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ÖZET 

Kafkaslar’da Sovyet hâkimiyetinin nihai tesisinden ve Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi Hükümeti’nin zaferinden sonra bölgedeki mevcut 

rejimler değişmiş ve ülkelerin içtimai ve siyasi yaşamında önemli de-

ğişiklikler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ister istemez Sovyetler 

Birliği’ndeki yabancı devletlerin tebaası olan insanların hayatını da et-

kilemiştir.  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Türkler, Ermeniler, Yunan-

lılar da dahil olmak üzere Kafkasya'ya çeşitli Osmanlı tebaası geldi. 

Türkiye türklerin Kafkasya’da durumunu ve bunların Sovyet döne-

minde Kafkasya’dan tahliyesini inceleyeceğiz. 

Yabancı devletlerin Sovyet Rusya’ya müdahalesi sırasında yeni re-

jim; ülke içinde yaşayan yabancı devlet tebaasının güvenlik açısından 

büyük sorun olduğu kanaatine vardı. Ne var ki 1920-1930’larda onla-

rın yabancı devletler lehine istihbarat faaliyetlerinden rahatsız olmaya 

başladı. 

Sovyet öncesi dönemde Kafkasya’da yaşayanlar ağırlıklı olarak öğ-

retmen, molla, asker, savaş esirleri ve diğerleri idi. Sovyet rejimi Türk 

 


 Prof. Dr. Sevinç Aliyeva- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, 

“Аzerbaycan-Rusya ilişkileri tarihi” şubesinin müdürü, Azerbaycan Devlet Pedagoji 

Üniversitesi, Dünya Tarihi Bölümü, a.sevemin.i@mail.ru, sevincali-

yeva2000@gmail.com, +994503010044 



2116 SEVİNÇ ALİYEVA  

 

öğretmeleri Müsavat Partisi ideolojisine ve Türk istihbaratına hizmet 

eden bireyler olarak görüyordu.  

Makalede Rusya, Azerbaycan ve Dağıstandaki arşiv belgelerinbe 

dayanarak aşağıdakiler incelenecektir:  

- 1920-1930 yıllarında Bakü’de yaşayan Türk tebaanın evlerinde 

arama işlemleri yapılması, kapıların mühürlenerek eşyaların müsa-

dere edilmesi. Bu gelişmeler karşısında TBMM’nin Azerbaycan’daki 

Temsilcisi Lütfi’nin harekete geçmesi. 

- Dağıstan’da büyük miktarda Türk altın parası ele geçirilmesi.  

- Haydar Tağızade, Süleyman Nuri, İsmail Hakkı Türkiye lehine 

casusluk faaliyetlerinde ithamlar. 

- Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Dağıstan’dan Türkiye’ye 

göç etmek isteyen Müslümanların göçü Şükrü Bey tarafından orga-

nize edilmesi, Halk İçişleri Bakanı M.C. Bağırov ve Azerbaycan Ko-

münist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesinin (AK(b)P MK) bu çalış-

malar içinde yer alması, 

- Azerbaycan ve Dağıstan’daki Türk askerlerinin Sovyet karşıtı 

ayaklanmalara katılması ve casusluluk yönündeki faaliyetlerde itham 

edilmeleri, 

- Azerbaycan K(B)P MK tarafından Kafkasya’da gizli askeri istih-

baratın teşkili, Türk tebaasını, aynı zamanda savaş esirlerinin istihba-

rat amacıyla ve Bolşevik ideolojisinin Şark ülkelerinde Türkiye’de ya-

yılması maksadıyla kullanılması. Azerbaycan K(B)P MK Teşkilat Şube-

sine Komintern aracılığıyla Türkiye’ye geri dönen Türk komünistler 

ve Türk Komünist Partisi ile ilişkiler kurulması konusunda talimat ve-

rilmesi, 

- Azerbaycan KP MK Sekreterliğinin 16 Temmuz 1923 kararıyla 

tüm Türk öğretmenlerin sınır dışı edilmesi, 

- Merkez İcra Komitesi (MİK) ve Halk Komiserleri Konseyi’nin 

(HKS) 17 Temmuz 1937 kararıyla Azerbaycan’daki Türk-Sovyet sını-

rının Türkiye Türklerden temizlenmesi.  
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Bu konular kapsamında Sovyet yönetiminin aldığı kararlara Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve diplomatik kurumlarının nasıl 

tepki verdikleri araştırılacaktır. 

Türk Vatandaşlarına Karşı "Düşman İmajının" Oluşturulması 

XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya İmparatorluğu’nun zayıfla-

ması birlikte müslüman halklarının Osmanlı İmparatorluğu’na olan 

ilgisini artırdı. Rusya hükümeti Türk uyruklu tebaasının eğitim ku-

rumlarının, basın yayın kuruluşlarının, din adamlarının ve aydınların 

faaliyetlerini dikkatli bir şekilde gözlemlemekteydi. Camilerdeki vaaz-

lar, toplumsal yerlerde yapılan konuşmalar kontrol ediliyordu. Çarlık 

Rusya İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan Sovyetler Bir-

liği'nin yetkilileri tarafından da Türk vatandaşları da takip edilerek 

casuslukta itham ediliyorlardı. Böylece, "düşman" imajı oluşturularak 

"düşman"ın fişleme operasyonu başlamıştı.  

Belge ve malzemelerin analizi, Rusya İmparatorluğu ve Sovyet 

Devleti’nde suçsuz olarak casuslukta itham olunan Türk vatandaşları-

nın aslında resmi olarak ajanlık yaptıklarına dair deliller yoktu. Potan-

siyel bir "casus" ve "rakip" gibi algılanan Türk tebaasına karşı olan "düş-

manca" tutum, onların kaderini ve geleceğini önceden belirlemiş oldu. 

1918-20’li Yıllarda Türk Vatandaşları 

1917.yılında Çarlık Rusya İmparatorluğu’nda yaşanan olaylar, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilgisini çekmekteydi. Bu maksatla 

1917’nin Aralık ayında yarbayı Rüştü Bey (Türker) Kafkasya'ya gön-

derildi. O, 16 Şubat 1918 yılında Osmanlı Ordusu’nun Genel Komu-

tanlığına sunduğu raporda Müslüman ulusal harekâtına yardım edil-

mesinin önemli olduğunu belirtmekteydi. Bunun için onlara yardımı 

ve Bakü körfezinin merkezinde bulunan Nargin (Zire) adasından kaç-

mış esir Türk askerlerinin gücünden yaralanılmasını teklif etmişti. 
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Onun verdiği bilgilere göre tüm Kafkasya müslümanları Türk ordu-

sunu beklemekteydi.
1
 Rüştü bey, Osmanlı ordusunun küçük bir askeri 

birliğin sınırı geçmesiyle, "tüm Kafkasya’nın kazanılması" anlamına 

geldiğini düşünmekteydi: Ruslar bu operasyona kayıtsız kalacaklardır. 

Çünkü Ruslar artık Kafkasya'yı terk etmişler. Kuzey Kafkasya'daki 

Rus kazakları ise halihazırda bolşeviklerle savaşmaktadırlar. Rüştü 

bey, Türklerin gelişinin sadece Kafkasya'da değil, Türkistan'da da 

ciddi işler görmeye neden olacağına inanmaktaydı. Müslüman alemi 

Türkiye’nin 1877 yılı sınırlarının sağlanmasını talep edeceğini bili-

yordu. Rüştü bey bu haberin sözkonusu coğrafyada memnunlukla 

karşılandığını belirtmekteydi. Çünkü Müslümanlar Türkiye sınırları-

nın Gence'ye doğru genişlemesini ve Türkiye ile Doğu Kafkasya ara-

sında ilişkilerin devamını istemektedirler. Müslümanların bir kısmıysa 

kurtuluş yolunu Türkiye'nin hamiliğini kabul etmek ve Türkiye bay-

rağı altında bir federasyon oluşturmakta görüyorlardı. O, Türklerin 

gelişinin sadece ermeniler ve gürcüler tarafından negatif karşılanaca-

ğını düşünmekteydi. Rüştü bey’e göre, Rus sosyalistleri Türkiye'nin 

Kafkas müslümanlarını himaye etmesini doğal karşılamaktaydılar. 

Müslümanlar silah almak için yüklü miktarda maddi kaynak sarf etse-

ler de, mühimmat yeterli değildir. Ermenilerin ve Gürcülerin hatta 

topları ve makineli tüfekleri olduğu halde, Müslümanlarda bu silahlar 

yoktur. Bu yüzden Müslümanlar Türk ordusu ile sıkı ilişkiler kurmaya 

çok önem veriyorlar. Gürcüler Müslümanları düşman olarak görme-

seler de, Müslümanların güçlenmesini, onların Türkiye ile yakın iliş-

kiler kurmasını ve Türkiye'ye birleşme olasılığını bir tehlike olarak ka-

bul ediyorlardı. Rüştü bey Nargin adasında 7000 kadar tutuklunun 

olduğunu belirtiyordu. Onların 3000-i Türk, diğerleriyse Alman ve 

Avusturyalıdır. Esirlerin hepsinin yardıma ihtiyacı var ve en kısa sü-

rede onların kurtarılması gerekmekteydi.
2
 

 

1
 Отчет Рушди Бея в Главный Штаб Османской Армии, 16 февраля 1918 г., Birinci 

Dünya Savaşı ve Azerbaycan. Osmanlı Arşiv belgeleri. Neşre Hazırlayanlar: Vasif 

Qafarov, Qiyas Şükürov, İstanbul, 2018, s. 396-397. 

2
 Отчет Рушди Бея в Главный Штаб Османской Армии, 16 февраля 1918 г., Birinci 

Dünya Savaşı ve Azerbaycan. Osmanlı Arşiv belgeleri, İstanbul, 2018, s. 396-397. 
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30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre, Türk ordusu 

Kuzeybatı İran ve Güney Kafkasya'dan tahliye edildi. Müttefik Kuv-

vetlerin komutanı tuğgeneral Thompson’un Zorunlu Kararına göre, 

19 Kasım 1918 akşam saat 6'den sonra Bakü veya onun ilçelerinde 

tespit edilen tüm Türk vatandaşları hapse atılmalıydı. Müttefiklerin 

yönetimler bu devletlerin vatandaşlarının korunması ve teslim edil-

mesi veya hapis edilmesinde işbirliği yapanlara ödüller tayin edil-

mişti.
3
  

Azerbaycan Cumhuriyyəti döneminde Azerbaycan'a türk 

öğretmenleri geliyordu. 1919 yılında Halk Eğitim Bakanlığı 

tarafından Türkiye'den 50 öğretmen davet edilmişti. Onlar Ekim 

ayının başından itibaren yavaş yavaş gelmeye başladılar ve işyerleri 

açıldıktan sonra görev yerlerine tayin edildiler.
4
 Büyük hazırlık 

sınıflarının türkçe öğretmeni, İstanbul mezunu Aziz Efendi ve 

matematik öğretmeni Mustafa Durmuş Efendi gibi hocalar Bakü İlk 

Realnı mektebinde ders veriyorlardı.
5
 Türk öğretmenlerinin ilk 

bölümü 5 Kasım 1919'da Azerbaycan'a geldi. Halk Eğitim Bakanlığı 

(HEB) Azerbaycan'ın eğitim kurumlarında hizmet etmek için 

Türkiye'den davet edilen öğretmenlerin ücretlerinin atanmış maaş 

standartlarından 50%fazla olması meselesi ile ilgili yasa tasarısını 

müzakere için Parlamentoya sundu.
6
 Bakanlar Konseyi HEB'ının 

Türkiye'den davet edilen öğretmenlere, geldikten ve hizmete kabul 

edilene kadar orta eğitim kurumlarının öğretmenlerinin maaş 

tutarında, yani ayda 3200 ruble maaş verilmesine onay verdi. 

Hükümetin 4 Şubat 1920 tarihli kararıyla dışarıdan gelen 

 

3
 Обязательное постановление командующего союзными войсками в г. Баку 

Командующего союзными войсками г. Баку генерал-майора В.М. Томсона, Борьба 

за победу советской власти в Азербайджане (1918 1920). Документы и 

материалы, Баку, 1967, s. 29-30. 

4
 Адрес-Календарь Азербайджанской Республики на 1919 год. Под ред. А.И. 

Ставровского. Баку, 1920, s.226. 

5
 Назарли, Азиза, Народное образование в Азербайджанской Республике (1918-

1920 гг.), Баку, Нурлан, 2008, s. 122. 

6
 Адрес-Календарь Азербайджанской Республики на 1919 год. Под ред. А.И. 

Ставровского, Баку,1920, s.229. 
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öğretmenler için yeni ücretler belirlendi: Yükseköğretimi olan veya 

öğretmen okulunu bitirenler için ayda 8 bin ruble, diğerleri için ise 

ayda 6 bin ruble maaş kararı alındı. Ayrıca evle temin edilmeyen 

öğretmenlere özel konut yardımı veriliyordu: Ailelilrre ayda 2 bin 

ruble, bekarlara ise bin ruble. Yabancı öğretmenlereyse bir defaya 

mahsus ödeme yapılıyordu. 

Mayıs 1920 yılının başlarında Türk Devrimci Mustafa Sübhi 

başkanlığındaki 17 kişilik heyet Azerbaycan Komünist Partisi Merkez 

Komitesinin emrine gönderildi. O, Türkiye'ye doğru yönelmiş 

devrimci faaliyete başlamalydı. Aynı zamanda Sibirya'da yerleştirilmiş 

esir olan birkaç bin Türk askeri arasında propaganda yapmak için 

Türkistan'da da benzer bir Türk birimi oluşturulmuştu. Kurulmuş 

birim eski Türk esirlerini Komünist Partisi’ne yöneltmek için 5 

üyeden oluşan daimi bir komisyonun Türkistan'a gönderilmesine 

karar verdi. Komisyon bu Türk esirlerini siyasi açıdan hazırlamalı ve 

gerekli anda cepheye aktarılması için onların arasından komünist 

çetelerini organize etmeliydi. Öngörülen komünist çeteleri oluştukça 

onlar gelecekte Türk Komünist Partisi'nin Bakü bürosu emrine teslim 

edilmek için Taşkent'e gönderilmeliydi. Türk birimi Aşkabat'taki fars 

birlikleri ile birleşerek 300 kişilik bir grup oluşturdu. Önceden Fars 

beynelmilel çetesinin içinde iki türk mangası vardı. Eylül-Ekim 1920 

yılında onlar Bakü'ye gönderildi ve burada Türk askeri birlikleri 

oluşturuldu.
7
 

Sovyet Döneminde Türk Vatandaşları 

Nisan 1920 yılında bolşevikler Bakü ve Dağıstan'da iktidarı ele 

geçirdiler. Fakat sovyet aleyhine itirazlar daha uzun süre devam 

edecekti. Anti-sovyet harekatının liderlerinin yazışmalarına göre, 

Dağıstan'da Türk ordusunun yardımına olan güven hissi devam 

 

7
 Из Отчета о деятельности Совета интернациональной пропаганды (декабрь 1919 

– июль 1920 гг.), Персидский фронт мировой революции. Документы о 

советском вторжении в Гилян (1920-1921). М., Квадрига, 2009, s. 142-143. 
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ediyordu.
8
 Yeniden özgür düşünceli insanların takip edilmesine 

başlandı, onların üzerinde denetim ve baskı yoğunlaştırıldı, casusluk 

ve devlete ihanet suçlamalarıyla karşılaştılar.
9
 

1918 yılında bazı Türk savaş tutsaklarına Türkiye'ye geri dönme 

izni verildi. Onlar İstanbul'da "Müslüman devrimcilerin birleşik 

devletleri" adlı örgüt kurdular. Onlar savaş karşıtı propagandaya 

başladılar. Yoksullara ve öğrencilere savaşın artık başladığını, 

emperyalist devletler tarafından yapıldığını ve işçi insanlara gerek 

olmadığını anlatıyorlardı.
10

 

1921 yılında Moskova'da Rusya ile Türkiye arasında imzalanan 

anlaşmanın XIII. maddesi, Rusya'daki Türk vatandaşlarının 

kaderinde önemli rol oynadı. Bu maddeye göre, Rusya, anlaşmanın 

imzalandığı günden itibaren Avrupa Rusyası için 3 ay süren sürede 

Rusya'daki askeri esir ve sivil suçlular da dahil tüm türk vatandaşlarını 

"kendi hesabına Türkiye'nin kuzeydoğu sınırına kadar Türkiye'ye geri 

vereceğini" taahhüt ediyordu.
11

 "Vatana bu şekilde dönmenin 

ayrıntıları bu anlaşma imzalandıktan hemen sonra hazırlanacak özel 

bir sözleşme ile" belirleneceği kararlaştırılmıştı.
12

 10 Eylül 1921'de 

"Şavih" gazetesi, Sibirya'dan dönen Türk esirleri yunanlar tarafından 

tutularak Pireyə gönderildiğini haber vermekteydi. Sonradan silah 

kullanma yetisine sahip olanlaın İtalya'ya aktarılmasına karar 

verilmişti. Fakat askeri bakan çok büyük maliyetleri göz önünde 

 

8
 Материалы из дневника Дагестанской бригады, относящегося к эпохе борьбы с 
Нажмутдином Гоцинским в 1920 году. Донесение чрезвычайного 

уполномоченного Андийского Округа от 31 августа 1920 года, DСMDA, f.d. 614, 

l.1, d.4, l.19-20. 

9
 Материалы из дневника Дагестанской бригады, относящегося к эпохе борьбы с 
Нажмутдином Гоцинским в 1920 году. Донесение чрезвычайного 

уполномоченного Андийского Округа от 31 августа 1920 года, DСMDA, f.d. 614, l. 

1, d.4, l. 14. 

10
 Алиев, Г.З., Турция в период правления младотурок (1908-1918 гг.), М., 1972, 

s. 314-315. 

11
 Договор между Россией и Турцией, 21 марта 1921 г., RDSSTA, f. 159, l. 2, d. 57, 

l. 80. 

12
 Договор между Россией и Турцией, 21 марта 1921 г., RDSSTA, f. 159, l. 2, d. 57, 

l. 80. 
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bulundurarak tutukluları İstanbul’a göndererek müttefiklerin 

denetimi altında tutmayı teklif etmişti.
13

 

1923 yılında kemalist Türkiye ile işbirliği ve iyi komşuluk ilişkileri 

kurmak için pratik adımlarla birlikte, devrimci bolşevik görüşlerin 

Türkiye aracılığıyla Doğu'nun diğer ülkelerine yayılması da 

planlanmaktaydı. Aynı zamanda Güney Kafkasya'da, özellikle de 

Azerbaycan ve Acaristan'da mürteci gruplarla ilgili gizli çalışmalar 

yapılıyordu. Bu Türk grupları Sovyet iktidarının düşmanı olarak 

görülmekteydi. Onlar, öncelikle Sovyet Transkafkasya’yı ele 

geçirmeye gayret etmekle suçlanmaktaydılar. Tüm devlet mekanizmi 

bu anti-sovet faaliyetlerin önünü sert bir şekilde almak amacı 

gütmekteydi.
14

 

Azerbaycan SSC Halk İçişleri Komiserliği'nin (NKVD) emriyle 

tüm Türk vatandaşları Azerbaycan SSC'den sürgün edilecekti. Gökçay 

kazasından sürgün edilecek kişilerin arasında öğretmenlerden 

Hulusizade ve Yahya Senaaddin Memmedzade de vardı. AK P (b) 

Merkez Komitesinin Teşkilat daire başkanı AK P (b) Merkez 

Komitesine bu konuda özel olarak, Türk öğretmenlerin işten 

çıkarılmasının Bakü Halk Eğitimi şubesinin okulu kapatmaya neden 

olacağını yazıyordu. Ülkede öğretmen eksikliği nedeniyle işten 

atılanların yerine atanacak kimse yoktu. AK P (b) Gökçay Komitesi 

yukarıdakiler hakkında bilgi vererek, gerekli talimatin verilmesini rica 

etmişti.
15

 

Türk vatandaşı olan Hulusi Türkiye'den Azerbaycan'a 1920 

yılında, Azerbaycan'ın sovyetleşmesinden sonra gelmiş ve Komünist 

Partisi üyesi olmuştu. Fakat bir süre sonra parti bileti ve diğer 

 

13
 Сводка бюро печати Полномочного Представительства РСФСР в Азербайджане, 

Армении и Грузии, г. Тифлис от 23 сентября 1921 года, № 39, RDSSTA, f. 64, l.1, 

d. 207, l. 252. 

14
 Всем ЦК, ОБКОМАМ и Редакторам партийных и советских газет от 5 апреля 1923 

года, № 1080. Сов. секретно. Оглашению не подлежит, ACCİİSBA, f.1, l. 4, d. 43, l. 

83-85.  

15
 Заведующий организационным отделом ЦК АКП в ЦК АКП от 3 января 1924 г. 

Совершенно Секретно// ACCİİSBA, f.1, l.4, d.108, l.20-21. 
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belgelerini kaybettiği için partiden atılmıştı. O, bu konuyla ilgili AK 

P(b) Merkez Komitesine başvurmuştu. Gökçay Kazası Yürütme 

Komitesi başkanı Karayev mektupla Merkez Komite sekreteri Ruhulla 

Ahundov’a müracaat etmişti. Mektupta Hulusi’nin Türkiye'nin ünlü 

komünistlerinden biri olduğu ve Türkiye'ye döndükten sonra 

şüphesiz ki idam edileceği vurgulanıyordu. Karayev, eğitim alanında 

çalışan ve Türk alfabesinin oluşturulması için çalışan Hulusi’nin 

meslek özelliklerine de vurgu yapmaktaydı. Karayev şunu 

belirtmekteydi: "Eğer yoldaş Hulusi Azerbaycan Merkez Yürütme 

Komitesi’nin emriyle Türkiye'ye gönderilirse, o zaman yeni alfabe 

işinde aksaklıklar oluşacakatır. Bu yüzden partideki durumu belli 

olana kadar yoldaş Hulusi’nin ülkeden sürgün edilmesinin geçici 

olarak durdurulması için Azerbaycan ÇK'ya etki etmenizi rica 

ediyorum".
16

 

Türk vatandaşları çoğunluğu uydurma olan çeşitli bahanelerle 

Sovyetler Birliği'den sürgün ediliyordu. 1920'li yılların başlarında 

gerçekleştirilen sürgün güvenliği sağlıyor ve istenmeyen unsurların 

ortadan kaldırılmasına olanak sağlıyordu. Fakat sonradan, 1930'lu 

yılların ortalarından itibaren misilleme baskı makinesi acımasızca 

etkisini artırmaya başladığında, muhakeme edilen kişiler sadece 

ülkeden sürgün edilmekle kurtulamıyordu. 

Şubat 1923 yılında Sovyet hükümetine itiraz eden Hüseyin 

Efendiyev'in yönettiği anti-sovet "grubu"na katıldığı için, onun tüm 

üyeleri, ilçe mahallerinin sakinleri olan Türk vatandaşları, 

Azerbaycan'dan Ankara’ya sürgüne mahkum edildiler. Karardan önce 

onlar bir buçuk sene hapis cezası çekmişlerdi. Onlara 20 gün içinde 

yaşadıkları bölge mahaline gelerek eşyalarını toplamaya, akrabaları ile 

vedalaşmaya ve Bakü'ye geri dönmeye izin verildi. Onların yaşadıkları 

Nuha ve Gökçay kazalarında da gerekli güvenlik önlemleri alınmıştı.
17

 

 

16
 ACCİİSBA, f.1, l.4, d.108, l.202-203. 

17
 Выписка из Протокола №4 Заседания Президиума Агдашского УКОМА АКП от 28 

февраля 1923 года, ACCİİSBA, f.1, l.4, d.108, l.17. 
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1925 yılında Borçalı ve Dilican mahallerindeki Türk nüfusun 

çoğunluğu, ayrıca Kazak beldesindeki Türklerinin az bir kısmı ve 

Borçalı’nin Lüksemburg ilçesi Kepenekçi köyünün tüm sakinleri 

Türkiye'ye taşınmak istediklerini belirttiler. Türkiye'nin Tiflis'teki Baş 

konsolosluğuna konuyla ilgili müracaat ettiler.
18

 Konsolos bu 

başvuruyu Türkiye hükümetine iletti. Yerel parti çalışanlarına göre, 

"salgın" olarak nitelendirilen bu olayın sebepleri şunlar idi: 

1. Önceki ayrıcalıklarını yitirmiş eski toprak sahipleri, eski 

memurlar ve mollalar, ayrıca Türkiye'ye göç eden beyler, hanlar ve 

başkaları tarafından sovyetler aleyhinde yürütülen propaganda 

kampanyası. 

2. Çalışmalarını bu doğrultuda düzenleyen Türkiye'nin Tiflis ve 

İrevan’daki başkonsoloslarının ve onların ajanlarının faaliyetleri. 

3. Kazak ilinin Aslanbeyli köyünde özgün bir tarikat vardı. Bu 

tarikat, 1897 yılında bu köyde defnedilmiş "kutsal Hacı" Mahmud 

Efendi'nin adını taşımaktaydı. Türkiye'nin Amasya şehrinde "Kutsal 

Hacı" nın selefleri ve müridleri vardı. Tarikatın müridleri Kazak 

bölgesindeki "kutsal" türbenin yakınlarında yaşayanlarla dini bağlantı 

kuruyorlardı. Aslanbeyli köyü sakinleri tek dini inançtan oldukları için 

Amasya'ya yerleşmek istiyorlardı.
19

 

SSCB Devlet Güvenlik Bakanı’nın 00183 no'lu "Türk 

vatandaşlarının, vatandaşlığı bulunmayan Türklerin, Sovyet 

vatandaşlığına kabul edilmiş eski Türk vatandaşların. Gürcistan SSC, 

Ermenistan SSC Azerbaycan SSC ve Karadeniz kıyıları arazisinden 

çıkarılması hakkında" 28 Mayıs 1949 tarihli kararı, Gürcistan SSC, 

Ermenistan SSC Azerbaycan SSC ve Karadeniz kıyıları topraklarında 

 

18
 Доклад Специальной комиссии относительно установления факта и причин 

стремления, наблюдаемого среди тюркского населения Казахского, 

Борчалинского и Делижанского уездов, переселиться в Турцию Заккрайкому РКП 

(б) от 3 мая 1925 года, г. Тифлис. Секретно, ACCİİSBA, f.1, l.6, d.87, l.13-33. 

19
 Доклад Специальной комиссии относительно установления факта и причин 

стремления, наблюдаемого среди тюркского населения Казахского, 

Борчалинского и Делижанского уездов, переселиться в Турцию Заккрайкому РКП 

(б) от 3 мая 1925 года, г. Тифлис. Секретно, ACCİİSBA, f.1, l. 6, d.87, l.21-22. 
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yaşayan Türk vatandaşlarının, vatandaşlığı bulunmayan Türklerin, 

Sovyet vatandaşlığına kabul edilmiş eski Türk vatandaşlarının aileleri 

ile birlikte göçürülmesi hakkında Sov.İk (b) P. Merkez Komitesi'nin 4, 

11 Nisan ve 17 Mayıs 1949 tarihli kararlarının uygulanması amacıyla 

verilmişti.
20

 

SSCB Bakanlar Kurulu'nun 2214-856cc No-lu "Gürcistan, 

Ermenistan ve Azerbaycan SSC, ayrıca Karadeniz kıyılarının 

topraklarından göçürülenlerin taşınmaları ve istihdamının sağlanması 

hakkında" 29 Mayıs 1949 tarihli kararına göre, "1. SSCB İçişleri 

Bakanlığına (yol. Kruglov) göçürülen Türk vatandaşlarını, 

vatandaşlığı bulunmayan Türkleri ve sovyet vatandaşlığına kabul 

edilmiş eski Türk vatandaşlarını Tomsk vilayetinde yerleştirmesi 

görevi verilsin". Göçürülenlerin yol boyunca beslenmesine, tıbbi 

yardımına kişi başına günlük 5 ruble 50 kuruş tutarında ödenek 

ayrılmıştı.
21

 SSCB İçişleri Bakanının 00525 No-lu "Gürcistan, 

Ermenistan ve Azerbaycan SSC, ayrıca Karadeniz kıyıları üzerinden 

göçmenlerin taşınmasının ve istihdam edilmesinin sağlanması 

hakkında" 2 Haziran 1949 tarihli kararına göre Gürcistan, 

Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna SSC, Krasnodar diyarı ve Kırım 

bölgesi topraklarından çıkarılmış 1500 aile veya 5400 kişilik Türk 

grubu kalıcı yerleşim için Tomsk vilayetine yola çıktı.
22

 

SONUÇ 

Konuyla ilgili arşiv belgelerinin analizi, günlük bilincin mantık 

arayışını yönlendiren karşılıklı ilişkili stereotipler sistemi düşman 

imajının oluşmasına neden olmuştu. Bu durumda "düşman imajı" 

Türkiye'yi ziyaret eden veya Türkiye ile ilişkisi olan herhangi bir 

müslüman demekti. Bu psikolojik portre sonsuz politik oyunlar için 

kullanılmaktadı. Buna göre önce şüpheliler seçilmekte, sonra suç 

delilleri toplanmaktaydı. Casusluk tehlikesi, İslam karşıtı tutum ve 

 

20
 Сталинские депортации 1928-1953, М., МФД: Материк, 2005, s. 666-668. 

21
 Сталинские депортации 1928-1953, М., МФД: Материк, 2005, s. 669-670. 

22
 Сталинские депортации 1928-1953, М., МФД: Материк, 2005, s. 670-673. 
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Türkçülüğe nefret, güven kaybı ve asılsız ithamlara neden oluyordu. 

Bu eğilim emniyet organlarının saldırganlık oranını daha da 

artırmaktaydı. Toplumda farklı "dünyaların milli manzaraları" ve 

farklı kültür kodu hakkında düşünceler oluşmaktaydı. Nüfusun siyasi 

kültürünün oluşması kendisinde "düşman karakterinin" temel 

bileşenlerini ihtiva ediyordu: stereotip oluşturmak, hümanizmden 

uzaklaşmak, bir "masum suçlu" arayışı, şefkatin azalması. 

"Düşman" arayışı toplumdaki gerilimi "dışarıdan gelen 

düşmanlara", "yabancılara" karşı yöneltmeye olanak sağlıyordu. Bu tür 

siyasi teknolojiden hem çarlık döneminde, hem de sovyet döneminde 

kullanılmıştır. "Düşman" arayışları ve "yabancılar" a, "toplamsal zulüm" 

e karşı mücadele devlet güvenliği için yararlı bir adım olarak 

sunuluyordu. "Düşman imajı" olduğu gibi tutuluyor, değişen yalnızca 

siyasi ve ideolojik çıkarlar, teoriler ve tecrübe idi. Bütün bunlar 

kuşkuların artmasına, ajanlığın gelişmesine, halkın devletin 

gerçekleştirdiği etkinliklere ilgisizliğine, eleştirel düşüncenin 

tamamen yok olmasına neden oluyordu. Sert denetimin ve güç 

kullanımı ile kurulan devlet Türk-müslüman nüfusun Türkiye ile her 

türlü ilişkisini denetim altında tutuyor ve her fırsatta engelliyordu. 

Türk öğretmenlerinin, din adamlarının, sıradan Türk vatandaşlarının 

faaliyetine şüpheyle yanaşılmaktaydı. Rusya devlet organları dış 

istihbarat birimlerinin faaliyetlerini önleme ve devlet güvenliğini 

sağlama amacı güdüyordu. Fakat zamanla casus arayışı ve asılsız 

şüpheler karışık bir biçime dönüşerek sonunda sadece göç ve sosyal 

politikaların gerçekleştirilmesi için bir kılıf oldu. "Düşman imajı" 

toplumu etkiliyor, uydurma suikast planları örümcek ağı gibi herkese 

dokunuyor ve bu ağda yüzlerce, binlerce masum insanlar sadece Türk 

vatandaşı veya Türk kökenli olduğu için öldürülüyordu. 

Sorun ideolojik renk aldı. Milli düşmanlığın gelişimine devletin 

propaganda organları katıldılar. "Düşman imajı" yapay bir şekilde 

teoriye dönüştü. Devlet kuruluşları tarafından düşman hakkında 

oluşturulan yapay düşüncelerin toplumsal bilince dahil edilmesi hem 

savaş döneminde, hem de barış döneminde gözlemlenmekteydi. 
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Olumsuz izlenimler, "düşman"ın yetersiz ulusal imajı suni olarak 

şişiriliyor ve gündem yapılıyordu. 1921-1934/1936'lı yıllar Sovyet-

Türk dostluğu döneminde bile gerginlik ve güvensizlik politikası 

tutuluyordu. İkinci Dünya Savaşı döneminde Türklere karşı negatif 

tutum en kritik noktaya ulaşmıştı. Türk vatandaşları ve Türkiye ile 

ilişkilerde şüpheli bilinen insanlara karşı "düşman imajı"nın 

mitleştirme süreci 1953 yılına kadar devam etmiştir. Stalin'in 

ölümünden sonra "buzların eridiği" dönemde siyasi ve toplumsal 

hayat biraz liberalleştiği için "düşman"a karşı mücadele de hayli 

zayıfladı. Bununla birlikte, tüm eski stereotipler ve örnekler hala 

tutulmaktaydı. "Düşman imajı"nın elementleri uluslararası ortamın 

gerginleştiği dönemlerde ise yenileniyordu. 
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