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ÖZET 

Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında XV. yüzyılın ikinci ya-

rısında başlayan ilişkiler XX. yüzyılın başına kadar devam etmiştir. 

Her iki ülke de birbirlerine karşı birçok kez savaşmıştır. İki ülke ara-

sında yaşanan en son savaş Birinci Dünya Savaşı olmuştur. Her iki 

devlet de savaşa büyük umutlarla girmiş olmasına rağmen savaş iste-

dikleri gibi sonuçlanmamış ve savaşın sonucunda iki ülkede de rejim 

değişiklikleri yaşanmıştır. Türkiye bağımsızlık mücadelesi verirken, 

Sovyet Rusya ise devrim sonrasında yaşanan iç gelişmelerle mücadele 

etmiştir. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler Birinci Dünya 

Savaşı’nın sona ermesi sonrasında yaşanan gelişmeler neticesinde or-

tak düşmana karşı mücadele temelinde başlamış ve kısa sürede pozitif 

yönde ivmelenerek yakın dostluk çehresine bürünmüştür. Sovyetler 

Birliği, Milli Mücadele dönemi içerisinde Ankara Hükümeti’nin en ya-

kın destekçisi olmuştur. Sağlanan bu yakın dostluk ilişkileri her iki 

ülke temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri ve yapılan antlaşmalarla daha 

da sağlamlaştırılmıştır. Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvi-

nov’un Türkiye’ye gerçekleştirmiş olduğu ziyaret iki ülke arasındaki 

ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gerçekleştiri-

len bu ziyaretin aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 

denk gelmesi de ayrı bir öneme sahiptir. Komşu iki ülke arasındaki 

yakın ve dostane ilişkiler sebebiyle her iki ülkenin basını bu kısa süreli 

ziyareti yakından takip etmişler, sayfalarında ayrıntılı haberlere yer 
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vermişlerdir. Ziyaret esnasında 1925 yılında imzalanmış olan Dostluk 

ve Tarafsızlık Antlaşmasının süresinin uzatılması elbette ki ziyarete 

başka bir boyut kazandırmıştır. Çalışmamızda Sovyetler Birliği Dış Po-

litikası adı altında yayınlanmış olan belge seçkisinden Sovyetler Bir-

liği’ne ait belgeler incelenmiş, ayrıca Türk arşivlerinde de konu hak-

kındaki belgeler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Sovyetler Birliği ve 

Türkiye’nin dönem içerisinde önemli ulusal gazeteleri de taranmıştır. 

Ayrıca daha önce konu hakkında yapılan çalışmalarda Türk basını 

üzerinden dolaylı olarak incelenmiş olan İngiliz The Times Gazetesi 

de doğrudan incelenerek ziyaretin ne şekilde takip edildiği görülmeye 

çalışılmıştır. Bu vesile ile hem Sovyet tarafının hem de Türkiye’nin ge-

ziyi ne şekilde değerlendirdiği incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca dönem 

içerisinde Türk-Sovyet İlişkileri üzerine yayınlanmış telif eserler de 

çalışmamız içerisinde kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sovyetler Birliği, Litvinov, Türk-

Sovyet, Basın. 
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THE 1931 TURKEY VISIT OF LITVINOV IN THE CONTEXT 

OF TURKISH-SOVIET RELATIONS 

ABSTRACT 

The relations between the Ottoman Empire and Tsarist Russia 

that started in the second half of the fifteenth century and had contin-

ued until the beginning of the twentieth century. Both countries have 

fought against each other many times. The last war between the two 

countries was undoubtedly the First World War. Although both em-

pires entered the war with great hopes, the war did not end as they 

wanted, and as a result of the war, regime changes were experienced 

in both countries. While Turkey fights for its independence, the Soviet 

Russia was struggling against internal developments occurred after 

the Revolution. The relations between Soviet Union and Turkey had 

based on fighting against the common enemy, which was the result of 

developments after the end of the First World War and accelerated 

into a close friendship between two states. The Soviet Union was the 

closest supporter of the Ankara Government during the National 

Struggle period. These close friendship relations were further 

strengthened by mutual visits of the representatives of both countries 

and agreements. This visit to Turkey by Litvinov, the People’s Com-

missar of Foreign Affairs of the Soviet Union has played an important 

role in strengthening relations between the two countries. This visit is 

especially important because it coincides with the Celebration of the 

Republic Day. Due to the close and friendly relations between the 

neighboring countries, the press of both countries closely followed this 

short-term visit and included detailed news on their pages. During the 

visit, the extension of the Treaty of Friendship and Impartiality, which 

was signed in 1925, certainly brought another dimension to the visit. 

In our study, documents belonging to the Soviet Union were exam-

ined from the selection of documents published under the name of 

Soviet Union Foreign Policy, the documents about the subject in the 

Turkish Archives were also used. In addition to that the important 
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Soviet and Turkish newspapers of the time were scanned. Further-

more, British The Times newspaper; which was indirectly examined 

through the Turkish press by the previous studies, was examined this 

time from its mother tongue in order to see how the visit were re-

ported in presses. With this occasion; it has been tried to examine that 

how the visit was evaluated in the both Soviet and Turkish presses. In 

addition, the copyrighted works published on Turkish-Soviet Rela-

tions during the period were also used in our study.  

Keywords: Turkey, Soviet Union, Litvinov, Turkish-Soviet, Press. 
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GİRİŞ 

Birinci Dünya Savaşı, başladığı andan sonlanmasına kadar geçen 

dört yıllık süreç içerisinde savaşan tüm devletler açısından büyük ka-

yıpların ve acıların yaşanmasına sebep olmuştur. Yirminci yüzyılın he-

men başında cereyan eden bu büyük savaş neticesinde Avusturya-Ma-

caristan, Almanya, Osmanlı ve Rusya İmparatorlukları ortadan kalk-

mış, yerlerine yeni rejimler kurulmuştur
1
.  

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gerçekleşen Ekim Dev-

rimi
2
 sonucunda Rusya’da Çarlık rejimi yıkılmış, Bolşevikler tarafın-

dan yönetim devralınmıştır. İktidarı ele geçiren Bolşeviklerin aldığı 

ilk ve en önemli kararlardan birisi şüphesiz ki Birinci Dünya Sa-

vaşı’ndan çekilmek olmuştur. 20 Aralık 1917 tarihinde Brest-Li-

tovsk’ta barış görüşmelerine başlanmıştır. 3 Mart 1918 tarihinde im-

zalanan bu antlaşma ile Osmanlı ile Bolşevik Rusya arasındaki savaş 

hali sonlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ise Birinci Dünya Sa-

vaşı’ndan 30 Ekim 1918 tarihinde yenilgiyi kabul ederek çekilmiştir
3
. 

Birinci Dünya Savaşı akabinde hem Osmanlı hem de Rus toprak-

larında çeşitli karışıklıklar meydana gelmiştir. Osmanlı toprakları ga-

lip İtilaf Devletleri tarafından işgale uğrarken, rejim değişikliği yaşa-

nan Bolşevik Rusya ise çeşitli iç karışıklıklar ile mücadele etmekteydi. 

Bir başka ifade ile her iki devletin vatandaşları bu dönemde kendi milli 

mücadelelerini vermekteydiler. Türk Milli Mücadelesinin başlaması 

ile birlikte Türkiye ve Bolşevik Rusya arasında ilişkilerin de başladığı 

aşikardır. Bolşevik Rusya’nın Dışişleri Bakanı Çiçerin’in “Türk-Rus 

dostluğu, her iki ülke için de kendi varlığını koruma eylemidir” şeklindeki 

 

1
 Ergun Türkcan, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulmasında Unutulan Bir Faktör: 

Brest-Litowsk Antlaşması ve Toynbee’nin Ekim 1917 Devrimi Hakkındaki Görüşle-

rine Dair Bir Değerlendirme’’, Historia 1923, S 4, 2018, Ankara, s.25. 

2
 Rusya’da o dönemde kullanılan takvime göre Büyük Ekim Devrimi, 25 Ekim 1917 

tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarih miladi takvime göre 7 Kasım tarihine karşılık gel-

mektedir. 

3
 Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1923), Türk Tarih Kurumu Yayın-

ları, Ankara 2010, s.1-2. 
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beyanatı dönem itibarıyla iki ülke arasındaki ilişkileri en iyi özetleyen 

cümle olmuştur
4
. 

Kamuran Gürün ise Milli Mücadele’nin başlangıcındaki Türk-

Sovyet ilişkilerini şu şekilde açıklamıştır: “1919 yılında, Türkiye ile 

Rusya arasında henüz bir temas mevcut değildi. Yeni Rus yöneticileri, 

Anadolu’da filizlenmeye başlayan milli hareketten haberdar oluyor-

larsa bile, bu hareketin başındakileri ve bunların ne düşündüklerini 

ve daha mühimi Bolşevizm’e karşı tutumlarının ne olacağını bilmiyor-

lardı”
 5
. 

Türkiye ile Bolşevik Rusya arasında ilk resmi temas genel kanıya 

göre Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından birkaç gün sonrasını işa-

ret etmektedir. Buna göre Mustafa Kemal, Albay Budiyeni’nin baş-

kanlık ettiği Rus heyeti ile Havza’da görüşmüştür. Görüşmede her iki 

taraf da samimi ilişkiler kurma hususunda birbirlerine güvence ver-

mişlerdir. Bu görüşmede dikkat çeken başka bir husus da Sovyetlerin, 

Türk tarafına gerçekleştireceği yardımlar hususunda Mustafa Kemal’i 

bilgilendirmeleri olmuştur
6
.  

Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının hemen akabinde gerçekleş-

tirdiği ilk dış politika hamlesi Mustafa Kemal’in, Sovyet lider Vladimir 

İlyiç Lenin’e emperyalizme karşı mücadelede askeri iş birliği teklif et-

tiği mektubu göndermesi olmuştur. Öte yandan Mustafa Kemal, iki 

ülke arasında sadece askeri bir iş birliği değil aynı zamanda ekonomik 

yardım ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerekliliğini de belirtmiş-

tir
7
. 

Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet 19 Tem-

muz 1920 tarihinde birtakım resmi görüşmelerde bulunmak amacıyla 

 

4
 Çağatay Benhür, ‘‘Türk Askeri Heyetinin Sovyetler Birliği Gezisi (1934)’’, History 

Studies International Journal of History, C 5, S 5, 2014, s. 85. 

5
 Gürün, a.g.e., s. 17. 

6
 Dimitır Vandov, Atatürk Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri, Kaynak Yayınları, İstanbul 

2014, s. 47. 

7
 Mehmet Perinçek, Atatürk’ün Sovyetler’le Görüşmeleri, Kaynak Yayınları, İstanbul 

2014, s.50-51. 
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Moskova’ya gitmiştir. Moskova’da temaslarına hızlıca başlayan bu he-

yet, 24 Temmuz 1920 tarihinde Dışişleri Halk Komiseri Çiçerin ile 14 

Ağustos 1920 tarihinde ise V.İ. Lenin ile görüşme gerçekleştirmiştir. 

24 Ağustos tarihinde iki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birliği hu-

susunda bir anlaşma yapılmış olmasına rağmen Ermeni meselesi do-

layısıyla bu antlaşma yürürlüğe konmamıştır. Bu meselenin çözümü 

için gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında iki ülke arasında 16 Mart 

1921 tarihinde Moskova’da Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması imzalanabil-

miştir
8
.  

Türk Milli Mücadelesi sonrasında barış antlaşmasının imzalanabil-

mesi amacıyla düzenlenen Lozan Konferansı’na Sovyetler Birliği, bo-

ğazlar meselesi hususunda gerçekleştirilen görüşmeler esnasında ka-

tılmıştır. Öte yandan, Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Aralov, 

kendi Dışişleri Bakanlığına Türkiye ile ortak hareket edilmesi gerek-

tiğini belirten bir çağrıda bulunmuştur. Sovyet temsilciler, Lozan’a an-

cak 7 Ocak 1923 tarihinde gelmişlerdir. Sovyet heyetinin baskısı sonu-

cunda boğazlar meselesi 1 Şubat 1923 tarihinde tekrar gündeme gel-

miş olmasına rağmen, Lozan Konferansı’nın dağılması sonrasında bu 

konunun tekrar görüşülmesi kararı alınmıştır. Türkiye ile Sovyetler 

Birliği arasında Boğazlar Sözleşmesi İtalya’nın Roma şehrinde 14 

Ağustos 1923 tarihinde imzalanmıştır
9
. İki ülke arasında ikili ilişkilerin 

başladığı tarihten Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini sonlandırdığı 

tarihe kadar Sovyetler Birliği tarafından Türkiye’ye yüklü miktarda 

ayni ve nakdi yardım da gönderilmiştir
10

. 

Lozan Antlaşması sonrasında bazı meselelerin çözüme kavuşturu-

lamamış olması sonucunda Türkiye ve batılı devletler ile aralarındaki 

ilişkiler, Türk-Sovyet ilişkilerinin seyrini de belirlemiştir
11

. Bu süreç 

 

8
 Aleksandr Kolesnikov, Atatürk Dönemi Türk-Rus İlişkileri, Atatürk Araştırma Mer-

kezi Yayınları, Ankara 2010, s. 27-28. 

9
 Erel Tellal, ‘‘Sovyetlerle İlişkiler’’, Türk Dış Politikası 1. Cilt 1919-1980, Ed. Baskın 

Oran, İletişim Yayınları, İstanbul 2014, s. 176. 

10
 Mehmet Saray, Atatürk’ün Sovyet Politikası, Damla Neşriyat, İstanbul 1990, s.75. 

11
 Hüner Tuncer, Türk Dış Politikası 2. Cilt Cumhuriyet Dönemi 1920-2002, Kay-

nak Yayınları, İstanbul 2017, s.99. 
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her iki devleti de birbirine yakınlaştırmış, karşılıklı ilişkilerde pozitif 

yönlü bir ivmelenme görülmüştür. Bu gelişmeler neticesinde 17 Ara-

lık 1925 tarihinde Paris’te Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması imzalanmış-

tır. Bu antlaşma gereğince, taraflardan birisinin saldırıya uğraması 

üzerine antlaşmanın diğer taraf devleti kesinlikle tarafsız kalmayı ta-

ahhüt etmiştir. Bu antlaşma iki ülke arasında imzalanan ilk saldırmaz-

lık ve tarafsızlık antlaşması olması dolayısıyla da önemlidir
12

. Bu tarih-

ten sonra iki ülke arasındaki ilişkiler giderek artmaya devam etmiştir. 

Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, 25 Eylül 1930 tarihinde 

Moskova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, burada Sovyetler Birliği 

hükümeti temsilcilerinden Kalinin, Voroşilov ve Karahan ile görüş-

müştür. Tevfik Rüştü Bey, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dı-

şişleri Halk Komiserliği görevine 1 Temmuz 1930 tarihinde atanan 

Maksim Maksimoviç Litvinov’u da makamında ziyaret etmiştir. Litvi-

nov tarafından Tevfik Rüştü Bey onuruna bir resepsiyon düzenlenmiş 

ve burada gerçekleştirdiği konuşmada Sovyet bakan, tarihsel süreç 

içerisinde Türk-Sovyet ilişkilerinin önemine değinmiş ve iki ülke ara-

sında imzalanmış olan 1925 tarihli Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması’nın 

bu süreç içerisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemiştir. 

Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde açıklanan 3 Ekim 

1930 tarihli ortak deklarasyonda, Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin 

uluslararası meselelerde beklentilerinin ortak olduğu vurgulanmıştır. 

Ayrıca iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesinde bu tip ziyaretlerin 

ehemmiyetine dikkat çekilerek gelecekte de bu tarz ziyaretlerin ger-

çekleştirilmesi gerekliliği dile getirilmiştir
13

. 

Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiserliği görevine 1 Temmuz 

1930 tarihinde atanan Maksim Maksimoviç Litvinov, 5 Temmuz 1876 

tarihinde Biyalistok’ta bankacı bir ailede dünyaya gelmiş, iyi bir eğitim 

 

12
 Çağatay Benhür, ‘‘Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri’’, Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, S 15, Konya 2004, s. 326-327. 

13
 Gökser Gökçay, Türk Basını’nda Türkiye Cumhuriyeti’ni Ziyaret Eden Sovyet 

Misyonları (1923-1938), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yük-

sek Lisans Tezi, İzmir 2007, s.38. 
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aldıktan sonra 1898 yılında gönüllü olarak orduya katılmış ve bura-

daki görevinin ardından muhasebecilik yapmıştır. 1898 yılında Rusya 

Sosyal Demokrat İşçi Partisi (РСДРП/RSDİP)’ne katılmıştır. Ukrayna, 

Riga ve Petersburg’ta parti görevlerine getirilmiş, devrimin gazetesi 

olarak bilinen İskra Gazetesi’nin editörlüğünü yapmak amacıyla bir 

süre İsviçre’de yaşamıştır. Daha sonra, Sosyal Demokrat İşçi Par-

tisi’nin ilk yasal gazetesi olan Novaya Jizn’in editörlüğünü yapmak için 

Petersburg’a dönmüştür.1907 yılında sürgüne gönderilen Litvinov, 

Stuttgart’ta gerçekleştirilen Uluslararası Sosyalist Kongresi’nde Rusya 

Sosyal Demokrat İşçi Partisi delegasyonunda sekreter olarak görev al-

mıştır. 1908 yılında İngiltere’ye yerleşen Litvinov, burada partinin İn-

giltere temsilciliğine getirilmiştir. 1914-1915 yılları arasında Uluslara-

rası Sosyalist Büro’nun RSDİP Merkez Komitesi temsilcisi olarak ça-

lışmış, Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi sonrasında ise Rusya Sovyet 

Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin (РСФСР/RSFSC) Büyük Britanya 

temsilcisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Eylül 1918’de İngiliz hü-

kümetince tutuklanan Litvinov, Rusya’da tutuklu bulunan B. Lock-

hart’ın özgür bırakılması karşılığında kurtarılmıştır. Rusya’ya dönme-

sinin ardından Sovyet Rusya Dışişleri Halk Komiserliğinde çeşitli bü-

rokratik ve diplomatik görevlerde bulunmuştur. Sovyet Lider Stalin 

tarafından Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiserliği görevine 1930 

yılında Çiçerin’in yerine getirilmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı 

öncesinde; “ortak güvenlik” olgusunun savunucusu olarak dönemin 

uluslararası siyasetinde önemli bir figür haline gelmiştir. Sovyetler 

Birliği ile Almanya arasında 1939 yılında imzalanan Saldırmazlık Paktı 

görüşmeleri öncesinde M.M. Litvinov’un Yahudi olması ve bu duru-

mun Alman tarafında huzursuzluk yaratması sonucunda Dışişleri 

Halk Komiserliği görevinden alınmış ve yerine Molotov getirilmiştir. 

Görevden alındığı 1939 yılından emekli olacağı 1941 yılına kadar bü-

rokratik görevlerinin yanı sıra ABD ve Küba’da büyükelçilik görevle-

rinde de bulunmuştur
14

. 

 

14
 K.A. Zalesskiy, İmperiya Stalina Biyografiçeskiy Entsiklopediçeskiy Slovar, Beçe, 

Moskova 2000; s.278-279; Ömer Erden, ‘‘Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Sovyet Rusya 
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Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ikili ilişkilerin başladığı ilk 

günden itibaren, Sovyetler Birliği tarafından bakan seviyesinde bir he-

yetin Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmiş olması oldukça önemlidir. Ça-

lışmamızda Sovyet Bakan Litvinov’un gerçekleştirdiği ziyaret özellikle 

Sovyet Basını temel alınmak koşuluyla kronolojik olarak incelenmeye 

çalışılacaktır.  

Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvinov’un Türkiye’yi 

Ziyareti 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, ilişkilerin kurulduğu ilk an-

dan itibaren sürekli olarak karşılıklı diplomatik ziyaretler gerçekleş-

miştir. Bu ziyaretler vasıtasıyla mevcut ilişkilerin daha da gelişmesi 

amaçlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, Sovyetler 

Birliği Dışişleri Halk Komiser Yardımcısı Karahan’ın 1929 yılında ger-

çekleştirmiş olduğu Türkiye ziyaretine karşılık olarak 1930 yılında 

Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Karşılıklı yapılan bu ziyaret-

lerle iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilerin daha da gelişmesi için 

uygun zemin oluşturulmuştur
15

. Tevfik Rüştü Bey ziyaret esnasında 

Dışişleri Halk Komiserliği görevine yeni atanmış olan Maksim Maksi-

moviç Litvinov’u resmi olarak Ankara’ya davet etmiştir
16

. 

Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Surits, 16 Ağustos 1931 

tarihinde Mustafa Kemal’i Yalova’da ziyaret etmiş ve Sovyetler Birliği 

Dışişleri Halk Komiseri Litvinov’un Türkiye’ye gerçekleştireceği ziya-

ret hakkında kendisini bilgilendirmiştir
17

. İngiliz The Times Gazetesi de 

Türk-Sovyet İlişkileri başlıklı kısa bir haber yayınlamış ve haberin içeri-

 

İlişkileri Çerçevesinde Rusya Hariciye Komiseri Litvinov (Litvinoff)’un Türkiye’yi Zi-

yareti’’, Atatürk Dergisi, C 5, S 4, Erzurum 2007, s.90-91. 

15
 Vandov, a.g.e., s.119. 

16
 Perinçek, a.g.e., s.185. 

17
 Perinçek, a.g.e., s.193-194. 
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sinde Litvinov’un Ekim sonunda Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştire-

ceğini söylemiştir
18

. Türkiye’de yayın yapan gazetelerin büyük bir ço-

ğunluğu 15 Ekim 1931 tarihinde yapmış oldukları yayınlarda Litvi-

nov’un, 26 Ekim 1931 tarihinde Türkiye’ye geleceğini aktarmıştır
19

. 

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 19 Ekim 1931 tarihli sayısında Cumhuriyet 

Bayramı kutlamaları hakkında bilgiler aktarırken, Litvinov’un törene 

katılacağı ve kendisine Mustafa Kemal’in yanında yer ayrılacağı bilgi-

sini de Türk kamuoyu ile paylaşmıştır
20

. 

Ziyaret hakkında Sovyetler Birliği basınındaki ilk haber 22 Ekim 

1931 tarihinde İzvestiya Gazetesinde yer almıştır. SSCB ve Türkiye Halk 

Cumhuriyeti başlığını taşıyan haber içeriğinde: SSCB Dışişleri Halk Ko-

miseri Maksim Maksimoviç Litvinov’un Türkiye’ye doğru yola çıka-

cağı bilgisi verilmiştir. İki ülke arasındaki ilişkilerin emperyalizm kar-

şısındaki tarihsel sürecine de değinen gazete, haberin devamında, ger-

çekleştirilecek bu ziyaret ile Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da sağlamlaşacağı ve gelişeceğine 

vurgu yapmıştır
21

. Moskova’dan Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştir-

mek amacıyla yola çıkan Litvinov’a yolculuk esnasında Türkiye’nin 

Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey eşlik etmiştir. Moskova’dan 

tren ile ayrılacak olan Litvinov’u garda Alman Büyükelçi Von Dirksen, 

Türk Büyükelçiliği çalışanları, SSCB Dışişleri Halk Komiserliği çalı-

şanları ile basından temsilciler uğurlamıştır
22

.  

Türkiye ziyareti için Moskova’dan tren ile ayrılan Litvinov ile Hü-

seyin Ragıp Bey, 24 Ekim 1931 tarihinde sabah saatlerinde Odessa’ya 

gelmişlerdir. Burada Odessa’nın yerel yöneticileri ve halk tarafından 

coşkuyla karşılanan Litvinov, saat 16.00’da kendisine refakat eden 

Hüseyin Ragıp Bey ile birlikte Türkiye yolculuklarına devam edecek-

leri İlyiç adlı vapura binmişlerdir. Litvinov, Odessa’dan ayrılmadan 

 

18
 The Times, 14 Ekim 1931, s.11. 

19
 Vandov, a.g.e., s.122 

20
 Hakimiyet-i Milliye, 19 Teşrinievvel 1931, s.1. 

21
 İzvestiya, 22 Ekim 1931, s.2. 

22
 Pravda, 23 Ekim 1931, s.4.; İzvestiya, 24 Ekim 1931, s.2. 
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önce yerel basın temsilcilerine açıklamalarda bulunmuştur. Konuşma-

sına dost ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ziyaretten 

dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Litvinov, Odessa 

halkına SSCB hükümetinin selamlarını iletmiş ve Odessa ile ilgili gö-

rüşlerini dile getirerek sözlerini tamamlamıştır
23

.  

Sovyet Basını ziyaret hakkındaki haberlerine 27 Ekim 1931 tari-

hinde devam etmiştir. Pravda ve İzvestiya Gazetelerinin, TASS Haber 

Ajansı’nın Anadolu Ajansı’ndan elde ettiği haberleri sayfalarına taşı-

dıkları görülmüştür. Her iki gazetede de yer alan Yoldaş Litvinov İstan-

bul’da başlıklı haberde, Dışişleri Halk Komiseri Litvinov’un dün sabah 

saatlerinde, yani 26 Ekim 1931 tarihinde kendisine eşlik eden heyet 

ile birlikte İstanbul’a vardığı aktarılırken; Litvinov’u taşıyan gemiye 

Türk torpidolarının yolculuk esnasında eşlik ettiği de belirtilmiştir. 

Tophane Rıhtımına gelen Litvinov’u burada Türk Dışişleri Bakan-

lığı’ndan bir heyet, İstanbul Valisi, hükümet temsilcileri, ordu men-

supları ve kalabalık bir halk kitlesinin karşıladığı da her iki gazete ta-

rafından okuyucuyla paylaşılmıştır. Haberin devamında ise Sovyet ba-

kanın aynı gün akşam saatlerinde Ankara’ya doğru yola çıkacağı bilgisi 

de aktarılmıştır. Haberin ikinci bölümünde ise her iki gazete de Sovyet-

Türk Dostluğu Hakkında Türk Basınında Yer Alan Haber alt başlığıyla Va-

kit Gazetesinde konu hakkında yayınlanmış bir haber doğrudan yayın-

lanmıştır. Habere göre: “SSCB ve Türkiye arasındaki dostluk her iki ülke 

hükümetlerinin öngörülerinin bir sonucudur. Litvinov’un Ankara’ya gelişi, 

tüm dünyaya SSCB ve Türkiye arasındaki son derece derin ve samimi dostlu-

ğun kanıtı mahiyetindedir. Sovyet-Türk dostluğu, Batı dünyasının Türkiye’nin 

ulusal varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığı anda ortaya çıkması hasebiyle 

oldukça büyük bir öneme haizdir. Gerçek dost kara günde belli olur. SSCB ve 

Türkiye her geçen gün daha çok birbirlerine yaklaşıyorlar ve aralarındaki dost-

luk daha fazla önem ve güç kazanıyor 24
”. 

 

23
 İzvestiya, 25 Ekim 1931, s.1. 

24
 İzvestiya, 27 Ekim 1931, s.1; Pravda, 27 Ekim 1931, s.1. 
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Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri M.M. Litvinov Tür-

kiye’ye gelir gelmez İstanbul’da kendisine verilen ziyafette, Türk bası-

nından temsilcilere bir beyanet vermiştir. Konuşmasına: “Uzun yıllar-

dan beridir Sovyetler Birliği ile sağlam bir şekilde dost ve iş birliği içerisinde 

bulunan Türkiye’de çoktandır bulunabilme arzumun gerçekleşmiş olması dola-

yısıyla oldukça mutluyum. Saygıdeğer Dışişleri Bakanınız, dostum Tevfik 

Rüştü Bey ile fikir alışverişinde bulunabileceğimden ve ayrıca Türkiye Cum-

huriyeti’nin diğer yetkilileri ile de görüşebilme imkânı bulmam dolayısıyla da 

çok memnunum. Bu vesile ile Türk basını aracılığıyla Sovyetler Birliği halkla-

rının dost Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına selamını iletiyorum” şeklinde 

başlayan Litvinov, Türk-Sovyet dostluğunun tarihsel kökenine ve bu 

süreçte nasıl bir yol izlendiğine değinmiştir. İki ülke arasında dostlu-

ğun gerçekleştirilen antlaşmaların da etkisiyle gayet samimi bir temele 

dayandığını da belirtmiştir. Türkiye ve Sovyetler Birliği arasındaki 

dostluğun sadece siyasi alanda değil sosyal ve ekonomik alanlarda da 

diğer ülkelere örnek olabilecek bir seviyede olduğunu vurgulayan Lit-

vinov, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Türkiye’nin ekonomi 

programı hakkındaki görüşlerini de paylaşmıştır
25

.  

Litvinov’un Türkiye’de bulunduğu süreç içerisinde beraberindeki 

heyet ile birlikte İstanbul ve Ankara arasında gerçekleştireceği seyahat 

için özel bir tren tahsis edilmiştir
26

. Beraberindeki heyet ile birlikte 

Ankara’ya hareket etmek için geldiği Haydarpaşa Garı’nda kendisini 

uğurlamak amacıyla Sovyet basınına göre olağanüstü bir tören düzen-

lenmiştir. Tören kıtasının da hazır bulunduğu bu uğurlama da ayrıca 

kalabalık bir halk kitlesi de mevcuttur. Maksim Maksimoviç Litvinov, 

beraberindeki heyet ile birlikte 27 Ekim 1931 tarihinde Ankara’ya var-

mıştır. Burada kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı 

 

25
 Dokumenti Vneşney Politiki SSSR, c.14, s.593-595; Cumhuriyet, 27 Ekim 1931 s.1-

6; İzvestiya, 28 Ekim 1931, s.1; Pravda, 28 Ekim 1931, s.1. 

26
 BCA, 30-18-1-2/ 25-1-2.  
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Tevfik Rüştü Bey ile bakanlık çalışanları karşılamıştır. Karşılama tö-

reni için Ankara Garı her iki ülkenin de bayraklarıyla donatılmış ve 

tören kıtası hazır bulunmuştur
27

. 

Sovyet Bakan’ın Ankara’daki programı şu şekildedir: Ankara 

Gar’ından, konaklayacağı Ankara Palas’a geçmesinin hemen akabinde 

resmi ziyaretler gerçekleştirecek olan Litvinov için saat 14.00’da Dışiş-

leri Bakanı Tevfik Rüştü Bey tarafından Ankara Palas’ta hususi bir 

öğle yemeği düzenlenecektir. Yemeğin akabinde Mustafa Kemal tara-

fından kabul edilecek olan Litvinov’a, ziyaret esnasında Türk meslek-

taşı da eşlik edecektir. Akşam saatlerinde ise yine Ankara Palas’ta Tev-

fik Rüştü Bey tarafından misafir onuruna bir ziyafet düzenlenecektir. 

28 Ekim tarihinde misafirlere İsmet Paşa tarafından öğle yemeği veri-

lecek olup akşam saatlerinde ise SSCB Büyükelçisi Surits tarafından 

büyükelçilikte akşam yemeği verilecektir. 29 Ekim tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak olan resmikabule katılacak olan 

Litvinov, gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 

katılması akabinde akşam saatlerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 

Tevfik Rüştü Bey tarafından Ankara Palas’ta düzenlenecek akşam ye-

meğine katılacaktır. 30 Ekim 1931 tarihinde kendileri onuruna Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Paşa tarafından düzenlenen 

öğle yemeği sonrasında 19.30 saatlerinde kendilerine tahsis edilmiş 

tren ile Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıkacaktır
28

. Sovyetler Birliği 

Dışişleri Halk Komiseri Litvinov’un Ankara’da bulunduğu süreç içeri-

sinde onuruna verilecek yemeklerde kullanılmak üzere İstanbul’da 

bulunan Milli Saraylardan 150 kişilik yemek takımı da Ankara’ya gön-

derilmiştir
29

.  

Ankara’da karşılanmasının ardından resmi temaslarına başlayan 

Litvinov, önce Dışişleri Bakanlığı’nda hemen ardından da Başbakan-

lık’ta kabul edilmiştir. Başbakanlığı ziyareti esnasında kendisine Dışiş-

leri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Surits ile 

 

27
 Pravda, 28 Ekim 1931, s.1; İzvestiya, 28 Ekim 1931, s. 1. 

28
 Cumhuriyet, 27 Ekim 1931, s.6. 

29
 BCA, 30-18-1-2/23-70-18. 
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey eşlik etmişler-

dir. Sonrasında daha önce planlandığı üzere Ankara Palas’ta Litvinov 

ve eşine Tevfik Rüştü Bey tarafından öğle yemeği verilmiştir. Saat 

16.00’da ise Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvinov, Cum-

hurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından makamında kabul edildi. Yine 

daha önce planlandığı üzere bu ziyaretin ardından Ankara Palas’ta 

Litvinov şerefine Tevfik Rüştü Bey tarafından bir akşam yemeği dü-

zenlendi
30

.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa ile 

makamında yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Litvinov, gö-

rüşme esnasında kendileri ile uluslararası arenadaki sorunlar üzerine 

fikir alışverişinde bulunmuştur. Görüşmede Türk-Sovyet dostluğu-

nun sarsılmaz sağlam karakterinin önemi Mustafa Kemal Paşa tarafın-

dan vurgulanmıştır. Litvinov onuruna konakladığı Ankara Palas’ta 

düzenlenen akşam yemeğine Türk hükümetinin bazı üyeleri de katıl-

mıştır. Başbakan İsmet Paşa, milletvekilleri, ordu mensupları, diplo-

matik çevreler ve Sovyetler Birliği büyükelçilik çalışanları katılımcılar 

arasında yerlerini almışlardır. Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı 

Tevfik Rüştü Bey tarafından Litvinov’a ziyafet esnasında gereken has-

sasiyet gösterilmiştir. Ayrıca, Litvinov’un konaklayacağı Ankara Palas 

tamamen aydınlatılmış, Ankara Palas’ın bulunduğu cadde Sovyet bay-

rakları ile donatılmıştır
31

.  

Konuk bakan Litvinov onuruna düzenlenen akşam yemeğinde 

her iki bakan da birer konuşma gerçekleştirmiştir. Tevfik Rüştü Bey 

konuşmasına Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri’ni ülkemizde 

görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlamış, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti’nin Sovyetler Birliği’ne karşı beslediği içten 

duyguları dile getirmiştir. Konuşmasının devamında iki ülke arasın-

daki ilişkilerin tarihsel sürecine vurgu yaparak, siyasi ilişkilerin yanı 

sıra ekonomik ilişkilerin de güçlendirildiğini söylemiştir. Ziyaretin asıl 

 

30
 Cumhuriyet, 28 Ekim 1931, s.1-5.; İzvestiya, 28 Ekim 1931, s.1; Pravda, 28 Ekim 

1931, s.1. 

31
 İzvestiya, 29 Ekim 1931, s.1; Pravda, 29 Ekim 1931, s,6. 
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amaçlarından birisi olan 17 Aralık 1925 tarihli Dostluk ve Tarafsızlık 

Antlaşması’nın uzatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti ve bu im-

zanın iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesi yö-

nünde bir adım olacağını dile getirmiştir. Bu vesile ile de sıkı dostluk 

ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir paya sahip olan ve Türkiye’nin 

büyük dostlarından Stalin’e de selamlarını iletmiştir. Ziyaret için Dı-

şişleri Halk Komiseri Litvinov’a eşlik eden Bayan Litvinov’a da teşek-

kürlerini sunarak konuşmasını bitirmiştir. Tevfik Rüştü Bey’in konuş-

masının ardından Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvinov 

söz almıştır. Milli Mücadele döneminden itibaren yeni Türkiye’nin 

merkezi konumunda bulunan Ankara’da bulunmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirmek ve yakın dostu olarak gördüğü Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’in kendisi hakkında 

söylemiş olduğu güzel sözlere cevap vermek amacıyla söz aldığını be-

lirtmiştir. Tevfik Rüştü Bey’e hitaben daha önce Sovyetler Birliği’ne 

gerçekleştirmiş oldukları ziyarette olduğu gibi bugün de hükümetle-

rinin Türkiye hakkındaki tutumunun aynı olduğunu belirtmiş, iki 

ülke arasındaki dostluğun önemine değinerek, uluslararası arenada 

bu yakın dostluk ilişkisinin öneminin altını çizmiştir
32

.  

Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri M. Litvinov’un Tür-

kiye’deki ziyareti 28 Ekim 1931 tarihinde de devam etmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Başbakanı İsmet Paşa tarafından saygıdeğer konu-

ğun onuruna bir öğle yemeği verilmiş, yemekte Dışişleri Bakanı Tev-

fik Rüştü Bey, İçişleri Bakanı Şükrü Bey, Moskova Büyükelçisi Hüse-

yin Ragıp Bey, SSCB Ankara Büyükelçisi Surits de hazır bulunmuştur. 

Daha sonra Litvinov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey ara-

sında SSCB Büyükelçiliğinde bir görüşme gerçekleşmiş, bu görüş-

meye her iki ülkenin büyükelçileri Surits ve Hüseyin Ragıp Bey de 

katılmıştır. Görüşmede, her iki ülkeyi yakından ilgilendiren dış poli-

tika meseleleri hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulmuş-

tur. Akşam saatlerinde ise Sovyetler Birliği Ankara Büyükelçiliğinde 

 

32
 Cumhuriyet, 28 Ekim 1931 s.5; İzvestiya, İzvestiya, 29 Ekim 1931, s.2; Pravda, 29 

Ekim 1931, s.6.  
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bir ziyafet düzenlenmiştir. Düzenlenen bu ziyafete Başbakan İsmet 

Paşa, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey ve diğer hükümet yetkilileri 

katılmıştır. Burada İsmet Paşa ile Litvinov arasında yaklaşık 3 saatlik 

bir görüşme gerçekleşmiştir
33

. 

Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvinov, Türkiye Cum-

huriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı kutlama-

larına katılmak için tören alanında bulunmuş ve kendisine özel olarak 

Mustafa Kemal’in yakınında bir yer hazırlanmıştır. Litvinov’un konak-

ladığı otel binası Sovyetler Birliği bayraklarıyla kaplanmıştır. Resmi 

geçiş töreni esnasında Mustafa Kemal ile Litvinov beraber yer almıştır. 

Resmi geçiş töreni sonrasında Meclis binasında İsmet Paşa ile Litvinov 

arasında bir görüşme gerçekleşmiş, görüşme esnasında Tevfik Rüştü 

Bey, Hüseyin Ragıp Bey ve Surits de hazır bulunmuştur
34

. 

Sovyetler Birliği Merkez Yürütme Kurul Başkanı M. Kalinin, Tür-

kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e 29 Ekim 1931 ta-

rihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bir tebrik telgrafı 

göndermiştir. Telgraf içerisinde Kalinin, Mustafa Kemal’e Türkiye ile 

uzun süredir devam etmekte olan dostluğun daha da geliştirilmesi ve 

sağlamlaştırılması yönündeki arzusunu belirtmiştir. Mustafa Kemal ise 

Kalinin’in göndermiş olduğu tebrik telgrafına karşılık olarak 2 Kasım 

1931 tarihinde teşekkür mahiyetinde bir telgraf göndermiştir
35

. 

Sovyet basını, Cumhuriyet’in 8. kuruluş yılı onuruna düzenlenen 

geceye Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvinov’un katıldı-

ğını, bütün diplomatik çevrelerin de bulunduğu bu gecede Türk-Sov-

yet dostluğunun dikkat çektiğini belirtmiştir. Ayrıca Kemal Paşa, İs-

met Paşa ve Türk hükümetinin diğer yetkililerinin Sovyetler Birliği’ne 

karşı dostane tutumları da gözden kaçmayan husus olarak ortaya çık-

 

33
 Cumhuriyet, 29 Ekim 1931; s.1-6; İzvestiya, 30 Ekim 1931; s.1; Pravda, 30 Ekim 

1931, s.1. 

34
 Pravda, 31 Ekim 1931, s.1. 

35
 Dokumenti Vneşney Politiki SSSR, c.14, s.619. 
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mıştır. Mustafa Kemal Paşa, tüm geceyi konuk bakan Litvinov ile bir-

likte geçirmiş ve kendisiyle Türk-Sovyet ilişkileri üzerine sohbet etmiş-

tir
36

. 

Resmi ziyaretler için Türkiye’de bulunan Litvinov, buradaki izle-

nimleri hakkında 29 Ekim 1931 tarihinde Moskova’ya bir telgraf gön-

dermiştir. Gönderilen telgrafın içeriğinde şimdiye kadar Ankara’da 

kimseye gösterilmemiş ilginin kendisine gösterildiğini belirtmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa ve özellikle İsmet Paşa ile uzunca sohbet ettiğini 

de belirten Litvinov, Mustafa Kemal’in Mançurya sorunu ile ilgili ol-

duğunu ve konuyu yakından takip ettiğini telgrafa eklemiştir. Düzen-

lenecek olan silahsızlanma konferansı hususunda Tevfik Rüştü Bey ile 

görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen, Kemal Paşa ve İsmet Paşa’nın 

bu konu da Tevfik Rüştü Bey’i uyarmasını umduğunu ve kendisiyle 

ortak hareket etmesi hususunda talimat almasını beklediğini yazmış-

tır. Litvinov, İsmet Paşa’yı 1 Mayıs gösterileri için Moskova’ya davet 

etmek istediğini, İsmet Paşa’nın törenleri görmesinin faydalı olacağını 

düşündüğünü de telgrafta belirtmiştir. Gönderilen telgrafta Litvinov, 

Türkiye’de bulunan diğer büyükelçiler ile de görüştüğünü, zamanını 

kabul, resepsiyon ve ticari görüşmelerin aldığını söylemiştir. Tür-

kiye’nin, Sovyetler Birliği ile mevcut ilişkilerine oldukça önem verdi-

ğini, ekonomik ilişkilere rağmen mevcut dış politika çizgisinden ayrıl-

mayacağını düşündüğünü de telgraf içerisinde belirtmiştir
37

.  

Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvinov’un Türkiye zi-

yareti esnasında 17 Aralık 1925 tarihinde Paris’te Sovyetler Birliği ile 

Türkiye arasında imzalanan Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması uzatılmış, 

bu durum resmi bir tebliğ ile kamuoyuna bildirilmiştir. Resmi teb-

liğde: “Bir taraftan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hariciye Komiseri 

M.M. Litvinov ile diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Başvekili İsmet Paşa ve 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey arasında gayet samimi mükâlemeler cereyan 

etmiştir. Sovyet İttihadı’nın Türkiye’deki sefiri M. Surits ile Türkiye’nin Mos-

 

36
 İzvestiya, 1 Kasım 1931, s.2; Pravda, 1 Kasım 1931, s.6. 

37
 Perinçek, a.g.e., s.411-412; Gökçay, a.g.e., s.42. 
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kova sefiri Hüseyin Ragıp Bey’in de iştirak ettikleri bu konuşmalarda iki mem-

leket münasebatına taalluk eden meseleler üzerinde fikir alışverişi yapılmıştır. 

Bu muhavereler sayesinde evvela bundan 10 sene evvel tahkim edilen Türk-

Sovyet dostluğunun istinat ettiği temellerin sağlamlığı ve saniyen şimdiki Türk-

Rus iktisadi münasebatının arz ve irade ettiği büyük inkişaf imkânları bir kere 

daha sabit olunmuştur. Sulhun muhafazasını ve iki memleket arasında mevcut 

samimi ve sıkı münasebetlerin idamesini istihdaf eden bu mülakatlar esnasında 

tarafeynin en tam ve mutlak fikir mutabakatı müşahede olunmuştur. Litvinov 

Sovyetler hükümeti ittihadı namına bundan bir müddet evvel M. Surits tara-

fından Moskova’yı ziyaret etmesi için İsmet Paşa’ya yapılan daveti tekrar eyle-

miş ve bu davet müşarünileyh tarafından kabul edilmiştir. Bahsi geçen temas-

ların en sevinç uyandırıcı sonuçlarından birisi şüphesiz ki 17 Aralık 1925 ta-

rihinde Paris’te imzalanan Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması’nın aynı tarihli 

3 protokolü ile aynı antlaşmanın Ankara’da 1929 tarihli protokolü ve yine 

Ankara’da 7 Mart 1931 tarihli deniz protokolünün sürelerinin uzatılması ol-

muştur38
”. İngiliz The Times gazetesi de Türk-Sovyet Antlaşmasının 

Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey ile Sovyet Dışişleri Bakanı Lit-

vinov’un görüşmeleri sonucunda 5 yıllığına uzatıldığını belirtmiştir
39

. 

Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunan ve Cumhuriyet Bayramı 

kutlamalarına katılan Litvinov, 30 Ekim 1931 tarihinde saat 19.30 su-

larında kendisine özel olarak tahsis edilmiş trenle İstanbul’a hareket 

etmiştir. Litvinov’un ayrılışı esnasında tren garında Dışişleri Bakanı 

Tevfik Rüştü ile birlikte diğer bakanlarda hazır bulunmuştur. Al-

manya, İtalya ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçileri de uğurlama tö-

renine katılmışlardır
40

.  

Ankara’daki resmi programından sonra İstanbul’a hareket eden 

Litvinov burada İstanbul protokolü tarafından karşılanmıştır. Yolcu-

luk esnasında kendisine Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Su-

 

38
 Cumhuriyet, 31 Ekim 1931; s.1-2; Pravda, 2 Kasım 1931, s.1; İzvestiya, 2 Kasım 

1931, s.1 

39
 The Times, 31 Ekim 1931, s.9. 

40
 Pravda, 1 Kasım 1931, s.6.; İzvestiya, 1 Kasım 1931, s.2. 
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rits ile Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey eşlik et-

miştir
41

. İstanbul’da bir gece geçirdikten sonra Sovyetler Birliği Dışiş-

leri Halk Komiseri, Ege vapuru ile İtalya’ya doğru hareket etmiştir. 

Hareket öncesinde vermiş olduğu beyanatta, gerçekleştirmiş olduğu 

bu ziyaret ile iki ülke arasındaki mevcut dostluğun daha da kuvvetlen-

diği vurgusunu yapmıştır
42

. 

Meclisin yeni dönem açılış töreninde konuşan Mustafa Kemal 

Paşa’nın Sovyetler Birliği hakkındaki görüşleri Pravda ve İzvestiya ga-

zeteleri tarafından doğrudan kendi kamuoyuna aktarılmıştır. Büyük 

dostumuz Sovyetler Birliği’nin Dışişleri Halk Komiseri’ni Ankara’da 

ağırlamaktan dolayı oldukça memnun olduklarını söyleyen Mustafa 

Kemal Paşa, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini koruyabildiklerini 

ve her iki ülkenin de bu yöndeki arzularını ortaya koyduğunu belirt-

miştir
43

. 

Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Litvinov, Türkiye’den 

İtalya’ya doğru yola çıkarken Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 

Bey’e bir telgraf göndermiştir: “Misafirperver Türk hudutlarını terk eder-

ken gördüğüm unutulmaz dostane kabul hakkında gerek zat-ı alinize gerekse 

hükümet arkadaşlarınıza bir kere daha minnettarlığımı arz etmek isterim. Müs-

tesna şahsiyeti bende silinmez bir hatıra bırakan Reis-i Cumhur hazretleri nez-

dinde hürmetime tercüman olmanızı rica ederim. Keza büyük bir devlet adamı 

olan Başbakan İsmet Paşa hazretlerine de kendisi ile yaptığım görüşmede ver-

diğim kıymeti ve bu görüşmeden duyduğum hazzı lütfen söylemenizi rica eyle-

rim. Kat’iyen halisane ve samimi olan görüşmemizde yeniden teeyyüt eden 

Türk-Sovyet ilişkilerinin sarsılmaz sağlamlığı hakkında kat-i bir kanaat görü-

yorum. Yeni Türkiye’nin banileri ile şahsi muarefenin iki memleket arasındaki 

mütekabil anlaşmanın kuvvetle tezayüdüne medar olacağına hiç şüphe etmiyo-

rum. Münasebatımızın, milletlerimizin arzu ve ihtiyaçlarına ve cihan sulhu 

 

41
 Cumhuriyet, 1 Kasım 1931, s.1. 

42
 Cumhuriyet, 2 Kasım 1931, s.1. 

43
 İzvestiya, 3 Kasım 1931 s.1; Pravda, 3 Kasım 1931, s.1; Perinçek, a.g.e., s.194-195. 
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davasına ne kadar tevafuk ettiğini şimdi daha sarahatle fark ediyorum. Hak-

kımda eseri dikkat gösteren bütün makama ve eşhasa bilhassa samimiyet teza-

hürlerinden bulunursanız beni minnettar kılarsınız44”. 

Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiseri Maksim Maksimoviç Lit-

vinov’un Türkiye’den ayrılmasının ardından İzvestiya Gazetesinde Sov-

yet-Türk Dostluğu başlıklı yazarı belirtilmemiş bir bölüm yayınlanmıştır. 

Burada, Litvinov’un Ankara’ya gelmesi hadisesi Türk-Sovyet dostlu-

ğunun bir gösterisi olarak yorumlanmış, Türk hükümetinin tüm tem-

silcilerinin Litvinov ile yakından ilgilendikleri belirtilmiştir. İki ülke 

arasındaki ilişkilerin sağlamlığına vurgu yapılırken, Litvinov’un Tür-

kiye’ye gelir gelmez Türk gazetecilere vermiş olduğu beyanata atıf ya-

pılmıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin tarihsel sürecine 

vurgu yapılırken, imzalanmış olan antlaşmalar hakkında da Sovyet ka-

muoyu ile bilgi paylaşılmıştır. Daha sonra ise ziyaret esnasında uzatı-

lan Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması hakkında da bilgi verilmiştir. Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin batı emperyalizmine karşı savaşının henüz bit-

mediği, hali hazırda bu savaşın ekonomik alanda sürdüğü bilgisi de 

paylaşılmıştır. Bu vesile ile Türk basınından örnekler verilerek Türk 

ekonomisi bölüm içerisinde yorumlanmış ve Türk-Sovyet ilişkilerinin 

ekonomik boyutuna da değinilmiştir
45

.  

Litvinov’un Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret Amerika Birleşik 

Devletleri’nin de dikkatini çekmiştir. Konuyla ilgili bir telgraf gönde-

ren ve ziyaretin asıl sebebi olarak Sovyetler Birliği’nin, Türkiye’nin dış 

politikasının Batı’ya yöneldiği yönündeki düşüncesini gösteren 

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Grew, bu bağlamda ortak geçmişe 

vurgu yaparak kendilerini hatırlatmak istediklerini söylemiştir. 

Grew’in göndermiş olduğu telgrafta ziyaretin sonuçlarıyla ilgili Tevfik 

Rüştü Bey ile gerçekleştirdiği görüşmeye de yer verilmiştir. Tevfik 

Rüştü Bey bu görüşmede, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi-

 

44
 Cumhuriyet, 4 Kasım 1931, s.3. 

45
 İzvestiya, 5 Kasım 1931 s,1. 
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nin Sovyetler Birliği ile olan ilişkiler açısından bir sorun teşkil etmeye-

ceğini, aksine Sovyetler Birliği’nin barışa katkı sağlayacak her türlü 

girişimi olumlu karşılayacağını Grew’e söylemiştir
46

. 

SONUÇ 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlanmasının ardından işgale uğramış 

ve bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye ile yaşadığı rejim değişikliği 

sonucu birtakım iç meselelerle uğraşan, ekonomik ve sosyal alanlarda 

karmaşa halinde olan Rusya birbirlerine yakınlaşmaya başlamış ve ya-

kın ilişkiler kurma yönünde hareket etmişlerdir. Türkiye Cumhuri-

yeti’nin ilanı ve Sovyetler Birliği’nin kurulması ile bu ilişkiler daha da 

gelişerek artmıştır. 

Bu süreç içerisinde iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi ama-

cıyla çeşitli antlaşmalar gerçekleşmiştir. Bunlardan en önemlileri şüp-

hesiz ki ilk olması hasebiyle 1921 tarihli antlaşmadır. Çalışmamız ile 

de bağlantılı olması sebebiyle 1925 tarihli Paris’te gerçekleştirilen 

Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması da iki ülke arasındaki ilişkilerin ge-

lişmesinde mihenk taşı konumundadır.  

Karahan’ın gerçekleştirdiği 1929 tarihli ziyarete karşılık olarak 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, 1930 yılında 

Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Buradaki temasları esna-

sında da Sovyetler Birliği Dışişleri Halk Komiserliği görevine yeni 

atanmış olan Maksim Maksimoviç Litvinov’u Türkiye’ye davet etmiş-

tir. Litvinov bu teklife olumlu cevap vererek 1931 yılı Ekim ayında 

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da içine alan bir programla Tür-

kiye’ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülke 

ilişkilerinin gelmiş olduğu noktayı görmek için oldukça önemlidir. 

Zira bu ziyaret ile Sovyetler Birliği, Türkiye’de ilk kez bakan seviye-

sinde bir heyet ile ağırlanmış oldu. Dönemin karmaşık siyasi konjonk-

türü içerisinde gerçekleşen bu ziyaret ile her iki ülke de dostluktan 

yana olduklarını dünya kamuoyuna göstermişlerdir. 

 

46
 Erden, a.g.m., s. 102-103. 
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Litvinov’un ziyareti her iki ülke basınında geniş yer bulmuştur. 

Sovyet basını genel olarak Anadolu Ajansı’ndan aldığı haberleri kul-

lanmışsa da haberlerin çoğunlukla ilk sayfadan verilmesi önemlidir. 

Sovyet gazetelerinin, Moskova hükümetinin bakış açısının dışında bir 

haber yapması olası olmadığından; Litvinov’un ziyaretinin Sovyet yet-

kililerince de önemsendiği çıkarımında bulunmak yanlış olmayacaktır. 

Türk basını da ziyarete önem vermiş; Türk-Sovyet dostluğunu öne çı-

karan yayınlar yapmıştır. İncelenen dönem içerisinde her iki ülkenin 

basını da birbirlerine atıf yaparak yayınlanmış haberleri doğrudan 

kendi kamuoyu ile paylaşmıştır.  

Sovyet bakan, ziyareti esnasında verdiği beyanlarda; sürekli ola-

rak Türk-Sovyet ilişkilerinin tarihsel sürecine vurgu yapmıştır. Bunun 

iki ülke arasındaki yakın ilişkileri tarihsel bir ortak tabana oturtma ve 

sağlam bir temel oluşturma amacıyla özellikle kullanıldığını düşün-

mekteyiz.  

Litvinov, Türk Sovyet ilişkilerinin geleceği ile ilgili söylemlerinde 

sadece siyasi ilişkilerden bahsetmemekte, ekonomik ilişkilerin de altını 

sürekli çizmektedir. Bu durum, Sovyet bakanın Türk-Sovyet ilişkile-

rini geniş bir perspektiften ele alma çabasında olduğunun bir göster-

gesidir. Litvinov’un Türkiye ziyaretinin en önemli sonucu 1925 tarihli 

Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın süresinin karşılıklı protokol-

lerle yeniden uzatılmasıdır. 
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Ek-1 SSCB Dışişleri Halk Komiseri Litvinov ve heyetine özel tren tah-

sis edildiğini gösterir belge. 
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Ek-2 Pravda Gazetesi’nin 2 Kasım 1931 tarihli nüshası. 
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Ek-3 İzvestiya Gazetesi’nin 28 Ekim 1931 tarihli nüshası. 


