard~ ; Lenin ve yan~ndakiler bu kabil sözlerle Avrupa umumi
efkâr~na tesir yapacaklar~n~~sanm~~lard~. Zaten bu "Bar~~~dekret"i
hükümetlerden ziyade o memleketlerin ahalisine hitap etmekte idi; 3
O tarihlerde hiç bir devlet Sovyet hükümetini tan~mad~~~~için, muha2 Dokumenty vne~ney politiki SSSR (Sovyetler Birli~i d~~~siyasetine ait vesikalar).
(Bundan sonra: Dokum. vn. pot. 1).
3 Edward Hallett Carr, A History of Soviet R~~ssia, 77z~~Bolslzevik Revolution
1917- 1923. London, 1953 p. 9. (Bundan sonra: Carr III.).

BREST- L~ TOVSK MÜZAKERELER! VE BARI~I

377

rip ve tarafs~ z devletlere resmen müracaatta bulunm ~k ve cevap
almak da imkans~ z& Nitekim Sovyetlerin bu "Bar~~~dekret"ine
hiç bir yerden cevap gelmedi.
1917 Oktober ihtilali zaferi, ne~ esi ve güveni içinde bulunan
Bol~evik Partisi ileri gelenleri, ba~ ta Almanya olmak üzere Bat~~ Avrupa'n~n k~sa bir zaman içinde "~ htilal"lere sahne olaca~~ na inanmakta
idiler. O s~ ralarda Avusturya ve Almanya'da vukubulan baz~~ amele
k~p~rdanmalar~ , baz~~ grev te~ebbüsleri Bol~eviklerin bu görü~lerini
kuvvetlendirir gibi olmu~ tu. Sovyet hükümetinde (Sovnarkom)
D~~~ i~leri Komiseri olan me~ hur ihtilâlci Leon Trotski (Yahudi), D~~~
propaganda bürosu ~efi olan me~ hur ihtilalci Karl Radek (Yahudi),
Lenin'den sonra en mühim ideolog say~lan Bukharin, ve Lenin
bizzat kendisi, dünya "~ htilali"nin pek yak~n oldu~u kanaat~n~~beslemekte idiler. Sovyet Rusya, daha do~rusu Petrograd, ihtilalin
esas oca~~~idi; gün geçtikçe bu oca~~ n alevleri daha kuvvetle parlayacak, etraf~~ saracak, Bat~~Avrupa ve Amerika kapitalist dünyas~n~~
yak~p y~kacakt~ . Neticede, Sovyetlerin gayreti ile yer yüzünde "demokratik bar~~~ve düzen" kaim olacakt~ . "Demokratik" tâbirine
"Bar~~~dekreti"nde önem verilmesi, bilhassa Amerikan halk~n~~ kazanmak içindi; ayni veçhile Ba~ kan Wilson, Amerika'n~ n Almanya'ya
kar~~~harbe giri~ i münasebetiyle irad etti~i nutkunda "Amerika'n~n
bu harbten hiç bir arazi fütuhat~~veya harp tazminat~~beklemedi~ini"
de söylemi~ ti. Bu suretle "ilhak= ve tazminats~ z bar~~" prensibi
Lenin'den çok evvel Ba~kan Wilson taraf~ ndan ortaya at~lm~~~oluyordu 4.
"Bar~~~dekret"inin beklenen tesiri görülmeyince, Sovyet hükümeti bu defa, Rusya'n~ n eski müttefiklerinin (~ngiltere ve Fransa)
muvafakat~~ al~nmadan, kendi ba~~ na Almanya ile bir mütareke akdi
için harekete geçti. 22 Kas~m (1917) tarihinde Rus Ordular~~Ba~kumandan~~ General Dukhonin'e "Almanlar'la bir mütareke akdini
görü~mek için" parlamenter (müzakereci)ler göndermesi emredildi 5.
Dukhonin'in bunu reddetmesi üzerine görevinden azledildi ve yerine
de te~men Kr~lenko adl~~genç getirildi 6 . Kr~lenko da 26 Kas~m (19 ~~7)
George F. Kennan, Russia leaves the War, Princeton, University Press, 1956,
SS 242 - 274 Carr, III p. lo.
5 Dokum. on. pol I pp 1 5 116.
Yine, S. 19.
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tarihinde eski emri tekrarlam~~~ve ayr~l gün Rus parlâmenterleri cepheyi a~arak Almanlara "mütareke akdi için" müracaatta bulunmu~lard~ r 7 . Ruslar~n bu ricalar~~kabul edildikten sonra, Almanya, Avusturya - Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye ile Rusya aras~nda, Brest Litovsk ~ehrinde, 2 -• 15 Aral~k (1917) günü bütün cephelere ~amil
olmak üzere "mütareke" akdedildi ve "Bar~~~müzakerelerine ba~lanmas~" kararla~t~r~ld~~8.
2/15 Aral~k (1917) tarihinde imzalanan bu mütareke ii madde
halinde idi; Türkiye ad~na Berlin'deki Türk askeri ata~esi Zeki Pa~a,
Ruslar - Bol~evikler ad~na da : A. J. Joffe, L. Kamenev ve Bitsenko
imzalad~lar. Bu uzla~ma ayn~~zamanda Türkiye ile Sovyet - Rusya
aras~ndaki ilk resmi vesika idi 9 . Bu mütareke anla~mas~na ek olarak
ayn~~tarihte imzalanan bir protokole göre de : "Bir an evvel sivil
esirler ve malûllerin, hemen cephe üzerinden, iadeleri ve bilhassa
kad~nlarla 14 ya~~na kadar olan çocuklar~n geri gönderilmelerine gayret edilece~i" kararla~t~r~ld~. Akid taraflar, kendi ellerinde bulunan
harp esirlerinin durumunun iyile~tirilmesi bab~nda acele tedbirler
alacaklard~ ; bunun her iki taraf için de en önemli bir madde oldu~u
belirtildi. Bundan ba~ka ekonomik ve kültürel münasebetlerin kurulmas~~ i~ine de önem verilece~i kaydedildi.
Mütarekenin icab~~ olarak Türkiye ile Rusya aras~ndaki harp
haline fiilen nihayet vermek ve Anadolu cephesindeki mütareke ahkâm~n~~tayin ve tesbit üzere ayr~~bir uzla~ma yap~lmas~~gerekiyordu.
Ruslar~n i~gali alt~nda bulunan Erzincan'da Türk ve Rus murahhaslar~~kar~~la~t~lar ve eski takvime göre 5 Aral~k ( ~~8 Aral~k) 1917 (1333)
tarihinde 14 maddelik bir mütareke vesikas~~imzaland~. Maddeler
~u esaslar~~ihtiva ediyordu :
. Mütarekenin ba~lad~~~~zaman~n tesbiti (5/18 Aral~k).
Kar~~l~kl~~ olarak dü~manca hareketlerin durdurulmas~.
Erkân-~~harp haritas~~üzerinde s~n~r hatt~n~n tesbiti.
4 . Her hangi bir askeri-stratejik yer de~i~ tirmelerin yap~lmamas~.
7 Dokum. vn. pol. 1, 25, 26 - 28. John W. Wheeler-Bennet, Brest - Litousk,
the forgotten peace, March 1918 (~ kinci tabi). London 1963, p. 83 (Bundan sonra:
Wheeler - Bennett).
8 Ayn~~y. SS 47 - 51.
9 Harp Tarihi Ar~ivi (Ankara): Erzincan Mutarekesi; Dokum. vn. pol. 1 SS

53 - 56.
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5 . Mevcut askeri birlikler bulunduklar~~yerde kalabilecekler,
fakat takviye alam~yacaklard~r.
6. Taarruz haz~rl~~~~yap~lm~yacak, fakat tüfenk ve top talim
at~~lar~, muayyen mesafede yap~labilecek.
7 . Ke~if hareketlerinde bulunulm~yacak.
8 . Demarkasyon hatt~~ (s~n~r çizgisi) aras~ndaki tarafs~z sahaya
her iki taraf~n askeri ve sivil kimselerinin giri~~ve ç~k~~lar~=
yasak edilmesi.
9 . Anla~mazl~k vukuunda her iki taraf~n müzakere memurlar~~
(parlâmenter'ler) n~n bir araya gelmeleriyle halledilmesi.
o. Tarafs~z sahada i~lenen cinayetler tetkik edilecek ve (gere~i
gibi) cezaland~r~lacak.
. ~~bu mütarekenin bütün maddelerinin Kürtler taraf~ndan
kusursuz olarak taahhüt edilece~ini Türk Kumandanl~~~~taahhüt eder. Kürtler taraf~ndan dü~manca hareketler vukuu
halinde, Rus kuvvetleri, mezkûr s~n~r hatt~~(demarkasyon
çizgisi) içindeki Kürtlere kar~~~hiç bir ahkâm~~ tan~m~yan
e~kiya muamelesi tatbik edecektir.
12 . Her iki taraf i~bu mütarekeyi tamamlay~c~~ veya de~i~tirici
mahiyette tekliflerde bulunmak hakk~m haizdir.
13 . Harp halindeki devletler aras~nda Karadeniz'de de mütareke
akdedilecektir. Buna ait teferruat her iki taraf~n donanma
mütehass~slar~nca tesbit edilecektir. Harp gemileri, sahillere
I o kim. (verst) den daha yak~n bir mesafeye sokulam~yacaklard~ r.
14. ~~bu uzla~ma Türk ve Rus dillerinde kaleme al~nm~~~olup,
her iki dilde yaz~lan ve murahhaslar~n imzas~n~~ta~~yan nüshalardan birer tanesi teati edilecektir.
Türkiye taraf~ndan
Rusya taraf~ndan
Üçüncü Ordu Kurmay Ba~kan~~ Kafkas Ordusu Kurmay Ba~kan~~
Miralay Ömer Lütfi
General - major Vi~inskiy
"üçüncü Ordu Harekât ~ubesi I 56. Elizavet piyade alay~~kumanMüdürü
dan~~ miralay :
Binba~~~Hüsrev
Nefer (soldat) Al. Smirnov
Privat (Doçent) V. Tevzaya
Üçüncü Ordu Tercürnam
Kafkas Ordusu Mütercimi
Yüzba~~~Yakup
Yüzba~~~: Vedrinskiy
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I~te bu Erzincan mütarekesi akdi münasebetiyle Türk askeri
makamlar~, Anadolu'da ilk defa Sovyet - Rus (Bol~evik) murahhaslar~~
ile temasa gelmi~~bulunuyorlard~. Mamafih bu s~ralarda Ruslar~n
Kafkas Ordusu henüz tamamiyle "Bol~evikle~mi~" de~ildi. Çar
devrinden kalan birçok zabit hala görevleri ba~~nda idiler. Fakat
mütareke vesikas~na alelâde bir nefer (soldat)'in imzas~m koymas~~
ve hattâ bir "Doçent" in de bunu imzalamas~ , Rus Ordusu'nda
Bol~evik Ihtilali'nin tesirini göstermekte idi. Erzincan mütarekesi,
Sovyetlerle Türkiye aras~nda kar~~l~kl~~imzalanan ilk resmi anla~ma
idi. Bu mütareke ile, 1914 y~l~~29 Ekim tarihinde ba~lam~~~olan harp,
bu suretle, resmen 5/18 Aral~k 1917 tarihinde sona ermi~~oldu.
Sovyetlerin esas maksad~~bir an evvel bar~~~akdetmek ve Rusya'da
Sovyet rejimini kurabilmek için bir an önce harbe son vermek idi.
Rusya, resmen Itilaf-1 Müsellese (Antanta) devletleriyle bir safta
say~ld~~~ndan, Almanya ile yap~lacak "bar~~"a Müttefikleri de
sokmak ve Rusya'y~~ "ayr~~sulh" akdetmek, Müttefiklerini yüz üstü
b~rakm~~~olmak töhmetinden korumak icabediyordu. Lenin, bu
maksatlad~r ki, Ihtilâl'in hemen ertesi günü bütün muharip devletleri
"bar~~~akdine" davet etmi~ti 10. Bir kaç gün sonra Petrograd'daki
Müttefik Elçiliklerine bar~~~akdine kat~lmalar~~için resmen müracaatta
bulunuldu. Fakat bu devletlerden hiç biri bunu ciddiye almad~ ; bilhassa Sovyetler taraf~ndan 22 Kas~m 1917 tarihinden itibaren, Çarl~k
Rusya's~~devrinde akdedilen gizli diplomatik vesikalar~n ne~rine
ba~lanmas~~n, Ingiltere ve Fransa'da, dü~manca bir hareket olarak
tefsir edilmi~, ve Sovyet hükümetine kar~~~itimats~zl~k büsbütün artm~~t~. Az sonra bu itimats~zl~k havas~~do~rudan do~ruya dü~manl~~a
dönecek ve Sovyetlerle Antanta devletleri aras~nda bir tak~m komplikasyonlara yol açacakt~r.
Müttefiklerden bar~~a kat~lma hakk~nda müspet bir cevab~n
gelmiyece~ini Lenin ve etraf~ndakiler çok iyi biliyorlard~. Fakat
Sovyet hükümetinin bu kabil müracaatlar~~sadece zevahiri kurtarma~a
matuftu. Nitekim 22 Aral~k 1917 tarihinde, Bol~evik murahhaslar~,
Müttefiklerin dahli olmadan Almanya ve Müttefiklerinin murahhaslar~~ile, Brest - Litovsk'ta bar~~~müzakerelerine ba~lad~lar 12. Brest Dokum. on. pol. 1. ss 16 - 17. Vesika No. 5.
il Yine, SS 21-22. Vesika No 5., SS 28 - 30, Vesika No 13.
Ii Ayni y. S. 59.
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Litovsk kalesi 26 A~ustos 1915'te Almanlar~n eline dü~mü~tü 13 ; harp
s~ras~nda epey tahribata u~ramakla beraber, bar~~~müzakeresine
kat~lacak murahhaslar~n toplanabilece~i binalar mevcuttu. Mamafih
murahhaslardan bir k~sm~~ demiryolu istasyonunda, vagonlarda kalacaklard~. Toplant~~ yeri olarak ~ehrin tiyatro binas~~kullan~lacakt~ ;
buras~~alelacele tamir edilmi~~ve baz~~ di~er binalar da oturulacak bir
hale konmu~ tu. Brest - Litovsk Alman - Rus cephesinden 18o kim.
kadar geride idi. Vaktiyle Ruslar~ n Almanlara kar~~~müdafaalar~nda
çok kuvvetli bir kale say~lan bu ~ehir, ~imdi de bu büyük sava~~n
bitmesi için yap~lacak bir "bar~~~yeri" olarak nam kazanacakt~.
Alman heyetine, Alman Hariciye Nâz~ r~~Kühlmann gelinceye
kadar Almanlar~n Do~u Cephesi Kurmay Ba~kan~~ General Von
Hoffmann riyaset ediyordu 14 . Türk heyeti de, Istanbul'dan Hariciye
nâz~r~~ve di~er heyet üyesi gelinceye kadar, Berlin Sefiri Hakk~~ Pa~a
ve Ata~emiliter Zeki Pa~ a'dan ibaretti. Sovyetlerin heyeti de Joffe'nin
ba~kanl~~~ nda, Kamenev, Sokol'nikov ve Karahan'dan ibaretti ".
Bir de Bulgar heyeti gelecekti. Heyetlerin tedricen Brest - Litovsk'a
gelmeleriyle, müzakereler için preliminar görü~meler yap~ld~. Bu
kabilden olmak üzere Türk heyetinden Zeki Pa~a, 16 Aral~k günü
Sovyet heyetinden Kamenev ile görü~ tü ve Sovyetlerin bar~~~hakk~ndaki niyetlerini ö~renme~e çal~~t~~16. Brest - Litovsk'taki müzakerelere
çok büyük bir önem verildi~inden, Sadrazam Talât Pa~a'n~n bizzat
oraya gitmesi kararla~t~r~lm~~t~ . Hariciye Nâz~r~~Ahmet Nesiml Bey
ve askeri mü~avir olarak Ahmet Izzet Pa~a'n~ n da gitmeleri uygun
görüldü. Nitekim Ahmet Nesimi Bey 15 Aral~ k günü Istanbul'dan
hareketle, Viyana ve Berlin üzerinden Brest - Litovsk'a gidecekti.
Talât Pa~a ise ancak 3 Ocak ~~g ~ 8'de Istanbul'dan ayr~ld~ ; Berlin'de
bir gün kald~ ktan sonra, 8 Ocak tarihlerinde Brest - Litovsk'a vard~~ ".
Taraflar aras~nda ilk resmi toplant~~ 2 2 Aral~k (1917) tarihinde
Alman Hariciye Nâz~r~~Kühlmann'~n riyasetinde akdedilmi~ti ". Joffe,
müzakerelere esas olarak Sovyet tezinin, yani "ilhaks~z, tazminats~z
Wheeler - Bennett, p. 77.
Wheeler - Bennett, p. 84 ve devam~.
15 Yine, pp.
- 85.; Carr, p. 27.
16 Hariciye Vekâleti Ar~ivi (Istanbul) "Brest - Litovsk dosyas~.
17 Ottokar Czernin, Im Weltkriege, Verlag Ullstein. Berlin 1919, S. 317.
15 Wheeler - Bennett, p. ~~16 ve devam~. Carr, p. 30 ve devam~.
15
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bar~~~ve milletlere mukadderatlar~n~~kendilerinin tayin hakk~~(selfdetermination)" prensiplerinin kabulünü talep etti 19. Bu esaslar,
Ingiltere ve Fransa taraf~ndan da kabulü ~artiyle, Almanlar buna
muvafakat ettiler. Fakat Antanta devletlerinin bu babta muvafakatlar~n~~almak imkâns~zd~~ ve Sovyet hükümeti de bu yolda hiç bir
~ey yapacak durumda de~ildi. Bu mesele üzerinde müzakereler bir
kaç gün cereyan etti; Joffe ve arkada~lar~~kendi görü~lerini savunarak,
boyuna ihtilâlci ruhta nutuklar çektiler. Nihayet, sab~ rlar~~tükenen
Almanlar, kendi görü~ lerini hususi olarak Joffe'ye aç~klad~lar 20. Bu
görü~~: Almanlar~n i~gali alt~ nda bulunan eski Rusya sahas~~ahalisi,
yani Lehliler, Litvanyal~ lar ve Kurlândiyelilerin, Almanlarla anla~ mak
suretiyle kendi mukadderatlar~ m kendilerinin tayin etmelerini ~art
ko~uyordu. Rus teklifleri k~smen Türk delegasyonunca makbul görülmü~tü. Türkler, bu prensibe dayanarak, Ruslar~n hemen Do~u Anadolu'da i~gal ettikleri sahamn bo~alt~lmas~n~~talep etmek istiyorlard~.
Halbuki Alman heyeti buna kar~~~geldi; çünkü Türkler'in iste~i kabul
edilirse, Alman i~galindeki saha= da bo~alt~ lmas~~icabedecekti.
Nihayet Almanlar~n israr~~üzerine Nesim': Bey kendi talebinden
vazgeçti 21.
Sovyet heyeti üyeleri bu Alman teklifi kar~~s~ nda ~a~~r~p kald~lar.
Durumu Sovyet hükümetine (Sovnarkom'a) bildirmek ve yeni talimat almak üzere, Joffe ve Kamenev hemen Petrograd'a hareket
ettiler; oraya var~ nca müzakereler hakk~nda Lenin ve etraf~ndakilere
tafsilâtl~~bilgi verdiler. Kamenev, bundan ba~ ka, 3 ~~Aral~k 1917 günü,
Petrograd Sovyetleri ve Bol~ evik Partisi Merkez Komitesinin mü~ terek
oturumlar~ nda müzakerelerin neticesi ve Alman talepleri hakk~nda
uzun boylu izahatta bulundu. Bunu müteakip tart~~malar sonunda,
Almanlarla bar~~~müzakerelerinin Brest - Litovsk'tan Stockholm'a
nakline karar verildi; bu surette "Alman a~~r~~talepleri, Alman amele
ve sosyalist mahfillerine duyurulacak ve onlar~n da kendi hükümetlerine bask~~yapacaklar~, müzakerelerin gidi~at~na (Sovyetler lehine
olarak) tesir edecekleri" san~l~ yordu. Bu defa Sovyet heyetinin ba~~nda
D~~i~leri Komiseri Leon Trotski'nin bulunmas~~ve kendisine "D~~~propaganda bürosu" ~efi Karl Radek'in de kat~lmas~~tensip edildi.
Yine, pp. 117 - 118.
y. pp. 124- 125.
21 Otto Czernin, Im W~ltkriege. Verlag Ullstein, Berlin 1919 S. 307.
la
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Trotski, Karl Radek ile birlikte, Brest - Litovsk istasyonuna
gelince, Radek'in vagonun penceresinden, peronda dizilen Alman
askerlerine propaganda bro~ürleri f~rlatt~~~~görüldü 22. "Beynelmilel
Ihtilalci" ve "Propaganda bürosu" ~efi Bol~evik fikirlerini yaymak
için hiç bir f~rsat~~kaç~ rmak istemedi~ini fiilen ispat etmi~~oluyordu.
Mamafih Alman makamlar~~ve askerleri buna hiç ald~r~~~etmedilerse
de, Karl Radek'in bu hareketini not ettiler.
Müzakerelere g Ocak (1918) tarihinde yeniden ba~land~. Almanlar, müzakerelerin Stockholm'de yap~lmas~~teklifini reddetiler. Trotski,
karakteri ve itiyad~~icab~, ate~li nutuklar çekme~e ba~lad~. "Ilhaks~z,
tazminats~ z, adil sulh" görü~ ünü tekrar dile getirdi; "Ihtilal", "Milletlere hürriyet" laflar~~çokca tekrarlarnyordu 23 ; "her bir milletin
kendi mukadderat~n~~kendisinin tayini hakk~" üzerinde de duruldu.
Bu madde bilhassa Do~u Anadolu'da bulunduklar~~ iddia edilen
Ermenilerin mukadderat~~ bak~m~ndan mühim oldu~undan, Türk
murahhaslar~n~ n dikkatini ayr~ca çekmi~ti. Zaten tam bu s~ ralarda,
Sovyet hükümeti "Türk Ermenistan~"na ait bir "dekret" haz~rlamakla
me~guldü; bu "dekret" ile Rus i~gali alt~ nda bulunan sahadaki Ermenilerin "kendi mukadderatlarnu kendileri tayin hakk~na" sahip olacaklar~~ilan edilecek ve her taraftan celbedilen Ermenilerle Türkiye'nin
Do~u Anadolu vilâyetlerinde bir "Ermeni ülkesi" kurulacakt~. Nitekim böyle bir "dekret" ii Ocak (1918) tarihinde ilan edildi ve Sovyetlerin "Ermeni meselesi"ndeki durumlar~n~~ aç~~a vurmu~~oldu.
Trotski ve Karl Radek ba~ ta olmak üzere Sovyet - Bol~ evik
murahhaslar~ n çektikleri "Ihtilalci nutuklar" ve "Ihtilal ç~karmak
tehditleri" Alman Heyeti'ne hiç bir tesir icra etmedi; onlar eski
taleplerinden asla vazgeçmi~~de~illerdi. Üstelik Almanlar ile Milliyetçi Ukraynal~lar aras~nda da ayr~ca müzakerelere ba~lanm~~t~~24.
Bu s~ ralarda Ukrayna'da "Rada" (Milliyetçi Ukraynal~lar) duruma
hâkim olmu~, Kiyef ve birçok ba~ka ~ehirler Milliyetçi Ukraynal~lar~n
eline geçmi~ti. Almanlar~ n Müttefikleri de (yani Türkiye de) Ukraynal~larla müzakereye giri~mek üzere idiler. Ukrayna, Rusya'dan ayr~~
bir "devlet" olarak tan~nacakt~ . Bununla Rusya birdenbire kudretten
dü~mü~~olacakt~. Trotski elindeki bütün imkanlarla Alman - Ukrayna
21
23

Wheeler - Bennett, p. 153.
Yine, pp. 156-157.
Wheeler - Bennett,p.166 -175.
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müzakerelerine mâni olmaya çal~~~ yordu. Sovyet heyeti yine eskisi
gibi kendi "tez"lerinde israr edince, General Hoffmann 18 Ocak
(1918) tarihinde "Alman hükümetince tesbit edilen hatt~n kabulünü"
istiyerek bir ultimatom verdi 25. Bunun üzerine Trotski, meseleyi
görü~ mek hem de yeni talimat almak üzere, hemen Petrograd'a
hareket etti.
Durum Sovyetler için gayet nazikti ; hemen, acele bir karar
almak mecburiyeti vard~ . Ya derhal Alman ~artlar~~ kabulle bar~~~
akdedilecek, veya harp tekrar ba~ layacakt~. I~te bu hayati mesele
üzerinde Bol~evik liderleri aras~ nda büyük ayr~l~ klar belirdi. Ihtilâlden
sonra ilk defa olmak üzere Bol~ evik liderleri birbirlerine girdiler.
Ba~l~ca iki cereyan belirmi~ti : Ba~~ nda Lenin'in bulundu~u grup
(Stalin ve Zinovyev dahil) - "bar~~ " taraftarlar~ ; yani Alman ~artlar~na
göre hemen bar~~~n imzalanmas~ . Ikinci grup, hemen "Dünya ihtilâline bel ba~layan Trotski grubu ( Joffe, Kamenev, Dzerjinski).
Pettrograd'da Bol~evik liderleri ve Parti mümessileri aras~nda yap~lan
tart~~malar ve görü~meler esnas~ nda, türlü fikirler ortaya at~ld~~ ve
biri birine z~ t birçok söz söylendi. Trotski birkaç defa fikrini de~i~tirdi;
Lenin kendisi de bazen Trotski'ye yakla~~r gibi oldu.
Trotski ve taraftarlar~~Almanya'da "Ihtilânn pek yak~ n oldu~unu
iddia ediyorlar, Lenin ise buna pek kaani olmad~~~n~~öne sürüyordu.
Mamafih ilk müzakereler neticesinde, daha ziyade Trotski'yi tatmin
edici bir teklif kabul edildi. Buna göre : Almanya ile bar~~~müzakereleri mümkün mertebe uzat~ lacak , Almanlar müzakerelerle oyalanacaklard~~; ayn~~zamanda bütün propaganda vas~talar~~ile Almanya'da
"Ihtilâl"in ç~kar~lmas~ na gayret edilecekti. Trotski'nin Brest - Litovsk'ta tatbik etmek istedi~i taktik : Ne Harp - Ne Sulh'tu; yani Rusya'n~n
asla harbetmiyece~i, fakat Almanlar~ n istediklerine göre, Rusya'ya
ait geni~~topraklar~~ b~ rakmak üzere bir Sulh'un yap~ lamayaca~~m
göstermekti. Trotski ve taraftarlar~na göre: Almanlar Rusya'ya kar~~~
taarruza kalk~~salar dahi, muvaffak olamayacaklard~~; Bat~~cephesindeki durum ve bilhassa Almanya ile Amerika'n~n aras~n~n gittikçe aç~lmas~~- Trotski'de bu hususta birçok ümit uyand~rm~~~olmal~d~r. Zaman
uzad~ kça Almanya'da amele grevlerinin ba~lamas~~ve bunlar~~"Ihtilâl"
in takibetmesine bilhassa bel ba~lanmakta idi. Trotski'nin heyetin
ba~~nda b~rak~lmas~ , Lenin'in de bu görü~ ü tasvip etti~ine delâlet
25
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eder. Mamafih, o yine de, "~htilal"in o kadar yak~ n olmad~~~~fikrini
müdafaa etmi~ti.
Müzakerelere yeniden ba~lan~ nca Trotski tekrar eski görü~ünü
savundu. Karl Radek ve di~er Sovyet murahhaslar~ , gerek Komisyon
çal~~malar~ nda ve gerekse umumi toplant~ larda Sovyet tezini müdafaa ile, Almanlar~ n Kurlândiye, Litvanya ve Polonya'da i~gal ettikleri
sahadan çekilmelerini ve bura ahalisinin "kendilerinin arzu ettikleri
tarzda kendi mukadderatlar~n~~serbestçe, Alman askeri bask~s~~olmaks~z~ n" tayin etmelerini isteyip durmakta idiler. Sovyet heyeti, adet.,
Rusya'n~ n bu harpte ma~lûp oldu~unu bilmemezlikten geliyorlar, ve
boyuna "adil sulh"tan söz aç~yorlard~ . Böyle bir hava içinde müzakerelerde belli bir sonuça var~lmas~~imkans~zd~ . Türk delegasyonu
bar~~~ n bir an önce akdini ve harbin katiyetle sona ermesini bilhassa
arzu ediyordu. Halbuki Sovyetlerin tutumu Türk heyetinde birçok
~üphe uyand~rd~ ; bilhassa "milletlere hürriyet" sözleri arkas~nda bir
tak~ m siyasi amaçlar oldu~u san~l~yordu. Nitekim bu yoldaki ~üpheleri
tamamiyle do~ru ç~kt~.
2 ( 5) Kas~ m 1917 tarihinde Sovyet hükümetince (Sovnarkom)
ilan edilen "Rusya'daki Milletlerin Haklar~" beyannamesinde
veçhile, "her bir milletin kendi mukadderat~n~~kendisi tayin"e
hakk~~olacakt~ ; isterse hattâ Rusya Devleti camias~ndan ayr~lmak
hakk~n~~dahi haizdi; yani milletler için oto-determinasyon (self determination) prensibi kabul edilmi~~oluyordu. Ayn~~haklar~n yaln~z
Rusya'n~ n içindeki milletlere de~il, Rus askerlerinin i~gali at~ndaki
Do~u Anadolu sahas~ nda da tatbik edilerek, "Türk Ermenistan~"nda
bir "Ermenistan" vücuda getirilmesi tasarlanmakta idi. Brest-Litovsk'ta kat'i bir anla~ ma veya bar~~~akdinden önce Sovyet hükümetinin bu
mesele üzerinde durmas~~ ayr~ ca dikkat çekici idi; Türkiye ile bir
bar~~~akdinden önce "Ermeni meselesinin" Rusya'n~n menfaati yönünden halledilmesi isteniyordu. Bu maksatla "Halk Komiserleri Sovyeti "(Sovnarkom) 29 Aral~ k/ii Ocak 1918) tarihinde "Türk Ermenistan~"na ait ~ u "dekreti" (kararnameyi) ilan etti 26 :
"Rusya'n~n i~gali alt~ nda bulunan" Türk Ermenistarn"ndaki
Ermenilerin kendi mukadderatlar~n~ , hattâ tam bir istiklâle
var~ ncaya kadar, serbestçe tayin hususundaki haklar~n~~"Rusya
2 6 Dokum. vne~. pol. I, 14- 75. Vesika No. 43. "livestia" (gazetesi)
29 Aral~k
1917 (ii Ocak 1918).
B ~ll~den C. XXXI.
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Amele ve Köylü hükümeti"nin destekledi~ini, "Halk Komiserleri Sovyeti" Ermeni halk~na beyan eder.
Halk Komiserleri Sovyeti, bu haklar~n gerçekle~tirilmesinin ancak
Ermeni halk~n~ n serbestçe referandum yapmas~n~~sa~l~yacak bir
tak~m garantilerin önceden al~ nmasiyle mümkün olaca~~~ve bu
kabil garantilerin Halk Komiserleri Sovyetince ~öyle olaca~~~
fikrindedir :
~ ) (Rus) Ordusu'nun "Türk Ermenistam" sahas~~ d~~~na ç~kmas~~
ve "Türk Ermenistam"ndaki ahalinin ~ahsi mal ve mülkünün
emniyetini korumak maksadiyle hemen bir Ermeni halk milisinin
te~kili.
Ermeni muhacirleri ve türlü memleketlere da~~lm~~~olan
Ermeni mültecilerinin "Türk Ermenistarn" ülkesine her hangi
bir mâniaya maruz kalmaks~z~n geri dönebilmeleri.
Harp esnas~nda Türk makamlar~ nca Türkiye'nin iç eyaletlerine zorla gönderilmi~~olan Ermenilerin "Türk Ermenistam"na
serbestçe dönmelerinin mümkün k~l~nmas~ ; Türk makamlar~~ ile
bar~~~müzakereleri akdedilirken "Halk Komiserleri Heyeti"nin
bu mesele üzerinde ~srarla durmas~.
"Ermeni Halk Mümessilleri ~uras~~(Sovyeti) ad~~ ile "Türk
Ermenistarn"nda geçici bir idarenin kurulmas~.
Kafkas i~ leri geçici fevkalade Halk Komiseri Stepan ~auman,
"Türk Ermenistan~" ahalisine 2. ve 3. maddelerin tatbiki, ve
"Türk Ermenistam" sahas~ndan askerlerin ç~kar~lmas~~(madde
~ .) i~ini tanzim edecek bir karma komisyon te~kili hususlar~nda
her türlü müzaharette bulunmakla görevlendirilmi~tir.
Ha~iye : "Türk Ermenistam"n~n co~rafi s~n~rlar~, demokratik
esaslara göre seçilen Ermeni Halk nurahhaslar~~ile, biti~ik ve
münaka~al~~ (~slam ve ba~ ka) eyaletlerin ahalisinden demokratik
esaslara göre seçilen murahhaslar~~taraf~ndan, Kafkas i~leri fevkalade geçici komiseri ile birlikte tayin ve tesbit edilecektir.
Halk Komiserleri Sovyeti Ba~kan~~
V. Ul'yanov (Lenin)
Milletler ~~i Halk Komiseri
J. Cuga~vili (Stalin)
Halk Kom. Sovyeti Kalem amiri : V. Bonç-Brueviç
Halk Kom. Soy. Sekreteri : N. Gorbunov "
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Bu "dekret", henüz te~ekkül etmi~~olan Sovyet hükümetinin,
Brest-Litovsk'ta Türkiye ile akdedilecek "bar~~"ta "Ermeni meselesi"nin ne ~ekilde halledilmesi arzu edildi~ini, tesbit etmi~~oluyordu.
Lenin ve arkada~lar~n~ n bu meseleye verdikleri önem çok büyüktü;
Sovyetler icra Komitesi Ba~kan~~(Cumhurreisi muadili) (aslen
Yahudi olan) Sverdlov, 5 /18 Ocak 1918 tarihinde, Petrograd'da
toplanan (ve ayn~~gün Bol~evikler taraf~ndan zorla da~~t~lan) "Rus
Kurucular Meclisi" (Uçriditel'noye Sobraniye)nin aç~~~celsesindeki
nutkunda da Sovyet hükümetinin "Ermeniler meselesi"ne verdi~i
ehemmiyet üzerinde durmu~~ve böyle bir "dekret"in kabulünü,
Sovyet hükümetinin müspet icraati olarak göstermek istemi~ti. Nitekim, ileride görülece~i veçhile, Türkiye ile Brest-Litovsk'ta "bar~~"
akdedilirken (ve çok sonralar~~dahi) Bol~evik murahhaslar~~Türkiye'nin do~u eyaletlerindeki Ermenileri korumak yolunda baz~~esaslar~~
bar~~~metnine koydurma~a muvaffak olmu~lard~. Bu "dekret" Sovyetlerin yegâne "resmi" gazeteleri olan "~zvestia" ile "Pravda" da bas~l~p ç~kt~. ~~te bu vas~ta iledir ki Brest-Litovsk'taki Türk murahhaslar~~bundan haber alm~~lar ve hemen bu problemle yak~ndan ilgilenmi~lerdi.
Türkiye Hariciye Nâz~r~~Ahmet Nesimi Bey, s~rf bu meseleyi
görü~mek üzere 18 Ocak (1918) günü Sovyet ba~~murahhas~~Trotski
ile uzun boylu görü~tü 27. Bu Sovyet "dekret"inde Türkiye'nin emniyeti
ve menfaati bak~m~ndan en zararl~~noktalar, Rus k~talar~n~n Do~u
Anadolu'dan çekilmeden önce Ermenilerden "milis" kuvvetlerinin
te~kili ve bir de "demokratik" (yani Bol~evik) esaslara göre bir seçimle
mahalli idare organlar~n~n (yani "Sovyetler"in) kurulmas~~ idi.
Ruslardan kalan silâhlarla teçhiz edilecek olan bu Ermeni "milisleri"
yerli ~slam ahalisinin emniyeti bak~m~ndan da büyük bir tehlike
te~kil edecekti. Bu ~artlar alt~nda, büyük bir ço~unluk te~kil eden
Türk-~slam ahalinin Ermeni zulüm ve bask~s~na maruz kalaca~~~
a~ikârd~.
Nesimi Bey Trotski ile kar~~la~~nca, böyle bir "dekret"in Sovyet
hükümetince kabulü ve ne~rinden ötürü ~iddetle protestoda bulundu
ve bundan do~acak feci neticelerin bütün sorumlulu~unun Sovyet
hükümetine raci' olaca~~m beyan etti. Türk Hariciye Nâz~r~~bu münasebetle Trotski'ye ~unlar~~söylemi~ti: "Rusya'ya ait olm~yan bir mem27

Hariciye Vekâleti Ar~ivi (Istanbul) "Brest - Litovsk" dosyas~.
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leketin (yani Türkiye arazisinde) ahalisini silahland~rmak, istiklal
ilân~na sevk ve icbar etmek, Rus ink~lab~mn ileri sürdü~ü ve Rus
murahhaslar~~ taraf~ndan müdafaa ve izah edilen maksatlara ve
esaslara dahi uygun de~ildi". Nesimi Bey sözlerine devamla : "Muharebenin sonuna kadar Müttefik devletlerin bütün hudutlar~~ bir kül
te~kil edip, Rusya taraf~ndan Asya k~tas~nda kay~ts~z ~arts~z Türkiye'ye geri verilecek araziye kar~~l~k, Rusya'ya ait olup, Avrupa'da
Almanlar'~n i~gali alt~nda bulunan sahan~n da kay~ts~z ve ~arts~z hemen
Ruslar'a iade edilece~ini" söylüyordu ki bu pek do~ru de~ildi. Nesimi
Bey'e göre : "Türkiye ve Müttefikleriyle sulh müzakerelerine giri~en
Rusya Cumhuriyeti idarecileri, Do~u Anadolu'da Ermenileri silahland~rmak ve te~kilâtland~rmakla, Türkiye'ye kar~~~ aç~kça (ve t~pk~~
Çarlar devrinde oldu~u gibi) dü~manca bir siyaset takip etmekte
idiler. Bu gibi meselelerin her ~eyden önce Türk ve Rus murahhaslar~~
aras~nda incelenmesi gerekmektedir; aksi takdirde Rus hükümeti
bar~~~n akdini imkans~z bir hale koymu~~olacakt~r. O sahadaki ahalinin
büyük ço~unlu~unu te~kil eden Müslüman unsurun sosyal müesseseleri ve tarihi münasebetlerine bakmaks~z~n mukadderatlar~rn, keyfi,
daha do~rusu zor kullanarak, de~i~tirme~e ve Türkiye'yi olup bittiler
kar~~s~nda b~rakma~a kalk~~man~n, neticeleri pek müessif, bir tak~m
olaylar~n zuhuruna sebebiyet verebilece~inin ded ü~ünülmesi icap ederdi." Nesimi Bey, Trotski'ye, "Sovyet hükümetinin bu kabil te~ebbüslerden vazgeçmesinin (Rus) ~htilalinin ilan etti~i prensiplere daha da
uygun ve münasip olaca~~n~" söyledi ve "Türk Ermenistarn' na ait
dekret" hakk~nda di~er mülahazalar~n~~da ekleyerek, bu meselenin
Türkiye bak~m~ndan bilhassa mühim oldu~unu belirtti.
Sovyetler Hariciye Komiseri Leon Trotski de Sovyet hükümetinin
böyle bir "dekret"i niçin ç~kard~~~n~~kendi noktai nazar~ndan hakl~~
ç~karmak istemi~ti. Trotski'ye göre : "Ermenilere, müsellâh Kürtlere
kar~~~kendilerini müdafaa edebilmeleri için lüzumlu silahlar verilince,
Kürtlerin onlara bir ~ey yapam~yacaklar~~meydana ç~kacak ve Kürtler
de Ermenilerle bir anla~ma zemini arama~a ve onlarla iyi geçinme~e
mecbur kalacaklard~." Yani, "Ermeniler'in silahland~r~lmas~, güya,
s~rf Kürtlere kar~~~müdafaa maksad~yla yap~lmakta idi." Trotski,
Ermenilerin te~kilâtland~r~lmas~~ve "demokratik esaslara göre bir
Meclis kurmalar~" meselesini cevaps~z b~rakm~~, ve sadece Nesimi
Bey'e, "ç~kabilecek müessif hadiseler" üzerine dikkatini çekmesinden
ötürü te~ekkürlerini dahi bildirmi~ti.
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Nesimi Bey de, Trotski'nin Kürtler hakk~ndaki endi~esinin yersiz oldu~unu anlatarak ~u mukabelede bulundu: "Harptenberi o
bölgelerde ahalinin durumu tamamiyle de~i~mi~tir : Ermeniler'e
kar~~~harekete geçebilecek Kürtler'e bundan sonra oralarda tesadüf
edilemiyecektir ve Ruslar'~n bu hususta tamamiyle müsterih olmalar~~
gerekir. Türkiye hükümeti Ermeniler'e kar~~~ancak iyi niyetler beslemektedir ve bu hususta da hiç bir endi~eye mahal yoktur." Bununla
"Ermenistan"a ait "dekret" meselesi kapanm~~~ ve konu~ma daha
hususi ve hattâ dostane bir mahiyet alm~~t~.
Trotski, kendisinin çoktanberi Türkler'e kar~~~sempatisi oldu~unu
belirtmek istemi~~ve bu münasebetle, kendisinin "Istanbul'a ait
eski Çar hükümetinin akdetti~i gizli muahedeleri herkesten önce
protesto ve reddeyledi~ini ve bundan ötürü Fransa'dan bile ç~kar~ld~~~n~" söyledikten sonra, "Türkiye'ye kar~~~dostane hisler ta~~makla
beraber, muayyen prensipler ve malüm olan oto-determinasyondan ayr~lmas~n~n mümkün olamayaca~~n~" da belirttikten sonra,
"ayn~~prensiplerin daha a~~r ~artlar alt~nda, yani askeri i~gale son
verilmeksizin, Kurlândiye ve di~er arazide Türkiye'nin müttefikleri
taraf~ndan, tatbik edilmesi hususunda israr etti~ini" de sözlerine
ekledi.
Nesimi Bey, Trotski'ye "Türkiye'ye kar~~~besledi~i dostça hislerinden ötürü" te~ekkür etmi~~ve Trotski'nin Petrograd'dan avdetinden sonra, Türk ve Rus delegelerinin bu mesele hakk~nda yeniden görü~eceklerinin tabii oldu~unu, Sovyet hükümeti'nin Ermenilere tatbik etmek istedi~i tedbirlerin ~imdilik durdurulmas~~gerekti~ini" israrla söyledi. Konu~ma bundan sonra Kafkasya ahvaline
nakledildi. Trotski, Kafkaslarda birçok hükümet te~ekkül etmekte
oldu~unu fakat ~imdiye kadar bunlardan hiç birinin Merkezdeki
Sovyet hükümetince kabul ve tasdik edilmedi~ini, mamafih Kafkaslardaki Rus ordusunun tamamiyle Sovyet hükümetinin emrinde
oldu~unu söyliyerek galiba, Nesimi Bey'e gözda~~~vermek istemi~ti.
Bununla mülâkat sona erdi. Bu kar~~la~ma, bir Türk devlet adam~~ile
Sovyetlerin en ba~ta gelen adamlar~ndan biri aras~nda yap~lmas~~itibariyle önemli idi. Hariciye Nâz~r~~Ahmet Nesimi Bey, bu münasebetle
Sovyet emellerinin mahiyetini yak~ndan ö~renmek f~rsat~n~~bulmu~tu.
Nitekim Trotski ile görü~tükten sonra, intibalar~n~~o s~ rada BrestLitovsk'ta bulunan Sadrazam Talât Pa~a'ya anlatt~. Talât Pa~a
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da edindi~i malümat hakk~nda Enver Pa~a'ya tel çekti. Has~l olan
kanaata göre Bol~evik - Ruslar tamamiyle eski Çar - Rus siyasetini
takibediyorlard~~ve Do~u Anadolu'dan çekilmeden önce Ermeniler'i
silâhland~rm~~, Türkler'e kar~~~ te~kilâtland~rm~~~olacaklard~. Dolay~siyle buralar~n istirdad~~ancak Ermeniler'e kar~~~askeri kuvvetlerin
sevkiyle mümkün olacakt~. Bunun için ~imdiden askeri haz~rl~klara
ba~lanmas~~gerekiyordu. Enver Pa~a'n~ n da bu telgraf üzerine, III.
Ordu kumandan~~Vehib Pa~a'ya, gerekli talimat~~gönderdi~i biliniyor.
Yukar~da da belirtildi~i gibi, Sovyet murahhaslar~, güya, "otodeterminasyon" prensibine dayanarak, Kurlândiye ve di~er arazide
Alman askeri i~galine bir an evvel son verilmesini, yani Almanlar'~n
oralardan çekilmelerini talep ediyorlard~ . Tabiatiyle Almanlar bunu
asla kabul etmek niyetinde de~illerdi. Ruslar da bu hususta ~srar
edince, Alman heyetinin sabr~~tükendi ve 18 Ocak (1918) tarihinde
oturuma riyaset eden Kühlmann'~n iste~i üzerine, General Hoffmann,
Almanlar taraf~ndan haz~rlanan s~n~r hatt~n~~gösterir haritay~~Trotski'ye
uzatt~~ve Sovyet murahhaslar~ ndan bunun kabulünü istedi 28 . Trotski
de bunun üzerine durumu anlatmak ve yeni talimat almak maksadiyle
ayn~~gece Petrograd'a hareket etti. Ayr~l~ rken 29 Ocak'ta dönece~ini
söylemi~ti; gaybubeti esnas~nda Rus Heyeti'ne A. Joffe ba~kanl~k
edecekti.
Bu defa, Brest-Litovsk'a Talât Pa~a ile birlikte gelen ve rütbesi
itibariyle Türk askeri heyetinin ba~~~durumunda olan Ahmet Izzet
Pa~a, "Kafkas cephesinde Ruslar'~n, silâhl~~Ermeni k~talar~~ te~kilini
protesto ederek", zo Ocak (1918) tarihinde A. Joffe'ye yaz~l~~ (her
halde Frans~zca) müracaatta bulundu. Joffe de buna ayn~~gün ve
Rusça olarak (Brest-Litovsk'ta yaz~~ma ve konu~ma dili Almanca,
Frans~zca ve Rusça idi) k~sa bir cevap verdi 29. Bu yaz~da: "Izzet
Pa~a'dan gelen müracaat~n muhteviyat~~icab~, Rus silâhl~~kuvvetleri
Ba~kumandanl~~~na (yani te~men Kr~lenko'ya), bildirildi~i "söylendikten sonra," bu Ermeni birliklerinin, Ruslar~n Kafkas cephesindeki
kuvvetlerini "millile~tirme" hareketinden ba~ka bir ~ey olmad~~~~da"
anlat~lmak istenmi~ti. Rus delegasyonu ba~kan~ , bu suretle, Rus i~gali alt~ nda bulunan Türk arazisinde, hakikaten Ermeni birliklerinin
te~kil edildi~ini de itiraf etmi~~oluyordu.
28
29

Wheeler - Bennett, p• 1 73/ 1 74"
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Talat Pa~a'n~n ba~kanl~~~ nda bulunan Türk Heyeti bar~~~müzakerelerinin kat'i olarak kesilmemesi ve bir an önce sulh muahedesinin
akdini istiyordu. Talat Pa~ a'ya göre General Hoffmann'~n ~~8 Ocak'taki Ruslara ultimatomu ile müzakereler henüz kesilmi~~de~ildi;
Sovyetler ya Alman teklifini kabul edecekler veya Trotski ba~ka bir
teklifle dönecekti. Nitekim Trotski, gitmeden evvel söyledi~i veçhile,
29 Ocak'ta Brets-Litovsk'a döndü ve müzakerelere yeniden ba~lan~ld~.
30 Ocak tarihli oturum Talat Pa~a'n~n riyasetinde yap~lm~~t~ . Rus
murahhas heyetinin tutumunda hiç bir de~i~iklik yoktu. Trotski,
Joffe, Karl Radek eskisi gibi ate~ li nutuklar çekmekte ve eski prensip'erini müdafaada devam etmekte idiler.
Böyle bir hava içinde müzakerelerin müsbet bir netice vermiyece~i
a~ikard~. Mamafih baz~~hususlarda bir parça ilerleme kaydedilmi~,
baz~~ maddeler parafe edilmi~ ti. Bu arada Türk ve Rus heyetleri
aras~ nda da hususi görü~meler yap~lm~~t~. Bunlardan biri 3 ~ubat
(1918) tarihinde Talat Pa~a'n~ n riyasetindeki Türk heyeti ile Trotski'nin ba~kanl~~~ ndaki Rus heyeti aras~ nda oldu. Türk heyeti, Ruslar~n,
"Mütareke ahkam~na ayk~r~~olarak," Türk arazisinde (Rus i~gali
alt~ ndaki) Ermeniler ve Gürcülerden gönüllü k~talar~n te~kilini protesto etti ve bu faaliyetin durdurulmas~n~~istedi. Trotski de gelecek
toplant~ da bu hususta bilgi ve cevap vermek üzere izin istedi. Nitekim
9 ~ubat tarihindeki ikinci görü~mede, Trotski Türk iddialar~n~n her
bak~mdan do~ru olmad~~~n~~söyledikten sonra, mamafih Türk Protestosunun dikkat nazar~na al~naca~~n~~vadetti.
Brest-Litovsk'ta Sovyet murahhaslar~n~~ en çok ku~kuland~ran
meselelerden biri de Almanya ve Müttefiklerinin "Milliyetçi Ukrayna" (Rada) ile ayr~~bar~~~müzakerelerine giri~meleri ve nerede ise
bunlar~ n sonuçlanmas~~idi. Trotski, 7 ~ubat (1918) tarihinde, hem de
Rusça olarak, Türk delegasyonu ba~kanl~~~na (ve di~er heyetlere de)
gönderdi~i bir yaz~~ile : "Sovyet askerlerinin 16 (29) Ocak (1918)
tarihinde Kiyef ~ehrine girdiklerini ve Kiyef'teki (Milli) Ukrayna
"Rada"s~n~ n dü~ürüldü~ünü ve bundan böyle Ukrayna ile Sovyet
Rusya aras~ nda federatif esaslar üzerinde bir birlik meydana getirildi~ini" resmen bildirmi~ti. Trotski'nin iddias~na göre: Türk murahhaslar~~Kiyef "Rada"s~~ile müzakere etmekte iseler de, bu "Rada"n~n
hali haz~ rda tamamiyle sak~t oldu~u ve yerine "Köylü, amele ve
asker Meclisleri" (yani Sovyetler) kaim oldu~u cihetle, Türk dele-
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gasyonunun "Rada" murahhaslar~~ile müzakereye devam edip etmiyece~i ö~rer~ilmek istenmi~ ti. Bir de: "Türkiye'nin Kafkasya "Radas~"
ile de müzakerelere giri~ti~ine ait haber al~nd~~~, ve bunun da ne
dereceye kadar do~ru oldu~u" bilinmek isteniyordu. Halbuki Ukrayna "Rada"s~~ ile Almanya, Türkiye ve di~er müttefikler aras~nda
müzakereler gayet dostane bir hava içinde yap~lm~~~ve 9 ~ubat tarihinde, yani Trotski'nin müracaat~ ndan iki gün sonra, Ukrayna'da
milli hükümet tan~ nmak üzere, Rusya'dan ayr~~bir muahede imzalanm~~t~ . Bu olay Sovyet heyeti üzerine çok fena bir tesir yapt~. Art~k,
müzakerelerin devam edemiyece~i veya ancak Alman taleplerinin
kabul edilmesi ~artiyle bir bar~~~n akdedilebilece~i anla~~lm~~t~.
Trotski hiç bir ~ekilde Alman ~artlar~n~~kabule taraftar de~ildi;
yani Alman i~gali alt~nda bulunan ve vaktiyle Rusya'ya ait olan
sahan~n behemehal bo~alt~lmas~n~~istiyordu. Halbuki Almanlar buna
asla yana~mad~ lar ve kendi taleplerinde israr ettiler. Bunun üzerine,
Trotski ~ o ~ubat ( 1918 ) tarihinde, Almanlar~n "arazi ilhak~na
dayanan" sulhunu kabul etmedi~ini bildiren ~u beyanat~~ dramatik
bir pozla okudu 30 :
"Arazi ilhak~na dayanan bir bar~~~muahedesini imzalamay~~ reddederken, Rusya'n~n ( kendi taraf~ndan) Almanya, Avusturya Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan ile harp halinin sona ermi~~
oldu~unu beyan etti~ini, Rus Federatif Cumhuriyeti'nin "Halk
Komiserleri Sovyeti" ad~na, bizimle harp halinde bulunan hükümetler ve milletlerinin, bizimle müttefik ve tarafs~z memleketlerin hükümet ve milletlerinin bilgisine i~bu surette arz ve
beyan ederim."
Bu beyanat, bütün delegasyon ~eflerine, o arada Türk heyetine
de, yaz~l~~(Rusça olarak) gönderildi. Rus heyetinin ba~kan~~ Leon
Trotski ve sekreteri A. Karahan'~n imzalar~n' ta~~yordu. A. Karahan,
bu suretle Brest-Litovsk'ta Türk diplomatlar~~ile kar~~la~m~~~ve tan~~m~~~bulunuyordu. Kendisi çok sonralar~ , Ankara'da Milli hükümet
tesis edildikten sonra, 192o ve 1921'de Türk - Rus münasebetlerinde
çok aktif bir rol oynayacakt~r.
Trotski'nin bu beyanat~ : Rusya'n~n tek tarafl~~olarak harbe son
verdi~ini, fakat Almanlar taraf~ndan ko~ulan ~artlar alt~nda Rusya'n~n
3° Wheeler - Ber~ nett, p. 227; Carr. p. 38.
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bar~~~imzal~yamayaca~~~yani "ne bar~~, ne sava~~(No War - No peace)"
hali yarat~laca~~~manasma geliyordu. Alman heyeti Trotski'nin bu
ç~k~~~~ kar~~s~nda so~uk kanl~l~~~n~~muhafaza etmekle beraber, epey
~a~~rm~~~ve General Hofmann "Duyulmam~~~ bir~ey (Unerhört)"
sözlerini sarfetmekten kendini alamam~~t~~31. Bunun üzerine müzakereler kesildi ve Rus heyeti de Brest - Litovsk'tan ayr~ld~.
Trotski'nin bu tarz ç~k~~~yapmas~ , mutad diplomatik usul ve
kaidelerin tamamiyle d~~~ nda idi ve hakikaten ~imdiye kadar görülmü~~ve duyulmu~~~eylerden de~ildi. Fakat i~in esas~nda Sovyetler taraf~ nda zaten hiç hüsnü niyet yoktu ve bütün bu müzakereler ancak
zoraki bir durum icab~~yap~lan ~eyler diye telâkki edilip, bar~~~akdedilse dahi bunun ilk f~ rsatta bozulaca~~na hükmedilmekte idi. Trotski'nin bu beyanat~~üzerine Almanlar'~n ~a~k~ n halleri, Sovyet murahhaslar~~taraf~ ndan adetâ bir zafer gibi telâkki edilmi~~ve hattâ "~zvestia"
gazetesinde bu yolda bir yaz~~dahi ç~km~~t~. Mamafih haddi zat~nda
durum Sovyetler için hiç de bir "zafer" de~ildi; çünkü Almanlar
kendi isteklerini silah gücü ile kabul ettirme~e kararl~~idiler. Rusya
ise buna kar~~~koyacak kudrette
Almanlar ~~7 ~ ubat (19'8) tarihinde, Ruslar'a taarruza geçeceklerini bildirdiler. Bu haber Petrograd'a ula~~nca sonsuz bir heyecan
ve korku yaratt~ . Durum hakikaten çok tehlikeli idi: Ordusuz, kuvvetsiz, güçsüz bir Sovyet Rusya, muazzam Alman askeri kudretinin
tehdidi alt~ nda bulunuyordu. Sovyet rejimi, Bol~evik Partisi imha
edilmek tehlikesine maruzdu.
~~8 ~ubat (1918)günü bu durum Rus Bol~ evik Partisi Merkez Komitesinde hararetli müzakerelere yol açt~. Lenin, hem hükümet hem
de Partinin ba~kan~~olarak, her ne pahas~ na olursa olsun, Almanlar'~n
iste~ini kabulle bar~~~akdetmek mecburiyetinde bulunuldu~unu arkada~lar~na anlatmaya çal~~t~. Bu yap~lmad~~~~takdirde Bol~evik ~htilali
ile elde edilen kazançlar~n yok olaca~~m israrla belirtme~e gayret
etti. Stalin, Zinov'yev ve Sokol'nikov ta ayn~~ fikirde idiler. Trotski,
Bukharin, Joffe ve Radek ise bu fikri kabul etmek istemiyorlard~ ;
onlar, Almanya'daki ihtilâlci unsurlar~ n bask~s~~alt~nda Almanlar'~n
taarruzundan fazla bir netice ç~kmayaca~~n~~iddia ediyorlard~.
Halbuki Alman tarruzu süratle geli~mi~~ve s~n~r boyunca birçok
~ehir ve saha Almanlar tarafindan i~gal edilmi~ti. Almanlar'~n Ukray31
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na'da da süratle ilerledikleri ö~renildi. Hal böyle iken Parti Merkezindeki konu~malar büsbütün hararet kesbetti. Lenin bir karara varmak
için baz~~tekliflerde bulundu ise de, reye geçildi~i zaman kaybetti~i
görüldü. Bu durum kar~~s~nda Lenin istifa ile tehdit etti 32. Bu defa
Trotski görü~ünde direnmedi ve Lenin'e kar~~~gelmekten çekindi.
Uzun süren tart~~malar ve kar~~l~kl~~tavizler sonunda, nihayet Lenin'in
teklifi üzerinde, çok az bir ekseriyetle, karar k~l~nd~. Buna göre: Almanlar'~n sulh ~artlar~~kabul edilecek ve müzakerelere yeniden ba~lanacakt~. Hemen bu mealde General Hoffmann'a telgraf çekildi (~~8
~ubat) ve Alman taarruzunun durdurulmas~~istendi. Mamafih Almanlar müzakerelerin ba~lamas~nda acele etmiyerek, ellerine f~rsat
dü~mü~ken, kendilerince gerekli say~lan sahay~~ i~galde devam ettiler.
Almanlar için bilhassa "zahire ambar~" say~lan Ukrayna'mn
kontrolleri alt~nda bulunmas~~mühimdi; nitekim Alman k~talar~~hiç
bir mukavemet görmeksizin Kiyef üzerine yürüdüler ve Karadeniz
sahillerine inmek için haz~rl~klar yapt~lar. Ayn~~zamanda Riga ~ehri
ve Livonya üzerinden Estonya'ya do~ru da harekete geçtiler. Bu defa
Rusya'n~n ba~kenti Petrograd tehdid edilme~e ba~land~. Durum,
hakikaten Sovyetler için gün geçtikçe vehamet kesbediyordu. Alman
cevab~n~n geçikmesi üzerine Sovyet hükümeti, 21 ~ubat (1918) ta
"Vatan~n tehlikede oldu~unu" ilânla mevcut askeri birlikleri ve
amele te~kilatlar~m Almanlar'a kar~~~mukavemete davet etti. Ayn~~
zamanda, tam o s~ralarda Harbiye Komiserli~ine atanan Leon
Trotski taraf~ndan, eski Çar Ordusu yerine, yeni bir ordu'nun te~kiline ba~land~. 23 ~ubat günü "K~z~l Ordu"nun ilk birlikleri te~kil
edilmi~~oldu. ~~te, 23 ~ubat günü, Sovyet Rusya'da "K~z~l Ordu"
günü olarak kabul edildi ve her y~l bu günün kutlanmas~~kabul edildi.
Almanlar~n Petrograd'~~tehdidlerinin ba~ka bir neticesi de Sovyet ba~kentinin Petrograd'dan Moskova'ya nakli oldu. Petrograd'daki
Sovyet makamlar~~ve organlar~n~n hemen Moskova'ya ta~~nmas~na
ba~land~~ve Mart ortalar~ndan itibaran art~k bütün hükümet makamlar~~Moskova'da idi. Halk Komiserleri Sovyeti ve Parti merkezi de
Kremlin'de yerle~ti. Mamafih Petrograd için art~k tehlike kalm~~~
de~ildi, çünkü 27 ~ubat'tan itibaren Brest- Litovsk'ta bar~~~müzakerelerine kesildi~i noktadan devam edilmi~ti.
32
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Bu defa Brest-Litovsk'a gelen heyetin ba~~nda Sokol'nikov bulunuyordu. Üyeler de D~~i~leri Komiseri muavini George Çiçeren,
Karahan ve Petrovskiy idiler. Çiçerin, bu suretle, ilk defa aktif
diplomatik faaliyet imkan~n~~ bulmu~, müzakereler esnas~nda arka
planda kalmakla beraber, muahedenin akdinde en mühim rolü üzerine
alm~~t~ ; mamafih mevcut ~artlar içinde fazla bir diplomatik meharet
göstermesine pek mahal yoktu. 27 ~ubat ( 8)'ta ba~lanan müzakereler süratle ilerledi, çünkü Sovyet murahhaslar~, daha önceki
toplant~larda oldu~u gibi "Ihtilalci" nutuklar çekmiyorlar ve Alman
~artlar~n~n hepsini de kabul ediyorlard~. Vaktiyle Almanlar tarafindan tesbit edilen hat, hemen hemen hiç münaka~as~z kabul
edildi; bu hat mucibince Riga ve Vilna ~ehirleri Almanlar taraf~nda kal~yor ve Brest - Litovsk'a do~ru bir hat uzan~yordu. Livonya ve Estonya ahalisine kendi mukadderat~n~~kendisi tayin
hakk~~ tan~n~yordu.
Türkiye ile Rusya'n~n s~n~rlar~n~~tayin meselesi çok mühimdi.
Ruslarla müzakerede bulunmak üzere Berlin'de Elçi Hakk~~Pa~a ve
ata~emiliter Zeki Pa~a Brest-Litovsk'a vard~klar~nda (~~5 Aral~k)
Ruslar'dan istenecek talepler hakk~nda kat'i bir talimatlar~~olmad~~~~
anla~~l~yor. Nesimi Bey 17 Aral~k'ta Istanbul'dan hareket ederken,
Ruslar'dan istenecek asgari ve azami ~artlar~n ne oldu~u da tesbit
edilemiyor. Harp esnas~nda Türkiye'nin Ruslar'a ma~lup olmas~~ve
Erzincan'a kadar Ruslar'~n ilerlemesiyle, yap~lacak sulhta en nikbin
dü~ünenlerin dahi 1914 s~n~rlar~n~n iade edilmesi oldu~unda ~üphe
yoktur. Herkesin arzu etti~i ~ey bir an evvel Ruslar'la bar~~~akdetmek
ve Rus i~gali alt~ndaki sahay~~kurtarmakt~~33. Bu ~artlar alt~ndaki bir
bar~~~n dahi büyük bir kazanç telâkki edildi~i a~ikard~. Mamafih di~er
yandan harbin tâ ba~lang~c~nda, Rusya'n~n çabucak yenilece~ine inaruld~~~~zaman, 1877/78'de kaybedilen saharun, yani "Elviye'i selâse"
(üç sancak, Kars, Ardahan, Batum) nin de "kurtar~lmas~" dü~ünüldü~ü muhakkakt~r. I~te bu defa, Rusya'n~n askeri bir kuvvet olarak
mevcut olmay~~~, bu üç sanca~~n ana vatana ilhak~~imkan~n~~aç~~a
vurmu~~ve Enver Pa~a da (her halde Talat Pa~a ile anla~arak) Kars,
Ardahan ve Batum sancaklarnun Türkiye'ye ilhak" bab~ nda, Brest Litovsk'taki Türk heyetine talimat vermi~ti.
33 Haus-und Hof Staatsarchiv, Brester Kanzlei No ~ o8o, 18 Dec. 1917;
1917 (Talat Pa~a'n~n Elçi Pallavicin'ye Beyanat~).
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Trotski'nin 'o ~ubat'taki beyanat~ndan sonra, Talat Pa~a, Nesimi Bey ve Ahmet Izzet Pa~a Istanbul'a dönmü~ler, Brest-Litovsk'ta
Türk heyetinin ba~~ nda çok mahir bir diplomat olan Elçi Hakk~~
Pa~a ve askeri mü~aviri Zeki Pa~a kalm~~lard~. Müzakereler yeniden
ba~lay~nca Hakk~~Pa~a. 34, "Elviye-i selâse" meselesini ortaya att~~ve
Almanlar~n da bu defa desteklemeleri üzerine (daha evvel Almanlar böyle bir teklifi desteklememi~ lerdi) Ruslar, itiraza kalk~~t~larsa
da, muvaffak olamad~lar ve Türk isteklerini baz~~ihtirazi kay~tlarla
kabul ettiler. Bu ihtirazi kay~tlar aras~nda, "Elviye-i selâse" ahalisine referandumla hangi memleketin idaresini arzu etti~ini belirtmek
hakk~~verilmi~ ti. Bu referandumun sonucu önceden tahmin edilece~i
cihetle, Brest-Litovsk bar~~~~ile Türkiye'nin s~n~rlar~~1877/78 Harbinden önceki duruma gelmi~~olacakt~ ; yani Kars, Ardahan ve Batum
~ehirleri ve sancaklar~~Türkiye'nin hâkimiyeti alt~ na geçecekti.
Nihayet muahedenin metni haz~rland~. Sovyet-Rus murahhaslar~~
bu bar~~~n bir "Dikta" oldu~unu belirtmek maksadiyle muahede
metnini okumay~~bile reddettiler; heyetin ba~kan~~Sokol'nikov bu
muahedenin bir mecburiyet alt~ nda ("force majeure") akdedilmi~~
Oldu~unu resmen protesto etti; bu muahedenin ancak "Alman
emperyalizminin bask~s~~ ve tehdidi kar~~s~nda, s~rf (Rus) Ihtilalini
korumak maksadiyle" imzaland~~~~beyan edildikten sonra 35, 3 Mart
1918 tarihinde imzaland~~36. 14 maddeden ibaret olan bu bar~~, Almanya, Avusturya - Macaristan, Türkiye, Bulgaristan ile Rusya
aras~ ndaki Harbe resmen son verdi. Bunun I. maddesi, muahedeyi
yapan devletlerin adlar~~ve harbin sona erdi~ine aitti. II. madde,
kar~~l~kl~~propaganda yap~larruyaca~~, III. madde, tesbit edilen
s~n~r hatt~n~ n, ekli haritaya göre tasvibi, IV. madde Kars, Ardahan ve
Batum sancaklanrun, i~gal alt~ndaki Do~u Anadolu eyaletleri gibi,
hemen Rus askerleri taraf~ndan bo~alt~lmas~~ve "Elviye-i selâse"de
ahalinin reyine müracaata aitti. V. madde Rus ordusunun terhisi
ve denizlerdeki durum, VI. (Sovyet) Rusya'n~ n Ukrayna Halk Cumhuriyeti (Milliyetçi Ukrayna) ile hemen sulh akdetmesi ve K~z~l
34 Max, Hoffmann, Die Aufieichnungen des generalmajor's Max Hoffmann. Hrsgb.
von Karl Friedrich N o vak. (2 Bde. Berlin 1929.) II, 198.
25 Dokum. vn. pol. I, 117 - 1 19. Vesika No 77.
56 Metni: Hariciye Vekâleti Ar~ivi, "Brest-Litovsk" dosyas~. Ruscas~ . Dokument vne~noy politiki SSSR. c, 1. 119 - 124. ve ilâveleri.
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askerlerin Ukrayna'y~~terk etmeleri, Estonya ve Livonya'da asayi~~
terninine kadar Alman Polisi taraf~ndan i~gali, VII. Afganistan'~n
istiklâlinin tan~nmas~, VIII. Esirlerin mübadelesi, IX. Harp tazminat~~
ödenmiyece~i, X. Diplomatik ve konsolosluk mümessillikler tesisi, XI.
Ekonomik münasebetlerin geli~tirilmesi, XII. Tebamn umumi ve
hususi hukuk durumlar~, sivil esirlerin iadesi, XIII. Muahedenin
otantik nüshalar~n~n dili hk. (Türkiye ile Rusya aras~nda: Türkçe ve
Rusça), XIV. Muahedenin tasdiki ve teatisi hk. Bar~~~metni Ba~ta
Alman Hariciye Nâz~r~~R. Kühlmann ve müttefik devletlerin murahhaslar~~taraf~ndan imzaland~~(Türkiye ad~na Ibrahim Hakk~~ Pa~a ve
Zeki Pa~a). Rusya taraf~ndan da: G. Sokol'nikov, L. Karahan, G.
Çiçerin ve G. Petrovskiy imzalad~lar.
Brest-Litovsk bar~~~n~n en mühim maddelerinden biri Sovyetlerin Ukrayna'n~n istiklâlini tan~mas~~ve buralardan K~z~l k~talar~~
çekmesi ve Ukrayna'da propaganda yapmamak taahhüdü idi.
Mamafih "propaganda"run mahiyeti ve s~n~rlar~~tahdid edilmedi~i
için, Bol~eviklerin bu husustaki faaliyetleri durdurulamazd~. Balt~k
eyaletlerinin Rus tahakkümünden ç~kmas~~ise oradaki milletlere,
Litvanyal~, Letonya% (lat~~) ve Etsonya'l~lara "Milli devlet" kurma
imkânlar~m sa~layacakt~. Brest-Litovsk bar~~~ mn Türkiye için en
büyük önemi ise: Yaln~z Rus i~gali alt~ndaki saharun kurtar~lmas~~
de~il, 1877/78'de elden giden "Elviye-i selâse", yani Kars, Ardahan
ve Batum sancaklarnun ana vatana kavu~mas~~gibi muazzam bir
kazanç temin edilmesi idi. Harbin ba~~ ndan itibaren Rusya'ya kar~~~
ma~lüp bir durumda olan Türkiye, Brest-Litovsk bar~~~~ile "muzaffer"
bir devlet saf~na geçmi~~ve Rusya'ya kar~~, 1856 Paris "Bar~~~" hariç,
r 71 ~~'deki "Prut Bar~~~"ndan sonra ilk defa zafer kazanm~~~duruma
gelmi~ti. Iki yüz y~ ldanberi ilk defa Rusya'dan, Türk arazisi geri
al~nabilmi~ti.
Ruslar~n "mütareke" akdi için müracaatlar~~ve Brest-Litovsk'taki
bar~~~müzakereleri Türk umi~mi efkâr~~taraf~ndan büyük bir sevinç
ve ümitle takip olunmu~ tu. Bununla ilgili Istanbul gazetelerindeki
malûmat ve müzakerelerin geli~mesi — tatbik edilen sansür yüzünden
k~s~nt~lara maruz kalmas~ na ra~men — Rusya'n~n hakikaten sulh istemek zorunda kald~~~n~~göstermi~ti. Rusya ile bar~~~n harpten bitkin
bir hale gelen Türkiye için en önemli bir mesele oldu~u da meydanda
idi. Rusya'n~n harpten ç~kmas~~ve sulh akdetmesiyle Istanbul ve
Bo~azlar üzerine çöken tehlike giderilmi~~oluyordu. Hele Ukrayna'n~n
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Rusya'dan ayr~ lmasiyle Türkiye için Rus tehlikesi büsbütün uzakla~m~~~gibiydi. I~ te bunun içindir ki, "Brest-Litovsk" bar~~~~Türkiye'de
büyük bir sevinçle kar~~land~~ve Türkiye'nin ilerisi için ümitlerinin
artmas~na sebep oldu.
Brest-Litovsk'taki sulh müzakerelerinin kesilmesi ( ~~o ~ubat) ve
Almanlar'~n Rusya'ya kar~~~yeniden taarruz haz~rl~klar~na ba~lamalar~~
üzerine, Türk kuvvetlerinin de Do~u Anadolu'yu Rus i~galinden
kurtarma hareketine geçmesi kararla~t~r~lm~~t~. Çünkü Erzincan'dan
Erzurum'a kadar uzanan sahada ve bilhassa Van gölü çevresinde
Ruslar taraf~ndan te~kilâtland~r~ lan ve silâhland~r~ lan "Ermeni milis"
(çete)lerinin Islam - Türk ahalisine kar~~~tedhi~~hareketine geçtikleri
ve birçok Müslüman~~öldürdükleri tesbit edilmi~ ti. Bu mezalim kar~~s~nda Rus makamlar~~ hiç ses ç~karm~ yorlar ve hatta bunu te~vik
ediyorlard~ . Bu kabilden olmak üzere Erzincan'daki büyük cami
Ermeniler taraf~ ndan bir bomba ile havaya uçuruldu~u halde, Rus
askeri makamlar~~bu gibi hareketlere seyirci kalm~~lard~. I~te bu durum
kar~~s~ nda Türk askeri kuvvetlerinin bir an evvel buralar~~kurtarmas~~
gerekiyordu. Nitekim Enver Pa~a'dan al~ nan bir emir üzerine, III.
Ordu Kumandan~~Vehib Pa~a, 12 ~ubat günü hareket emrini verdi
ve Türk birlikleri "Erzincan mütarekesi"nce tesbit edilen demarkasyon hatt~n~~geçerek Erzincan'a do~ru ilerleme~e ba~lad~lar. Hemen
hemen hiç bir mukavemetle kar~~la~~lmad~~; Ermeni çeteleri muntazam
Türk k~talanyla çarp~~ mak cesaretini gösterememi~lerdi. Bununla
Do~u Anadolu'nun Rus i~ galinden kurtar~lmas~~ameliyesine ba~lanm~~~oldu.
13 ~ubat (1918) tarihinde Erzincan dü~man istilâs~ndan kurtar~ld~ ; ~ehire giren Türk askerleri ahali taraf~ndan büyük bir heyecan
ve sevinçle kar~~ land~lar. Ermeniler taraf~ ndan yak~lan ve y~k~lan
köy, kasaba ve ~ ehirlerden geçerek Türk kuvvetleri do~uya do~ru
yürüdü. Ermeni kuvvetleri Erzurum yak~nlar~nda Türk ilerleyi~ini
durdurmak te~ebbüsünde bulundularsa da, dayanamad~lar ve çok
miktarda kay~ p vererek geri püskürtüldüler. 12 Mart (1918) tarihinde Erzurum ~ehri de dü~man istilâs~ndan kurtar~ld~. 16 ~ubat 1916
tarihinde Ruslar~n eline dü~mü~~olan bu kahraman Türk kalesi, 2
y~l 25 gün dü~man i~gali alt~nda kald~ ktan ve birçok felakete u~rad~ktan sonra, yeniden öz sahiplerinin eline geçmi~~oldu. Türk k~talar~ n~n
yürüyü~ü devamla ciddi bir mukavemete u~ramadan, 24 Mart 1918
(1334) tarihinde, 1914 y~l~ndaki Türk - Rus s~n~r~ na vard~. Bu
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hareket esnas~nda Trabzon ve Bayburt ~ehirleri de dü~man istilas~ndan
kurtar~lm~~lard~.
Brest-Litovsk bar~~~na göre 1877/78'deki s~n~r hatt~n~~içine alan
sahadan (Kars, Ardahan ve Batum sancaklar~ndan) Ruslar çekilecekler ve buralar~~Türk jandarma kuvvetleri taraf~ndan i~galle emniyet
sa~lanacakt~. Rus ihtilalinden sonra Kafkaslar'da ba~lanan "Milli
hükümetler kurma" te~ebbüsleri sonunda, Azerbaycan, Gürcüstan
ve Ermenistan'dan te~ekkül eden bir "Mavera-i Kafkas Hükümeti"
vard~. Bu devletin en faal k~sm~n~~Gürcüler te~kil etmekle beraber,
Ermenilerin iddialar~~çok büyüktü. "Türkiye Ermenistan'~" ad~~
verilen Do~u Anadolu vilâyetlerinden büyük bir k~sm~~Ermeniler'e
ait saha telâkki ediliyor ve bu hususta "Sovyet Hükümeti"nin de
deste~i umuluyordu; nitekim yukar~da ad~~geçen "dekret" de
bunu teyit etmi~ti. Ermenilerin dayanak yerleri de Kars kalesi idi.
Ermeni milliyetçilerinin te~kilat~~olup Türkiye'de de faaliyette bulunan "Da~nakutziyan" mensuplar~, Rus ~htilalinden sonra Ermenilerin önderli~ini ele alm~~lar ve "Büyük Ermeni Devleti" kurmak
için faaliyete geçmi~lerdi. Dolay~siyle birçok Ermeni çetesi te~kil
edilmi~~ve Türk - ~slam ahalisinin say~s~n~~mümkün mertebe azaltmak için faaliyete geçilmi~ti. Elviye-i selâse'deki ~slam ahalisinin
mukadderat~~Türk kuvvetlerinin bir an evvel yeti~melerine ba~l~~
idi. Bunun içindir ki, Enver ve Talat Pa~ alar, bir an önce buralar~n
Türk jandarma kuvvetleri taraf~ndan i~gali için gerekli emirleri vermi~lerdi.
Mesele önce "Mavera-i Kafkas Hükümeti'yle" müzakereler yolu
ile halledilmek istendi. Çünkü Batum'un Türkler taraf~ndan i~galine
Gürcülerin ~iddetle kar~~~duracaklar~~a~ikard~ ; Ermenilerin de Kars'tan çekilmek istemiyecekleri belli idi. ~~te bu münaka~al~~meseleleri
halletmek için, Türk murahhaslar~~ile (Hamidiye kahraman~~Rauf
Bey'in ba~kanl~~~ nda) Gürcü, Azeri ve Ermeni mümessilleri aras~nda
Trabzon'da bir konferans akdedildi. 12 Mart'tan 14 Nisan'a (1918)
kadar süren bu Konferansta hiç bir anla~maya var~lmad~ ; Gürcüler
Batum üzerinde israr ediyorlar, Ermeniler de Kars'tan çekilmek istemiyorlard~. Bunun üzerine Mavera-i Kafkas murahhaslar~na Türk
heyetince bir ultimatom verilerek, Türk taleplerinin kabulü istendi;
ayn~~zamanda Türk birlikleri ilerleyerek 14 Nisan tarihinde Batum
~ ehrini hemen hemen hiç bir mukavemet görmeden i~gal ettiler. Bu
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suretle 1878'de Ruslara b~rak~ lan bu güzel liman ~ehri anavatana
kavu~mu~~oldu. Batum'da pek çok askeri malzeme ve petrol stoklar~~
Türklerin eline geçti. Türk kuvvetlerinin ileri hareketleri di~er kesimlerde de devam etmi~~ve 25 Nisan (~~g ~~8) tarihinde de Kars kalesi
bizim askerler taraf~ndan i~gal edilmi~tir. Bu suretle, ~~8 Kas~m ~~877'de
Ruslar~ n eline geçen ve 40 y~ l 5 ay ve 25 gün dü~man elinde kalm~~~
olan bu önemli Türk kalesi ana vatana kavu~mu~~oldu. Birkaç gün
sonra da Türk kuvvetleri 1877 s~n~ r hatt~na varm~~~oldular.
Brest-Litovsk muahedesinin IV. maddesine göre, Kars, Ardahan
ve Batum sancaklar~n~ n Türkiye'ye resmen ilhak~ ndan önce yerli
ahalinin reyine müracaatla bir "plebiscit" yap~lacakt~ . Bu babtaki
haz~rl~ klar Haziran ve Temmuz aylar~nda tamamland~ktan sonra
(eski Rus kay~tlar~~esas tutularak, oylamaya kat~lacak 19 ya~~n~~bitiren
erkeklerin listesi yap~lm~~t~) A~ustos ba~lar~ nda plebiscit yap~ld~. Üç
sancakta 138582 Müslüman ve 23326 gayri müslim oldu~u anla~~lm~~t~. Rey hakk~~olanlar~n say~s~~da 87048 ki~ i idi. Bunlardan 85129
ki~i "evet" pusulas~n~~ atmakla Türkiye'ye ilhak~~istemi~ti; 441 ki~i
"hay~r" demi~~ve 1693 ki~ i de "çekimser" kalm~~ t~. Bu suretle üç
sancak ahalisi hiç bir ~üphe götürmez bir ço~unlukla Türkiye'ye
ilhak karar~n~~vermi~~ve bunu bildirmek için de Istanbul'a bir heyet
gönderilmi~ ti. Bu münasebetle Istanbul gazetelerinde, ba~ta "Yeni
Gün" olmak üzere (No I. 2 Eylül, 1918) birçok yaz~~ ç~kt~~ve 40 y~l
ayr~~kalan bu sancaklar~ n yeniden ana vatana kavu~malar~~ bütün
Türkiye'de büyük bir memnuniyet uyand~rd~ . Bu suretle, Brest-Litovsk
bar~~~n~ n IV. maddesinde tesbit edilen hükümler yerine getirilmi~,
Kars, Ardahan ve Batum ~ehirleri ve çevreleri meselesi halledilerek,
buralar~ n Türkiye'nin bir parças~~oldu~u resmen ilan edilmi~ ti.
Mamafih bu "plebiscit" ba~ ta Ermeni ve Gürcü ve onlar~~takiben
Sovyet - Rus matbuat~ nda, k~smen Alman matbuat~nda dahi, tenkitlere
yol açt~ . "Mavera-i Kafkas Hükümeti"nin kendi kendisini da~~tmas~~
üzerine te~ekkül eden (28 Nisan 1918) Gürcü ve Ermeni hükümetleri
bunu resmen protesto ettiler ve neticeleri tan~mad~~~n~~bildirerek,
bunun Brest-Litovsk bar~~~ nda tesbit edilen esaslara ayk~r~~oldu~u ve
"plebiscit"in Türk bask~s~~ alt~ nda cereyan etti~ini öne sürdüler.
Sovyet hükümeti, asl~ nda bu üç sanca~~ n Türkiye'ye ilhak~n~~benimsememekle beraber, bu "plebiscit" olay~~ve neticesini, o s~ralarda
Moskova'ya gelmi~~olan Türk Elçisi Galip Kemali Bey nezdinde her
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hangi bir protestoda bulunmad~lar. Mamafih bu yoldaki Sovyet protestosu çok sonra vaki oldu. Azerbaycan'da "Milli idare"nin tamamiyle tesisi üzerine "Milli hükümet"in ba~kenti olan Bakû'yu Ingilizler ve K~z~llar~n i~galinden kurtarmak maksadiyle, "Islâm Ordu"suna
kat~lan muntazam Türk kuvvetleri Nuri ve ~evki Pa~agar~n kumandas~nda harekete geçmi~ler ve Bakû'yu 14 Eylül (1918) tarihinde
i~gal etmi~lerdi 37. ~~te o zaman Sovyet hükümeti ile Türkiye'nin aras~~
aç~lm~~, ve Sovyetler 20 Eylül (~ 9~~8) tarihinde gönderdikleri uzun bir
nota ile bunu protesto etmi~ler, Türk kuvvetlerinin derhal Bakû'dan
çekilmesini talep etmi~lerdi. Ayn~~zamanda, Kars Ardahan ve Batum
sancaklar~ndaki "plebiscit"in me~ru olmad~~~n~~da bildirmi~lerdi.
Bu ~artlar içinde, Sovyet hükümeti hem bu "plebiscit"i hem de BrestLitovsk'ta Türkiye ile var~lan anla~may~~tan~mad~~~n~~beyan etmi~ti.
3 Mart (1918) tarihinde Brest-Litovsk'ta imzalanan "Bar~~~
metni"nin tasdiki meselesini görü~mek üzere, Rus Bol~evik Partisi'nin
VII. Kongresi toplant~ya ça~~r~ld~. 6 Mart'ta aç~lan Kongrede "Bar~~"~n bütün maddeleri uzun münaka~alara yol açt~. Muhalefet eden
grup yine de epey kalabal~kt~. Almanya ile bar~~~yap~lmas~n~n do~ru
olmad~~~m öne sürenler, yine eski argumanlara dayand~lar ve "Dünya
Ihtilâli"nin yak~n oldu~undan bahsettiler. Mamafih art~k Rus Ihtilâlinin ilk haftalar~ndaki "muzafferane yürüyü~~havas~" epey tavsa~n~~~ve
olaylar~n sert realitelerinin, ancak pek çok ve kat~~çal~~mak, silâhlanmakla kar~~lanabilece~i anla~~lm~~~oldu~undan, itidal tavsiye edenlerin sesi gittikçe kuvvet bulmu~tu. Muhaliflerin ba~~nda yine de
Trotski olmakla beraber, o aç~ktan aç~~a Lenin'e kar~~~gelmek istemiyor ve reyini kullan~rken, hakikaten Lenin'e muhalefet etmiyordu. Neticede, mesele Parti Merkez Komitesi'nde, reye kondu~u
zaman Lenin'in "bar~~~~tasdik" teklifi 9'a kar~~~28 reyle kabul edildi.
Bunu mütaakip, muahedenin tasdiki meselesi, s~rf bu maksatla
toplant~ya ça~~r~lan (16 Mart 1918'de) IV. Bütün Rusya Sovyetler
Kongresi'ne sunuldu. Tekrar lehte ve aleyhte konu~malar oldu.
Lenin kendi görü~ ünü savunarak uzun ve ikna edici bir nutuk çekti.
Muhaliflerden onun görü~ünü ayn~~kuvvetle cerhedecek kimse
ç~kmad~. Oylamaya gelince, "Bar~~~n tasdiki" 784 lehte, ve 261
3 Yb. Süleyman Izzet, Büyük Harpte (1334 - 1918) 13. Piyade Tümeninin Azerbaycan ve ~imalf Kafkasya'daki hareket ve muharebeleri. Askeri Mecmua. Say~~44 (1936)
SS. 43 - 47.
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aleyhte olmak üzere, kabul edildi. Bu suretle, Lenin Sovyet rejimini
ve Komünist (Bol~evik) Partisini kurtarmak hususunda en mühim
bir mesele olan "Almanlar'la bar~~~akdetmek zarureti"nde kendi
görü~ünü kabul ettirrni~~ve bununla yeni bir zafer kazanm~~t~. Mamafih,
bu münasebetle cereyan eden tart~~malar ve oylamalar, o zaman
Sovyet rejiminde henüz Komünist Partisi'nde "demokratik" esaslar~n
bertaraf edilmedi~ini ve muhalefet imkanlar~n~n da bulundu~unu
aç~kça göstermi~tir. Bu durum süratle de~i~ecek ve Rusya'da ba~layacak olan ~ç harple tam bir "diktatorya' rejimi kurulacakt~r.
Brest-Litovsk "bar~~~muahedesi" Osmanl~~Meclis-i Mebusan~~
taraf~ndan 28 Mart (1918)tarihinde, yani muahedenin akdinden
25 gün sonra tasdik edilmi~ tir. Muahedenin tasdikli nüshlar~n~n
teatisi ise bir müddet sonra Berlin'de yap~lm~~t~r. Bu suretle Rusya
ile Türkiye, Almanya, Avusturya - Macaristan ve Bulgaristan gibi
"kapitalist" memleketlerle normal siyasi münasebetler tesis edilmi~~
ve muahede ahkam~~ gere~ince hareket etmek mecburiyeti has~l
olmu~tu. Dolay~siyle bu "bar~~" Sovyet d~~~siyaseti ve Marksizm akidesine yeni esaslar getirmesi bak~m~ ndan da önemli idi. Marksizm'e
göre: Proletar bir devlet için bütün "kapitalist" devletler ayn~~derecede dü~mand~ lar ve bu devletlerden her hangi birisiyle "ayr~~bir
sulh akdetmek" doktrine ayk~r~~dü~erdi. Halbuki Brest-Litovsk bar~~~,
"kapitalist" devletlerden biri veya bir kaç~~ile "ayr~~bir bar~~" akdinin
mümkün ve hattâ Sovyet menfaatleri bak~m~ ndan elveri~li oldu~u
hakikatini ortaya koymu~ tu. Bu prensip, az sonra Sovyetlerin d~~~
siyasetinde mühim bir unsur olarak yer alm~~~ve s~k s~k tatbik edilmeye
ba~lanm~~t~ r. Bu prensip sonralar~ , Sovyet Rusya ile Ankara'daki
Milli Türk hükümeti aras~nda yak~ n münasebetler kurulurken de
tatbik edilmi~tir.
Brest-Litovsk muahedesi mucibince Rusya ile Türkiye, Almanya,
Avusturya - Macaristan ve Bulgaristan aras~nda tekrar normal münasebetler kurularak, kar~~l~kl~~diplomatik temsilciler yollanacakt~. Alman hükümeti Moskova'ya Büyük Elçi olarak Kont von Mirbach'~~
tayin etti. Sovyet Rusya'n~ n Berlin B. Elçili~ine de, Brest-Litovsk
müzakerelerinde mühim rol oynam~~~olan, A. Joffe gönderildi. Moskova'ya Türk Elçisi s~ fatiyle, "Türkçü"lü~ü ile tan~nan ve Talat
Pa~a ile Enver Pa~a'n~ n itimad~n~~haiz olan, sab~ k Atina Elçisi Galip
Kemali Bey'in (sonraki: Söylemezo~lu) nasb~~kararla~t~r~ld~. Sovyet
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elçisi s~ fatiyle Istanbul'a Rakovskiy'nin tayini dü~ünülmü~se de,
Sovyet hükümeti bundan vazgeçmi~~ve Türkiye'ye mümessilini göndermemi~ tir. Bunun hakiki sebebi bilinmiyor.
Galib Kemali Bey, von Mirbach ile birlikte 23 Nisan (1918)
tarihinde Moskova'ya vard~lar 38. Her iki Elçi de birlikte 26 Nisan
1918 günü, Kremlin'de, Sovyetler Icra Komitesi Ba~kan~~ (yani
Cumhurreisi muadili) Sverdlov taraf~ ndan resmen kabul edilerek
her biri ayr~~ayr~~itimatnamelerini sundular. Yabanc~~büyük devletlerin Moskova'daki ilk elçileri, bu suretle, Almanya ve Türkiye Elçileri oldu. ~ ki saat süren ve çok "samimi" bir hava içinde cereyan eden
resmi kabul esnas~nda (galiba Çiçerin de haz~rd~) kar~~l~kl~~nutuklar
çekildi ve taraflar~~ilgilendiren meseleler üzerinde duruldu. Galib
Keman Bey bu münasebetle ; "Türkiye misyonu'nun ba~l~ca vazifesinin, Rusya ile Türkiye aras~nda bozulmas~~imkans~z olan (inalterable) dostluk ba~lar~n~ n takviyesine bilhassa önem vermek oldu~unu"
söyledi. Türk elçisi bu münasebetle heyecanlanrru~~ve "Bu söylediklerimin do~ru lu~unu i~imin ba~~ nda göreceksiniz" demekten kendini
alamam~~t~r.
Galib Kemall Bey, bunu müteakip, kendisini bekleyen birçok
meselelerin halliyle me~gul olmaya ba~lad~. Bunlar~n en önemlisi
Rusya'daki, 6o - 70 bin harp esiri Türk'ün yurda gönderilmesi i~i
idi. Bu maksatla Rusya'n~ n içlerine esirlerin, durumunu tetkik ve
yola ç~karma imkanlar~n~~aramak üzere Türkiye Hilal-i Ahmer mümessili Yusuf Akçura Bey gönderildi. Bundan ba~ ka, Türk Elçili~ine
Brest-Litovsk'ta var~lan ayr~~anla~ma gere~ince, Rusya Müslümanlar~n~~koruma hakk~~ da tan~nm~~t~. I~te bu maddeye istinaden Rusya
Müslümanlar~ndan birço~u, ba~l~ca Kazan Türkleri, gittikçe ~iddetlenen Bol~evik bask~s~~ve zulmünden çaresiz kal~nca, Türkiye Elçili~inden himaye istemeye ba~lad~lar. Yine, Brest-Litovsk anla~mas~na
göre : Rusya /vfâslümanlar~ndan arzu edenlere Osmanl~~tabiiyetine
geçmek ve mal-mülklerini Türkiye'ye nakletmek üzere muhaceret
hakk~~ tan~nm~~t~. Nitekim bu hususta müracaatlar artt~ ; hattâ Hive'den baz~~kimseler Türk tabiiyetine girmek ve servetlerini Türkiye'ye
nakletmek için müracaatta bulundular. I~te bu meseleler yüzünden
Sovyet hükümeti ile Elçilik aras~nda anla~mazl~klar ç~kmaya ba~lad~ ;
çünkü Sovyet hükümeti Müslüman zenginlerinin mal ve mülklerini
38
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müsadereye ba~lam~~t~~ve servetlerinin Türkiye ç~kar~lmas~na asla
müsaade etmemekte idi.
Türkiye Elçili~i ile Sovyet hükümeti aras~ndaki ihtilâfa sebebiyet veren ba~ ka bir mesele de: Moskova'da Sovyet hükümeti'nin
te~ viki ve parasiyle Mustafa Suphi taraf~ ndan "Yeni Dünya" adiyle
Türkçe bir komünist gazetesi ç~kar~lmas~~ve bu gazetede Türkiye'deki rejime, Ittihad ve Terakki Cemiyeti'ne, Türk "Pa~alar~"na
~iddetle çat~ larak, Türkiye'de komünist rejimin kurulmas~~yolunda,
Türk esirleri aras~ nda propaganda yap~lmas~~idi. "Yeni Dünya"
gazetesi, Türk kamplar~ na bedava gönderildi~i gibi, gizli yollarla
Türkiye'ye de gönderilme~e çal~~~ lmakta idi. Halbuki, Brest-Litovsk
bar~~~n~ n II. maddesiyle, Sovyetlerin bu kabil propaganda yapmalar~~aç~kça menedilmi~ ti. Galib Keman Bey, Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin'e resmen bir nota ile müracaat yapm~~~ve Mustafa Suphi'nin bu kalpli faaliyetinden ~ikâyetle bu gazetenin ne~ rinin menedilmesini talep etmi~ti. Çiçerin de : "Sovyet Rusya'da matbuat hürriyeti
oldu~u ve hiç bir kimsenin fikrini söylemekten ahkonmas~n~n mümkün
olmad~~~ m" beyanla, bu babda fazla bir ~ey yap~lam~yaca~~m söyleyince, Galip Keman Bey de talebinde ~srar etmi~ti. Çiçerin "Mustafa Suphi" nin faaliyetinin kontrol alt~na al~naca~~n~~vâdetmek
zorunda kald~~ise de, bundan hiç bir netice ç~ kmad~~ve "Yeni Dünya"
gazetesi mutad komünist propagandas~~ ne~riyatma ve Türkiye'ye
hücumlar~na devam etti.
Yukar~da da belirtildi~i üzere, Türk askerlerinin 14 Eylül (1918)
tarihinde Bakü'yü i~ galleri üzerine Sovyet Rusya ile Türkiyenin aras~~
büsbütün aç~ld~. 2o Eylül 1918 tarihli bir nota ile Sovyet hükümeti
"Brest-Litovsk bar~~~"n~ n Türkiye'ye tatbiki bak~m~ ndan yürürlükten
kalkt~~~m ve bundan böyle bu bar~~~ n maddelerinin hükmü kalmad~~~n~~bildirmi~ti 39 .
Ne Almanya, ne Türkiye ve Sovyet Rusya, Brest-Litovsk muahedesi maddelerini tam olarak tatbik edebildiler. Bar~~~n akdinin
hemen ertesinden itibaren bunun birçok ahkâm~~bozulmaya ba~land~.
Ruslar, bilhassa "propaganda yapmamak" maddesini (II. madde)
hiç bir veçhile nazar~~itibare almad~lar. Ayr~ca, silâhh k~talar~~hemen
terhis etmeyi taahhüt etmi~lerken, bunu da yapmad~ lar. Türkiye'ye
Rusya'daki Müslümanlar~~himaye etmek hakk~~tarunrru~ken, Sovyet
39
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hükümeti bu hususta her itibarla mü~ külât ç~karm~~t~. Zaten, bu
bar~~'~n devam~~her ~eyden önce, Almanya'n~ n Antanta devletlerine
kar~~~da harbi kazanmas~na ba~l~~idi. Halbuki, 1917 y~l~~ba~~ndan
itibaren Almanya ile Amerika Birle~ik Devletlerinin aras~~çok bozulmu~tu ve nerede ise harp ç~ kmak üzere idi. Ba~kan Wilson'un, Ocak
ba~~ nda Amerikan Meclisinde ilan etti~i "14 maddesi" ve "demokratik bir bar~~~akdinin talebi" haddi zat~ nda Alman Emperyalizmine
kar~~~yöneltilmi~~gibiydi. Amerika'n~n türlü vas~talarla Ingiltere'ye
ve Fransa'ya yard~m~~artm~~t~. Bu ~artlar alt~nda Amerika'n~n Almanya'ya kar~~~harbe girmesine kat'l nazariyle bak~labilirdi. Dolay~siyle Almanya'n~ n bu harbi kazanmas~~ art~k çok ~üpheli idi. Lenin,
zaten bu bar~~~ n "tasdiki"ni isterken, daha do~rusu, "bar~~" akdine
giri~irken, bunun uzun sürmeyece~i ve Almanya'n~n mutlaka ma~lûp
olaca~~n~~hesaplayarak hareket etmi~ti. Bu s~ralarda bunu tahmin
etmek fazla bir kehanet say~lamazd~. Nitekim 1917 Nisan~nda Amerika
da Almanya'ya kar~~~harbe girdi ve bununla Antanta'ya büyük ölçüde
askeri yard~m gelme~e ba~lad~. Dolay~siyle Almanlar da Bat~~cephesine kuvvet y~~mak ve Rusya üzerindeki bask~lar~ n' büsbürün azaltmak zorunda kald~lar. Bu bask~~hafifleyince Sovyet hükümeti de
gittikçe bildi~i gibi hareket etme~e ba~lad~.
Nihayet 1918 Kas~m~nda Almanya ma~lûp oldu ve Brest-Litovsk
bar~~~~ da kendili~inden hükmünü kaybetti. Bu suretle bu "bar~~"
ancak 8 ay gibi k~sa bir zaman için yürürlükte kalm~~t~ . Fakat buna
ra~men, bilhassa Türkiye bak~m~ ndan, Brest-Litovsk "bar~~~" çok
ehemmiyetli olmu~tur. Her ~eyden evvel Kars, Ardahan ve Batum
sancaklar~n~n Ruslardan geri al~nmas~~ bu "bar~~"la mümkün olmu~tu. Türk kuvvetleri Bakü'yü i~ gal edince, Sovyet hükümeti, Türkiye'nin "Brest-Litovsk" anla~mas~na ayk~r~~ hareket etti~ini iddia
etmi~~ve Türk kuvvetlerinin bu "bar~~la" tesbit edilen s~n~ra çekilmesini istemi~ti; yani 1877/78 s~n~r~~Sovyetlerce de kabul edilmi~~ve
böylelikle "Elviye-i selâse"nin Türkiye'ye ait oldu~u tarunm~~t~.
Türkiye'nin ma~lûbiyeti ve Mondros mütarekesi mucibince
(30 Ekim 1918) Türk kuvvetlerinin Kars, Ardahan ve Batum sancaklar~n~~bo~altmalar~~ve 1914 s~n~r~na kadar çekilmeleri mecburiyeti
has~l olmu~tu. Buralar~~Ermeniler ve Gürcüler taraf~ndan i~gal edilmi~ti. Fakat Milli Mücadele ba~lad~ktan sonra, Istanbul'da Meclis-i
Mebusan taraf~ndan ilan edilen, ve esas~~Mustafa Kemal Pa~a tara-
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f~ndan haz~rlanan, "Misak-~~Milli" ile tesbit edilen sahaya "Elviye-i selâse" de dahildi. Nitekim, Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile
Sovyet Rusya aras~nda akdedilen 16 Mart 1921 tarihli muahede ile,
Batum ~ehri ve çevresi hariç, ad~~zikredilmeksizin, "Brest-Litovsk"
bar~~~nda tesbit edilen s~n~r hatt~, baz~~küçük ilâvelerle, muhafaza
edilmi~ti. "Brest-Litovsk" bar~~~, sonraki olaylar~n tesiri ile, art~k
çoktan unutulmu~~ve Sovyet Rusya'n~n bat~~ s~n~rlar~~itibariyle hiç
bir hükmü kalmam~~t~r. Fakat Türkiye tarihi için yine de üzerinde
durulmas~~gereken bir "bar~~~vesikas~" mahiyetini muhafaza etmektedir. Do~u Anadolu'nun Rus i~galinden kurtulmas~~ve Kars gibi
Türkiye'nin müdafaas~~bak~m~ndan büyük bir önemi olan bir mevkiin
ana vatana kavu~mas~~keyfiyeti her ~eyden önce Brest-Litovsk bar~~~~
ile sa~lanm~~~ve Milli Mücadele'deki zaferle tam bir teminat alt~na
al~nm~~t~r.
Brest-Litovsk "bar~~~"n~n Rusya'daki Türklerin tarihi bak~m~ndan, maalesef kötü olmak üzere, büyük bir önemi olmu~tur. BrestLitovsk'ta muahedenin akdi üzerine, Alman tehdidinden serbest
kalan Sovyet hükümeti, bu defa Kazan'daki "Milli" birlikleri da~~tmak ve Kazan Türklerinin "Milli hareketleri"ne son vermek için,
Moskova'dan Kazan'a Rus bahriyelilerini göndermek imkân~n~~
bulmu~~ve bu bahriyelilerin yard~m~~ ile Kazan'daki k~z~l k~talar,
28 Mart 1918 tarihinde, Kazan ~ehrinin Müslüman k~sm~ndaki "Bulak
Ard~~Cumhuriyeti"ni zor kullanarak da~~tm~~lard~. ~ki hafta sonra da
Ufa'daki, Kazan Türklerinin "Milli ~dare"leri de k~z~l k~talar taraf~ndan bas~lm~~~ ve ~dil-Ural ülkesindeki Türk - Müslüman ahalinin
(Kazan Türkleri ve Ba~kurtlar~ n) "milliyetçi" faaliyetlerine son verilmi~ti.
Brest - Litovsk bar~~~n~n akdi ile Sovyetler "nefes" alma in~kârum
elde ettiler ve Alman tehdidi giderilince Sovyet rejimi ve "Komünist
(bol~evik) Partisi" de çözülmekten kurtulmu~~oldular. Bu suretle
Brest-Litovsk "bar~~~" her ~eyden önce Rusya'da Sovyet rejiminin
yerle~mesine imkân vermek suretiyle büyük bir önemi haiz olmu~tur.
O zaman bar~~~akdedilmedi~i takdirde, Alman kuvvetleri Petersburg ve Moskova'y~~ i~gal etmekle, Rusya'da o s~ralarda henüz çok
kuvvetli olan anti-Bol~evik unsurlar~n üstün gelmelerini sa~layacaklard~. Bu suretle Brest-Litovsk "bar~~~" Sovyet Rusya için bir
dönüm noktas~~te~kil etmi~tir.
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Sovyet rejimi ve Komünist (bol~evik) Partisi'nin "kurtar~c~lar~"
ilk merhalede "Brest-Litovsk"ta bar~~~yapan Almanya ise, ikinci merhalede Sovyet Rusya üzerinden Alman bask~s~n~~gideren Ingiltere,
Fransa ve bilhassa Amerika olmu~ tur. Ikinci Dünya Harbinde Hitler
Almanyas~na kar~~~sava~ta nas~l Amerika Sovyet Rusya'ya yard~m
ettiyse, Birinci Dünya Sava~~ nda da, Amerika Almanya'ya kar~~~
sava~a girmek suretiyle, Rusya üzerine çöken en büyük tehlikeyi
gidermi~ti. Almanya harpten muzaffer ç~kt~~~~takdirde Brest-Litovsk
"bar~~~"n~n hükümleri uzun y~llar devam edecekti. Karadeniz'in kuzeyinde müstakil bir Ukrayna devleti, Kafkaslarda büyük bir "IslamTürk" devleti - Türkiye'yi Rus tehdidinden uzak tutacak ve endi~esizce geli~me imkânlar~m sa~layacakt~. Almanya'n~n ma~lübiyeti
bütün bu imkânlar~~yok etti ve Türkiye'nin de tarihi kaderini ba~ka
yönlere sevketti. Ancak Mustafa Kemal gibi dâhi bir kumandan~n
önderli~i sayesinde Türkiye kendini kaybolup gitmekten kurtarabildi.
EK
Brest-Litovsk bar~~~ndaki kollektiv anla~man~n Türkiye ile ilgili
IV. maddesi :
"(Ikinci bend) Do~u Anadolu eyaletlerinin bo~alt~lmas~~ ve
asayi~inin sa~lanmas~~yolunda Rusya (hükümeti), yapma~a muktedir
oldu~u her ~eyi en k~sa bir zamanda yerine getirecektir.
Ardahan, Kars, Batum m~ntakalar~ndan da hemen Rus askerleri bo~alt~lacakt~r. Bu m~ntakalar~n yeni te~kil edilecek idari-hukuki ve
milletleraras~~ hukuk nizam~na Rusya kar~~mayacak, ve bu m~ntakalar ahalisine, kom~u devletler ve bilhassa Türkiye ile mutab~k
kal~nmak suretiyle, yeni idare ~eklini kurmas~na muvafakat edilecektir."
Mü~terek metinden ba~ka bir de bunu tamamlayacak mahiyette,
Rusya ile her bir devlet aras~nda ayr~~anla~malar imzaland~~~~zaman,
Rusya ile Türkiye aras~nda da bir anla~ma yap~ld~. 15 maddeden
ibaret olan bu, tamamlarc~, muahedenin metni ~u idi :
Madde I.
Mü~terek muahede metninin IV. maddesi ve 2. bendine bahis
mevzuu olan sahan~n bo~alt~lmas~~ve geri verilmesi hususunun tefer-
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ruat~n~~tesbit ve tanzim maksad~~ ile a~a~~da nakledilen kararlar
ittihaz edilmi~tir:
) Bu maksatla Rusya Cumhuriyeti, ad~~geçen vilayetlerde
mevcut bütün kuvvetlerini harpten önceki s~n~r~n bu taraf~na çekmeyi
taahhüt eder; aym ~ekilde bütün sivil ve askeri görevliler de geri
al~nacakt~r ve bu taahhüt muahedenin imzas~ndan 6 ile 8 hafta içinde
gerçekle~tirilecektir.
Asya cephesindeki Rus ve Türk seferi kuvvetlerin ba~kumandanlar~, ~~ bend'de zikredildi~i veçhile, böyle bir tahliye ve
Rus askerlerinin s~n~r~n öte taraf~na geçirilmesi i~inin tarz ve usulleri
ve bu ordunun emniyetini sa~layacak tedbirleri tesbit edecektir.
~~gal edilen yerlerin bo~alt~lmas~~ zaman~nda Rusya Cumhuriyeti, buralar~n Türk kuvvetleri taraf~ndan i~galine kadar, emniyeti
sa~lamay~~taahhüt eder. (Rusya Cumhuriyeti) intikam vak'alar~,
ya~ma, cinayet ve di~er hukuk ve nizama ayk~r~~olaylara yer vermemek
için gerekli tedbirleri al~r. öyle ki, yukar~da zikredilen sahada mevcut
bina ve tesisat, bu arada askeri cihetlere ait olanlar~~dahil, ayn~~suretle
möble ve emlak, sapa-sa~lam kals~n, tahrib edilmekten korunsun.
Muahedeyi akdeden taraflar~n Ordu kumandanlar~~bu önemli meseleleri mahallinde halledeceklerdir.
Bu yerlerde in~a edilmi~~olan ta~~t yollar~, demiryollar, vagon,
lokomotifler, köprüler dahi, ahalinin ia~esini kolayla~t~rmak maksadiyle, olduklar~~gibi muhafaza edilecektir. Ayn~~~ey askeri müesseselere
de ~amildir.
Rusya Cumhuriyeti s~n~r boyunun muhafazas~~maksadiyle
her bir ~~5o klm. için tahminen bir tümen asker bulunduracak t~r.
Ordunun kalan k~sm~~terhis ve memleketin içine sevkedilecektir.
Rusya Cumhuriyeti gerek Rusya'da ve gerek i~gal edilen
Türk eyaletinde, Türk ve Rus teb'as~~Ermeni çetelerini tamamiyle
da~~t~r.
Bar~~~akdeden her iki taraf, mezkûr eyaletlerde normal durum
iade edilinceye kadar, halk~n ia~e meselelerini tanzim maksadiyle
bir anla~ma yaparlar.
Umuml bar~~~n akdine kadar, Rusya Cumhuriyeti kendi
hudutlar~nda veya Kafkaslar'da, talim maksadiyle dahi olsa, bir
tümenden fazla kuvvet toplayam~yacakt~r.
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~ayet iç emniyet mülâhazasiyle böyle bir tah~id gerekiyorsa, bu
babda Dörtlü Ittifak devletlerine önceden haber vermek zaruridir.
Buna kar~~l~k, Türkiye di~er has~mlar~na kar~~~harbi devam
ettirmek mecburiyetinde oldu~undan, Ordusunu harp durumunda
b~rakmak zorundad~r.
Madde II.
I~bu muahedenin tasdikinden sonra 3 ay zarf~nda iki karma
Türk - Rus Komisyonu te~kil edilecektir. Birinci Komisyonun görevi
Türkiye ile Rusya'y~~birbirinden ay~ran s~n~r hatt~n~~tesbit etmektir;
bunun ba~lang~ç noktas~~her üç hududun, Türk, Rus ve Iran s~n~rlarnun bir araya geldi~i yerden ba~layarak, üç sanca~~n yani Kars,
Ardahan ve Batum sancaklar~~hududuna kadard~r. Komisyon, bu
mesafe üzerinde, harpten önceki s~n~r hatt~n~~nazar~~itibare alarak
hareket eder. Harp zaman~nda tahrip edilen hudut i~aretleri, 188o
y~l~~ s~n~r Komisyonunca tanzim edilen harita ve zab~tlara uygun
olarak, tekrar yerine konur ve tamir edilir.
Ikinci Komisyon ise, mü~terek bar~~~metninin IV. maddesinin
2. bendine uygun olarak, Rusya Cumhuriyetince tahliyesi laz~m
gelen üç sancak ile Rusya aras~ndaki hududu tesbit eder. Oradaki
s~n~r hatt~~1877/78 Rus-Türk harbinden önceki s~n~r~n ayn~~olacakt~r.
Madde III.
Akid taraflardan bir ~ah~sa veya cemaata ait mal veya gayri
menkul e~ya hududun öbür taraf~nda kal~rsa, bu gibilere bu mal
ve mülkten istifade veya istismar etmek, veya icara vermek, ve umumiyetle bunlar~~ ~ahsen veya mutemedler vas~tasiyle i~letmek veya
icab~na bakmak hakk~~tan~n~r.
Bu gibi e~has~n veya cemaat mümessillerinin pasaportlar~m
ibraz etmek suretiyle hududu geçmelerinde her hangi bir mü~külât
ç~kar~lmaz; pasaportlar ise mahalli makamlarca verilir ve kar~~~
makamlarca vize edilir.
Hududu geçerken, mezkr~r e~hasa ve cemaat temsilcilerine, beraberlerinde götürdükleri mahsulleri, ziraat aletleri, geçimleri için zaruri
yiyecek maddeleri, gübre, tohum in~aat malzemesi ve i~te kullan~lan
davar'~n gümrük resminden muaf tutulmalar~~yolundaki hak tan~n~r.
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Yukar~daki iki benddeki kararlarda mevcut teferruat~~tanzim
için, akid taraflar bilâhare ayr~~bir anla~ma akdi hakk~n~~muhafaza
etmektedirler.
Madde IV.
Akid taraflar i~bu muahedenin tasdikinden sonra hemen bütün limanlar, ~ehirler veya di~er meskiin yerlerde, ilgili ba~konsoloslara veya vis-konsoloslara exequatur (tan~ma hakk~) verilecektir;
ancak mezkûr kimselerin, b~rak~lmas~~mümkün olm~yan yerler, bundan istisna edilecek ve bu gibi istisnalar bütün yabanc~~edevletlere
de tatbik edilecektir.
Mezkûr e~has~n, VI. maddede tesbit edilen, geçit devrindeki
imtiyaz ve salâhiyetlerine gelince, bu gibilere, ayn~~durumdaki kimselere en ziyade mazhar~~müsaade hakk~~tan~nan milletlerin statüsü
tatbik edilecektir.
Madde V.
Akid taraflardan her biri, harp esas~nda, kendi sahalar~nda,
vazifeli bulunan kimseler veya ahali taraf~ndan konsoloshane binalar~na veya e~yas~na ve ayn~~ ~ekilde kar~~~taraf~n resmi ~ah~slara ve
konsoloslukta hizmet edenleri ika edilen zarar ve ziyan~~tazmin
etme~i taahhüt ederler.
Madde VI.
Akid taraflar aras~nda önce meriyette olan bütün mukaveleler,
andla~malar ve di~er uzla~malar, harbin zuhuru ile kendiliklerinden
(ipso facto) hükümsüz bir hale gelmeleriyle, hukuki münasebetleri
tanzim maksadiyle Rusya Cumhuriyeti hükümeti ile Osmanl~~Devleti
hükümeti aras~nda konsolosluk mukavelesi (convention) ve lüzumlu
gördükleri di~er anla~malar akdetmek mecburiyetindedirler. Bu
mukaveleler, mü~terek muahedenin ticarete ve seyri sefaine ait
5 numaral~~zeylinde tesbit edilen zaman zarf~nda yap~l~r. IV. maddenin sonuncu bendindeki kararlar~n tatbiki ile ba~l~~geçici devir ve ayn~~
veçhile her iki tarafca tan~nan ihbar (denounciation) hakk~, ad~~
geçen zeyilde nas~l ise, öyle olacakt~r.
Madde VII.
~~bu muahedenin tasdikinden sonra Rusya Cumhuriyeti ve
Osmanl~~Devleti aras~ndaki Posta ve Telgraf muhabereleri yeniden
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tesis edilecektir ve bu hususta beynelmilel (Posta ve Telgraf) Birli~inin Posta ve Telgraf mukaveleleri ve anla~malar~ndaki nizamname
ne ise, aynen tatbik edilecektir.
Madde VIII.
Mü~terek bar~~~metninin VII, maddesinde aç~klanan prensibe
göre, her iki akid taraf, Iran'da nüfuz sahas~~ve nüstesna menfaatler
temini maksadiyle daha önce akdedilen milletleraras~~ her türlü
anla~malar~n hükmü kalmad~~~n~~ kabul ederler. Her iki devlet Iran
arazisinden kendi askerlerini tahliye edeceklerdir. Onlar bu maksadla
Iran hükümetiyle temasa geçerek, tahliyenin teferruat~~ve tedbirleri
üzerinde anla~ma~a var~rlar; öyle ki, bunlar yap~l~rken ~ran'~n siyasi
ve ekonomik ba~~ms~zl~~~~ve arazi bütünlü~üne ba~ka devletler taraf~ndan da riayet edilmesi için gereken ~artlar temin edilmi~~olsun.
Madde IX.
Akid taraflardan birine ait arazide harp zaman~nda, kar~~~taraf~n tebas~na tatbik ile, bunlar~n ~ahsi hukukunu haleldar eder
harp zaman~~kanunlar, mü~terek muahedenin tasdiki üzerine yürürlükten kalkacakt~r.
Bir taraf~n ç~kard~~~~mahalli kanunlarla, di~er taraf milliyetine
mensup oldu~u kabul edilen hükmi ~ah~slar ve cemaatler, di~er taraf~n vatanda~lar~~olarak telâkki edilirler.
Madde X.
Akid taraflar~n birine ait vatanda~lardan hususi ~ah~slar ve cemaatlardan kar~~~taraf~n arazisinde bulunanlar, harpten önceki statülerine
iade edileceklerdir.
Her iki taraf~n vatanda~lar~~borçluluk mükellefiyetlerini, BrestLitovsk'ta 3 Mart 1918'de imzalanan Rus-Alman anla~mas~n~n 2.
ve 3. bend, VII. madde (bend 3.) ve X. maddedeki ahkâm~n ayn~~
olacakt~r.
Her iki taraf~n vatanda~lar~ndan harp olaylar~~sebebiyle veya
kendi haklar~n~~müdafaa için zaman~nda isbat-~~vücut edemiyenlerin,
menfaatlerinin korunmas~~ yolunda akid taraftan her birinin, konmas~rn faydal~~gördü~ü, birçok muafiyetten istifade edecektir.
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Madde XI.
Rus teb'as~~olan islam ahali, öz mal ve mülklerini tasfiye ve servetlerini beraberlerinde götürmek suretiyle Türkiye'ye muhaceret
edebilirler.
Madde XII.
IX. maddede zikredilen askeri kanunlara göre zarara u~rayan
kimselerin imkan~~mertebesinde, eski hukuklar~~iade edilir.
i~bu muahedenin tasdikinden sonra, her iki taraf, mezkür kanunlara göre müsadere ve zaptedilen mal ve mülkün geri verilmesine
ayn~~zamanda giri~irler.
Tatbik edilen tasfiye, haciz, müsadere, zaptolunan veya zor
kullan~larak ellerinden menkül ve gayrimenküllerin al~nmas~~tarz~nda
vuku bulan haller neticesinde hayatlar~~ve s~hhatlerine halel gelen
kar~~~tarafin vatanda~lar~n~n zarar ve ziyanlar~~ayn~~zamanda tazmin
etmeyi âkid taraflardan her biri taahhüt eder. Yukar~da zikredilen
durumda vukua gelen zarar ve ziyan ve buna taalluk eden di~er meselelerde ve bu maksatla takip edilmesi ve bu gibi hallerde uyulmas~~
gereken usul ve muamele, her iki âkid tarafca, 3 Mart 1918 tarihli
Rus - Alman tamamlay~c~~anla~mas~n~n 14, ~~5. ve ~~6. (4. bend) maddelerine göre tanzim edilir.
Madde XIII.
Bütün harp esirleri - malüller veya askeri hizmete yaramayanlar hemen vatanlar~na geri gönderileceklerdir. Bütün di~er esirler, veya
askeri ve içtimai mülâhazat dolay~siyle ahkonmu~~olanlar, en k~sa
bir zaman içinde mübadeleye tabidirler. Böyle bir mübadele i~bu
anla~man~n tasdikinden hemen sonra, her iki tarafca, s~rf bu i~~için
tayin edilen komiserler vas~tasiyle icra edilecektir.
Esirlerin, gemiye bindirilecekleri limana veya hududa kadar
nakil masraflar~, bunlar~~esir alan memlekete aittir.
Sivil esirler hemen serbest b~rak~lacaklard~r. Bu sivil esirleri
tevkif veya enterne eden taraf, bunlar~n, bulunduklar~~veya enterne
edildikleri mevkiden, al~nd~klar~~yere kadar nakil masraflar~n~~üzerlerine al~r.
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Madde XIV.
Akid taraflardan her biri kendi arazisinde bulunan harp ve
enterne edilen sivil esirlere ve keza kar~~~taraf~n vatanda~lar~na, BrestLitovsk'ta 3 Mart 1918 tarihli Rus - Alman tamamlay~c~~ anla~mas~n~n, umumi affa ait 23. maddesindeki esaslar tatbik edilir.
Madde XV.
I~bu tamamlay~c~~ anla~ma, yeniden ba~ka bir uzla~ma karar
alt~na al~nmad~~~~takdirde, 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk'ta
imzalanan mü~terek bar~~~muahedesi ile ayni zamanda yürürlü~e
girer. (I~bu anla~ma) tasdik edilecek ve bunun teatisi yukar~da ad~~
geçen mü~terek muahedenin mübadelesiyle ayn~~zamanda Berlin'de
icra edilecektir.
Bu (yaz~lanlar~n) tasdiki bab~nda her iki taraf~n murahhaslar~~
i~bu tamamlay~c~~akdi imza etmi~lerdir. Brest-Litovsk, 3 Mart 1918.
Hakk~~
Zeki

G. Sokol'nikov
L. Karahan
G. Petrovskiy
G. Çiçerin

~brahim Hakk~~ Pa~a — Sab~k Sadrazam, Senatör ve Berlin Büyük Elçisi.
Zeki Pa~a — Suvari Pa~as~~ ve Sultan~n yaveri, Berlin'de ata~emiliter.
G. Jak. Sokol'nikov — Amele, asker ve köylü Sovyetleri Merkez Komitesi
üyesi.
L. Mokh. Karahan — yine.
G. I. Petrovskiy — ~ç ~~leri Halk Komiseri.
G. V. Çiçerin — D~~i~leri Halk Komiseri muavini.

