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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti 1933 yılında kuruluşunun 10. Yıl kutlama-

larını büyük bir coşku ile kutlamıştır. Bu kutlamalara dost ülkelerin 

temsilcileri de davet edilmiştir. Bu dost ülkelerin başında da Milli Mü-

cadele yıllarından beri süren samimi münasebetleri ile Sovyet Rusya 

gelmektedir. Nitekim, Ruslar Harbiye Komiseri Voroşilov, Kızılodu 

Süvari Umum Müfettişi Budienni, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Kri-

jinovski, Hariciye Komiseri Karahan ve Maarif Komiseri Bubnof ile 

kutlamalara katılmışlardır. Heyet kutlamalarla birlikte bazı sanayi ve 

ticari faaliyetler için de görüşme ve incelemeler yapma imkanı da bul-

muştur. 

Bu seyahat neticesinde memleketlerine döndükten bir müddet 

sonra Rusya heyetinde yer alan Sovyetler Birliği Maarif Komiseri Bub-

nof Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti yetkililerine, “Her öğretim 

derecesinden seçilecek 40 kişilik bir muallimler heyetini, Sovyet 

Rusya’nın misafiri olarak, bir inceleme seyahatine davet ettiğini” 1936 

yılı Haziran ayında yazmıştır. Bu davet üzerine Türkiye Cumhuriyeti 

Maarif Vekaleti yetkilileri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede görev 

yapan öğretmenler arasından 40 kişiyi seçmiştir. Bunlardan Hıfzı Vel-

det Velidedeoğlu Üniversite adına geziye seçilen dört doçentten biri 

olarak geziye katılmış ve seyahat ile ilgili gözlemlerini yazıya aktarmış-

tır. 

 

*
 Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, sebahattin-

simsir@gmail.com. 
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Velidedeoğlu’nun gözlemlerinde bazen kafasındaki Sovyetler Bir-

liğini bulamamanın hayal kırıklığı olsa da, böyle bir geziyi kaydederek 

80 yıl sonra da olsa o günün Rusya’sını bize sunması taktire şayandır. 

Hele hele Türk-Sovyet ilişkilerinin gidişatında bazı sıkıntıların da baş-

lamaya başladığı bir dönemde böyle bir gezinin yapılması ve kaleme 

alınması da anlamlıdır. 

Gerek onuncu yıl kutlamaları çerçevesinde Rusların Türkiye’deki 

faaliyetleri, gerekse Türk öğretmen heyetinin Rusya’daki faaliyetleri 

öncelikle iki devletinin belli bir meslek grubunun kaynaşmasını sağla-

mayı amaçladığı gibi, karşılıklı bilgi alış verişinin de hedeflenmiş ol-

ması önemlidir. 

Biz, bu çalışma ile karşılıklı bu ziyaretlerin iki devletin yetkilileri 

ve halkı üzerindeki etkilerini vesika, hatıra ve araştırmalara göre ele 

alacağız. Son günlerde bölge jeopolitiğinin yakınlaştırdığı ilişkilerin, 

Cumhuriyetin ilk yılları ve Atatürk dönemindeki siyasi, kültürel, eko-

nomik ve diğer alanlara etkisini ortaya koymaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Onuncu Yıl, Türkiye, Sovyet Rusya, Ziyaret, 

Öğretmen. 
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RUSSIANS IN THE TENTH YEAR CELEBRATION OF THE 

REPUBLIC OF TURKEY AND TURKISH TEACHERS INVITED 

TO RUSSIA IN THE CONTEXT OF TURKISH - SOVIET 

RELATIONS 

ABSTRACT 

Establishment of the Republic of Turkey was celebrated with great 

enthusiasm at the 10th anniversary celebrations in 1933. Representa-

tives of the friendly nations were also invited to these celebrations. So-

viet Russia comes first among these friendly countries with intimate 

dialogues that have been going on since the years of the War of Inde-

pendence. In fact, the Russians participated in the celebrations with 

the Commissar of War Vorosilov, the Inspector of the Red Army Cav-

alry Budienni, the President of the Deputy Envoys Krijinovski, the 

Commissioner for Foreign Affairs Karahan and the Commissioner for 

Education of Bubnof. The delegation was not only able to participate 

in celebrations, but also had the opportunity to conduct discussions 

and examinatios for some industrial and commercial activities. 

In June 1936, the Commissioner for Education, Bubnof, wrote to 

the officials of the Turkish Ministry of Education that he had invited 

a delegation of 40 delegates of each teaching degree as a guest of the 

Soviet Russia to be invited as a guest of an examination trip. Upon this 

invitation, the Turkish Ministry of Education appointed 40 people 

from primary, secondary, high school teachers and university lectur-

ers. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, one of the four associate professors 

who were selected for the tour on behalf of the University, partici-

pated in the tour and wrote his observations about travel. 

Although sometimes the Velidedeoğlu's observations reflected the 

frustration of not finding the Soviet Union he pictured in his head, 

noting such a trip, albeit 80 years later to offers us a clear image of 

that day Russia. It is also meaningful that such a trip was made and 
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written in a period when some troubles started to start in the course 

of Turkish - Soviet relations. 

Both Russian activities in the tenth year celebrations in Turkey, as 

well as the activities of Turkish teachers in Russia, as primarily in-

tended to ensure the cohesion of a particular professional group of 

two states, it is important to have targeted the mutual exchange of 

information. 

With this study we will examine the effects of these visits on the 

authorities and the people of the two states according to the docu-

ments, memoirs and researches. And we will try to reveal the effects 

of the relationships, which are closer today due to geopolitical reasons, 

on the first years of the Republic and on the political, cultural, eco-

nomic and other areas in the period of Atatürk. 

Keywords: Tenth Anniversary, Turkey, USSR, Visit, Teacher. 
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GİRİŞ 

Sıkıntılı bir süreç sonrası 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilme-

sinden sonra gelen on yıllık bir süre zarfında Türkiye reformları ve 

inkılapları ile belli bir noktaya gelmiştir. Bu olumlu gelişmeler netice-

sinde 10. Yılı coşku ile kutlama kararı alınmıştır. İlk olarak Malatya 

Mebusu Abdülmuttalip, Denizli Mebusu Necip Ali, Giresun Mebusu 

Hakkı Tarık, Bolu Mebusu Hasan Cemil ve Muş Mebusu Hasan Reşit 

Beyler, bir kutlama programı oluşturmak üzere, 9 Haziran 1933 tari-

hinde ‘‘Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönümünü Kutlama Ka-

nunu’’ başlıklı bir kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunmuşlardır.
1
 

TBMM’nin 11 Haziran 1933 tarihli birleşiminde acilen görüşüldükten 

sonra yasalaşan bu kanun ile “Cumhuriyet ilanının Onuncu Yıldö-

nümü Kutlama Kanunu” adı ile çalışmalara resmilik kazandırılmıştır. 

Daha sonra görülen eksiklikleri gidermesi maksadı ile üç de ek yasa 

çıkarılmıştır. 

Kutlama çalışmalarını tek elden düzenlemek için Başbakanlığa 

bağlı olarak çalışan “Kutlama Yüksek Komisyonu” oluşturulmuştur. 

Bu komisyona bağlı olarak çalışacak altı da yardımcı komite oluşturul-

muş ve her birine ayrı ayrı konularda görevler verilmiştir. Ayrıca, her 

ilde, Kutlama Yüksek Komisyonuna bağlı olarak çalışan il kutlama ko-

miteleri ve heyetleri oluşturulmuştur.
2
 

Onuncu yıl kutlamalarının en önemli özelliği, bu bayramın yur-

dun her yanında en ücra köşesine varıncaya kadar kutlanması ve 

mümkün olduğunda çok vatandaşın kutlama çalışmaları içine alınma-

sının planlanmasıdır. Hükümet, bütün bu etkinlikler ve tören hazır-

lıkları için 1933 mali yılı bütçesinden 50.000 TL. para ayırırken Bele-

diye, Vekalet ve Daire bütçelerinden de ayrıca kaynak oluşturulmuş-

tur.
3
 

 

1
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devir 4. C 16, s. 212. 

2
 Nezahat Demirhan, Cumhuriyetin Onuncu Yılının Türk İnkılâp Tarihinde Yeri 

ve Önemi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999, s.3. 

3
 Nezahat Demirhan, a.g.e., s. 3-4. 
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Üç gün üç gece olarak planlanan kutlamalarda dikkat çeken bir 

özellik de, bayramda evlerin, sokakların, binaların, caddelerin ve mey-

danların bayraklarla ve afişlerle donatılması, köylere varıncaya kadar 

buna özen gösterilmesi, ayrıca şehirlerdeki cadde ve meydanları süs-

leyen takların çokluğu ve güzelliği, törenler süresince geceleri bütün 

evlerin ve binaların ampullerle aydınlatılması ve elektrik olmayan yer-

lerde fenerler yakılarak ışıklandırma yapılması olmuştur.
4
 

Kutlama törenlerine katılmak üzere, yurdumuza gelecek olan he-

yetlerin, Türk konukseverliğine uygun olarak ağırlanması ve konuk-

ların ülkemizi tanıyabilmeleri yanında iyi izlenimlerle ayırabilmeleri-

nin sağlanması maksadıyla, 19 Ekim 1933 tarihinde çıkarılan Kutlama 

Kanununa ek bir kanun ile, Devlet Demiryollarında geçerli olmak 

üzere 200 adet serbest seyahat kağıdı çıkarma kararı alınmıştır. 

Gelecek heyetler arasında, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Macaris-

tan, Yunanistan ve Yugoslavya heyetleri dikkat çekmektedir. Bu he-

yetler arasında önemli bir yeri olan Sovyetler Birliği heyeti; Kızılordu 

Süvari Umumi Müfettişi Budiyenni, Maarif Komiser Muavini Krija-

novski, Heyet Başkanı Sovyet Harbiye Komiseri Voroşilof ve çeşitli üst 

düzey yöneticilerden oluşmaktadır ayrıca; Yunanistan adına Hava 

Kuvvetleri Komutanı General Adamides, Almanya adına Moskova Bü-

yükelçisi Her Nadalny, Bulgaristan adına Maarif Nazırı Boyaciyef ve 

General Narkaf, Romanya adına Ayan Meclisi üyeleri Ahmet Taşçı ve 

Mustafa Beylerle, Silistre Müftüsü Hafız Rıfat Efendi katılmışlardır.
5
 

Gerçi Sovyetler Birliği tarafından ilk olarak, daha önce İsmet 

Paşa’nın ziyaretini iade etmek üzere Molotov’un Ankara’ya gelmesi 

kararlaştırılmıştır. Ancak, Molotov rahatsızlandığı için gelemeyeceği 

Türkiye’ye telgraf ile bildirilmiştir
6
 

 

4
 Nezahat Demirhan, a.g.e., s. 4. 

5
 Cahide Sınmaz-Sönmez, “Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları ve 26 Ekim 1933 

Tarihli Genel Af Yasası”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk 

Yolu Dergisi, S 33-34, Mayıs-Kasım 2004, s.72. 

6
 Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920 – 1953), Ankara, 1991, s. 132. 
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Gazetelerin haberine göre, bu heyeti Sivastotpol’da karşılamak ve 

Türkiye’ye getirmek üzere Deniz Yolları İşletme İdaresi’nin İzmir Va-

puru, içinde bir Türk karşılama heyeti ile birlikte 23 Ekim 1933 günü 

saat 13.00’da İstanbul limanından hareket etmiştir.
7
  

Hariciye Vekaleti Protokol Planlama Müdürlüğü tarafından yapı-

lan planlamaya göre, İzmir vapuru askerî mihmandarlar ile Hariciye 

Vekaleti Hususi Kalem Müdürünü hamilen 24 Teşrinievvel’de Sivas-

topol’a varacaktır. 25 Teşrinievvel’de misafirleri alarak Sivastopol’dan 

İstanbul’a doğru hareket etmişlerdir. İzmir Vapurunu iki torpido 

muhribimiz ile bir tayyare filomuz boğaz girişinde karşılamış ve İstan-

bul limanına kadar eşlik etmişlerdir.
8
 Akşam gazetesinin haberine 

göre ise, 18 tayyareden ibaret bir filomuz eşlik etmiştir. Ayrıca İzmir 

vapuruna Cervenska Ukraina ve Prefintern kruvazörleri de refakat 

etmiştir.
9
 

İstanbul’da Karşılama Programı 

İzmir Vapuru İstanbul’a yaklaştığında Büyükdere önünde İstan-

bul Vali ve Şehremini (Belediye Başkanı) Beyefendi, Kolordu Kuman-

danı Paşa Hazretleri, Hariciye Vekaleti Üçüncü Daire şefi, Kâtibi 

Umumilik Bürosu Şefi Beyler ile Emniyet Müdürü Beyler ve Sovyet 

Sefareti erkânı bir motor ile karşılamışlar ve vapura çıkarak hoş geldi-

niz demişlerdir. 

İzmir Vapuru takriben saat 10.00’da Galata rıhtımına yanaştıkla-

rında rıhtımı Türk ve Sovyet Bayrakları ile süslenmiş bulmuşlardır. 

Misafirler İstanbul Vilayet ve Belediye Muavinleri, Cumhuriyet Halk 

Fırkası Reisi Beyler tarafından karşılamışlardır. Askerî tören yapılmış 

ve muzika (Bando) Sovyet marşını çalmıştır.
10

 

 

7
 Cumhuriyet Gazetesi, 23 Teşrinievvel 1933, S. 3400; Akşam Gazetesi, 27 Teşriniev-

vel 1933, s. 5406. 

8
 Cumhuriyet Arşivi 030 10 198 352 12 1. Sayfa. 

9
 Akşam Gazetesi, 27 Teşrinievvel 1933, s. 5406. 

10
 Y. a.g.v. s.1 
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Misafirler daha sonra kendilerine tahsis olunan otomobillerle 

Pera Palace oteline gitmişlerdir. Saat 13.45’de İstanbul Vali ve Bele-

diye Reisi Beyefendi tarafından Pera Palace otelinde bir öğle yemeği 

verilmiştir. Saat 18’de otelden ayrılan misafirler seyrisefain rıhtımın-

dan rükûplarına tahsis edilen Akay idaresinin bir vapuru ile Haydar-

paşa’ya geçmişlerdir. Haydarpaşa’da da kendilerini bir heyet karşıla-

mış, askeri merasim yapıldıktan sonra, 19.00’da hususi bir tren ile 

Haydarpaşa’dan hareket etmişlerdir.
11

 

Sovyet heyetinin Türkiye’ye gelişleri 26 Teşrinievvel (Ekim) 1933 

günü gazetelerde genişçe bir şekilde yer almıştır. “…Gelenler içinde 

Sovyet Harbiye Komiseri Voroşilof, Kızılordu Süvari Umumi Müfet-

tişi Budienni, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Krijanovski, Hariciye Ko-

miseri Karahan, Maarif Komiseri Bubnof bulunmaktadır.’’ 

Heyet Başkanı Voroşilof, Sovyetler Birliği hükümeti ve milleti na-

mına Türk matbuatı vasıtasıyla selamlayarak şu beyanatta bulunmuş-

tur: “Türk toprağına ayak bastığımız şu dakikada Türk milletini ve Türkiye 

Cumhuriyetini seven Sovyetler Birliği hükümet murahhas heyeti ve şahsım hak-

kında gösterilen hararetli kabul tarzından dolayı çok samimi bir heyecanla mü-

tehassis bulunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanına, Türkiye Cumhuriyet idare-

sinin onuncu yıldönümü münasebetiyle tebriklerimizi bizzat sunmak ve çok ma-

nalı bir ehemmiyeti haiz böyle bir günde Türk milletinin sevincine iştirak etmek 

imkanını bana verdiğinden dolayı derin bir bahtiyarlık duyuyorum. 

Gerek ben ve gerek murahhas heyet azası yeni Türkiye’yi çok yakından biz-

zat göreceğimizden, yeni Türkiye’nin gerek hars ve gerek sahalarında elde ettiği 

muvaffakiyetlere ittilâ hasıl edeceğimizden dolayı pek çok memnunuz. Sovyetler 

Birliği halkı bu muvaffakiyetleri devamlı bir dikkat ve muhalesetle takip etmek-

tedir.”12
 

Akşam Gazetesinden Necmeddin Sadak 26 Teşrinievvel 1933 ta-

rihli Başyazısını Sovyet heyetine ayırmış ve gelmelerinden duyulan 

memnuniyetten sonra: “Muhterem misafirlerimiz memleketin her tarafında, 

 

11
 Y.a.g.v. , s. 2. 

12
 Cumhuriyet Gazetesi, 26 Teşerinievvel 1933, S. 3403. 
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geçtikleri ve gittikleri her yerde Türk milletinin Sovyet dostluğuna ne kadar 

kıymet verdiğini, iki komşu memleketi birbirine bağlayan münasebetlerin ala-

lade politika sözlerinin ve yazılarının ne kadar üstünde olduğunu anlayacak-

lardır. 

Ankara’da Türkiye’nin büyük ricali ile temasa girdikleri zaman, şeflerimi-

zin bu milli hissiyata sadakatle tercüman olduklarına bir kere daha kanaat ge-

tireceklerdir. Bu ziyaretlerin faydası, esasen bu kanaatlerin zaman zaman ta-

zelenmesinden ibaret değil midir?”13
 diye de sormuştur. 

Misafirler 27.10.1933 Cuma günü saat 10.30’da Ankara’ya ulaş-

mışlardır. Kendilerini Başvekil Paşa Hazretleri ile eşleri Hanımefendi, 

Milli Müdafaa, Hariciye Vekilleri Beyefendiler ile eşleri Hanımefendi-

ler, I. Ordu Müfettişi Paşa Hazretleri ile eşleri Hanımefendi, Başvekil 

müsteşarı, Ankara Vali ve Belediye Reisi Beyefendiler ile eşleri hanı-

mefendiler, Hariciye Vekaleti Katibi Umumisi, Milli Müdafaa ve Ma-

arif Vekaleti Müsteşarları, Kolordu Kumandanı, Süvari Umum Mü-

fettişi ve Fırka Kumandanı, Protokol Şefi ve Muavini, merkez kuman-

danı ve Emniyet müdürü Paşalar ve Beyefendiler istasyonda mera-

simle karşılamışlardır.
14

 Ankara’da kaldıkları müddetçe her yerde 

hüsnükabul görmüş, Mustafa Kemal Paşa tarafından ağırlanmışlardır. 

Misafirler Ankara Palas Oteline getirilmişlerdir. Bir müddet din-

lendikten sonra Komiserler Heyeti saat 10.30’da Hariciye Vekili Be-

yefendiyi, 11.00’de Başvekil Paşa Hazretlerini, 11.30’da Büyük Millet 

Meclisi Reisi Paşa Hazretlerini birlikte ziyaret etmişlerdir.
15

 Ayrıca, 

Mösyö Voroşilof ve Mösyö Budiyeni Saat 12.15’de Milli Müdafa Vekili 

Beyefendiyi; aynı saatte Mösyö Bubnof Maarif Vekili Beyefendiyi zi-

yaret etmiştir.
16

 

Sovyet heyetine saat 13.45’de Hariciye Vekili Beyefendi Anadolu 

Kulübünde bir öğle yemeği vermiştir. Yemekten sonra Reisicumhur 

 

13
 Akşam Gazetesi, 26 Teşrinievvel 1933, 5405. 

14
 Y.a.g.v. ay. yer. 

15
 Y.ag.v., ay.yer. 

16
 Y.a.g.v. s. 3 
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Hazretleri Komiserler Hazeratını kabul etmiştir.
17

 Akşam yemeğini ise 

20.30’da Ankara Palas’ta Başvekil Paşa Hazretleri vermiştir.
18

 

28.10.1933 Cumartesi günü ise, misafirler saat 10’dan itibaren İs-

met Paşa Kız Enstitüsündeki Maarif Sergisini, Gazi Muallim Mekte-

bini, İktisat sergisini ve Ziraat Enstitüsünü gezmişlerdir. Kendilerine 

13.45’de Büyük Millet Meclisi Reisi Paşa Hazretleri tarafından Hal-

kevi’nde bir öğle yemeği verilmiştir. Saat 17.’de Orduevinde Büyük 

Erkanıharbiye reisi Paşa Hazretleri tarafından bir çay ziyafeti verilmiş-

tir. Akşam 22.’de ise, Sovyet Büyükelçisi tarafından Büyükelçilik Bi-

nasında bir kabul çayı ziyafeti verilmiştir.
19

 

29.10.1933 günü ise, Cumhuriyet’in onuncu yıldönümü münase-

beti ile yapılan merasim ve şenliklere katılmışlardır. 

30.10.1933 günü Ankara-Kayseri şimendufer güzergahında ger-

çekleştirilen gezintiden sonra, bir müddet Sovyet heyeti serbest bıra-

kıldıktan sonra, 21.50’de hususi tren ile Eskişehir, Kütahya, Balıkesir 

güzergahından İzmir’e hareket etmişlerdir. 

Heyetin Türkiye’de temasları devam ederken 10. Yıldönümü ve-

silesi ile bir kutlama telgrafı gönderen Sovyet Rusya Merkezi İcra Ko-

mitesi Başkanı M. Kalinin’e Mustafa Kemal Paşa tarafından bir teşek-

kür telgrafı çekilmiştir.
20

 Burada “…Büyük dost memleketin Merkezi 

İcra Komitesinin, M. Voroşilov gibi mümtaz bir şahsiyetin başkanlı-

ğında bir heyeti bayramımıza iştirak ettirmek suretiyle vaki nazik ilgisi 

bizi pek ziyade duygulandırdı. Bu büyük bayram günlerinde hissetti-

ğimiz sevinç, yanı başımızda ilk günler dostlarımızın varlığı ile bir kat 

daha çoğaldı…” denilmiştir. 

1.11.1933 günü saat 9’da tren İzmir’e gelmiştir. Misafirleri istas-

yonda Vali ve Belediye Reisi, Müstahkem Mevki Kumandanı Paşalar 

 

17
 Y.a.g.v. s. 14. 

18
 Y.a.g.v. ay. yer. 

19
 Y.ag.v. ay. yer. Ve s. 15. 

20
 Rasih Nuri İleri, Atatürk ve Komünizm, İstanbul, 1970, s. 330. 
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ve Vilayet ve Belediye Muavinleri, Merkez Kumandanı, Emniyet Mü-

dürü Beyefendiler tarafından askeri törenle karşılanmışlardır. Saat 

11’de Sovyet Heyeti Vali ve Belediye reisini ziyaret etmiş, daha sonra 

da merkez komutanını ziyaret etmişlerdir. Saat 13.30’da misafirlere 

İzmir Belediyesi bir öğle yemeği vermiş, 16-18 saatleri arasında ise, 

Kız Muallim Mektebi, Belediye Çocuk Yuvası ve Sağır Dilsiz mektebi 

gezilmiştir. 18.30’da ise, misafirler şerefine İzmir Halkevi’nde bir çay 

verilmiştir. 21’de ise, İzmir Valisi tarafından bir akşam yemeği veril-

miştir.
21

 

2.11.1933 günü misafirler saat 10 ile 13 arasında Şerif Remiz 

Bey’in İncir İmalathanesi ve Şark Sanayi İplik Fabrikasını gezmişler-

dir. Misafirlere saat 13’de İzmir Ticaret Odası tarafından bir öğle ye-

meği verilmiştir. 15.30’da stadyumda bir maç yapılmış, tayyareler gös-

teri uçuşu gerçekleştirmiş, mektep talebeleri de Cumhuriyet’in 

onuncu yıl marşını söylemişler, akabinde Buca koşu mahalli ziyaret 

edildikten sonra, Bornova Ziraat Mektebine gelerek bir çay içmişler-

dir. Saat 21.’de ise İzmir Vapuru ile İstanbul’a hareket etmişlerdir.
22

 

3.11.1933 günü İzmir Vapurunu Çanakkale Boğaz girişinde iki 

torpido muhribimiz karşılamışlardır. Çanakkale’de otomobiller ile İn-

tepe’ye gitmişler ardından Truva Harabelerini gezip Çanakkale’ye 

dönmüşlerdir. Motor ile Eceabad’a geçerek, Alçıtepe’yi gezdikten 

sonra vapura dönmüşlerdir. Vapur saat 9’da İstanbul’a ulaşmıştır. 

4.11.1933 tarihinde ise, bir müddet dinlenen misafirlerle saat 

11’de Topkapı Sarayı ve Asarı Atika müzesi gezilmiştir. 13.30’da 

otelde Ticaret Odası tarafından bir öğle yemeği verilmiştir. Saat 16’da 

Evkaf müzesi gezilmiş, 20.30’da da Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi 

Hüseyin Ragıp Beyefendi tarafından Tokatlıyan Otelinde bir akşam 

 

21
 Y.a.g.v. s. 4. 

22
 Y.a.g.v., s.4-5. 
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yemeği vermiştir. Yemekten sonra Dolmabahçe sarayında Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Bey’in resmi kabulü gerçekleşmiştir.
23

 

5.11.1933 günü saat 10’da İstanbul Kız Muallim Mektebi ile bir 

ilkokul ziyaret edilmiş, serbest bırakılan öğle yemeği sonrası, saat 14’te 

Şirketi Hayriye Vapuru ile Beykoz’a gidilerek Beykoz Dericilik Fabri-

kası gezilmiştir.
24

 

6.11.1933 günü 20.30’da Pera Palace otelinde serbest kıyafet ile 

katılınabilecek bir akşam yemeği organize edilmiştir. Yemekten sonra 

ise, Darülbedayi tiyatrosunda bir oyun izlenmiştir. 

7.11.1933 günü sabah 9’da Adalar ve Yalova’ya gezintiye gidilmiş, 

akşam saat 20’de ise misafirler İzmir Vapuru ile memleketlerine yolcu 

edilmişlerdir.
25

 Vapura Yavuz Dritnotile iki torpido muhribi Boğaz çı-

kışına kadar eşlik etmişlerdir. 

Türkiye’den mutlu bir şekilde ayrılan Sovyetler Birliği heyeti, bu 

ziyaret vesilesi ile dört adet uçağı da Türkiye’ye hediye etmişlerdir.
26

 

Sovyet yetkililerin bazıları ülkelerine döndükten sonra çeşitli açık-

lamalarda da bulunmuşlardır. Bunlardan 10. Yıl kutlamalarına katı-

lan Sovyet heyetinin başkanı K. Y. Voroşilov, Türkiye ziyaretleri sıra-

sında karşılaştıkları tablonun en cesur beklentilerini bile aştığını vur-

gulamıştır. Geçmişin zincirlerini kırmış, ekonomik, siyasal ve kültürel 

gücüne güç katan yüce ve yetenekli bir halkla karşılaştıklarını, en 

önemli siyasi simalardan köylülere kadar birçok kesimle görüştükle-

rini, azim ve çalışkanlıkları ile şaşkınlığa uğradıklarını belirtmiştir.
27

 

 

23
 Y.a.g.v s. 5. 

24
 Y.a.g.v. ay. yer. 

25
 Y.a.g.v. s. 6. 

26
 Ahmet Özgiray, Atatürk’ün Dış Politikası, İzmir, 1999, s. 44. 

27
 Mehmet Perinçek, Türk-Rus Diplomasisinden Gizli Sayfalar, İstanbul, 2011, s. 

270. 
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Eğitim Halk Komiseri Bubnov ise, Türk okullarından övgü ile söz et-

miştir.
28

 Heyette bulunan Budyonni ise, Türkiye’nin tarım alanındaki 

başarıları üzerine açıklamalarda bulunmuştur.
29

 

Sovyetler Birliği’nin Türk Öğretmenleri Daveti 

Sovyet heyetinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Onuncu Yıl kutlama-

larına daveti ve program üzere gördüğümüz ziyareti sonrası Sovyetler 

Birliği yetkilileri de Türkiye’den öğretmen camiasından bir heyeti ül-

kelerine davet etmişlerdir. Bu çalışmamızın asıl kısmını da bu ziyaret 

kapsamaktadır. Ne yazık ki arşiv çalışmalarımızda gidenlere dair her-

hangi bir belgeye ulaşamamakla birlikte, bu davet için gidecek heyete 

uygun görülenlerden biri olan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun hatıra 

ve gözlemlerini her ne kadar tarih belirtmese de, gün gün kaydetmesi 

yerinde olmuştur. 

1936 Haziran ayında Sovyetler Birliği Türkiye’ye bir davet mek-

tubu göndererek değişik okullardan 40 kişilik bir öğretmen kafilesini 

Eylül ayı içinde Sovyetler Birliği’ne davet etmişlerdir. Türkiye Maarif 

Vekili Abidin Özmen de bu gelişme üzerine değişik okul ve branşlar-

dan 40 ismi tespit maksadı ile çalışmalara başlamıştır. Heyetin teşkili 

ile Yüksek Tedrisat Umum Müdürü Cevat Dursunoğlu görevlendiril-

miştir. Dursunoğlu, Teknik Tedrisat Umum Müdürü Rüştü Uzel’in 

başkanlığında olmak üzere lise, ortaokul, ilkokul ve enstitü öğretmen-

lerinden oluşan bir heyet kurarak mektuplar yazmaya başlamıştır. 

Ağustos 1936’da bu mektuplardan bir tanesi de Üniversitede Doçent 

olarak görev yapan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’na gönderilmiş ve 23 

gün sürecek bu seyahate katılıp katılamayacağı sorulmuştur.
30

 

Heyete Üniversiteden hepsi de doçent 4 kişi katılmış olup, bunlar; 

Tıp Fakültesi’nden Muzaffer Şevki Yener ve Nebil Bilhan, Fen Fakül-

tesi’nden Ali Rıza Berkem ve Hukuk Fakültesinden de Hıfzı Veldet. 

 

28
 Perinçek, a.g.e., s. 273. 

29
 Perinçek, a.g.e., s. 276. 

30
 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türkiye’de Üç Devir, C II, İstanbul, 1973, s. 64. 
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Üniversite mensupları müstesna olmak üzere kafiledeki hemen he-

men herkes İstanbul’da vapurda tanışmıştır. Hıfzı Veldet’e göre, İçle-

rinde niçin ve nasıl seçildiğini anlamadığı silik, umumi kültürden ve 

dünya görüşünden mahrum kimseler olduğu gibi, Adnan Saygun gibi 

değerli ve genç bir besteci de yer almıştır.
31

 

İstanbul’a Türk öğretmenleri almaya küçük ama oldukça kon-

forlu bir Rus vapuru gelmiştir. Vapurda ilk akşam yağlı, ballı, havyarlı, 

votkalı, alasından meyveli mükellef bir ziyafet çekilmiştir. Ancak, bazı 

öğretmenlerin votkayı fazla kaçırması üzerine, ertesi sabah Odesa’ya 

çıkmadan önce kafile başkanı Rüştü Uzel herkesi vapurun salonunda 

toplayarak, “Rusya’da Türk muallimlerini, daha doğrusu Türk maa-

rifinin bütün kademelerini ve her şeyden önce de Türk Milletini tem-

sil edeceğimizi unutmamamızı, Türk milletinin ve Türk Maarifinin şe-

refini düşürecek veya lekeleyecek her türlü hareketten sakınmamız 

gerektiğini” nazikçe ihtar etmek zorunda kalmıştır.
32

 

Kafile Odesa’ya sabah ulaşmıştır. Kahvaltılarını vapurda yaptıktan 

sonra karaya çıkmışlar, kendilerini bir öğretmen kafilesi karşılamıştır. 

Odesa’da bir gün kalmışlardır. Otele yerleştikten sonra biraz dinlenip, 

öğle yemeğini otelde yedikten sonra ayrı ayrı gruplar halinde, dama 

tahtasının bölümleri gibi kesişen ve hep birbirine benzeyen sokakları, 

soğuk, sessiz ve zevksiz taş evleriyle, pek de sevemedikleri Odesa’yı 

dolaşmışlardır.
33

 Akşam ise, Odesa Öğretmenler Birliği, genişçe bir lo-

kalde kafileye yemek vermiştir. Sofraya karışık olarak değil de, büyük 

uzun masanın bir yanına ev sahibi öğretmenler, karşı tarafa da Türk 

öğretmenler oturtulmuşlardır. Birbirleri ile tercüman vasıtası ile anla-

şabilmişlerdir.  

Salondaki zayıf orkestra bir dans müziği çalmasına rağmen dans 

eden olmamıştır. Ziyafetin sonlarına doğru Sovyet öğretmenlerden 

biri ayağa kalkarak, tercüman aracılığı ile ziyaretten çok memnun kal-

 

31
 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 65. 

32
 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 66. 

33
 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 67. 



 TÜRK – SOVYET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE 

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL KUTLAMALARINA 

GELEN RUSLAR VE KARŞILIĞINDA RUSYA’YA DAVET 

EDİLEN TÜRK ÖĞRETMENLER VE FAALİYETLERİ 

1985 

 

dıklarını, iki memleket arasında kültür münasebetlerinin devamını te-

menni ettiklerini söylemiştir. Atatürk ve Lenin tarafından kurulan 

Türk-Sovyet dostluğunu övmüş ve kadehini Türkiye’nin saadetine ve 

Atatürk’ün şerefine kaldırmıştır. Arkasından Türk heyeti başkanı 

Tahsin Uzel’de ayağa kalkarak, gösterdikleri misafirperverlikten do-

layı Sovyet hükümetine ve burada söylenen ve bu samimi ziyafet için 

de Odesa Muallimler Birliğine teşekkür ederek kadehini Sovyet 

Rusya’nın saadeti ve “Tavariş Stalin” şerefine kaldırmıştır.
34

 

Ertesi gün 48 saat sürecek Odesa-Moskova yolculuğu için ekspres 

trene bağlanan yataklı vagonlarla gitmişlerdir. 4 Eylül 1936 günü 

Cumhuriyet gazetesi, “Türk pedagog heyeti 2 Eylül’de buraya gelmiş-

tir. Heyet, istasyonda Türk Büyükelçiliği memurları, Din İşleri Komi-

serliği Şark Bürosu şefi, Yüksek Mektepler Direktörlüğü Şefi, İnturist 

Başkanı ve Sovyet Rusya ile ecnebi memleketler arasında kültür mü-

nasebetleri cemiyetinin mümessilleri ile matbuat mensupları tarafın-

dan karşılanmıştır.”
35

 Moskova’da bir hafta kalan heyetin günleri dolu 

dolu geçmiştir. Boğumlu ve yaldızlı kubbeleriyle Kremlin sarayını sey-

retmişler, Kızılmeydan’da ihtilal müzesini gezmişler, Lenin mozolesini 

ve Lenin’in mumyalanmış cesedini, ziyaretçiler kuyruğuna girerek 

görmüşlerdir. Metro’ya bindikleri gibi, şehir merkezinden uzakta, 

bahçe içindeki bir binada bulunan Sovyet İlimler Akademisi’ne de git-

mişlerdir. Birkaç traktör ve kamyon fabrikasında da bulunmuşlardır. 

Bu fabrikalardan birinde müdür, “Fabrikada tam bir demokrasinin 

hüküm sürdüğünü, işçilerin duvar gazeteleri çıkararak istediklerini 

bunlarda açıkladıklarını ve hatta fabrika idarecilerini tenkit edebildik-

lerini söyleyerek, atölyede duvarlara asılmış bu gazetelerden birkaçını 

Türk öğretmenlere göstermiştir.”
36

 

Ancak Velidedeoğlu’nun merakı bu hususlar değildir o daha zi-

yade kafasındaki hususları açmaya çalışmış, ama bunda da pek başarılı 

 

34
 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 68. 

35
 “Türk Muallimler Heyeti Moskova’da”, Cumhuriyet, 4 Eylül 1934, S. 4422. 

36
 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 72. 
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olamamıştır. Velidedeoğlu bunu, “Fabrikalarda asıl istediğim bilgileri 

bir türlü edinemedim ve asıl görmek istediklerimi de göremedim” de-

dikten sonra, “Edinmek istediğim bilgi, fabrikada en az ücret alan bir 

işçi ile en çok ücret alan bir mühendis veya idareci arasında, ücret ba-

kımından nasıl bir nispet bulunduğu idi. Yani en çok alan, en az alanın 

kaç misli para alıyordu. Bir takım rakamlar verdiler, fakat benim iste-

diğime direkt olarak cevap vermediler veya veremediler. Görmek is-

tediğim şey ise, bir işçi lojmanı veya herhangi bir işçi ailesinin evi, ve 

başka bir günde, bir kolhoz veya sovhoz idi. Bunlar için birkaç kere 

ricada bulundum; “Proğramda yok, ayrı bir proğram yapamayız” de-

mişlerdir.
37

 

Ancak, Velidedeoğlu’nun talep ve ısrarları devam etmiştir. Meslek 

sahasına girdiğini ileri sürmüş ve çok da ısrar ederek bir mahkeme 

salonu ve bir de evlenme-boşanma dairesini görebilmiştir. Reis koltu-

ğunun arkasında Stalin’in büyük bir resmi vardır. Burada eskiden 

Çarların resimleri dururmuş. Adalet mekanizmasının kişiler adına de-

ğil, millet adına işlemesi gerektiğinden mahkeme salonuna ne Çarla-

rın ne de diktatörlerin resmini asmak gerekmezdi
38

 diyebilmiştir. 

Heyet, Moskova’da bulunduğu süre zarfında iki günün öğle son-

larında “serbest” bırakılmışlardır. Öğretmenler, bu serbest günlerin 

birisinde Türk sefaretini ziyarete gitmişlerdir. Sefir Ankara’da bulun-

duğundan dolayı sefaret müsteşarı ve memurlar ile görüşmüşlerdir. 

Bu görüşmede memurlar, Moskova’da sanki bir sürgün hayatı yaşa-

dıklarından, hiçbir eğlence imkanı bulunmadığından, sadece zaman 

zaman kordiplomatik üyeleriyle toplantı yapabildiklerinden bahset-

meleri üzerine, Velidedeoğlu’nun içinden geçip ama söyleyemedikleri 

daha da ilginçtir. “Rusça öğrenmeye, Rus müesseselerini ve mümkün 

olduğu kadar da Rus toplumunun eski ve yeni durumunu incelemeye 

bakın!”
39

 

 

37
 Velidedeoğlu, a.g.e., ay. yer. 

38
 Velidedeoğlu, a.g.e., ay. yer. 
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Velidedeoğlu, her fırsatta bir şeyler öğrenme merakından sorular 

sormaktan çekinmemiştir. Kendilerini Üniversite ve müzeleri gezdi-

ren ve iyi Fransızca bilen hanım ile aralarında şöyle bir diyalog geç-

miştir;  

“Ben, Rusya’da komünizmden eser göremedim” sorusuna;  

Cevaben; “Zaten, biz henüz komünizme gelemedik. Daha hazırlık 

safhasındayız.” 

“Komünizme ne zaman geçeceksiniz” sorusuna cevap vermeden 

önce hanım tercüman korku ile etrafa baktıktan sonra: 

“Onu Tavariş Stalin’de bilemez.”
40

 diyebilmiştir. 

Moskova’da bulundukları dördüncü akşam Maarif Komiseri Bub-

nof’un evine davet edilmişlerdir. Velidedeoğlu’na göre, ev herhalde 

Çarlık devrinden kalma bir asilzadenin konağı idi. Sofradaki çatal, bı-

çak ve bilhassa tabak takımları muhteşemdir. Velidedeoğlu tercü-

mana, burasının Maarif Komiserinin resmi dairesi mi, yoksa şahsi ika-

metgahı mı olduğunu sorunca cevaben, “Şahsi ikametgahı, ama Maa-

rif Komiseri bulunduğu müddetçe. O, bu vazifeden ayrılınca evden 

çıkar ve buraya yenisi yerleşir. Çünkü, bina içindeki eşyası ile birlikte 

devletindir.”
41

 

Heyet Moskova’dan üç gün kalacakları Leningrad’a gitmiştir. Bu-

rada en çok iki yaşına kadar olan çocukların bakıldığı, çocuk bakıme-

vini gezmişlerdir. Yine bir akşam bale temsiline gitmişlerdir. Yine bu-

rada Türkler için ilginç olan Din Aleyhtarı Müzesi’ni gezmek olmuş-

tur. Leningrad ziyareti Türkiye basınına çok küçük de olsa şöyle yan-

sımıştır; “Türk muallimler heyeti üç gün Leningrad’da kalarak, ora-

daki mektepleri, ilim, fen ve kültür müesseselerini, Devlet üniversite-

sini, Ermitaj sarayını, tiyatroları ve hastaneleri gezmişlerdir.”
42
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 Velidedeoğlu, a.g.e., s. 74. 
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 Velidedeoğlu, a.g.e., ay. yer. 
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Leningrad’dan tekrar Moskova’ya dönen heyet burada bir gün 

kalmıştır. Sonra yine tren ile Sivastotpol’a gelip, iki gün kalmışlardır. 

Bir gün şehri gezmişler, diğer gün ise Kırım’da Yalta ve Bahçeşehir’i 

ziyaret etmişlerdir.
43

 Buradan da Odesa’ya gelen heyet son akşam ye-

meğini de burada yemiştir. 

SONUÇ 

Milli Mücadele yıllarında başlayan Türk-Sovyet dostluğu Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun onuncu yılı münasebetiyle yapılan kut-

lamalarda da devam etmiştir. Bu ziyaret neticesinde Sovyetler Birliği 

yetkilileri gördükleri dostluk ve samimiyet karşısında üç yıl sonra Tür-

kiye’den bir grup öğretmeni ülkelerinde ağırlamanın yanı sıra tarihi 

güzellikler yanında mesleki tecrübelerini artırmaları maksadı ile bir 

davet göndermişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti’nin organizasyonu sonucu 

gidecek 40 kişinin tespiti yapılmıştır. Heyet 1936 yılı Eylül ayı içeri-

sinde deniz yolu ile hareket ederek özel vapur ile Odesa’yı, daha sonra 

da tren ile Rusya’nın önemli merkezlerini ziyaret etmiştir. Heyetin 

yolculuğu gerçekleştiği günlerde maalesef basında pek yer almamıştır. 

Arşiv vesikaları içinde ise tüm çabalarımıza rağmen, şimdilik herhangi 

bir kayda ulaşılamamıştır. 

Ancak, heyette yer alanlardan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu gözlem-

lerini tarih vermeden gün gün tutmaya çalışmıştır. Bir tesadüf sonucu 

gördüğümüz bu notlar, onuncu yıl kutlamaları için Türkiye’ye davet 

edilen Sovyet heyetinin ziyaretinin bir karşılığı olduğunu ifade edince, 

her iki ziyareti birlikte ele alarak zamanın bu iki dost ülkesinin yakın-

laşmasının, günümüz dünya konjüktürü için de her iki taraf için de 

faydalı olacağı kanaati ile konunun gündeme getirilmesi tarafımızca 

uygun görülmüştür. 
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